مسابقة في مادة الجغرافيا
فرع:علوم عامة وعلوم حياة واجتماع واقتصاد
تحليل مستندات:

شافيزوحلفاؤه يطلقون "بنك الجنوب"
قام شافيز إلى جانب قادة ست دول أخرى من أمريكا الجنوبية ،بإطالق بنك تنمية إقليمي ،يعتبرونه كرد القارة الالتينية على المقرضين الدوليين
المتأثرين بالواليات المتحدة.وبرأس مال أولي قيمته المتوقعة سبعة مليارات ،يقول الداعمون إن Banco del Surأو بالعربية “بنك الجنوب” ،سيقدم
قروضا لدول أمريكا الالتينية بشروط والتزامات أقل من تلك التي يقدمها البنك الدولي ،أو صندوق النقد الدولي ،أو بنك التنمية للدول األمريكية.
وأشاد الرئيس البوليفي إيفو موراليس ،التي تعتبر دولته األكثر فق ار في القارة ،بالبنك كأداة جديدة لمحاربة الفقر والتخفيف من التباينات ،كما انتقد ما
وصفه بممارسات متطرفة للمقرضين الدوليين الذين يطالبون بقواعد صارمة ،كشروط للدين المتضخم.
وتعد هذه المؤسسة أحد االقتراحات المتعددة التي تندرج ضمن النداء الطموح لشافيز ،بتوحيد دول أمريكا الالتينية باسم “إتحاد الجمهوريات” ،كما
وتتضمن رؤيته مد أنابيب غاز طبيعي عبر القارة ،باإلضافة إلى التحالف التجاري.
ومن المتوقع أن تكون فنزويال ،صاحبة أكبر مخزون نفط في أمريكا الجنوبية ،مموال رئيسيا إلى جانب الب ارزيل ،كما ذكرت األسوشيتد برس.
وقال بيتر ديشازو ،من مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية في واشنطن“ ،لدى شافيز مصادر كبيرة جدا تحت تصرفه ،وسيستمر في الترويج
لرؤيته للعالم ،ولكن ما زال علينا أن نرى فيما إذا كانت المبادرة ذات توجه سياسي ،أم أنها ستكون بنك تنمية إقليمي حقيقي.
هذا وسيتولى إدارة مجلس البنك ،وزراء المالية من األرجنتين وبوليفيا والب ارزيل واإلكوادور وباراغواي وأورغواي وفنزويال ،ويقول المسؤولون إن البنك
سيقدم قروضا لمشاريع بناء الطرق ،ولبرامج مقامة الفقر ،ولخطط التكامل اإلقليمي ،كما وستتخذ المؤسسة من كاراكاس مق ار لها.
البلد -1117/01/01 -بيونس آيرس ,األرجنتين(.)CNN

المستند رقم ()1

تفيد التقديرات أن النمو االقتصاادي فاي البلادان النامياة قاد
يانخف  5.0الاى  5..0فاي المئااة سانة  2552مماا يحكاام
علا ااى  05م اليا ااين نسا اامة اضا ااافيين با ااالعي فا ااي فقا اار السا اانة
المقبل ا ااة.ويقرر البن ا ااك ال ا اادولي ان  05-25أل ا ااف طف ا اال دون
الخامسة في العالم قد يموتون نتيجة التاثيرات االقتصادية لهاذه
االحاادااذ اذ يعااوق الفقاار الكفاااح ضااد سااوء الت ذيااة وأم ا ار
الطفولة.
مجلة البيئة والتنمية – كانون أول – 1117

المستند رقم ( -1ب)

لقد اصبحت الشركات متعددة الجنسيات ذاك الحيوان األسطوري المسى بهيمواذ عمالقة ضخمة عالمية في أيديها قوة سياسية ضخمة تستخدمها.
لقد حدا ت يير في ميزان القوة ساهمت في احداثه السياسات الحكومية في الخصخصة وتحرير التجارة ورفع القيود والتطور في تقنيات االتصااالت

خالل العشرين سنة الماضيةذ وأن أكبر  00مؤسسة مالية في العالم هي اآلن شاركاتذ مقابال  04تمتلكهاا الادول وتزياد مبيعاات شاركتي موتاورز وفاورد
على اجمالي الناتج المحلي لجميع دول ما وراء الصحراء االفريقية.
ولم يشهد التاريخ الحديا قبل هذه الهوة التي تفصل بين الفقراء واالغنياء في االتساع بين الشمال والجنوب وال حتى بين الدولة الواحدة .فهناك 00
مليااون اميركااي ال يتمتعااون بالتااامين الصااحي .وفااي لناادن يترصااد الااذين ي ساالون زجاااج السااياراتذ متااأبطين مساااحات وحاااملين دالء ماان المياااه القااذرةذ
السائقين عند اشارات المرور.
وفاي الوقات الاذي ينفاق فياه األميركياون سانويا ثمانياة بالياين دوالر علاى ماواد التجميال ال يجاد فياه العاالم تساعة بالياين دوالر تكفاي حساب التقاديرات
األمم المتحدة لتوفير مياه الشرب النظيف والمرافق الصحية.
لقد انتصرت الرأسمالية لكن غنائمها لم تصل الى الجميع.
عالم المعرفة – السيطرة الصامتة – العدد 333
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المستند رقم ()3

األسـئلـة
 -0ح ِّدد طبيعة كل من المستندات ( 2 -0أ و  2ب –  )3ومصدره وموضوعه.

(ثالث عالمات)

 -2اقترح عنوانا ً مناسبا ً للمستند رقم ( - 2أ).

(نصف واحدة)

 -3من خالل المستند رقم (:)0
أ – بيِّن أهداف "بنك الجنوب".
ب -سم دول ادارة البنك والمنطقة الجغرافية التي تنتمي اليها .

(عالمة واحدة)
(عالمة واحدة)

 -4من خالل المستند (: )3
أ  -بين اثنين من مالمح صورة العالم المعاصر.
ب -عرف بالشركات المتعددة الجنسيات وبين اثنين من مظاهر اهميتها الدولية.
ج -بين العوامل التي ساهمت في انتشار العولمة.

(عالمة واحدة)
(عالمة ونصف)
(عالمة واحدة)

 -1أذكر من خالل المستند رقم ( -2ب) المشاكل التي يعاني منها عالم الجنوب.

(عالمة واحدة)

 -3اعتمادا على المستند ( - 2أ ) وعلى معلوماتك بين أربعة مظاهر للعالقة بين الشمال والجنوب .

(عالمتـــان)

 -7يذكر المستند رقم ( )0الى أن لدى شاف يز مصادر مالية كبيرة ,ما هو مصدر هذه االموال وما هي التهمة التي توجه لشافيز.
(عالمة واحدة)
 -8أشار المستند رقم ( )3الى وجود هوة تفصل بين عالم الشمال وعالم الجنوب .بين اربعا من الخطوات التي يمكن لكل من عالم
(عالمتـــان)
الشمال وعالم الجنوب اعتمادها لتضييق هذه الهوة .
 -9يشير المستند رقم ( )0الى ممارسات متطرفة للمقرضين الدوليين الذين يطالبون بقواعد صارمة ,كشروط للدين المتضخم.
(عالمتـــان)
 بين اربعة شروط تفرضها الدول الدائنة على الدول المدينة. -01يشير المستند رقم ( )3الى أن الرأسمالية انتصرت ولكن غنائمها لم تصل الى الجميع .
 هل يعني ذلك الى ان عالم الشمال كتلة متجانسة ؟ برر اجابتك مستعينا بالمستند رقم ( )3من خالل ثالثة مظاهر اجتماعية(عالمتـــان)
واقتصادية مختلفة .
* الشكل  :كتابة صحيحة للمصطلحات والمفاهيم ،ترتيب المسابقة وإمكانية قراءتها.

(عالمة واحدة)

جزء
السؤال

التصحيح

1

طبيعة المستند رقم ( : )1نص أو مقالة
طبيعة المستند رقم (-2أ)  :رسم كاريكاتوري
طبيعة المستند رقم (-2ب)  :نص أو مقالة
طبيعة المستند رقم ( : )3نص أو مقالة
المصدر:مذكور في المستندات
موضوع المستند رقم ( : )1انشاء بنك الجنوب
موضوع المستند رقم ( -2أ)  :العالقة بين الشمال والجنوب
موضوع المستند رقم ( -2ب)  :الوضع االجتماعي في الدول النامية
موضوع المستند رقم ( : )3الهوة بين الشمال والجنوب.

2

العنوان المناسب للمستند رقم ( -2أ) :العالقة بين الشمال والجنوب
أ -أهداف بنك الجنوب  - :تقديم القروض  -محاربة الفقر – التخفيف من
التباينات – التحالف التجاري.

العالمة

3

ربع عالمة لطبيعة المستند
والمصدر والموضوع.

1/2

نصف عالمة لالجابة الصحيحة
(اي عنوان بهذا المعنى)

1

3
ب -دول ادارة البنك :األرجنتين – بوليفيا – البرازيل – االكوادور –
باراغواي – أوروغواي – فنزويال.
المنطقة الجغرافية :أميركا الجنوبية أو الالتينية .
أ -مالمح صورة العالم المعاصر  - :عالم غني وعالم فقير
 -تفاوت الغنى في دول الشمال

4

ب -تعريف الشركات :شركات ضخمة عالمية في أيديها قوة سياسية تستخدمها.
 مظاهرها  - :هيمنة سياسية
 هيمنة اقتصاديةج -العوامل :الشركات متعددة الجنسيات – الخصخصة – تحرير التجارة -
رفع القيود – تقنيات االتصاالت .

5

6

7
8

المشاكل  - :الفقر – الموت – سوء التغذية – األمراض
مظاهر العالقة :
حاجة الشمال الى الجنوب من:
النفط – المواد األولية – األسواق – اليد العاملة الغنية والرخيصة – خدمة
الدين – هجرة االدمغة .
حاجة الجنوب من الشمال:
رؤوس األموال عبر االستدانة – فرص عمل – التكنولوجيا – المساعدات –
االعالم – االستثمارات.
مصادر االموال  :النفط
التهمة  :للمبادرة أهداف سياسية

مالحظات

1

عالمة واحدة ألربعة أهداف لكل
منها ربع عالمة
نصف عالمة لدول ادارة البنك
نصف عالمة للمنطقة الجغرافية

1

المطلوب فكرتين لكل منها
نصف عالمة
نصف عالمة للتعريف

11/2
نصف عالمة لكل مظهر
1

1

المطلوب  4عوامل لكل منها
ربع عالمة
المطلوب  4مشاكل لكل منها
ربع عالمة
نصف عالمة للفكرة الصحيحة

2
المطلوب  4أفكار شرط التنوع
1

نصف عالمة لالجابة الصحيحة

2

المطلوب  4أفكار لكل منها

الخطوات:
الجنوب
 السيطرة على التضخم السكاني في الجنوب – تنمية الموارد البشرية – رفعمستوى التعليم –اعداد اليد العاملة التقنية – العمل على امتالك التكنولوجيا
التقنية – اصالح االدارة – تخفيض الهدر -الغاء المديونية – حسن
استثمار المواد ...
الشمال
 نظام تجاري عادل – فتح األسواق – نقل التكنولوجيا – تقديمالمساعدات .

نصف عالمة شرط التنوع

الشروط التي التي تفرضها الدول الدائنة:
9

 تطبيق سياسة تقشف اقتصادية – اعتماد سياسة الخصخصة – تحرير النقدالدولي – فرض مزيد من الضرائب ورفع الرسوم – جدولة الدين القديم .

2

كال
 -1من الناحية االقتصادية ( تفاوت الدخل – تفاوت في حصة التجارة الدولية –
تفاوت في حجم الصناعة )...
11

 -2من الناحية االجتماعية ( تفاوت في مستوى المعيشة – تفاوت في مؤشر
التنمية – تفاوت المستوى الصحي  -التقديمات االجتماعية ) ...

نصف عالمة لالجابة بكال
2

الشكل

-

نصف عالمة للتبرير الصحيح
المطلوب ثالث تبريرات
صحيحة

 -3تفاوت داخل الدولة الواحدة .
المصطلحات والمفاهيم  1/2 :عالمة.
ترتيب المسابقة  1/4 :عالمة.
إمكانية قراءة المسابقة  1/4 :عالمة.

المطلوب اربعة أفكار لكل منها
نصف عالمة

1

