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 العـالمي االقتصـاد واقع: األولــــى التعلمية الوحدة
 التخّلف و التقدم إشكالية :- األولــــى الوضعية

 االستعمارية السياسة إىل سببها يعود الثالث العامل بلداف منها تعاين اليت ادلزرية الفقر حالة ىو :التخلف*
  هنب على القائمة
 . الشعوب موارد

 و البشرية دلواردىا العقالين االستغالؿ على بشرية رلموعة قدرة عدـ ىو  :المتحدة األمم ىيئة تعريف
 االزدىار حالة عن تعرب اقتصادية اجتماعية ظاىرة ىو  :التقدم .*متجددة ثروة إىل حتويلها و االقتصادية
 حتويلها و االقتصادية و البشرية موارده استغالؿ فدرة و اجملتمع حيوية عن الناتج االجتماعي الرقي و االقتصادي

  ثروة إىل
 .  متجددة و

 المتخلفة و المتقدمة الدول تصنيف معايير
 . الطبيعي النمو ، الوفيات ، الوالدات  :ديموغرافية معايير-1
 :  ادلؤشرات  :اجتماعية معايير-2
 . الفردي الدخل مستوى-
 .  االجتماعية ادلرافق بقة و الصحية التغطية نسبة-
 . الغذاء حالة . –األمية نسبة-
 . الطفل و ادلرأة وضعية . –ادلعيشي ادلستوى-
 : ادلؤشرات  :اقتصادي معيار-3
  االقتصادية القطاعات-
 يوضح ال ىو و ادلواد سلتلف يشمل و البالد وخارج داخل ادلنتجة الثورة يعٍت و p.n.b اخلاـ الوطٍت الناتج-

 .  االجتماعية الفوارؽ
 .  العاملة النطاؽ طرؼ من البالد داخل ادلنتجة الثرة يعٍت و P.I.b اخلاـ الداخلي الناتج
 : مؤشرات 3 أساس على حيسب و I.D.N البشرية التنمية مؤشر

 .  اخلاـ الداخلي اإلنتاج خالؿ من ادلعيشي ادلستوى ، العريب ادلستوى ، احلياة مدى-

 يف30 عرض دائرة مشاؿ تقع :ادلتقدمة الدوؿ :التخلف و التقدـ ظاىرة على اجلغرايف ادلوقع و ادلناخ تأثَت مدى
 نطاؽ تقع آسيا غرب جنوب يف اإلسالمية اجلهوريات و تركيا باستثناء أوراسيا يف 35 و الشمالية الكرة نصف

 .  الوسطى ادلعتدلة العروض
 ،احلرارة اجلفاؼ ) احلارة ادلدارية ادلنطقة ضمن السابق احملور جنوب اجلنويب الكرة النصف يف :المتخلفة الدول

 ( الصحاري ،
 احلالة ىذه على للبقاء مربرا ليس أنو إال التخلف و التقدـ ظاىرة على مباشرا تأثَتا يؤثر أساسي دور  :المناخ-
:  مثاؿ ،

 . التساقط يف يساىم بارد و معتدؿ مناخها أوروبا مشاؿ واقعة دوؿ
 . ذلك حتّدي ديكن لكن و التنمية على بالغ تأثَت لو ادلناخ اجلنوبية العروض يف أما

 االستثمار إمكانيات – التجارية ادلبادالت تفضيل – اخلارجي بالعاـ االتصاؿ يف أمهية  : -الجغرافي الموقع
 و قوة لكن قارية عزلة ، اىتزازي جزري موقع - صعبة تضاريس : - الياباف : مثاؿ التخلف و التقدـ على- 

.  ؟ اقتصادي قطب
 العـالمي االقتصـاد واقع: األولــــى التعلمية الوحدة

 العالم في التنقالت و المبادالت واقع :- الثـانيـة الوضعية
 االتصاؿ سهولة و ادلسافة الختصار نظرا ذلا تصغَت أو " العامل " من مشتقة كلمة ىي :العولمة مفهوم*

 العامل من نقطتُت أية بُت وسرعتو
 و االقتصادي القالب نفس انتشار ىي و الكل لتشمل ظاىرتو توسيع و الشيء تعميم و  :الشمولي تعني كما

 . العامل يف اإلنسانية اجملتمعات أغلب يف السياسي و الثقايف
: وتسويقا إنتاجا والغاز النفط*

 360 أ ـ الو طن/ـ 367 ،روسيا طن /ـ 418 السعودية العربية ادلملكة : الرئيسية االنتاجية ادلناطق :النفط
 طن/ـ 151 فنزويال طن/ـ 157 لنرويج طنا/ـ 166ايراف طن/ـ 168 الصُت طن/ـ184 ادلكسيك طن/ـ

  طن/ـ 107 كندا طن/ـ 115 بريطانيا
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 ايراف طن/ـ 141 النرويج طن/ـ 188 وروسيا طن/ـ302 السعودية ادلملكة تصدر :التصدير مناطق
 طن/ـ 84 العراؽ طن/ـ 86 بريطانيا طن/ـ 86 أ ـ و طن/ـ 102 نيجَتيا طن/ـ 112 فنزويال طن/ـ122

  طن/ـ 85 ادلكسيك
 ادلكسيك- الربازيل -كندا- فرنسا -ايطاليا- اذلند- أدلانيا- الياباف -الصُت- أ ـ و  :المستوردة الدول أىم

 السياسية والظروؼ جهة من والطلب العرض قانوف فيو يتحم ثابت غَت البًتوؿ سعر  :األسعار تحديد مراكز
 والنقل واالستخراج التنقيب حيث من النفطية السوؽ على العادلي الكارتل يهيمن أخرى جهة من واالقتصادية
 فيحصل ناقالتو من% 50 وديتلك التكرير طاقة من% 57 حيتكر اذ 1928 سنة تأسست منذ والتسويق

  السبع األخوات ىذه تتجسد اجلنوب دوؿ بًتوؿ اسغالؿ ىدفو خيلية أرباح على
 سنة( االوبيك ) للنفط ادلصدرة الدوؿ منظمة أسست اجلنوب الدودلن بعض احتدت الكارتل ىيمنة لكسر
 فنزويال ايراف، الكويت، السعودية،العراؽ، العربية منها 1960

 قيػػاسية أسعار توجد حيث اخلاـ للزيت بالنسبػػة احلاؿ ىو مثلما ، الطبيعػػى للغػػاز عػػادلية سػػوؽ يوجػػد ال- 
 تكساس وغرب والثقيل وادلتوسط اخلفيف والعرىب برنت مثػػل اخلػػاـ للػػزيت

 األجل طويلة عقود خالؿ من أسعارىا تتحدد- 
 لتقًتب مسبوقة غَت زيادة الطبيعى والغاز اخلاـ للزيت العادلية األسواؽ شهدت 2007-2005 الفًتة خالؿ- 

 الطبيعى الغاز أسعار زادت بينما ،2007 عاـ بنهاية برميل / دوالر 100 من تدررياً  اخلاـ الزيت أسعار
 2005 عاـ خالؿ كبَتة قفزات وشهدت
 : أمهها من أسباب عدة إىل ذلك ويرجع عليو، الطلب وزيادة الطبيعى الغاز سوؽ ىف التطور
 الطلب زيادة إىل باإلضافة الكهرباء، توليد رلاؿ ىف البًتولية للمنتجات حقيقى كبديل الطبيعى الغاز ظهور- 

 الصُت ىف االقتصادى النمو معدالت ىف للطفرة نتيجة مسبوقة غَت ومبعدالت عاـ بشكل الطاقة على العادلى
 . واذلند
 واحلديد وكيماويات والبًت األمسدة مثل بو ادلرتبطة الصناعات بعض ىف الطبيعى الغاز على عادلياً  الطلب زيادة- 

 . وادليثانوؿ والصلب
 . الغازية للحالة وحتويلو مساالً  ونقلو الغاز إسالة رلاالت ىف الكبَت التكنولوجى التطور- 
 . القدر بنفس تزيد مل الطبيعى الغاز أسعار أف إال اخلاـ الزيت أسعار ىف الكبَتة الزيادة من الرغم على- 

 . كيوتو اتفاقية وتفعيل البيئية ادلتطلبات- 
 حىت سنويا% 10 بنسبة يقدر متسارعا منوا العامل يف ادلساؿ الطبيعي الغاز على الطلب يشهد أف ادلتوقع من
 2015 عاـ
، برتش لشركة إحصائي تقرير يفيد-   تكفي الطبيعي الغاز من مؤكدة احتياطيات لديو العامل أف بًتوليـو

 من فقط عاما 20 تكفي احتياطيات مع بادلقارنة 2005 عاـ استهالؾ مبستويات عاما 22 دلدة استهالكو
. اخلاـ النفط
 أو العميقة ادلياه يف توجد مكعب مًت تريليوف 180 البالغة الطبيعي الغاز من العادلية االحتياطيات أغلب لكن
. فيها السياسية بالتحوالت التكهن يصعب دوؿ يف أو الشاسعة الصحاري يف

 افريقيا ومشاؿ( االوسط الشرؽ%.)12 وقطر% 15 وإيراف العادلية الغاز احتياطيات من% 27 روسيا ودتلك
 ، وأذربيجاف ، أرمينيا. )السابقة السوفياتية اجلمهوريات يف االحتياطيات إمجايل من% 58 ضلو ويوجد

 طاجيكستاف ؛ روسيا ، مولدوفا ، ليتوانيا ، التفيا ، قَتغيزستاف ، كازاخستاف ، جورجيا ، استونيا ، وبيالروس
 األرز ويليو الدولية التجارة حيث من األوىل ادلادة القمح يشكل وأوزبكستاف ، وأوكرانيا ، تركمانستاف ،

. آسيا شرؽ وجنوب شرؽ يف إنتاجو يتم األرز من% 90- 
 من ٪ 75 وضلو العامل واردات من ٪ 35 والتصدير لالستَتاد الرئيسي الًتكيز زلور يزاؿ ال األقصى الشرؽ- 

. الصادرات
 ، % 216 ب اذلند تليها % 30.7ب الصُت عادليا األرز إنتاج يف مسامهة الدوؿ اكرب من- 

. إيراف . أ إ. ،ـ باكستاف أ،.ـ.و اندونيسيا،فيتناـ،تايالند،الياباف،الربازيل
 ادلتحدة الواليات ،( وباكستاف واذلند وفيتناـ تايالند )آسيا بلداف ىي اليت الرئيسية ادلصدرة البلداف اىم من- 

 . وأوروبا
: االقتصادية العالقات في دورىا و األموال رؤؤس حركة*

 التطور ، األسواؽ ،كثرة التجاري التبادؿ نشاط : سلتلفة عوامل بفعل نشطت :األموال رؤوس تنقل
  واالتصاؿ واإلعالـ التكنولوجي

 االستثمار ونشاط احلديثة الصناعات رواج •
  العادلي للرأمساؿ أخطبوطية عواصم بُت مسارىا تنشيط •
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 ىونغ ادلكسيك ،،سيدين، ،جوىنسبورغ،تورنتو،فرانكفورت طوكيو،لندف نيويورؾ، :العامل يف ادلالية البورصات
  ترداؾ ، كونغ

( أخطبوطية بورصاتعادلية ) واالستغالؿ االحتكار : ضمنها من دلخاطر األمواؿ سوؽ تتعرض •
  الكاذبة الفوائد وحسابات وادلزودة ادلشروعة غَت األمواؿ تنقل •
  العامل من شاسعة مناطق استقرار عدـ إىل تؤدي إذ السريع الربح نتيجة ادلالية األزمات •
  ادلنافسة نتيجة ادلايل التضخم •
  العمالت صرؼ أو سعر استقرار عدـ •
 األمواؿ تبييض •
•ايجابي بدور تسهم وىي 
 واالستثمارات ادلشاريع تدفق يف- 
. العامل دوؿ بُت االقتصادية احلركة تنشيط- 
.  األجنبية ادلالية السيولة من النامية الدوؿ بعض استفادة- 
: واالتصال اإلعالم تكنولوجيا*

 بن ادلهدي " الدكتور يقوؿ كما ، األخرى الثروات كل هبا يرتبط اليت الثروة ىو بل ، الثروات ثروة ىو :اإلعالم
 : يلي ما اإلعالـ سوؽ تطور مظاىر من " ادلنجرة

  واالنًتنيت التكنولوجيا استخداـ يف التوسع •
  الصناعية األقمار زلطات تزايد •
  وادلساوئ ادلزايا من رلموعة ىذا اإلعالـ لتدفق •

 المساوئ المزايا
 زلاولة اجلنوب عامل على الشماؿ لعامل كلية شبو ىيمنة - كونية قرية شبو العامل صار- 
 األمريكية CNN شبكة طرؼ من اجلزيرة قناة على التضييق يقارب شلا العامل ثقافات وتداخل انتشار- 
 التجاري التبادؿ وتنشيط شعوهبا بُت
  قيم حساب على أجنبية وسلوكات وتوجهات وتقاليد قيم تسرب ػ وادلالية الغابرة األمم ثقافات معرفة- 

 احلضاري وانتمائها األمة

  ادلتخلفة الدوؿ يف اذلوية أزمة ػ
العالم  في الكبرى االقتصادية القوى: الثانية التعلمية الوحدة

 العالمي االقتصاد على وتأثيرىا األمريكية االقتصادية القوة مصادر : األولى الوضعية
 : أ م الو قّوة عوامل*
 التاريخية العوامل-أ

  أ ـ الو مبها تتمتع الذي السياسي االستقرار و األمن- 
 ( 1823 مونرو مبدأ ) العزلة سياسة من االستفادة- 
  الثانية و األوىل العادليتُت احلربُت من االستفادة- 
  العودلة س اال تفكك بعد العادلية بالقيادة انفرادىا- 
  الطبيعية- ب
  اجليولوجي و ادلناخي و التضاريسي تنوعها و ادلساحة شساعة* 
 ( األطلسي و اذلادي احمليط ) ىاـ مسطحات على األشراؼ* 
 (الغزيرة و الدائمة األهنار و البحَتات ) ىائلة مائية شبكة تور* 
 ( ادلوانئ بناء ) سواحلها يف اخللجاف توفر* 
  البشري للنشاط ادلناسب الفلكي ادلوقع* 
  تنوعها و النباتية الثروة وفرة
  البشرية –ج
  العالية ادلهارة ذات ادلؤىلة العاملة اليد وفرة- 
 العامل دوؿ كل من ادلهاجرة األدمغة من االستفادة- 
 (االستثمار و ادلغامرة حب ) األمريكي الفرد دور- 1
: أ م الو في االقتصادية األقاليم*

 :-  الشرقي الشمالي اإلقليم- 
  الكلية ادلساحة من% 12 نسبة يشغل* 
( بوليس ميقالو ) الكربى ادلدف جتمعات بو توجد* 
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 "  األلباف شللكة" احليوانات تربية – الفواكو و اخلضر- القمح- الذرة مثل زراعية نطاقات :- ىاـ زراعي إقليم* 
 - .....  االلكًتونية – السفن بناء –ادليكانيكية-الصلب و احلديد :- اذلامة الصناعات بو تًتكز* 

  الداخلي للنقل البحَتات و األطلسية الواجهة ادلوانئ أكرب بو توجد
 :-  الجنوبــي اإلقليم- 
 – الصوجا- السكر قصب – التبغ : منها النقدية خاصة متنوعة أخرى زراعات إىل إضافة القطن شللكة* 

  احليوانات تربية- األرز
  البًتولية و النسيجية بالصناعة يشتهر و حديث و قدمي صناعيُت إقليمُت يشمل* 
  أورليانز ونيو ىوسنت مثل ىامة موانئ بو* 
 :-  الغربي اإلقليم- 
 ( االقتصادية اإلصالحات ) العهد حديث إقليم* 
 .. ( حبوب –قطن- متوسطية زراعة ) مزدىر زراعي إقليم* 
  الطائرات و الفضائية و السينمائية الصناعة كذا و الثقيلة خاصة و حديثة صناعات إدخاؿ* 
 دييغو ساف- أصللس لوس- فرانسيسكو ساف :مثل ىامة موانئ* 

  :أ م للو األطلسية الواجهة أىمية* - 
  األمريكية ادلتحدة الوليات مساحة من 1/3 األطلسية الواجهة دتثل- 
  االقتصادية األنشطة سلتلف هبا تًتكز- 
  ىائلة وبشرية طبيعية إمكانيات دتتلك- 
 (  فيالدلفيا – واشنطن- نيويورؾ ) اذلامة ادلدف دتركز- 
  العاملة اليد وفرة على ساعدت اليت السكانية الكثافة تركز- 
  الدولية ادلنظمات و ادلالية و االقتصادية ادلؤسسات جتمع- 
 جوية و وبرية حبرية كثيفة مواصالت شبكة- 
  اخلارجي العامل و الداخلية األقاليم بُت وصل مهزة- 
: العالمية االقتصادية العالقات على أثرىا*
•أخرى معدف إىل إضافة . الكهرباء +غاز+بًتوؿ +فحم : الطاقة ) السطحية و الباطنية الثروات وفرة  

•السمكية و احليوانية و الزراعية و الطبيعية النباتية الثروة  
•االقتصادية القطاعات سلتلف بُت التكامل و التوازف  
  األوىل ادلراتب اختالؿ و تنوعو و اإلنتاج ضخامة : الزراعة- 2
 األوىل ادلراتب اختالؿ و تنوعو و اإلنتاج ضخامة : الصناعة- 3
  الدولية التجارة على ادلطلقة شبو اذليمنة : التجارة- 4
 ( جوية و حبرية برية ) العامل يف شبكة أكرب :- المواصالت- 5
 و العلمي بالبحث االىتماـ – خارجيا و داخليا استثماراهتا كثافة و ضخامة : األموال رؤوس- 6

  التكنولوجي
. ادلايل الًتكيز قوة و الرأمسايل النظاـ طبيعة
 . العمالقة الشركات ألكرب امتالكها –7
 األمريكية وادلؤسسات الشركات ضخامة- 

 العادلي اإلنتاج يف ادلسامهة
 يف الضخمة االستثمارات بفضل الصغَتة النمور منها العامل من سلتلفة مناطق يف اقتصادية هنضة حتقيق- 

. اخلارج
 الصناعية األقطاب بُت االقتصادية ادلنافسة زيادة- 
 النفط منابع على اذليمنة نزعة طهور- 
 اخل ....،ادلديونية التخلف الثالث العامل أزمة استفحاؿ- 
: نتيجة العادلي االقتصاد استقرار عدـ- 
 األولية ادلواد أسعار تذبذب- 
 بورصةبالعلم أكرب بنيويورؾ سًتيت ووؿ بورصة ) الدولية البورصات أىم هبا تتواجد- 
 ( FMI-BIRD ) ادلالية ادلؤسسات أىم يف والسيطرة التحكم- 
 بإفالس ) ادلالية األزمة وفضائح بالدوالر تتم العادلية ادلبادالت نصف ) العامل يف تعاملية كعملة الدوالر تفوؽ- 
. للخطر العادلي ادلايل النظاـ يعرض شلا( األمريكية البنوؾ اكرب احد
. االقتصادي اجملاؿ يف الواحد القطب بدؿ األقطاب تعدد نزعة ظهور- 
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 العالم في الكبرى االقتصادية القوى: الثانية التعلمية الوحدة
 االوربي االتحاد قوة في وأثره التكتل :- الثــانية الوضعية

 : التوسع و النشأة*
- فرنسا ) أوربية دوؿ ست طرؼ من روما يف 1957 مارس 25 يف األوربية االقتصادية اجملموعة تأسست

 1981سنة أخرى  ّ  1973 يف أخرى دوال إليها انضمت ( لوكسمبورغ- بلجيكا- ىولندا – إيطاليا- أدلانيا
 دولة 27 عددىا أصبح 2007 ويف األوريب اإلحتاد تسمى أصبحت 1995 ويف 1986سنة وأخرى

 العادلي الثالوث أقطاب أحد و كربى بشرية و اقتصادية قوة دتثل الشرقية أوربا دوؿ بانضماـ اجملموعة أصبحت
( (TRAD 

  قوي اقتصادي فضاء لإلحتاد  :-االقتصادية القّوة
: القوة ومظاىر عوامل*

 18 القرف مبكر وقت يف الصناعية الثورة ضهور* -
  االستعمارية احلركة من االستفادة- 
 السياسي االستقرار- 
. للزيادة مرشحة دولة 27 ويضم 1957 منذ االقتصادي التكتل- 
 العلمي البحث وتشجيع التكنولوجي للتطور مواكبتها-
 ( األوطاف ال أوربااألمواؿ ) واألعماؿ ادلاؿ رجاؿ بو يتغٌت شعار فهناؾ األمواؿ رؤوس وفرة- 
 .. تساىم أهنا إال الدوؿ بعض يف كفايتها عدـ ورغم طبيعية ثروة- 
( الغذائي األمن حتقق ) تنوعو و الزراعي اإلنتاج ضخامة :-الزراعة- 
 (  العالية التكنولوجيا ) تنويعا و إنتاجا التصنيع قوة  :-الصناعة- 
  العادلية األسواؽ من العديد على السيطرة – الدولية التجارة يف عالية بنسبة ادلسامهة  :التجارة- 
  العامل يف ميناء أكرب دتلك –ادلواصالت تنوع و قوة  :-المواصالت- 
  خارجيا و داخليا االستغالؿ حسن و الوفرة  :-األموال رؤوس- 
  اجملاالت كل يف األعضاء الدوؿ بُت التعاوف و االقتصادي التكامل- 

  العاملة اليد وتنوع وفرة ) نسمة مليوف 455 ىائلة بشرية قّوة- 
 لألسواؽ األوربية الشركات احتالؿ و الوطٍت و الفردي الدخل مستوى ارتفاع و التكنولوجي و العلمي التقدـ- 
  االستثمارات و
: المعيقات*

  السكاف بعدد مقارنة ادلساحة ضيق*- 
( الطاقة ) األولية ادلواد بعض إىل االفتقار- 
 األعضاء الدوؿ بُت االجتماعية و االقتصادية الفوارؽ- 
 األعضاء لبعض ادلبادالت يف األفضلية مبدأ احًتاـ عدـ- 
  البحري الصيد يف اإلقليمية ادلياه مشكلة- 
  األوريب اجملتمع يف الشيخوخة نسبة ارتفاع- 
  والياباف أ ـ الو خاصة اخلارجية ادلنافسة- 
: ومكانتو الراين إلقليم االقتصادية القوة عوامل*
( البشرية ادلوارد استقطاب ) عمراين و سكاين و صناعي دتركز منطقة أكرب*
( األوربية الزراعة ازدىار يف ساىم ) السهوؿ انبساط* 
  الفحم خاصة األولية ادلواد وفرة* 
  أوربا يف الصناعية ادلناطق أقدـ من* 
 كربى صناعية منشآت على توفره* 
  ادلختلفة ادلواصالت من كبَتة شبكة على توفره* 
  البحرية و النهرية ادلالحة حيوية* 
  السياحية ادلرافق وفرة* 
  العامل على مفتوحة أوربا إبقاء*-
: أوربا غرب مشاؿ البحرية الواجهة أمهة- 
 روترداـ مثل الكربى ادلوانئ وبناء يف ساىم اخللجاف كثرة- 
 اخلارجية و الداخلية التجارة تنشيط- 



                                                                                                                                                                                            

7 

 البحري الصيد حيوية- 
  االحتاد أقطار بُت الربط سهولة- 
  الصناعي لالستغالؿ كذا و( التحلية ) للشرب الصاحلة و ادلياه توفَت- 
 السياحة وازدىار توسيع- 
  أوربا تطور على ساعدت اليت اجلغرافية الكشوؼ محالت انطلقت منو تارخييا- 
: يف يظهر وذاؾ العادلي لالقتصاد احملركة األقطاب احد يعد فهو األوريب االحتاد تواجو اليت ادلشاكل برغم•
. العامل مستو على كربى اقتصادية قوة حاليا ديثل- 
 والتصدير اإلنتاج مناطق اكرب من- 
 العادلية االقتصادية ادلنافسة مسرح على بقوة بروز- 
 الدوالر مقابل اليورو مكانة تعزيز- 

 العـــالم في الكبرى االقتصادية القوى: الثـــانية التعلمية الوحدة
 آسيا شرق وجنوب شرق في والتنمية السكان :-الثـالثة الوضعية

  سنغافورة- تايواف – كهونغ ىونغ- اجلنوبية كوريا –الصُت – الياباف :- وتضم آسيا شرؽ جنوب و شرؽ تقع
 : االقتصادية األقطاب
 . اجلنوبية كوريا + سنغافورة + كهونغ ىونغ – تايواف + للصُت الشرقي الساحل + الياباين األرخبيل

: االقتصادي التطور حتقيق يف البشري العنصر دور
 :-  قّوة كعامل الديموغرافي النمو* 
  اإلنتاج زيادة على تشجع ضخمة استهالكية سوؽ- 
  ادلؤىلة العملة اليد وفرة- 
  االستثمارات و األمواؿ رؤوس تدفق يف دورىا و اذلجرة حركة- 
 اليد ووفرة الدديوغرايف الوزف أف حيث االقتصادي للنمو قويا وفضاء دديوغرافية قوة آسيا شرؽ منطقة تعترب:

 ادلنطقة إبراز يف سامهت مقومات كلها الرأمسايل االقتصاد يف واالندماج الربح عن والبحث ادلؤىلة العاملة
 آلسيا االقتصادي التطورلدوؿ الدديوغرايف القوة ويعود 21 القرف مطلع يف العامل يف أساسي اقتصادي كقطب
 حيث آسيا شرؽ: أمهها عوامل عدة إىل الشرقية

 الكربى وادلدف األرياؼ يف ارتفاعا السكانية الكثافة وتسجل ، نسمة ادلليار ونصف ادلليار سكاهنا عدد جتاوز 
  تتوفر حيث اإلقليمي لالقتصاد حيويا زلركا تعترب اليت وأوزاكا وسيوؿ طوكيو مثل

 ادلستمر التكوين من وادلستفيدين وادلتعلمُت النشطُت السكاف من مهمة نسب على ادلنطقة
 :- سلبي كعامل الديمغرافي النمو
  ادلوارد على الدديوغرايف الضغط تزايد – األقاليم بُت التنمية اختالؿ- 
 :-  االقتصادي النمو واقع*
•يف األجنبية االستثمارات جلب و للتصدير ادلوجو االقتصاد على يعتمد كبَتا اقتصاديا قطبا ادلنطقة دتثل 

  ادلنطقة
•بُت االندماج و التكامل –جتارهتا رواج – الصناعية كفاءهتا إىل ذلك ويرجع اقتصادية قوة أكرب اليابان 

  زلليا تصنيعها و األولية ادلواد استَتاد – والكبَتة الصغَتة ادلؤسسات
•جلب و الساحلية ادلنطقة تنمية على القائم انفتاحها عن ناتج ملحوظا اقتصاديا منوا تشهد  :-الصين 

 (  احلرّة ادلناطق ) األجنبية االستثمارات
•االستثمار – األمريكية ادلساعدات من استفادت – الصناعة نشطت  :-الجنوبية كوريا ... 
•الصينية اجلالية و األجنبية االستثمارات ديناميكية على اعتمادا اقتصاديا منوا عرفت  :-تايوان  
•دولية جتارية حركة و ملحوظا تطورا عرفت حرّ  تبادؿ منطقة تعترب  :-كهونغ ىونغ  
•االستثمار باب فتح – التجارة رواج – العلمي الدعم –الصناعي التجديد  :-سنغافورة  
: العالمي االقتصاد في المنطقة مكانة*

 ادليزاف ربح أدى حيث اليابانية ادلالية للثروة ذلك يف مدينة وىي تقريبا العادلية الثروة 1/4 على ادلنطقة استحواذ
 يف خاصة البالد وخارج داخل لالستثمار ضخمة مالية إمكانيات الياباف إعطاء إىل للياباف ادلستمر التجاري
.  آسيا شرؽ بلداف
 يف الضخم الدديوغرايف ووزهنا ادلختلفة وادلعادف الطاقة مصادر على توفرىا و الواسع إقليمها حبكم الصُت إف

 حيث الصُت تبنتها اليت االنفتاح سياسة بعد خاصة العامل وسلابر بورشة يسمى ما إىل حتولت قد أسيا،
 إنتاجها تنوع إىل أدى شلا ( 2003 سنة دوالر مليار 35 ) األجنبية األمواؿ رؤوس لتجمع منطقة أصبحت
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 العديد تواجد إىل باإلضافة اإلليكًتونية األجهزة من% 15 و العادلي النسيج من% 20 تنتج حيث وضخامتو
 التطور من عالية نسب ذات سوؽ دتتلك الصُت أصبحت وبذلك (.مؤسسة مليوين ) ادلالية ادلؤسسات من

 . دتتلكاىا اليت العاملة اليد قوة على ذلك يف معتمدات
 التحوؿ من استفادة حيث اقتصادياهتا تطوير يف ( الرباعي التنُت دوؿ ) آسيا شرؽ جنوب دوؿ بعض صلاح

 وقوة ىاما إقليما تشكل وىي التصنيع حديثة دوؿ بدلك وىي االقتصادية التنمية لتحقيق الياباين التكنولوجي
.  كبَتا دديوغرافيا ووزنا ىامة مالية ومراكز جتارية
 غزو إىل باإلضافة العامل على منفتح اقتصاد ذات وىي األجنبية ادلالية االستثمارات جذب ادلنطقة مركز تعترب

 مع الصناعي التعاوف وتوسيع العامل دوؿ كل مع التجارية عالقاهتا وتوسيع تكثيف طريق عن العادلية األسواؽ
. األورويب واإلحتاد أ.ـ.الو

 متنوعة قاعدية ىياكل وإصلاز اذلامة اجلزر بُت الطرؽ مد مثل عقالين بشكل اإلقليم وهتيئة التكيف على القدرة
 . وتنوعو اإلنتاج ضخامة
. السيارات وصناعة والروبوتية الدقيقة الصناعات رلاؿ يف خاصة التكنولوجي التقدـ

 العمودي باالندماج يسمى ما وىو والتقليدية الصغَتة و العمالقة والشركات ادلؤسسات بُت الصناعي التكامل
 الصناعية النشاطات بُت جتمع واليت الياباف يف " العائلية الًتوستات" و " الكومبينيا " الصناعي ادلركب مثل

 .  وادلالية والتجارية
 مينائي مثل العادلية ادلوانئ أكرب و أىم ادلنطقة دتتلك حيث البحري األسطوؿ خاصة للمواصالت مستمر تطوير
.  ومكاو كونغ ىونغ

 " ASEAN " آسيا شرؽ جنوب دوؿ احتاد إنشاء مثل آسيا شرؽ دوؿ بُت االقتصادي التكتل والتعاوف
  ىذا ويهدؼ
 واالجتماعية االقتصادية التنمية وضماف اجلمركية احلواجز وإزالة احلر التجاري للتبادؿ منطقة إراد إىل االحتاد
. للمنطقة والثقافية

 الجنـوب دول في والتنميــة االقتصاد: 3 التعلمية الوحدة
 العالم في الجزائري االقتصاد :- 1الوضعية

: التجارية المبادالت في الجزائر مساىمة*

: وافريقيا العربي المغرب إتحاد- 1
(  1988 زرالدة قمػػة ادلغاريب لالحتاد مؤسس عضو
 :  خالؿ ادلغاريب االحتاد أىداؼ حتقيق على العمل

  ادلغاربية الوحدة إىل الدعوة-
  التعاوف إىل الدعوة-
  التكامل إىل الدعوة-
 ز االحتاد مؤسسات و أجهزة يف الفعالة ادلشاركة-
. 2003 سنة% 0.9والواردات% 1.1ادلغاريب واالحتاد اجلزائر بُت الصادرات نسبة بلغت- 
%. 0.9 والواردات% 0.1 أفريقيا مع الصادرات نسبة وصلت- 
: أوربا- 2
 -اقتصاديا – ماليا )التعاوف جوانب خالذلا صدرت ( برشلونة ندوة)1995 سنة الضفتُت بُت احلوار بداية-

 ( ثقافيا – اجتماعيا - أمنيػا
  األورويب االحتاد مع الشراكة التفاؽ اجلزائر بإمضاء 2002 سنة الفكرة ىذه جتسيد- 
  الشراكة تفعيل يف اجلزائر دور- 
 .  األوروبية للمنتوجات اجلزائرية األسواؽ فتح- 
 (  سنة 12 )تدرريا بتفكيكها اجلمركيػػة الرسـو إلغاء- 
  اجلزائرية الصادرات تنويع- 
  مالية مساعدات على احلصوؿ- 
  العلمي و الثقايف التعاوف- 
 .  التجارية اخلالفات يف للبث مشًتكة زلاكم إنشاء- 

 . االستثمارات ستقطاب
%. 57.4 والواردات% 59اوربا ضلو اجلزائرية الصادرات نسبة بلغت- 
 : التجارية المبادالت*
 :  الصادرات(- 1
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 ضخامة : - بسبب ادلوانئ و األنابيب عرب تتم ( غاز و بًتوؿ ) زلروقات عن عبارة اجلزائر صادرات معظم- 
 .  اإلنتاج

 .  االقتصادية التنمية ضعف- 
  احمللي االستهالؾ قلة- 
:- الـــواردات- 2

 حتقيق عدـ – التنمية ضعف :- بسبب االستهالكية و والزراعية الصناعية ادلنتجات سلتلف اجلزائر تستورد
.  االستهالؾ كثرة – الذايت االكتفاء

: العالم بقية- 1
 تلك وتقـو العربية الدوؿ ف ،آسيا اجلنوبية أمريكا الشمالية، أمريكا منها كثَتة ومناطق دوؿ مع اجلزائر تتعامل
  واألغذية ادلصنعة ادلواد واستَتاد األوىل بالدرجة األولية ادلواد تصدير عل العالقة

: العالم في الجزائري االقتصاد مكانة*
. النامية الدوؿ رلموعة إىل اجلزائر تنتمي- 
  للطاقة ادلصدرة البلداف أىم احد- 
 ونادي الدويل النقد وصندوؽ الدويل البنك مع العالقة مشاكلها وتصفية ادلديونية عبء من اجلزائر ختلص- 

 لندف ونادي باريس
 اخلارجية والضغوط ادلديونية قيود من لالقتصاد الفعلي التحرر - 
 ادلواطن لتغذية االستَتاد من سنوات ثالث من أكثر ضماف على قادرة أصبحت- 
 االقتصادي اإلنعاش برنامج بفضل إفريقيا ومشاؿ ادلتوسط حوض يف عمل ورشة أكرب إىل اليـو اجلزائر حتولت- 

 دوالر مليار 145 يفوؽ مبلغ لو رصد الذي
 الجنـوب دول في والتنميــة االقتصاد: 3 التعلمية الوحدة

 المتوسط البحر حوض في الجزائر: الثانية الوضعية
 : المتوسط منطقة وبلدان الجزائر المشتركةبين الخصائص*
 : الطبيعية الخصائص- أ

 510000 ب مساحتو تقدر . القدمي العامل مركز يعترب الذي ادلتوسط األبيض البحر على اإلشراؼ:الموقع
  ـ1500 عمقو متوسط – عرضا كلم1600 و طوال كلم3860 مسافة على وديتد 2كم
 ديكن بالتايل و األسود و األمحر البحر و األطلسي احمليط و وإفريقيا آسيا و بأوربا يتصل العامل توسط-

  القارات بكل االتصاؿ
  االرتفاع متوسطة – اجليولوجي التكوين حديثة جباؿ :التضاريس

  الشمالية الضفة خاصة خصبة و واسعة وداخلية خصبة ضيقة ساحلية متنوعة سهوؿ- 
 ففي اجلنوب و الشماؿ بُت ادلناخ يف التغَت ويتباين صيفا جاؼ حار شتاءا شلطر دافئ) متوسطي مناخ: ادلناخ
 للبحر اجلنوبية الضفة يف العكس حيدث بينما الداخل يف توغلنا كلما التساقط و الربودة تزداد الشمالية الضفة

  ادلتوسط
 اخل ...البلوط- البحري الصنوبر – الفلُت – الصنوبر –الزيتوف:لنباتا

: البشرية الخصائص-ب
  السواحل على عالية الكثافة-
  الساحلة ادلدف سكاف عدد ارتفاع-
 :   حضارية-ج
 الشماؿ ففي اجلنوب و الشماؿ بُت التمييز من نوع مع ( إسالمية عربية –رومانية )احلضارات نفس عرفت-

  اإلسالـ و العربية   األمازيغية : اجلنوب ويف الالتينية و ادلسيحية
( السماوية الديانات مهد )الديانات-
  الثقايف التقارب-

: التباين أسباب
( مسلمُت جنوب-مسيحي مشاؿ )الديانة-1
( اللغات متعدد مشاؿ –إسالمية عربية جنوب )ثقايف تباين-2
  تكنولوجي تباين-3
( بالعلـو االىتماـ )متقدـ مشاؿ-
 ( اإلمكانيات نقص و االىتماـ عدـ )متخلف جنوب-
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 : المتوسط األبيض للبحر الشمالية بالضفة الجزائر عالقة*
 -اقتصاديا – ماليا )التعاوف جوانب خالذلا صدرت ( برشلونة ندوة)1995 سنة الضفتُت بُت احلوار بداية-

 ( ثقافيا – اجتماعيا - أمنيػا
  األورويب االحتاد مع الشراكة التفاؽ اجلزائر بإمضاء 2002 سنة الفكرة ىذه جتسيد- 
  الشراكة تفعيل في الجزائر دور- 
 .  األوروبية للمنتوجات اجلزائرية األسواؽ فتح- 
 (  سنة 12 )تدرريا بتفكيكها اجلمركيػػة الرسـو إلغاء- 
  اجلزائرية الصادرات تنويع- 
  مالية مساعدات على احلصوؿ- 
  العلمي و الثقايف التعاوف- 
 .  التجارية اخلالفات يف للبث مشًتكة زلاكم إنشاء- 
 . االستثمارات استقطاب- 
%. 57.4 والواردات% 59اوربا ضلو اجلزائرية الصادرات نسبة بلغت- 
: المستقبلية اآلفاق*
 متوسطية؟ االورو الشراكة يف اجلزائر دخوؿ-
 ادلتقدمة التكنولوجيا اكتساب بفضل اقتصادي منو حتقيق- 

. والزراعة الصناعة خاصة اجلزائر يف األوربية االستثمارات تشجيع
 عادلة أسس على يقـو اقتصادي تعاوف دعائم إرساء يف اجلزائر رغبة- 
 الطرفينز بُت العلمي و الثقايف التعاوف اثراء- 
.  واالقتصادي االجتماعي الوضع بتحسن الشماؿ ضلو اذلجرة من احلد- 

 الجنـوب دول في والتنميــة االقتصاد: 3 التعلمية الوحدة
 الهند في التنمية و السكان :- لثالثـة الوضعية

: المساحة و الموقع*
•الموقـــع  -:

  جزيرة شبو عن عبارة ىي شرقا° 97 و°70 خطي بُت ودتد و مشاال° 37 و°7 عرض دائريت بُت دتتد
 ومن . عماف حبر :الغرب من و . باكستاف الغريب الشماؿ ومن ز باكستاف و الصُت : الشماؿ من حيدىا- 

  البنغاؿ خليج – بَتمانيا –بنغالدش :اجلنوب من و اذلندي احمليط اجلنوب
  2 كم مليوف 3.2 ادلساحػػة- 

  اجلنوب إىل الشماؿ من كلم3000 :- االمتداد
: الطبيعية الخصائص

 :-  السطح- 1-
  الشماؿ يف اذليماليا :- كربى تضاريسية رلموعات 3 وجود* 
  2كم ألف360 الدكن ىضبة و اذليماليا بُت الغانغ سهل – ادلساحة 1/2 وتشغل الوسط يف الدكن ىضبة- 
 :-  المنـــاخ- 2
  ادلمطر الفصل – اجلاؼ البارد الفصل - اجلاؼ حار الفصل* 

  بوترا برامها – الغنج هنر :- أهنارىا أىم معتربة مائية شبكة دتتلك
: البشرية الخصائص
  نسمة مليار1.086 اذلند سكاف عدد يبلغ :- السكػػػػاف

  2كم/ف353 معتربة السكاين الكثافة- 
% 28 ضعيفة التمدف نسبة- 
 (  للتطور معرقل ) اللغوي و الديٍت و العرقي التنوع- 
  الدولة زلاوالت رغم% 1.9 السريع السكاين النمو- 

 : السكانية السياسة
•مراحل بثالث السكانية السياسة مّرت  -: 

  النسل بتحديد دتيزت 1976-56 مرحلة- 1- 
  غاندي أنديرا مشروع ( بطفلُت عائلة ) السعيدة العائلة شعار رفع دتيزت 76-1977- " 2- 
 اإلكراه أسلوب عن التخّلي 1977 بعد ما- 3- 

 : التنموية السياسة
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 – يلي بما تميزت التنمية خصائص
 اجلنسيات ادلتعددة الشركات جلب خالؿ من األجنيب االستثمار تشجيع*
 عدة وجود .. – األسلحة صناعة – ميكانيكية –حتويلية .صناعات عدة وجود : الصناعي باجلانب االىتماـ* 

  صناعية مراكز
 يف وادلتوسطة الصغَتة الصناعات قطاع يضم- اذلند يف التنمية مفتاح ىي وادلتوسطة الصغَتة الصناعات- 

 النمو ويبلغمعدؿ اذلندية ادلنتجات حجم من% 35 بنسبة تشارؾ صناعية وحدة ماليُت 3 من اذلندأكثر
 . سنويًا% 11.3 القطاع ذلذا السنوي

 107 يعادؿ ما ينتجوف عامل مليوف 17 حوايل وادلتوسطة الصناعاتالصغَتة قطاع يف التوظيف قوة تبلغ- 
. اذلندي القومي الناتج إمجايل من%10بنسبة دوالر مليارات

 تضمن كما( طاطا )السيارات واإللكًتونيك واإلعالـ والصواريخ الساتل وأجهزة نووية مفاعالت اذلند تصنع- 
 أمثاؿ االستثماراالجنيب تدفق إىل باإلضافة وباحث عامل ماليُت3 يشغل حيث العلمي البحث ميزانية ¾الدولة
 . اخل ...،سوزوكي موتورز،فورد،ىوندا،تيوتا،مارويت جنراؿ

  اإللكًتونيك و األسلحة رلاؿ يف العلمي البحث خالؿ من العلمي التطور مواكبة* 
  ادلضغوطة األقراص من الصادرات 1/4 تضمن اآليل لإلعالـ ىندية شركة 75 وجود* 
 : زلاصيل عدة إنتاج( ) 1966 / 1965 : )اخلضراء الثورة منذ الغذاء يف الذايت االكتفاء حتقيق إىل السعي* 
 الزراعة يف الوسطاء خاصة اإلقطاعي النظاـ على القضاء اجملاعةو شبح لتجنب ذرة+قمح+أرز
 العلمية الوسائل و الطرؽ استعماؿ – الغذائية ادلواد أسعار و جتارة مراقبة و الزراعية الوحدات حجم حتديد- 
 ادلراتب احتالؿ – احلبوب إنتاج ارتفاع خالؿ من نتائج حتقيق – ىكتار/ـ46 الري شبكة توسيع – الزراعة يف

 ( الشاي-القمح )زلاصيل عّدة يف األوىل
: الهند في المفارقات

 من تعاين تبقى والتكنولوجيا الصناعات رلاؿ يف عادلية مراتب واحتالذلا اذلند حتققها اليت النوعية القفزة رغم* 
: منها كثَتة سلبيات

 و الغذاء من السكانية احلاجيات تلبية عن القدرة ضعف - التنمية مسار عرقلة – للسكاف مذىل تزايد- 
  التحسن من نوع تسجيل رغم ... السكنية و الصحية احلاجيات

  العامل يف فقرا األكثر الدوؿ ضمن 20ادلرتبة اذلند حتتل حيث الفقر ظاىرة انتشار و التغذية سوء* 
  السكانية السياسة على ذلك أثر و البشرية و الطبيعية الظروؼ بسبب الغذائي أمنها يف مهددة تبقى- 

 .  السكاف من مليار ؿ اجلوع حّدة ختفيف من تارخييا ادلوروثة و ادلوجودة العراقيل كل رغم دتكنت
 الجنـوب دول في والتنميــة االقتصاد: 3 التعلمية الوحدة

 البرازيل في التنميـــة :- الرابعــــة الوضعية
: المساحة و الموقع تحديد

  غربا° 73 و° 34 خطي بُت و جنوبا° 33 و مشاال° 5 عرض دائريت بُت الالتينية أمريكا يف تقع
 .  فنزويال – سوريناـ –غويانا – الفرنسية غويانا : مشاال حيدىا
 من و . األرجنتُت – باراغواي – بوليفيا – البَتو- كولومبيا : الغرب من و -األطلسي احمليط : الشرؽ ومن

  األورغواي : اجلنوب
 اجلنوبية أ مساحة من%47.6 تشغل 2كم /ـ 8.5  :-المسـاحة
  اجلنوب إىل الشماؿ من كم4320 و الغرب إىل الشرؽ من كم 4328 على دتتد :- االمتداد

: الطبيعية المميزات
•التضــاريس  -: 

 وىوؿ ادلساحة من%42 أي 2كم مليوف3.5 يشغل الذي األمازوف حوض ) أحواض و واسعة سهوؿ
  يف جنوبا اجتهنا كلما تضيق ساحلية
  متقطعة جباؿ و الربازيل ىضبة أمهها ىضاب : الوسط

•المنـــاخ  -: 
  جغرافيا و فلكيا الواسعة ادلساحة و الواسع لالمتداد نظرا عموما متنوع
 يف األمطار نقص من تعاين كما الربازيل باقي يف معتدؿ الوسط يف مداري – الشماؿ يف استوائي مناخ- 

( العطش مثلث ) اجلنوب
 :- الميـــاه* 

  ساوفرانسيسكو هنر – بارانا هنر ( – العامل يف هنر أغزر ) األمازوف هنر :- معتربة مائية شبكة
•الــغابية الثروة  -: 
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  األرضية الكرة رئة ( العامل يف غابة أكثف ) األمازوف غابات
: البشرية المميزات

( 2004 )مليوف179 اخلامسة ادلرتبة ) ىػامة بشرية طػاقة- 
 الشرؽ ,ج و الشرؽ يف السكاف يًتكز منتظم غَت السكاف توزيع- 
  ادلدف يف 2كم/ف200 إىل وتصل 2كم/ف21 العامة الكثافة- 
(  القصديرية البيوت ) بالتايل و الريفي النزوح ظاىرة انتشار- 
  العنصري التمييز انعداـ مع األجناس تنوع- 
: البرازيلي االقتصاد في والضعف القوة عناصر*
 :-  الزراعــة- 1

 (  ادلطاط –الكاكاو- السكر- النب ) مثل النقدية الزراعات على ادلستغلة الشركات تركيز مع كبَت زراعي تطور
 اإلقليمي التخصص – احليواين اإلنتاج

 العديد و – ادلطاط – الصويا – التبغ – النب إنتاج يف األوىل ادلراكز الربازيل حتتل( إحصائية جداوؿ عرض) 
  االستوائية احملاصيل من

  النباتية الزيوت كذا و باألمازوف الغابية للثروة نظرا األخشاب
 :- الصنـــاعة- 2
 إضافة –احلديد يف عادليا األوىل ادلرتبة ( الربازيلية ادلنتوجات حوؿ ادلرفق اجلدوؿ ) متنوعة و ىامة معدنية ثروة- 
  اخل ...ادلطاط – التبغ – السكر قصب مثل للصناعة أولية كمواد زراعية مواد وجود - ادلنغنيز و البوكسيت إىل
  السيارات صناعة و التحويلية و الثقيلة منها الصناعات تنوع- 

  الربازيل يف اإلسًتاتيجية الصناعات على األجنبية الشركات سيطرة
 تغطية- التصدير - الصناعات تنوع – التجاري ادليزاف فائض :- مظاىره من و معترب اقتصادي تطور

  اإلقليمية و الوطنية احلاجيات
 .. السيارات يف 8 الفوالذ يف 6 عادلية مراتب احتالؿ

: البرازيل على السياسةاالقتصادية انعكاسات*
 : اإليجابية- أ

 6ـ – البًتوؿ تكرير و  السيارات←8 ـ – الفوالذ  إنتاج← 6ـ ) ادلصنعة الدوؿ نادي الربازيل دخوؿ-  1
 ...  اإلمسنت←
 يف الذايت لالكتفاء حتقيقها- 3. ادلوز و التبغ و الكاكاو و كالنب العادلية النقدية الزراعة ألسواؽ احتكارىا- 2

 .. الفواكو و اخلضر رلاؿ
 جهوية فوارؽ( 4. األمازوف غابة استنزاؼ( 3. التلوث( 2. اخلارجية مشكلةالديوف تفاقم( 1 :السلبية- ب
. فوارقطبقية( 5. الصناعي اإلنتاج من% 80 يوفر و السكاف نصف بو يستقر متطور اجلنوبالشرقي– 
 سوء من مليوف23 يعاين و اليـو يف دوالر02بأقلمن ملُت50 يعيش حيث اجتماعية فوارؽ توجد : ذلك رغم

 على األراضي مالؾ من% 02 كذا و الثروة من%53 على يسيطر السكاف من %01 فإف عليو و التغذية
  الربازيل يف األراضي من56%

: البرازيل في التنمية وسائل
 دتوينادلشاريع قصد األجنبية القروض على االعتماد/ 2. الرأمسايل النظاـ تبٍت/ 1 :ووسائلها أسس التنمية

 ادلتعددة الشركات مع الواسع التعامل/ 4. النقدية الزراعة و التحويلية الصناعة على الًتكيز/ 3. التنموية
. أمريكااجلنوبية لدوؿ ادلشًتكة كالسوؽ االقتصادية إلىالتكتالت االنضماـ( 5. األجنيب الرأمساؿ و اجلنسيات

: الربازيل يف والبيئة التنمية مشاكل*
•للسكاف العادؿ غَت التوزيع  
•األـ الوطن إىل األرباح حتويل و العاملة لليد البشع االستغالؿ و االقتصاد على األجنيب االستثمار سيطرة  
•الكربى ادلدف حوؿ القصديرية األحياء نطاؽ اتساع  
•للثروات العقالين غَت االستغالؿ  
•االستهالكية ليس و النقدية الزراعات على الًتكيز  
•كثَت الفقر و الغٌت بلد ) اجتماعية فوارؽ وجود 

:  البيئة مشاكل
  األشجار قطع بسبب االصلراؼ-          األمازوف لغابة العقالين غَت االستغالؿ- 
 الطيور و احليوانية –              احلية الكائنات من العديد انقراض- 
  فقط الربح مهها الشركات آلف األهنار و اجلو تلويث -   ...........ادلصانع نفايات ) البيئي التلوث- 
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