
 

  :لثاني  االمبحث
  التكتل اإلقتصادي العالمي

  
  

  الكفاءة المستهدفة 
 اكتشاف التكتالت االقتصادية في العالم من حيث مكوناتها       

  .و مجالها الجغرافي و أهدافها
 استخالص الفوارق اإلقليمية و القارية المادية و البشرية      

  .و التقنية
  . المتعددة الجنسياتالتعرف على البعد االقتصادي للشركات  

  

  تصميم الدرس
  

 التكتالت االقتصادية في العالم 

 الفوارق اإلقليمية اإلقتصادّية 

 الشركات المتعددة الجنسيات 

  

  



 

  :عزيزي الطالب 
تمّيز القرن العشرون بأنه عصر التكتالت االقتصادية الكبرى التي شكّلت في العـالمين المتقـدم و                

  .المتخلف
  ت االقتصادية في بلدان الشمال المصنع ؟فما هي أبرز التكتال

  و ما هي أهم تكتالت عالم بلدان الجنوب ؟
  

  :التكتالت االقتصادية في العالم  -
  
، و الـسوق األوروبيـة      CEEوكان يعرف بالمجموعة االقتصادية األوروبيـة       : اإلتحاد األوروبي    -

  .المشتركة
بروما، هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا،  1957 مارس 25شكلت ست دول اإلتحاد األوروبي في 

 2007 جانفي1 بلًدا في 27بلجيكا، و لوكسمبورغ، ليصل عدد أعضائه 

  .بانضمام بلغاريا و رومانيا
  : أهداف اإلتحاد األوروبي 

              استرجاع مكانة أوروبا السياسية                                                                   -
و االقتصادية الدولية التي فقدتها بعد                                                                              

  . الحد من الهيمنة األمريكية.                                        نهاية الحرب العالمية الثانية

  
  
   التخلص من تبعيتها لدول العالم الثالث في مجال الموارد األولية-

 إنهاء األحقاد والكراهية بين شعوب أوروبا التي تسّببــت في           -
                                                             II وIاندالع الحربين العالميتين 

  .ة توقيف المد الشيوعي في أوروبا الغربي-
  :تشكيل اإلتحاد األوروبي  

من المجلس األوروبي     و من ثالث  اإلتحاد يتشكل

                                                             اإلتحاد أجهزة هي مجلس 

 راية اإلتحاد األوروبي

 1957 مارس 25توقيع اتفاقية روما 



 

         .البرلمان األوروبي        و المفوضية األوروبية، األوروبي

  :   المجلس األوروبي-

هو اجتماع رئيس المفوضية األوروبية مع رؤساء الدول و الحكومات في الدول األعـضاء باإلتحـاد                
قـد االجتمـاع     السياسية و االقتصادية الهامة، و يع      تلرسم سياسة اإلتحاد، و اتخاذ القرارا     . األوروبي

  .                           مرتين إلى ثالث مرات سنويا
يقوم بتمثيل مصالح الدول األعضاء على المستوى األوروبـي، لـه           :  مجلس اإلتحاد األوروبي     -  

 صالحيات واسعة في مجال التعاون األمني، 

، و  لوكسمبورغ و   لبروكسيو يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول األعضاء، و يعقد جلساته في             
الدول األعضاء                                                               مجلس اإلتحاد األوروبي  تتولى رئاسة   

  . بالتناوب لمدة ستة أشهر
تعيين مفوض واحد،    لكل دولة عضو في اإلتحاد حق     ، و   لبروكسي مقرها : يةالمفوضية األوروب  -

 تنفيذ القوانين المشتركة، و تمثيل اإلتحـاد فـي المفاوضـات            وتهتم بمصالح اإلتحاد األوروبي     و هي   
 الميزانية  و وضع ،  ية كما يحق لها توقيع االتفاقيات مع الدول األجنبية، و تقديم مقترحات القوانين            الدول
                                                                   .......................................العامة

  
  : البرلمان األوروبي 

         هــــــو الجهــــــاز التــــــشريعي الرقــــــابي و االستــــــشاري     
و هو يـراقب عمل     نائب،   732األوروبي مقره ستراسبورغ الفرنسية، و عدد أعضائه        في اإلتــحاد   

المفوضية األوروبية يشارك بوضع القوانين، يصادق على االتفاقيات الدولية و ُيصّوت علـى انـضمام            
  .و يناقش الميزانية المشتركة لإلتحاد األوروبي. أعضاء جدد

  :  دولة تقع في الجهات الخمس 27د األوروبي  يضم اإلتحا:المجال الجغرافي لإلتحاد  -

 أوروبا الغربية 

  أوروبا الشرقية 

 أوروبا الوسطى 

 أوروبا الشمالية 

 أوروبا الجنوبية  

  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  أعضاء اإلتحاد األوروبي : 1  جدول 
  

  تاريخ العضوية  الدول األعضاء  
 1957رس  ما 25   لوكسمبورغ-بلجيكا-هولندا-إيطاليا- ألمانيا-فرنسا 6مج 

 1973 جانفي  1   ايرلندا الجنوبية- الدانمرك-بريطانيا 9 مج

 1981 جانفي  1  اليونان 10مج 

 1986 جانفي  1   البرتغال-إسبانيا 12مج 

 1995 جانفي  1   فنلندا- النمسا-السويد 15مج 

 - سلوفينيا- قبرص التشيك- مالطا-المجر-بولونيا 25مج 
  ليتوانيا- ليتونيا-استونيا-سلوفاكيا 

  
 2004 ماي   1

 2007  جانفي 1   بلغاريا-رومانيا 27مج 

  
   :NEPAD  النيــباد-

.                                                        اأفريقي الجديدة لتنمية هو الشراآة
                                 ةـد اإلستراتيجيالني بااعتمدت وثيقة 

المنعقدة  الوحدة األفريقية  لمنظمة37قمة اإلطارية في ال
  .2001 جويلية  6-7في زامبيا في

                                                                      

 خريطة اإلتحاد
   األوروبي 



 

 ، لقادة الجزائرإعدادهكل  االجتماعية ألفريقيا أو كإطار متكامل للتنمية االقتصادية وو اعتبرت 
  . لمعالجة التحديات األساسية التي تواجه قارة أفريقيا، مصرا،يرينيج،  السنغال،جنوب أفريقيا

  :أهداف النيباد  –

  . أو الحد منه في أهم المناطق المتضررةإزالة الفقر - 
  مستدام تطور مستقر و وضع الدول األفريقية في مسار نمو و -
  االقتصاد العالمي  استفادتها من العولمة و  تعزيز مشاركة القارة و-
   
  :هياكل و أجهزة أبرزها  يتألف النيباد  من عدة:   تشكيل النيباد -
ـ    منظمة الوحدة األفريقية   الذي عّوض حكومات دول االتحاد األفريقي      قمة رؤساء و   - أعلـى   ي، و ه

  .تها استراتيجيلتنفيذسلطة 
قة جغرافية   ممثلين لكل منط   2  دولة هي  15الحكومات التنفيذية التي تتكون من        لجنة رؤساء الدول و    -

أوليـسيغن  يرأسها الـرئيس النيجيـري       إضافة للخمس دول صاحبة المبادرة و     )  مناطق 5(في أفريقيا   
  . Olusegun OBANSANJOوجساناأوب
  اد بجنوب أفريقيمدرا نمدينة ومقرها في   األمانة العامة-

  قادة النيباد 
  
  
  
  

  

      حسني مباركوجسانا أوبوليسيغنأ     ثابو إمبيكي               عبد العزيز بوتفليقة

      مصر                        الجزائر          جنوب إفريقيا        نيجيريا
  : قارة إفريقيا التي قّسمت إلى خمس مناطق كبرى : مجالها الجغرافي -

 إفريقيا الشمالية 

 إفريقيا الغربية 

 إفريقيا الشرقية و المحيط الهندي 

 إفريقيا الوسطى 

  يقيا االستوائية و مد غشقرإفر 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إفريقيا الشمالية                         
  

                                      
               إفريقيا الشرقية         إفريقيا الشرقية

  
  

                         إفريقيا الوسطى
  
  
  
  

               إفريقيا اإلستوائية ومدغشقر 



 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  : النيباد المبادئ إستراتيجية مبادئ و
 االجتماعي و التطور السياسي و السالم و شد كمطلب أساسي لألمن والر الحكم ا- 

  .االقتصادي
              .عوبها والشراكة فيما بينها شفريقيا وإعتماد التنمية على موارد إ -
  . التكامل اإلقليمي والقاري، وبناء قدرات وميزات تنافسية للقارة-
  . قيام الشراكة مع بقية دول العالم على أسس عادلة-

  :    اإلستراتيجية 
  . زيادة كفاءة القارة في منع الصراعات قبل وقوعها ونشر السالم المستقر في ربوعها-
 اعتماد وتطبيق مبادئ الديمقراطية واإلدارة السياسية واالقتصادية الحكيمة، وتعميق -

  .ئ حماية حقوق اإلنسان في دول القارةمباد
 نزيف و إيقافتنمية البشرية و رفع وثيرة الالتنمية   تطبيق برامج فعالة إلزالة الفقر و-

  .األدمغة والكفاءاتهجرة 
  .االستثمار المحلي واألجنبي  زيادة مستويات االدخار و-
  .فاءةاستعمالها بك  استقطاب المزيد من مساعدات التنمية الخارجية و-
 الدولي لمزيد من على الصعيدالتفاوض  التعاون و  رفع قدرات تطوير السياسات و- 

  .فتح األسواق المشاركة الفعالة في االقتصاد العالمي خصوصاً في مجاالت التجارة و

 1الوثيقة



 

  
  

       :منظمة الدول المصدرة للنفط  -
 و           ،OPECاألوبـك  باإلنجليزيـة  تعرف        

الـذي   بغداد    مؤتمر فيتأسست   .OPEPاألوبيببالفرنسية  
أيـام  إيـران    و عودية، الكويت، الس  فنزويال، العراق،جمع  

احتجاجا على تخفـيض الـشركات       1960 سبتمبر 10-14
 1 منـذ    و مقر األوبـك هـي فيينـا النمـساوية         ،  االحتكارية البترولية ألسعار النفط و نهبها لثرواتها      

 1965سبتمبر

  : تشكيلها -
                                 وأجهزة                                           من ثالثة هياكلاألوبك تكون ت 
                                                     صاحب السلطة : الوزاري مرـ المؤت-
السياسات العامة                                             اغة ــول عن وضع وصيسؤم وياـالعل

  ، تحقيقهاطرق و  للمنظمة
  و يحضر أشغاله وزراء طاقة الـــدول 

.                                                                                        مرتين في السنةألعضاءا
   مجلس المحافظين -
                         .للمنظمة الستثنائية او لمتابعة االجتماعات الدورية ي الجهاز الدائمه و:  األمانة العامة -
قـارات إفريقيـا، آسـيا، و       :  مجال الجغرافي لألوبك     -

أمريكا الجنوبية المنتمية للعالم الثالث، و هي تضم منظمة         
فـي   ورداإلكـوا   عضًوا فقط بعد انـسحاب       12األوبك  
  .1996الغابون في جوان و ، 1993جانفي 
                                       أعضاء األوبك : 3جدول 

     
  
  
  
  

 مقر األوبك في فّينا

المؤتمر التأسيسي في بغداد 
1960 



 

  قطر  فنزويال  إيران  السعودية  الكويت  العراق  األعضاء
 1961  1960  1960  1960  1960 1960  االنضمام

  *أنغوال  نيجيريا  الجزائر  يأبو ظب  ليبيا  اندونيسيا  األعضاء
 2007 1971 1969  1967 1962  1962  االنضمام

  )2007 مارس 15انضمت أنغوال حديثا في      * (          :ها أهداف -
  .الجنسيات ددةـاالحتكارات الكبرى للشركات المتع مواجهة -
  . وتنسيق الجهود لرفعهاار البترول الخامـ ضمان استقرار أسع-
                                                         .          الدول األعضاء ل العمل على زيادة  مدا خي-
  .تنسيق السياسات االقتصادية البترولية -
  .مشاكل في قطاع البترولال الدول األعضاء لحلالتعاون بين  -
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  : الفوارق اإلقليمية و القارية -
  

والم حسب درجة تقدمها، هي الـدول األكثـر            قسم الجغرافيون دول العالم المتقدم إلى ثالثة ع       
 –، فرنـسا    )آسـيا   ( ، اليابـان    )أمريكا الشمالية   ( أ، كندا   .م.التي تضم الو  ) مجموعة الثماني   ( تقدًما  

و األقل  ...) هولندا، بلجيكا، أستراليا  (و الدول المتقدمة    ) أوروبا  (  ألمانيا وروسيا    - إيطاليا   –بريطانيا  
  ...).الشرقية، البرتغال، اليوناندول أوروبا ( تقدًما 

 
  
  
  
 

      

  األوبك أعضاء    



 

  .فأكثر األقاليم تقدما هي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية
أفغانـستان،  ( و أقطار العالم المتخلف إلى أربعة عوالم حسب درجة تخلفها، هي المناطق األكثر تخلفًا               

 األقطار السائرة فـي طريـق     و...) بوليفيا، ساحل العاج، الفيتنام   (، و البلدان المتخلفة     ...)اليمن النيجر 
الـصين  ( و الدول النامية التي تعرف بالدول الصناعية الجديدة         ...) الجزائر، فنزويال، اندونيسيا  (النمو  

  ...) الشعبية جنوب إفريقيا، البرازيل
   و أكثر األقاليم تخلفا هي إفريقيا جنوب الصحراء، جنوب آسـيا، و جـزر المحـيط الهـادي فـي                    

  .أوقيامنوسيا
  .    و يعود هذا التقسيم إلى الفوارق اإلقليمية و القارية الشاسعـة مادًيا     و بشرًيا و تقنًيا 

   : الفوارق المادية -1
    يسيطر العالم المتقدم على الثروة و رؤوس األموال خاصة أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية، و هو                

ني العالم المتخلف الفقر الشديد، و بشكل خاص إفريقيا         ما يتجلى في ارتفاع الدخل الوطني الخام،  و يعا         
  .جنوب الصحراء و أمريكا الوسطى و أوقيانوسيا

  2005العشر األوائل في الدخل الوطني الخام  : 4       جدول 
  الدخل الوطني الخام  الدول  

 12970  أ.م.الو 1

 4988  اليابان 2

 2852  ألمانيا 3

 2264  الصين الشعبية 4

 2264  بريطانيا 5

 2178  فرنسا 6

 1725  إيطاليا 7

 1100  إسبانيا 8

 1052  كندا 9
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(  سكان العالم، خاصة شرق و جنوب آسيا % 80 يمثل العالم المتخلف :الفوارق البشرية  -2
  .، في حين ال يتجاوز سكان العالم المتقدم مجتمعين عدد سكان الصين منفردة)الصين الشعبية و الهند 

  2006و يوضح هذا الجدول التوزيع اإلقليمي و القاري للسكان سنة 



 

 2006توزيع سكان العالم سنة  : 5          جدول 

  %لنسبة العالمية ا  عدد السكان  المناطق
 18,63  1.217.920.686  العالم المتقدم

 11,22 732.938.773  أوروبا

  1,95 127.463.611  اليابان
 6,77  442.343.202  أمريكا الشمالية

 0,38 24.788.089  أستراليا وزيلندا

 5.319.549.92381,37  العالم المتخلف

  3.831.988.60258,62  آسيا بدون اليابان
 13,98 914.023.214  إفريقيا

  0,13 8.806.501  أوقيانوسيا
 6,96  455.117.117  أمريكا الالتينية

 100 6.537.470.609  العالم

  net.populationdata.www://http : المرجع                
  

تقدم في التكنولوجيا الحديثة، فهو يسيطر على       يحتكر و يتحكم العالم الم     :الفوارق التقنية    -3
إنتاج المواد المصنعة الدقيقة كأدوات التجهيـز و المكننة  و وسائل النقل، في حين ال يتجاوز دور جل                  
البلدان المتخلفة عمليتي اإلستيرد و االستهالك باستثناء الدول الصناعية الجديدة كالبرازيـل، و كوريـا               

  .بيةالجنوبية، و الصين الشع

  
  
  



 

  2004 سنةتويكشف هذا الجدول سيطرة العالم المتقدم على إنتاج السيارا
  2004إنتاج السيارات في العالمين المتقدم والمتخلف  : 6        جدول 

  %النسبة العالمية    اإلنتاج  المناطق
 72,41  45.744.362  العالم المتقدم

 32,46 20.829.774  أوروبا

 16,38 10.511.518  اليابان

 22,91  14.700.070  أمريكا الشمالية

 0,64 411.406  أستراليا

 27,59 18.410.893  العالم المتخلف

 20,51 13.163.596  آسيا بدون اليابان

 0,657 422.017  إفريقيا

 6,43  4.126.874  أمريكا الالتينية

 100 64.155.255  العالم

  www.oica.net :المرجع                                      
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 توزيع أنتاج السيارات في العالمين المتقدم والمتخلف 
سنة 2004

  



 

  
  : الشركات المتعددة الجنسيات -

  
التسويق  التصنيع وأعمال ورشات عمل ميدانية تمارس ، وهي الوظائف الشركات المتعددةتعرف ب
ا لدول العالم المتقدم، خاصة الواليات      ، و تملك فروع في القارات الخمس،   و ينتمي معظمه           و التشغيل 

 ألف فرع 170 ألف شركة لها 37 المتحدة األمريكية     و اليابان و اإلتحاد األوروبي، و قد بلغ عددها       
 هذه الشركات عدة آثار إيجابية و سلبية فـي          ، و بشكل خاص في الجنوب المتخلف، و قد خلفت         أجنبي

  .دول العالم الثالث
  

   :أثارها اإليجابّية  - أ
  ).األرباح و الضرائب و الّرسوم( إنعاش الخزينة بجزء من المداخيل بالعملة الّصعبة  -
 .النّقل الجزئي للتكنولوجيا الحديثة بتكوين األيدي العاملة المحلّية لتشغيل المكننة و اآللّية -

فيض تحسين المستوى المعيشي لعمالها و أّسرهم، و هو ما يعني نسبّيا تقليص مساحة الفقر، و تخ                -
 .عدد الفقراء فيها

 .امتصاص البطالة بتوظيف األيدي العاملة المحلّية -

توفير المواد المصنّعة االستهالكية في أسواقها، و بالعملة المحلّّية، كالسيارات و المواد الغذائية، و               -
 الّصعبة، و ربح وقت النّقـل، و جهـود          ة تقليص فاتورة الواردات،   و توفيرا لعمل        يهو ما يعن  

 ...حنالشّ

 .المساهمة في معركة التّنمّية االقتصادية -

  
  : أثارها الّسلبّية   - ب
  ...استنزاف ثرواتها الطّبيعّية كالحديد و البوكسيت و البترول و الغاز -
استغالل األيدي العاملة المحلّية فرواتبها أقل، و مدة عملها أكثر من عمال فروع نفس الـشّركات                 -

 .ليابانفي أمريكا الشّمالّية، أوروبا، و ا

 .التّدخل في شؤونها الّداخلّية، و في سياستها االقتصادية و االجتماعية -

تشجيع الفّساد اإلداري و الّرشوة لتحقيق مصالحها، و تنفيذ مشاريعها،     و التّهرب الجبـائي، و        -
 ...عدم احترام دفتر الشّروط

 . لنفاياتها الّصناعّيةلتلويث البيئة بتحويل أراضيها إلى مزاب -



 

 .قضاء على الّصناعة المحلّية الختالل التّوازن في إلمكانيات المالّية        و التّكنولوجّيةال -

احتكار الشّركات المتعّددة الجنسيات لبعض المواد المصنّعة، و الموارد األّولّيـة كـشركة فـورد                -
 .األمريكّية للمطاط في البرازيل

-  

  
  
  
  
  
  
  

 BPمقر شركة بترول بريطانيا          

                 المتعددة الجنسيات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ...ديثإن هذه الشركات قد أصبحت تجّسد كل ما هو فاسد في المجتمع الصناعي الح"
وهي في ظل هيمنتها على االقتصاد العالمي، نراها ال ترحم في حساباتها الشعوب 

ت، المملكة المتحدة،  فوق الشركات المتعددة الجنسّيا، عاصفة فيرنون ريمين ..."النامية
1977 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

الشركات متعـددة   (هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تحدد المقصود من تعبير             "...
 تمـارس   هي ورشات عمـل ميدانيـة     يمكن القول أن الشركات متعددة الجنسيات       .. ).الجنسية

 في واحـدة أو     التصنيع والتسويق والتشغيل  ير، في   دالتحكم المباشر، أو المشاركة على اقل تق      
وفقاً لهذا التعريف المحدد، فأن الشركات متعددة الجنسيات تظهـر          .. .األجنبية من الدول    أكثر

ا فـي   ـلكن أيض  ت التوزيع، و  و تر تبا  التسويق   يس فقط في خطوط اإلنتاج و     تنوعاً معتبراً ل  
  ...و التسييري في اإلدارة ـم المحلـة التحكـدرج طبيعة و

 ذات  المتوجـات تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بوضعية السيادة في كافة قطاعات صـناعة            
 من هذا الحكـم صـناعة الطيـران و        يستثنى  (وفقاً لكافة االعتبارات     ن العالية، و  التكنولوجيا

  و )األمن الـوطني   الفضاء التي استبعدت عنها هذه الشركات بسبب ارتباطها بقضايا الدفاع و          
  الشركات اتساعاً في حقـول عملهـا، و        أكثر - كمجموعة -تمتلك الشركات متعددة الجنسيات     

تحتكر اكبر قـدر     ، و التطوير تبذل هذه الشركات قدراً كبيراً من الجهود في مجاالت البحث و          
  ...الصادراتمن 

تختلف الشركات متعددة الجنسيات عن باقي ورشات العمل التي تمارس نشاطها في بلد واحـد               
 أحد أهم االختالفات يكمن في وجوب خـضوع هـذه الـشركات للقـوانين، و              . أوجهمن عدة   

  ..".المضــيفةالتشريعات، والتنظيمات السارية المفعول في الدول 
   ،لنبأ امجلة           محمد آدم، التكنولوجيا واالقتصاد،        

 2000  أفريل  ، 44  العدد         

3الوثيقة 



 

  
 2005 المتعددة الجنسيات 20 الشركات الـ: 7جدول 

  
    البلد  رقم األعمال  الشرآات  

  التخصص
1 Exxon Mobil   328,21  المحروقات  أ.م.و  
2 Wal-Mart Stores  312,43  التوزيع  أ.م.و  
3 Royal Dutch/Shell   306,73  المحروقات  هولندا  
4 BP  249,47  المحروقات  بريطانيا  
5 General Motors   192,60  السيارات  أ.م.و  
6 Chevron  184,92  المحروقات  أ.م.و  
7 Ford Motor   178,10  السيارات  أ.م.و  
8 Daimler Chrysler   177,04  السيارات  ألمانيا  
9 Toyota  173,09  السيارات  اليابان  

10 Conoco Phillips   162,41  المحروقات  أ.م.و  
11 General Electric 149,70  اإللكترونيات  أ.م.و  
12 Total  144,94  المحروقات  فرنسا  
13 ING Group  137,11  البنوك  هولندا  
14 Allianz Worldwide  124,41  البنوك  ألمانيا  
15 Citigroup 120,32  البنوك  أ.م.و  
16 AXA Group  115,20  البنوك  نسافر  
17 Volkswagen  112,61  السيارات  ألمانيا  
18 American Intl  106,98  البنوك  أ.م.و  
19 Nippon Tel & Tel  100,82  المعلوماتية  اليابان  
20 Carrefour   98,60  التوزيع  فرنسا  

  مليار دوالر:                                الوحدة QUID 2007:  المرجع   
  
  



 

  :دماجي نشاط إ
 قال الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويـورك فـي                -

و يمكن اعتبار نشاط منظمة األوبك تجسيدا ملموسا وقاطعا  : " 1974 أفريل 10دورتها االستثنائية يوم 
سبة للبلدان المنتجة في استالم المقاليد      ألهمية سعر المواد األولية بالنسبة لبلداننا و للضرورة الحيوية بالن         

التي تتحكم في األسعار، كما أبرزت الطاقات الهائلة التي يحتوي عليها إتحاد البلدان المنتجـة للمـواد                 
  ."األولية

  :حلل النص مبرزا ما يلي : المطلوب 
   أهداف منظمة األوبك-1
   الدول المؤسسة لمنظمة األوبك -2
    أهمية األوبك حسب النص-3

   أبرز مبادئ و أهداف النيباد ؟-
  2004 إليك جدول يمثل إنتاج السيارات في العالم المتقدم سنة -

  %النسبة العالمية    اإلنتاج  المناطق
 32,46 20.829.774  أوروبا

 16,38 10.511.518  اليابان

 22,91  14.700.070  أمريكا الشمالية

 0,64 411.406  أستراليا

   الجدول بمقياسنسبواسطة مدرج تكراري مثل ب:  المطلوب -
  . ، و علق عليه% 5=  سم 1منطقة، =  سم 1
  

  :للمطالعة 
 عبد العزيز بلخادم    رئيس الحكومة  الذي قرأه    بوتفليقةعبد العزيز         مقتطفات من خطاب الرئيس     

ـ   )غامبيا (لببانجو شراكة الجديدة من   للجنة رؤساء الدول و الحكومات لتنفيذ مبادرة ال         15 في الدورة ال
  ..2006 جوان 30) نيباد (أجل تنمية إفريقيا 

البلدان األفريقية إلى مسعاه  فمن منطلق المبادئ التي يقوم عليها و على أساس انضمام       " 
النيباد اليوم اإلطار واألداة المفضلين لدى  تي يتوخى تحقيقها قد أضحىـالتجديدي و واقعية األهداف ال

  النيباد أخذت النظرةفبفضل كل الجهود الرامية لتنمية قارتنا كائهم في التنمية لتوجيهاألفارقة وشر

       … التشاؤمية تجاه إفريقيا تتراجع في القارة وفي جهات أخرى أيضا



 

يجدر في هذا الباب أيضا أن نسجل توسيع الفضاءات الديمقراطية والتعزيز المضطرد لدولة و       
قية أجهزة وأدوات حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية و تشجيع الشراكة مع الحق و القانون و تر

في  و االستقرار وتحسين األداء االقتصادي القطاع الخاص وكذا العودة التدريجية للسلم المجتمع المدني 
 والتي هذه البلدان عدد متنام من البلدان األفريقية بفضل اإلصالحات العميقة والجريئة التي باشرتها

 في إطار ديناميكية تنفيذ مبادرة ...كلفتها تضحيات اجتماعية جسام وسط محيط دولي ما فتئ نفوره يشتد
 والوضوح العراقيل الهيكلية التي تعترض االندماج االقتصادي لقارتنا   بتحديد بالمزيد منقمنا النيباد

  ... اعتمدناهاالتي التنمية العديدة  إنجاز مشاريع
المسألة الرئيسية لضعف القدرات المؤسساتية و   بين العراقيل و العوائق هناك بال ريب       و من

  .كركيزة لالندماج القاري إنجاز مختلف التجمعات التي أقمناها
وتعد قلة الموارد ...        و هناك أيضا ضعف الشراكة بين شبه المناطق بل و حتى بين بلداننا

البشرية عائق كبير يحول دون تجسيد أقل  المحلي وندرة الكفاءاتالمالية بما في ذلك نقص الدخار 
مساهمة القطاع الخاص اإلفريقي في حين يطول  و ال يزال التردد يسيطر على. المبادرات طموحا

 وال زال شركاء التنمية الذين كانوا …   الحجم المرغوب فيه انتظار االستثمارات المباشرة األجنبية في
 أن ترتب أمورها الخاصة    و أن تخلق المناخ المالئم لالقتصاد الكلي لم يفوا بعد ياينتظرون من إفريق

 ويبقى ...الملحة بوعودهم بالرغم من االلتزامات العديدة التي اتخذت علنيـا إزاء القـارة و أولوياتها
ولية للتجارة و الفقر واألمراض المستوطنة و هجرة الكفاءات و استفحال التفاوتات الخطيرة لألسواق الد

إرادة إفريقيا في الخروج من التخلف و التكفل بنفسها طبقا لروح النيباد            األموال كلها عراقيل تعترض
   ." ...و تصوره

  
  
  
 
 


