
 

 

 تفاوت النمو بين الشمال والجنوب

حي+ث يس+جل تف+اوت ب+ين : يعتبر المجال المتوسطي نموذج+ا ع+ن التب+اين ب+ين دول الش+مال و دول الجن+وب : مقدمة
 .ضفتيه الشمالية و الجنوبية 

  ماذا عن ا�متداد الجغرافي للمجال المتوسطي و خصائصه المشتركة ؟ -
  ما ھي مظاھر التفاوت بين ضفتي المجال المتوسطي ؟ -
  متوسطي ؟ -ما ھي مجا�ت و حصيلة و معيقات التعاون ا8ورو -
   
  :ا�متداد الجغرافي للمجال المتوسطي وخصائصه المشتركة -1 
  : ا�متداد الجغرافي -1 

  .يقع المجال المتوسطي عند التقاء قارات إفريقيا وأوربا وآسيا* 
  :يمكن تقسيم المجال المتوسطي إلى ضفتين رئيسيتين ھما  *

الت++ي تض++م دول قوي++ة اقتص++اديا كفرنس++ا وإيطالي++ا وإس++بانيا ، ودول أق++ل تق++دما : الض++فة الش++مالية ا8وربي++ة -
  .تتمركز في شبة جزيرة البلقان

ل إفريقي+ا الش+مالية وھ+ي دو) دول الجن+وب ( وتض+م دو� نامي+ة   :ا8س+يوية  –الضفة الجنوبية ا�فريقي+ة  -
  .وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، وتركيا

  :الخصائص المشتركة للمجال المتوسطي  -2
  .الموقع على البحر ا8بيض المتوسط -
  .مناخ متوسطي يتميز بفصل شتاء دافئ ورطب ، وبفصل صيف حار وجاف -
  .غطاء نباتي متوسطي يتميز بالتنوع والتدرج حسب ا�رتفاع -
  .فOحة متوسطية تسود فيھا بعض ا8غراس كالحوامض والزيتون والكروم با�ضافة إلى البواكر -
  .حيث يعتبر المجال المتوسطي مھد الديانات السماوية الثOث وموطن الحضارات القديمة:  تاريخ مشترك  -

 :مظاھر التفاوت بين ضفتي المجال المتوسطي  -2
  :المميزات الطبيعية  -1
لمناخ ش+بة الج+اف والمن+اخ الص+حراوي ف+ي الض+فة الجنوبي+ة، ف+ي المقاب+ل فالض+فة الش+مالية أكث+ر رطوب+ة يسود ا -

  .وأقل حرارة وتنفتح على المناخ المحيطي 
  .تتمركز المعادن ومصادر الطاقة أكثر في الضفة الجنوبية -

  :المميزات ا�قتصادية  -2
تع++اني بل++دان الض++فة الجنوبي++ة م++ن نق++ص ا�نت++اج الفOح++ي والغ++ذائي بس++بب غلب++ة ا8س++اليب التقليدي++ة وتزاي++د ح++دة  -

  .في المقابل تحقق بعض بلدان الضفة الشمالية فائضا في ا�نتاج الفOحي مثل فرنسا إسبانيا وإيطاليا. الجفاف 
كب+رى ف+ي طليعتھ++ا فرنس+ا وإيطالي++ا  ق+وى ص++ناعية حرك+ة التص+نيع أكث++ر أھمي+ة ف+ي الض++فة الش+مالية حي++ث نج+د  -

  .وإسبانيا
  .مساھمة الضفة الشمالية في التجارة العالمية أكثر من حصة الضفة الجنوبية -
  :المميزات الديمغرافية وا�جتماعية  -3
  معدل التكاثر الطبيعي أكثر ارتفاعا في الضفة الجنوبية بفعل ارتفاع نسبة الو�دات -
، مقاب+ل ش+يخوخة الھ+رم الس+كاني ف+ي الض+فة الش+مالية وخاص+ة ف+ي ال+دول  فتية في الضفة الجنوبي+ة  بنية سكانية -

  .ا8كثر تقدما كفرنسا
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  .نسبة التمدن أكثر ارتفاعا في الضفة الشمالية أمام أھمية الصناعة والتجارة والخدمات -
ن ض++عف ال+دخل الف++ردي وارتف++اع نس++بة مؤش+ر التنمي++ة البش++رية أق++ل ارتفاع+ا ف++ي الض++فة للجنوبي++ة الت+ي تع++اني م++ -

  .البطالة ونسبة ا8مية وعدم كفاية ا8طر والخدمات الصحية

  :التعاون ا�ورو متوسطي -3
  ) :المظاھر والحصيلة: ( تتعدد مجا�ت التعاون ا8ورو متوسطي  -1
ط والت+ي يمك+ن أس+س الش+راكة ب+ين دول البح+ر ا8ب+يض المتوس+ 1995حدد مؤتمر برش+لونة المنعق+د ف+ي ن+ونبر * 

  :تصنيفھا على الشكل ا�تي 
ضمان الس+Oم وا�س+تقرار واحت+رام حق+وق ا�نس+ان والديمقراطي+ة والتس+امح ال+ديني : في المجال السياسي -

  .الثقافي
  2010إنشاء منطقة للتبادل الحر في أفق سنة : في المجال ا�قتصادي  -
نات المجتمع الم+دني م+ن أج+ل معالج+ة قض+ايا الم+رأة التعاون بين مكو: في المجال ا�جتماعي وا�نساني  -

  .والشباب والتربية والعمل الجمعوي
امتدادا لقرارات مؤتمر برشلونة ، أح+دث برن+امج التع+اون ا8ورو متوس+طي المع+روف باس+م مي+دا وھ+و برن+امج * 

ان ا�قتص++ادي مم++ول م++ن ط++رف ا�تح++اد ا8ورب++ي لت++دعيم الش++راكة ب++ين دول ض++فتي المج++ال المتوس++طي ف++ي المي++د
  .وا�جتماعي والبيئي والمالي

  :أطراف التعاون ا8ورو متوسطي ھي * 
  .دول ا�تحاد ا8وربي -
منت++دى للح++وار ب++ين بل++دان اتح++اد المغ++رب العرب++ي الخمس++ة ، وخم++س دول أوربي++ة ھ++ي :  5+5مجموع++ة  -

  .فرنسا إسبانيا إيطاليا البرتغال ومالطة
 –ا8ردن  –فلس+طين  –ت+ونس  –الجزائر  –المغرب : متوسطية ھي  دول منخرطة في الشراكة ا8ورو -

  .لبنان وتركيا –سوريا 

  :تحد بعض المعيقات من التعاون ا8ورو متوسطي في مقدمتھا  -2
  .استمرار الصراع العربي ا�سرائيلي  -
  .سOميةا�ثار السلبية لقضية ا�رھاب على العOقات بين ا�تحاد ا8وربي والدول العربية ا� -
انضمام دول أورب+ا الش+رقية إل+ى ا�تح+اد ا8ورب+ي وبالت+الي احتم+ال تن+اقص المس+اعدات والق+روض الت+ي يق+دمھا  -

  .ا�تحاد ا8وربي إلى دول الضفة الجنوبية من المجال المتوسطي
  .تزايد الھجرة السرية وفرض قيود جديدة على الھجرة القانونية -
  .مشكل تھريب المخدرات -

  .يشكل التباين بين ضفتي المجال المتوسطي نموذجا عن التفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب  :خاتمة
 

 

 

 

 


