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 الكحدة الرابعة : المنظمات الدكلية كاإلقميمية

 ـ المتحدةفصؿ األكؿ : منظمة األمال

 ؟ اإلقميمية) المنظمات (  المنظمةك  الدكلية ) المنظمات ( ةالمنظمما الفرؽ بيف س : 

 

 

 

 

 

 

 رت فكرة إنشاء المنظمات الدكلية ؟س : متى ظي

، والمحافظة عمى  عنى بحؿ المشكالت والنزاعات الدوليةظيرت بعد إنتياء الحرب العالمية األولى بتأسيس منظمة دولية ت    
الجماعي عف طريؽ وىي أوؿ محاولة عممية لتجسيد فكرة األمف  ، " عصبة األمـ بإسـ "  رفتع  مـ واألمف الدولييف الس

ـ مؤسسي دائ  ـ.7575كقد جاءت نتيجة لمؤتمر الصمح الذم عقد في باريس في عاـ ،  ـ العالقة بيف الدوؿـ ينظ  تنظي

 ؟  (ـ 7591 ػػػ 7595العالمية الثانية ) في نياية الحرب عصبة األمـ انييارفشؿ ك  س : ما أسباب

 .فشميا في منع وقوع الحرب العالمية الثانية ػ7

 ا كالواليات المتحدة األمريكية.عدـ انضماـ بعض الدوؿ الكبرى ليػ 2

يطاليا.اأخرى ك انسحاب دوؿػ 9  لمانيا وا 

االستعمارية في السيطرة عمى أجزاء مف أفريقيا  ، حيث استمرت الدوؿ قصور ميثاقيا في إلزاـ الدوؿ بالمبادئ الواردة فيو ػ9
ـ المتحدة يت بػ "م  ما استدعى تأسيس منظمة دكلية بعد الحرب العالمية الثانية جديدة س  ،  وآسيا  ". منظمة األم

 

 

 

الدكلية  ) المنظمات ( ةالمنظم  

ىيئات تضـ مجموعة مف الدوؿ تسعى إلى  
تحقيؽ أغراض ومصالح مشتركة عمى نحو دائـ ، 
وتتمتع ىذه الييئات بالشخصية القانونية والذاتية 

عضاء فييا وذلؾ في زة عف الدوؿ األالمتمي  
 المجاؿ الدولي.

 اإلقميمية ) المنظمات (المنظمة 

قتصر العضوية فييا ىيئات تضـ مجموعة مف الدوؿ ت  
إقميـ معيف ، أو منطقة جغرافية تربطيا  عمى دوؿ

 مصالح مشتركة مثؿ منظمة االتحاد اإلفريقي.
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  : نشأة منظمة األمـ المتحدة أكلن 

، عف طريؽ مشاورات  حاد السكفييتي كبريطانياالكليات المتحدة األمريكية كالتإثر توافؽ الحمفاء خاصة نشأت المنظمة   
، الذي اتُِّفؽ فيو عمى ـ 7591مؤتمر ساف فرانسيسكك في عاـ ت بعدد مف المراحؿ والمؤتمرات كاف أىميا رسمية مر  

 .دولة (17)ذلؾ الوقت  ، وضـ   ميثاؽ المنظمة

 .لمتحدةمنظمة األمـ ال عمى الميثاؽ التأسيسيس : اذكر الدكؿ العربية المكق عة 

 سوريا والعراؽ.، لبناف ، السعودية ،  مصر 

ـ المتحدة ؟يس : ايف   قع مقر ىيئة األم

 .مدينة نيكيكرؾ بالكليات المتحدة األمريكيةيقع مقر المنظمة الدائـ في 

ـ الم  .يا الدوؿ األعضاءتمول    تحدة ؟س : ما مصادر تمكيؿ األم

 ؟  المتحدةالمغات الرسمية في الييئة العامة لألمـ  س : ما

 الصينية.،  الروسية،  اإلسبانية،  الفرنسية،  اإلنجميزية،  العربية

 : أىداؼ منظمة األمـ المتحدة ثانينا

 س : اذكر أىداؼ األمـ المتحدة.

ـ ذلؾ باتخاذ التدابير اآلتية،  حفظ السمـ كاألمف الدكلييفػ 7  : كيت

 دوف نشوب منازعات.تدابير وقائية إلزالة أسباب التوتر والحيمولة  (  أ 

 الدولي. فتدابير سممية إليجاد تسوية بيف األطراؼ المتنازعة وفًقا لمبادئ العدؿ والمساواة والقانو  (  ب

 ، أو تيديد السمـ الدولي. تدابير عقابية لمواجية حاالت العدواف ( ج 

ـ التعاكف الدكلي كالعالقات بيف الدكؿ في مختمؼ المجالت القتصادية  ػ2 ،  كالجتماعية كالثقافية كاإلنسانيةتدعي
 ، عف طريؽ تحقيؽ مبدأ حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا. كتعزيز حقكؽ اإلنساف
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ـ المتحدة ثالثنا  : البنية التنظيمية لمنظمة األم

ـ المتحدة ؟   س : ما األجيزة الرئيسة التي تتألؼ منيا األم

 

 

، وتمثؿ فييا  كمقرىا مدينة نيكيكرؾ في الكليات المتحدة األمريكيةالمتحدة  ىي الييئة الرئيسة لألمـ : الجمعية العامةػ 7
في دورة  مرة كاحدة سنكيًّا، وتجتمع الجمعية العامة  ، ولكؿ دولة صوت واحدالدوؿ األعضاء جميعيا عمى نحو متساو  

ؿ التي تدخؿ في اختصاص األمـ وت ناقش فييا القضايا والمسائ،  ثالثة أشير ، وتستمر أيمكؿاعتيادية تعقد في شير 
 ، وينتخب األعضاء غير الدائميف في مجمس األمف. ، وت حد د حصص الدوؿ األعضاء ، وت عتمد الميزانية المتحدة

 خمسة مقاعد دائمةمنيا  ، خمسة عشر مقعدنا، ويتكوف مف  عد أىـ أجيزة منظمة األمـ المتحدةي  :  مجمس األمفػ 2
،  ، كفرنسا الكليات المتحدة األمريكيةوىي حاليًّا :  ( الفيتك حؽ النقض )بالعضوية التي تتمتع يا الدوؿ الدائمة تشغم  

، وعشر مقاعد غير دائمة العضوية ت شغؿ باالنتخاب مف جانب الجمعية العامة  ، كبريطانيا ، كالصيف كركسيا التحادية
،  ى رئيس المجمس الدعوة إلى االنعقاد، حيث يتول   و استثنائيةدورية أبصورة عقد المجمس جمساتو يو  ،  ريًّا ولمدة سنتيفدو 

 وتكوف الرئاسة بالتناوب بيف الدوؿ األعضاء كؿ شير.

 ؟ األمف س : ما اختصاصات مجمس 

 ، وحؿ النزاعات بالطرائؽ السممية. ضبط األمف والسمـ الدولييف (   أ

  األعضاء. اتخاذ قرار بالقياـ بعمميات حربية بمساعدة الدوؿ (  ب

 ، وقبوؿ أعضاء جدد مف غير األعضاء الدائميف. التكصية بتعييف األميف العاـ (  ج

ح المقصكد ب  . حؽ النقض ) الفيتك (س : كض 

 

   

 

 

 

.العامة األمانة ػ1.  محكمة العدؿ الدوليةػ 9  .المجمس االقتصادي واالجتماعيػ 9. مجمس األمفػ 2 . الجمعية العامةػ 7  

ىو حؽ الدوؿ الدائمة العضوية في رفض أي مشروع قرار تتبن  اه  دولة أو أكثر يصدر عف مجمس األمف ، وأسيـ ىذا 
الحؽ في إضعاؼ مصداقية األمـ المتحدة بقياـ الدوؿ الكبرى دائمة العضوية بتعطيؿ أي قرار ال يتماشى مع 

مصالحيا مثؿ استخداـ الواليات المتحدة ليذا الحؽ في إفشاؿ أي قرار يديف الكياف اإلسرائيمي باستخداـ القوة المفرطة 
.ـ2004 وقطاع غزة في عاـ،  ـ2002خاصة في حرب لبناف في عاـ   

 الدول الدائوت العضويت في هجلس األهن   

روسيا فرنسا ، الواليات المتحدة األمريكية ،  
 .الصيف ، وبريطانيااالتحادية ، 
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ـ المتحدة س : متى  ؟ انضمت المممكة األردنية الياشمية لمنظمة األم

ـ 7542 ـ ك7529في األعواـ  صفتيا عضكنا غير دائـبت المممكة عضوية مجمس األمف ، وتول  ـ 7511في عاـ  تانضم    
 .ـ2079في شير كانوف الثاني مف العاـ  رئاسة مجمس األمفت أيًضا ، وتول  ـ 2079ك 

ـ المتحدة حتى عاـ ر: تأخ  ػػفس  س :  ـ األردف إلى منظمة األم  ـ.7592غـ مف أنيا استقمت في عاـ ـ بالر 7511ر انضما

 ـ األردف بطمب االنضماـ.ما تقد  كم   لحؽ النقض الفيتكتي استخداـ االتحاد السوفيبسبب  

العامة لمدة  الجمعيةمقعًدا تشغؿ جميًعا باالنتخاب مف  ( 19)  ف المجمس مفيتكو   : المجمس القتصادم كالجتماعيػ 9
القتصادية إلى تنسيؽ األنشطة ا كييدؼ،  وتؤخذ القرارات باألغمبية المطمقة،  صكت كاحد، ولكؿ عضو  ثالث سنكات

 .ليا واالجتماعية لألمـ المتحدة والوكاالت المتخصصة التابعة

ـ بيا المجمس القتصادم كالجتماعي التابع لييئة األمـ المتحدة ؟  ـ الرئيسة التي يقك  س : ما الميا

ـ المقترحات في األ (   أ  قة باالقتصاد واالجتماع والثفاقة والتعميـ والصحة.مور المتعم  تقدي

ـ التوصيات في ىذا المجاؿ.د (  ب  عـ احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ومراعاتيا وتقدي

ـ الخدمات االقتصادية واالجتماعية لمدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة عف طريؽ الوكاالت والمجاف المختمفة (  ج ، مثؿ  تقدي
 .، والمجاف االقتصادية ، ولجنة حقوؽ المرأة لجنة السكاف والتنمية

 ( 71)  ف مف، وتتكو   ىا لىام في ىكلنداكمقر  ،  ئي الرئيس لألمـ المتحدةىي الجياز القضا:  محكمة العدؿ الدكليةػ  9
 ( 5) ، ونزاىتيـ لمدة  ، وكفاءاتيـ المينية العالية نتخبوف مف الجمعية العامة ومجمس األمف لخبراتيـ القانونية، ي   قاضيًّا

 .قابمة لمتجديدسنوات 

 .محكمة العدؿ الدكليةاذكر اختصاصات س : 

إحالة القضية المتنازع عمييا ؿ بحؿ النزاع بيف الدوؿ األعضاء أو غير األعضاء شريطة ويتمث   : يئالختصاص القضا (  أ
 ويكوف الحكـ نيائيًّا ال اسئناؼ فيو.،  مف أطراؼ النزاع أنفسيـ

الصييوني في فمسطيف  الذي أقامو الكياف جدار الفصؿ العنصرمما أصدرتو ضد قرار  كمف األمثمة عمى قرارات المحكمة 
 .ـ2072أيمكؿ مف عاـ  73بتاريخ 

.عمًما بأف رأييا غير م  ،  عرض عميولممحكمة صالحية إبداء الرأي القانوني في المسائؿ التي ت   : المشكرة القانكنية ( ب  مـز

ى األعماؿ اإلدارية كميا بالنسبة إلى فروع األمـ المتحدة وأجيزتيا ل  ىي الجياز اإلداري والفني الذي يتو :  األمانة العامة ػ 1
 ف مف األميف العاـ وعدد مف الموظفيف.، وتتكو   ( باستثناء محكمة العدؿ الدولية )الرئيسة والفرعية جميًعا 
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نو الجمعية العامة عي  كت   ، سمياإث ب، والمتحد   ، والمسؤوؿ عف أدائيا األميف العاـ أعمى مكظؼ في األمـ المتحدة عدكي    
، ـ 7592 ى ىذا المنصب في عاـتريجفمي النركيجي الجنسية أكؿ مف تكل  ، وكاف  بناء عمى تكصية مف مجمس األمف

ـ مقترحات  (ـ 7552 ػػ 7552 )ىذا المنصب بيف عامي بطرس غالي المصرم الجنسية  ىل  وتو  ، وكاف لو دور في تقدي
 قيؽ السالـ.لتحسيف نيج األمـ المتحدة في تح

 ؟ األميف العاـ لألمـ المتحدةس : كيؼ يتـ تعييف 

 .مف مجمس األمف تكصيةالجمعية العامة بناء عمى  نوتعي   

 ؟ ؟ كما ىي جنسيتو مف الذم يشغؿ منصب األميف العاـ لألمـ المتحدة حاليناس : 

 .انطونيو غوتيرس وجنسيتو برتغالية

 دة: المنظمات التابعة لألمـ المتح رابعنا

 مياميا / أىدافيا المقر اسـ المنظمة

 منظمة األمـ المتحدة

 (UNICEF  لمطفكلة )

، والحد  لألطفاؿ واألميات عنى بتقديـ المساعدة اإلنسانيةت   نيكيكرؾ
 وسوء التغذية والمرض والجيؿ. الفقر مف انتشار

 

 منظمة العمؿ الدكلية

( ILO ) 

وتحقيؽ العدالة ،  تيدؼ إلى تحسيف أحواؿ العمؿ والعماؿ جنيؼ
 ية تكويف االتحادات العمالية.، وحر   االجتماعية

 منظمة األغذية كالزراعة

 ( F.A.O الدكلية )

طريؽ تحسيف  تيدؼ إلى تعزيز التعاوف الدولي عف ركما
لممواد  وتحسيف التوزيع العادؿ، والتغذية  مستويات المعيشة

 والمساعدات الغذائية.

 منظمة األمـ المتحدة

 تربية كالعمكـ كالثقافةلم 

( UNESCO ) 

مياديف التربية  في تيدؼ إلى تشجيع التعاوف بيف الدوؿ باريس
 ، مجتمعات المعرفة ، وبناء ، ونشر العمـ والعمـو والثقافة

التراث اإلنساني  ، والحفاظ عمى وتشجيع حرية التعبير
 الثقافي والمغوي بيف شعوب العالـ. عواحتراـ التنو   العالمي
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 منظمة الصحة العالمية

 ( WHO ) 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،  مناسب لدى الشعوب تيدؼ إلى تحقيؽ مستوى صحي
ـ الخدمات المعدية  والبرامج الالزمة لمكافحة األمراض وتقدي

 الصحية في المناطؽ المأىولة ، وتحسيف األحواؿ والسارية
 بالسكاف.

 المفكضية السامية

 ؽ اإلنساف لحقك 

( HR ) 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عمى أنشطة األمـ  ، لإلشراؼـ 7559أنشئت في عاـ 
، ومتابعة عمؿ منظمات  المتحدة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف

، وقد  ، ومتابعة بعثات التحقيؽ وفرؽ العمؿ ةاألمـ المتحد
دة األمـ المتح ضمنصب مفو   األمير زيد بف رعد دتقم  

عد أكؿ كي   ،ـ 2079السامي لحقوؽ اإلنساف في عاـ 
ـ يشغؿ ىذا المنصب.عربي كم    سم

ضافة إلى ىذه المنظ  ،  كمفكضية شؤكف الالجئيفات يوجد كثير مف الييئات واألجيزة والوكاالت التابعة لألمـ المتحدة موا 
 البنؾ الدكلي.( ك  األنركا كالككالة الدكلية لإلغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )

ـ المتحدة خامسنا   : إنجازات منظمة األم

ـ المتحدة إنجازاتس : اذكر أبرز   . منظمة األم

صدارىا  ، وقضايا حقوؽ اإلنساف قضايا التنمية والتعاوف الدولي مثؿالعالمي ببعض القضايا الميمة زيادة الوعي  ػ7 ، وا 
ر ، وقضايا البيئة والتصح   دة حظر انتشار األسمحة النووية، ومعاىـ 7594 ـاإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف في عا

، ما أحدث نقمة نوعية في الوعي  ، وارتفاع درجة حرارة األرض ، والضغط عمى الموارد الطبيعية والجفاؼ وتآكؿ الشواطئ
 مى أساس عالمي.، بؿ ال بد مف مواجيتيا ع ، واستحالة معالجتيا عمى أساس محمي أو إقميمي بعالمية القضايا البيئية

، إضافة إلى إنقاذ  مساعدة الالجئيف في أنحاء متفرقة مف العالـ كفمسطيف والبوسنة واليرسؾ والعراؽ وسوريا والصوماؿػ 2
، واليجرات مف دوؿ أمريكا الالتينية إلى  آالؼ المياجريف غير الشرعييف الذيف يعبروف البحر المتوسط إلى سواحؿ أوروبا

   ، أو ىرًبا مف مناطؽ النزاع وعدـ االستقرار. ، بحثًا عف حياة أفضؿ يةقارة أمريكا الشمال

ـ المساعدات لممناطؽ المتضر   ػ9 كالصوماؿ وجنوب  ضانات والزالزؿ ومناطؽ المجاعاترة مف الكوارث الطبيعية كالفيتقدي
 السوداف.

واإلسياـ في التخفيؼ مف حدة بعض ، كما حدث في تونس والجزائر ر في العالـمساندة العديد مف حركات التحر   ػ9
رساؿ قوات دولية لحفظ السالـ النزاعات مثؿ أريتيريا وىاييتي  ، والفصؿ بيف األطراؼ المتنازعة في بعض دوؿ العالـ ، وا 

 ولبناف والبوسنة. 
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النزاعات ر مف في حؿ كثي أخفقتاؿ لألمـ المتحدة في مختمؼ المجالت إل أنيا بالرغـ مف الدكر الفع  س : عم ؿ : 
  .كالحركب في العالـ

ـ السمطات والصالحيات في يد مجمس األمف عمى حساب بقية األجيزة والفروع األخرى.ترك   (  أ   ز أى

الفيتو( الذي تستخدمو ضد مشاريع القرارات التي ال تتماشى مع  امتالؾ القوى الكبرى في العالـ حؽ النقض ) ( ب 
 .رات األمـ المتحدةـ في قرا، ما يجعميا تتحك   مصالحيا

ـ نفقات ، وتضخ   ، وأنشطتيا المختمفة ، وكثرة األجيزة والمنظمات التابعة ليا ـ الييكؿ التنظيمي لألمـ المتحدةتضخ   (  ج
 ، ما يتطمب االتفاؽ عمى نظاـ جديد لتمويؿ أنشطة المنظمة التي تعاني مف أزمة مالية مستمرة. قوات الطوارئ الدولية
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 : منظمات اقتصادية دكلية الفصؿ الثاني

 . ، كتكتالت كمنظمات اقتصادية عالمية ظيكر نظاـ اقتصادم عالمي جديد س : عمؿ :

 .بالعالـ د الكليات المتحدة األمريكيةتفر  انييار االتحاد السوفييتي وما انبثؽ عنو مف  ػ7

 .يرات في االقتصاد العالميإلى إحداث تغ الساحة الدكليةوبروز االتحاد األوروبي عمى  ػ2

 : منظمة شنغيام لمتعاكفأكلن 

، حيث  الصينية غيامنمدينة شنسبة إلى يت بيذا االسـ ، وقد سم   مكسكك فيـ 2007منظمة دولية تأسست في عاـ  
 .انطمقت منيا فكرة إنشاء المنظمة

 .شنغيام لمتعاكفس : سِـّ الدكؿ العضاء في منظمة 

، وعدًدا مف جميوريات آسيا الوسطى اإلسالمية التي كانت جزًءا مف االتحاد  لصيف كركسيااتضـ المنظمة كالًّ مف 
 .، طاجيكستاف ، أكزبكستاف رغيزستاف، قي كازاخستافوىي السوفييتي سابًقا 

 ؟ شنغيام لمتعاكفاليدؼ الرئيس مف تأسيس منظمة ما س : 

فوذ االقتصادي األمريكي والغربي عمى مناطؽ نفوذىما في آسيا مف الن التنسيؽ بيف روسيا والصيف لتوحيد جيودىا لمحد   
 الوسطى.

 .شنغيام لمتعاكفس : اذكر أىداؼ منظمة 

 تعزيز الثقة واالستقرار في المناطؽ الحدودية بيف الصيف وروسيا وعدد مف جميوريات االتحاد السوفيتي السابؽ.  ػ7

 محاولة الوصوؿ إلى نظاـ اقتصادي عالمي جديد. ػ2

 ة بيف دوؿ المنظمة.إنشاء منطقة لمتجارة الحر   ػ9

 إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والموارد المائية. ػ9

 دة في المستقبؿ.عممة موح   إلصدارإنشاء مصرؼ مشترؾ سعًيا  ػ 1

 اب.، ومواجية حركات االنفصاؿ والتطرؼ الديني والعرقي واإلرى محاربة الجريمة وتجارة المخدرات ػ2

 لتطوير التعاوف االقتصادي اإلقميمي.،  دعمت المنظمة فكرة الصيف بإحياء طريؽ الحرير االقتصاديػ 3
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ح المقصكد ب  .طريؽ الحرير العظيـس : كض 

 

 

 

 .ي طريؽ الحرير بيذا السـسم  س : عمؿ : 

 ر عبر ىذا الطريؽ.ألف الحرير كاف أبرز سمعة تصد   

 ع ذكر اسماء الدكؿ التي يمر فييا.س : تتبع سير خط طريؽ الحرير م

مف الصيف الى  كالفرع الثانيمف الصيف الى انطاكيا في تركيا ، ثـ  شرؽ أوروبا ، الى ايطاليا ،  األكؿيتفرع الى فرعيف ، 
 تركستاف وخراساف مرورًا الى العراؽ وسوريا الى تركيا ثـ  الى مصر.

 .منظمة شنغيام لمتعاكف س : ما أبرز الييئات القتصادية التي انشأتيا

 مف أجؿ تشجيع العالقات االقتصادية بيف الدوؿ األعضاء في المنظمة. التحاد البنكي

 .منظمة شنغيام لمتعاكف الذم تَـّ تأسيسو مف قبؿالتحاد البنكي س : اذكر أبرز مياـ 

 .نى التحتية لممواصالتبناء الب   تمويؿ المشاريع اليادفة إلى ػ7

 .رةالمتطو   ات واألجيزةإنتاج المعد ػ2

ـ القروض المالية.  تنفيذ المشاريع ذات األىمية االجتماعية في الدوؿ األعضاء في المنظمة ػ9  ، وتقدي

ـ الدكلي  س : عمؿ :  .منظمة شنغيام لمتعاكفبتزايد الىتما

ـ في عضويتيا دولتيف مف الدوؿ دائمة العضوية في مجمس األمف ا ػ7  ف.ا والصيلدولي ىما روسيألنيا تض

 إضافة إلى اإلمكانات العسكرية واالقتصادية ليما. ػ2

 

 

 

 

ف مف مجموعة مف الطرؽ البر   عاـ قبؿ الميالد 9000إلى  التجاري يرجع تاريخ إنشاء طريؽ الحرير ية ، وكاف يتكو 
الصيف والجزء الجنوبي والغربي آلسيا  ، حيث كاف يربط بيف والبحرية المترابطة تسمكيا السفف والقوافؿ بيدؼ التجارة

 الوسطى واليند.
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 ثانينا: منظمة البريكس

ح المقصكد  .منظمة البريكسب س : كض 

 

 

 

 

 

 .البريكس الدكؿ المؤسسة لمنظمة س : سِـّ 

 . ، روسيا ، البرازيؿ ، الصيف ، اليند جنوب إفريقيا

 .البريكس منظمةأىداؼ س : اذكر 

 عاوف التجاري والسياسي والثقافي بيف الدوؿ األعضاء.تشجيع الت ػ7

ؿ التبادؿ التجاري واالستثمار بيف دوؿ ، ما يسي   دة المستويات بيف دوؿ المجموعةإيجاد منظومة تعاوف نقدية متعد   ػ2
 المجموعة.

 الحد مف ىيمنة صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف. ػ 9

 .إنجازات منظمة البريكس س : اذكر أبرز

صص لالستثمار في مشاريع البنية خ  ،  الصينية شنغيام، ومقره في مدينة ـ 2079في عاـ  سيس بنؾ التنمية الجديدتأ 
، ويأتي ذلؾ في  وتنمية مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدوؿ األعضاء وتمويميا،  التحتية في الدوؿ النامية

 إصالح النظاـ المالي واالقتصادي العالمي.إطار الرغبة التي تجمع دوؿ البريكس في 

 ؟البريكس  منظمةالقضايا التي تتناكليا اجتماعات  ما أبرز س : 

، واألزمة  شكالت التنمية، وم   ، وأمف الطاقة والغذاء، ناخ ر الم  غي  ، وت   اإلرىاب الدوليمة في ات الدولية متمث  تشمؿ التحدي   
 المالية العالمية.

 ؟ ي كتطكيرهتيتـ بتعزيز القتصاد العالمكالتي أ نشئت القتصادية التي ما المنتديات  س :

 .مجموعة العشريف 

 ـ2005، تأسست في عاـ  منظمة دولية تعمؿ عمى تشجيع التعاوف التجاري والسياسي والثقافي بيف الدوؿ األعضاء
ـ خمس دكؿ كىي جنكب إفريقيا،  روسيافي  وقد أ طمؽ عمى ىذه الدوؿ ،  ، ركسيا ، البرازيؿ ، الصيف ، اليند كتض

 ربع ؿ مساحة ىذه الدوؿوتشك  ،  كىك اختصار لمحركؼ األكلى مف أسماء الدكؿ الخمس المؤسسة ، بريكس" "سـ ا
، بحكـ أنيا تمتمؾ  عد مف أغنى اقتصاديات دوؿ العالـ حاليًّا، وت   عدد سكاف العالـكنصؼ ،  مساحة العالـ تقريًبا

 ستثمارات العالمية إلييا.أكبر األسواؽ العالمية باإلضافة إلى أنيا تجذب نصؼ اال
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ح المقصكد بمجمكعة العشريف.   س : كض 

 

 

 

 

 

  س : ما اىداؼ مجمكعة العشريف ؟

  .مناقشة الموضوعات الرئيسة التي تيـ االقتصاد العالمي ػ7

 .إصالح المؤسسات المالية الدولية ػ2

        .النظاـ المالي تحسيف ػ9

 ، وتفعيؿ مبادرات التجارة الحرة. ، وتطوير آليات فرص العمؿ دعـ النمو االقتصادي العالمي ػ9

 

 

 : منظمة التعاكف اإلسالمي الفصؿ الثالث

 ؟ منظمة التعاكف اإلسالميس : ما مراحؿ تأسيس 

 .منظمة المؤتمر اإلسالميباسـ ى سم  كانت ت   :ـ 2077ـ كحتى عاـ 7525منذ عاـ  المرحمة األكلىػ 7

 .منظمة التعاكف اإلسالمير تغيير اسـ المنظمة إلى حيث تقر    : ـ حتى الكقت الحاضر2077منذ عاـ  المرحمة الثانيةػ 2

 : نشأة منظمة المؤتمر اإلسالمي أكلن 

 .ؿ إسالمي لتنسيؽ جيكد الدكؿ اإلسالميةكجدت محاكلت عد ة إلنشاء تكت   س : عمؿ :

 الدوؿ اإلسالمية. ات التي تواجوي لمتحدي  التصد   جؿمف ا 

 

 

،  ، وكندا ، والبرازيؿ رة مثؿ األرجنتيف، وتضـ الدوؿ الصناعية الكبرى مع الدوؿ المتطو   ـ7555شئت في عاـ نأ
 كتيدؼ،  ، باإلضافة لالتحاد األوروبي ، والواليات المتحدة ، والمممكة العربية السعودية لمانياا، و  ، وفرنسا والصيف

تحسيف النظاـ ، و  إصالح المؤسسات المالية الدولية ، و ضوعات الرئيسة التي تيـ االقتصاد العالميمناقشة المو إلى 
 ، وتفعيؿ مبادرات التجارة الحرة. ، وتطوير آليات فرص العمؿ دعـ النمو االقتصادي العالمي، كما تركز عمى  المالي
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 يا.يات التي تكاجيم لمتحد  التصد   اجؿ مف يا الدكؿ اإلسالميةعقدت س : اذكر المؤتمرات التي

في الصوماؿ  مقديشك إثر لقاء في مدينةـ 7529في عاـ  ع الدكؿ اإلسالميةأكؿ دعكة حديثة إلنشاء منظمة تجم  كانت  ػ7
 .ف ممثمي الدوؿ والحركات اإلسالميةعدًدا م ضـ  

 ض عنيا قياـ منظمة المؤتمر اإلسالمي.توالت بعد ذلؾ المؤتمرات التي تنادي بالتضامف والوحدة إلى أف تمخ   ػ2

 ؟ إلنشاء منظمة المؤتمر اإلسالميس : ما الحدث الذم شك ؿ دافعان 

، ما  وـ غضب المسمميف في أرجاء العالـ كم  7525 أثارت جريمة حرؽ المسجد األقصى عمى أيدم الصياينة في العاـ  
، والنظر في كيفية حماية  لتدارس ىذا االعتداء منظمة المؤتمر اإلسالميؿ دافًعا مباشًرا لمدوؿ اإلسالمية إلنشاء شك  

ودية إلى ممؾ المممكة العربية السع الممؾ الحسيف بف طالؿ كالممؾ فيصؿ بف عبد العزيزحيث دعا ،  المقدسات اإلسالمية
تخاذ موقؼ حاـز لحماية المقدسات اإلسالمية عقد مؤتمر إسالمي لدعـ القضية الفمسطينية ، فاجتمع مموؾ ورؤساء  ، وا 

 لمناقشة ىذه القضايا.ـ 7525عاصمة المممكة المغربية في عاـ  الرباطدولة إسالمية في  (21)وممثموف مف 

ح المقصكد   بمنظمة المؤتمر اإلسالمي.س : كض 

 

 

 

 

بالرغـ   .ـ7525الرباط عاصمة المممكة المغربية في عاـ س : اذكر أبرز ما تَـّ تداكلو في المؤتمر اإلسالمي الذم ع قد 
 دأك  وجًيا أساًسا لبحث حادثة إحراؽ المسجد األقصى إال أف البياف الذي أصدره قادة العالـ اإلسالمي مف أف المؤتمر كاف م  

  عمى مايمي :

 .ط األخوية والروحية بيف شعوبيـبتوثيؽ الروا ػ7

 .لدوليجيود لحفظ السمـ االتوحيد  ػ2

 .يـ الديف اإلسالميل، انطالًقا مف تعا التعاوف في المجاالت االقتصادية والثقافية والروحيةػ 9

ـ لألم،  مدينة القدسأف ت حرر ، إلى  مقرًّا مؤقتنا لممنظمةمدينة جدة تقرر أف تكوف  ػ9  انة العامة.لتككف المقر الدائ

 

نظمة التعاوف االسالمي في الفترة الواقعة بيف عامي مف المنظمات االقميمية وايضا ىواالسـ الذي كاف يطمؽ عمى م
عمى أيدم الصياينة في  جريمة حرؽ المسجد األقصى كقد شك مت) المرحمة األولى ( ،  ـ2077وحتى عاـ ـ 7525
إلنشاء منظمة المؤتمر  ؿ دافعنا مباشرنا لمدكؿ اإلسالميةشك  ، ما  وغضب المسمميف في أرجاء العالـ كم  ـ 7525العاـ 

 .، والنظر في كيفية حماية المقدسات اإلسالمية سالمي لتدارس ىذا االعتداءاإل
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 : أىداؼ منظمة التعاكف اإلسالمي ثانينا

 سعت لتحقيقيا. لتيا أىداؼ منظمة التعاكف اإلسالميس : اذكر 

 دعـ التعاوف بيف الدوؿ األعضاء في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعممية. ػ7

 دعـ األمف والسمـ الدولييف القائميف عمى العدؿ. ػ2

 لتفرقة العنصرية والقضاء عمى االستعمار في صوره جميعيا.محاربة ا ػ9

، ودعـ الشعب الفمسطيني ومساعدتو عمى  ، والحفاظ عمى سالمتيا السعي مف أجؿ تحرير األماكف المقدسة في فمسطيف ػ9
 تحرير أرضو واسترجاع حقوقو المشروعة.

 : إنجازات منظمة التعاكف اإلسالمي إقميميًّا كدكليًّا ثالثنا

 عمى المستكييف القميمي كالدكلي.إنجازات منظمة التعاكف اإلسالمي : اذكر  س

ـ المساعدات اإلنسانية في المناطؽ المنكوبة جراء الكوارث ـ 7539إنشاء صندكؽ التضامف اإلسالمي في عاـ  ػ7 لتقدي
، ومساعدة الالجئيف في  دونيسيا" في إن سومطرة " ، مثؿ بناء وحدات سكنية لضحايا الزالزؿ في جزيرة الطبيعية والحروب

 ، وتقديـ المعونات المادية لمجاليات اإلسالمية في شتى أنحاء العالـ. البوسنة وااليرسؾ والصوماؿ

ـ كفاح الشعكب اإلسالمية في سبيؿ المحافظة عمى استقاللقيا كحقكقيا الكطنيةػ 2 ، فقد وقفت بجانب الشعب  دع
إلى جمع األمواؿ لدعـ كفاح أىؿ  ييدؼالذي  " القدس صندكؽ "، فأنشأت  ييونيالفمسطيني في نضالو ضد االحتالؿ الص

ومقاومة سياسة ،  والمحافظة عمى األماكف المقدسة اإلسالمية والمسيحية في فمسطيف وترميميا،  القدس والمناطؽ المحتمة
 لعربي واإلسالمي لممدينة.والمحافظة عمى الطابع ا،  التيويد التي تتبعيما سمطات االحتالؿ في مدينة القدس

،  تقديـ الدعـ االقتصادي لمدوؿ األعضاء عف طريؽ القروض بيدؼـ 7531إنشاء البنؾ اإلسالمي لمتنمية في عاـ  ػ 9
 ، وتحسيف أحواؿ المجتمعات اإلسالمية فييا. إلقامة المشاريع التنموية

صدار المؤلفات العممية. الممتقيات اإلقميمية والدوليةعف طريؽ عقد  ديافتعزيز الحكار بيف الحضارات كالثقافات كال ػ 9  ، وا 

ـ كالثقافة " ػ 1 ،  في المممكة المغربية الرباطىا ، ومقر  ـ 7547أسيسكك" في عاـ  إنشاء المنظمة اإلسالمية لمتربية كالعمك
ستراتيجيات تطبيقيا وتنفيذىا ـ والثقافة وا   .وىي المنظمة التي تعنى بشؤوف التربية والتعمي

ـ في حؿ بعض المشكالت التي تكاجو المسمميف في العالـ ػ2 ، حيث استطاعت  ، مثؿ مشكمة المسمميف في الفمبيف اإلسيا
، حيث  وذلؾ لمنح الحكـ الذاتي إلقميـ مسممي جنوب الفمبيف"  جبية تحرير مورو الوطنية حكومة الفمبيف و"ؽ بيف أف توف  

قِّعت معاىدة سالـ بيف الطرفيف في عاـ   .ـ7552و 
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ـ كالثقافة "مشاريع  س : عد د أبرز  .أسيسكك" المنظمة اإلسالمية لمتربية كالعمك

، وفي ىذا اإلطار أ نشئت الجامعة  إنشاء المراكز الثقافية كالجامعات اإلسالمية لنشر المعرفة كالثقافة اإلسالمية (   أ
 .ـ7544دا في عاـ غنو ، والجامعة اإلسالمية في أـ 7542اإلسالمية في النيجر في عاـ 

دراجيا بكصفيا مادة رئيسة في برامج التعميـ (  ب لغة أفريقية بالحرؼ ( 73)، وك ِتَبْت  الىتماـ بالمغة العربية كنشرىا كا 
 ، وأ نشئت مدارس لتعميميا في مناطؽ مختمفة مثؿ السوداف والباكستاف. العربي

 ييدؼ ، مدينة إسطنبكؿفي ـ 7540، في عاـ  ( أرسيكا سالمية )إنشاء مركز ألبحاث التاريخ كالفنكف كالحضارة اإل (  ج
 .لحماية التراث اإلسالمي والمعالـ التاريخية اإلسالمية والتراث الفكري والتاريخي

 في مدينة جدة في المممكة العربية السعودية. تفعيؿ الدراسات اإلسالمية عف طريؽ مجمع الفقو اإلسالمي ( د

 ؟( أرسيكا بحاث التاريخ كالفنكف كالحضارة اإلسالمية )اكز مر س : ما أبرز انجازات 

 .تًبا ومخطوطات وخرائط إسالمية نادرةإنشاء مكتبة تحوي ك  ػ 7

 .نشر كتب وأبحاث ونشرات إعالمية حوؿ التراث والمعالـ اإلسالمية ػ2

 ترجمة القرآف الكريـ لمختمؼ المغات. ػ9

حققت كثيرنا مف اإلنجازات في المياديف المختمفة إل أنيا أخفقت في بالرغـ مف أف منظمة التعاكف اإلسالمي  س :
ح ذلؾ. الميداف السياسي  ، كض 

ـ بو االؽ بما يقوال سيما في ما يتعم  ،  أخفقت في الميداف السياسينعـ   حتالؿ اإلسرائيمي مف ممارسات تجاه الشعب و
ف إرجاع ىذا اإلخفاؽ إلى افتقار المنظمة لمبدأ اإللزاـ في ويمك،  الفمسطيني والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فمسطيف

 قراراتيا.
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 يف األمريكيتيف: منظمات القارت الفصؿ الرابع

: منظمة الدكؿ األمريكية  أكلن

ـ المؤتمر الذم اعمف فيو تأسيس  ؟ منظمة الدكؿ األمريكية س : ما اس

ـ 7594الجنوبية في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر، وفي عاـ بدأت محاولة إنشاء تكتؿ يضـ دوؿ أمريكا الشمالية و  
 أ عمف فيو تأسيس منظمة إقميمية تضـ دوؿ أمريكا الشمالية والجنوبية. بكجكتا عاصمة ككلكمبيا مؤتمر فيعقد 

 ؟  منظمة الدكؿ األمريكيةس : ما أىداؼ 

 .ءدعـ التعاوف السياسي واالقتصادي اإلقميمي بيف الدوؿ األعضا ػ7

 .نشر الديمقراطية وترسيخيا ػ2

 الدفاع عف مبادئ حقوؽ اإلنساف.ػ 9

 عف غيرىا مف القارات ؟ز قارة امريكا الجنكبية تتمي  س : بماذا 

حيث يسكنيا عناصر مف أصوؿ أوروبية ، بأنيا خميط مف أجناس عدة باإلضافة لسكانيا األصمييف مف الينود الحمرتتمي ز   
اتفاقيتيف جديدتيف تيدفاف إلى حماية األقميات في األمريكيتيف بما ـ 2079ؾ اعتمدت المنظمة في عاـ ، لذل وأفريقية وآسيوية
 .، ومكافحة التمييز العنصري بيف شعوب القارتيف فييـ النازحوف

 : اتحاد دكؿ أمريكا الجنكبية ثانينا

 .ؿ األنديز كاتحاد ميرككسكركاتحاد دك في قارة امريكا الجنكبية قياـ منظمات اقتصادية قكية س : عمؿ :

د انتقادات واسعة لسياسة ، ما ول   مشكمة المديونية العالمية مف في أواخر القرف الماضي عانت دوؿ أمريكا الجنوبيةألف 
 .صندوؽ النقد الدولي

 ؟ دكؿ أمريكا الجنكبية ف كيؼ تشك ؿ اتحادس : بي  

المذيف اندمجا في كياف  اتحاد دكؿ األنديز كاتحاد ميرككسكرمثؿ  في قارة امريكا الجنكبية منظمات اقتصادية قكية قامت 
قَِّع ميثاقو في عاـ  اتحاد دكؿ أمريكا الجنكبيةدولي باسـ  م َشك اًل بذلؾ ثالث أكبر  ـ في العاصمة البرازيمية برازيميا2004، وو 

 .كتمة اقتصادية في العالـ
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 .اتحاد دكؿ أمريكا الجنكبيةأىداؼ  س : عد د

 يادة التعاوف والتكامؿ اإلقميمييف بيف دوؿ أمريكا الجنوبية.ز  ػ7

لغاء التعرفة الجمرك فتح الحدود لمتنقؿ الحر والتنمية االقتصادية ػ2  ة بيف دوؿ أمريكا الجنوبية.ي، وا 

 ، واتباع سياسة الدفاع المشترؾ. تعزيز العالقات ػ9

ح المقصكد بكؿ مف اآلتي :  س : كض 

 

 

 

 

 

 

في إقامة عالقات إقميمية كدكلية كاسعة بعيدنا عف سياسة التبعية لمكليات  دكؿ امريكا الجنكبيةحت نج : س : عمؿ
 .، ككاف ليا عالقات مميزة بالدكؿ العربية المتحدة المريكية

ز تطوير ، ما عز   مميكف نسمة ( 20 )بفضؿ وجود جاليات عربية كبيرة في القارة األمريكية الجنوبية تصؿ إلى نحو   
كارلكس ، منيـ  ت شخصيات مف أصوؿ عربية مناصب رفيعة في القارة األمريكية الجنوبية، وقد تول   العالقات بيف الجانبيف

ـ الذم تكل    (.ـ 7555 ػػ  7545 ) يى رئاسة األرجنتيف في المدة بيف عاممنع

ح طبيعة العالقات العربية مع دكؿ أمريكا الجنكبية.  س : كض 

 :بيدؼ   مريكيةـ القمة العربية ال2077في البيرك في عاـ قدت بي مع دوؿ أمريكا الجنوبية ع  إطار التعاوف العر  في

 .تنمية العالقات االقتصادية العربية مع دوؿ أمريكا الجنوبيةػ 7 

 .تنسيؽ المواقؼ في المحافؿ الدولية لتشجيع دوؿ القارة عمى االعتراؼ بالدولة الفمسطينية ػ2 

: طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى المتنازع  مارات العربية في قضية الجزر العربية الثالثالمساندة دولة ا ػ9 
 عمييا مع إيراف.

 جماعة دكؿ األنديز

 ـ7525ع اقتصادي أ نشئ في عاـ تجم   
بوليفيا وكولومبيا واألكوادور وبيرو  دكؿبيف 

، وييدؼ إلى تنسيؽ السياسات  وفنزويال
قامة منطقة تجارية حرة  االقتصادية ، وا 

 يز.خاصة بدوؿ األند
 

 اتحاد ميرككسكر

ع االقتصادي لدوؿ أمريكا ىو اسـ لمتجم  
السوؽ المشتركة  الجنوبية أ طمؽ عميو "

،  ـ7557، تأسس في عاـ  " الجنوبية
يضـ األرجنتيف والبرازيؿ واألوروغواي 

 وباراغواي.
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إلى عدة أمكر ، دعا ك بيف دكؿ أمريكا الجنكبية كالدكؿ العربية مؤتمر مدينة الرياض ـ في  2071في عاـ ع قد س : 
 اذكرىا.

  يف لتطوير شراكة إستراتيجية قائمة عمى المصالح المشتركة واالحتراـ المتبادؿ.ـ بيف اإلقميمئتاكيد زيادة التعاوف القا ػ7

 دىر خاؿ مف أخطار اإلرىاب وأسمحة الدمار الشامؿ.اإليماف بحؽ الشعوب بالعيش في عالـ مستقر مز   ػ2

 السعي لتحقيؽ السالـ العادؿ والشامؿ لمقضية الفمسطينية وفًقا لقرارات الشرعية الدولية. ػ9

 ؿ إلى حؿ سممي لألزمة السورية.تأكيد ضرورة التوص   ػ9

 إيجاد حؿ لألزمة اليمنية عبر تطبيؽ قرارات مجمس األمف. ػ 1

 دعـ الحوار السياسي في ليبيا تحت رعاية األمـ المتحدة. ػ2
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 : التحاد األكركبي الفصؿ الخامس

 : نشأة التحاد األكركبي أكلن 

أك س : عمؿ : ب نيت فكرة  كحدة أكركبية.لدكؿ األكركبية بعد الحرب العالمية الثانية إلى إيجاد اتجيت اس : عمؿ : 
 التحاد في أكركبا عمى أساس اقتصادم.

 .ت بياالتي ألم   األزمات لموقوؼ في وجو ػ7

 .والتعاوف في ما بينيا لحؿ مشكالت التنمية ػ2

 .ورفع المستوى المعيشي في أوروبا ػ9

 التحاد األكركبيلمراحؿ التي مر بيا تأسيس س : اذكر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحمة األكلى

أنشئت " الجماعة األكركبية لمفحـ كالص  مب " في عاـ 7510ـ وضم  ت دوؿ فرنسا ، و المانيا ، وىولندا ، 
يطاليا. ، ولوكسمبورغ وبمجيكا ، وا   

 المرحمة الثانية

قِّعت " اتفاقية  ركما " ، وكاف مف أىـ بنكدىا إنشاء " التحاد القتصادم األكركبي "  في عاـ 7513ـ و 
وبية ليرتفع عدد دوؿ وتوالى انضماـ عدد مف الدوؿ األور  ، مبمحؿ الجماعة األوروبية لمفحـ والص   الذي حؿ  

.ـ2070دولة في عاـ  (24) االتحاد إلى  

 المرحمة الثالثة

ؿ في نقطة تحك   " معاىدة التحاد األكركبي "أو ـ7552في ىولندا في عاـ  " ماستريخت اتفاقية "عد ت  
دة بسبب ما دعت إليو مف وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونقدية إلى جانب الوح تاريخ التحاد األكركبي

، وتناوليا لمجاالت التعميـ والشباب والثقافة  االقتصادية التي قامت عمييا المجموعة االقتصادية األوروبية
 والصحة العامة.
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 : مؤسسات التحاد األكركبي ثانينا

ـ عمى الصعيديف السياسي كالقتصادم باس :  ـ التحاد األكركبي بدكر مي  يئةإلضافة إلى نشاطاتو في مجاؿ البيقك
 ، اذكرىا.عف طريؽ مجمكعة مف المؤسسات  كالدفاع كاألمف الداخمي

 

 

ح المقصكد ب   . المفكضية األكركبيةس : كض 

 

 

 

 س : حد د مقار كؿ مف المانة العامة لالتحاد األكركبي كالمفكضية األكركبية كالبرلماف األكركبي. 

 " غستراسبكر  "، ومدينة  لألمانة العامة والمفوضية األوروبية  مقرًّا " برككسؿ "اتخذ االتحاد األوروبي مف العاصمة البمجيكية  
 لمبرلماف األوروبي. الفرنسية مقرًّا

 إنجازات التحاد األكركبي: ثالثنا 

 س : ما العكامؿ التي ساىمت في نجاح التحاد األكركبي ؟

نجاحو   : ػػػبػػػ متػػػػتمث  ،  تمتمؾ دوؿ االتحاد األوروبي مقومات أسيمت في دعـ االتحاد األوروبي وا 

 .صاديةالموارد البشرية والثروات االقتػ 7 

ـ العالمي الجديد.  القدرات العسكرية والتكنولوجية ػ2   ، إذ أصبح االتحاد األوروبي قوة اقتصادية وسياسية ميمة في النظا

 .إنجازات التحاد األكركبياذكر أبرز  س :

أكثر مف أي دولة  ، وأصبحت دوؿ االتحاد تنتج مجتمعة دة في العالـؿ االتحاد القارة األوروبية إلى أكبر سوؽ موح  حو   ػ7
، وأصبح االتحاد يمتمؾ أكبر دخؿ قومي  عة والسمع اليندسيةأخرى في العالـ مف السيارات والمواد الطبية واألدوات المصن  

 عد أكبر سوؽ عالمية في مجاؿ اإلنفاؽ عمى البحث العممي وتطويره.، وي   في العالـ

، ففي العاـ  ، ومف عناصر قوتو جازات الميمة لالتحاد األوروبيمف اإلناليكرك(  )دة ت عد العممة األوروبية الموح   ػ2
 بدأ التعامؿ رسميًّا بيذه العممة.ـ 2002

 .محكمة العدؿ األوروبية ػ9 .البرلماف األوروبي ػ9 . المفوضية األوروبية ػ2  .تحاد األوروبيمجمس اال ػ7
 

اقتراح ، والمفوضية مسؤولة عف  الذراع التنفيذي لالتحاد االوروبي وىيمؤسسات االتحاد االوروبي ،  ىاحد
اإلدارة اليومية لشؤوف ، فضاًل عف  القوانيف والتشريعات وتطبيؽ القرارات والمعاىدات الصادرة عف االتحاد

 االتحاد.
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، والقياـ بعمميات حفظ السالـ  ؿ في األزمات الدولية واإلقميميةالتدخ  ميمتيا ـ 3002إنشاء قوة عسكرية في عاـ  ػ9
، وفي الكونغو، ـ 2002ظ السالـ في جنوب لبناف في عاـ ، وقد كاف لقوات االتحاد مشاركة في حف وميمات إنسانية

 .ـ2004، ومكافحة القرصنة في الصوماؿ في عاـ  ، والبوسنة وقطاع غزة

بيدؼ تقديـ مساعدات لبعض الدوؿ النامية التي تربطيا باالتحاد مصالح سياسية  صندكؽ التنمية األكركبيأنشئ  ػ9
، إذ بمغ حجـ المعونات اإلنمائية المقدمة مف االتحاد  اليادي والبحر الكاريبي، مثؿ بعض دوؿ إفريقيا والمحيط  وتجارية

 مقارنة بما قدمتو باقي دوؿ العالـ الكبرى.ـ 2004في عاـ  ( % 10)األوروبي لمدوؿ النامية قرابة 

لتقميؿ مف انبعاث ، وكاف لو دور كبير في المفاوضات مف أجؿ ا ناخير الم  ى االتحاد األوروبي لظاىرة التغي  تصد   ػ 1
 ي ليذه الظاىرة عالميًّا.، وحث الدوؿ عمى توقيع البروتوكوالت الخاصة بالتصد   الغازات

ح المقصكد ب  .صندكؽ التنمية األكركبيس : كض 

 

 

 

ح المقصكد ب   .اليكركس : كض 

 ات التي تكاجو التحاد األكركبي: التحدي   رابعنا

 ؟ األكركبي ات التي تكاجو التحادالتحدي  س : ما 

 .العالقة بيف التحاد األكركبي كالكليات المتحدة األمريكية ػ7

 .العالقة بيف التحاد األكركبي كالكليات المتحدة األمريكية س : بي ف أسباب تراجع

ريؽ حمؼ عف ط بالواليات المتحدة األمريكيةلمانيا أف التحالؼ الذي كاف يجمعيا اترى بعض دوؿ أوروبا مثؿ فرنسا و   (   أ
 .الناتو فقد كثيًرا مف وظائفو بعد زواؿ االتحاد السوفييتي

صدار عممة أوروبية موحدة إقامة السوؽ األوروبية المشتركةزاد مف حدة التوتر في العالقات بيف الطرفيف  ما  (  ب  ،  ، وا 
  ار حمؼ الناتو.تدافع عف دوؿ االتحاد خارج إطإلنشاء قوة دفاع أوروبية ودعوة بعض الدوؿ في االتحاد 

 

 

تربطيا باالتحاد تقديـ مساعدات لبعض الدوؿ النامية التي  مف انجازات االتحاد االوروبي واليدؼ مف انشائو
 مثؿ بعض الدوؿ االفريقية ودوؿ المحيط اليادي والبحر الكاريبي. مصالح سياسية وتجارية

 

 .دةالعممة األوروبية الموح  
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 .الخالفات بيف الدكؿ األعضاء في القضايا التي تكاجو التحاد ػ2

 ان لالتحاد األكركبي ؟يتحد   الخالفات بيف الدكؿ األعضاء في القضايا التي تكاجو التحادس : كيؼ شك مت 

دوؿ أوروبا  بعد انضماـ  ى فدراليةلمانيا تريد توسعة االتحاد وتحويمو إلا، ف قضية توسعة االتحاد وطبيعتو تعتبر ( أ  
، أما بريطانيا فقد كانت متحفظة مف ىذا  وأيدتيا فرنسا في ىذه الفكرة ، ، ليصبح كاالتحاد الفدرالي األمريكي الشرقية
ما دفعيا إلى االنسحاب مف االتحاد األوروبي في ،  دة في تطبيؽ استعماؿ اليورو بوصفيا عممة مشتركة، ومترد   االندماج

 .بعد استفتاء شعبي أيد فيو البريطانيوف االنسحاب ـ 2072ـ عا

ومديونية بعض الدوؿ األعضاء ،  المتوسط البحر مثؿ اليجرة غير الشرعية عبرإضافة إلى قضايا خالفية أخرى  (  ب
 كاليوناف.

 .اختالؼ الثقافات في أكركبا ػ9

 كربي ؟تحد يان لالتحاد األ اختالؼ الثقافات في أكركبا س : كيؼ شك ؿ

 : بقولو فكرة الندماج األكركبيصاحب  " جاف مكنيو "السياسي االقتصادي الفرنسير عف ذلؾ عب   لقد 

ي وقد كاف ليذا التحد  ،  " االقتصاد ىزت عمى الثقافة وليس عم، لكنت قد رك   لو أتيحت لي فرصة بناء أوروبا مف جديد " 
 غبة في االنضماـ لالتحاد مثؿ تركيا.أثر كبير في عدـ قبوؿ عضوية كثير مف الدوؿ الرا

، وانخفاض نسبة العناصر  بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخةفي دوؿ االتحاد األوروبي  شكمة انخفاض معدؿ النمك السكانيم   ػ9
 .الشابة في القارة األوروبية
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 فريقياإل تحاداإل :  الفصؿ السادس

 ( 792ػػػ  790) مطالعة ذاتية ص  منظمة الكحدة األفريقية : فريقياإل تحاداإل :  السادسمالحظة : الفصؿ   

 األفريقيتحاد اإل  : رابعنا

ـ 7555فريقية في أثناء انعقاد القمة األفريقية الثالثة كالخمسيف في الجزائر في عاـ نادل زعماء القارة اإلس : عمؿ : 
 .الكحدة األفريقية بتطكير منظمة

 قية. مف أجؿ وحدة حقيقية لمقارة األفري 

 ؟  فريقياإل تحاداإل عمف عف إنشاء أ  متى  س :

ت دولة وقد انضم  ،  ، وأعمف عف إنشاء االتحاد األفريقي لكساكا عاصمة زامبيا ع ِقدت قمة أفريقية فيـ 2007في عاـ  
 .ـ2077بعد انفصاليا عف السوداف في العاـ  اإلفريقي اإلتحادجنوب السوداف إلى 

 فريقياألتحاد اإل  : أىداؼ خامسنا

 .فريقياإل تحادأىداؼ اإل  اذكر س :

 تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكـ الرشيد. ػ7

 ، وخاصة مجاؿ العمـ والتكنولوجيا. زيادة تنمية القارة عف طريؽ تعزيز البحث العممي في المجاالت جميعيا ػ2

 ف أخذ مكانتيا الدولية في االقتصاد العالمي والسياسة الدولية.ف القارة متييئة الظروؼ الالزمة التي تمك   ػ9

 ، وتحسيف المجاؿ الصحي في القارة. ، والوقاية منيا ئةلييف ذوي الصمة لمقضاء عمى األوبالعمؿ مع الشركاء الدو  ػ 9

 فريقياإل تحاداإل : إنجازات  سادسنا

 . األفريقي تحاداإل  قياالتي حق   نجازاتس : اذكر اإل 

، فقد أجبرت  ، وعمى سيادة الدولة الحفاظ عميياو ريقيا تقدًما ممحوًظا في مجاؿ تطبيؽ الديمقراطية إفحقيؽ بعض دوؿ ت ػ7
 عمى العودة إلى الدستور فييما.ـ 2070ونيجيريا في عاـ ـ 2004قادة االنقالب في غينيا في عاـ  اإلتحادمواثيؽ 

رساؿ قوات لحفظ السالـ في مناطؽ النزاع فريقيةسياـ في حفظ السالـ في القارة اإلاإل ػ2 ، مثؿ الصوماؿ وجنوب  ، وا 
 السوداف.

 (. فقداف المناعة المكتسبة وخاصة مرض اإليدز)،  مكافحة األمراض واألوبئة في القارة ػ9
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تحقيؽ تنمية  بيدؼ ( NEPAD )ـ 2007في عاـ "  النيباد "إنشاء منظمة الشراكة الجديدة لمتنمية في إفريقيا  ػ9
 ـ عف طريؽ الشراكة مع منظمات اقتصادية عالمية.، وسد الفجوة بينيا وبيف العالـ المتقد   اقتصادية شاممة فييا

 ، ووقؼ بناء جدار لمشعب الفمسطيني لنيؿ حقوقو ومطالبة الكياف الصييوني بوقؼ أعماؿ العنؼ فريقياإل تحاداإل دعـ  ػ 1
 الفصؿ العنصري.

نشاء صندوؽ االستثمار والتنمية لمعمماء الشباب فريقياإل تحاداإل  بإنشاء جائزة تشجيع العمـ والتكنولوجيا ػ 2  بيدؼ،  ، وا 
 منع ىجرة العقوؿ خارج القارة أو التخفيؼ منيا.

ح المقصكد بالنيباد   .(  NEPAD)س : كض 

 

 

 

 ؟ حد مف تحقيؽ أىدافوالتي ت  ك  فريقياإل تحاداإل  ات التي تكاجوس : ما المشكالت كالتحدي  

 .عدـ االستقرار السياسي ػ7

 .ت والحروب في القارة األفريقيةد الصراعاتعد   ػ2

    .الالـز لمتنمية في دوؿ القارة ضعؼ توفير الدعـ ػ9

 .ضخامة حجـ المديونية الخارجية لبعض الدوؿ األعضاءػ 9

 .انتشار األوبئة واألمراض والفقر ػ1

 التزايد المستمر في أعداد الالجئيف. ػ2

 

 

 

 

 

 منظمة الشراكة الجديدة لمتنمية في إفريقيا وىي  ،ـ  2007عاـ  في فريقياإل تحاداإل  التي حق قيا نجازاتإلمف ا
ـ عف طريؽ الشراكة مع منظمات ، وسد الفجوة بينيا وبيف العالـ المتقد   ة شاممة فييابيدؼ تحقيؽ تنمية اقتصادي

 اقتصادية عالمية.
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 الكحدة الخامسة : تجارب رائدة لدكؿ في التاريخ المعاصر

 : الياباف الفصؿ األكؿ

 : مكقع الياباف أكلن 

 س : حد د المكقع الجغرافي لمياباف. 

 " األرخبيؿ الياباني " طمؽ عمييا ، وي   جزيرة صغيرة ( 9000)ف مف قرابة تقع الياباف في أقصى الشرؽ مف قارة آسيا وتتكو  
 .لجزر اليابانيةأي مجموعة ا

ـ يبمغ عدد سكانيا ؟ ـ تبمغ مساحة الياباف ؟ كك  س : ك

 .مميوف نسمة(  724 )، وعدد سكانيا يقارب  ( 2كـ 934,000) تبمغ مساحتيا قرابة

 ز الياباف ؟ ي  تتم س : بماذا

 .ز الدولة بضآلة مواردىا الطبيعيةتتمي   ػ7

 .لزالزؿ والبراكيف، كاألعاصير وا ضيا لمكوارث الطبيعيةكثرة تعر  ػ 2

 ، والتخفيؼ مف آثارىا. ي لدى اليابانييف لمواجية ىذه األوضاع، ما أوجد حالة مف التحد   بطبيعتيا الجبميةػ 9

 د أسماء الدكؿ كالبحار المجاكرة لمياباف.عد   س :

 الصيف. روسيا االتحادية ، كوريا الشمالية ، كوريا الجنوبية ، الدكؿ :(    أ

 بحر الياباف ، المحيط اليادي. محيطات :البحار كال(  ب 

 : حركة النيضة اليابانية في القرف التاسع عشر ثانينا

 ؟ حركة النيضة اليابانية في القرف التاسع عشرس : ما مظاىر 

، وبالرغـ مف أف ذلؾ أسيـ في  كانت الياباف تعيش في حالة مف العزلة حتى منتصؼ القرف التاسع عشر الميالديػ 7
، إال أنو أدى إلى حرماف الياباف مف األخذ بمظاىر الحضارة لدى الشعوب األخرى مدة مف  ندماج السكاف اجتماعيًّاتماسؾ ا
 .الزمف

مجيئو لمحكـ في بعد (  الحاكـ المستنير بحركة ميجي )رفت بحركتو اإلصالحية التي ع   ( مكتسكىيتك اإلمبراطكر )قاـ  ػ2
 .النيضة الفعمية في البالد عد ىذه الحركة بداية، وت  ـ 7424عاـ 
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 اليابانية ؟ ( الحاكـ المستنير حركة ميجي )س : إلى ماذا كانت تيدؼ 

 .كسر طوؽ العزلة التي عاشتيا الياباف ػ7

ر الذي ، وال سيما مع التطو   ردـ الفجوة االقتصادية والعسكرية بيف الياباف والغرب عف طريؽ االنفتاح التجاري والعمميػ 2
ـ عمى الصيف القريبة مف الياباف. لغرب وأطماعيـ االستعمارية في العالـوصؿ إليو ا  ، وسيطرتي

ح المقصكد بحركة ميجي.  س : كض 

 

 

 

 

ـ المنجزات التي حق   س : ما  ؟ قتيا حركة ميجيأى

ـ مف امتيازاتيـ اإلقطاعية ، وتقميص نفوذ الساموري إلغاء االمتيازات العسكرية ػ7 كاتيـ عمى ، وتوزيع ممتم ، وتجريدى
 الفالحيف المنتجيف.، ما أسيـ في تكويف طبقة مف  الفالحيف

ـ بالصبغة العسكرية. ، عف طريؽ التركيز عمى التاريخ القومي نيضة حقيقية في نظاـ التعميـ إحداث ػ2  ، وصبغ التعمي

ح المقصكد  .السامكرامب س : كض 

 

 

 

 التي قامت بيا الياباف ؟ ع القرف العشريفحركة النفتاح في القرف التاسع عشر كمطم س : ما نتائج

ـ واإلدارة ػ7  .أدت إلى استفادة الياباف مف األنظمة الغربية في مجاالت التعمي

 .رفع كفاءة القطاع الصناعي ػ2

 ى تدريجيًّا إلى بروزىا قوة شرقية شاركت في الحرب العالمية الثانية.، ما أد   نقؿ المعرفة التقنيةػ 9

 

بعد مجيئو  الحاكـ المستنيرأي  رفت بحركة ميجيع   و(  موتسوىيتو ) الياباني اإلمبراطورحركة اصالحية قاـ بيا 
الحاكـ  حركة ميجي )، وكانت تيدؼ  مية في البالدعد ىذه الحركة بداية النيضة الفع، وت   ـ8181لمحكـ في عاـ 

ردـ الفجوة االقتصادية والعسكرية بيف الياباف ، و  كسر طوؽ العزلة التي عاشتيا اليابافاليابانية الى  ( المستنير
 .والغرب عف طريؽ االنفتاح التجاري والعممي

 

، وتمتعوا بامتيازات  زوا بمياراتيـ الحربيةمي  ، ظيرت في القرف السابع عشر، ت ىـ الطبقة العسكرية في الياباف
 اإلمبراطور ميجي إلى الحكـ الذي عمؿ عمى تقميص نفوذىـ. يءاجتماعية واقتصادية حتى مج
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 (ـ 7591 ػػػ 7595ف في الحرب العالمية الثانية ): اليابا ثالثنا

ح دكر   .الياباف في الحرب العالمية الثانيةس : كض 

 ) المانيا ، ايطاليا (محكر دكؿ ال، وتحالفت مع ـ 7593عية باحتالليا الصيف في عاـ بعت الياباف سياسة عسكرية توس  ات  ػ 7
 .في الحرب العالمية الثانية

ت عمييا الواليات المتحدة ورد   في المحيط اليادم قاعدة بيرؿ ىاربر األمريكيةىجوًما جويًّا عمى ت شن  ـ 7597في عاـ ػ 2
 .، وتبعتيا بريطانيا بإعالنيا الحرب عمى الياباف

 .( كمبكديا، لكس ، فيتناـ  )الفمبيف واليند الصينية احتمت الياباف ـ 7592 ػػ 7597في العاميف  ػ9

، ونجحت  ـ القوات اليابانية في جزر المحيط اليادي المقابمة ألسترالياانية واألمريكية مف إيقاؼ تقد  نت القوات البريطتمك    ػ9
، فقامت الواليات المتحدة األمريكية بإلقاء  في طرد اليابانييف مف المناطؽ التي احتموىا حتى وصموا إلى الياباف نفسيا

، ـ 7591آب مف عاـ  71، ما دفع الياباف إلى إعالف االستسالـ في  ناغازاكي كىيركشيما مدينتيالقنبمتيف الذريتيف عمى 
 ض لإلشعاع النووي.ئات اآلالؼ في وقت الحؽ بسبب التعر  ، وقتؿ م ر المدينتيفحيث أدى ذلؾ االنفجار إلى تدمي

ح المقصكد  .(ـ 7545 ػػ 7507اإلمبراطكر ىيركىيتك )ب س : كض 

 

 

 

 ؟ ي الحرب العالمية الثانيةما ىي دكؿ المحكر التي شاركت ف س :

 .لمانيا ، إيطاليا ، اليابافا 

 ؟ شامؿ بعد ىزيمتيا في الحرب العالمية الثانيةالدمار الحالة س : كيؼ خرجت الياباف مف 

ـ الشعب الياباني وعزيمتو  ـ والسريع حتى أصبحت بدأت حركة اإلصالح والبناء المنظ   إمبراطكرىا ىيركىيتك، وبقيادة  بتصمي
، وغدت قوة عظمى مف ضمف الدوؿ الثمانية  مة اقتصاديًّا في العالـ، في المراكز المتقد   السبعينات مف القرف العشريف منذ

 الكبرى في العالـ.

 

 

ؿ السياسة اليابانية مف الحرب إلى ، وكاف لو دور كبير في تحو   حتى وفاتو ـ7522ى الحكـ منذ عاـ تول  
ـ 7537ككاف أكؿ أمبراطكر ياباني يسافر خارج بالده في عاـ ،  مى العالـاإلعمار والبناء وانفتاح الياباف ع

 في جكلة أكركبية كأمريكية.
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 : عكامؿ النيضة اليابانية رابعنا

 .عكامؿ النيضة اليابانيةس : اذكر 

ـ بسبب  ، ـ الوقت والنظاـ واإلخالص في العمؿز الشخصية اليابانية بالنشاط واالنضباط والمثابرة واحتراتمي   ػ7 منظومة القي
 التي تربى عمييا الشعب الياباني وتمسكو بيا.

 تحديث النظاـ اإلداري وتطويره. ػ2

ـ ركيزة أساسية لنيضة البالد. ػ 2  جعؿ التعمي

 ، بدعميـ وتسويؽ اختراعاتيـ. تشجيع الحكومة اليابانية المبدعيف والمخترعيف ػ9

ـ التسييالت لممستثمريف طريؽع االستثمار في الداخؿ والخارج عف تشجي ػ 1 قامة المصانع خارج البالد تقدي ، لمتخفيؼ  ، وا 
 مف الحواجز الجمركية.

 ضعؼ الموارد الطبيعية في الياباف. بسبب، وتطوير التكنولوجيا  و نحو التصنيعالتوج   ػ 2

 ر الحضارم في الياباف مظاىر التطك  

 .ر الحضارم في اليابافمظاىر التطك   : عد د أبرز  س

 : اإلدارة في الياباف ػ7

رىا ؟ اإلدارة في الياباف س : كيؼ ساىمت  في تطك 

ؽ أىدافيا بالحياة الكريمة جيت الياباف بعد الحرب العالمية الثانية إلى التركيز عمى تطوير القوى البشرية بصورة تحق  ات  
ـ والمبادئ التي مك   نيةكترتكز فمسفة اإلدارة اليابا،  لإلنساف ت مف تحقيؽ مستوى عاؿ  مف نت الشركاعمى عدد مف القي
 .النجاح

 :  التعميـ في الياباف ػ2

ـ بو منذ بداية عصر النيضة في  النظاـ التعميمي في الياباف مف بيف أفضؿ األنظمة التعميمية في العالـ عدي    ، وبدأ االىتما
ـ التعميمي ب  ، وط  ـ 7424عاـ  السادسة كحتى ، مف سف  أربع سنكات، وج ِعؿ في ـ 7500اإللزامي منذ عاـ ؽ النظا

مف مجموع األطفاؿ اليابانييف  % ( 55) نحو ـ 7503تعميًما إلزامًيا في عاـ  فو مق  ، وبمغت نسبة األطفاؿ الذيف يت العاشرة
 في ذلؾ الوقت.
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 : التنمية القتصادية في الياباف ػ9

، ففي أواخر الخمسينيات مف القرف العشريف بمغ  مف النيوض سريًعا بعد الحرب العالمية الثانية ف االقتصاد اليابانيتمك    
إنجاًزا لـ  عد ذلؾ، وي   ، واستمر مدة تزيد عمى عشر سنوات ( % 70) متوسط معدالت النمو االقتصادي السنوي قرابة
القرف نفسو كاف اليابانيوف مف أكثر الشعوب شعوًرا مف  كبحمكؿ الستينيات،  تصؿ إلى مستواه أية دولة مف الدوؿ العظمى

 ، وتزايد اإلقباؿ عمى االستيالؾ. بالرخاء

 ، اذكرىا.ترتكز فمسفة اإلدارة اليابانية عمى عدد مف القيـ كالمبادئ س : 

واالقتصاد في ،  حية، والتض   ، وروح المبادرة ، والشجاعة ، والصدؽ كاالستقامة:  المنظكمة األخالقية لميابانييف (  أ
، وتستند  ؾ باألخالؽ أكثر مف سيادة القانكفمبنيًّا عمى التمس  عد المجتمع الياباني ، لذا ي   ، وااللتزاـ بالوقت اإلنفاؽ

 التمسؾ المرف بالتقاليد والعادات مع االنفتاح واألخذ بالتقنية الغربية.المنظومة األخالقية لدييـ عمى 

، وىو أقؿ نسبة غياب عف  ، ومف غير مراقبة مف رئيسو الياباني يعمؿ مف تمقاء نفسو فالعامؿ:  النضباط الذاتي (  ب
ـ عادة بالعمؿ اإلضافي متطوًعا ومف غير أجر عممو ر المؤسسات ، ومف أجؿ تحقيؽ االنضباط الذاتي لألفراد توف   ، ويقو

،  عامميف شركاء بامتالؾ أسيـ في المؤسسة، وجعؿ ال تساعد عمى تحقيؽ الرضا الوظيفياليابانية األجواء والظروؼ التي 
 .إضافة إلى ضماف الوظيفة مدى الحياة

 بروح الفريؽ الواحد والمسؤولية الجماعية أكثر مف المسؤولية الفردية. تأكيد قيمة العمؿ (  ج

ـ  يما األمة اليابانيةالرمزاف المذاف تمتؼ حول الراية اليابانية كاإلمبراطكرعد إذ ت   ، غرس الكلء كالنتماء لمكطف (  د ، ويت
ـ والتدريب جميعيا في المؤسسات اليابانية.  التركيز عمى ذلؾ في مراحؿ التعمي

 ؿ دافًعا لمعماؿ اإلدارييف لبذؿ المزيد مف الجيد في العمؿ.التي تشك   الحكافز المعنكية (  ىػ

التعاوف  ، ومف ثـ   ءة الفريؽ اآلخر وميامو، ما يؤدي إلى ثقة كؿ فريؽ في كفا الثقة كالتدريب المستمر لمعامميف ( ك
 والتكامؿ بيف األطراؼ جميعيا.

ـ الكقت ( ز  ، كااللتزاـ بالمواعيد واستثمار الوقت. كالشعكر بأىميتو احترا

 ؟ ر التعميـ في اليابافمظاىر تطك  ما  س :

ـ المعمـ م   عد، فباإلضافة إلى مينة التدريس ي   ـالمكانة االجتماعية الرفيعة لممعم   (   أ صمًحا اجتماعيًّا يساعد عمى غرس القي
 ، وحؿ المشكالت لدى طالبو. واألخالؽ

، وبذؿ  ، والبحث عف كؿ ما ىو جديد التركيز عمى األنشطة الالمنيجية التي تدفع الطالب إلى االبتكار واالختراع (  ب
ـ إلى تدريب عمى التفكير بداًل مف الحفظ والتمق  يف.الجيود لتحويؿ التعمي
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ـ األخالقية اليابانية (  ج ؽ عمييا إال أنيا لـ تسمح ا الغرب والتفو  ير الياباف بتكنولوجفبالرغـ مف تأث   الحفاظ عمى منظومة القي
 ز الذي لـ يتأثر بيذه العادات.، فال تزاؿ التربية اليابانية ليا طابعيا الممي   لمعادات الغربية أف تغزو قيميا وأخالقيا

ـ العاـ والتعميـ العالي والبحث العمميارتفاع نس (  د ـ  ث، حي بة اإلنفاؽ الحكومي عمى التعمي يبمغ حجـ اإلنفاؽ عمى التعمي
حتى أف الياباف رفعت شعاًرا يدعو إلى إنشاء مرافؽ ،  مف إجمالي اإلنفاؽ الحكوميـ 2079لعاـ  ( % 5,9)العاـ قرابة 

 ، والمختبرات. ، وصالة االجتماعات ، والمكتبة ، وصالة الموسيقى سبح، والم تعميمية قبؿ إنشاء أي مدرسة مثؿ : الممعب

 في الياباف ؟العكامؿ التي ساعدت عمى ارتفاع معدلت النمك القتصادم  س : ما

 : ر الصناعي كالتجارمالتطك   أ (

، وأغرقت  العالـ يس مع أغمب دوؿئمف القرف العشريف أصبحت الياباف الشريؾ التجاري الر نياية الستينات ففي ػ 7 
 األسواؽ العالمية بأجيزة الراديو والكاميرات والتمفاز وغيرىا مف السمع الصناعية.

قت صناعة و  ف، فت ؽ الياباني في التصنيع إلى كؿ المجاالت تقريًبامف القرف العشريف امتد التفو   نياية السبعينياتوفي  ػ2
ى رفع إجراءات الحماية الجمركية لحماية صناعاتيا مف المنتجات واضطرت الدوؿ الغربية إل،  بناء السفف في الياباف

 يالًكا لموقود.ت، وأقؿ اس ، وزىيدة الثمف نة الصنعياف األسواؽ األمريكية بسيارات مت، وسرعاف ما أغرقت الياب اليابانية

ؽ العالمية كأجيزة الكمبيوتر مف القرف العشريف بدأت صناعات يابانية جديدة تفرض نفسيا في األسوا الثمانينياتوفي  ػ9 
 ، وآالت النسخ والكيماويات الصناعية وغيرىا. ، وغيرىا مف الصناعات اإللكترونية واإلنساف اآللي

 ؽ عمى معدؿ إنتاجية العامؿ في أي مكاف في العالـ.حيث تتفو  :  ارتفاع إنتاجية العامؿ الياباني ( ب

 ، وتجنب النزاعات والصراعات الدولية. يادكالحتفاظ بمكقؼ الح انتياج سياسة السالـ ( ج

، فمثاًل اعتمدت السياسة االقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية  تعديؿ السياسات القتصادية لمكاجية األزمات العالمية(  د
 عمى استصالح األراضي الزراعية لتوفير الغذاء لمسكاف.

،  ناخ العاـ لمنشاط االقتصادية الظروؼ والم  ئة ىي المسؤولة عف تيي، فالحكوم التعاكف بيف القطاعيف العاـ كالخاص ( ىػ
 والقطاع الخاص يكوف مسؤواًل عف زيادة اإلنتاج.

 مف الفحـ والبتروؿ ذي الجودة العالية. استيراد الياباف لمصادر الطاقة بكميات كبيرة ( ك

 ، وتطبيؽ عف طريؽ تحسيف نوعية التربة نتاجية، كرفع كفاءتيا اإل  ، كاستصالح األراضي زيادة اإلنتاج الزراعي ( ز
 واسع. ؽالتكنولوجيا في الزراعة عمى نطا
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 يات التي تكاجو الياباف: التحد   سادسنا

 ؟  كات الماضيةقيا القتصادم طكاؿ السنحافظت الياباف عمى تفك  س : كيؼ 

 .ي لدى اليابانييفة التحد  رسوخ فمسف ػ2          .ـنظ  بفضؿ سياساتيا القائمة عمى التخطيط الم   ػ7

 ؟ ب عميياكتسعى لمتغم   يات التي تكاجو اليابافالتحد  س : ما 

 .ث البيئةتمو  ػ 7

واليات المتحدة األمريكية ، كالدوؿ األوروبية وال ، ما يجعميا أكثر ارتباطا بالدوؿ الخارجية ضآلة المصادر الطبيعيةػ 2
 .والصيف

ـ النسؿ بانخفاض عددؿ المتمث   ي األمف االجتماعيتحد  ػ 9  .السكاف نتيجة سياسة تنظي

ـ في سف العمؿػ 9  توجيو جزء كبير مف الرعاية االجتماعية نحو كبار السف. نتيجة ، مظاىر الفقر لدى بعض الفئات ممف ى

 

 

 : ماليزيا الفصؿ الثاني

 .عد ماليزيا مف الدكؿ اإلسالمية ذات التجارب الرائدة في العالـت  س : عمؿ : 

،  ـ في البالد بصورة ممحوظةى ذلؾ إلى دفع عجمة التقد  ، فأد   مية شممت جوانب الحياة المختمفةتنقتو مف ة لما حق  نتيج 
 وفي زمف قصير.

 : المكقع أكلن 

 س : حد د المكقع الجغرافي لماليزيا.

: شبو الجزيرة  األكؿ،  ـ إلى قسميف أساسي يف، وتقس   واليةثالث عشرة  ، وتتألؼ مف تقع ماليزيا في جنوب شرؽ آسيا
 ، ويفصؿ بينيما بحر الصيف الجنوبي. كالثاني : ماليزيا الشرقي ة،  الماليزي ة

ـ تبمغ مساحة ماليزيا ؟ كما الم ناخ السائد فييا ؟  س : ك

 .ناخ الستكائيالم  ، ويسودىا  ( 2كـ  925,491)  تبمغ مساحة ماليزيا 
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 ند ، أندونيسيا ، الفمبيف ، فيتناـ.تايم  د الدكؿ المجاكرة لماليزيا.حد  س : 

ـ العاصمة الماليزية س :  .كوااللمبور  ؟ ما اس

ف منيا سكاف ماليزيا ؟  س : ما المجمكعات العرقية التي يتكك 

الذيف  كالصينييف والتاميؿ والينود والعرب والماليو المسمميف،  ةيف السكاف في ماليزيا مف عدد مف المجموعات العرقيتكو  
 نصؼ السكاف تقريًبا. موفيشك  

ـ س :   يبمغ عدد السكاف في ماليزيا ؟ك

 نسمة. مميكف ثالثيفعدد سكاف ماليزيا نحو  يبمغ

ـ في ماليزيا ؟  س : كيؼ انتشر اإلسال

 ، ورحالتيـ التجارية بيف الجزيرة العربية وشبو الجزيرة الماليزية. دخؿ اإلسالـ إلى ماليزيا عف طريؽ التجار العرب المسمميف

 : لمحة تاريخية عف ماليزيا انيناث

ح ابرز المحط    ات التاريخية لدكلة ماليزيا.س : كض 

، إذ استقبمت التجار الصينييف والينود والعرب الذيف كانوا  كانت ماليزيا منذ القدـ ممتقى لعدد مف الحضارات والشعوب ػ7
المحطات التجارية في قارة آسيا حتى القرف الخامس مف أشير  جزيرة ممقا، فقد كانت  يقوموف بالرحالت التجارية البحرية

ـ مراكز التجارة البرتغالية بعد أف احتميا  عشر الميالدي  .ـ7177في عاـ  البرتغاليكف، وأصبحت مف أى

إلى أف سيطر عمييا  اليكلندييف كالبرتغالييفوفي بداية القرف السابع عشر الميالدي أصبح التنافس التجاري واضًحا بيف ػ 2
ـ 7429إثر معاىدة بيف اإلنجميز واليولندييف في عاـ  البريطاني، حيث امتد إلييا النفوذ  قرابة قرنيف مف الزمف يكلندييفال

ـ البالد بينيما.نص    ت عمى تقسي

 .ـ7591، إال أنيا اضطرت لالنسحاب منيا في عاـ  لمسيطرة عمى ماليزياالياباف  سعتـ 7597وفي عاـ  ػ9

دكلة الماليك ، وتأسس االتحاد الماليزي الذي كاف يضـ ـ 7513في عاـ  بريطانيااستقالليا عف  حصمت ماليزيا عمى ػ9
انفصمت عف االتحاد في عاـ  سنغافكرة، إال أف ـ 7529في عاـ  غافكرةنس، إضافة إلى  كجزيرتي صباح كسركاؾ

 .ـ7521

 س : ما الدكؿ التي استعمرت كاحتم ت ماليزيا ؟ 

 .الياباف ػ9           يا.بريطان ػ9ا.        ىولندػ 2 .        البرتغاؿ ػ7
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 المقصكد بجزيرة ممقا.ح س : كض  

 

 

 ـ.7591ر: انسحاب الياباف مف ماليزيا في عاـ فس  س : 

ـ في  ياإعالن بسبب  وخسارتيا في الحرب العالمية الثانية.ـ 7591آب مف عاـ  71االستسال

 ثالثنا: النيضة في ماليزيا

 ؟ النيضة في ماليزيا س : متى بدات

حيث سعى لمنيوض بماليزيا عف طريؽ ،  منصب رئيس الوزراء في ماليزيا مياتير محمدي بدأت النيضة الماليزية بتول  
 الدولي. ف، والتعاو  ، واالنفتاح عمى العالـ العمؿ

 ؟  استطاع مياتير محمد تحكيؿ ماليزيا مف دكلة فقيرة إلى قكة اقتصادية س : كيؼ

التجربة اليابانية التي اتخذىا ليا توازي في تحو   تحويؿ ماليزيا مف دولة فقيرة إلى قوة اقتصادية مياتير محمد استطاع  
ا لمتنمية في بالده ، وتركيز  ة الموارد الطبيعيةلمتشابو الكبير بيف ظروؼ الدولتيف مف حيث قم  ،  مياتير محمد نمكذجن

عداده لبناء نيضتيا الصناعية الياباف عمى العنصر البشري وتنمية مياراتو ، مع التركيز عمى القيـ األخالقية وتنمية  ، وا 
 ، والعمؿ عمى رفعتو. مفاىيـ العمؿ الجماعي واالنتماء لموطف

ح المقصكد ب  .مياتير محمدس : كض 

 

 

 

 

 

 

 

 

مف أشير المحطات التجارية في قارة آسيا حتى القرف الخامس عشر ماليزيا ، وتعتبر ة لدولة احدى الجزر التابع
 .الميالدي

 

ى ، أد   عد أطوؿ مدة مكثيا رئيس وزراء في ماليزيا، وت   ـ2009 ػػػػ 7547ىو رئيس وزراء ماليزيا في األعواـ مف 
لت مف دولة زراعية تعتمد عمى إنتاج المواد األولية وتصديرىا إلى دولة صناعية ، إذ تحو   دوًرا رئيًسا في نيضة ماليزيا

كمف ،  ع الجديد، كالكاق ، كالعكلمة يات الضطراب، كتحد   ، كصكت آسيا م: التحد   كمف أشير مؤلفاتو،  مةمتقد  
 ." أفضؿ ثركة في أم دكلة ىي شعبيا: "  أشير أقكالو
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 اذكرىا.،  عمى ركائز عدة ماليزياباعتمدت سياسة مياتير محمد في النيكض س : 

ـ المشاركة العممية بيف  ، كاللتفاؼ حكؿ ىدؼ نيضة ماليزيا ، كالتماسؾ الشعبي بناء الكحدة الكطنية ػ7 ، وذلؾ بتدعي
 د العرقي.ع والتعد  صؼ بالتنو  مكونات المجتمع الماليزي الذي يت  

التي أصبحت مف  ياباف، ككانت ىذه الدكلة ىي ال ـ كالتنميةالبحث عف دكلة داعمة لماليزيا في تجربتيا نحك التقد   ػ2
 أكبر حمفاء ماليزيا في مشروعيا نحو التنمية والتقدـ.

 ة إلى ماليزيا.يالعمؿ عمى جذب الستثمارات األجنب ػ 9

 .، لالنتقاؿ بالبالد إلى مرحمة أكثر تطوًرا إدخاؿ التكنكلكجيا الحديثة كالتدريب كالتكاصؿ كالنفتاح عمى العالـ الخارجي ػ9

 ، كالسعي مف أجؿ تحقيؽ الرفاىية لممكاطنيف الماليزييف جميعنا. لعنصر البشرمالىتماـ با ػ 1

 ؟ في نجاح التجربة الماليزية  التي ساىمت عكامؿال س : ما

،  ، والتركيز عمى العمؿ الجماعي ؿ باالنضباط والتجانس االجتماعي، وتتمث   منظومة القيـ االجتماعية في ماليزيا ػ7
 ، واحتراـ الوقت. ، وااللتزاـ بالمواعيد وانيفواحتراـ األنظمة والق

ـ عمى الوحدة والتنو  الم   ػ2  سيـ في التنمية االقتصادية.الذي ي   ع واالستقرار السياسيناخ السياسي لدولة ماليزيا القائ

 قراطية.، ما جعؿ سياسة ماليزيا توصؼ بأنيا نموذج مثالي في تطبيؽ الديم النيج الديمقراطي في اتخاذ القرارات ػ9

نشاء صناديؽ ادخارية كبرى إستراتيجية االعتماد عمى الذات لمشعب الماليزي ػ9 ،  ، تعتمد عمى الشعب الماليزي نفسو ، وا 
مت رصيًدا لمدولة أسيـ في زيادة االستثمار، وجمب واستطاعت ىذه الصناديؽ أف تجمع رقًما ضخًما مف المميارات شك  

 المنفعة لمشعب الماليزي.

 ماد عمى الموارد الذاتية في توفير رؤوس األمواؿ الالزمة لتمويؿ االستثمارات االقتصادية.االعت ػ1

 ؟ كيؼ أسيمت صناديؽ الدخار في تحقيؽ التنمية القتصادية كالجتماعية في ماليزيا س :

مت مف المميارات شك  واستطاعت ىذه الصناديؽ أف تجمع رقًما ضخًما ،  الشعب الماليزي نفسو اعتماد ىذه الصناديؽ بسبب
 رصيًدا لمدولة أسيـ في زيادة االستثمار، وجمب المنفعة لمشعب الماليزي.
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 : القتصاد الماليزم رابعنا

 في خططيا التنمكية ؟ بعض مبادئ نظاـ القتصاد اإلسالميماليزيا لتطبيؽ س : ما أثر   

خطط التنمية التي اىتمت باإلنساف واالرتقاء بإمكاناتو  عف طريؽ مبادئ نظاـ القتصاد اإلسالميبعض ل ياتطبيقنتيجة ل  
سيامو في عممية التنمية ي سياسات تعميمية وصحية واجتماعية واقتصادية أدت إلى ارتفاع ، وىو ما انعكس عمى تبن   وا 

 معدالت التنمية البشرية واالقتصادية في ماليزيا.

 ؟ لعشريف مف العتماد عمى التعديف كالزراعة إلى القتصاد الصناعيماليزيا في السبعينيات مف القرف ا س : ما أثر انتقاؿ

،  ، فازدىرت الصناعات في غضوف سنوات بانتشار االستثمارات اليابانية في البالد بدأت معيا الصناعات الثقيمة ػ7
 واصبحت صادرات البالد محرؾ النمو الرئيس.

نية تحتية سياسة استئصاؿ الفقر واستثمار أمواليا في إنشاء مشاريع ب   يوفي المدة نفسيا بدأت الحكومة الماليزية بتبن   ػ2
 ، والمساواة في فرص العمؿ بيف فئات المجتمع جميعيا. ، واستقداـ االستثمارات األجنبية إلى البالد ضخمة

 ؟ ككيؼ خرجت مف ىذه اآلزمة ؟ـ 7553عاـ س : ما نتائج أزمة القتصاد في ماليزيا 

ـ ،  قت ماليزيا سياسات وطنية لمخروج مف ىذه األزمةوقد طب   ، مقابؿ الدوالر ( الرنغيت )عممة الماليزية أدت إلى ىبوط ال ول
ى نجاح ىذه السياسات إلى استمرار معدالت ثابتة مف وقد أد   ، ، وصندوؽ النقد الدولي تعتمد عمى مقترحات البنؾ الدولي

 .بذلؾ تجاوزت أزمتيا االقتصاديةالنمو إلى استقرار سعر الرنغيت أماـ الدوالر، و 

ح المقصكد   بالرنغيت. س : كض 

 

أصبحت مف الدكؿ الصناعية المتقدمة س : ما القطاعات القتصادية التي اعتمدت عمييا ماليزيا كالتي مف خالليا 
 ؟اقتصاديًّا 

 : الصناعة ػ7

،  وذلؾ بتشجيع الصناعات ذات التقنية العالية،  ةيم  دخمت ماليزيا في التسعينيات مف القرف الماضي مرحمة صناعية م    
، حيث أصبح القطاع الصناعي  ع في صناعة النسيج والحديد والصمب، والتوس   مثؿ صناعة السيارات واإللكترونيات

 بة.مف العمالة الماىرة والمدر  (  % 90)يستوعب 

 

 

 ىي العممة الرسمية لدولة ماليزيا. 
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 ؟محمد مؤشرات نجاح األداء القتصادم لماليزيا في مدة كلية مياتير س : ما 

، وشكمت  ألؼ مشروع صناعي ( 71 )، حيث أنشئ أكثر مف  ع الذي حدث في استثمارات القطاع الصناعيالتوس  أ ػ 
، ما يعكس مدى االطمئناف الذي يشعر بو المستثمر األجنبي في  مف ىذه المشاريع ( % 19)المشروعات األجنبية قرابة 

 مف ىذه المشاريع. ( % 92)  مت المشروعات المحمية، بينما مث   ةماليزيا مف ناحية األماف وضماف الربحية العالي

الذي حظي باىتماـ الحكومة بوصفو عنصًرا  القتصاد المعرفيطفرة ممحوظة في  مياتير محمدقت في مدة والية تحق  ب ػ 
ا مف عناصر الخطط التنموية ت والمعمومات ، وأصبحت ماليزيا محطة إقميمية وعالمية في مجاؿ صناعة االتصاال ميمًّ

 واإلنترنت.

 س : ما الفائدة التي جناىا الشعب الماليزم لممشاريع الستثمارية الجنبية كالمحمية في القطاع الصناعي ؟

 مة في نقؿ التقنية الحديثة وتطوير ميارات العمالة الماليزية.، إلى جانب الفائدة الكبرى المتمث   رت مميوني فرصة عمؿوف  

ح المقصكد  .القتصاد المعرفيب س : كض 

 

 

 :  الزراعة ػ2

ؿ قطاع الزراعة فييا أحد الروافد الرئيسة لمدخؿ ، ويشك   عد ماليزيا إحدى الدوؿ الزراعية الرئيسة في منطقة جنوب شرؽ آسيات  
 ، حيث يستقطب ىذا القطاع كثيًرا مف األيدي العاممة المحمية واألجنبية. القومي

 ة التي تشتير بيا ماليزيا ؟حاصيؿ الزراعيمس : ما أبرز ال

 تشتير بزراعة المطاط وشجر زيت النخيؿ والكاكاو والشاي والموز وجوز اليند.

 :  السياحة ػ9

ـ القطاعات االقتصادية عد السياحة مف القطاعات الميمة في ماليزيات   ، وقد أسيـ ىذا القطاع في النيوض باالقتصاد  ، ومف أى
 .عد السياحة ثاني أكبر مصدر دخؿ لالقتصاد الماليزم حاليًّاكت  ،  الصناعة السياحية سياسة، إذ انتيجت ماليزيا  الماليزي

 

 

 

، واستخداـ التقنية وتوظيفيا بيدؼ تحسيف نوعية الحياة بمجاالتيا وأنشطتيا  االستثمار في المعرفة والعقؿ البشري
 جميًعا.
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زت   ؟ الصناعة السياحية الحككمة الماليزية الجيكد لتطكيرس : كيؼ عز 

 .عف طريؽ جذب السياحػ 7

 .فتح الفنادؽ العالميةػ 2

،  ، وقد أنشئ أوؿ موقع سياحي عف ماليزيا بالمغة العربية تحفيز الشركات العالمية إلنشاء شركات سياحة في ماليزيا ػ9
 عد شارع العرب أبرز األماكف السياحية في ككاللمبكر.كي  

 : التعميـ في ماليزيا خامسنا

 ؟السياسة التعميمية في ماليزيا عمييا اعتمدت س : ما المرتكزات التي 

ـ بالتعميـ في مرحمة ما قبؿ المدرسة ) ػ7 ،  ، إذ جعمت ىذه المرحمة جزًءا مف النظاـ التعميمي ( ألطفاؿرياض ا االىتما
 ر مف الوزارة.، وتمتزـ بمنيج تعميمي مقر   مة لدى وزارة التربيةواشترط أف تكوف دور رياض األطفاؿ جميعيا مسج  

ـ الوطنية ػ2 س فييا طريؽ مواد تدر  عف  ي والثانويئ، وتعزيز روح االنتماء في مرحمتي التعميـ االبتدا تنمية المعاني والقي
 ، ومواد خاصة بالمجاالت المينية والفنية التي تتيح لمطالب فرصة تنمية مياراتيـ وصقميا. العمـو واآلداب

، وتؤىميـ لدخوؿ سوؽ العمؿ في مجاؿ  إنشاء كثير مف معاىد التدريب الميني التي تستوعب طالب المدارس الثانوية ػ9
 ة.اليندسة الميكانيكية والكيربائي

ـ أىدافيا مفـ 7552وضع خطة تقنية شاممة في عاـ  ػ9  إدخاؿ الحاسب اآللي واالرتباط بشبكة اإلنترنت في كؿ مدرسة أى
التي تتوافر فييا مواد دراسية تساعد الطالب عمى تطوير مياراتيـ واستيعاب  المدارس الذكية، فأنشأت الحكومة الماليزية 

الطاقة  ، ونظـ استخداـ ، وشبكات االتصاؿ رةصة عف أنظمة التصنيع المتطو  تخص  د م  ، وذلؾ عف طريؽ موا التقنية الجديدة
 محؽ تموثًا بالبيئة.النظيفة التي ال ت  

ـ التعميمية المتطو   ػ1 ، وفي ىذا السياؽ أ نشئ أكثر مف  مةرة في الدوؿ المتقد  الحرص عمى االنفتاح واالستفادة مف النظ
 وأتاحت الفرصة لمطالب الماليزييف لمواصمة دراستيـ في الجامعات األجنبية. ، معيد وكمية جامعية خاصة ( 900)

ـ البحث العممي ػ2 ثبات وجود  ، ما أدى إلى زيادة القدرة عمى التطوير واالبتكار والمنافسة مشاركة القطاع الخاص بدع ، وا 
 ماليزيا في األسواؽ المحمية والعالمية.

 ؟ ( في الرياضيات تمس ركز األكؿ في اختبار )ماليزيا عمى الم س : متى حصمت   

 

عمى مستوى العالـ.ـ 2072عاـ    
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ح المقصكد بكؿ ممايمي :  س : كض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جنكب أفريقيا الفصؿ الثالث

 : المكقع أكلن 

 س : حد د المكقع الجغرافي لجميكرية جنكب أفريقيا.

 .ي أقصى جنوب القارة األفريقي ةتقع جميوري ة جنوب أفريقيا ف

ـ  ـ يبمغ عدد سكانيا ؟ مساحة جميتبمغ س : ك  كرية جنكب أفريقيا ؟ كك

 مميوف نسمة. ( 19 )انيا ، وبمغ عدد سك   ( 2 كـ7,227,093 )مساحتيا تبمغ 

 س : بماذا يمتاز السكاف في جميكرية جنكب أفريقيا ؟

وذلؾ نتيجة ،  وية، فيـ خميط مف أصوؿ أفريقية وأوروبية وآسي ع العرقيبالتنو  جميوري ة جنوب أفريقيا السكاف في ز تمي  ي
 لالستعمار البريطاني. ، ثـ   خضوعيا لالستعمار اليولندي

 د الدكؿ المجاكرة لجميكرية جنكب أفريقيا.حد  س : 

 ليسوتو ، موزنبيؽ ، زيمبابوي ، بوتسوانا ، ناميبيا.

 

 

، وقد  ىي الصناعة التي تقوـ عمى استغالؿ الموارد السياحية والثروات الطبيعية في الدولة : عة السياحيةالصناػ 7 
، ولذلؾ رأت الحكومة  عد السياحة ثاني أكبر مصدر دخؿ لالقتصاد الماليزي حاليًّاوت  اعتمدتيا ماليزيا لمنيوض باقتصادىا ، 

، وتحفيز الشركات  ، وفتح الفنادؽ العالمية ناعة عف طريؽ جذب السياحز الجيود لتطوير ىذه الصالماليزية في أف تعز  
.العالمية إلنشاء شركات سياحة في ماليزيا  

ساعد الطالب عمى تطوير مياراتيـ واستيعاب التقنية التي تتوافر فييا مواد دراسية ت  ىي المدارس :  المدارس الذكيةػ 2
الطاقة  ، ونظـ استخداـ ، وشبكات االتصاؿ رةنظمة التصنيع المتطو  صة عف أ، وذلؾ عف طريؽ مواد متخص   الجديدة

 النظيفة التي ال تمحؽ تموثًا بالبيئة.
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 لمحة تاريخية : ثانينا

 يقيا. ات التاريخية لدكلة جميكرية جنكب أفر س : بي ف أبرز المراحؿ كالمحط  

، حيث  اليكلندم كالبريطانيضت لالستعمار خضعت جنوب أفريقيا كغيرىا مف دوؿ القارة األفريقية لالستعمار، فقد تعر  ػ 7
 .فيمينية عنصرية ضد السكاف األصمارس كالىما سياسة استعمارية استيطا

 .ـ7570َتَشك ؿ اتحاد جنوب أفريقيا في عاـ ػ 2

 .ـ7597حصمت عمى استقالليا في عاـ ػ 9

لت البالد إلى النظاـ ، وتحو   ى سياسة الفصؿ العنصرمفتبن  ،  وصؿ الحزب الوطني إلى الحكــ 7594في عاـ ػ 9
 .ـ7527الجميوري في عاـ 

ـ الصراع في ـ 7549إلى تصاعد الكفاح ضد تمؾ السياسة بعد عاـ ى تنامي سياسة التمييز العنصري أد   ػ 1 ، وتفاق
، وبعد تزايد أعماؿ  مت فرؽ في الجيش والشرطة ميمتيا اغتياؿ قادة المعارضةك  ، فش   ارقةصت لألفص  المناطؽ التي خ  

عفًوا عف كثير مف ـ 7550، وأصدرت في عاـ  ضيفر ، اضطرت حكومة األقمية البيضاء إلى التفاوض مع المعا العنؼ
كأطمؽ سراح نيمسكف مانديال ،  يا السياسيبمواصمة نشاط ، َوس ِمَح لألحزاب المعارضة قادة حزب المؤتمر الوطني األفريقي

 أبرز زعماء الحركة الكطنية كالنضاؿ الكطني في جنكب أفريقيا.

، فقد ذىب ضحية  بالفكضى العارمة ـ 7559 وعاــ 7550ز تاريخ جنوب أفريقيا في الفترة الواقعة بيف عاـ تمي   ػ2
ومة وحزب المؤتمر الوطني األفريقي المعارض إلى إجراء ، ما دفع الحك أعماؿ العنؼ السياسي عشرات اآلآلؼ مف القتمى

، ـ 7559مفاوضات بشأف مستقبؿ الحكـ في البالد أدت إلى إنياء العنؼ واالتفاؽ عمى إجراء أوؿ انتخابات حرة في عاـ 
رية جنكب مسكف مانديال رئيسنا لجميكيكأصبح ن،  حصؿ فييا حزب المؤتمر الوطني األفريقي عمى أغمبية أصوات الناخبيف

 أفريقيا.

ح المقصكد بسياسة   .( Apartheid )الفصؿ العنصرم س : كض 

 

 

 

 

 

، وقد بدأت تمؾ  ىي سياسة تمييز عنصري عرقي بيف األقمية البيضاء ذات األصوؿ األوروبية واألغمبية السوداء األفريقية
لوجية تقوـ عمى حصر السمطة بيد الرجؿ و ، بوصفيا أيد ـ8593في عاـ  السياسة منذ سيطرة اليولندييف عمى جنوب أفريقيا

، واحتقار السود واستعبادىـ. ع باالمتيازات، والتمت   ، ما يتيح لو السيطرة عمى الثروات جميعيا األبيض  
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 ؿ الديمقراطيثالثنا: مرحمة التحك  

ـ كالتحك   التي ساىمت عكامؿال س : ما أك س : ما   في دكلة جميكرية جنكب أفريقيا ؟ؿ الديمقراطي في تحقيؽ السال
 ب أفريقيا ؟عكامؿ نجاح الديمقراطية في دكلة جميكرية جنك 

ـ ، وتحم   قناعة األطراؼ المتنازعة بأنو ال بديؿ عف معالجة أزمتيـ إال باالعتماد عمى أنفسيـ ػ 7 ؿ مسؤولية تحقيؽ السال
 والتعايش في بمدىـ.

ثَِّؿ كؿ حزب  مشاركة األحزاب السياسية جميعيا بحوار شامؿ ػ2 ثالثة أعضاء ببصرؼ النظر عف حجمو وعدد أعضائو وم 
وقد كاف يوجد اتجاه يدعو  ، ضمف وجود ثمث األعضاء مف النساء ، ما ف يكوف أحد المندوبيف الثالثة امرأةشريطة أ

، ولكف مانديال رفض ذلؾ وأصر  عمى أف يكوف التمثيؿ شاماًل ال  الستبعاد األحزاب األفريقية المساندة لحكومة البيض
 يستثني أحًدا.

رضت عمى النظاـ التي ف   المقاطعة القتصاديةحكومة األقمية البيضاء عبر  إسياـ المجتمع الدولي في الضغط عمى ػ9
نجاح الحوار ، ما اجبره عمى التفاوض مع المعارضة الحاكـ في جنوب أفريقيا أف يقود بالده نحو  مانديالواستطاع ،  ، وا 

جيده نحو عممية مصالحة ع د ت األنجح ؿ دفع بكؿ ، وفي سبيؿ إنجاح ىذا التحو   دة األعراؽؿ لدولة ديمقراطية متعد  التحو  
ة التي اتبعيا ، عف طريؽ السياس ؿ الديمقراطيتحو  حتذى بو عند الحديث عف تجارب ال، وأنموذًجا ي   عمى مستوى العالـ
 .حقوؽ اإلنساف وتطبيؽ الديمقراطيةاستندت إلى المطالبة بالتي  نيمسكف مانديال

ح المقصكد ب  .ألفريقيحزب المؤتمر الكطني اس : كض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب سياسي أسسو في عاـ 7572ـ الزعماء التقميديوف والمثقفوف الذيف أغضبتيـ السيطرة العنصرية المتز ايدة لمبيض ، 
بمبدأ متزمة مة الم  وقد شف  سمسمة مف االحتجاجات الجماىيرية المنظ   ا ،وممارسة سياسة التمييز العنصري في المجاالت كمي

الالعنؼ بيدؼ اجتذاب السود مف الطبقات جميعيا إلى النضاؿ مف أجؿ الديموقراطية ، وبحموؿ التسعينيات مف القرف 
ـ بزعامة 7559، واستطاع الوصوؿ إلى الحكـ في عاـ  المعادية لسياسة الفصؿ العنصريالماضي أصبح القوة الرئيسة 

 نيمسكف مانديال.
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 : رؤية مانديال السياسية ، ثـ أجب عما يميوس : اقرأ النص اآلتي كالذم يمث ؿ 

ـ أنيا تتجاكز القضايا السياسية محكر العالقات الدكليةىي  قضايا حقكؽ اإلنساف" إف  ، كتشمؿ القضايا  ، كيجب في
مة لممشكالت البشرية ل يمكف أف تأتي إل بتعزيز الديمقراطية ئكأف الحمكؿ العادلة كالدا،  القتصادية كالجتماعية كالبيئية

ـ القانكف الدكلي ىي التي مف المفترض أف تكج   في أنحاء العالـ جميعو  و العالقات بيف األمـ، كأف اعتبارات العدالة كأحترا
ـ جميعيا ـ ينبغي أف يككف ىك اليدؼ الذم تسعى مف أجمو األم  التي تنيار فييا تمؾ الشركطكف ما، كفي ال ، كأف السال
 ". ، يجب أف تحؿ المشكالت فييا مف خالؿ تكافؽ دكلي كبآليات غير عنيفة

 719، ص ( رحمتي مف أجؿ الحرية ، ) مذكرات نيمسكف مانديال

 ؟ رؤية مانديال السياسية حسب ماذا تعني حقكؽ اإلنساف أ (

 .، وتشمؿ القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية ايا السياسية، ويجب فيـ أنيا تتجاوز القض ىي محور العالقات الدولية

 ؟ ما المقترحات التي قدميا لمكصكؿ إلى حمكؿ عادلة كدائمة لممشكالت البشرية ب (

 .ال يمكف أف تأتي إال بتعزيز الديمقراطية في أنحاء العالـ جميعومة لممشكالت البشرية ئأف الحموؿ العادلة والدا

ح الم  .نيمسكف مانديالقصكد بس : كض 

 

 

 

ـ بو نيمسكف مانديال مف اجؿ تحرير جنكب أفريقيا مف النظاـ العنصرم. ح الدكر النضالي الذم قا  س : كض 

بيدؼ اجتذاب السود مف الطبقات جميعيا إلى  بمبدأ الالعنؼمتزمة مة الم  شف  سمسمة مف االحتجاجات الجماىيرية المنظ   
 وبحموؿ التسعينيات مف القرف الماضي أصبح القوة الرئيسة المعادية لسياسة الفصؿ العنصري ، النضاؿ مف أجؿ الديموقراطية

 بزعامة نيمسكف مانديال.ـ 7559، واستطاع الوصوؿ إلى الحكـ في عاـ 

 ؿ القتصادم: مرحمة التحك   رابعنا

 األسباب التي أدت إلى النيضة القتصادية في جنكب أفريقيا. س : ما

 رة في األسواؽ المالية والطاقة واالتصاالت، وتمتمؾ قطاعات متطو   ب أفريقيا مف الدوؿ الغنية بالموارد الطبيعيةعد جنو ت  ػ 7
ت دوًرا متزايًدا عمى مستوى القارة األفريقية والعالـ في المجاؿ ، لذا أد   ، وتأتي ضمف أكبر خمسة عشر سوًقا في العالـ

 .ـ7559االقتصادي منذ عاـ 

 عاـأبرز زعماء الحركة الوطنية والنضاؿ الوطني في جنوب أفريقيا ، اصبح رئيسًا لجميورية جنوب أفريقيا بعد انتخابات 
غمبية أصوات الناخبيف.، وحصؿ فييا حزب المؤتمر الوطني األفريقي عمى أـ 7559  
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اقتصاديًّا لمعالجة ما اسفر عنو الفصؿ  ػػػػومة الجديدة برنامج التعمير والتنمية بوصفو إطاًرا اجتماعيًّا وضعت الحك ػ2
ة الفقر، ومعالجة أوجو القصور في تقديـ لكف األىـ مف ذلؾ كمو ىو تخفيؼ حد   ، العنصري مف تناقضات واختالالت

 الخدمات.

،  بئ، وتخفيض الضرا ـ المالياحتواء التضخ   مثؿ،  دابير دفع عجمة االقتصادأيًضا عمى ت رنامج التعمير والتنميةبرك ز  ػ9
  ، وتحرير التجارة. وتقميص الديوف الحكومية

نظًرا الحتواء معظـ ،  لـ تشيد جميورية جنوب أفريقيا أية أعماؿ عنؼ أو نزاعات عمالية في أثناء المرحمة االنتقالية ػ9
 مطالب نقابات العماؿ.

، وتأكيد أىمية بناء الكفاءات في  ؿ إلى الديمقراطيةعممية بناء القدرات العممية مسألة ذات أولوية بعد التحو   اصبحت ػ 1
 سيـ في نيضة جميورية جنوب أفريقيا.العمـو الرائدة كميا التي ت  

يف عمى المستكييف ة استثمارية جاذبة لكثير مف الفرص الستثمارية بالنسبة إلى المستثمر ئأكجدت جنكب أفريقيا بيس : 
ح ذلؾ. ، كأصبحت البمد الرائدة عالميًّا في كثير مف المجالت القتصادية الدكلي كالمحمي  ، كض 

 :  الصناعةػ 7

 .تنتج الذىب والفحـ والماسالتي ، فيي مف أكبر الدوؿ  صةتخص  اشتيرت جنوب أفريقيا بمناطؽ التصنيع الم   (  أ 

،  ، والمنجنيز، والبالتينيـو ، والحديد البالتيف والنحاس مثؿ،  مجاؿ معالجة المعادف ر أيًضا قائمة الدوؿ فيتتصد   ( ب 
 .ضافة إلى صناعة اآلالت والمعدات، باإل واليورانيـو والفوالذ المقاـو لمصدأ

رات سيا، مثؿ الغذاء والمالبس والنسيج والمعادف وال تنتج المصانع كؿ ما تحتاج إليو البالد مف بضائع ومعدات (  ج 
 والمنتجات الصناعية األخرى. 

 .مف المنتجات التعدينية(  % 10) مف المنتجات الصناعية في أفريقيا وقرابة ( % 90)نتج جنوب أفريقيا نحو ت   (  د 

، بحيث أصبحت  مة في قدرتيا التقنية في اإلنتاجوصمت صناعة األسمحة في جميورية جنوب أفريقيا إلى مرتبة متقد   (  ق
 أكثر الدوؿ تقدًما في العالـ. مف بيف

 : الزراعةػ 2

نتج ما يكفي حاجة السكاف مف المواد ، حيث ت   عد الزراعة مف القطاعات االقتصادية األساسية في جنوب أفريقيات   ( أ  
 .مواد األولية المطموبة لمصناعة، إضافة إلى ال الغذائية

ا لمصناعات الخشبيةعد مز أيًضا بمساحات شاسعة مف الغابات التي ت  تتمي  (   ب  .صدًرا ميمًّ



قيصر صالح الغرايبت   األستاذ اعداد                                       43 والعالن                                     العرب تاريخ في األكاديوي              
 

،  نتج أنواع الفواكو والخضروات جميعيا، وت   تشتير بزراعة القمح وقصب السكر والقطف والفوؿ والذرة الصفراء(   ج 
 .باإلضافة إلى زراعة الورود وتجارتيا

 .عد مف الدوؿ الرئيسة في تربية األغناـ وتصدير الصوؼت  (    د

 :  السياحة ػ9

 .ا لمسياحة في القارة األفريقيةجنكب أفريقيا كاحدة مف أكثر الدكؿ جذبن  عدت   مؿ : س : ع

، واليضاب الواسعة والصحاري  ، ففييا الجباؿ العالية طبيعتيا واحدة مف أكثر البالد تنوًعا وجمااًل في قارة أفريقيا عدت   ( أ 
طمسي طؿ عمى المحيطيف اال، والسواحؿ الشاسعة التي ت   وائية، والغابات المطيرة االست ، والحياة البرية الجافة والقاحمة

 واليندي. 

ؽ النباتية لحيواف والمتاحؼ المائية والحدائ، باإلضافة إلى المحميات وحدائؽ ا ز بكثرة الحدائؽ والمتنزىات الوطنيةتتمي   (  ب
 التي تستقطب أعداًدا ىائمة مف السياح مف أنحاء العالـ جميعو.

 عميـ في جنكب أفريقيا: الت خامسنا

ـ في جنوب أفريقيا أحد مظاىر التفرقة والتمييز العنصري ( أ   ، لكنو أصبح اآلف أحد ركائز الدولة فيي تحقيؽ  كاف التعمي
 ستثنى أي طفؿ مف االلتحاؽ بالمدرسة بسبب عرقو وديانتو.، حيث ال ي   الوحدة بيف أبناء الشعب الواحد بكؿ أطيافو وأعراقو

ـ األساسي مسؤولة عف السياسة التعميمية العامة في البالد في حيف تتمتع كؿ والية مف واليات الدولة  عدت   ( ب  وزارة التعمي
ـ العالي ، وتتمت   ى إدارة المدارسنتخب األجيزة التعميمية التي تتول  ، حيث ت   التسع بإدارة تعميمية خاصة بيا ع مؤسسات التعمي

 باالستقالؿ الذاتي.

بعد إنشاء مركز رئيس لعمـ الفمؾ  مجاؿ عمـ الفمؾجنوب أفريقيا بأنيا مف الدوؿ الرائدة عمى مستوى العالـ في  تمتاز (   ج
، واستقطبت جنوب أفريقيا عدًدا كبيًرا مف عمماء الفمؾ  وكذلؾ التميسكوب " مرصد أشعة جاما لنظاـ التجسيـ عالي الطاقة "

 ـ والعمؿ فييا.الذيف كانوا يأتوف مف أنحاء العالـ لمتعم  
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 : مممكة السكيد الفصؿ الرابع

 : المكقع أكلن 

 س : حد د المكقع الجغرافي لمممكة السكيد.

 .ىي إحدى الدوؿ اإلسكندنافية التي تقع في أقصى شماؿ أوروبا

ـ يبمغ عدد سكانيا ؟  ـ تبمغ مساحة مممكة السكيد ؟ كك  س : ك

ز بطوؿ ساحميا عمى بحر وتتمي  ،  نسمة تسعة مالييفانيا قرابة سك   ، ويبمغ عدد ( 2كـ 910,000)تبمغ مساحتيا  
 ، وكثرة غاباتيا وبحيراتيا. البمطيؽ

ح المقصكد ب  .لدكؿ اإلسكندنافيةاس : كض 

 

 

 

 .، النرويج فنمندا  لسكيد.مممكة ااذكر أسماء الدكؿ المجاكرة لس : 

 .استوكيولـ  ما عاصمة مممكة السكيد؟س : 

 تاريخية: لمحة  ثانينا

 ات التاريخية لمممكة السكيد. س : بي ف أبرز المراحؿ كالمحط  

دة في العصور الوسطى ػ7 وى الشماؿ في القرف ؿ إمبراطورية كانت إحدى أىـ قعت لتشك  ، وتوس   برزت السويد دولة م َوح 
 .السابع عشر

ى ، ومنذ ذلؾ الوقت والسويد تتبن  ـ 7501 ، َوح ؿ  ىذا االتحاد سمميًّا في عاـ النركيجاتحدت مع ـ 7479في عاـ  ػ2
 في مواقفيا تجاه الحروب والصراعات الدولية. سياسة الحياد

، وازدىرت فييا المناجـ بعد اختراع الديناميت عمى  نت السويد مف تطوير التصنيع والتعديف وشبكات السكؾ الحديديةتمك   ػ9
 .لفريد نكبؿايد المخترع السويدي 

 .فوالذت التي تقـو عمى الحديد والرت الصناعاتطو  ػ 9

 مع بداية القرف العشريف أصبحت السويد دولة صناعية ميمة.ػ  1

ىي مجموعة الدوؿ التي تشك ؿ شبو جزيرة إسكندنافيا كتتألؼ مف الدنمارؾ كالنركيج كالسكيد ، وتقع في أقصى شماؿ أوروبا 
 وفنمندا ، وي طمؽ عمييا أيًضا دكؿ الشماؿ لوقوعيا في شماؿ القارة األوروبية.
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ح المقصكد  بكؿ مف اآلتي :  س : كض 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 سِـّ عددنا مف الشخصيات العربية التي نالت جائزة نكبؿ.س : 

 البرادعي. زويؿ ، محمد ت ، احمدعرفا ياسر محفوظ ، الرئيس نجيب السادات ، االديب أنور محمد الرئيس

 ؟ مياكتقد   في بناء نيضة السكيد التي ساىمتعكامؿ ال س : ما

، حيث ساعدت  ، وحركة تحرير المرأة ، وحركة االمتناع عف شرب الكحوؿ كالحركة العمالية ، نشوء الحركات الشعبية ػ7
 والمطالبة بالحقوؽ والحريات.ىذه الحركات عمى إنشاء قاعدة مف المبادئ الديمقراطية في البالد 

دت لمحياة ، والتي مي  ـ 7573يو الحكـ في عاـ منذ تول   االصالحات السياسية التي قاـ بيا الحزب االشتراكي الديمقراطي ػ2
 البرلمانية الحديثة.

ة واالقتصادية التي يياسبيا الدمار واألزمات الس، ما جن   ولى والثانيةعمى الحياد في الحربيف العالميتيف األ وقوؼ السويد ػ9
ـ المساعدات لالج طالت كثيًرا مف الدوؿ األوروبية ،  يف إلييا مف دوؿ البمطيؽئ، واقتصر دورىا في الحرب عمى تقدي

 واإلسياـ في جيود اإلغاثة اإلنسانية.

، وأسيمت ىذه  في األربعينيات والخمسينيات مف القرف العشريف تنفيذ الحكومة لكثير مف االصالحات االقتصادية ػ9
ـ لدولة الرفاىز ئاإلصالحات في وضع ركا ، فأصبحت مف الدوؿ الصناعية الكبرى بعد الحرب العالمية  ة السويديةيالنظا

 .(ـ 7591 ػػػ  7595)الثانية 

( ـ7452 ػػ ـ 7492لفريد نكبؿ )ا  

وعندما شعر بخطورة اختراعو أوصى ،  راترع مادة الديناميت التي استخدمت في تصنيع المتفج  عالـ سويدي اخت
،  ، وكانت أىـ مجاالتيا الطب والفيزياء والكيمياء واألدب والسالـ بمعظـ ما جناه مف ثروتو لجائزة نوبؿ لمسالـ

 .بجائزة نكبؿرفت وع  
 

نكبؿ جائزة  

وعندما ،  راتاخترع مادة الديناميت التي استخدمت في تصنيع المتفج   الذي الفرد نوبؿ سويديالعالـ ال تنسب الى
، وكانت أىـ مجاالتيا الطب والفيزياء  شعر بخطورة اختراعو أوصى بمعظـ ما جناه مف ثروتو لجائزة نوبؿ لمسالـ

 .والكيمياء واألدب والسالـ
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ح المقصكد ب  .دكلة الرفاىيةس : كض 

 

 

 : الديمقراطية في السكيد ثالثنا

 ؟ في السكيدس : ما أبرز مظاىر الديمقراطية 

 .كاف لدى السويد قوانيف مكتوبة منذ القرف الرابع عشر ػ7

 .لمديمقراطية في السويد ؽنقطة االنطالـ 7405ع د  القانوف األساسي الصادر في عاـ  ػ2

 ؟ـ 7405الصادر في عاـ لمممكة السكيد القانكف األساسي  س : عمى ماذا نصَّ 

 .سـ السمطة بيف الممؾ والبرلمافعمى تقا نص  ػ 7

 .ز الحريات والحقوؽ المدنية كحرية التعبير واختيار الديانةعز  ػ 2

أك س : ما أبرز مظاىر  ؟ـ 7539عاـ لمممكة السكيد القانكف األساسي  س : ما التعديالت التي حدثت عمى
 الديمقراطية في السكيد ؟ 

لدولة وطرائؽ وفرضيا وتحديد موارد ا ، في تحديد الضرائب " الرايخسداغ البرلماف السكيدم "السمطة العميا بيد  اصبحت ػ7
 ، وأصبحت سمطة الممؾ رمزية.  ئيس الوزراء، وتعييف ر  اإلنفاؽ

 عف طريؽ البمديات ومجالس المحافظات. ؽ الالمركزية في اإلدارةطب  ، كت   دية الحزبيةبالتعد  القانوف السويدي سماح  ػ 2

ح المقصكد ب  كؿ مف اآلتي : س : كض 

 

 

  

 

 

 

، ويستطيع كؿ فرد يعيش فييا أف يحصؿ عمى مستوى الئؽ مف  نييار الرعاية االجتماعية واالقتصادية لمواطىي الدولة التي توف  
 ، وال تسمح الدولة بيبوط ذلؾ المستوى عف الحد األدنى. ( .... ، الصحة ، السكف العمؿ المعيشة )

 

 السكيدية لس المحافظاتامج

، ويقوـ المجمس بمياـ تقديـ  حافظ، يرأسو الم نتخب شعبيًّا، وتتبع ىذه المجالس إلى مجمس إقميمي م   تنظيـ سياسي إداري
 الخدمات المجتمعية كالصحة والثقافة والمرور والتخطيط اإلقميمي.

 

  الرايخسداغ

، في تحديد الضرائب وفرضيا وتحديد موارد الدولة وطرائؽ في مممكة السويد السمطة العميا وصاحب البرلماف السويدي ىو 
.، وتعييف رئيس الوزراء اإلنفاؽ  
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 ر القتصاد السكيدمطك  : ت رابعنا

 . أك س : عمؿ : نمك الصناعة في السكيد في بداية القرف العشريف.مةتقد  عد السكيد دكلة صناعية م  ت  س : عمؿ : 

عمى المناجـ والمواصالت  مكية الدكلةم  قتصر ، وت   مف مجمؿ القطاع الصناعي ( % 50) القطاع الخاصيممؾ فييا 
، وخاـ الحديد عمى تحويؿ السويد مف دولة  الموارد الطبيعية الوفيرة كالغابات الكثيفة ، وقد ساعدت والطاقة واالتصاالت

 مة.زراعية فقيرة إلى دولة صناعية متقد  

 ؟ الصالحات التي قامت بيا السكيد بعد الحرب العالمية الثانية س : ما نتائج

ـ لمموارد الطبيعية في نم ػ7 و االقتصاد والمشاركة في تمويؿ إعادة بناء أوروبا بعد االستقرار االجتماعي واالستغالؿ السمي
 .فسة في قطاع الصناعات التحويميةجيت إلى المنا، وات   عت في تجارتيا، وتوس   الحرب

، وأصبح االعتماد بصورة أكبر عمى االتصاالت وصناعة الحديد الصمب  أعيدت ىيكمة الصناعة في الثمانينياتػ 2
 ات القامة عمى األخشاب.والسيارات واألدوية والصناع

، وتمد الضرائب الموازنة  وتعتمد بشكؿ رئيس عمى الصناعة والتجارة عد السويد مف الدوؿ المستوردة لمنفط والغاز،ت   ػ9 
 ؿ المياجريف نسبة كبيرة مف العمالة في البالد.، ويشك   مف وارداتيا ( % 17)بنحو 

 .ت مف القرف الماضيالقتصاد السكيدم في السبعينيا تراجععمؿ : س : 

 .بالسياسات النفطية العالمية رهتأث   بسبب

 .في مجاؿ البتكار كالختراع مةتقد  تحتؿ السكيد مرتبة م  ر : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس : فس  

ؿ باستمراريظير ذلؾ مف البحوث والدراسات التقنية التي ت   ػ7  ، وذلؾ بفضؿ النظاـ نشر، ومف براءات االختراع التي ت سج 
 .، واالىتماـ بالبحث العممي التعميمي عالي الجودة

 إضافة إلى االستقرار السياسي في البالد. ػ2
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 : التعميـ في السكيد خامسنا

 ؟السكيد مممكة مالمح التعميـ في س : ما أبرز 

ـ اإللزامي المجاني ػ 7 ـ السويدي عمى نظاـ التعمي  ات.مف عمر سبع سنكات كلمدة تسع سنك يعتمد التعمي

لمعرفة حقوقيـ وواجباتيـ عمميًّا داخؿ المدرسة  يز التعميـ السويدي عمى تدريب األفراد عمى ممارسة النظاـ الديمقراطيرك   ػ 2
ـ عمى تحمؿ المسؤولية والمشاركة المجتمعية واالستقاللية في التفكير، عف طريؽ األنشطة المتنو   ز المدرسة رك  وت  ،  عةوتدريبي

ـ وتطويرىا داخؿ المدرسة والتواصؿ المستمر لتنمية  مشاركة أولياء األمور في وضع الخططى السويدية أيًضا عم قدرات أبنائئي
 معيا.

ـ المجاني لممياجريف عف طريؽ برامج ترك   ػ9  ز عمى تعميميـ المغة السويدية واإلنجميزية والمغة األـ لممياجر.ي َقد ـ التعمي

  .الجديد لمتعميـ ب دئ بتطبيؽ النظاــ 2077في عاـ  ػ 9

ـ المجاني لطالب الجامعات مف داخؿ السويد ودوؿ االتحاد األوروبيقد  ت    ػ1 الككالة الكطنية السكيدية عد وت  ،  ـ السويد التعمي
، مع استقاللية الجامعات في  قة بالتعميـ العاليىي المؤسسة الحكومية المركزية المسؤولة عف الشؤوف المتعم   لمتعميـ العالي

 برامجيا وخططيا وسياسات القبوؿ. وضع

ص خص  ، وت   : يقـو مجمس األبحاث السويدي واالتحاد األوروبي بدعـ وتمويؿ البحث العممي في السويد دعـ البحث العمميػ 2
 ـ في مجالت عدة أىمياما جعميا تتقد  مف الناتج القومي اإلجمالي لدعـ البحث العممي والتطوير،  ( % 9)الحكومة السويدية 

 ، وسوؽ العمؿ. ، والمجاالت االجتماعية ، وتكنولوجيا االتصاالت التكنولوجيا البيئية: 

أك س : عمؿ : قياـ  ـ ؟ 2077في مممكة السكيد الصادر في عاـ النظاـ الجديد لمتعميـ التي رك ز عمييا س : ما األىداؼ 
 . ـ2077في عاـ ظاـ الجديد لمتعميـ السكيد بتطبيؽ ن

، وتحتوي ىذه  دة لممدارس اإللزامية والثانوية جميعيا ومدارس ذوي االحتياجات الخاصةمناىج دراسية موح  قيؽ مف اجؿ تح أ  (
رشادات توجييية ز مناىج المدارس التمييدية عمى النمو المغوي لألطفاؿ والتواصؿ رك  ، بينما ت   المناىج عمى أىداؼ عامة وا 

 ، لكثرة البحيرات الموجودة فييا. لمطمبة منيًجا الزاميًّا السباحةعد وت  ،  االجتماعي

  التطوير الميني ورفع جودة التعميـ. بيدؼ تأىيؿ المعمميفو ب ( 

ح المقصكد ب  .الككالة الكطنية السكيدية لمتعميـ العاليس : كض 

 

 
الكطنية السكيدية لمتعميـ العاليالككالة   

، مع استقاللية في مممكة السويد  قة بالتعميـ العاليىي المؤسسة الحكومية المركزية المسؤولة عف الشؤوف المتعم  
 الجامعات في وضع برامجيا وخططيا وسياسات القبوؿ.



قيصر صالح الغرايبت   األستاذ اعداد                                       49 والعالن                                     العرب تاريخ في األكاديوي              
 

 : الرعاية الجتماعية سادسنا 

ح جكانب  مظاىر  ما أك س :  المرأة كالطفؿ.ار السف ك ما يتعمؽ بكبفي مممكة السكيد في الرعاية الجتماعيةس : كض 
  ا ؟الرعاية الجتماعية التي ت قدميا مممكة السكيد لمكاطنييا كالمقيميف عمى أرضي

ـ المعونة النقدية لمف ليس لديو عمؿ بشرط أف يبحث عف العمؿ إف كاف قادًرا عمى ذلؾ ػ7 ـ  تقدي ، وأف يشارؾ في تقدي
صدر قانوف منع التمييز ـ 2005، وفي عاـ  منو عف طريؽ مكتب الشؤوف االجتماعيةطمب الخدمات االجتماعية التي ت  

 داخؿ العمؿ لضماف المساواة بيف العامميف.

ـ المعونة الالزمة لمعائالت التي ليس لدييا سكف ولدييا أطفاؿ ػ2  ، والعائالت التي لدييا أطفاؿ معاقوف. تقدي

ـ الرعاية الصحية لمختمؼ الفئات مج ػ9  اًنا.تقدي

 .تحقيؽ المساواة بيف الرجؿ والمرأة حتى أصبح لممرأة السويدية دور كبير في الحياة السياسيةػ 9

 كالجتماعية ؟  مرأة السكيدية في الحياة السياسيةس : ما دكر ال

 في مجالس البمديات. ( % 99 )ونسبة  ( % 10)ؿ نسبة النساء في عضوية البرلماف تشك   ػ7

، ومف حؽ  يوًما ( 940)، وتصؿ إجازة األمومة إلى  الوالدةيًضا بالرعاية االجتماعية في الحمؿ وبعد ع المرأة أتتمت   ػ2
احتى يبمغ عمر الطفؿ  ى معكنة األطفاؿتسم  الوالديف الحصوؿ عمى معونة نقدية  ، وكانت السويد الدولة  ستة عشر عامن

، وأصدرت أيًضا قانوف حماية المرأة مف ـ 7535لؾ في عاـ وذ صدر قانوًنا لمنع ضرب األطفاؿاألولى في العالـ التي ت  
 .ـ7554العنؼ في عاـ 

ح المقصكد بمعكنة األطفاؿ.  س : كض 

 

 

 

 

 

 

 

  .عمر الطفؿ ستة عشر عاًما حتى يبمغ، التي تقدميا الحكومة السويدية لموالديف وىي مف حقيـ هي المعونة 
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 : قضايا البيئة سابعنا

ا بالبيئةت  س : عمؿ :   .عد السكيد مف أكثر دكؿ العالـ اىتمامن

 .ئةبفضؿ التشريعات والقوانيف الصارمة التي تيدؼ لمحفاظ عمى البي ػ7

 .إضافة إلى الوعي البيئي لدى المواطنيف والشركات ػ2

 .ىي مف أنجح دوؿ العالـ في مجاؿ تدوير النفايات ػ9

، وتشتير السويد بمنتزىاتيا ومحمياتيا  التكنكلكجيا النظيفةفي مجاؿ تحتؿ الشركات السويدية مواقع رائدة عالميًّا  ػ9
 الطبيعية.

ح المقصكد ب  .لنظيفةالتكنكلكجيا اس : كض 

 

 

 

 يات تكاجو السكيد: تحد   ثامننا

 .ياتأىـ ىذه التحد  اذكر ،  يات التي تسعى الدكلة إلى معالجتياتكاجو السكيد عددنا مف التحد  س : 

، ما دفع األحزاب  ، بسبب اليجرة عبر البحر المتوسط أزمة اليجرة والالجئيف التي تشيدىا السويد والدوؿ األوروبية ػ7
، إضافة إلى التسريع بدمج  سويد إلى االتفاؽ عمى منح طمبات المجوء المؤقت بداًل مف اإلقامة الدائمةالرئيسة في ال
 ، وتعميميـ المغة السويدية. ، في سوؽ العمؿ الالجئيف الجدد

د يد  قد ي  ، ما  ، والفاشيوف الجدد وحركة معاداة األجانب النازيوف مثؿفة تطر  ظيور بعض الحركات التي تحمؿ أفكاًرا م   ػ2
 االستقرار واألمف في الدولة.

 ، وصعوبة دمج أبناء المياجريف الجدد في المدارس السويدية. صعوبة االندماج االجتماعي والثقافي لممياجريف الجدد ػ9

شر ف ع  ؿ أقؿ مالتي تمث  ، وقمة األراضي الزراعية  ، وكثرة البحيرات واألرخبيالت ناخؿ ببرودة الم  يات طبيعية تتمث  تحد   ػ9
 مساحة السويد.

 

 

  التكنكلكجيا النظيفة

مصطمح ي ستخدـ لوصؼ الم نتجات أو الخدمات التي ت حس ف األداء التشغيمي ومعدؿ اإلنتاج في الوقت الذي ت خف ض فيو التكاليؼ 
ث البيئأو استيالؾ الطاقة أو  .يالنفايات الناتجة والتمو   
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 : البرازيؿ الفصؿ الخامس

،  ، كالقتصادية ب عمى مشكالتيا السياسيةنت مف التغم  ، التي تمك   عد البرازيؿ مف الدكؿ الناميةت  س : عمؿ : 
 .كالجتماعية

 دية الكبرى في العالـ.لت في مدة وجيزة إلى إحدى القوى االقتصا، فتحو   بفضؿ خططيا التنموية واستثمار ثرواتيا الطبيعية 

 : المكقع أكلن 

 .تقع البرازيؿ في شرؽ قارة أمريكا الجنوبية  س : حد د المكقع الجغرافي لمبرازيؿ.

ـ تبمغ مساحة البرازيؿ ؟   س : ك

 . ناخي فيياع الم  ، ما ساعد عمى التنو   قارة أمريكا الجنكبيةنصؼ مساحة ؿ شك  ، وت   ( 2مميكف كـ 4,1 )تبمغ مساحتيا 

ـ يبمغ عدد سكاف البرازيؿ ؟ س  : ك

ـ مف  نسمة مميكف 200انيا يبمغ عدد سك    ( الينود الحمر السكاف األصمييف )باإلضافة إلى  أصوؿ أوروبية، غالبيتي
  ع الثقافي والحضاري فييا.، األمر الذي ساعد عمى التنو   والمياجريف األفارقة واآلسيوييف والعرب

ف منيا البرازيؿس : ما عدد الكليات التي تتك  ؟  ك 

في  رئيس الكزراءيشغؿ منصب  نتخبرئيس م  يحكميا ،  والية ( 22) تتألؼ جميورية البرازيؿ مف اتحاد فدرالي يضـ 
 .الوقت نفسو

 ىي المغة الرسمية. المغة البرتغاليةعد ت    س : ما المغة الرسمية في البرازيؿ ؟

 د الدكؿ المجاكرة لمبرازيؿ.حد  س : 

 اراجواي ، األرجنتيف ، بوليفيا ، بيرو ، كولمبيا ، فنزويال ، جويانا ، سوريناـ ، غينيا الفرنسية.ارجواي ، ب

 .برازيميا سِـّ عاصمة البرازيؿ. س :

 : لمحة تاريخية عف البرازيؿ ثانينا

 ات التاريخية في دكلة البرازيؿ ؟ س : ما أبرز المحط  

  .ـ7423نالت االستقالؿ في عاـ إلى أف  استمر قرابة ثالثة قركفلالستعمار البرتغالي الذم خضعت البرازيؿ ػ 7

ـ 7444في عاـ  مف أبرزىا تجارة الرقيؽ، كاف  شيدت البرازيؿ بعد االستقالؿ إصالحات سياسية وعسكرية واجتماعيةػ 2
عالف ،  ريف مف ذلؾ إلى اإلطاحة بالممكية، األمر الذي دفع المتضر    .ـ4574في عاـ  النظاـ الجميكرموا 
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، وتراجعت  فـ بيا كبار تجار الب  التي تحك   في مرحمة سيطرة الحككمات الستبداديةإعالف الجميورية دخمت البالد بعد  ػ9
 .، وانتشرت الحروب األىمية واألزمات االقتصادية الحريات

النتقاؿ بالتدريج مف فييا  تـ   الت سياسيةت الدولة بتحو  في أواسط السبعينيات وأوائؿ الثمانينيات مف القرف الماضي مر   ػ9
ـ الديمقراطي المؤسسي.  الحكـ الستبدادم إلى الحك

 : النيضة في البرازيؿ ثالثنا

ـ تاثر البرازيؿ باألزمة  .اسة فييائ( الر  لكل دم سيمفا ي )ارتبطت النيضة في البرازيؿ بتكل  س : عمؿ :  أك س :عمؿ : عد
 القتصادية العالمية.

، وقد رافؽ  ر االقتصاديؿ باالنفتاح والتحر  سياستو االقتصادية عمى توجيو البالد نحو اقتصاد السوؽ المتمث  اعتمد في  ألنو 
، ظؿ مستمرًّا بالرغـ مف األزمات االقتصادية العالمية  ممحوظذلؾ برامج إصالحية داخمية أسيمت في تحقيؽ نمو اقتصادي 

، وىذا يدؿ عمى أف االقتصاد البرازيمي  ( % 1,7) ي معدؿ نمو مقداره ؿ االقتصاد البرازيم، حيث سج  ـ 2009في األعواـ 
 ، وأكثر اعتماًدا عمى السوؽ المحمي. ًرا باألزمات االقتصادية الخارجيةأصبح أقؿ تأث  

ح المقصكد  .الرئيس لكل دم سيمفاب س : كض 

 

 

 

 

 

س : بي ف سياسات النيكض بالقتصاد البرازيمي  أك ؟ الرئيس لكل دم سيمفاسياسة عمييا ارتكزت  س : ما المحاكر التي
 .لكل دم سيمفا في عيد الرئيس

 أجرت الحككمة البرازيمية تعديالت دستكريةـ 2002ففي عاـ ناخ التشريعي والقانوني الجاذب لالستثمار، تييئة الم   ػ7
ـ القضائي إلرساء مبدأ العدالة صالح النظا زالة العقبات أماـ المشاريع  ، وا  ، واإلنفاؽ عمى مشاريع البنية  االستثمارية، وا 

 التحتية.

االقتصاد بوصفو الحؿ األمثؿ لممشكالت  ى، حتى يتعاف ؿ ذلؾ، ودعوة الشعب لتحم   ؼتنفيذ برنامج صاـر لمتقش   ػ2
 االقتصادية.

دفعو الفقر إلى عدـ استكماؿ تعميمو االبتدائي فانخرط  ، (ـ 2070 ػػػ  2009 ) جميورية البرازيؿ في المدة بيف رئيس
كـ في استطاع الوصوؿ إلى الح   ، ومف ثـ   ، فأصبح رئيًسا لمنقابات العمالية ، وانضـ لمعمؿ النقابي في سوؽ العمؿ

د في أواخر عاـ اع أف يسد  إذ استط ، ككاف لو الدكر األكبر في النيضة القتصادية في البرازيؿ،  ـ2002عاـ 
، وأصبحت البرازيؿ في عيده مف  دات صندوؽ النقد الدولي جميعيا قبؿ عاميف مف موعدىا المحد  مستحق   ـ2001

 قدـ القروض لمصندوؽ.الدوؿ التي ت  
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 عات التقنية المتقدمة.ع في الصناعات القائمة عمى التعديف والصناعات الغذائية والجمود والغزؿ والنسيج والصناالتوس   ػ9

 .( % 4) إلى  ( % 79) ئدة مف ضت سعر الفاف  ، حيث خ   االستثمارية تشجيع المشاريع ػ9

مع  ، ومنح معونات مالية مشروطة لألسر الفقيرة ط إستراتيجي لمحاربة الفقر والحد مف التفاوت في الدخؿخط  وضع م   ػ 1
ـ أبنائيا وتطعيـ أطفاليا  منتظمة.بصورة  التزاميا بتعمي

، وتوثيؽ العالقات  البريكسوأىميا توسيع دائرة التعاوف االقتصادي عف طريؽ االنضماـ إلى التكتالت االقتصادية والدولية  ػ2
 .التحاد األكركبياالقتصادية مع 

القروض  ، ودعـ صغار المزارعيف عف طريؽ منحيـ تشجيع القطاعيف الخاص والعاـ عمى االستثمار في المناطؽ الفقيرة ػ 3
 وشراء إنتاجيـ.

 نمك الطبقة الكسطى في البرازيؿ.س : عمؿ : 

بسبب وضع م خط ط إستراتيجي لمحاربة الفقر والحد مف التفاوت في الدخؿ ، ومنح معونات مالية مشروطة لألسر الفقيرة ػ 7
ـ أطفاليا بصورة منتظمة. ـ أبنائيا وتطعي  مع التزاميا بتعمي

والعاـ عمى االستثمار في المناطؽ الفقيرة ، ودعـ صغار المزارعيف عف طريؽ منحيـ القروض  ولتشجيع القطاعيف الخاصػ  2
 وشراء إنتاجيـ.

 : القتصاد البرازيمي رابعنا

 لبرازيؿ ؟ أك س : ما مقكمات اقتصاد دكلة البرازيؿ ؟ س : بماذا تتمث ؿ أىـ المكارد القتصادية المتكف رة في ا

، واألراضي  ، وتوافر المواد الخاـ بوفرة المسطحات المائية العذبة والمالحة ؿتتمث  ،  تصادية كبيرةتتمتع البرازيؿ بموارد اق
 ع البيئي.، واألراضي الرعوية والتنو   القابمة لمزراعة

ـ   ؟ نيكض باقتصادىاكالتي مف خالليا تسعى دكلة البرازيؿ لمالقطاعات القتصادية س : ما أى

 : الصناعةػ 7

ـ منتجاتيا،  مة في مجاؿ الصناعةلبرازيؿ مف الدوؿ المتقد  عد ات   (   أ صناعة النسيج والكيماويات واألسمنت والحديد  كمف أى
 مب والقصدير والسيارات واآلالت والمعدات واألسمحة.والص  

في إنتاج  الثالثةكالمرتبة ،  الحديدعالميًّا في إنتاج  المرتبة الثانيةعمى مستوى الخامات المعدنية تحتؿ البرازيؿ  (  ب
، حيث  ، ما ساعدىا عمى تصدير الصناعات المعدنية وزيادة صادراتيا مف السمع العالية والمتوسطة التقنية البككستمعدف 

 ( البرازيمية مف أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالـ. Embraer ) شركة إمبرييرأصبحت 
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إطالؽ ىذا المشروع في  ، إذ تـ   الناجحة في البرازيؿ المشروعاتأحد مف قصب السكر  غاز اإليثانكؿإنتاج  ي عد ( ج 
 السبعينيات مف القرف الماضي بوصفو برنامًجا لمصادر الطاقة البديمة.

 في أميركا الجنوبية بعد فنزويال.نتجة لمنفط ثاني أكبر دكلة م  عد البرازيؿ حاليًّا ت   (  د

 البرازيؿ كساىمت في التنمية القتصادية.س : اذكر أبرز المشاريع التنمكية الرائدة في 

ـ التكنولوجيا في الزراعة.ػ 7    استخدا

 .إنتاج غاز اإليثانوؿ مف قصب السكرػ 2

ح المقصكد ب  .( Embraer شركة إمبريير )س : كض 

 

 

 : الزراعة ػ2

ـ التكنولوجيا الزراعية إلى زيادة اإلنتاج الزراعي في البرازيؿأ  (    97) أنفقت الحكومة ـ 2002ـ ، ففي عا أدى استخدا
أربعة ، ما أسيـ في زيادة اإلنتاج الزراعي إلى  نفقو دوؿ قارة أمريكا الجنوبية عمى األبحاث الزراعيةمف مجموع ما ت   ( %

 .أضعاؼ

راعية نظًرا لمساحات األراضي الزراعية الكبيرة تحتؿ البرازيؿ مراتب متقدمة عالميًّا في إنتاج كثير مف المحاصيؿ الز  ب (
 ف وفوؿ الصويا والقمح واألرز والذرة والقطف.الب  مثؿ 

 : السياحة ( 9

 س : بي ف أثر القطاع السياحي في البرازيؿ عمى التنمية القتصادية.

 .عةالغابات الواسعة والشواطئ الطويمة والبيئة الطبيعية المتنو  قومات سياحية ضخمة مثؿ م   البرازيؿ تمتمؾ (  أ  

، حيث تستقبؿ  التي أسيمت في تنشيط السياحة سياحة الميرجاناتع التراث الثقافي في البرازيؿ إلى ظيور أسيـ تنو   (  ب
 مميوف سائح سنويًّا. ( 1 )البرازيؿ قرابة 

ح المقصكد بسياحة الميرجانات.  س : كض 

 

 : التعميـ في البرازيؿ خامسنا

مف أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالـ.، وىي البرازيمية احدى الشركات الصناعية   

إذ ،  في تنشيط السياحةحيث ساىمت  ع التراث الثقافي في البرازيؿتنو  مت عمى االستفادة مف ىي السياحة التي قا
 مميوف سائح سنويًّا. ( 1 )تستقبؿ البرازيؿ قرابة  اصبحت
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ـ التعميـ العاـ في البرازيؿ ؟  س : ما أقسا

ـ التعم ـ العاـ في البرازيؿ إلى ينقس وىي اختيارية دوف  ( رياض األطفاؿ )وىي : مرحمة التعميـ ما قبؿ المدرسة  ثالث مراحؿي
 ، وتستمر ثالث سنوات. التعميـ الثانكم، تمييا مرحمة  عاًما(  79ػػػ  2 )مف سف  التعميـ اإللزامي، ومرحمة  سف السادسة

ح ذلؾ. تطكيرية المشاريع ال مجمكعة مف عف طريؽ التعميـمنيكض بل البرازيمية الحككمة المركزية تسعىس :   ، كض 

ـ جميعيا. سف قوانيف لزيادة عدد أياـ الدراسة ػ7 جراء دورات تدريبية إضافة لمطالب في مراحؿ التعمي  ، وا 

 .ـ2072ؼ التابعة لألمـ المتحدة منذ عاـ ياعتماد معايير الجودة التعميمية التي وضعتيا منظمة اليونس ػ2

 ، وربطيا بالبيئات المحمية. دمج تكنولوجيا التعميـ في المناىج الدراسية ػ9

، وخاصة  صة لمطالب في أنحاء الدولة جميعياتخص  التعاوف مع القطاع الخاص إلنشاء مدارس ومراكز تدريب م   ػ9
 المناطؽ الفقيرة.

 عد البرازيؿ مف أكثر الدوؿ إنفاًقا عمى التعميـ.ت   ػ 1

مف أجؿ دعـ التعميـ العالي عمى الصعيد العالمي  البريكس كمنظمة اليكنسكك، خاصة  وف مع المنظمات الدوليةالتعا ػ 2
مي إتماـ تعميميـ طالب برازي 700,000سمح ألكثر مف الذي ـ 2077عف طريؽ إطالؽ برنامج الحشد العممي في عاـ 

 العالي.

 يات تكاجو البرازيؿ: تحد   سادسنا

  يات.، اذكر أبرز ىذه التحد   يات، إل أنيا تكاجو عددنا مف التحد  ـ قتو البرازيؿ مف تقد  بالرغـ مما حقس : 

 ع بإقباؿ كبير عمييا بسبب الرواتب العالية.وذلؾ ألف الوظيفة العامة تتمت  ، ) عمؿ (  ـ الجياز الحكوميتضخ   ػ7

 زيادة العبء الضريبي عمى األفراد والشركات. ػ2

 يمة والفقر والبطالة.ارتفاع معدؿ الجر  ػ 9

 قمة أعداد المتعمميف مف ذوي الخبرة والميارة التي يحتاجيا سوؽ العمؿ. ػ9

 نتيجة إزالة الغابات.اختالؿ النظاـ البيئي في حوض األمازوف  ػ 1

 مع اطيب األمنيات

 األستاذ قيصر صالح الغرايبة


