
 

 

1 الفضاء الباسفيكي اآلسيوي3: المبحث الثّالث

 )جغرافيا وديمغرافيا( 
  
 

  : الكفاءة المستهدفة

أمام وضعيات إشكاليةّ تخص ظهور قوة جنوب شرق آسيا كفضاء متعدد

األقطاب يتمكّن الطّالب من التعرف على مثل هذه األقاليم، وعوامل القوة فيها

  غرافي للمنطقة التعرف على الوزن الديم

 استنتاج مدى التّباين بين هذه األقاليم من حيث األنظمة 

والمستوى المعيشي دراسة مدينة طوكيو الكبرى كنموذج 

  لتجمعات المدن الكبرى

   الدرستصميم
  

  .دول جنوب شرق آسيا  ـ 1

  )دراسة جغرافية واقتصادية ( اليابان   ـ 2

   ـ مدينة طوكيو 3

  

  

                                                 
مجموعة الدوالر واإلقليم اآلسيوية المشرفة على المحيط : يقصد بالفضاء الباسفيكي اآلسيوي) 1(

 الهادي

  )(OCEAN PACIFIQUE  والجزر اآلسيوية المتناثرة فيه ، والواقعة شمال وشمال شرق  

  أوقينوسيا  



 

 

  نطقة جنوب شرق أسيا وحركتها االقتصاديةالموقع الجغرافي لم
  

  :دول جنوب شرق آسيا 

  :الموقع الجغرافي 

  موقع الجغرافي لدول جنوب شرق آسياال تبين لنا 1إذا تمعنا في الخريطة شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تضم المنطقة شبه جزيرة تقع شرقي الهند وجنوب الصين، كما تضم آالف الجزر المنتـشرة جنـوب                 

  .ه الجزيرة الهنديةوشرق شب

.  مليون نسمة  593 و يسكنها أزيد من      ²مليون كم ) 04(تمتد دول جنوب شرق آسيا على مساحة تقارب         

  2006حسب تقديرات عام 

بالسكّان في العـالم،   يعيش أكثر من ثلث السكّان بأندونيسيا، و تعد جزيرة جاوة أكثر المناطق اكتظاظا

 مليون 218.7من مجموع سكّان اندونيسيا البالغ .  مليون نسمة118 ب 2006فقد قدر عدد سكانها عام     

  .نسمة

  الكشوفات الجغرافية واستغاللها من طرف األوروبيين

في السيطرة على مناطق     ) واألسباناإلنجليز، البرتغاليون، الهولنديون، الفرنسيون     ( شرع األوروبيون   

هم الثّروات الطّبيعية الكبيرة التي تمتـاز بهـا         بعد أن بهرت  .جنوب شرقي آسيا منذ القرن السادس عشر      

  .المنطقة، و لم يسلم من االستعمار األوربي في نهاية القرن التاسع عشر سوى تايالند 

 1ةالخريط

جنوب شرق آسيا عن طريق  

 االصطناعييالصناعالقمر 



 

 

  2.بعد الحرب العالمية الثّانية أدت انتفاضة شعوب جنوب شرقي آسيا إلى الظّفر باستقاللها لقد

 و الفيتنام الجنوبية 1945عام  لفيتنام الشماليةايطرة على  في السهلقد نجح الشيوعيون بزعامة هوشي من

 وذلك بعد سـنوات مـن القتـال    – التي عرفت باسم كمبوتشيا والوس  –، ثم على كمبوديا     1975سنة  

  . توحيد شطري الفيتنام1976و تم عام . المرير

       هـا الجغرافيـة،  و تبين عـدد الــدول و مواقع  ) 1(و قارنها مع الجدول ) 2(الحـظ الخريطة شكل    

  و مستوى المعيشة بها من خالل الدخل الوطني الخام لكّل دولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

                                                 

  1954 ، لالوس والكمبورج 1949 ، واندونيسيا 1945استقالل الفلبين  )1(

 2الخريطة شكل



 

 

   )2005معطيات رقمية حول دول جنوب شرق آسيا  (1الجدول شكل 
  

  العاصمة  الكثافة  السكان/ع  المساحة  الدولة  الرقم
دخل 

  وطني

دخل 

 فردي
  1148  251  رتاجاك  115  218,7  1.904.570  3 اندونيسيا  01

      بندرسري  69  0,4  5.765  بروناي  02
  2520  170  بانكوك  124  63,8  513.120  تايلندة  03

  434  0.3  ديلي  54  0,8  14.874  تيمور الشرقية  04

  24650  105  ةسنغافور  6674  4,2  620  ةسنغافور  05

  1100  85  مانيال  279  83,7  300.000  الفلبين  06

  480  45  هانوي  246  81,5  331.690  الفيتنام  07

  280  4  بنوم بينه  72  13,1  181.040  كمبوديا  08

  361  2  فينتيان  25  5,8  236.800  لالوس  09

كواال   78  25,6  329.749  ماليزيا  10

  مبورال

115  4500  

  1180  58  رانغون  74  50,1  676.580  ميانمار  11

وع
جم
لم
ا

  

جنوب شرق 

  آسيا

4.494808  502.7  112        

  
 ²كم  الوحدة

مليون 

  ةنسم
   ²كم/ن

مليار 

  دوالر

س/دوالر

  نويا

 

 

 

                                                 
 جزيرة ، تقع على خطّ 13.600دولة إسالمية تقع في جنوبي شرق آسيا وتتألّف من :  اندونيسيا)1(

 من %60يعيش . وثالثة أرباع جزيرة بورنيو. اندونيسيا كذلك نصف غينيا الجديدة االستواء، ويتبع

  . العاصمة جاكرتا، وباندونغاالسكّان في جزيرة جاوة، وتقع بها أهم المدن األندنوسية، ومنه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :استقراء الخريطة 

  :يتبين لنا من استقراء الخريطة 

مس دول منها في شبه الجزيرة الهندية       ختقع  . أن أحد عشر دولة مستقلّة تؤلّف معظم جنوب شرق آسيا         

ليزيا جزئيا قي شبه الجزيرة بينما       و تايالند، و الفيتنام، كما تقع ما       سبورما، و كمبوديا، و لالو    : و هي   

  .يقع جزئها اآلخر في جزيرة بورنيو

  . جزيرة50 من ةما اندونيسيا و الفلبين فتتكون من آالف الجزر، و تتكون سنغافورأ

، أي حوالي ²كم/  نسمة 112و من خالل قراءة بيانات الجدول يتضح لنا أن معدل الكثافة السكانية هو 

  .لكثافة السكانية في العالمثالثة أمثال معدل ا

   يحظى جنوب شرقي آسيا بفيض من الموارد الطبيعية، إذ تغطّي الغابات الكثير من األراضـي،              

و تتميز بانتشار التربة البركانية الشّديدة الخصوبة، كما توفّر أمطارها و أنهارها كميات كبيـرة مـن                 

  .المياه، و نجد بالقرب من سواحلها ثروة سمكية هامة

  :حياة الريف 
         التقليديـة، (        يعيش أغلب سكّان جنوب شرق آسيا في قرى صـغيرة و يـشتغلون بالزراعـة                

وعلى الرغم من الكميات    . ، ويعمل بعضهم في مزارع حكومية كبيرة أو عند أثرياء التجار           )ةأو الحديث 

 أليـاف جــوز الهنـد، والفواكـه           الكبيرة من المحاصيـل التي تنتجها هذه المزارع مثل الـبن، و          

  رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 ببانكوك عاصمة تايالند في ) ANASE( تأسست رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

ومن .  بين دول المنطقةيبهدف إقامة تعاون اقتصادي، وحوار سياس1967 أوت 8

وقد توسعت . ، وتايالندةا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورأعضائها المؤسسين اندونيسي

وبيرمانيا ولالوس ) 1995(واالفيتنام ) 1984(فيما بعد لبروناي دار السالم 

كما انضمت مؤخّرا إلى الرابطة تيمور الشرقية ليصبح  ) 1999(وكمبوديا ) 1997(

  عضوا)11(عدد أعضائها أحد عشر

 
 
 
 

  
  أمم جنوب شرق آسياةشعار رابط



 

 

والخضروات، و زيت النخيل، والمطّاط، وقصـب السكّر، و الشاي، و التّبـغ، فإن معظم السكّان من               

       فـي حـين يجنـي األثريـاء        . الفالّحيـن يعيشـون الفقـر، ويتخبطون في مشاكل اجتماعية عويصة       

  . الصادرات الزراعيةو الشّركات الكبـرى أرباحا طائلة من
 

  :حياة المدن 

أكبـر  ) عاصمة أندونيسيا(       يوجد بجنوب شرق آسيا عدد كبير من المدن الهامة، و تمثّل جاكرتا،        

، و من المدن الصناعية، و التجاريـة نـذكر          ) مليون نسمة  6.7(مدينة بالمنطقة من حيث عدد السكّان       

       .يين، والهنود مهمة تجارة التجزئة بالعديد مـن تلـك المنـاطق           وقد تولّى الصين  . ، و مانيال  ةسنغافور

أما الحكّام األوروبيون، فقد أقاموا مشروعات صناعية كبيرة و مراكز تجارية نشطة، و عملـوا علـى           

  .و قد واصل أهالي جنوب شرق آسيا عملية التحديث بعد نيل استقاللهم. تحديثها وفق النظم األوروبية
  

  :التعليم 

يعكس الّدخل الوطني، والـدخل الفـردي       

تفاوتا كبيرا في مستويات التّنمية بين بلدان       

 لوهذا ما يجع  ) ACEAN(رابطة اآلسيان   

فــوارق فــي مــستويات التعلــيم، ففــي 

ـــن،  ـــا، والفيلبي ـــاي، وماليزي         برون

، و ماليزيا، و تايالند تبلغ نسبة       ةو سنغافور 

  % 30، و تتـراوح بيــن      %20األمية  

  %50، و   او أندونسي    في بورما،  % 40و

  .في كمبوديا

 وماليزيا، علـى    ةتستحوذ كّل من سنغافور   

أعلى مستويات الدخل الفردي مما يعنـي        

        أنّها قطعت أشواطا كبيرة في مجال النمـو

الحضاريراالقتصادي، و التطو .  

ما هو الوزن االقتصادي لدول جنوب شرق 

  آسيا ؟

  

  

  

  

  :أصل السكّان 

عظم اآلسيويين بجنوب شرق آسـيا      جاء أسالف م     

 إلى المنطقة من أواسط آسـيا، و جنـوبي الـصين،           

و استقر اآلالف من الصينيين و الهنود بها و حرفتهم          

  .الزراعة و التجارة

  :الديانات 

  تمثّل البوذية الديانة الرئيسية في شـبه الجزيـرة،         

  المإن بمقدور النّاس أن يجدوا الـس      :"  تعاليمها لوتقو

  "و السعادة بالتخلّص من رغباتهم

بعد انتشار اإلسالم في بالد العرب امتد ليـصل إلـى           

جنوب شرق آسيا، و يعد اليوم الديانة الرئيسية فـي          

وقـد أصـبحت    .  و ماليزيا و برونـاي        إندونيسيا

النصرانية الديانة الرئيسية في الفلبـين منـذ الحكـم          

  .وماإلسباني، والزالت كذلك حتى الي

    "120الصفحة   .8:العربية المجلّد   الموسوعة



 

 

   ؟ عن غيرها من اقتصاديات الدول النّاميةو ماذا يميزها

واحدة من الكتل االقتصادية و التجارية المؤثّرة ) آسيان(لقد أصبحت رابطة شعوب جنوب شرق آسي 

في العالم، و قد حقّقت الدول الخمسة المؤسسة خالل العقدين الماضيين نموا اقتصاديا باهرا، وصف 

  :عن اقتصاديات الدول النامية ما يلي ) آلسيان(و أبرز ما يميز . بالمعجزة

 .نمو سريع في المنتجات الزراعية 

 .نتاجيةارتفاع في معدالت اال 

 .ارتفاع في نمو رأس المال المادي و البشري 

 .ارتفاع في قيمة الصادرات من السلع المصنوعة 

 .انخفاض معدالت الفقر 

 .زيادة نسبة المدخّرات المحلية 
 

 ) :تايوان (الصين الوطنية 

 كلم، و هي جزيرة جبلية، 150 شّرق الصيـن على بعد -4 فرمـوزاة أو جزير-       تقع تايوان

بينما يتجمع معظم سكّان تايوان في . الباسيفيكي يتميز بوعورته، فهو كثير الغابات قليل السكّان السفح

  .السهول و التالل الشرقية المشرفة على مضيق فرموزا

 بحيث تزيد الكثافة السكانية) 2005( مليون نسمة 23 يعيش أزيد من ² كلم36000بلغ فعلى مساحة ت

  .² نسمة في الكم8تمثّل سوى   ال1949 بعد أن كانت عام ² نسمة في الكم640عن 
 

 - بمليار دوالر–أهم البنوك العالمية الغنية باإلحتياطات من العملة الصعبة 

 128 روسيا 193 كوريا الجنوبية 845 اليابان

 121 هونغ كونغ 176 ومنطقة األور 540 الصين

 110 ةسنغافور 131 الهند  239  تايوان

  2006 من الصورة االقتصادية للعالم
 

من أهم العوامل التي سهلت اإلقالع االقتصادي لتايوان وفرة رؤوس أموال الوطنيين 

  . المعونة األمريكيةالصينيين، و التجهيزات الهامة التي خلّفها اليابانيين، و

                                                 
تونغ ، هاجر تشان  بعد انتصار الشيوعية في الصين بزعامة ماوتسي.  فرموزا تسمية برتغالية)1(

  1950 إلى تايوان وأسس بها الحكومة الوطنية عام كاي تشاك



 

 

      ولما كانت مصادر الطّاقة قليلة، فإن الصناعات الخفيفة هي الغالبة مثل الصناعة النسيجية

وتنتج تايوان الحديد . السيارات واإللكترونية، وصناعة البالستيك، وصناعة الورق وصناعة

سارعت وتيرة النمو االقتصادي قد ت. تقوم ببناء السفن كما. الصلب، والمنتوجات البيتروكيماوية

       ، ةكوريا الجنوبية، وسنغافور(يعرف بالنمور الجديدة  في تايوان، حيث صنّفت ضمن ما

وتنفّذ العديد من المشاريع الصناعية في الخارج، كما هو الحال في دول الخليج  )وماليزيا

  .العربي

خصوص مع اليابان و الواليات المتّحدة و تعيش تايوان من التجارة الخارجية وتتعامل على وجه ال

  .األمريكية

  

)كوريا الجنوبية ، تايوان، وهونغ كونغ ' بيانات حول   

اإلقليم/ البلد   هونغ كونغ تايوان كوريا الجنوبية 

 1070 36.188 99.363 المساحة

 7 22.6 48 عدد السكان

 6355 625 486 الكثافة

5فكتوريا تايبيه سيول العاصمة  

  مليار دوالر170  مليار دوالر316 $ مليار 668  الخامج المحلي النات

  دوالر23700    دوالر14.100  دوالر14.000  الدخل الفردي

  2006  من الصورة االقتصادية للعالم 2005                                        األرقام عام 
  

  :كوريا الجنوبية 

رق آسيا، يحدها من الشمال كوريا الشمالية و من الجنـوب بحـر                    تقع كوريا الجنوبية شمال ش    

.  مليـون نـسمة      49.9 وتـضم    ² كلم 99.260اليابان، ومن الغرب البحر األصفر، تمتد على مساحة         

  .عاصمتها سيول
 

  :الظّروف التاريخية 

     إلى منطقتـي نفـوذ،           تم تقسيم كوريا في نهاية الحرب العالمية الثّانية، من طرف الدول الكبرى             

، و حكومة   )الصين(اشتراكية في الشمال موالية للشيوعيين        قامت حكومتين، حكومة   1948و في عام    

  . رأسمالية في الجنوب موالية للواليات المتحدة األمريكية

                                                 
  1997تبعية بريطانية حتى عام ) 1  (



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
الجزيـرة   حيث تم تقسيم شبه      1953 و لم تهدأ حتى عام       ن قامت الحرب بين الكوريتي    1953و في عام    

  .)شماال °38خط عرض(ن و حكومتين يفصل بينهما نطاق منزوع السالح يالكورية إلى قسم

التي ركّزت بها نواة    ) 1954-1910(لقد استفادت كوريا الجنوبية من مستعمريها، و السيما من اليابان           

  .قامت به في مجال التنمية الزراعية صناعية زيادة على ما

ـ      ) 1949 – 1945(ر األمريكي من جهة أخرى      و قد دعمها االستعما     لعسكريا و زراعيـا، و تواص

  ) 1961-1950(دعمها أثناء الحرب الباردة 

  .و قد توجت هذه المرحلة باستقرار سياسي، تفرغت فيه كوريا لبناء اقتصادها النّامي 

  

  

  

 سيول عاصمة كوريا الجنوبية



 

 

  :المقومات البشرية و التحوالت االجتماعية 

منذ الستينيات، غير أنّه يتّجه نحو االستقرار في السنوات األخيرة، بنسبة شهد حجم السكان نموا مطّردا 

تفوق فيه .  و على الرغم من أنّه مجتمع فتي ، إالّ أنّه أخذ يتّجه نحو الشيخوخة %0.9نمو تقدر بـ 

يتمتّع المجتمع الكوري بدخل فردي يصل إلى . % 82ونسبة التمدرس تصل إلى  %80نسبة التحضر 

  . دوالر8260

 مليون نسمة، و هي تتميز باإلقبال على العمل بأجور 21 2004بلغ الحجم السكّاني لليد العاملة عام 

  .زهيدة، زيادة على أنها مختصة و منضبطة
 

  :المقومات االقتصادية 

كزها ال تملك كوريا الجنوبية الكثير من الثّروات المنجمية، فهي تستورد المواد األولية وتصنّعها بمرا

  .الصناعية الساحلية، لتعيد تصدير منتجاتها للسوق العالمية

  .لقد استفادت كوريا من االستثمارات اليابانية واألمريكية في الصناعة مما دعم وزن شركاتها في العالم

  :يزيد النشاط الصناعي كثافة و تنوعا و يحتّل مراتب عالمية هامة 

 السفـن، والخامسة في صناعة السيـارات والشّاحنات، والرابعة في المرتبة الثّانيـة في صناعة

تتركّز الصناعة على السواحل الرتباطها بالسوق الخارجية، و تعتمد في  صناعة النسيج االصطناعي،

اإلنتاج الزراعي على األرز باعتباره الغذاء األساسي، و يحتّل أهم مساحة على السواحل الغربية من 

  .م الكورياإلقلي
  

 بناء السفن السيارات المطّاط االصطناعي الحديد الصلب األرز
7  

 مليون طن
43  

 مليون طن
680000  
 طن

3.3  
 مليون وحدة

12  
مليون طن حجمي

 

  :ماليزيا 

  :الموقع الجغرافي واالمتداد 

  ماذا تالحظ على الخريطة الجغرافية لماليزيا

  :نجد أن أرضها مقسمة إلى قسمين 
وتمتد بين المحيط الهندي غربا، وبحر الصين الجنوبي شرقا، وتبلغ ) ماليزيا الغربية ( الماليو  -1

تكثر بها المرتفعات الجنوبية التي تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتنحدر منها  2 كم131684مساحتها 

  .أنهارا غزيرة



 

 

و يتبع ماليزيا منها . ² كم734000ورنيو تبلغ مساحة جزيرة ب )ماليزيا الشّرقية (  ـ شمال بورنيو 2

 ²مك 329749و بذلك يصل مجموع المساحة بها إلى . ² كم198069

  :االقتصاد الماليزي 

يعتمد اقتصاد ماليزيا على الصناعات االلكترونية، وقد سارت خطوات عمالقة في مجال تقنيات 

  .نحاء العالمالتكنولوجيا الحديثة، و تقوم بتصدير منتجاتها إلى مختلف أ
 عاصمة ماليزيا وأكبر مدنها، وأهم مركز تجاري في البالد، يبلغ عدد سكّانها رتعد كواالالمبو

   نسمة، وتبلغ مساحتها ثلث مساحة أراضي ماليزيا950000

 

 

 

 

 

 

 

 

  عاصمة ماليزيارآواالالمبو



 

 

 :الصين الساحلية 
انية والتي عرفت        تضم الصين الساحلية عددا من المواقع االستراتيجية و االقتصادية، والسكّ

  : إقالعا اقتصاديا كبيرا، و من تلك األقطاب نذكر 

  مدينة هونغ كونغ •

 مدينة مكاو •

 مدينة شنغهاي •

  ZES)(المناطق االقتصادية الصينية الخاصة  •

و قد بدأ نمو هذه األقاليم منذ الثمانينيات، عندما أصدرت الحكومة الصينية تشريعات مرنة، سمحت 

وقد أدى ذلك إلى النمو السريع للمؤسسات . ذه المناطق إداريـا واقتصاديااستقاللية ه بنوع من

  .الرأسمالية األجنبية، وتم تأسيس العديد من الصناعات المتقدمة بها والموجهة للتصدير

  :مدينة وميناء هونغ كونغ 

ّ نموها ضمن الجبال الصلعاء،            وهي مدينة عمالقة تم

 تتميز المدينة 1998 إلى 1841انية منذ وكانت مستعمرة بريط

والميناء بنشاط تجاري وخدماتي كبير، ويهيمن المصرف 

أزيد  إلى الصيني على حي األعمال، و ترتفع تجارة الترانزيت

وقد تزايد عدد السكّان هونغ كونغ تزايدا .  مليون طن30من
 1981 بلغ عام 1994 مليون نسمة عام 1.8كبيرا فبعد أن كان عددهم 

  . مليون نسمة7  عن2006 مليون نسمة، و يزيد في عام 5.2: 

على الرغم من تكاثر العمارات الضخمة على التالل فإن المدينة          

تشكو من االختناق، ألن الكثافة السكّانية ترتفع فيها إلى أزيد من           

   كم/  نسمة 8000
 اإللكترونيـة،   ة، و كـذا لـصناع     و تزدهر بها صناعة األقمشة القطنية، و الحريرية، و المطـرزات          

ثالثة أضعاف الدخل الفـردي     ( دوالر   24000والبالستيكية، و يصل الدخل الفردي في هونغ كونغ إلى          

  )في الصين 

 

 

 

 

حجم البضائع المتبادلة 

  العالمية الكبرىئبالموان

 347 ةسنغافور

 620 روتردام

 316 شنغهاي

 207 هونغ كونغ
 

  ISEMAR  2005: المصدر 
 بمليون طن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في حين يبلغ عدد سكان)  مليون نسمة16.3(اكبر مدن الصين من حيث السكّان  :شنغهاي  

    ، ² كلم82.000 هذا السكّان في مساحة ال تتجاوز  مليون نسمة، و يتجمع31شنغهاي الكبرى 

  ²كم/ نسمة2590تعد العاصمة االقتصادية للصيـن لذا ترتفع بها الكثافة السكانيـة إلى أزيد من و

 . تقع في وسط الساحل الصيني شرقا، وعند مصب نهر اليانغتسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 )العاصمة االقتصادية  وأكبر والموانئ الصينية ( مدينة شنغهاي



 

 

.تجاريا مهما، وأحد أكبر أقطاب الصناعة في البالدتتمتّع بموقع جغرافي متميز، جعل منها مرفأ   

     من صناعاتها الرئيسية، التعدين، وصناعة اآلالت والسفن والمقاييس والصناعات الخفيفـة والغـزل            

وقد بلغ  . والنسيج، كما تعرف التجارة واألعمال المصرفية وخدمات النّقل البحري حركة كبيرة أيضا           

  . )يوان مليار 542 (2005ناتجها المحلي الخام عام 

   االقتصادية الصينية الخاصة ؟قما المقصود بالمنط -

  وما يميز أسلوب نموها ؟ -

عندما أنشأت ما يعرف بالمناطق االقتـصادية        لقد أبدعت الصين خالل مرحلة انفتاحها، منذ الثّمانينيات       

     .ادسة إلى أحد عشر إقليمـا     الخاصة، و التي كان عددها خمسة مناطق، و ارتفع عددها في األلفية الس            

  .و قد اعتبرتها الصين كمراكز تجريبية، يمكن تعميمها مستقبال في طريق اإلصالح الشّامل 

لقد تم اختيار مدينة شنتشين كأول منطقة بمقاطعة قوانغدونغ، و هي قريبة من هونغ كونغ، و كذا ثالث 

  :مدن ساحلية أخرى و هي 

  )تايوان( وسيامن التي تجاور مقاطعة ). مكاو(تشوهاي التي تجاور 

  فماهي مميزات هذه المناطق ؟. ثم مقاطعة هينان

  :تتميز هذه المناطق بثالث خصائص هي 

   أنها مناطق خاصة شاملة، تدار فيها من مختلفة كالزراعة و التجارة، و الصناعة، و العقارات،  - 1

  ولوجيا المتقدمةو تستهدف جذب رؤوس األموال و التيكن. و السياحة

و انتقلت بهذا األسلوب .  ـ تقدم مساهمات مباشرة من أجل تحقيق نموا اقتصاديا سريعا في الصين 2

  . المخطّط إلى اقتصاد السوق الموجهاالقتصادمن 

 

 

 

 

 

 

 
 

التجارة الخارجية في لمناطق االقتصادية الخاصة 

)2004( 

 القيمة بمليون دوالر اإلقليم الرقم
 36723 شنتشين 01

 10413 شيامن 02

 7366 تشوهاي 03

 1776 شانتو 04

 1680 مقاطعة هاينان 05

  2006من موسوعة االقتصادية 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  )دراسة جغرافية واقتصادية ( اليابان 
  

  :الموقع واالمتداد 

  

  

  

 

            

     

 

 

 
، و نجد فـي وسـطها قوسـا          جزيرة 3400يتشكّل األرخبيل الياباني من مجموعة من جزر تزيد عن          

  :محدبا في اتّجاه المحيط الهادي يتكون من أربعة جزر رئيسية هي 

  الريادة في االنفتاحشينتشن

 سنة فرية حدودية صغير للصيادين، وأصبحت اليوم 23     كانت شنتشن قبل 

 بلدا، وكان بها عام 120 تجارية مع أكثر من  عالقات له. دولية رائدة مدينة

  . مليار دوالر26.6 مشروع باستثمارات أجنبية بلغت قيمتها 27000 : 2003

تماد على معالجة المواد المستوردة إلى التصميم    انتقل اقتصاد شنتشن من االع

و كذا إنتاج العديد من الصناعات في مناطق الصين . و التّجديد الذّاتي و االبتكار

  .الداخلية، و اربط بين هذه األسواق و العالم

  2006من الموسوعة االقتصادية 

 علم وشعار اليابان



 

 

و يحد هدا القوس فـي      . مساحة اليابان ) ثلثي( و تشكّل لوحدها     ² كم 230000جزيرة هونشو، بمساحة    

  . و بالجنوب بجزيرتي شيكوكو، و كيوشيوالشّمال بجزيرة هوكايدو
 

 

 

 

 

 

 
  

، أو ما يساوى     ² كم 377.800و تغطي مجموع مساحة اليابان      
7
1

و تملـك   .  مساحة الجزائر اإلجمالية   

  . كلم من السواحل البحرية29.747

  المساحة األرضية ألهم الجزر اليابانية
 

 أوكيناوا شوكيو شيكوكو هونشو هوكايدو الجزيرة

 2272 42168 18788 231081 83454 ²المساحة كم

  نسبة السكان
5% 80%  11% 3% 1% 

 
    :اإلطار الطبيعي 

  ما هي الخصائص الطبيعية لجزر اليابان ؟ ما هي نقاط القوة و الضعف فيه؟

  :يمكن لنا تلخيص الطابع التضاريسي لليابان في جملة هي 

  :و تفسير ذلك كما يلي ] ير مستقر  غ– جبلي –أرخبيل : [ اليابان 

  .أرض غير متصلة بل مجزأة إلى مجموعة كبيرة من الجزر:  تقصد باألرخبيل -أ 

 و تظهر على شكل .من المساحة العامة 71 %  أن المرتفعات تحتّل فيه: و نقصد بالجبلي –ب 

لسواحل الشّرقية المطلّة على سلسلتين جبليتين تحاذيان السواحل الغربية المطلّة على بحر اليابان، وا

  . م 3776المحيط الهادي، و أعلى القمم نجدها في جبل فوجي ياما 



 

 

      من المساحة العامة   %15تشكل سوى  ويتّضح من ذلك أن مساحة السهول قليلة وضيقة فهي ال

    ، على وجه الخصوص و ينحصر معظمها بين المرتفعات أو على حوافّ الشريط الساحلي الشرقي

الظهير الحيوي لمدينة  وهو²  كلم13000و أهم تلك السهول سهل كانتو الذي تصل مساحته إلى 

  .طوكيو، و كذا سهول كانسا و ناغويا و السهول الشمالية لجزيرة كيوشو

تتميز سواحل اليابان بكثرة التعاريج و تتشكّل من خلجان سمحت بإقامة موانيء هامة مثل ميناء 

  .ناء كوبي، و هي تشهد أشغال التحسين و الصيانة باستمرارطوكيو، و مي

 في قاع المحيط الهادي تصل إلى ةفذلك بسبب وجودها بمحاذاة حفر غائر: ج ـ أما أنها غير مستقرة 

 م مما يعني عدم توازنها لذا تشهد 3700 متر، في حين ترتفع قمم جبالها إلى أزيد من 10000

   .6لزاليا  بركانيا و زاباستمرار نشاط
  : المناخ 

 شماال يجعل منه منطقة محصورة بين الرياح  °54 و  °30إن موقع اليابان بين خطّي عرض        

القطبية الباردة خاصة في الشّتاء، والرياح المدارية الدافئة القادمة من الجنوب صيفا و ينتج عن ذلك 

في شهر  ة على خطّ عرض مدينة الجزائرفصل شتاء بارد نسبيا، فتكون درجة حرارة طوكيو الواقع
جانفي مماثلة لدرجة حرارة باريس، كما يكون الصيف فيها حارا نسبيا، بحيث يكون متوسط حرارة شهر جويلية 

  .م°15.2في حين ال تتجاوز في سان فرانسيسكو الواقعة على نفس العرض م ° 25.5في طوكيو 

كما تحمل الرياح الغربية المارة فوق بحر اليابان . عتدال تمنح المساحة البحرية للبالد الرطوبة واال

  . الكثير من الرطوبة، فتعطي تهاطال سخيا، يكون أحيانا ثلجيا على الجبال الغربية

  .وإذا استثنينا جزيرة هوكايدو فإن األمطار تتجاوز المتر سنويا في كّل البالد

 

 

 

 

                                                 
 والتـي أدت إلـى هـالك أزيـد     1923 من أكثر الكوارث تقتيال في اليابان تلك التي حـدثت عـام   6

تسبب زلـزال كـوبي فـي         منزال 576.000 نسمة في طوكيو ويوكوهاما والتي خربت      100.000من

  . شخص زيادة عن الخسائر المادية6300 في مفتل1996جانفيي 

  

 المناخ في اليابان



 

 

  :ائيان، هما و يمر بمحاذاة السواحل الشرقية تياران م

 .أوياشيفو البارد القادم من المناطق القطبية الشمالية -

 .و كوروشيفو الحار القادم من المناطق المدارية الدافئة -

  ) غذاء أساسي لألسماك(وتشهد مناطق التقاء التيارين كثرة البالنكتون 

  

  .وتكون بذلك هذه المناطق أغنى مناطق العالم بالصيد البحري

  :النبات 

  يختلط النبات المداري و النبات المعتدل في أواسط البـالد، و تبلغ و فرته حدها األقصى إذ نجد      

 من مساحة البالد، و يستغّل % 68 فصيلة في أوروبا، و تغطّي الغابات 85 فصيلة نباتية تقابل 168

  . معظمها بشكل منظّم في مجال الصناعة أو التدفئة

  :  الموقع الجغرافي والوسط الطّبيعي لليابان  استنتاجه من خاللنماذا يمك

     ـ من دعائم القوة وعوامل الضعف 

  



 

 

  :نقاط القوة في اإلطار الطّبيعي 

طولي من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي على مسافة  يمتد القوس المشكّل لليابان، على شكل 

 مناخـات متعـددة وأصناف مـن       كلم، مما يسمح بظهور    2200 أي بامتداد يصل إلى      ، عرضية 16°

 .المزروعـات، و أنواع كثيرة من النباتات

  إن المناخ الدافئ الممطر في المنطقة الوسطى و الجنوبية، يسمح بزراعة محصولين مـن األرز،                

مما يضاعف من اإلنتاج الزراعي عموما، و إنتاج األرز على وجـه            . و أحيانا ثالثة في السنة الواحدة     

 .الخصوص

 .مد الغابة الكثيفة قطاع الصناعة بما تحتاجه من الخشب، و لب الخشبت 

 .تعد األسماك جزءا هاما في النظام الغذائي للشّعب الياباني، حيث تكثر المصائد بسواحله الشّرقية 

 .سمحت الخلجان و الرؤوس بإقامة موانئ هامة تمتد على طول السواحل الشرقية للجزر الرئيسية 

 اليابان عن دول آسيا، لكنّه يعتبر من جهة أخرى مصدرا ليعتبر البحر أوسع مجال جغرافي، يعز 

 .للغـذاء و مجاال واسعا للنّقـل البحـري و التجارة الدولية

  :نقاط الضعف و تتمثّل فيما يلي 

من مساحة صغيرة تقّل عن مساحة بعض الواليات في الجزائر، و هو ما يقلّل من إمكانياتها و  

 مواردها الطبيعية، و يزيد من كثافتها البشرية

إالّ أنّهم . أراضي مجزأة تخلق صعوبات التواصل في النّقل والعمل والنشاط االقتصادي عموما 

 تغلّبوا على ذلك بمد الجسور، و شقّ األنفاق

 .السهول ضيقة تقلّل من فرص التوسع الزراعي و العمراني 

  .باستمرار لخطورة الزالزل و البراكين، و الفيضاناتأراضي غير مستقرة معرضة  

  :التحدي الياباني في المجال الزراعي 
 من إنتاجها الغذائي، إذ تنتج من %70على الرغم من اإلمكانيات الطبيعية المحدودة فإن اليابان تحقّق 

  .من الخنازيروتربي ما يقرب العشر ماليين .  مليون طن من الصوجا0.3 مليون طن و 11.4األرز

       ويعد صيد األسماك جزءا هاما في النظام الغذائي الياباني وتعتبر حرفة صيدا ألسماك في اليابان 

   تمتلك ما يعرف بالسفن الصناعية، التي تقوم بثالث عمليات في آن واحد يمن الحرف النشيطة، فه

  . مليون طن5.5ا من األسماك يزيد عن و تقدم اليابان إنتاجا سنوي) الصيد، المعالجة  والتّسويق
  

  

  

  

  



 

 

  :قوة اليابان في رأس مالها البشري 

  :كثافة السكّان 

، 7 مليون نسمة، أي عاشر أكبر تعداد سكاني قي العام127.8 : 2006      بلغ عدد سكّان اليابان عام 

 الرقم يفوق بكثير اوهذ. ²كم/ ن 343ونظرا لصغر مساحة اليابان، فإن الكثافة ترتفع به لتصل إلى

    نجد). 13.6(والجزائر ) 108(وفرنسا ) 29(الكثافة السكانية الحسابية بالواليات المتّحدة األمريكية 

 14000 من السكّان مدنيين، يتركّز في إقليم طوكيو ما يقرب من خمس السكّان، بكثافة تقدر بـ %

ساحلي الجنوبي، بين طوكيو ومدينة فوكويوكا، الشّريط الكما نجد كثافة مرتفعة على طول   2كم/ نسمة 

 .  كلم1200على مسافة 

  :خصوصيات الشّعب الياباني 

          تشكّل اليابان قوة بشرية معتبرة، وتظهر فعاليتها في تطورها الثقافي، وخبرتها الفنية

    ث التنظيم، والمرونة، والتكنولوجية المرتفعة و المميزات التي يتّصف بها العامـل الياباني، من حي

       و التفاني في العمل، واالستقرار وقلّة التكاليف مقارنة مع مثيله في الواليات المتحدة األمريكية 

  .أو أوروبا

 إلـى   2005يتمتّع معظم سكّان اليابان بمستوى معيشي مرتفع، فمتوسط الدخل الفـردي وصـل عـم                

  . دوالر للفرد36.492

   :المشاكل السكّانية

ـ لقد نتج عن ازدحام المجمعات الصناعية، اكتظاظ كبير في المدن إلى ظهور مشاكل خطيـرة فـي                  

  .مجال تلوث البيئة، و ارتفعت أسعار األراضي ارتفاعا كبيرا 

يتّجه الشعب الياباني من حيث العمر سريعا نحو الشيخوخة، حيث نجد أن نسبة الزيادة الطبيعية عـام                 

 سنة إلـى    62 أكثر من    –في األلف ومن المتوقّع أن ترتفع نسبة فئة الشيوخ           ) 1 ( لم تتعد واحد   2005
20%    

   )2004( فئات األعمار في اليابان 

   سنة65أكـثـر من   سنة64 إلـى 15من    سنة14 إلـى 0من 
14.2 % 67.3 % 18.5 % 

 

 

                                                 
تحـدة األمريكية،أندونيـسيا،   مالصين الـشعبية، الهنـد، الواليـات ال   : عاشر دولة بعد كّل من      ) 1 (

  جيريا، اليابان، ثم المكسيكيداش، نالبرازيل،باكستان، روسيا، بانغال



 

 

 

 

 

 
  

  

         ة إنتاجها من الحديد الصة دولة وكميالرصيد المالي ألي رهـا االقتـصادي        يعدلب معيارا لدرجـة تطو     

  .و نموها الصناعي

  .الحظ الجدولين، وتبين درجة التطور الصناعي في اليابان، رغم افتقاره للمواد األولية و موارد الطّاقة

  :اليابان عمالق اقتصادي في الفضاء اآلسيوي 

  

اعدة لصناعة الحديد والصلب، معتمدا في ذلك        لقد انطلق اليابان في مشواره الصناعي ببناء ق

على استيراد معظم المواد األولية، وعلى رأسها الحديد الخام، وكذا موارد الطّاقة وعلى رأسها البترول 

  .الخام

  ) مليون برميل يوميا 4.5(  فهو ثاني منتج للحديد الصلب في العالم، و رابع قوة في تكرير البترول

من اإلنتاج   % 40 بـ   م، كما يساه  2005 مليون سيارة عام     10.5:  للسيارات بـ    و ثاني منتج عالمي   

 الموجودة فـي    720000من مجموع   ) روبوتيك( رجل آلي    410000و يمتلك اليابان    . العالمي للسفن 

  .العالم

   لمواد الخـام   فالتّصنيع يعتبر إحدى ركائز القوة االقتصادية اليابانية، وتقوم الشّركات اليابانية باستيراد ا           

  .و تحويلها إلى منتجات تباع محليا أو يتم تصديرها نحو الخارج

، 2050 اليابانية من أن يصبح جميع شعبها من المسنّين عـام            لقد حذّرت الحكومة   

وطالبت باتّخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لمعدل الشّيخوخة، والبحث عن زيادة المواليد            

   ألول مرة معدل الوالدات2006، بعد أن تجاوز معدل الوفيات عام 

 0.98في طوكيو إلـى    طفال و قد وصل      1.26   و قد انخفض معدال الخصوبة ليصل إلى      

  .و هو معدل منخفض جدا. طفال للمرأة في سن الخصوبة

البنوك الخمس الكبرى في العالم

 البنك البلد

 دوتش بنك ألمانيا

 البنك الصناعي اليابان

 سانوا بنك اليابان

 ميتسو بيشي بنك اليابان

 بنك الفالحة فرنسا

 الدّول الخمس الكبرى إلنتاج الّصلب

 البلد 2004اإلنتاج عام 
 الصين   مليون طن272.5
 اليابان 112.7

 و م أ 98
 روسيا 65.5
 آوريا الجنوبية 47.5
  ألمانيا 44.8
  العالم 1057



 

 

  :و يملك التنظيم االقتصادي خصائص مميزة هي 

  ريتسو– العالقة القوية بين الصناعيين و الموزعين ضمن مجموعات تدعى كيني -

 العمل مدى الحياة لشريحة كبيرة  نقابات عمالية قوية، مع وجود عدد قليل من النّزاعات ضمان حقّ-

  من عمال قطاع الصناعات

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
  تركيب السيارات بالرجل اآللي

  )2004(اإلنتاج الصناعي في اليابان  

  المادة
  اإلنتاج

  بمليون طن

الرتبة 

  العالية
  المادة

  اإلنتاج

  بمليون طن

الرتبة 

  العالية

  1  2.4  أجهزة تلفاز  2  107  الصلب

  1  11.7  آالت تصوير  2  10.2  ياراتالس

الدرجات 

  النّارية

  1  1.8  أجهزة الحاسوب  1  2.4

  

       سنويا خالل الستينيات %10عرف االقتصاد الياباني نموا كبيرا خالل العشريات الثالثة األخيرة 

ي، ويوظّف  من الناتج الوطني اإلجمال% 39 خالل السبعينيات والثمانينيات ويساهم التصنيع بـ % 5و

  .من القوى العاملة في اليابان % 33



 

 

 من مجمل الناتج الوطني % 59فتشمل عددا كبيرا من األنشطة، وتساهم بحوالي الخدمات أما 

وتشمل موظّفي الحكومة كالعاملين في .  من مجموع القوى العاملة% 60اإلجمالي، وتستخدم 

والمصارف وشركات التّأمين، والعاملين في المستشفيات والمدارس، كما تشمل المؤسسات المالية 

  .الدعاية و اإلعالن، و التجارة و النّقل و االتصاالت

  :فعالية المواصالت 

 الطرق البرية السكك الحديدية الحمولة البحرية عدد المطارات

 1.183.000 23.560 12.751.477  ا173

 بالكلم بالكلم بالطن المتري مطارا

  

ظاما حديثا للنّقل يتميز بكفاءة عالية يشتمل على الطّرقات السريعة، و السكك الحديدية،        تمتلك اليابان ن  

  .و النقل البحري، و األسطول الجوي

 

 

 

 

 

 

 
، وتأتي في المرتبة الثانية 8يتوفّر في جميع المدن نظام دقيق للنّقل بما في ذلك القطارات ومترو األنفاق

 من مليون سيارة مسجلة بعدد سيارات النّقل الخاص، وبها ما يقربعد الواليات المتّحدة من حيث 

تعمل في مطار طوكيو لوحده .  من السلع داخل اليابان% 40 من المسافرين، و% 7وتنقل الطّائرات 
  .شركة طيران رئيسية تربط خطوطها مطار طوكيو بالمطارات الدولية الكبرى) 20(عشرون ) مطارهانيدا(

  

  

                                                 
بحر ، وهو أطول نفق يستخدم  كلم تحت ال53.9تتصل جزيرتي هوكايدو وهونشو بنفق طوله  )1( 

  .في العالم للنّقل



 

 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
يوكوهاما، :  مليون طن متري، و الموانيء الرئيسية هي 40و يبلغ طول األسطـول التجاري الياباني 

  .كوبي، جيبا، ناغويا، كما توجد المئات من الموانئء و المرافئ الصغيرة

ولي و في اليابان الكثير من المطارات الحديثة، و يندرج المطار الدولي في طوكيو و مطار أوزاكا الد

  .ضمن المطارات األكثر إزدحاما في العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يابانالعهد الميجي في ال  

بالعهـد   ) 1912-1867(عرفت الفترة الي حكم فيها اإلمبراطور موتـسو هيتـو         

لقد تطورت اليابان خالل هذه الفترة لتصبح قوة صناعية حديثة، و قـوة             . الميجي

عسكرية، و أصبح اإلمبراطور رمزا للعهد الجديد، فأصدر الميثاق اإلمبراطـوري           

ابان، والتوجه للدول الغربيـة للحـصول       الذي يتضمن نية الحكومة في تحديث الي      

على التقنية واألفكار الحديثة، فشيدت آالف المدارس، و حّل قـوات الـساموراي،    

واستبدلت بها جيشا وأسطوال حديثين، وأنشأت شبكة البرق، وشرعت فـي بنـاء             

  .السكك الحديدية، وأرست نظامين للمصارف المالية والضرائب

  الصناعية التجريبيـة   تيع، فأنشأت عددا من الشر وعا     وقد شجعت لحكومة التصن   

وتمـت االسـتعانة بـالخبراء      . لتكون نموذجا تحتذى به  للصناعة  في ليابـان           

و في عام . األوروبيين واألمريكين لتدريب اليابانيين على استخدام التقنيات الحديثة      

  . صدر أول دستور ياباني 1882

  287: ص)8مجلّد ( ن الموسوعة العالمية                              م



 

 

  :موقع التجارة في االقتصاد الياباني 

   الحظ الجدول التالي وتبين مدى حساسية قطاع التجارة في االقتصاد الياباني

  

  )بالنّسب المئوية  ( 2004أهم الصادرات والواردات اليابانية لعام 

 %  الواردات %  الصادرات

  : منهانتوجات صناعيةم

 :السيارات 

92  

14.8
 21 مواد أولية وطاقوية

 31 أدوات التجهيز 02 منتوجات فللحية وغذائية

 07.5 مواد كيمياوية 06 بقية الصادرات

 07 مواد نسيجية  

 12.5 منتوجات فللحية وغذائية  

 21  بقية الواردات  

 

    ة من حيث التصدير و االستيراد، بعد كّل من الواليات المتّحدة            تصنّف اليابان في المرتبة العالمية الثّاني

و يعد قطاع التجارة في اليابـان  .  التّجارة العالميةمن % 7و تساهم اليابان بنسبة . األمريكية و اليابان

  :هام جدا، و استمراره مرهون بعاملين أساسيين 

 ذلك إال باستمرار تلبية متطلّباتها من المواد قنع، و ال يتحقـ ضرورة استمرار وتيرة اإلنتاج بالمصا 1

  .األولية و موارد الطاقة
 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

    .توسيع شبكة تصريف اإلنتاج في الداخل والخارج، و هذا يعني ضمان أسواق جديدة باسـتمرار                -2

 يكثف من عمليات الدعاية     و حتى يكسب اليابان هذه األسواق، يعتمد إلى تنويع اإلنتاج، و تحسينه، كما            

  .و اإلشهار باألساليب الحديثة
  

  :مناطق التبادل التجاري لليابان 

 %النّسبة  قيمة الواردات %النّسبة  قيمة الصادرات المناطق

 42.4 17.9 40.3 19.7  آســيـا

 / 7.02  3.7 ـ الصين:منها 

 / 2.08  3.1 ـ كوريا

 / 1.7  2.9 ـ تايوان

 18.10 7.7 30 14.7 تّحدةالواليات الم

 12.8 5.4 16 7.8 ياالتّحاد أألوروب

 12.7 5.3 2.5 1.3 الشّرق األوسط

 دخول الرجل اآللي مجال العمل

تعد اليابان من الدول الرائدة فـي مجـال         

استخدام الرجل اآللـي فـي العديـد مـن          

نتاجية، وفـي مجـال قطـاع       النّشاطات اإل 

  صناعة السيارات على وجه الخصوص 

وهو ما أدى إلى زيـادة درجـة اإلتقـان،          

وسرعة اإلنتاج وخفض التكاليف وهو مـا       

ساعد على صمود اإلنتاج اليابـاني أمـام        

المنافسة العالمية ، وربح معركة الـسوق       

   .بصفة حاسمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرجل اآللي أسيمو مصمم من طرف 

شركة هوندا، يسير على قدمين ويطبق 

 األوامر



 

 

 14 2.09 11.2 1.1 أوقيانوسيا

 / 3.8  4.3 بقية الدول

 المجموع
49 100 42.4 100 

  مليار ين ياباني: القيمة

  :وضعية تقويم 

  :نشاط إدماجي 
 

 

 

 

 

 

 
 

   ـ1  الوثيقةـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الصناعة االلكترونية وأهميتها في االقتصاد الياباني

تعد الصناعة االلكترونية من الصناعات المتقدمة في اليابان، وقد استخدمتها إللى جانب اإلعالم 

ةاآللي في شتى مجاالت النشاط البشري، كالصواالتصال ناعة، والخدمات العمومي ، ..

  .وغيرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  ( OMC )مليار دوالر: القيمة  )   2004 ـ 1976(الميزان التّجاري لليابان 

  يالميزان التّجار قيمة الواردات قيمة الصادرات السنة

1976 67.2 64.8 ........ 

1978 97.5 79.3 ........ 

1980 122 120 ........ 

1984 170 136.5 ........ 

1990 280.4 216.7 ........ 

1994 403.7 280.4 ........ 

2001 459.5 116.7 ........ 

5200 594.9 514.9 ........     - 

      3، 2، 1   من خالل الوثائق 

  3الوثيقة   

  أحسب قيمة الميزان التّجاري لكلّ سنة، و مثّله بمنحنى بياني  -أ  

  )1990/2005( علّل أسباب تزايد حجم الصادرات و الواردات في الفترة -ب 

  .ب ـ بين العوامل التي ساعدت اليابان على غزو األسواق الخارجية

  

  

  

  

  

يعد استخدام اإلنسان اآللي أحد أهم المجاالت الواعدة للنمو  االقتصادي 

  ستقبلي، و الذي تتفوق فيه التكنولوجيا اليابانية على باقي دول العالمالم

   )                                            و الصورة تبين تجميع آلي للسيارات( 
  -2- الوثيقة



 

 

  مدينة طوكيو
  

  . العالم سكّانانطوكيو هي عاصمة اليابان ، ومن أكثر مد

 م، عندما قام أحد المحاربين ببناء قلعة حصينة فوق سهل لحقي 1457نشأة طوكيو إلى عام  يعود تاريخ

 م، ثـم    1868أ شعاع المدينة يتّضح، و أصبحت تدعى إيدو منـذ عـام             خصب، هو سهل كانتو، ثمّ بد     

  . و هي العاصمة السياسية، و مقر اإلمبراطور و الحكومة الوطنية9تحولت إلى طوكيو

 و تقع عند نهايـة خلـيج         مليون نسمة  8.2 و عدد سكّانها     ،² كم 578و تغطّي المدينة األصلية مساحة      

 قناة تربط المدينة بالبحر، و تسمح باستقبال السفن الكبرى، لكن يعد ميناء           طوكيو الشّمالي، و قد تم حفر     

  . مليون نسمة8.2 و عدد سكّانها .يوكوهاما أول ميناء للشّركات المالحية الكبرى

 مليون نسمة، حسب    26 و يعيش فيها ما يقرب من        ² كم 5000مساحة  ) طوكيو الكبرى   ( تغطّي مدينة   

  . 2005تقديرات عام 
ابع المباني في المدينة األصيلة عبارة عن مباني خشبية بسيطة، من طابق أو طـابقين مـع حديقـة                   ط

و يحتـّل القـصر     . صغيرة، كما تتميز ببعض التجمعات من المنازل الفاخرة التي يعيش فيها األثرياء           

  .اإلمبراطوري مكانا مرتفعا بوسط المدينة و يطّل على ميدان فسيح

   مدينة صغيرة من مدن الضواحـي، و تشمل على بنايات عاليـة،           26ى أزيد من    و تضم طوكيو الكبر   

و تزدحم طرقتها بحركة السيارات، و تشمل المصارف العديدة و مقر الشركات الكبـرى و المراكـز                 

  .التجارية الرئيسية 

  :االقتصاد 

         ة للشركات الكبرى، تعد طوكيو مركز النّشاط االقتصادي العالمي، إذ نجد بها المقرات الرئيسي

  مؤسسات  ) 1/4(و المراكز المالية، فربع 

 

                                                 
 م  وهدم  بها  1923عندما ضربها زلزال عنيف عام :  األولى :تعرضت طوكيو للتدمير مرتين) 1 (

   ) .1945(بواسطة الغارات الجوية أثناء الحرب العالمية الثّانية :  قسما كبيرا الثّانية 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إقليم طوكيو



 

 

 من المصانع اليابانية، أي ما يقرب من %15األعمال تتّخذ من طوكيو مقرا لها، و في حضيرة طوكيو 
   10000 مصنـع، بعضهـا صغيـر و بعضها اآلخر عبارة عن مجمعـات ضخمـة، تشغّـل بيـن 80000

  . مليون عامل1.5و يصل عدد العمال في قطاع الصناعة بطوكيو إلى أزيد من .  عامال20000و 
 

  :المشاكل السكّانية و البيئية 

من خالل ما تتميز به مدينة طـوكيو من توسـع  و اكتظاظ و نشاط كبير فـي                 : عـزيـزي الطّالب   

  . و وضعية البيئة الجغرافية للمدينةقطاع الصناعة و الخدمات، حاول استخالص مشاكل السكّان،

  :المشاكل السكّانية 

          يتركّز بمدينة طوكيو ما يقرب من خمـس سـكّان اليابـان، و تبلـغ الكثافـة الـسكّانية بهـا نحـو                      

  :و قد نتج عن ذلك  .²كم/ ن13000

 ازدحام كبير في المرور 

نقصا حادا في المساكن، مما اقتـضى تـشييد          

كبرى في المدينة األصلية، لكن علـى       مجمعات سكنية   

الرغم من ذلك الزالت المشكلة قائمة، فتصاعدت أسعار        

األراضي و إيجارات السكن، و أصـبح العديـد مـن           

المواطنين، ال يستطيعون تحمل نفقات السكن حتى لـو         

 .عثروا عليه 

المشاكل النّاجمة عن ارتفاع نسبة الشّيخوخة في        

إذ فقـد  . راجع نسبة الـشّباب الشّعب اليـابـاني،  و ت  

 نسمة بسبب تراجع نسبة الزيادة الطبيعية إلى دون         30000 ما يقرب من     2005اليابان آلول مرة عام     

    مليون نـسمة،   90 إلى   2025و تشير التقديرات بأن الشعب الياباني سيتراجع عام          .الصفر في المائة  

 المناسبة لهذه األزمة، التي تعكس معها أزمة فـي          و عليه يجب على الحكومة اليابانية أن تجد الحلول        

 . صندوق الضمان االجتماعي الخاص بالمتقاعدين، و مشاكل رعاية المسنين

 مليون سيارة مسجلة، و تكاد      2 عندما نعلم أن طرقات طوكيو تعجّ بحركة أزيد من           :المشاكل البيئية   

 رغم وجود شبكة متداخلـة مـن الخطــوط         تتوقفّ حركة انسياب السيارات بسبب االزدحام الشّديد      

الحـديدية، و قطارات األنفاق الّتي يزدحم حولها عشرة ماليين شخص يوميا، كمـا يـستقّل ثـالث                 

  .ماليين شخص آخر قطارات األنفاق 

 مصنع تقع بمدينة طوكيو، ممـا يبـين         80000و يتصاعد دخّان النفايات و الغازات السامة أزيد من          

 ة السكّان من جهة، و على البيئة مـن          ث الذي تشهده المدينة، و انعكاسات     ظاهرة التلوذلك على صح

 .جهة أخرى، حيث غزا اإلسمنت المسلّح األخضر و اليابس من أراضي السهول و التالل الخصبة

 برج طوكيو

 م ،   333هو برج حديدي يرتفع إلى      

 كلـم جنـوبي     2.5ويقع على بعـد     

القصر اإلمبراطوري، وهـو أعلـى      

مبنى في المدينـة، بـضم اسـتيديو        

اإلذاعة والتلفزيون، وبه  منـصتان       

  .للرصد


