
 

 

 تفاوت النمو بين الشمال والجنوب
 : االيتساز انزغزافٍ نهًزال انًتىسطٍ وذصائصه انًشتزكت 

  

 . َمغ انًزال انًتىسطٍ ػُس انتماء لاراث إفزَمُا وأوربا وآسُا

- انتٍ تعى زول لىَت التصازَا : انعفت انشًانُت األوربُت: ًَكٍ تمسُى انًزال انًتىسطٍ إنً ظفتٍُ رئُسُتٍُ هًا* 

 .انعفت انزُىبُت اإلفزَمُت  األسُىَت انتٍ تعى بهساَا َايُت 

  

- غطاء َباتٍ يتىسطٍ - يُاخ يتىسطٍ -  انًىلغ ػهً انبحز األبُط انًتىسػ : انرصائص انًشتزكت نهًزال انًتىسطٍ

 .تارَد يشتزن  - فالحت يتىسطت 

  

 : يظاهز انتفاوث بٍُ ظفتٍ انًزال انًتىسطٍ 
  

َسىز انًُاخ شبت انزاف وانًُاخ انصحزاوٌ فٍ انعفت انزُىبُت، فٍ انًمابم فانعفت انشًانُت أكخز :   انًًُزاث انطبُؼُت

 .تتًزكز انًؼازٌ ويصازر انطالت أكخز فٍ انعفت انزُىبُت-  رغىبت وألم حزارة وتُفتح ػهً انًُاخ انًحُطٍ  

  

فٍ انًمابم تحمك بؼط بساٌ .  تؼاٍَ بهساٌ انعفت انزُىبُت يٍ َمص اإلَتاد انفالحٍ وانغذائٍ :  انًًُزاث االلتصازَت

حزكت انتصُُغ أكخز أهًُت فٍ انعفت انشًانُت حُج َزس لىي صُاػُت  كبزي  - انعفت انشًانُت فائعا فٍ اإلَتاد انفالحٍ 

 .يساهًت انعفت انشًانُت فٍ انتزارة انؼانًُت أكخز يٍ حصت انعفت انزُىبُت-  

  

بُُت سكاَُت فتُت فٍ انعفت  - يؼسل انتكاحز انطبُؼٍ أكخز ارتفاػا فٍ انعفت انزُىبُت :   انًًُزاث انسًَغزافُت واالرتًاػُت

 َسبت انتًسٌ أكخز ارتفاػا فٍ انعفت انشًانُت  - انزُىبُت  ، يمابم شُرىذت انهزو انسكاٍَ فٍ انعفت انشًانُت

 .يؤشز انتًُُت انبشزَت ألم ارتفاػا فٍ انعفت نهزُىبُت          -

  

 : انتؼاوٌ االورو يتىسطٍ  
  

 (انًظاهز وانحصُهت ):   تتؼسز يزاالث انتؼاوٌ األورو يتىسطٍ 
ظًاٌ انسالو واالستمزار :  أسس انشزاكت بٍُ زول انبحز األبُط انًتىسػ  1995حسز يؤتًز بزشهىَت انًُؼمس فٍ َىَبز - 

انتؼاوٌ  -  2010إَشاء يُطمت نهتبازل انحز فٍ أفك سُت . - واحتزاو حمىق اإلَساٌ وانسًَمزاغُت وانتسايح انسٍَُ انخمافٍ

 .بٍُ يكىَاث انًزتًغ انًسٍَ 

 ايتسازا نمزاراث يؤتًز بزشهىَت ، أحسث بزَايذ انتؼاوٌ األورو يتىسطٍ انًؼزوف باسى يُسا -  

زول يُرزغت فٍ انشزاكت األورو  - 5+5يزًىػت .- زول االتحاز األوربٍ: أغزاف انتؼاوٌ األورو يتىسطٍ هٍ -  

 .يتىسطُت 

  

اِحار انسهبُت - .استًزار انصزاع انؼزبٍ اإلسزائُهٍ :  تحس بؼط انًؼُماث يٍ انتؼاوٌ األورو يتىسطٍ فٍ يمسيتها 

اَعًاو زول أوربا انشزلُت إنً االتحاز - .نمعُت اإلرهاب ػهً انؼاللاث بٍُ االتحاز األوربٍ وانسول انؼزبُت اإلساليُت

 .تزاَس انهززة انسزَت وفزض لُىز رسَسة ػهً انهززة انماَىَُت- األوربٍ 
 


