
 

 :باك الثانية الجغرافيا دروس مصلحات
(،  1994مؤسسة دولية انبثقت عن اتفاق مراكش) : OMC منظمة التجارة العالمية  - •

.وقد حلت محل منظمة الكاّت . تتلخص مهامها في   1995ودخلت حيز التطبيق سنة 
رية العالمية ، وحل النزاعات التجارية، ثم تحرير القطاعات : ضبط العالقات التجا

  . االقتصادية

تجمع اقتصادي وسياسي تأسس منذ سنة  :(G7) مجموعة الدول السبع الكبرى •
، يجمع الدول الغنية األكثر تصنيعها في العالم الواليات المتحدة  1975

  1997صبح يضم منذ األمريكية+اليابان+انجلترا+فرنسا+ألمانيا+ايطاليا+كندا وأ
 – .(G8) روسيا مكونة مجموعة الثمانية الكبار

التبادل الحر : عملية تجارية تتم بين بلدين أو أكثر، وتقوم على عدم إخضاع  •
 .المعامالت التجارية لقيود محددة كحقوق الجمارك أو تحديد سقف السلع المتبادلة

ين أو مجموعة من الدول تتفق  منطقة التبادل الحر : منطقة شاسعة تتكون من دولت  - . •
على تحرير المبادالت التجارية فيما بينها بتخفيض أو إلغاء جزئي أو كلي للرسوم 

 . الجمركية

،  1971البلدان األقل نموا : مجموعة من البلدان الفقيرة حددتها األمم المتحدة منذ  •
اع نسبة  اعتمادا على معايير: ضعف الدخل الفردي،ضعف اإلنتاج الصناعي، ثم ارتف

 – . دولة49األمية.تضم حاليا 

الترابطات : هي التدخل أو االرتباط الذي أصبح يميز اقتصاديات العالم ومناطقه بفعل   •
العولمة . ويتخذ ذلك عدة أشكال : بشرية )هجرات السكان والعمال ( اقتصادية 

 .كتيارات التجارة واألموال ، ثم ثقافية ، وغيرها

مؤشر التنمية البشرية : مؤشر إحصائي مركب يقوم على ثالثة مؤشرات : الدخل  - . •
الفردي ، ومستوى التعليم وأمد الحياة . يستعمل لتصنيف بلدان العالم حسب مستواها 

من طرف    1991االقتصادي واالجتماعي.اعتمد مؤشر التنمية البشرية منذ سنة 
 برنامج األمم المتحدة للتنمية 

دماج المجالي : نظام يتم داخله تعاون وتكامل مجموعة من المناطق، من أجل  االن  - . •
 . ضمان مستوى اقتصادي وسياسي واجتماعي موحد

عقب تفكك   1991رابطة الدول المستقلة : تجمع اقتصادي تأسس في دجنبر  -. •
يا بلدانه)ماعدا دول البلطيق أي ليتونيا ولتوانيا استون 12االتحاد السوفياتي ، ويضم 

 (.يهدف هذا التجمع إلى تنسيق التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء 

الدول الصناعيةالجديدة األسيوية : هي دول جنوب شرق أسيا األربع : كوريا   - . •
 الجنوبية + تايوان + هونكونغ + سنغفورة 

القوى الصاعدة : بلدان بدأت تظهراقتصاديا على المستوى العالمي:   - . •
 .يا، والهند،وجنوب أفريقيا وتركيا،والبرازيل، واألرجنتين،والمكسيككالصين،وماليز

) بالفرنسية ( ،تعني اتفاقية التبادل   Alena نافتا : ) باالنجليزية ( وتسمى أيضا ألينا •
الحر ألمريكا الشمالية، التي وقعها دول أمريكا الشمالية الثالث ، الواليات المتحدة  

 .1994، وأصبحت سارية المفعول في يناير 1992وكندا والمكسيك في دجنبر 



التبادل الحر : عملية تجارية تتم بين بلدين أو أكثر، وتقوم على عدم إخضاع -. •
 . المعامالت التجارية لقيود محددة كحقوق الجمارك أو تحديد سقف السلع المتبادلة

لمبادالت  الحمائية : مجموعة من التدابير االقتصادية يتخذها بلد معين،على مستوى ا - •
الخارجية ، تهدف إلى الحد من الدخول السلع األجنبية بفرض قيود عليها، من أجل  

 . حماية االنتاج الوطني من المنافسة

البنك العالمي : يضم كال من من البنك الدولي إلعادة البناء و التنمية و الجمعية الدولية   •
تنموية عبر العالم من خالل  للتنمية وهو مؤسسة مالية دولية تتولى تمويل المشاريع ال

 . منح القروض للدول مقابل االلتزام بشروط محددة

صندوق النقد الدولي:مؤسسة مالية دولية تتلخص مهامها في تثبيت االوضاع النقدية  •
العالمية وبناء اقتصاد منفتح عالميا .ثم اعطاء القروض للبلدان االعضاء التي تعاني  

 . من عجز في ميزان األداءات

ركات متعددة الجنسيات: شركات رأسمالية ضخمة لها عدة فروع في بلدان العالم  الش •
 .و تقوم بتحريك اموالها بحرية بفعل قوانين االستثمار و التجارة

 

 

 


