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 (2المستند رقم )

 
 (3المستند رقم )

 

تعرضت البلدان النامية في السنوات األخيرة ألزمات اقتصادية متعّددة األبعاد أّدت 
في البداية إلى لجوء الدول إلى القروض الداخلية المتصاعدة لتغطية عجز الموازنة، ما 

لية في ت يي تسّبب الحقا في تضخم أعباء المديونّية العامة للدولة واختالال
الفت أن معظم الدول النامية سارت في ظل مؤشِّراتها المالية االقتصادات المحلّية. وال

في اتجاه مزيد من االعتماد على الديون الخارجّية، خصوصًا الطويلة  المتفاقمة
 والقصيرة األجل من الجهات الرسمية والخاصة.

المستدينة فت ون العواقب ويفرض بعض الدول المانحة شروطًا مجحفة على الدول 
تتسّبب  سلبية نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة على القروض الممنوحة، والتي بدوريا

بأضرار اقتصادية بالغة ألنها تستخدم نحو ثلث الموازنة العامة في سداد أقساط الدين 
العام وانخفاض درجة إشباع االحتياجات األساسية للمواطن بسبب ارتفاع األسعار، ما 

ؤّثر سلبًا في التنمية المستدامة، إذ يدفع إلى االستمرار في عجز ميزان المدفوعات ي
 .وارتفاع معدالت التضخم والبطالة

وتمّثل آثار تفاقم المديونّيات الخارجية تحّديات أمام مستقبل الدول النامية، من 
عن دفع  تخالل التدّخل بالشؤون الداخلّية. ف ثير من يذه الدول ترا مت ديونها وعجز 

سوء التقدير في تطور النفقات والواردات، ما أدى  المستحقات في آجالها المحّددة نتيجة
ن إلى ترا م حاالت العجز في الموازنة. واتضح أن مقايضة الديون الخارجية بين الدائ  

ما عن طريق حصول الدولة  دينوالم   مم نة، إما بحقوق ُمل ّية في مشاريع الدولة، وا 
ما عبر فتح البلد الم دين أسواقه الدائنة عل ى أفضلّية إدخال وتسويق سلعها ومنتجاتها، وا 
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  ( 1المستند رقم )

 صادرات الدول النامية )بالنسبة المئوية(                 

1999 

 23صفحة  –المصدر : أطلس العولمة 



 األسـئلـة
 

 ( :1من خالل المستند رقم ) -1

 قارتْين شهد بعض دولها أزمات غذائّية طارئة في بداية القرن الحادي والعشرين،أذ ر  -أ
 (ونصف عالمة)              .أربع دول عانت من يذه األزمات من ياتْين القارتْين اذ رو    
 ة واحدةيت دول العالم على يذا المستند، واستنتج خاصل  ثِّ حدِّد المعيار الذي على أساسه مُ  -ب

 (عالمةال )ثالثة أرباع             . تمّيز عالم الشمال عن عالم الجنوب 
 

 (:2من خالل المستند رقم ) -2

 ()ثالثة أرباع العالمة         .  ل نوع من أنواع صادرات الدول الناميةاه العام لتطور حدِّد االتج -أ

 (نصف عالمة)          نوع الصادرات الذي شهد التطّور األ بر.  أذ ر -ب
      

 (: 3من خالل المستند رقم ) -3

 (نصف عالمة)             . له اقترح عنوانًا مناسباً  -أ

 (نصف عالمة)         .التي لجأت إليها البلدان النامية والديون القروضْي مصدر اذ ر  -ب     
نِّف -ج ًً و  اجتماعية ،اقتصادية ،أربع مجموعات )مالية من في جدول ،ص   سياسية( سبعا 

 (نصف ثالث عالمات و)           .المديونية على البلدان النامية نتائج من    
 

 :ائية يعاني منها العديد من دول عالم الجنوب( إلى صعوبات غذ1يشير المستند رقم ) -4

ح         (عـالمتـان)                .سببْين يؤديان إلى يذا الواقعأ وض 
 

 :أن من أسباب لجوء الدول النامية إلى االستدانة يو تغطية عجز الموازنة( إلى 3يشير المستند رقم ) -5

ح ثالثة أسباب أخرى تدفع بالبلدان النامية -أ   (عالمة ونصف)             إلى االستدانة. أ وض 
ح ثالثة تدابير تطلبها دول الجنوب الم دينة من دول الشمال الدائنة لتخفيف حّدة المديونية فيها.    -ب  (عالمة ونصف)أ وض 

 

 بالرغم من سعي دول الجنوب الدائم لتحقيق عملّية التنمية وتجاوز حال التخّلف، -6

 جّية في مواجهة يذه العملية:تستمر عوائق داخلّية وخار  

ح          (أربع عالمات)        .عائقْين داخلّيْين وعائقْين خارجّيْين تعترض تحقيق التنمية في عالم الجنوبأ وض 
 

 تغّيرات واضحة في تطور نسب صادرات الدول النامية( إلى 2يشير المستند رقم ) -7

 :من المواد األّولّية ومن المنتجات المصّنعة      

ح        (عـالمتـان)    من يذين النوعْين من السلع. يذا التطور بالنسبة ل ل   ثدور الشر ات متعّددة الجنسيات في إحداأوض 

 
 م انية قراءتها(.شكل المسابقة  (عالمة واحدة)           : )مصطلحات ومفاييم، ترتيب المسابقة وا 

 1.5بـ    ل عالمة عالمة الجغرافيا النهائية ثالثون، أي تضرب . 

 


