
 :انجغزافٛب

 :انٕثٛقخ األٔنٗ

انذٔل انسذ رجهٕرد يسبعٙ دكٕيبد أٔرثب انغزثٛخ نهُٕٓض ثبقزصبدٚبرٓب انٕغُٛخ ثعذ انذزة انعبنًٛخ انثبَٛخ، فٙ رٕقٛع "

عهٗ أرض انٕاقع األْذاف انزٙ رسًذ فٙ ْذِ - الدقب–ٔاظعخ ثذنك َٕاح سٕق اقزصبدٚخ رجسذ يعبْذح رٔيب  عهٗ األٔنٗ

عٍ قٕرٓب فٙ انًٛذاٌ االقزصبد٘ ٔاالجزًبعٙ، دزٗ َْزٔنذ انذٔل " انسٕق انصغٛزح"يب إٌ أثبَذ ْذِ  (ٔ)،...انًعبْذح

ٔيُذ انزسعُٛبد ثذأ انعذ انعكسٙ نجُبء أٔرثب انًٕدذح، ثذأ . ، نالَعًبو إنٛٓب...األخزٖ يٍ جُٕة أٔرثب ٔيٍ شًبنٓب رجبعب

ارذبدا أٔرثٛب قٕٚب - ثبأليس–" انسٕق انصغٛزح "، ٔغذد ثبألٔرٔٔإَٓبء ... ٔيزٔرا ثًعبْذح شُٛغٍثًعبْذح يبسززٚخذ، 

 ".ٔقٕح جٕٛسٛبسٛخ ُٚذست نًٓب دسبة
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 : انٕثٛقخ انثبَٛخ

ًٚثم انجذٔل انزبنٙ رطٕر دصص االرذبد األٔرثٙ يٍ ثعط األَشطخ يقبرَخ يع ثبقٙ انعبنى ثبنُست انًبئٕٚخ فًٛب ثٍٛ 
1985 ٔ1995:  

   

 المعطيات 

1985  1995  

  %ثبقٙ انعبنى   %االرذبد األٔرثٙ   %ثبقٙ انعبنى   %االرذبد األٔرثٙ 

  93.5  6.5  93.2  6.8 السكان 

  78  22  80  20 اإلنتاج الفالحي 

  71  29  72.3  27.7 اإلنتاج الصناعي 

  82  18  83  17 التجارة العالمية 
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 :رًعٍ جٛذا فٙ انٕثٛقزٍٛ ثى أجت عهٗ يب ٚهٙ

  :انٕثٛقخ األٔنٗ

  .دذد انفكزح األسبسٛخ نهُص-1

  .اشزح يب رذزّ خػ شزدب جغزافٛب -2

 : انٕثٛقخ انثبَٛخ

 :أٔال

  . 1995يثم فٙ يجٛبٌ يُبست يعطٛبد انجذٔل انخبصخ ثسُخ  -أ 

اسزخهص يٍ انجذٔل ارجبِ رطٕر دصص االرذبد األٔرثٙ ثبنُسجخ نإلَزبج انفالدٙ ٔانصُبعٙ ٔانزجبرح انعبنًٛخ فًٛب  -ة 

  .ثى دّذد أسس ْذا انزطٕر ثبنُسجخ نكم قطبع عهٗ دذح 1995ٔ 1985ثٍٛ 

  .ثى ّٔظخ أسجبثٓب 1995ٔ 1985أدست َسجخ رطٕر دصخ سكبٌ اإلرذبد األٔرثٙ فًٛب ثٍٛ - ج

 :ثبَٛب

  .إسزعزض انًشبكم انزٙ رعبَٙ يُٓب انفالدخ فٙ االرذبد األٔرثٙ

 

 :انزبرٚخ

جذ أشكبل انعغٕغ االسزعًبرٚخ األٔرثٛخ عهٗ انًغزة خالل ّٕ  ثفزض يعبْذاد ٔارفبقٛبد غٛز يزكبفئخ عهّٛ 19 انقزٌ ر

 .إَعكسذ عهٗ ثُٛزّ االقزصبدٚخ ٔاالجزًبعٛخ

انزٙ اسزٓذفذ انًغزة فًٛب  (انقبََٕٛخ)فٙ يٕظٕع إَشبئٙ أثزس أْى انعغٕغ األٔرثٛخ انعسكزٚخ ٔاالقزصبدٚخ ٔانذثهٕيبسٛخ

ثى دذد اإليزٛبساد انزٙ دعٛذ ثٓب انذٔل األٔرثٛخ ثًٕجت انًعبْذاد ٔاإلرفبقٛبد انزٙ أثزيذ فٙ ْذا  1844ٔ1863ثٍٛ 

 اإلغبر يجُٛب َزبئجٓب عهٗ انجُٛزٍٛ االقزصبدٚخ ٔاالجزًبعٛخ نهًغزة
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