
 

 

 تفاوت النمو بين الشمال والجنوب
 : يمؼيخ 

صُج َنزم تفبود ثٍُ ظفتُه انشًبنُخ و : َؼتجـ انًزبل انًتىمطٍ ًَىؽرب ػٍ انتجبٍَ ثٍُ ػول انشًبل و ػول انزُىة 

 . انزُىثُخ 

 يبؽا ػٍ االيتؼاػ انزغـافٍ نهًزبل انًتىمطٍ و عصبئصه انًشتـكخ ؟- 

 يب هٍ يظبهـ انتفبود ثٍُ ظفتٍ انًزبل انًتىمطٍ ؟- 

 يب هٍ يزبالد و صصُهخ و يؼُمبد انتؼبوٌ األوؿويتىمطٍ ؟- 

  

 : االيتؼاػ انزغـافٍ نهًزبل انًتىمطٍ وعصبئصه انًشتـكخ 

  

  :االيتؼاػ انزغـافٍ 

 .َمغ انًزبل انًتىمطٍ ػُؼ انتمبء لبؿاد إفـَمُب وأوؿثب وآمُب* 

 :ًَكٍ تمنُى انًزبل انًتىمطٍ إنً ظفتٍُ ؿئُنُتٍُ هًب * 

انتٍ تعى ػول لىَخ التصبػَب كفـَنب وإَطبنُب وإمجبَُب ، وػول ألم تمؼيب تتًـكق فٍ شجخ رقَـح : انعفخ انشًبنُخ األوؿثُخ- 

 .انجهمبٌ

وهٍ ػول إفـَمُب انشًبنُخ ومىؿَب ونجُبٌ  (ػول انزُىة  )وتعى ػوال َبيُخ :  األمُىَخ – انعفخ انزُىثُخ اإلفـَمُخ - 

 .وفهنطٍُ انًضتهخ، وتـكُب

  

 :انغصبئص انًشتـكخ نهًزبل انًتىمطٍ  

 .انًىلغ ػهً انجضـ األثُط انًتىمػ- 

 .يُبط يتىمطٍ َتًُق ثفصم شتبء ػافئ وؿغت ، وثفصم صُف صبؿ وربف- 

 .غطبء َجبتٍ يتىمطٍ َتًُق ثبنتُىع وانتؼؿد صنت االؿتفبع- 

 .فالصخ يتىمطُخ تنىػ فُهب ثؼط األغـاك كبنضىايط وانقَتىٌ وانكـوو ثبإلظبفخ إنً انجىاكـ- 

 .صُج َؼتجـ انًزبل انًتىمطٍ يهؼ انؼَبَبد اننًبوَخ انخالث ويىغٍ انضعبؿاد انمؼًَخ: تبؿَظ يشتـن  - 

  

 : يظبهـ انتفبود ثٍُ ظفتٍ انًزبل انًتىمطٍ 

  

 :انًًُقاد انطجُؼُخ  

َنىػ انًُبط شجخ انزبف وانًُبط انصضـاوٌ فٍ انعفخ انزُىثُخ، فٍ انًمبثم فبنعفخ انشًبنُخ أكخـ ؿغىثخ وألم          -

 .صـاؿح وتُفتش ػهً انًُبط انًضُطٍ 

 .تتًـكق انًؼبػٌ ويصبػؿ انطبلخ أكخـ فٍ انعفخ انزُىثُخ         -

  

 :انًًُقاد االلتصبػَخ  

فٍ . تؼبٍَ ثهؼاٌ انعفخ انزُىثُخ يٍ َمص اإلَتبد انفالصٍ وانغؾائٍ ثنجت غهجخ األمبنُت انتمهُؼَخ وتقاَؼ صؼح انزفبف - 

 .انًمبثم تضمك ثؼط ثهؼاٌ انعفخ انشًبنُخ فبئعب فٍ اإلَتبد انفالصٍ يخم فـَنب إمجبَُب وإَطبنُب

 .صـكخ انتصُُغ أكخـ أهًُخ فٍ انعفخ انشًبنُخ صُج َزؼ لىي صُبػُخ  كجـي فٍ غهُؼتهب فـَنب وإَطبنُب وإمجبَُب         -

 .ينبهًخ انعفخ انشًبنُخ فٍ انتزبؿح انؼبنًُخ أكخـ يٍ صصخ انعفخ انزُىثُخ         -

  

 :انًًُقاد انؼًَغـافُخ واالرتًبػُخ  

 يؼؼل انتكبحـ انطجُؼٍ أكخـ اؿتفبػب فٍ انعفخ انزُىثُخ ثفؼم اؿتفبع َنجخ انىالػاد          -

ثُُخ مكبَُخ فتُخ فٍ انعفخ انزُىثُخ  ، يمبثم شُغىعخ انهـو اننكبٍَ فٍ انعفخ انشًبنُخ وعبصخ فٍ انؼول األكخـ          -

 .تمؼيب كفـَنب

 .َنجخ انتًؼٌ أكخـ اؿتفبػب فٍ انعفخ انشًبنُخ أيبو أهًُخ انصُبػخ وانتزبؿح وانغؼيبد         -

يؤشـ انتًُُخ انجشـَخ ألم اؿتفبػب فٍ انعفخ نهزُىثُخ انتٍ تؼبٍَ يٍ ظؼف انؼعم انفـػٌ واؿتفبع َنجخ انجطبنخ          -

 .وَنجخ األيُخ وػؼو كفبَخ األغـ وانغؼيبد انصضُخ

  

 : انتؼبوٌ االوؿو يتىمطٍ 

  

  :(انًظبهـ وانضصُهخ ): تتؼؼػ يزبالد انتؼبوٌ األوؿو يتىمطٍ  



 

 

 أمل انشـاكخ ثٍُ ػول انجضـ األثُط انًتىمػ وانتٍ ًَكٍ تصُُفهب ػهً 1995صؼػ يؤتًـ ثـشهىَخ انًُؼمؼ فٍ َىَجـ * 

 :انشكم اِتٍ 

 .ظًبٌ اننالو واالمتمـاؿ واصتـاو صمىق اإلَنبٌ وانؼًَمـاغُخ وانتنبيش انؼٍَُ انخمبفٍ: فٍ انًزبل اننُبمٍ         -

  2010 فٍ أفك مُخ يُطمخ نهتجبػل انضـإَشبء : فٍ انًزبل االلتصبػٌ          -

انتؼبوٌ ثٍُ يكىَبد انًزتًغ انًؼٍَ يٍ أرم يؼبنزخ لعبَب انًـأح وانشجبة : فٍ انًزبل االرتًبػٍ واإلَنبٍَ          -

 .وانتـثُخ وانؼًم انزًؼىٌ

ايتؼاػا نمـاؿاد يؤتًـ ثـشهىَخ ، أصؼث ثـَبيذ انتؼبوٌ األوؿو يتىمطٍ انًؼـوف ثبمى يُؼا وهى ثـَبيذ يًىل يٍ * 

غـف االتضبػ األوؿثٍ نتؼػُى انشـاكخ ثٍُ ػول ظفتٍ انًزبل انًتىمطٍ فٍ انًُؼاٌ االلتصبػٌ واالرتًبػٍ وانجُئٍ 

 .وانًبنٍ

 :أغـاف انتؼبوٌ األوؿو يتىمطٍ هٍ * 

 .ػول االتضبػ األوؿثٍ- 

يُتؼي نهضىاؿ ثٍُ ثهؼاٌ اتضبػ انًغـة انؼـثٍ انغًنخ ، وعًل ػول أوؿثُخ هٍ فـَنب إمجبَُب إَطبنُب  : 5+5يزًىػخ - 

 .انجـتغبل ويبنطخ

نجُبٌ – مىؿَب – األؿػٌ – فهنطٍُ – تىَل – انزقائـ – انًغـة : ػول يُغـغخ فٍ انشـاكخ األوؿو يتىمطُخ هٍ - 

 .وتـكُب

  

 : تضؼ ثؼط انًؼُمبد يٍ انتؼبوٌ األوؿو يتىمطٍ فٍ يمؼيتهب 

 .امتًـاؿ انصـاع انؼـثٍ اإلمـائُهٍ          -

 .اِحبؿ اننهجُخ نمعُخ اإلؿهبة ػهً انؼاللبد ثٍُ االتضبػ األوؿثٍ وانؼول انؼـثُخ اإلماليُخ         -

اَعًبو ػول أوؿثب انشـلُخ إنً االتضبػ األوؿثٍ وثبنتبنٍ اصتًبل تُبلص انًنبػؼاد وانمـوض انتٍ َمؼيهب االتضبػ          -

 .األوؿثٍ إنً ػول انعفخ انزُىثُخ يٍ انًزبل انًتىمطٍ

 .تقاَؼ انهزـح اننـَخ وفـض لُىػ رؼَؼح ػهً انهزـح انمبَىَُخ         -

 .يشكم تهـَت انًغؼؿاد         -

  

 .َشكم انتجبٍَ ثٍُ ظفتٍ انًزبل انًتىمطٍ ًَىؽرب ػٍ انتفبود ثٍُ ػول انشًبل وػول انزُىة : خاتمة

  

  

 :شـس انًصطهضبد 

 . انمًُخ انًعبفخ نًب تُتزه انمطبػبد االلتصبػَخ ػاعم انجهؼ عالل اننُخ: انُبتذ انؼاعهٍ انغبو 

 . تؼبلؼ ثٍُ غـفٍُ أو أكخـ ، نهتؼبوٌ  و تجبػل انغجـاد فٍ يزبالد يتؼؼػح  :انشـاكخ 

 .يُطمخ تعى ػوال تتفك ػهً تضـَـ انًجبػالد فًُب ثُُهب  : يُطمخ انتجبػل انضـ

 .تتًتغ ثبيتُبفاد رًـكُخ و رجبئُخ المتمطبة ؿؤوك األيىال عبصخ األرُجُخ : يُطمخ صـح 
 


