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تحضير بكالوريا مادة االجتماعيات صفحة األستاذ شكوة براهيم في مادتي التاريخ و
الجغرافيا
الوحدة التعليمية االولى  :واقع االقتصاد العالمي
اشكالية التقدم والتخلف
الوضعية االولى :
المبادالت والتنقالت في العالم
الوضعية الثانية :
الوحدة التعليمية الثانية  :القوى االقتصادية الكبرى
مصادر القوة االقتصادية االمريكية وتأثيرها على االقتصاد العالمي .
الوضعية االولى :
ظاهرة التكتل واثرها في قوة االتحاد االوربي .
الوضعية الثانية :
العالقة بين السكان والتنمية في شرق وجنوب شرق اسيا .
الوضعية الثالثة :
الوحدة التعليمية الثالثة  :االقتصاد والتنمية في دول الجنوب
االقتصاد الجزائري في العالم .
الوضعية االولى :
خاص باألدبي
الجزائر في حوض البحر االبيض المتوسط .
الوضعية الثانية :
خاص باألدبي
السكان والتنمية في الهند .
الوضعية الثالثة :
☺التنمية في البرازيل
الوضعية الرابعة
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الوحدة التعليمية االولى :واقع االقتصاد العالمي )
براهيم .في مادتي التاريخ و
تحضير بكالوريا مادة
شكوةالتخلف
األستاذالتقدم و
صفحة:إشكالية
االجتماعياتاالولى
الوضعية التعليمية

الجغرافيا
 – 01مفهوم التقدم والتخلف:
أ  -مفهوم التقدم :ظاهرة اقتصادية واجتماعية تتميز بازدهار اقتصادي ورقي اجتماعي وثقافي  ,تقدم
تكنولوجي والقدرة على استغالل االمكانيات المتوفرة  ,تتصف به دول الشمال .
ب – مفهوم التخلف  :ظاهرة اقتصادية واجتماعية تتميز بالضعف االقتصادي والتدهور االجتماعي
والركود الثقافي وعدم القدرة على استغالل االمكانيات المتوفرة  ,تتصف به دول الجنوب .
 / 02معايير تصنيف الدول المتقدمة والمتخلفة :
المعيار
االقتصادي

االجتماعي

الدول المتقدمة
 -مرتفع في الدول المتقدمة

الدول المتخلفة
 منخفض في الدولالمتخلفة .

المؤشر
 الناتج الوطني الخام PNBو الناتج الداخلي
 مرتفع (  46000دوالرالخام . PIB
 منخفض (  1000دوالرفي و  .م  .ا )
 الدخل الفردي ..
 نسبة اليد العاملة في  -عمالة صناعية وخدماتية . عمالة فالحيةالقطاعات االقتصادية
 صناعة تحويلية . نوع النشاط االقتصادي صناعة استخراجية ..
 المساهمة في التجارةالعالمية .
 منخفض . مرتفع الدخل الفردي .  1700حريرة يوميا .  4000حريرة يوميا . حالة التغذية ( نصيبالفرد من الغذاء اليومي
 غير الئق وغير كاف ( متوفر والئق ( غرفتين) .
غرفة لكل  5افراد) .
للفرد ) .
 حالة السكن . نقص كبير فيالمستشفيات واالطباء .
 راقية ونلبي الطلب . -الخدمات الصحية .

الديمغرافي

 نسبة المواليد . نسبة الوفيات عندالوالدة .
 -متوسط العمر .

 منخفضة ( .) % 1 منخفضة ( . ) %0.3 80 -سنة .

 مرتفعة ( . ) % 3 مرتفعة ( . )% 3 60 -سنة .

الثقافي

 نسبة االمية . نسبة التمدرس . -التحكم في التكنولوجيا .

 شبه منعدمة . . % 99 استعمال االنترنت ( 70.) %

 . % 40 . % 65 استعمال االنترنت ( 10.)%

 / 01اسباب تخلف دول الجنوب :
التاريخية :
السياسية :
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 تعرض جل اقطاره للسيطرة االستعمارية لفترة طويلة . عدم االستقرار األمني والسياسي وانتشار الفساد . -الحكم االستبدادي وغياب الديمقراطية .

تحضير بكالوريا مادة االجتماعيات صفحة األستاذ شكوة براهيم في مادتي التاريخ و
الجغرافيا
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الطبيعية :

 الظروف الطبيعية القاسية حيث ان اغلبية هذه الدول تعاني منالكوارث الطبيعية كالزالزل واالعاصير والفيضانات مثل الهند
والصين .

االقتصادية :

 ضعف البحث العلمي والتكنولوجي طبيعة النظام االقتصادي العالمي واثره عليها . -المديونية والتبعية .

تحضير بكالوريا مادة االجتماعيات صفحة األستاذ شكوة براهيم في مادتي التاريخ و
الجغرافيا
الوضعية التعليمية الثانية  :اشكالية المبادالت والتنقالت في العالم .
 / 01واقع المبادالت الدولية :

تتركز المبادالت التجارية بين االقطاب االقتصادية الثالث ( و  .م  .أ ,االتحاد االوربي واليابان ) نظرا
لعدة اسباب منها :
 ضخامة االنتاج الصناعي والزراعي بهذه الدول . االستقرار السياسي وتشجيعها االستثمار وكثرة االستهالك . ملكيتها للشركات المتعددة الجنسيات ذات رؤوس اموال كبيرة ( تحتكر ازيد من  % 40منالتجارة العالمية ) .
 تطور وسائل النقل واالتصال بها . قوة عمالتها وتحكمها في التكنولوجيا . / 02دراسة اسواق الطاقة ( البترول والغاز ) :
البترول
اهميتهما
 يشكل اكثر من نصف حجم التجارة العالمية . اهم مصدر للطاقة . سهل االستخراج  ,النقل  ,االستعمال والتخرين كثرة مشتقاته وضخامة عائداته المالية . -مادة اولية تدخل في عدة صناعات تحويلية .

الغاز
 قليل الكلفة و غير ملوث ( قليل االنبعاثات).
 كثير المشتقات ( حوالي  500مشتق ) . سهوله نقله وتسويقه . احد مصادر الطاقة البديلة للنفط . مادة اولية للصناعة ( مثل الصناعاتالكيمياية كاالسمدة . )...

العوامل المتحكمة في السوق الدولية ( للبترول والغاز )
أسعاره تخضع التفاقيات بين المصدرين
 قانون العرض والطلب ( السوق وما تحتاجهمقارنة بالعرض ) .
والمستوردين طويلة األجل
 دور الوكالة الدولية للطاقة والكارتل العالميالذي يمثل مصالح الدور المستوردة  ,حيث وأسعاره اقل من البترول وهو ما يدفع بعض الدول
تسيطر الشقيقات السبع على مناطق استخراج
للمطالبة
البترول وعلى البورصات وبالتالي فهي التي
بإخضاع أسعاره للسوق .
تحدد االسعار .
 تدخل االوبيك بزيادة او تخفيض االنتاج ( ايتحديد سقف االنتاج اليومي من البترول ) .
 الظروف االمنية حول مناطق ابار البترولوطرق مواصالته .
 األعاصير و الفيضانات التي تأثر على الدولالمنتجة ( اعصار كاثرينا بالو  .م  .أ الذي
دمر عدة مصافي )
تجارتهما
دول منتجة
ومصدرة
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السعودية  ,ايران  ,العراق  ,ليبيا ,
روسيا  ,فنزويال
النرويج  ,نيجيريا  ,الجزائر .

روسيا  ,النرويج  ,كندا  ,الجزائر ,
هولندا .

تحضير بكالوريا مادة االجتماعيات صفحة األستاذ شكوة براهيم في مادتي التاريخ و
الجغرافيا
دول منتجة
ومستوردة
دول مستوردة

و  .م  .أ  ,اوربا الغربية  ,الصين .
و  .م  .أ  ,اليابان  ,المانيا  ,فرنسا .

اليابان  ,استراليا  ,الهند  ,و  .م  .أ
 ,اوربا الغربية .
 / 02رصد اسواق المواد الغذائية ( القمح واالرز ) :
القمح

األرز

اهميتهما
 الغذاء االساسي ألغلب سكان العالم . ضخامة العائدات المالية . مادة اولية . امكانية التخزين لمدة طويلة . توسع المساحات المزروعة بهما نتيجة تزايد الطلب عليهما . مادة استراتيجية وسالح ضاغط ( السالح االخضر )العوامل المتحكمة في تجارتهما
 النوعية ( اللين والصلب ) . العرض والطلب . منطقة االنتاج ونوعيته . هيمنة الشركات االمريكية والفرنسية والسويسرية على اسواقه والمعروفة بعمالقة الحبوب (كارجيل وبونج االمريكية  ,اندري السويسرية ولويس درايفوس الفرنسية ) انتاجا وتصديرا .
تجارتهما
الصين  ,الهند  ,اندونيسيا .
الصين  ,الهند  ,و  .م  .أ  ,فرنسا ,
دول منتجة
كندا  ,روسيا
تايالندا  ,فيليبين  ,فيتنام .
و  .م  .أ  ,كندا روسيا  ,االرجنتين ,
دول مصدرة
االتحاد االوربي
مصر  ,البرازيل  ,الجزائر  ,اليابان  ,نيجيريا  ,العراق  ,اليابان  ,السعودية .
دول مستوردة
اندونيسيا .

 / 03حركة االموال ودروها في العالقات االقتصادية
دراسة حركة رؤوس األموال
 رؤوس االموال نوعين :✓ مشروعة  :نتتجة عن تبادل السلع والخدمات واالستثمار
ومن البنوك والشركات وصناديق التقاعدين والضمان االجتماعي .
✓ الغير مشروعة  :ناتجة عن االنشطة الغير قانونية كتجارة المخدرات .
 تمركز االنشطة المالية في الدول المتقدمة ( الو  .م  .أ  ,اليابان  ,االتحاد االوربي . تتم عملية تنقل االموال داخل البورصات خاصة بورصت وولت ستريت االمريكية  ,بورصةلندن  ,باريس وطوكيو .
 تأثير ضخامة التنقالت والمضاربات باألسواق المالية مقارنة بحجم مبادالت السلع المنتجة على6

دورها في العالقات
االقتصادية
تمويل المشاريع
واألنشطة
الرياضية
والثقافية
 امتصاصالبطالة.
 إنعاش الخزينةجراء الضرائب
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الجغرافيا
استقرار الكثير من المناطق .
 الفضائح المالية التي تتعرض لها الشركات األجنبية من حين آلخر. عملية تبييض األموال غير المشروعة والناتجة عن تجارة األسلحة والمخدرات والوثائق المزورةمما يؤدي إلى اختالطا ألموال المشروعة بغير المشروعة ( تبادل  2000 - 1000مليار د أي
ما يعادل  100مرة حاجيات السوق التجارية والخدمات).

على األرباح.
 تسويق جزءمن االنتاج
محليا .

 / 04دور التكنولوجيا واالعالم في المبادالت :
اهميتها في االقتصاد العالمي
 سرعة المعامالت التجارية . االشهار . تجنب الوسطاء والسماسرة . معرفة اخم المنتجينوالمصدرين عن طريق
االنترنت .
 االطالع على االسواقوالبورصات العالمية .

دورها
ساعد تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحويل
العالم إلى قرية صغيرة وسوق كبرى وهنا يبرز دور قنوات
اإلشهار واإلعالم وشبكة االنترنيت مما جعل الدول الكبرى
هي المستفيد األكبر من خالل :
تزايد هيمنتها على األسواق التجارية .
 االنتشار األوسع للغات وثقافات تلك الدول وبالتالي تزايدالطلب على بضائعها .
 إسهام وسائل اإلعالم في تغير العادات االستهالكيةلكثير من الشعوب إلى أنواع وماركات محددة تقف من
ورائها الشركات العمالقة.
 العمل على توحيد األسواق بتوحيد القيم الثقافيةواالستهالكية عبر ما يعرف بالعولمة
 تهميش دور دول العالم المتخلفة في حركية االقتصادالعالمي وزيادة حدة الركود فيها مما يهدد استقرارها
 / 02استراتيجية الدول المصدرة والمستوردة للنفط
الدول المصدرة ( االوبيك )
 محاربة االحتكارات والوقوف في وجهالشركات المتعددة الجنسيات .
 التحكم في اسعار المحروقات عن طريقتحديد سقف االنتاج .
 دعم التعاون والتنسيق بين دول المنظمة . استعمال عائدات المحروقات في تطويراالقتصاد

الدول لمستوردة
 العمل على احتكار السوق للتحكم في االنتاج . انشاء الوكالة الدولية للطاقة للوقوف في وجهاالوبيك .
 العمل على استخدام الطاقات المتجددة ( الشمسيةوالنووية )
 العمل على احتالل منتطق االنتاج الكبرى  ,كمافعلت الو  .م  .أ بالعراق.
 -اثارة الفتن الداخلية داخل الدول المنتجة إلضعاف
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موقفها
واقع المبادالت والتنقالت في العالم
واقع المبادالت والتنقالت في العالم .خصائصها العامة
=================================
تزايد قيمة وحجم المبادالت والتنقالت في العالم
تزايد أهمية البنوك والبوصات في تحديد أسعار الخامات ،المحروقات والبضائع .
العولمة الزاحفة التي شملت المبادالت والخدمات.
سيطرة الثالوث العالمي على المبادالت الدولية .
هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على جزء كبير منها( حوالي  40 %منها).
تغطية عملة الدوالر لحوالي  60 %من المبادالت التجارية ،تليه األورو ثم الين .
تخصص الشمال في تصدير المصنوعات والجنوب في تصدير الخامات والمحروقات .
الثورة الهائلة في وسائل النقل واالتصال والتطور التكنولوجي المستمر.

العولمة هي إطالق آليات السوق ،وإلغاء الحدود والحواجز أمام حركات تنقل السلع ورؤوس األموال،
وانصهار االقتصادات القروية والوطنية في اقتصاد عالمي واحد يستفيد منه الجميع ،بحيث يصبح العالم
قرية كونية.
مظاهر العولمة:
قربت المسافات وأذابت
)1
االتصاالت والمواصالت( :انترنت  -أقمار اصطناعية  -طائراتّ )...
الحواجز وسهلت التواصل بين البشر.
تحرير التجارة الدولية :خاصة بعد انتساب أكثر دول العالم لمنظمة التجارة الدولية العالمية التي
)2
تسعى إلى إزالة الحواجز الجمركية وكل العوائق أمام التبادل التجاري.
المنظمات الدولية :لها دور كبير في توحيد العالم ،وتقريب وجهات النظر المتباعدة ،مثل هيئة
)3
األمم المتحدة  -صندوق النقد الدولي  -منظمة األغذية العالمية  -األونيسكو...
الشركات المتعددة الجنسيات :العامل األساسي في انتشار ظاهرة العولمة من خالل 38,000
)4
شركة عمالقة تنتشر في كل مناطق العالم ،وتمتلك إمكانيات مالية هائلة تستطيع بواستطها تغيير معالم
اإلقتصاد والسياسة العالميين.
إيجابيات العولمة ::
انفتاح األسواق االستهالكية العالمية أمام المؤسسات الصناعية التي تشجعت ورفعت قدرتها
)1
ً
اإلنتاجية ،وحسنت نوعية سلعها ،ووسعت آفاق تمركزها ليشمل دوال عدة.
تخصص المجتمعات بإنتاج السلع التي يتالءم إنتاجها مع مواردها الطبيعية وقدراتها البشرية،
)2
وهذا التخصص أدى إلى تقسيم العمل الدولي واستغالل موارد األرض على أفضل وجه.
عا ،تدنّت األسعار ،وتأ ّمنت
)3
إحياء المنافسة بين الشركات المنتجة ،فازداد اإلنتاج ك ًما ونو ً
االحتياجات الغذائية للشعوب بأدنى كلفة ممكنة.
انتشار القيم اإلنسانية عبر وسائل االتصاالت كالتسامح ،والذود عن حقوق اإلنسان أينما كان،
)4
واالعتراف بهوية اآلخر وثقافته...
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سلبيات العولمة :
تحكم الشركات المتعددة الجنسيات باإلنتاج العالمي ،وبانكماش المؤسسات الوطنية المحلية التي
)1
عجزت عن المنافسة ،فاضطرت إلى اإلقفال وتسريح عمالها.
هيمنة الدول الغنية على اإلقتصاد العالمي ،وهذا األمر مكنها من إمالء شروطها السياسية
)2
واإلقتصادية على الشعوب الضعيفة ،وتسخير االستثمارات في دول عالم الجنوب لخدمة مصالحها.
اتساع الفجوة اإلقتصادية بين الدول الغنية والدول الفقيرة ،وهذا األمر ضاعف حدة الفوراق
)3
االجتماعية والطبقية ،وأسهم بتدني أوضاع التنمية البشرية ،وم ّهد لصراعات داخلية ونزاعات مسلحة.
تعاظم اآلفات اإلجتماعية في دول عالم الجنوب حيث ارتفع عدد الفقراء ،كالجريمة وتجارة
)4
المخدرات واإلرهاب ...وتستخدم القوى المحركة لهذه اآلفات في نشاطاتها وسائل االتصاالت الحديثة
التي فرضها التطور التكنولوجي بهدف تفعيل ديناميكية العولمة

مصطلحات الوحدة التعليمية االولى :
" واقع االقتصاد العالمي "
المصطلح
عالم الشمال
عالم الجنوب
تبييض األموال
مجموعة التبادل
الحر:
اتفاقية لومي
التقدم :
التخلف :
التنمية :
المعيار
المؤشر
رؤوس األموال:
االستثمارات :
البنوك :
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تعريفه
مصطلح جغرافي يطلق على الدول المتقدمة باعتبار أنها تقع في النصف الشمال للكرة األرضية.
مصطلح جغرافي يطلق على الدول المتخلفة باعتبارها تقع إلى النصف الجنوبي للكرة األرضية.
هو إخفاء المصدر غير المشروع لألموال ،ظهر هذا المصطلح في الو م ا سنة 1988م ،ويعني
إعادة رسكلة األموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات ـواالسلحة من خالل
استثمارها في مشاريع اقتصادية حتى تكتسب الصبغة الشرعية .
هي اتفاقية بين مجموعة من الدول تقوم على تأسيس المنطقة وتشجيع المنافسة الحرة والعادلة ,
إلغاء الحقوق الجمركية  ،تسهيل وتحسين الولوج إلى األسواق العمومية .
اتفاقية شراكة بين االتحاد االوربي ودول افريقية لتسويق المنتوج الفالحي االفريقي في اوربا
والمنتوج الصناعي االوربي في افريقيا .
التطور في كافة المجاالت االقتصادية  ،االجتماعية  ،الثقافية  ،و ارتفاع مؤشرات التنمية إضافة
إلى التنظيم اإلداري و التهيئة اإلقليمية والوعي بحقوق اإلنسان المادية و المعنوية
ظاهرة اقتصادية  ،اجتماعية و ثقافية معقدة و تعني الركود والمعاناة من كل األزمات و سوء
التحكم في الموارد و عدم القدرة على مواكبة التطور الذي تشهده الدول المتقدمة .
حركة تطوير و نهضة للمجاالت المختلفة  ،تقوم على أسس أو برامج ومخططات واقعية قابلة
للتطبيق .
هو المقياس المعتمد من المنظمات و الهيئات التابعة لألمم المتحدة لتصنيف الدول .
وهو الدليل الرقمي أو اإلحصائيات و النسب التي تثبت و توضح واقع ظاهرة معينة كنسبة النمو
الديمغرافي أو كمية اإلنتاج أو متوسط العمر ونسبة المساهمة في التجارة الدولية .
هو مصطلح اقتصادي يقصد به األموال و المواد و األدوات الالزمة إلنشاء نشاط اقتصادي
بهدف تجاري هو الربح أو اإلعالم أو األعمال اإلنسانية و تعتبر رؤوس األموال هي المحرك
األساسي ألي مشروع أو عمل استثماري .
توظيف رؤوس االموال إلنجاز مشاريع اقتصادية ( فالحية ’ صناعية او تجارية ) او غيرها
لتحقيق ربح مالي او منفعة اجتماعية .
هي مؤسسات مالية تهدف إلى تسهيل المعامالت المالية للعمالء و حفظ األموال و تشغيلها ،

تحضير بكالوريا مادة االجتماعيات صفحة األستاذ شكوة براهيم في مادتي التاريخ و
الجغرافيا
فهي المكان المناسب لحفظ النقود  ،أو االقتراض منها عند الحاجة .
يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم عائلة فان بورصن البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك
البورصة :
 ,وهي سوق مالية رسمية او المكان الذي تتم فيه عملية تبادل االسهم والسندات وشراء العمالت
وتحديد قيمتها  ,كما تختص في تحديد اسعار المواد االولية والغذائية .
اوراق مالية ذات قيمة معية ثابتة تتداول في البورصات  ,تعني ان مالك السند دائنا أي له دين
السندات:
عند شركة ما .
اوراق مالية ذات قيمة متغيرة  ,وهي اشهاد على ان صاحبها يملك جزء من رأسمال شركة ما ,
األسهم
يتم تداولها في البورصات .
هي وحدة التبادل التجاري و هي تختلف من دولة إلى أخرى و تمثل العملة شكل يسهل التبادل
العملة:
التجاري مقارنة بأسلوب التبادل القديم القائم على تبادل السلع مباشرة ( المقايضة ) .
وسائل للتعريف بمنتوج معين اي تقنية اتصالية بواسطة عدة وسائل سمعية بصرية او مكتوبة
اإلشهار والدعاية
,لدفع المستهلك كي يختار سلعة او خدمة معينة.
هي مصدر متسق من العالم  ،و تعني إزالة الحواجز و المسافات بين الشعوب وبين األوطان و
العولمة
الثقافات  ،و يعرفها البعض بأنها تحويل العالم إلى قرية كونية  ،كما تعني فرض الهيمنة
(األمركة):
السياسية و االقتصادية والثقافية و االجتماعية من طرف الواليات المتحدة األمريكية أي تعميم
النمط األمريكي على العالم .
اتفاقية تجمع الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك تقضي برقع الرسوم الجمركية بين
مجموعة التبادل
البلدان بداية من  1994م .
الحر : ALENA
منظمة األقطار المصدرة للبترول  OPECو هي منظمة عالمية تضم ثالث عشر دولة تعتمد
منظمة االوبيك:
على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها  ،تأسست عام 1960م من طرف  :ايران
 ،السعودية  ،العراق  ،الكويت  ،فنزويال  ،مقرها الحالي فيينا  ,يعمل أعضاء األوبك على زيادة
العائدات من بيع النفط في السوق العالمية ،
الشركات متعددة هي شركات التي ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات مختلفة و متعددة و تمارس نشاطها في بالد
أجنبية  ،تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك و نقل الموارد و من ثم عناصر االنتاج من رأس
الجنسيات
المال و العمل فضال عن المزايا التقنية و تعد من العوامل األساسية في ظهور العولمة.
منظمة التجارة
العالميةOMC:
صندوق النقد
الدولي:
مؤشر التنمية
البشرية
:IDH
الدخل الوطني
الخام :
الدخل الوطني
المحلي
الدخل الفردي :
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منظمة دولية مقرها جينيف ظهرت سنة  1995م  ,لترقية التجارة الدولية وتكثيفها من خالل
التخفيض المتواصل للرسوم الجمركية .
منظمة دولية أنشئت سنة  1944م بموجب معاهدة بروتن وودز لمراقبة النظام النقدي العالمي
وضمان استقرار صرف العمالت وإعطاء القروض للبلدان األعضاء التي تعاني عجزا
فيالميزان التجاري.
مؤشر لتصنيف الدول يعتمد على  3مؤشرات  :الدخل الفردي  ,متوسط العمر  ,سنوات الدراسة
 ,وهو سلم مدرج من 0.01الى .0.99
هي الثروة المنتجة والخدمات المقدمة داخل وخارج الوطن خالل سنة واحدة .
هي الثورة المنتجة والخدمات المقدمة داخل الوطن فقط من طرف الفئات العاملة خالل سنة
واحدة .
هو ما يتحصل عليه الفرد من الدولة خالل السنة  ,ويتم حسابه عن طريق قسمة الدخل المحلي
على عدد السكان في من نفس السنة .

تحضير بكالوريا مادة االجتماعيات صفحة األستاذ شكوة براهيم في مادتي التاريخ و
الجغرافيا
الوحدة التعليمية الثانية  :القوى االقتصادية الكبرى
الوضعية التعليمية االولى  :مصادر القوة االقتصادية للواليات المتحدة االمريكية وتأثيرها على االقتصاد العالمي .

 / 02حيوية الوسط الطبيعي والبشري :
الوسط الطبيعي
 استراتيجية الموقع (الربط بين األمريكيتين) وتوفرها علىواجهتين بحريتين (األطلسي والهادي).
 اتساع المساحة وطول الشريط الساحلي (  19924كلم )وكثرة الموانئ .
 اتساع وخصوبة السهول التي تمثل  57من المساحة . تنوع المناخ (محيطي +متوسطي +صحراوي +شبهمداري) .ا
 وفرة المواردالمائية مثل نهر الميسيسيبي  ,مسسوريوكولورادو اضافة الى البحيرات العظمى ( سوبيريور ,
هورن  ,ايري  ,اونتاريو ميتشيغان ) .
 ضخامة وتنوع الموارد الطبيعية المعادن بجبال االبالشوجبال الروكي وموارد الطاقة في الجنوب خاصة .

الوسط البشري
 التعداد السكاني الكبير . وفرة اليد العاملة . استقطاب الكفاءات والمهاجرين . التنوع السكاني (بيض سود .أسيويون  .هنود ) زاد من تراثها
الثقافي .
 فعالية الفرد األمريكي وحبهللمغامرة وضخامة استهالكه .
 -قوة االستثمار واالدخار.

 /03خصوصيات االقاليم االقتصادية الكبرى للو  .م  .أ :
االقليم الشمالي الشرقي
 يشغل  %12من المساحة الكلية ويتمركز به أكثر من % 70من السكان .
 أهم منطقة صناعيةبه أكبر الموانئ على األطلسي والبحيرات . يتوفر على الثروات الطبيعية وكثافة شبكة المواصالت . توج به د المؤسسات المالية ومراكز البحث . توجد به تجمعات لمدن كبرى (ميغالوبوليس) أي المدن العمالقةوهي امتداد وتالصق للمدن من بوسطن إلى واشنطن على طول
750كلم وعلى عرض 100 / 50كلم .
 إقليم زراعي هام ( نطاقات زراعية مثل الذرة  +القمح +الخضر والفواكه تربية الحيوانات *مملكة االلبان ) .
 ترتكز به الصناعات الهامة ( الحديد والصلب  -الميكانيكية -صناعة بناء السفن  -االلكترونية ( .
 -يساهم ب % 50من االنتاج الصناعي االمريكي .

االقليم الجنوبي
 مملكة القطن إضافة إلى زراعاتأخرى متنوعة خاصة النقدية (
القطن -التبغ -قصب السكر -
الصوجا  -األرز  -تربية الحيوانات
).
 يشمل إقليمين صناعيين قديموحديث ويشتهر بالصناعة النسيجية
والبترولية .
 يستقطب االستثمارات ويتوفر علىثروات طبيعية متنوعة .
 به موانئ هامة مثل هيوستن –ونيو أورليانز.
 يساهم ب  % 28من االنتاجالصناعي االمريكي .

االقليم الغربي
 إقليم حديث استفاد من استقطاب السكان واالستثمارات يمثل ثلث مساحة البالد وال يتجاوز سكانه . % 10 اقليم زراعي ومزدهر ( زراعة متوسطية  .تربية األبقار يعتبر اكبر منطقة إلنتاج الفواكه في العالم خاصةكاليفورنيا ) .
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تحضير بكالوريا مادة االجتماعيات صفحة األستاذ شكوة براهيم في مادتي التاريخ و
الجغرافيا

الوحدة التعليمية الثانية  :القوى االقتصادية الكبرى
الوضعية التعليمية الثانية  :ظاهرة التكتل واثرها في قوة االتحاد االوربي .
 إلى جانب الصناعة الثقيلة والفضائية والطائرات والصناعات المعدنية . ومن أهم موانئه ميناء سان فرانسيسكو  -لوس أنجلوس وهو مقر ألكبر الشركات متعددة الجنسيات مثلشكرة ميكروسوفت وشركة اكسون موبيل في قطاع البترول و فورد و كريزلير في صناعة السيارات .

 / 04مظاهر القوة االقتصادية للو  .م ا واثرها على العالقات االقتصادية العالمية
مظاهر القوة
 ضخامة اإلنتاج الزراعي والصناعي وجودته وتنوعه . كونها أول دولة صناعية وزراعية في العالم . أكبر مستهلك للمواد األولية وأكبر مصدر للموادالغذائية واألسلحة.
 قوة التجهيز الزراعي والصناعي ووفرة البنى التحتية(طرق وجسور وسكك ومطارات )و االستخدام الواسع
لآلالت والتقنيات الحديثة .
 احتكارها  %28من المبادالت التجارية العالمية (استيراد وتصديرا ) و سيطرتها على األسواق وتعاملها
مع أغلب دول العالم خاصة دول مجموعة ( الينا
) ALENA
 كونها القوة المالية األولى (  % 50من المعامالتالعالمية تتم بالدوالر ).
 ضخامة االستثمارات في العالم الخارجي. امتالكها ألكبر البورصات في العالمواعتماد الدوالركعملة عالمية.
 امتالكها  %44من الشركات متعددة الجنسيات . احتكارها  % 60من المعلوماتية واإلنتاج السينمائي . -احتالل مركز الريادة في البحث العلمي .

اثرها على العالقات االقتصادية العالمية
 التحكم والهيمنة على المؤسسات الماليةواالقتصادية العالمية .
 احتكار إنتاج وتسويق العديد من السلعوالمحاصيل .
 االستهالك الواسع للبضائع األمريكية فيمختلف بقاع العالم .
 التدخل في الكثير من المناطق لحمايةمصالحها ( العراق  .أفغانستان ) .
 تشبع العالم وتأثره بالقيم والثقافيةواالستهالكية األمريكية .
 الضغط على العالم المتخلف من خاللصادراتها الغذائية ( السالح األخضر ).
 الدخول في منافسة وحروب تجارية معالقوي االقتصادية األخرى .
 التأثير السلبي على االقتصاد العالمينتيجة االرتباط بعملتها وبورصاتها كدليل
على ذلك األزمة المالية األخيرة .

 / 01الصعوبات التي يواجهها االقتصاد االمريكي :
 عجز الميزان التجاري والمديونية . المنافسة الخارجية من اليابان والصين واالتحاد االوربي . االزمة المالية سنة  2008م والتي اثرت على االقتصاد والعملة االمريكية . التلوث الصناعي والبطالة المتزايدة . -ارتفاع اسعار المواد االولية في االسواق العالمية .

 -02عوامل القوة االقتصادية ومعيقاتها :
عوامل القوة
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تحضير بكالوريا مادة االجتماعيات صفحة األستاذ شكوة براهيم في مادتي التاريخ و
الجغرافيا
التاريخية
 استفادتها من الحركةاالستعمارية .
 استفادتها من الدعماالمريكي ضمن مشروع -
مارشال سنة  1945م .
 االستقرار السياسي منذالحرب العالمية الثانية .
 انتهاج سياسة التكتل مبكرا -( اتحاد البنيولكس 1944
م وانشاء السوق االوربية
المشتركة في / 03 / 25
 1957م ) .

البشرية واالقتصادية
الطبيعية
 النظام الرأسمالي وقوة البنوك . الموقع االستراتيجي .اتساع المساحة الزراعية ( السهل  -تطور البنية التحتية وكثافة شبكة
المواصالت .
االوربي الكبير ) .
 قوة االستثمارات وخاصةتنوع المناخ ( متوسطي  ,محيطي ,
االمريكية .
قاري  ,بارد ) .
 التحكم في التكنولوجيا .وفرة الموارد المائية ( نهر السين ,
 اتساع السوق االستهالكية (البو  ,الدانوب  ,الراين ) .
 500م ن ) .
طول الواجهة البحرية (  4000كم
 وفرة اليد العاملة المؤهلة .).
 تطور البحث العلمي .وفرة الموارد الطبيعية ( الفحم ,
الغاز الطبيعي  ,الكهرباء  ,الحديد ,
البوكسيت )...

المعيقات
 التبعية في المواد االولية اذ تستورد ازيد من  % 70من حاجياتها ( الطاقة والثروات المعدنية ) . شيخوخة المجتمع وعدم التجانس الديني والعرقي واللغوي بين شعوبها . التفاوت في التطور بين دول االتحاد . عدم انضمام كل الدول لمنطقة االورو ( بريطانيا  ,الدانمارك والسويد ) . شدة المنافسة الخارجية مع الو  .م  .ا واليابان والصين . ضعف الوزن السياسي وعدم استقاللية السياسة الخارجية لالتحاد عن و .م  .ا . مشكل التلوث البيئي وارتفاع معدالت البطالة . االوبئة واالمراض التي اصابت الثروة الحيوانية ( جنون البقر ) . – 03مكانة اقليم الراين والواجهة الشمالية والغربية في اقتصاد االتحاد :
ب  -اهمية الواجهة البحرية الشمالية والغربية
أ  -المكانة االقتصادية إلقليم الراين :
في اقتصاد االتحاد االوربي :
تمتد من جزر الكناري االسبانية جنوبا الى
نسبة الى نهر الراين وهو ثاني اكبر نهر في اوربا
شمال غرب النرويج يبلغ طوله  65الف كم
بعد الدانوب يمتد على مسافة  1320كم ويجري في
وتكمن اهميتها فيما يلي :
المانيا بنسبة  % 70ولشتنشتاين وسويسرا  ,النمسا
 تطل على العديد من الدول االوربية (وشرق فرنسا و ينتهي بأكبر ميناء في العالم وهو
بريطانيا  ,النرويج  ,هولندا  ,بلجيكا ,
ميناء روتردام بهولندا  .اذ يعد القلب االقتصادي
فرنسا  ,المانيا  ,الدانمارك  ,اسبانيا ,
النابض لالتحاد وتكمن اهميته في :
البرتغال وايرلندا ) .
 ينتج نصف الدخل الوطني الخام لدول االتحاد واجهة بحرية هامة وطريق تجاري رئيسيتقريبا .
لتصدير المواد المصنعة والغذائية واستيراد
 تتركز فيه جل االنشطة االقتصادية ( زراعةالمواد االولية والمحاصيل الزراعية .
وصناعة ) وكذلك الخدمات .
 تسهيل التنقالت والمبادالت الداخلية اكبر منطقة من حيث كثافة التمركز السكاني (والخارجية ( كثرة موانئها مما مكن االتحاد
يتمركز به  100م ن اي  % 20من سكان االتحاد
من ان يحتل المرتبة االولى عالميا في
).
المبادالت التجارية (  41ميناء دولي ضخم
 وفرة الموارد الطبيعية والمائية وانبساط سهوله).
ومساحته الشاسعة (  350الف كم مربع ) .
 مصدر مهم للنفط والغاز الطبيعي ( بحر مجرى مالحي داخلي كبير يسهل ربط الدول13
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االوربية ببعضها ونقل البضائع .
 حيويته التجارية والسياحية وتوفير الثروة المائيةلدول التحاد .
 من اقدم المناطق الصناعية في اوربا وتوفره علىمنشئات صناعية كبرى .

الشمال ) والثروة السمكية .
 االنفتاح على العالم الخارجي . كثرة الخلجان ساهم في بناء الموانئ الكبرىمثل ميناء روتردام .

 – 04دور التكتل في تحقيق المكانة االقتصادية المنشودة ( مظاهر القوة ) :
 مكن دول االتحاد من تجاوز خالفاتها وتوحيد امكانياتها . حولها الى قطب اقتصادي عالمي ( يحتكر اكثر من  % 42من التبادل التجاري العالمي ) . خفف من تبعيتها للواليات المتحدة وتبعيتها في المواد االولية للدول المتخلفة . قلص من الفوارق في التطور االقتصادي بين دولها وحقق رفاهية شعوب القارة . مكنها من استعادة مكانتها االقتصادية والسياسية عالميا الى درجة التطور . قوة العملة االوربية التي تفوقت على الدوالر وضخامة شركاتها المتعددة الجنسيات (  15الف شركة احتلت 16منها المراتب االولى عالميا ) .
 قوة االستثمارات االوربية (  % 71من االستثمارات العالمية ) . يعتبر قوة زراعية هامة على المستوى الدولي اذ ينتج ربع القمح العالمي ونصف الشعير العالمي تقريباويحتل مراتب متقدمة في انتاج الحليب ومشتقاته وكذلك اللحوم .
 احتالل مراتب متقدمة جدا ( المرتبة األولى في انتاج السيارات كما ينتج حوالي  % 40من انتاج السفنالعالمية باإلضافة الى قوة الصناعة الفضائية ) .
.
الوحدة التعليمية الثانية  :القوى االقتصادية الكبرى
الوضعية التعليمية الثالثة  :السكان والتنمية في شرق وجنوب شرق اسيا .
 / 02أسباب تشكل االتحاد األوربي :
 افتقار اوربا للمحروقات والخامات . المنافسة الشديدة ( و  .م  .أ واليابان والصين . ) ... تنوع قومي وعدم االنسجام السياسي بين الدول . التلوث وتزيد البطالة رفض  10دول من االتحاد االوربي اعتماد االورو كعملة وطنية ( بريطانيا  ,الدنمارك .... -االزمات الحادة ،تباين في مستوى التطور بين دول االتحاد .

 –02التحديد الجغرافي لشرق وجنوب شرق اسيا :
تمتد المنطقة من اليابان شماال الى غرب الصين مرورا بكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ الى
اندونيسيا جنوبا وسنغافورة  ,يحدها شماال منغوليا وروسيا وجنوبا المحيط الهندي وشرقا المحيط الهادئ
وغربا الهند وتتميز طبيعيا بما يلي
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 الموقع االستراتيجي وطول الشريط الساحلي على المحيط الهادئ والهندي مما يجعلها منفتحة علىالعالم الخارجي .
 اتساع المساحة وكثرة الجزر والخلجان . طغيان طابع االرتفاع خاصة في اليابان وهو يمثل قرابة  % 80من المساحة العامة . كثرة النشاط الزلزالي والبركاني وتعرض المنطقة الى االعاصير والفيضانات . وجود مناخين بارزين وهما الموسمي في جنوب شرق اسيا وشبه المداري الرطب في الصين . –03دور استثمار العنصر البشري في تحقيق التطور االقتصادي في المنطقة :
لقد ركزت دول المنطقة على استثمار العنصر البشري ألنه اساس التنمية وهدفها وقد ساعدها على
ذلك القوة الديمغرافية الهائلة (  2مليار نسمة )  ,و ارتفاع نسبة التمدن وتطور برامج التعليم وتشجيع
البحث العلمي وانتهاج سياسة سكانية تهدف الى اقامة توازن بين النمو السكاني واالقتصادي مما اسهم
في تحقيق ما يلي :
 ارتفاع نسبة الفئة النشطة من مجموع السكان اذ تمثل  % 67في اليابان و  400مليون فالح فيالصين .
 وفرة اليد العاملة المؤهلة والمنضبطة وذات االنتاجية العالية واالجر المنخفض ( انخفاض تكلفةاالنتاج ) .
 سرعة التكيف مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم واستيعاب احدث االساليب . القدرة التنافسية لبضائع المنطقة وغزوها ألسواق الدول الكبرى . دور المهاجرين في تدفق رؤوس االموال واالستثمارات خاصة في الصين . اتساع األسواق االستهالكية والتي تستهلك انتاج بلدانها . المردودية العالية للعمال وانعدام االضرابات وهو ما دفع الكثير من الشركات العالمية الى تحويلمراكز نشاطها الى المنطقة (  500شركة في الصين ) .
 –04مكانة المنطقة في االقتصاد العالمي :
 تمثل اليابان القوة االقتصادية الثانية بعد و  .م  .ا وامتالكها  7من اكبر  10بنوك في العالم . احتالل دول المنطقة المراتب االولى في العديد من الصناعات ( كوريا الجنوبية المرتبة االولى واليابانالثانية في انتاج السفن عالميا ) .
 تحول الصين الى سادس قوة صناعية في العالم . احتكار المنطقة  % 24من حجم المبادالت التجارية العالمية (  % 10لليابان ) وهي اكبر مستهلك للمواداالولية .
 تحقيق موازينها التجارية لفائض كبير في اغلب السنوات واستحواذها على  % 35من الناتج العالمي الخام.
 كثرة فروع شركات دول المنطقة دول المنطقة في كل العالم ( خاصة اليابانية والصينية ) . استحواذها على ربع الثروة العالمية واستقطابها لالستثمارات العالمية مع وجود اكبر البورصات (بورصة طوكيو  2عالميا ) .
 تحول الصين الى عمالق اقتصادي بدليل احتاللها للمرتبة  4عالميا في استقطاب االستثماراتالخارجية واالولى في التصدير سنة  2009م .
 -تحول المنطقة الى ملتقى للطرق التجارية العالمية وغزو سلعها ألسواق الدول الكبرى .
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 – 01 :اهم المعيقات والعراقيل التي تعاني منها المنطقة :
 الطابع الجزري ( عبارة عن جزر منفصلة عن بعضها ) . وقوعها في خط النار ( كثرة الزالزل والبراكين والفيضانات ) . المنافسة الخارجية الحادة . الفقر في المواد االولية خاصة اليابان . الدمار الذي لحق بها جراء الحرب العالمية الثانية ( القاء القنبلة النووية على اليابان ) التعبية في التصدير -التداين الخارجي .
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مصطلحات الوحدة التعليمية الثانية:
" القوى االقتصادية الكبرى "
المصطلح

تعريفه

تنظيم اإلقليم :

تنظيم للمظاهر الجغرافية البشرية و االقتصادية على المستوى اإلقليمي أي بوضع خطة و معاير تأخذ
بعين االعتبار الظروف الطبيعية و الموارد البشرية و االقتصادية .
امتداد سلطة دولة أو دول أو مؤسسات إلى الخارج باستخدام وسائل سياسية أو اقتصادية ...

الهيمنة و النفوذ
:
االستقطاب  :هو قدرة دولة أو إقليم على جذب أو جلب استثمارات مالية لتميزه بعوامل اقتصادية و طبيعية خاصة ,
مثل  :الواجهة األطلسية للو  .م  .أ .
نتظم لعد ٍد من السّنين طبقا ً لنظام
الدورة
هي زراعة مجموعة من محاصيل ال ُحبوب أو الخضروات بتعاق ٍ
ب ُم ٍ
ُمعيّن ومن ايجابياتها االحتفاظ بخصوبة التربة وتحسينها .
الزراعية :
أ سلوب زراعي يعتمد على تخصيص كل مجال من األرض الزراعية إلنتاج محصول معين وينتشر
النطاقات
هذا األسلوب بشكل واضح في الو م أ بسبب اتساع األراضي الزراعية .
الزراعية:
تجميع الطاقات و اإلمكانيات بين مجموعة دول لتحقيق أهداف مشتركة تكون اقتصادية بالدرجة األولى
اإلتحـاد:
.
تجمع يظم دولتين أو أكثر يفترض مصلحة متماثلة تكون اقتصادية و سياسية بالدرجة األولى  ،و التكتل
التكتل:
يكون بداية للتحالف .و أبرز مثال عن هذه الظاهرة ( االتحاد األوربي).
معاهدة روما  :في  25مارس 1957م تم التوقيع على المعاهدة التي أدت إلى والدة المجموعة االقتصادية األوروبية
في روما من طرف  :فرنسا – بلجيكا – هولندة – لوكسمبورغ – ايطاليا – ألمانيا االتحادية .
هي اتحاد اقتصادي تأسس عام  1944بين ثالث ممالك في أوروبا الغربية،
البنيلوكس
وهم بلجيكا ، BElgiumهولندا NEderlandولوكسمبورغ  LUXumbourg.وتم توقيع االتفاق
:
 BENELUXبين الممالك الثالث في المنفى في لندن عام  .1944وتم تفعيل االتفاق عام  ،1947واستمر حتى عام
 1960عندما تحول إلى اتحاد البنلوكس االقتصادي .واالسم مشتق من الحروف األولى لتلك الدول
سميت كذلك ألن حوالي
األراضي
تقع هولندا (األراضي المنخفضة) في غرب أوروبا مطلةً على بحر الشمالُ .
ً
نصف أراضيها تقع تحت مستوى سطح البحر ،أيضا كان أكثر من خمسي أراضي البالد مغطاة بمياه
المنخفضة :
البحر أو البحيرات .المملكة هي إحدى دول البنلوكس و االتحاد األوروبي .و من الطريف نظرا لطبيعة
البلد المنبسطة يستعمل الهولنديون الدراجات الهوائية بشكل كبير حيث يوجد حوالي  13مليون دراجة
هوائية في هولندا بينما عدد سكانها هو  16مليون نسمة تقريبا
معاهدة االتحاد و هي االتفاقية المؤسسة لالتحاد األوروبي وهو أهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس
معاهدة
ماستريخت  :المجموعة األوروبية , l1957تم االتفاق عليها من قبل المجلس األوروبي في مدينة ماستريختالهولندية
في ديسيمبر 1991م و دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في  1993 / 11 / 01م .
يقصد بها الدول األربعة التي التحقت بركب التطور الصناعي منذ 1960م و هي  :كوريا الجنوبية –
التنينات
هونغ كونغ ( الصين )  ,سنغافورة  ,تايوان و هذه الدول تسمى أحيانا الدول الصناعية الجديدة في
األربعة :
آسيا وتطورها كان نتيجة انتهاجها للنموذج الياباني و المساعدات األمريكية و هي تشهد اليوم قفزات
نوعية خصوصا في الصناعات الدقيقة .
يقصد بها الدول الخمس التي تعرف بـ ( الدول حديثة التصدير ) و هي  :تايالندا – ماليزيا – اندونيسيا
النمــور :
– الفلبين – بروناي و نموها ناتج عن التطور االقتصادي العام في قارة أسيا واالستثمارات اليابانية و
التنينات األربعة .
منظمة سياسية و اقتصادية و ثقافية تظم اليوم  10دول من منطقة الجنوب الشرقي ألسيا  ،تأسست في
اآلسيــان:
 1967م في بانكوك عاصمة تايالندا  ،هدفها التنمية االقتصادية و التعاون المشترك .
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مجموعة قوية تستقطب و تجلب األنشطة االقتصادية و المالية.

القطب
االقتصادي
هي القوة البشرية المعتبرة والفتية التي تشكل عامل قوة للدول التي تمتلك تعداد سكاني كبير وتحسن
الوزن
استثماره و توظيفه في عملية اإلنتاج والتنمية.
الديموغرافي :
مجمع المدن ( مصطلح يطلق على منطقة حضرية واسعة تجمع الكثير من المدن المترابطة بعالقات متنوعة كالتعليم و
ميقابوليس) :االقتصاد والثقافة  ...صاحب المصطلح هو الجغرافي الفرنسي "جون قوتمان" والذي أطلقه على الشمال
الشرقي للو م أ الممتد من بوسطن حتى واشنطن .
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الوحدة التعليمية الثالثة االقتصاد والتنمية في دول الجنوب
الوضعية التعليمية االولى  :االقتصاد الجزائري في العالم .
 02ابراز مساهمة الجزائر في المبادالت التجارية:

مع المغرب العربي وافريقيا
 ضعيفة جدا ال تتجاوز  % 3من
اجمالي المبادالت التجارية لها
ويعود هذا الضعف الى :
 ضعف اقتصاديات هذه الدول . التبعية للغرب ( االتحاد االوربي  ,و.م.أ).
 طغيان االعتبارات السياسية علىاالقتصادية .
 تشابه البنية االقتصادية والمنتوج . غلق الحدود ( الجزائر والمغرب )والقيود الجمركية .
 عدم وجود خطة مشتركة للتنميةالشاملة
 ومن اهم الدول التي تتعامل معها
الجزائر افريقيا كوت ديفوار بنسبة
 % 29وجنوب افريقيا بنسبة 12
 %ثم نيجيريا والكاميرون .
✓ الصادرات  :المحروقات ومشتقاتها
ومواد نصف مصنعة ومواد غذائية
.
✓ الواردات  :مواد نصف مصنعة ,
تجهيزات صناعية  ,مواد استهالكية
وادوية واالسلحة والحبوب
والبقوليات ....

مع بقية العالم
مع أوربا
 تعمل الجزائر في السنوات ازيد من  % 60مناالخيرة على تنويع اسواقها
المبادالت الجزائرية تتم
للخروج من التبعية الوربا
مع الدول االوربية
وتعتبر و  .م  .أ اكبر
وخاصة االتحاد االوربي
شريك تجاري للجزائر اذ
ويعود ذلك للعوامل
تحتكر  %26من اجمالي
التاريخية المتمثلة في
صادرات الجزائر من
االستعمار  ,القرب
المحروقات مقابل % 9
الجغرافي مما خفض
من واردات الجزائر خاصة
تكاليف النقل  ,اتفاقية
من الحبوب .
الشراكة الموقعة بين
الجزائر واالتحاد االوربي  -اضافة الى دول اخرى منها
الصين  ,كندا  ,تركيا
في افريل  2002م ,
والبرازيل .
كذلك التقدم التكنولوجي
 وقد احتلت الجزائر المرتبةفي اوربا .
 26عالميا في حجم
 وفي مقدمة دول االتحادالصادرات و ال  37في
االوربي نجد  :فرنسا ,
حجم الواردات العالمية ,
ايطاليا  ,المانيا واسبانيا
كما احتلت المرتبة االولى
والتي تزودها الجزائر
في حوض المتوسط من
بحاجياتها من المحروقات
حيث الفائض في ميرانها
( بترول وغاز طبيعي )
التجاري (  2005م /
وبعض المنتجات الفالحية
 2007 / 2006م ) .
وتستورد منها المواد
المصنعة والتجهيزات
ووسائل النقل والمواد
الغذائية واالستهالكية .

 -03مكانة االقتصاد الجزائري في العالم :
 الجزائر  7دولة في تصدير الغاز الطبيعي باحتياطي ضخم وطاقة انتاج تقدر ب  152مليار مثرمكعب .
 احتاللها المرتبة  15من بين الدول المصدرة للنفط باحتياطي  12مليار برميل . ثالث اكثر بلد عربي استقطابا لالستثمارات االمريكية .19
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 تحتكر الجزائر  % 72من تجارة و  .م .أ مع الدول المغاربية . عضو فعال في منظمة االوبيك منذ انضمامها عام  1969م . تحولت الجزائر اليوم الى اكبر ورشة عمل في حوض المتوسط وشمال افريقيا بفضل برنامجاالنعاش االقتصادي الذي رصد له مبلغ يفوق  150مليار دوالر .
 تحرر الجزائر من قيود المديونية والضغوط الخارجية ( انخفاض المديونية الخارجية الى 2.5مليار دوالر فقط عام  2010م ) .
الوحدة التعليمية الثالثة  :االقتصاد والتنمية في دول الجنوب
الوضعية التعليمية الثالثة  :السكان والتنمية في الهند
 – 01الخصائص المشتركة للجزائر ومنطقة البحر االبيض المتوسط وافريقيا :

 – 02عالقة الجزائر بالضفة الشمالية للبحر االبيض المتوسط :
تعمل الجزائر على اقامة عالقات مع الدول االوربية في اطار الحوار والتعاون وتبادل المصالح
وهو ما تجسد من خالل:
التوقيع على اتفاقية الشراكة مع االتحاد االوربي
المشاركة في ندوة برشلونة
 22افريل  2002م
 28 / 27نوفمبر  1995م
والتي تنص على :
التي وضعت ارضية للشراكة والتعاون في الجوانب
 تعهد الجزائر بإلغاء الضرائب على الواردات مناالقتصادية واالجتماعية والثقافية واالمنية واقامة
االتحاد االوربي خالل  12سنة
منطقة حرة  ,الة جانب التحكم في الهجرة والمساعدة
 التعاون االقتصادي وتحويل رؤوس االموالعلى التنمية .
 اقامة شركات مشتركة وتشجيع الحوار بين ضفتيالمتوسط
 – 03االفاق المستقبلية للجزائر في المنطقة :
 االنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة . العمل على تفعيل مؤسسا اتحاد المغرب العربي وعلى اسس جديدة . احداث تنمية متوازنة ومستدامة وشاملة تجسيد الشراكة االورومتوسطية بإرساء دعائم تعاون شامل يقوم على اسس عادلة . تحقيق االستقرار السياسي في المنطقة تحرير االقتصاد الجزائري وتحقيق النمو المنشود بفضل اكتساب التكنولوجيا . معالجة ظاهرة الهجرة السرية بصورة اشمل .-

 / 02مالمح الوسط الطبيعي والبشري :
ب – الوسط البشري
أ – الوسط الطبيعي
 تعدد االجناس واالديان ( الهندوسية يميزه اتساع المساحة واستراتيجية الموقع وطول20
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الواجهة البحرية وتنوع الوسط الطبيعي بوجود 4
مجموعات تضاريسية كبرى هي :
 جبال الهماليا شماال على مسافة  2400كلم
وعلو يزيد عن  6000م .
 سهل الغانج في الوسط  ,الذي يمتد بطول
 1600كام  ,يمثل  % 10من المساحة (  35م
هكتار ) .
 هضبة الدكن في الجنوب والتي تمثل الجزء
االعظم من الهند وهي غنية بالمعادن .
 في الشمال الغربي نجد صحراء ثار .
 وفرة وضخامة الشبكة المائية ( نهر الغانج والبراهمابوترا ) .
 تنوع االقاليم المناخية علما ان الفصل الممطر يمتد منجوان الى سبتمبر حيت تتأثر بالتيارات الموسمية
واالعاصير .
 طول الشريط الساحلي  ,خاصة ان الهند عبارة عن شبهجزيرة .

’ االسالم والمسيحية )  ,السيخ
والبوذية ) واللغات (  17لغة و
 844لهجة ) .
 ضخامة التعداد  ,فسكان الهنديمثلون  % 17من سكان العالم ,
بزيادة سنوية تصل الى  18م ن
 حدوث خلل بين النمو السكانيالكبير والنمو االقتصادي
 المشاكل االجتماعية  :امية  ,بطالة ,طبقية .

 – 03تقييم سياسة التنمية في الهند :
النجاحات المحققة
 تحديث القطاع الزراعي وتضاعف االنتاج وتحقيقنوعا ما االكتفاء الذاتي بتبنيها سياسة الثورة الخضراء
.
 احتالل الهند المراتب االولى في ازيد من 15محصول زراعي ( القمح  ,االرز الشاي  ,الخضر
والتبغ ) ..
 امتالكها ألكبر شبكة ري في العالم (  80مليون هكتار)
 تحتل المرتبة العاشرة من حيث اكبر اقتصاد في العالم( احتاللها المرتبة  02عالميا في انتاج النشيج
والحرير ) .
 تحول الهند الى قوة نووية منذ  1974م وغزوهاللفضاء منذ  1983م .
 تطوير صناعاتها الفضائية والسينمائية ( بوليود ) ,كما انها تحتكر  %40من صادرات تكنولوجيا
المعلومات في العالم .
 اصبحت منطقة استقطاب لالستثمار االجنبيوللشركات المتعددة الجنسيات .
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االخفاقات والعراقيل
 استمرا ظاهرة سوء التغذية في المجتمع الهندي.
 تأثير التقلبات المناخية على االنتاج الزراعيواالكتفاء الذاتي .
 التبعية للخارج في مجال االسمدة . تعميق الفوارق بين جهات البالد  ,فمنطقةالبنجاب محظوظة مقارنة بالجهات االخرى .
 تعميق الفوارق االجتماعية بين االغنياءوالفقراء وسيطرة االقطاعيين على الزراعة .
 تأثير الزيادة المذهلة والمستمرة للسكان . كثرة الصراعات بسبب التركيبة السكانيةالمعقدة مما افشل سياستها التنموية .
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 تحسن الظروف االجتماعية للسكان وتحسن الخدماتبشكل كبير .

-
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 – 04استخالص المفارقات في الهند :
الهند االولى عالميا من حيث ارتفاع نسبة االمية ومن جهة اخرى امتالكها ألكبر عدد من الكفاءاتالعلمية في العالم
 التناقض بين المنشات العمرانية المتطورة فيها ومظاهر التخلف والتدهور .التطور في مجال الصحة ومن جهة اخرى انتشار األمراض واألوبئة الفتاكة وارتفاع نسبة وفيات
االطفال .
الهند دولة نووية ومتطورة في مجال البحث العلمي ومن جهة اخرى ينتشر فيها الفقر والتخلف  ,اذ
تصنف من بين  20دولة االكثر فقرا في العالم .
القفزة النوعية التي تحققها باحتاللها مراتب اولى في مجال الصناعات التكنولوجية ومن جهة اخرى
عجز في تلبية الحاجات السكانية من الغذاء والخدمات الصحية
عدم االستفادة من قطعان االبقار رغم امتالكها ل  240مليون راس بسبب المعتقدات الهندوسية .
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الوحدة التعليمية الثالثة  :االقتصاد والتنمية في دول الجنوب
الوضعية التعليمية الرابعة  :التنمية في البرازيل

 / 03وسائل التنمية في البرازيل :
تهدف السياسة التنموية للبرازيل الى تحقيق االكتفاء الذاتي والتخلص من البطالة والمديونية وتطوير
االقتصاد والقضاء على ظاهرة الفقر  ,ولذلك اتبعت البرازيل سياسة تنموية قائمة على :
 االنضمام الى التكتالت االقتصادية الدولية واالقليمية  ,كمنظمة التجارة العالمية في / 01 / 01 1995م  ,والسوق المشتركة لدول امريكا الجنوبية في
 1991 / 03 / 26م .
 العمل بمبادئ واسس الرأسمالية . االقتراض من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي لتمويل انجاز المشاريع التنموية . فتح ابواب االستثمار االجنبي للشركات المتعددة الجنسيات وازالة الحواجز البيروقراطية . تشجيع االستثمار في الصناعات الثقيلة كالفوالذ والسيارات والزراعة النقدية كالبن والمطاط . امتالك التكنولوجيا الحديثة وامتصاص البطالة . / 04مشاكل التنمية في البرازيل :
 تفاقم مشكلة المديونية الخارجية التي تجاوزت  673مليار دوالر سنة 2021 هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات واالستثمار االجنبي على االقتصاد . حدوث فوارق جهوية في التطور بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية  ,نتيجة التوزيع الغيرمنتظم للسكان .
 تدهور االوضاع االجتماعية للسكان ( االحياء القصديرية  ,االفات االجتماعية  ,االجرام  ,البطالة. )....
 التضخم وعدم استقرار العملة مما ادى الى تغيرها ثالث مرات ما بين  1994 – 1990م . عجز في مجال المحاصيل المعاشية . تعرض غابات االمازون ( رئة العالم ) الى عملية تدمير شاملة نتيجة االستغالل غير العقالنيوالتي تصبحت مهددة بالزوال .
 التلوث البيئي نتيجة نفايات المصانع خاصة بمدينة ريودي جانيرو و االنجراف وانقراض العديدمن الكائنات الحية بسبب ما تتعرض له الغابات االستوائية ( التوسع العمراني والزراعي والطرق
).
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مصطلحات الوحدة التعليمية الثالثة :
" االقتصاد والتنمية في دول الجنوب "
الموارد
الطبيعية :
الموارد
المتجددة :
الموارد غير
المتجددة :
التنمية
المستدامة :
التنمية الشاملة :
الخوصصة :
الشراكة :
الشراكة
األورومتوسطية
:
الثورة
الخضراء :
اإلصالح
الزراعي :
البيئة االستوائية
:
المثلث الحيوي
:
مثلث العطش :
حوض
األمازون :
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مجموع الثروات الطبيعية السطحية والباطنية المتجددة منها مثل المياه وغير المتجددة مثل البترول
والمعادن .والتي يمكن إن تتحول إلى ثروة فعلية بأي صورة من الصور إما على هيئة سلع أو خدمات
أو غيرها.
هي موارد طبيعية غير قابلة للنفاذ مثل الماء والهواء .
هي موارد قابلة للنفاذ إما إلهمال اإلنسان و إسرافه في استغاللها مثل الموارد المعدنية و الطاقوية .
هي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط آن تلبي احتياجات
الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي
الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواة والعدل
االجتماعي.
تعنى ترقية اإلنسان في مجتمع ما بكل أبعاده االقتصادية والسياسية وطبقاته االجتماعية ،واتجاهاته
الفكرية والعلمية والثقافية.
هو مصطلح إنجليزي  PRIVATIZATIONو الذي يقابله بالعربية عملية تحويل المؤسسات العامة
إلى القطاع الخاص  ,فالخوصصة تعني تحجيم دور الدولة مقابل تفعيل دور القطاع الخاص سواءا في
األنشطة أو ملكية الموجودات
هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين أطراف مختلفة قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكل
األطراف مصلحتها في ذلك .فالشراكة ال ترقى إلى مستوى التكتل  .ومن أمثلة ذلك الشراكة
األورومتوسطية .
هي شراكة بين الضفة الشمالية و الجنوبية للمتوسط  ،ظهرت كمشروع في لقاء " برشلونة بالبرتغال "
 1995م  ,تقوم على إنشاء منطقة تبادل حرة و دعم التعاون المالي و االجتماعي و االقتصادي و
العلمي و إجراء حوار سياسي بين األطراف المعنية .
شعار سياسة زراعية انتهجتها الهند بداية من سنة  1966تقوم على توزيع األراضي على صغار
الفالحين والتوسع في استخدام البذور المنتقاة و األسمدة والمبيدات و االهتمام بالثروة المائية و
الحيوانية لزيادة اإلنتاجية و تحقيق االكتفاء الغذائي و تطوير األرياف.
اإلجراءات التي تقوم بها الدولة قصد إلغاء أو تقليص احتكار األرضي الزراعية بوضع حد أعلى
للملكية الخاصة ال يجوز تخطيه و تنظيم العالقة بين مالك األراضي ومستأجريها ،وتدريب الفالحين
وإرشادهم وتنظيمهم في تعاونيات ودعمهم تقنيا وماديا ومساعدتهم في تسويق المنتجات الزراعية .
تمتد بين دائرتي عرض  5شماال و جنوبا  ،حرارتها مرتفعة  ،تساقطها وفير  ،غطائها النباتي كثيف
جدا (الغابات االستوائية ) مثل غابات االمازون .
منطقة تمتد على شكل مثلث في الجنوب الشرقي للبرازيل بين المدن التالية  :ريو دي جانيرو و
ساوباولو و برازيليا و تتميز بالكثافة السكانية العالية و تركز مختلف األنشطة .
توصف به المنطقة الشمالية الشرقية من سواحل البرازيل و تتميز بظاهرة مناخية غريبة هي قلة
تساقط األمطار مقارنة بالمناطق المجاورة لها رغم أنها تقع ضمن منطقة يسودها مناخ مداري رطب .
يغطي حوض نهر األمازون حوالي  7ماليين كم% 41( ²من مساحة البرازيل ) ويعد أضخم غابة
مدارية مطيرة في العالم  ،يطلق عليه رئة العالم ،ويخترقه نهر األمازون الذي يعتبر أكبر نهر في
العالم من حيث قدرته على التصريف .
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االحتكارات :

هو حبس تخزين السلعة أو الخدمة لتقل بين الناس فيرتفع السعر ويعاني الناس من الضرر والفقر.
وهي ممارسات مخالفة لقانون السوق يقوم بها رجال الصناعة و البنوك و الشركات الكبرى قصد
االنفراد بسوق سلعة أو خدمة

بالتوفيق في شهادة البكالوريا
أ.شكوة براهيم
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