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 ما املقصود :    التكتالت االقتصادية    ـــ الكوميسا
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التكتالت 

 االقتصادية 

درجة من درجات التكامل االقتصادي الذي يقوم بني جمموعة من الدول املتجانسة 
 ًجغرافيا، وثقافيًا واجتماعّيا، وجتمعها جمموعة من املصاحل االقتصادية املشرتكة

  أفريقيالدول الشرق وجنوب  املشرتكةهى السوق  كوميسا 
 حتديــد تعريفة موحدة على الســلع املستوردة من الدول خارج التكتل احتاد مجركى 
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 (كل ماسبق -االحتاد اجلمركى  -مشروع العملة املوحدة-احتاد غرف جملس التعاون-)قوات درع اجلزيرة

 تعمل ..........  على رفع احلواجز اجلمركية والغري اجلمركية بني اعضاء التكتل االقتصادي امام السلع الوطنية :ـ 22
 ــ الوحدة االقتصادية ( التجارة احلرةـ السوق املشرتكة ــ  )منظمة الفاو

 :ـ حتديد تعريف موحده على السلع املستورة من الدول خارج التكتل تعرف بـ23
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 تفسر وجود قوة عسكرية لدى الدول أعضاء التكتل تعد من مقومات جناحه واستمرارهمب 
 ما العالقة بني:ـ القوة العسكرية والتكتالت االقتصادية  

 يعد من مقومات جناحة واستمراره االقتصاديايك :ـ هل وجود قوة عسكرية لدى دول التكتل ما ر
 (    خطـأ اقتصاديبرهن على صحة او خطأ )تعترب املقومات العسكرية أهم شروط لقيام أي تكتل 

 الن  تكتل اقتصادي  أيلكن من مقومات وجناح واستمرار هى فى  الغالًب ليست شرطا لقيام تكتل اقتصادي 
 من الدول األخرى أو من التكتالت االقتصادية األخرى  التكتل االقتصادي يواجه منافسة- أ

نزاعات قد تلجأ فيها التكتالت االقتصادية إىل استخدام القوة أو  بعض هذه املنافسات ينتج عنها- ب
التلويح باستخدامها . القوة االقتصادية البد أن تستند إىل قوة 

 عسكرية حتميها
 عد املفوضية األوربية اجلهاز التنفيذي لالحتاد ت
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 حيث  تشرف علي 

  -على :حيث تشرف  .1
  ميزانية االحتاد 
 والربامج اليت يوافق عليها . 
 االتفاقيات واملعاهدات باالشرتاك مع حمكمة العدل األوربي 
 متثل املفوضية االحتاد علي املسرح الدولي سياسيا:ـ 2
 األوربى واجمللس الربملان إىل بقوانني احاتتقديم اقرت فى احلق هلا:ـ 3

 2017حدد إىل أى مدى تتشابه املقومات البشرية والتكنولوجية الالزمة لقيام التكتالت دور اول 
  2016مب تفسر :ـ  املقومات البشرية والتكنولوجية تساعد على قيام التكتالت االقتصادية   ث .ع 

 
 

 وجناح التكتالت االقتصاديةملناسب ا عالقة بني  :ـ حجم السكان توجد  
 بني دول اعضاء التكتالت االقتصادية  سكانما نتائج /وجود حجم  

 يضمها التكتل االقتصادى  الثىمناسب يف الدول  سكانماذا حيدث اذا :ـ تواجد حجم 
 عنصر اساسي فى قيامة  االقتصاديمب تفسر / احلجم السكاني املناسب فى دول التكتل 

 االقتصادية األنشــطة قيام على تشــجع ًالتكتل دول نيب سوق ضمان .1
  التكتل فى الدول موارد اســتثمار على قادرا يكون العمالة من حجم وجود .2
 اإلنتاج والتخصــص املهارة من عالية درجة  على كانت اذا خاصا اساسي عنصر العمالة تعد .3

 
 

 قيام التكتالت االقتصادية (  يف العادات والتقاليد يف  التشابه مب تفسر :ـ اهمية) 
 تصاديةقيام التكتالت االق / تشابهت العادات والتقاليد عند ماذا حيدث اذا       

 ًاخلصائص الثقافية لســكان الدول يعد عامالً مهما يشــجع على قيام التكتل واســتمراره
 
 

 مب تفسر :ـ التقدم التكنولوجي فائدة  لدول التكتل
 تقارب املستوى التكنولوجى للدول املنظمة للكتل االقتصادى مب تفسر / اهمية 

 االقتصادىمتقارب بني دول التكتل  يالتكنولوجماذا حيدث اذا :ـ اصبح املستوى 
 الدول كل الفائدة تعم أن على يساعد التكتل دول بني متقارب تكنولوجي مســتوى وجود إن .1

 التكتل مبزايا التكتل دول من دولة استئثار دون األعضاء

 اجمللس االوربى قمة اجهزة االحتاد االوربىيعد 
  حاد  يتكون من رؤساء الدول واحلكومات اليت يتشكل منها االحتاد                 حيث 
  .حيدد اجمللس اجتاه وأولويات السياسة العامة لالحتاد 

 س التعاون السلطة العليا جملل  العربييعد اجمللس االعلى جمللس التعاون لدول اخلليج  

 الن يتكون من رؤساء وملوك الدول الست ورئاسته دورية  مهامه هى 

 احلجم السكانى املناسبـ 

 (تشابه العادات والتقاليد) اخلصائص الثقافيةـ 

        املستوى التكنولوجيـ 
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 :ـ  وضع السياسة العليا للمجلس.                     2:ـ التصديق علي ميزانية األمانة العامة             1
 ية املنازعات:ـ تشكيل  هيئة تسو4:ـ تعني األمني العام                                       3

 يعد اجمللس الوزاري اجلهاز التنفيذي جمللس التعاون لدول اخلليج العربي
حيث يتكون من وزراء خارجية الدول االعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء يعقد 

 اجتماعاته مرة كل ثالث اشهر 
 :  هاختصاصاتاهم 

 لدول االعضاء اقرتاح السياسات ووضع التوصيات اهلادفة لتطوير التعاون بني ا .1
 العمل على تنسيق وتشجيع االنشطة القائمة بني الدول االعضاء  .2
 تعني االمناء املساعدين ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .3

 تعترب املقومات االقتصادية من أهم املقومات التى تشجع على قيام التكتالت االقتصادية
 ساسى لنجاح التكتالت االقتصادية  مب تفسر / تنوع املوارد االقتصادية والطبيعية عامل أ

 الطبيعية االقتصادية املوارد –1
 (مب تفسر)  االقتصادية التكتالت لنجاح أساسي عامل والطبيعية االقتصادية املوارد تنوع 
 التشابه على ال التنوع على يقوم التكامل ألن .1
 التكامل فى الدخول على هلا حافزا يكون الدول بعض لدى كاف بشكل الطبيعية املوارد توفر عدم .2

  املوارد هذه بها تتوفر اليت الدول من غريها مع
 األساسية اإلنتاج عناصر توفر – 2

املال عاماًل  ورأس العمل كعنصر اإلنتاجية بالعمليات للقيــام الالزمة اإلنتــاج عناصــر وجود 
 للقيام التكتالت االقتصادية 

 األساسية البنية توفر – 3
 العناصر من يعد إذ االقتصادى التكتل واملواصالت شــريان النقل ووســائل لطرقا بها يقصد 
 - اقتصادي تكتل أي وجناح قيام فى اهلامة

  
 

 
 اهم متغريات اخلريطه السياسيه العاملي االقتصاديةدلل :ــ تعترب لتكتالت 

ية منذ النصف الثانى من دلل:ـ  تعترب التكتالت االقتصادية من أهم املستجدات على الساحة العامل
 القرن العشرين خاصة منذ انتهاء " احلرب الباردة " 

 دلل جغرافيًا :ـ أثر التكتالت االقتصادية على الساحة العاملية واالقليمية 
 تكاد ان تغطى التكتالت االقتصادية معظم خريطه العامل /دلل

 م١٩٩١عام   ماسرتخيت الذي حتول عن السوق األوربية مبوجب معاهدة االحتاد األوربي .1
 م.١٩٩٢: وهي منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية عام  النافتا .2
 الذي يضم معظم دول آسيا واحمليط اهلادي. منتدى التعاون االقتصادي .3
 م        ١٩٨١عام   جملس التعاون اخلليجي .4
 م١٩٨٩عام  احتاد املغرب العربي .5
 م١٩٨١إفريقيا عام  وهي السوق املشرتكة لشرق وجنوب   الكوميسا .6

 أيد باألدلة : توجد العديد من اإلجراءات لتحقيق التكامل االقتصادي بني الدول  )التكتالت االقتصادية (

 



 

[7] 
 

  لتحقيقه)التكتالت االقتصادية (  بني الدول بعدة مراحل االقتصاديدلل :ـ مير التكامل 
 
 

 واقامة تكتالت اقتصادية  اقتصاديحتقيق تكامل  كيف ميكن للدول العربية ان حتقق فيما بينها/من وجهة نظرك 
 س رتب مراحل تكوين التكتالت االقتصادية

  منظمه التجارة احلرة –االحتاد اجلمركي  –الوحدة االقتصادية  –السوق املشرتكة  – االقتصادياالندماج 
ة ومثال ذلك ما يعرف) بني أعضاء التكتل أمام السلع الوطني:ـ  رفع احلواجز اجلمركية وغري اجلمركيةـ :1

 .)مبنظمة التجارة احلرة
 .: مبعنــى حتديــد تعريفة موحدة على الســلع املستوردة من الدول خارج التكتل االحتــاد اجلمركي:ـ 2
 .ويتم فيها حترير تدفق العملة، ورأس املال بني الدول األعضاء : السوق املشــرتكةـ :3
 .تنسيق السياسات املالية والنقدية بني الدول األعضاءويتم فيها  الوحدة االقتصادية::ـ 4
 الكامل االقتصادياالندماج  :ـ 5

 أيد باألدلة  :   تتعدد أنشطة وأجهزة  جملس التعاون اخلليجي      
 2018اخلليجي                    دور اول دول جملس التعاون  يفانشاء قوات درع اجلزيرة املشرتكة مب تفسر / . 

 ر /انشاء احتاد غرف دول جملس التعاون اخلليجي مب تفس
 دلل / حققت مسري جملس التعاون لدول اخلليج العربي حصيلة من االجنازات 

 انشاء قوات درع اجلزيرة املشرتكة حلماية امن دول االعضاء  .1
 احتاد غرف دول جملس التعاون النشاء سوق خليجية  .2
 مشروع العملة املوحدة  .3
 ل جملس التعاون االحتاد اجلمركى لدو .4

 عده شروط امام الدول األوربية لالنضمام اليه . األوربيتبنى االحتاد 
 2016أصبح االنضمام لالحتاد االوربي  ليس له شروط )صح او خطأ مع ذكر السبب (  ث .ع 

  تتضمن شروط كوبنهاجن شروط اقتصادية وتشريعية وسياسية  لالنضمام اىل االحتاد االوربي

 والسياسي واالختالف االقتصادي من مقومات قيام التكتالت االقتصاديةدلل التشابه الدميوغرايف 
يعد عامالً مهما يشــجع على يف العادات والتقاليد يف قيام التكتالت  التشابه  :ـتشابة الدميوغرايف

 قيام التكتل واســتمراره
ية  يساعد على التماثل بني الدول املكونة للتكتل فى طبيعة أنظمتها السياس ::السياسي التشابه

جناح التكتل االقتصادي إن اختالف النظم السياسية بني الدول املكونة للتكتل قد يؤدي إىل فشلها 
 فى حال قيامها

 شروط سياسية شروط تشريعية ةشروط اقتصادي

وجود نظام اقتصادي 
قادر على التعامل مع 
املنافسة املوجودة بني 

 دول االحتاد

تعديل تشريعات وقوانني 
الدولة مبا يتناسب مع 

 تشريعات االحتاد األوربي

تضمن الدميقراطية وتطبيق 
القانون واحرتام اإلنسان 

 وحقوق األقليات.
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تنوع املوارد االقتصادية والطبيعية عامل أساسى لنجاح التكتالت :   االختالف االقتصادية   
 التشابهاالقتصادية  ألن التكامل يقوم على تنوع موارد  ال على 

 
 
 املقومات املساعدة على قيام التكتالت االقتصادية هيما  .

 املقومات املساعدة على قيام التكتالت االقتصادية
 أ:ـ مقومات جغرافية        ب:ـ مقومات بشرية وتكنولوجية              ج:ـ مقومات اقتصادية 

 د:ـ مقومات عسكرية             ه:ـ مقومات سياسية
 ( التكتالت االقتصادية  أهيمه) اهداف هيما ـ :

  احلالييات العصر رمن ضرو اقتصاديمب تفسر / اندماج الدول يف تكتل 

 ماذا حيدث اذا :ـ حدث قيام تكتل اقتصادي بني الدول العربية

  تسعى إليه التكتالت االقتصادية الذيالتكامل   -ما النتائج املرتتبة على :

 (6تكون اهداف التكتالت االقتصادية اهداف اقتصادية فقط بل تكون سياسية         رقم)دلل/ ليست بالضرورة ان   

     حققت التكتالت االقتصادية اهدافها  ماذا حيدث اذا :ـ 

 الوقت احلاىل  يفوضح رايك / زادت اهمية و وجود التكتالت االقتصادية  

 االكتفاء بنفسها  ايهما تفضل وملاذا / انضمام دول ما اىل تكتل اقتصادى ام

 .       اهداف  قيام التكتالت االقتصادية الدولية

   :ـ احلصول على مزايا اإلنتاج الكبري1
  :ـ تسهيل عملية التنمية االقتصادية     2
 :ـ حتقيق الوحدة رفع مستوى رفاهية املواطنني     3
 ـ االستفادة من مهارات الفنيني واأليدي العاملة4
  اج بطريقة اقتصادية:ـ تنويع االنت5
بتقليل االعتماد على اخلارج وذلك بزيادة مستوى التنويع اإلنتاجي فى  ختفيف أثر الصدمات اخلارجية:ـ 6

ليست بالضرورة ان تكون اهداف التكتالت االقتصادية اهداف اقتصادية فقط لذلك  دول التكتل
 بل تكون سياسية         

 السياسيةتالت االقتصادية فى النظم / عدم متاثل دول التك جما نتائج:ـ 

 إن اختالف النظم السياسية بني الدول املكونة للتكتل قد يؤدي إىل فشلها فى حال قيامها
  2016تساعده على قيام تكتل اقتصادى   اليتاملقومات  العربيهل ميتلك الوطن  نظريمن وجهة 

من خالله ميكن حتقيق هذا   ادياقتصيف الغالب معظم مقومات قيام تكتل  العربيميتلك الوطن 
 التكتل وهى 

 بني الدول العربية  األراضياالتصال  حيث املقومات اجلغرافيةـ:1
 حيث  املقومات البشرية:2

  ـ ميتلك حجم سكانيا مناسبًا يساعد على ضمان سوق ووفرة العمالة املدربة 
  يف العادات والتقاليد             يتشابه:ـ ميتلك 

ويعنى وجود عناصر االنتاج الالزمة للقيام بالعمليات  صر االنتاج االساسيةتوفر عنا:ـ 3
 االنتاجيةعنصر العمل وراس املال 
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 اذا :أزيلت اجلواجز اجلمركية بني الدول العربيةماذا حيدث 
      يساعد قيام الوحدة االقتصادية  .1
 يساعد على تكوين  احتــاد مجركي  .2
 راس املال  يساعد على حترير تدفق العملة و .3
 بداية للتحقيق التكامل االقتصادي)تكتل اقتصادي ( بني الدول العربية   .4

 ناجح عربي اقتصاديامثلة لتكتل  وضح اهم 
 :ـ احتاد املغرب العربى2:ـ جملس التعاون لدول اخلليج العربى            1

 ما هى اهم الركائز التى يقوم عليها االحتاد االوربى 
 سيادة القانون          حتقيق الدميقراطية   :األوربيم عليها االحتاد يقو الثى الركائز

 ماذا حيدث اذا :ـ استفادت الدول العربية من جتربة االحتاد االوربى كاهم التكتالت االقتصادية
  العربية الدول بني االقتصادي التكامل حتقيق اىل ذلك يودى ـ:1
 العربية للشعوب يةواالجتماع االقتصادية الرفاهية حتقيق ـ:2
 .االقتصادية بالوحدة طريقها تبدأ واليت العربية الوحدة حنو السعي ـ:3
 .{ العاملة واأليدي واالستثمارات األموال تنقل } األعضاء الدول بني التنقل حرية ـ:4

  االوربى والربملان األوربي االحتاد جملس بني عالقة يوجد

 قوانني إصدار مسئولية يف ألوربيا الربملان األوربي اجمللس يشارك حيث
 دلل/ )يعد االتصال األراضي اساس قيام التكتل االقتصادي (

 ما مدى انطباق هذة العبارة على لالحتاد االوربي جملس التعاون اخلليجي                                                
معظم أحناء القارة االوربية، كما أن هناك مخس دولــة أوربية تغطي  28ضــم االحتاد االوربي:ـ

  دول مرشــحة لالنضمام لالحتــاد
تشكل دول جملس التعاون العربي اخلليجي كتلة واحدة ممثلة  :ـجملس التعاون دول اخلليج العربي

   وتقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من قارة أسيايف ست دول   
 وجي بني دول التكتل االقتصاديماذا حيدث اذا / تفاوت املستوى التكنول

 االعضاء              ب:ـ  استثار دو لة من دول التكتل مبزايا التكتل الفائدة بني الدول  أ:ـ ال تعم
  االقتصاديماذا حيدث اذا :ـ مل توجد قوى عسكرية لدى اعضاء التكتل 

او من التكتالت مل تستطيع دول التكتل االقتصادي يف مواجهة املنافسة من الدول االخرى 
 االقتصادية االخرى بالتاىل تتعرض للفشل وعدم البقاء

 ما العالقة بني/ اخلصائص البشرية واالقتصادية لدول اخلليج العربي وقيام جملس التعاون لدول اخلليج العربي
 مدلل / يتمتع سكان دول جملس التعاون خبصائص مشرتكة زادت من تالمحه

سكان دول جملس التعاون خبصائص مشرتكة زادت من تالمحهم   يتمتع::ـ  اخلصائص البشرية 
 أهم هذه اخلصائص:

       ( اللغة )اللغة العربية(2                         ( الدين )الديانة اإلسالمية(.        1
                        .         ( العادات والتقاليد5             . ( التاريخ املشرتك4.                 ( اجلوار3  

 . يعتمد اقتصاد دول جملس التعاون علي  استثمار النفط  - اخلصائص االقتصادية
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  الشخصي رايك ماتبنى االحتاد االوربى عدة شروط لالنضمام                       - 1

العبــــــارة    

 صــــــح

 جملس دفع أوربا دول بني صاديواالقت السياسي املستوى يف الشاسع الفارق لكن بسبب
 ( كوبنهاجن) بشروط مايعرف ليضع م1992 عام يف األوربي االحتاد

   النشأة قدميةتعد تشكيل التكتالت االقتصادية ظاهر  - 2

    العبــــــارة

 خطـــأ

 بعد خاصة العشرين القرن بدايات إىل ترجع حديثة ظاهرة االقتصادية التكتالت تشــكل يعد
 وخاصة التكتالت هذه فى لالنضمام الدول توجه سرعة تنامى وقد الثانية، لعامليةا احلرب
 املتقدمة الدول

 تشغل التكتالت االقتصادية بأشكاهلا املختلفة )حيزا مكانيا( علي خريطة العامل 5

 ياسية ألعضائهاتضم دًوال متعددة، تشغل مساحة من األرض حمددة باحلدود الس  النها العبــــــارة صــــــــــح
6  االقتصادية التكتالت قيام عوامل احد احلغرافية املقومات تعد  

العبــــــارة    

 صــــــح

يعد االتصال األرضي أســاس لقيام التكتالت االقتصادية مثل دول أوربا اليت شكلت 
 االحتاد األوربي

  دول بني االقتصادي التكامل غاية االقتصادية الوحدة يعد  
بــــــارة    الع

 خطـــأ

الن التكامل االقتصادي هو غاية التكامل االقتصادي بني الدول حيث يعد املرحلة 
 االخري ة ملراحل تكوين التكامل  االقتصادي 

 
 

 
  االوربي واملفوضية االوربية كأهم مؤسسات االحتاد سبني اجملل  فالشبة واالختال أوجهوضح 

  االحتاد االوربي يفبي  ـ واملفوضية االوربية اذكر مهام كل من اجمللس االور
 املفوضية االوربية االوربي ساجملل 

 كالهما مؤسسات تساعد على الوحدة االقتصادية الكاملة داخل االحتاد الشبة
 
 
 
 

 االختالف

يعترب قمة أجهزة االحتاد  يتكون من 
رؤساء الدول واحلكومات اليت 

    يتشكل منها االحتاد              
املهام حيدد اجمللس اجتاه وأولويات 

 السياسة العامة لالحتاد.

 تعد املفوضية اجلهاز التنفيذي لالحتاد املهام:ـ  
  -على :حيث تشرف  :ـ 1
  ميزانية االحتاد 
 والربامج اليت يوافق عليها . 
  االتفاقيات واملعاهدات باالشرتاك مع

 حمكمة العدل األوربي
اد علي املسرح متثل املفوضية االحت:ـ 2 

 الدولي سياسيا
 تقديم اقرتاحات فى احلق هلا:ـ 3 

 األوربي واجمللس الربملان إىل بقوانني
 

 ما الفرق بني اجمللس االوربي والربملان االوربي كمؤسسات يف االحتاد االوربي 
  اذكر مهام كل من اجمللس االوربي والربملان االوربي يف االحتاد االوربي
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 ما الفرق بني اجمللس االعلى  واالمانة العامة جمللس التعاون للدول اخلليج العربي من حيث االختصاصات "املهام"  
 
 
 
 
 
 
 

 
 فى جملس التعاون لدول اخلليج العربى االمانة العامة وم جملس االحتاد  االوربى قارن بني  مها

  االمانة العامة االوربى احتاد  جملس
يعــد اجلهــة الرئيســية الختــاذ القــرار داخــل   .1

 االحتاد األوربي 
يشارك الربملان األوربي يف مسـئولية إصـدار    .2

 قوانني االحتاد األوربي ويتشكل من وزراء 
 (. ن كل دولة من الدول األعضاء) وزير ع

اعداد الدراسـات اخلاصـة بالتعـاون والتنسـيق      .1
 واخلطط 

وضــع الــربامج املتكاملــة للعمــل املشــرتك بــني  .2
  اعضاء اجمللس.

 

 اجمللس األوربي يف االحتاد االوربي  واجمللس االعلى فى جملس التعاون اخلليجى  من حيث الشبة وزان بني 
 العلىاجمللس ا اجمللس األوربي

يعترب قمة أجهزة االحتاد  يتكون من رؤساء الدول  .1
 واحلكومات اليت يتشكل منها االحتاد    

ــة    .2 ــة العام ــات السياس ــاه وأولوي ــس اجت حيــدد اجملل
 لالحتاد.

 التعاون، جمللس العليا :ـ السلطة1
 .  دورية ورئاسته الست الدول ملوك و رؤساء ـ:

 
 اليت الرئيسة وطواخلط للمجلس، العليا السياسة وضع:ـ 2

 عليها تسري
 
 
 
 
 
 

 الربملان األوربي اجمللس األوربي

يعترب قمة أجهزة االحتاد  يتكون من رؤساء   التشكيل:ـ
                الدول واحلكومات اليت يتشكل منها االحتاد  

امـة  حيدد اجمللس اجتـاه وأولويـات السياسـة الع    املهام
 لالحتاد.

يتكون من جمموعة أعضاء يتم انتخابه :ـ  التشكيل
 نواتمن قبل شعوب الدول كل مخس س

إصدار القوانني والتشـريعات يف ضـوء    املهام:
 املقرتحات املقدمة من قبل املفوضية األوربية

 اجمللس االعلي
 

 االمانه العامة
 

 العام، األمنيتعني  .1
  املنازعات، تسوية هيئةشكيل ت .2
 العامة، األمانة ميزانية على التصديق .3
 واخلطـوط  للمجلـس،  العليـا  السياسـة  وضـع  .4

 عليها تسري اليت الرئيسة

ـــ 1 ــداد: ــات إع ــة الدراس ــاون اخلاص  بالتع
  واخلطط، والتنسيق،

 بـني  املشرتك للعمل املتكاملة الربامج:ـ وضع 2
 اجمللس أعضاء
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من حيث الشبة  يف جملس التعاون لدول اخلليج االوربى واجمللس الوزاري  األوربيبني مهام  املفوضية االوربية يف االحتاد  ازنو
  واالختالف 

 اجمللس الوزاري املفوضية االوربية 
 كالهما جهاز تنفيذي يف املؤسسات التابعة هلما  الشبة 

 
 ختالف اال

 تعد املفوضية اجلهاز التنفيذي لالحتاد. .1
تشرف علي ميزانيـة االحتـاد والـربامج الـيت      .2

 يوافق عليها.
ــدات    .3 ــات واملعاهـ ــي االتفاقيـ ــرف علـ تشـ

 باالشرتاك مع حمكمة العدل األوربية.
متثل املفوضية االحتاد علـي املسـرح الـدولي     .4

 سياسيًا واقتصاديًا

ــع   .1 ــات ووضــ ــرتاح السياســ اقــ
دفة لتطوير التعاون التوصيات اهلا

 بني الدول االعضاء 
العمــل علــى تنســيق وتشــجيع     .2

االنشـــطة القائمـــة بـــني الـــدول 
 االعضاء 

تعني االمناء املساعدين ملدة ثالث 
 سنوات قابلة للتجديد

 
 وجملس التعاون اخلليج العربى من حيث األوربي قارن بني االحتاد

 تعتمد عليها كل منهما اليت املؤسساتغرافية               ج:ـ اهم أ:ـ عدد الدول االعضاء        ب   ـ املالمح اجل

 جملس التعاون اخلليج العربى االحتاد االوربى 
 خليجية عربية دول ست اجمللس يضم أوربية دولة28 عدد الدول

 
 
 
 
 
 
املالمح 

 اجلغرافية

 :ـاخلصائص الطبيعية 1

 علــى تزيد مســاحة على األوربي االحتاد ميتــد
 أوربا، مساحة من ٪42 تشكل 2كم مليون 4.2
 السهول بني االحتاد دول فى السطح مظاهر تتباين

 واجلبال واهلضاب
 :ـ اخلصائص البشرية 2

 السكان 
 مليون 500 األوربي االحتاد ســكان عدد بلغ

 االحتاد دول أكثر أملانيا تعد م،20 ١ 2 عام نسمة
 عدت بينما( نسمة مليون 80 من أكثر) سكاًنا
 ).نسمة مليون نصف من أقل) سكاًنا األقل مالطة

 الثقافة 

 تنوع و الثقافات بتعدد األوربي االحتاد دول تتسم
 لغة 2٣ يوجد حيث كبري، بشكل اللغات

 اإلجنليزية، تسود ذلك من بالرغم و رســمية،
 يوجد كما املسيحي، الدين هو الرئيسي والدين

  ـاخلصائص الطبيعية:1

 كتلة فى  اخلليجي التعاون جمللس الستة دول تقع 
 اسيا قارة من الغربي اجلنوبي اجلزء فى تقع واحدة
 (     به مسيت ولذا) العربي اخلليج على وتطل

 االمحر والبحر العرب وحبر عمان خليج علي سواحل هلا
  ـ اخلصائص البشرية:2
 لسكانا 
  يبلغ عدد سكان دول جملس التعاون لدول اخلليج

 م.2012مليون نسمة عام  46العربي حوالي 
  ويتمتع سكان دول جملس التعاون خبصائص

 مشرتكة:
                                   اللغة )اللغة العربية(ـ ( 2الدين )الديانة اإلسالمية (1 

                     . ( التاريخ املشرتك 4                     ( اجلوار3  
                             .    ( العادات والتقاليد5

يعتمد اقتصاد دول جملس التعاون علي  استثمار  -    
  النفط 

اهم 
 املوسسات

 .   األوربي الربملان -2.  األوربي اجمللس -1

 .األوربية املفوضية -4  األوربي االحتاد جملس -3

 األمانة -3 الوزاري اجمللس -2.األعلى اجمللس -1
 . العامة
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  العسكرية باألحالفما املقصود :    

 
 

 انشاء االحالف العسكرية واتساع نطاق الدول املشرتكة فيها يف التاريخ املعاصر     
 العصر احلديث  يف مب تفسر زاد انتشار االحالف العسكرية واتسع نطاق الدول التى تشرتك فيها

 مب تفسر كثرة األحالف العسكرية بعد احلرب العاملية الثانية؟؟
 والغربي الشرقيزيادة الصراعات بعد احلرب العاملية الثانية بني معسكرين ما نتائج / 

  نتج عن ذلك والغربي الشرقيزيادة الصراعات بعد احلرب العاملية الثانية بني معسكرين  بسبب  
ار األحالف واتســع نطاق الدول اليت تشرتك فيها، حبيث أصبحت أحد املعامل الرئيســة انتش زيادة 

 لسياســة توازن القوى املعاصرة

  :ـ حلف عسكرى 3  :ـ حلف عسكرى 1
  :ـ حلف عسكري 4  :ـ حلف عسكرى 2

االحـــــــــالف 

 العسسكرية

تتعهد مبوجبه جمموعة من الدول بان تتعاون فيما بينها فى جمال االستخدام  رمسياتفاق 
سكرية ضد دولة او جمموعة دول  كما تلتزم الدول املوقعة املشرتك لقدرتها الع

 القوة او التشاور باستخدامها فى ظروف معينة باستخدام
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 كثري من الدول لتكوين االحالف العسكرية  وءجلمب تفسر / 
 وضح اهداف )اسباب (  نشأه االحالف العسكرية 

    ونشاه االحالف العسكرية   زيادة القوة/    كرية  ما العالقة بني / ردع االعداء ونشاه االحالف العس
  ونشاه االحالف العسكرية    محايــة املـصــاحل/  ما العالقة بني

 حلف عسكري عربي مشرتك يضم كل الدول العربية ماذا حيدث اذا / مت اقامة 
 عا عنتنشا بدافع اخلوف من خطر مشرتك يهدد الدول املتحالفة دفاـ االعداء ::ـ ردع 1 

 أ:ـ  كيانها االقليمي                                       ب:ـ  محاية ألمنها القومى                                
 حيث تسعى الدول إىل زيادة قوتها من خالل سياسة التحالف كبديل لسياسة  :ـ زيادة القوة :ـ2

                      »لةالتسلح املنفردة، والتى تستنزف موارد اقتصادية هائ
 بني الدول األعضاء بالطرق السلمية ـ::ـ تسوية النزاعات 3
 املشرتكة وتنمية التعاون االقتصادي واالجتماعي بني الدول األعضاء :ـ محايــة املـصــاحل4

    انهيار حلف وارسو مب تفسر / 
 اىل قيام املانيا املوحدة   جورباتشوفمب تفسر / ادت سياسية 

 كان انهيار   حلف وارسو  نتيجة لتداعيات كثرية       لل / د
  السوفييتاالحتاد  يف  جورباتشوفاتبعها  الرئيس   اليتاالقتصادية  السياسة  املرتتبة/ النتائج ما 

 وانهيار حلف مشال اوسو   جورباتشوفما العالقة بني سياسية 
 فى االحتاد السوفييتيتبع جورباتشوف سياسه االصالح  / ماذا حيدث اذا مل

 مما اثر على انهيار حلف ارسو  1990تسارعت العديد من التغريات فى عام دلل / 
 حيث ادى هذا الفشل اىل  فى إجياد نظام أكثر تطو)اعادة البناء ( فشــلت سياســته :ـ 1   
 اخرى االنفصالية بني مجهوريات السوفيتية من ناحية ودول حلف وارسو من ناحية ور النزعةظه - أ

 ُعام بداية تســارع التغريات تتمثل يف  1990ظهور جمموعة من التغريات منذ عام  - ب
 ،هدم ســور برلني، وأعلنت الوحدة األملانية 
  وبدأت اجلمهوريات السوفيتية بإعالن نفســها دول مستقلة، مستغلة الفوضى السياسية فى

 االحتاد السوفييت
احللف، إىل أن أعلنت روسيا يف عام  يفالتحلل من التزاماتها   قيام  دول حلف وارســو منما ادى  اىل 

 حل ًّاحللف رمسيا 1991
 نشأة حلف الناتو )مشا ل االطلسى (مب تفسر / 

  1948حصار االحتاد السوقتى لربلني /  ما نتائج   / ما اثر
 ما عالقة / نشأة حلف مشال االطلسي واالحتاد السوفييت 

 م .1948السابق ( بتشديد حصار علي برلني عام قيام االحتاد السوفييت )  - أ
يتوىل مهمة الدفاع عن اوربا الغربية ضد االحتاد السوفييت والدول املشكلة حللف وارسو انذاك يف  - ب

 سياق احلرب الباردة.

 م  1968عام  من حلف وارسو انسحبت ألبانيا من احللف ،

 الثورة الشعبية املناهضة للحكومة الشيوعية رًدا على اجتياح القوات السوفيتية لتشيكوسلوفاكيا لقمع
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 م  1955مب تفسر نشأة حلف وارسو فى مايو  عام 

 حلف الناتو –حلف وارسو  -ما العالقة بني  :

 انضمام املانيا الغربية حللف مشال االطلسيخاصًا بعد  ملواجهة تهديدات اعضاء حلف مشال االطلسي
 
 

 األطلنطي بعد  انهيار االحتاد السوفيتىدلل:ـ  تغري  اسرتاتيجية  حلف مشال 
  احللف اسرتاتيجية لتطوير الناتو حلف زعماء اتبعها اليت الطرق     دلل 

 على اسرتاتيجية حلف مشال االطلسي  السوفييت االحتاد انهيار // ما العالقة بني  / ما اثر   نتائج ما
 مشال االطلسي ماذا حيدث اذا ، مل ينهار االحتاد السوفييت بنسبة حللف 

 "بالنسبة حللف الناتو " 1991ما النتائج املرتتبة على / إلغاء اهليكل العسكري حللف وارسو عام 
 دور له يف األزمات األوربية وفى الشرق األوسطحلف مشال األطلنطي إجياد ما نتائج / 

 .السعي حنو توسيع احللف شرقا .1
 ه احللف فى األزمات الكربى داخل أوربا وعلى أطرافهاربط مســتقبل األمن األوربي بالدور الذى يقوم ب .2
 مما ادى اىل  إجياد دور له يف األزمات األوربية وفى الشرق األوسط .3

 أعضاؤهصلة عن حلف وارسو اىل حلف مشال األطلسي فبلغ عدد تانضمام عدد من الدول امل
  2015دولة بنهاية عام  28

 يف حفظ السالم العاملى اجملهوداتالعاملي العديد من دلل / حللف حلف مشال االطلسي حلفظ السالم 
 "الناتو " حفظ السالم العاملى  حلف مشال االطلسيما العالقة بني 

 نشاطات حلف مشال االطلسي يف حفظ السالم العاملى اهم اذكر 
 فى رايك ما دور االحالف العسكرية فى حل املشكالت الدولية ؟

 ال االطلسي حلف عسكري وليس لة جمهودات سلميه ( برهن صحة او خطأ العبارة )حلف مش

 م ونشر قوات حفظ السالم فيها 1995التدخل يف البوسنه واهلرسك عام  -أ
 م 2001ارسال قوات احللف الي مقدونيا ملهمة حفظ السالم عام  -ب
 م 2006تدخل قوات احللف للتخفيف اثار الزلزال الذى ضرب باكستان عام  -ت
 م2006كاترينا الذى اجتاح الواليات املتحدة عام اغاثة املتضررين من اعصار  -ث

 كان جلورباتشوف سياسة جديد  عندما توىل السلطة فى االحتاد السوفتى     
  السوفييتوضح مالمح السياسة اجلديد جلورباتشوف  عندما توىل السلطة فى االحتاد 

 ::ـ سياسية جورباتشوف اليت متثلت يف إعادة البناء االقتصادي من خالل1
 ب:ـ  االعتماد على القطاع اخلاص           .الشفافية واالنفتاح السياسي :ـ أ

 تشجيع املســتثمرين األجانب على االستثمار داخل االحتاد السوفييت    .ج
  د:ـ االنفتاح االقتصادي على الغرب

 

 يميواإلقل الدوليعلى الصعيد  األطلنطيما النتائج املرتتبة على / تكوين حلف مشال 
 فى  سياسية سباق التسلح السوفييتالواليات املتحدة واالحتاد  انهماكما النتائج املرتتبة على / 

 و اقليمي  دولياثر " الناتو  مشال االطلسى " حللفدلل 

 زيادة حدة احلرب الباردة بني املعسكرين الشرقي والغربي  - أ
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 لنطيأنشأ االحتاد السوفييت حلف )وارسو( ملواجهة حلف مشال االط - ب
اىل ارهاق  مما ادىامنهاك الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتى فى  سياسية سباق التسلح  - ت

 اقتصاد الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد السوفيتى بصفة خاصة
  - ث
  - ج
  ـ امثلة هلا واالهداف املفهوم حيث من العسكرية واالحالف االقتصادية التكتالت ـ:  بني قارن

 االحالف العسكرية التكتالت االقتصادية  ةوجه املقارن   
درجة من درجات التكامل االقتصادي الذي يقوم   املفهوم    

بني جمموعة من الدول املتجانسةً جغرافيا، وثقافيًا 
واجتماعّيا، وجتمعها جمموعة من املصاحل 

 االقتصادية املشرتكة
 

اتفاق رمسى تتعهد مبوجبه جمموعة من الدول بان 
يما بينها فى جمال االستخدام املشرتك تتعاون ف

لقدرتها العسكرية ضد دولة او جمموعة دول  كما 
تلتزم الدول املوقعة باستخدم القوة او التشاور 

 باستخدامها فى ظروف معينة
    
 االهداف    

   :ـ احلصول على مزايا اإلنتاج الكبري1
  :ـ تسهيل عملية التنمية االقتصادية     2
الوحدة رفع مستوى رفاهية  :ـ حتقيق3

 املواطنني     
ـ االستفادة من مهارات الفنيني واأليدي 4

 العاملة
  :ـ تنويع االنتاج بطريقة اقتصادية5
:ـ ختفيف أثر الصدمات اخلارجية بتقليل 6

االعتماد على اخلارج وذلك بزيادة مستوى 
 التنويع اإلنتاجي فى دول التكتل

 

افع اخلوف من تنشا بدـ :ـ ردع االعداء :1
 خطر مشرتك يهدد الدول املتحالفة دفاعا عن

ب:ـ  محاية ألمنها   أ:ـ  كيانها االقليمي 
 القومى

حيث تسعى الدول إىل زيادة  :ـ زيادة القوة :ـ2
قوتها من خالل سياسة التحالف كبديل 

لسياسة التسلح املنفردة، والتى تستنزف موارد 
                        »اقتصادية هائلة

بني الدول األعضاء  ـ::ـ تسوية النزاعات 3
 بالطرق السلمية

املشرتكة وتنمية التعاون  :ـ محايــة املـصــاحل4
 االقتصادي واالجتماعي بني الدول األعضاء

 االحتاد االوربي  -أ االمثلة 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربي  -ب
 النافتا  -ت
 منتدى التعاون االقتصادي  -ث
   الكوميسا -ج

مت حلها )حلف وارسو ــ احللف  احالف -أ
 املركزي ـ حلف جنوب شرق آسيا ( 

احالف قائمة )حلف مشال االطلسي "الناتو  -ب
 " 

   (   احللف مقر – االهداف   ــ النشأة سبب)  حيث من وارسو وحلف األطلنطي مشال حلف:    بني قارن

 وارسو حلف األطلنطي مشال حلف  

 و )بولندا (وارس بروكسيل )بلجيكا (  املقر 
 سبب

  النشأة

. قيام االحتاد السوفييت ) السابق ( بتشديد 1
 م .1948حصار علي برلني عام 

:ـ يتوىل مهمة الدفاع عن اوربا الغربية ضد 2
االحتاد السوفييت والدول املشكلة حللف وارسو 

 انذاك يف سياق احلرب الباردة

ملواجهة تهديدات اعضاء حلف  
ام املانيا انضمبعد مشال االطلسي 

 الغربية حللف مشال االطلسي
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انواع احلدود  ــ  ظام احلكم نشكل الدولة ــ  من حيث   كيةياالمر ةبني فرنسا ــ الواليات املتحدقارن 
  العسكريــ احللف  االقتصاديـ التكتل لسياسية ا

 ةالواليات املتحد فرنسا  

 برية جمزاهدولة  منتظممندمج شكل  الدولةشكل 
 اسيرئنظام  رئاسيشبة ام نظ ظام احلكمن

 س بينها وبني اسبانيا)جبال الربانجبلية  احلدود
 )نهر الراين بينها بني املانيا (نهرية 

 نهرية " نهر ريوجراند ( بينها بني املكسيكحدود 
 )البحريات العظمى ( بينها بني كندا حبرييهحدود 

 النافتا االوربياالحتاد  االفتصادى التكتل
 االطلسي " الناتو "مشال  " الناتو "االطلسي مشال  العسكرىاحللف 

 

 


