
 

 78 

 األنشطة االقتصادية:السابعةالمحاضرة 

 :تتنوع و تختلف االنشطة البشرية حسب العوامل التالية

تشمل الغالف الصخري، الغالف المائي و الغالف الهوائي و هي موزعة بشكل غير عادل و تنقسم : الموارد-

 .إلى موارد متجددة و غير متجددة

دم التكنولوجي دورا كليرا في استغالل الموارد فأوروبا ال تغطي فيهاالغابات يلعب التق: التقدم التكنولوجي-

 .االخشاب بالمئة من مساحتها، و لكن يوجد بها أعلى مستوى إلنتاج0سوى 

عن طريق تنظيم الحرف و تقسيم العمل، فالزارع يحتاج إلى الصانع و الصانع في حاجة لجامع  :التخصص-

 .إلخ...المادة الخام

 

 :اع الحرفانو-0

اما حسب النشاط االقتصادي نجد . حسب المجتمع نجد المجتمع القبلي، المجتمع التقليدي و المجتمع الحدي 

 .حرف أولية، حرف المرتبة الثانية و حرف المرتبة الثالثة

في الحرف االولية يحصل االنسان على السلع او المواد الخام في صورتها الطبيعية :حرف المرتبة االولى-أ

 ...من االرض او البحار و المحيطات و الغابات

 .و النشاط الرئيسي لهذه المجموعة يتمثل في الجمع و االلتقاط و الصيد البري و البحري و قطع الخشب

تتناول تغيير المواد المنتجة من المجموعة االولى و هذه المرحلة تتميز بالتعقيد : حرف المرتبة الثانية-ب

فمنتجات احد المصانع تعتبر مادة خام . الحاالت تمر بعدة خطوات خالل المرحلة الثانية فالمادة الخام في معظم

 .و لذلك يطلق عليها الحرف التحويلية. لصناعة اخرى

 .تشمل االنشطة المرتبطة بالخدمات و ترتبط عادة بالمدن: حرف المرتبة الثالثة -ج

نسان في مناطق شتى من العالم حي  يرتبط تعد حرفة الصناعة من الحرف األساسية التي يزاولها اال

 . بالصناعة العديد من الحرف التي تنتج المواد األولية الالزمة للمصانع 

ومن المعلوم أن الصناعة قد أثرت كثيرا في العديد من النشاطات االقتصادية مثل تأثيرها في الزراعة 

أدى استخدام المخصبات المصنوعة  والمكائن على توسيع الرقعة الزراعية وكما اآلالتحي  ساعدت 

إلى زيادة اإلنتاج وكذلك حفظت المخازن المكيفة المنتجات لفترات طويلة حتى وقت الحاجة إليها 

الصناعة هي حرفة تحويل المادة من حالتها القائمة إلى حالة جديدة تناسب الغرض المطلوب كتحويل .

ى مواد وأدوات نافعة لإلنسان كاألغذية واألقمشة واألدوات المواد األولية الحيوانية والنباتية والمعدنية إل

 .المعدنية والمحركات والمواد الكيماوية وغيرها
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المواد الخام، مصادر  أثر في توطنها بعوامل كثيرة منهاالصناعة تت: وامل و مقومات الصناعة الحديثةع-1

ربة و الفنية و التي لها القابلية على التعلم و و هي عادة األيدي العاملة المتد القوة العاملةالطاقة و السوق و

متابعة التطورات في فنون العمل الصناعي كما هو متحقق للدول الصناعية بخالف الدول النامية حينما 

واجهت مشكلة األيدي العاملة و نقصها حي  برزت كمعوق أمام العديد من هذه الدول لتحقيق خططها التنموية 

من مقومات الصناعة . الوطنية مما دفعها لالهتمام كثيرا في التعليم التقني و الفنياألولى لبناء صناعتها 

 :الحديثة نجد

لخام و من ثم ا تعد من البنى التحتية الالزمة لبناء الصناعة فعن طريقها يتم جلب المواد  التي  :النقل لوسائ-

يدة لخفض تكلفة النقل عليها و التي تشكل لذا لزم أن تكون شبكة واسعة و ج. نقل السلع المصنعة إلى األسواق

و المعروف أن وسائل النقل الرخيصة هي الطرق المائية . جزءا من أسعار المصنوعات التي يدفعها المستهلك

 .و سكك الحديد

مثال المشاريع ) تتطلب الصناعة توظيف رؤوس أموال ضخمة و ذلك تبعا لطبيعة الصناعة  :رأس المال -

كم حجم  –ة العربية السعودية خاصة في مدينتي الجبيل و ينبع الصناعيتين الصناعية في المملك

 (. االستثمارات في هاتين المدينتين الصناعيتين؟

يقصد بها مجموعة القوانين و األنظمة ذات التأثير في النشاط الصناعي في الدولة : السياسات الحكومية- -

لقد مثل موضوع تدخل . نامية على حد سواءو التي عادة ما تمارس من قبل الدول الصناعية و ال

 .الحكومات

 

:التطور المرحلي للصناعة-3  

وعن . سنة قبل الميالد 02222الصناعة كعملية تحويل في خواص المادة حرفة عرفها اإلنسان منذ أكثر من   

:ناعة وهي تاريخ تطور الصناعة تكشف لنا األدبيات المهتمة بهذا الموضوع عن المراحل التي مرت بها الص  

 Cottage Industry))الصناعة المنزلية •

وهي المرحلة األولى في تاريخ النشاط الصناعي وكانت األسرة خاللها تعمل على تحويل المادة المحلية 

الخام وبأسلوب يدوي لتسد بعض حاجاتها من صناعة األواني الفخارية وسالل وأدوات زراعية والزال 

   .ر المجتمعات البدائية مثل هذا النشاط موجودا في اس

 Workshop Industry))الصناعة الحرفية •

وهي المرحلة الثانية في تاريخ الصناعة وتعد أكثر تطورا من المرحلة السابقة يتجمع الصناع من فئات 

 . متجانسة في مكان واحد ليقوموا بانتاج سلع معينة تسد حاجات السكان في المنطقة وفي المجاورة لها
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. النمط من الصناعة منتشرا بشكل واسع في األقطار النامية عموما الزال هذا  

وثمة حقيقة تاريخية مهمة البد من اإلشارة لها وهي أن الور  كانت األساس التاريخي للتصنيع الحدي  

في أوروبا وأمريكا الشمالية وهي اليوم األساس الذي بني عليه التصنيع في كل مكان من اليابان 

 .النمور في شرق آسيا وكذلك في البرازيل  والصين وأقطار

 Modern Industry))الصناعة الحديثة •

االنقالب )بدأت الصناعة الحديثة أول ما بدأت في اوروبا خالل ما أطلق عليه بالثورة الصناعية 

 . م حي  تم اختراع عدد كبير من االختراعات  0022 –م  0112والتي استمرت من ( الصناعي

 : ثة خصائص تميزها عن الصناعة الحرفية ومن هذا الخصائصللصناعة الحدي

العمل ضمن المصانع وهي كبيرة وواسعة يعمل فيها المئات من العمال وأحيانا اآلالف كما هو حال   -

 .مصانع السيارات 

ة معظم العمل داخل المصانع فهو في الغالب عمل ميكانيكي يقتصر عمل اإلنسان فيه على نمكن -

 .المتابعة وإصالح حاالت التعطلاإلشراف و 

اتساع اإلنتاج فهو أساسا إنتاج ألغراض التجارة من ذلك تزامن ظهور هذا النمط من اإلنتاج في  -

 . أوروبا مع حصول التغيرات االقتصادية االجتماعية السريعة

الكبير  التخصص في اإلنتاج وهو من أهم مزايا هذه الصناعة فالتخصص هو الذي يقود إلى اإلنتاج -

 .اإلنتاج الصناعيCartel) االحتكار )الوافر وهو الذي دفع الى كارتيالت 

 .المعرفة األيدي العاملة الفنية و الماهرة ، فالعمل مع اآللة الحديثة صعب  و يتطلب مستوى من التعلم  -

 .سواء في مجال التقنيات واإلنتاج أو في مجال اإلدارة ظهور قطاع األبحاث والتطوير  -

 

 :االقاليم الصناعية الكبرى في العالم-4

  :يكيةفي الواليات المتحدة األمر األقاليم الصناعية-أ

من عمال الصناعة في الواليات المتحدة حي  % 02واليات يعمل بها  02تتميز من كونها تنتشر في 

الحديدية حي  إلى جانب السكك ( البحيرات العظمى ) تتنوع وسائل المواصالت مع وفرة النقل المائي 

 .تغطي المنطقة بأكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم 

عالوة على ذلك يتمتع هذا اإلقليم بوجود سوق كبير له قدراته الشرائية إلى جانب توافر رأس المال 

 .الضخموالعمالة المدربة واإلنتاج 
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 :األقاليم الصناعية في بريطانيا-ب

حم ــــوقع الجغرافي البحري و المناخ المعتدل البارد وجود الفتطورت الصناعة في بريطانيا بسبب الم

لحديد و القنوات المائية المالحية و توافر رؤوس األموال و الحصول على المواد األولية من دول او 

حي  تخصصت بعض المناطق في صناعات معينة مثل غالسغو Commonwealth))الكومنول  

 (. انجلترا)بالحديد والصلب والسيارات ومانشستر بالمنسوجات  ببناء السفن وبرمنجهام( اسكتلندا)

 

 :األقاليم الصناعية في فرنسا -ج

انيا والواليات المتحدة األمريكية ــــــــلم تتطور الصناعة في فرنسا بالسرعة التي تطورت بها في بريط

تعتمد الصناعة . م0006-0610و ذلك يعود بسبب فقدانها إلقليم اللورين الغني بمناجم الحديد من الفترة 

الفرنسية على االستثمارات المالية المخصصة لقطاع الصناعة و على األسواق المحلية و األجنبية 

تتميز فرنسا بوجود مناطق غنية بالفحم في األلزاس كما .ووجود الخبرات و الموارد البشرية  المؤهلة 

 . والحديد في اللورين 

 

 :مانيااألقاليم الصناعية في أل -د

إقليم وستفاليا و حوض الرور وهو أضخم األقاليم الصناعية في أوروبا الغربية، ويضم اإلقليم أكثر من 

إقليم السار .مدينة صناعية تغلب عليها الصناعات الثقيلة أشهر مراكز هذا اإلقليم آسن ودوسلدورف  01

نيا تشتهر بالمصنوعات الخشبية بافاريا وجنوب ألما. يشتهر بالفحم حي  تقوم صناعة الحديد والصلب

 . خاصة األثاث والساعات والمنسوجات

حوض سكسونيا يشتهر بالمعدات واألجهزة الطبية واآلالت والتصوير والطباعة والمنسوجات الصوفية 

 .الميكانيكيةوالقطنية والصناعات 

 

 :األقاليم الصناعية في اإلتحاد الروسي -ه

من مجموع موارد العالم من تلك القوى % 00لقوى المائية إذ تمتلك تتصدر روسيا دول العالم المنتجة ل

و تحظى روسيا بمراتب متقدمة في إنتاج العديد من المعادن وفيها أكبر مساحة غابية في العالم تمثل 

 . ثروة خشبية ضخمة 
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 :األقاليم الصناعية في اليابان-و

عندما هجرت الصناعات المنزلية و حلت محلها  م و ذلك0600بدأت النهضة الصناعية في اليابان منذ عام 

م الماضي من إعادة بناء ما دمرته الحرب 02واستطاعت اليابان خالل منتصف القرن الـ . المصانع الحديثة

من مصانع و أن تنطلق في نهضة صناعية جديدة تقوم على أساس العلم و التكنولوجيا و الفعاليات االقتصادية 

على الرغم من قلة موارد اليابان الطبيعية إال أنها تعد نموذجا للتطور الصناعي لدولة  .و البشرية المتوافرة

فالخامات المعدنية محدودة ولكن يعوضها وجود القوى المائية حي  تمثل أهم مورد للطاقة الحركة . آسيوية

لمواد الخام و هذ إلى جانب إعتمادها على اإلستيراد من الخارج للحصول على ا. وخاصة في جزيرة هونشو

  .بخاصة البترول

 في العالمالكبرى  الصناعيةاألقاليم  : 14خريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمالموقع اإللكتروني المع: المصدر 
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 :أنماط الزراعة في العالم

 :تتعدد أنماط الزراعة في العالم حسب موقعها الجغرافي واهم هذه األنماط هي

 

:الزراعة البدائية المتنقلة

 

 :ة ثيالزراعة الك -

 

 :الزراعة الواسعة 

 

 

 :الزراعة المختلطة -
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 :مزارع األلبان 

 

 

 الزراعة المحمية

 

 

 

 :زراعة البحر المتوسط 

 

 

 :الزراعة التجارية للحبوب الغذائية

 

 

 :المداريةالعلمية  الزراعة
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 :أهم األقاليم الزراعية في العالم

 

 :اإلنتاج الزراعي في األقاليم المدارية 

 

 :اإلنتاج الزراعي في األقاليم شبه المدارية الرطبة
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 :األقاليم المعتدلة اإلنتاج الزراعي في

 لماألقاليم الزراعية في العا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة االمم المتحدة للتغذية و الزراعة: المصدر 
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 :دور النقل في ازدهار األنشطة االقتصادية-0

 

ساهم قطاع النقل في التنمية االقتصادية من خالل ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك وفي تأمين انتقال ي

في استغالل  األفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق االستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عامالً مساعداً 

 .الموارد الطبيعية التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية 

 :من خاللفي عملية التنمية ألي دولة المحرك  دورالنقل يلعب قطاع كما 

اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر لالقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض نفقات اإلنتاج  -

 .والنقل والتوزيع

 .كتشاف الثروات الطبيعية واستغاللها في أفضل الظروف -

 .توسيع مساحة األراضي المستغلة زراعيا -

 .نمو المدن والمراكز الحضرية وازدهارها -

 .تحقيق التوازن في عملية العرض والطلب على السلع في مختلف األسواق المحلية والخارجية -

 .دماجها االقتصادي واالجتماعي والثقافي تحقيق التكامل االقتصادي بين البلدان وان -

ويعد نقل الركاب والبضائع من المهام الرئيسية للنقل في كل بلد؛ وقد كان لتقدم النقل أثر كبير في انخفاض 

تكلفة المنتج النهائي التي تُعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض الدراسات االقتصادية 

ً من التكلفة النهائية ألي منتج، % 02هذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط التي أجريت ب تقريبا

ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج 

  .النهائي 

العنصر البشري  أنعمل في المجتمع، ذلك القطاعات التي توفر الكثير من فرص ال منكما يعتبر قطاع النقل 

 .لما تتطلبه العملية من جهد بشري في إنجاح مهامها تنميةهو األساس الذي تقوم عليه عملية ال
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 اإلنسان على النظام البيئي تأثير :المحور الثامن
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 تسببا باالحتباس الحراري الدول أكثرخريطة :   12خريطة رقم  
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 لمشاكل الدوليةو ا السياسية الجغرافيا:التاسع ورالمح

 ومقوماتها الدولة -1

 المساحات من لغيرها بالنسبة متغيرة مساحة الدولة تعد، الدولة باسم تعرف سياسية وحدات إلى العالم يقسم

 تبسط و الحدود محدودة المعالم واضحة ارض قطعة عن عبارة وهي المميزة شخصيتها ولها األخرى المتميزة

 المساحة هذه نيقطنو الذين نالسكا جميع وعلى األرض هذه بقاع جميع على مهاونظ وقوانينها سلطانها الدولة

  .للدولة السياسي للتركيب ومحددة مؤثرة وعوام أسس الدول وهذه  المحددة
 

 الحدود السياسية لدول العالم:  28خريطة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الدول ( السياسية بوحداته العالم خريطة
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  :هي رئيسية مجموعات إلى للدولة السياسي للتركيب والمحددة المؤثرة الجغرافية سساأل تقسيم ويمكن
 

 :الطبيعية والعوامل األسس -1

 :وهي لالتفصي من لبقلي تناولها يمكن عناصر مجموعة للدول الطبيعية األسس هذه لوتشم 

 

  : الموقع-أ

ً  يكو أ يمكن الموقع ً  عنصرا   :نوعين إلى الموقع ينقسمو للدولة الطبيعية العناصير من هاما

 خط يعتبر الطول لخطوط وبالنسبة العرض ودوائر الطول لخطوط بالنسبة الموقع به يقصد : ال لكي الموقع-

 أما . الزمن الطول خطوط وتحدد العرض دوائر من أهمية أق الطول وخطوط الرئيسي الخط هو " جرنيت"

 تحديد في هاما دوراً  العرض دوائر وتلعب) يفرص (االستواء خط هي الرئيسية الدائرة العرض دوائر

 مداري على الشمس تعامد حسب وذلك " رطوبة – أمطار – جوى ضغط –حرارة " المختلفة خالمنا عناصير

 مدار على الشمس تتعامد عندما نجد أننا حي  الظاهرية وحركةالشمس االستواء وخط والجدي نالسرطا

  .عمودية نتكو الشمس ال الحرارة درجة ترتفع نالسرطا

 نأ لذلك مثال أخذنا وإذا . النمو الزمة مناخية ظروف له محصول ك ال الزراعي النشاط على خالمنا ويؤثر

 ومتعددة متنوعة محاصيي زراعة في حظها بوسع هذا العرض لدوائر بالنسبة كبيراً  امتداداً  تمتد تيال الدولة

 صيحة على أثر خللمنا أ كما . والحيوانية الغابية الطبيعية بالحياة المنطقة فقر أو غنى على خالمنا يؤثر كما

 الباردة المعتدلة بالمنطقة ترتبط اليوم عالم في القوة ومراكز . ذلك إلى اشرنا أ سبق كما العم وقوة ناإلنسا

ً نسب يتحرر اإلنسا جع قد والتكنولوجي العلمي التقدم من وبالرغم الدفئية المعتدلة بالمنطقة ما حد وإلى  من يا

 الباردة القطبية والمنطقة الحارة االستوائية المنطقة من ك في توجد ال العالمي المجتمع سمات في نفا خالمنا

 .فيها قوية دولة

 على وإطاللها الدول موقع . المجاورة والدول المائية للمسطحات بالنسبة الموقع به نقصد :الجغرافي الموقع -

 أو بدرجة بحرية الكبرى القوى كانت البشرى التاريخ فترات معظم في ةبالغ أهمية له المائية المسطحات

 حي  من الدولية التجارة في األهمية لتتمث كما . الشراع دفع في الرياح قوة ناإلنسا اللاستغ أ منذ أخرى

  :ناآل إلى للبحار بالنسبة موقعها حسب على الدول نصنف أ ويمكن .الحربية والنواحي والتصدير االستيراد

ً  البحر يكو ولذلك البحار بها تحيط وهذه األولى الدرجة من بحرية دول-    اهتمامها عناصر من هاما عنصرا

  .وبريطانيا ناليابا لمث والحربية التجارية لباألساطي باالهتمام ذلك لويتمث
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 وايطاليا ناليونا لمث جزر أشباه-  

 ."المتوسط البحر– األحمر البحر " مصر لمث جهتين على لتط دول -

 :منها نذكر و الجيران من معتبر عدد على تطل دول -

 .الصين و السوفياتي اإلتحاد: جار 00 ذات دول*

 .البرازيل : جيران 02 ذات دول*

 .زائير و ألمانيا : جيران 0 ذات دول*

 .تنزانيا و السودان :جيران 6 ذات دول*

 النيجر و مالي زامبيا، يوغسالفيا، :جيران1 ذات دول*

 نالسودا لمث واحدة جهة من البحر على تط دول -

 بورندى –رواند – يوغندا – تشاد "أفريقيا في أمثلتها ومن مائي منفذ على لتط ال وهي حبيسة دول  -

 من كثير لها يحلق مما مجاورة أخرى دول عبر تجارتها تمر أ على مجبرة تصبح الدول وهذه " وغيرها

ً  المشكالت  بالنسبة الدول موقع أهمية لوتتمث  "وموزمبيق انجوال طريق عن النحاس تصدر زامبيا " احيانا

 لالنقف ،والتصدير االستيراد في المتمثلة التجارية الناحية أهمها ولع مختلفة أوجه في المائية للمسطحات

 لسائبو نقلها يصعب ثقيلة خام ومواد سلع وينق األخرى بالوسائ مقارنة لالنق أنواع أهم من يعتبر البحري

ً  األولى الدرجة من حدود عادة تكو البحرية الحدود أ كما . األخرى لالنق  نأ يمكن نجيرا وجود لعدم نظرا

ً  يحتكوا  البرية المناطق على النزاع من حدة أق يكو البحر في اإلقليمية المياه على النزاع وحتى مباشرا احتكاكا

 اسماك من المائية الموارد استغالل حي  من كبير ثروة مصدر يم  البحر أ كما المشتركة الحدود حالة في

  .دخلها من كبير قدر الطبيعية المصادر هذه تشك البحرية الدول وبعض مختلفة كيميائية ومواد وأمالح

 الدولة بين لتفص  الي فالحدود بالموقع المتعلقة األمور أهم من يعد المجاورة للدول بالنسبة الموقع أما

ً  وجيرانها  القبلي لوالتداخ الصراعات في المتمثلة لالمشاك من كثير إلى إضافة نزاعات لمح نوتك احيانا

 معرفة في  صعوبة هنالك وليس الدولة على تؤثر  الي السلبية المظاهر من كثير وانتشار الالجئين وكثرة

 .ذلك كإلدرا باألطلس السياسية العالم خريطة إلى النظر ويمكن العالم في دولة لك المجاورة الدول

 

 :الحجم -ب

 بأنه القول يمكن ال أنه من الرغم وعلى الدولة قوة تقدير في الهامة العوام من وهو مساحتها أو الدولة حجم  

 كانت كلما القول يمكن أنه فيه الشك مما فانه وعظمتها وقوتها الدول مساحة بين ومحتمة مطردة عالقة توجد

 الطبيعية الموارد بها تنوع بالتالي نالسكا من أكبر عد باستيعا يف فرصها وسع كلما كبيرة مساحة ذات الدول
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ً  مزدهرة لدولة اكبر فرصة تعنى الكبيرة المساحة فا ذلك وعلى .المختلفة ً  سياسيا  المساحة نال واقتصاديا

 الحيوانية والثروة الزراعية المحاصيل تعدد وبالتالي والنباتية المناخية األقاليم تنوع من اكبر قدر توفر الكبيرة

 والعوام الظروف ½ والواليات والصين كندا لمث 1 كلم نمليو7  تساوت إذا يصدق وهذا والمعدنية والغابية

ً  . األخرى  .نالفاتيكا دولة لمث الحجم صغيرة ودولة . المتحدة تفوق كبيرة مساحة ذات دولة نجد واخيرا

 

 

 :الشكل -ج 

 الدولة أجزاء بين واالندماج الترابط في يساهم كما لسياسيةا والسيطرة الدفاع في المهمة العناصر من هو

 نأ حي  كبرى فائدة ذا يعد الوسط في القومية العاصمة ذو المنتظم الدائري لالشك يعتبر و . المختلفة

 قصيرة حدود ذات عادة نتكو المندمجة والدولة. يكن مما لأق الدولة في واألقاليم العاصمة بين المسافات

ً  الدولة لشك نكا كلما الحدود طول و ساحتهالم بالنسبة  في كبيرة ميزة ذلك ويحقق تعرجات توجد وال منتظما

 والتراجع االنسحاب حالة في عنها الدفاع ويكو للهجوم تعرضها حالة في الصغيرة الحدود عن الدفاع سهولة

 روح ينمى االندماج نأ ماك . فيها قواتها تحاصر نأ يمكن وممرات اختناق مناطق كانت لو مما سهولة أكثر

 بالطول تتميز العالم في كثيرة دول وهنالك . السياسية الوحدة للدولة تحفع  يتال هي القومية والروح القومية

 كيلومتر 169 عرضها ويبلغ كليومتر 1169 طولها يبلغ  الي شيلى أمثلتها ومن الضيق والعرض المفرط

  .بينهما الفرق نالحع أ ويمكن

 

 :الدولة لقيام الحضارية العوامل و األسس-3

  :السكانية العوامل-أ 

 متحرك ديناميكي لعام المتعددة ومشكالتها السياسية الجغرافيا في المحوري البشرى العنصر نالسكا ليمث

 والمهني والعمري النوعي التركيب في يؤثر مما والهجرة الطبيعية الزيادة عن التحرك هذا وينشأ الدولة في

 انفصالها وعدم وتماسكها الدولة قوة في دور هل يوالدين ويواللغ يالسالل التركيب ن أ كما .نسكالل والعرقي

 على كانوا إذا نالسكا نأ كما . جيرانها وبين بينها أو الدولة داخ في المحلية السياسية المشكالت خلق وعدم

 .الدولة قوة في مهما وراً د نيلعبو والمهني والعلمي واالجتماعي السياسي التنظيم من عالية درجة
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 :االقتصادية العوامل -ب

ً  القوى االقتصادي البناء يعد ً  عنصرا  مواردها على الدولة قوة وتعتمد الدولة قوة عناصر من رئيسيا

 الدول مرتبة إلى الدولة لتص وال الحرب أو السلم ألغراض سواء الصناعي اإلنتاج على وقدرتها االقتصادية

 ما والنفوذ القوة لها كا أو حدودها داخ األساسية االقتصادية الموارد من القدرالكافي لديها توافر إذا إال العظمى

 من كثير بلوغ دو يحول أ شانه من الشرط هذا لومث األصيلية مواطنها من الموارد هذه على الحصول يضمن

 هو كذلك المقياس وإنما الدولة في المتنوعة االقتصادية بتوفرالموارد العبرة وليست المرتبة هذه ني الدول

 وقت في الدفاع على والقدرة السلم وقت في للدولة الرخاء معها تكف بدرجة واستثمارها الموارد هذه استغالل

  .عظمتها على تاما مقياسا تعد للدولة العسكرية القدرة ال هام أمر وذلك الحرب

 بمتوسط تقاس كذلك القومي الدخ أو القومي اتجالن حجم أهمها طرق بعدة للدول االقتصادية المقدرة وتقاس

ً  العالم في االقتصادية الموارد تتوزع وال. القومي اإلنتاج أو الدخل من الفرد نصيب  ال حي  عادالً  توزيعا

 ومتعددة كثيرة وهي السياسي المجال في الموارد أكثر االستراتيجية الموارد وتعد نظام أو لقاعدة تخضع

 فهي المعدنية غير الموارد أما ، وغيرها لوالنيك والزئبق والمنجنيز الكروم أهمها  يتال المعاد من ومعظمها

 القمح م  الهامة الغذائية المواد وبعض العربي والصمغ والصوف والمطاط القطن منها األخرى متعددة

 .والذرة واألرز

 في صناعية دول بأنها المتقدمة لالدو تتميز حي  للدول السياسي نالكيا في دور االقتصادية الموارد وتلعب

 الصناعي اإلنتاج أ شك وال والعسكرية السياسية القوة بناء في الصناعية قدرتها على تعتمد حي  األول المقام

 الصادرات توفير وفي ناحية من المعيشي المستوى في يؤثر مما وذلك الوطنية للقدرة هامة ركيزة يعد

  .أخرى ناحية من المختلفة

 

 :واإلدارة الحكم نظام -ج

 مجال في يدخ ال والقضائية والتشريعية التنفيذية السلطات بين الوظائف تقسيم أى – الحكومة تركيب لشك نأ

 على الحكومية السيطرة بنوع تهتم الجغرافيا ولكن السياسة علم يدرسها أمور هي ب السياسية الجغرافيا اهتمام

  .وفعاليتها اعليه السيطرة ودرجة األرض سطح من معين جزء

ً  كا سواء بها الداخلي الحكم نظام على السياسي تماسكها في الدولة نجاح يعتمد ً  أو اً  موحد نظاما  . اتحاديا

 الحكومة تقرر الموحد النظام ففي . الدولة على السيادة تمارس  الي السلطة طبيعة هو بينهما الرئيسي والتمييز

 تعيين في الحق ولهما الحكم ذاتية السياسية األقسام وطبيعة عدد تحدد فقد المحلى تيالذا الحكم درجة المركزية
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 – للحكومة الممنوحة السلطة بمرونة ويتميز العالم في كثيرة دوالً  النظام هذا ويميز األقسام هذه في المسئولين

 .الطارئة المشكالت مواجهة في أسه حركتها نتكو  يتال
 

 :السياسية الحدود-4

  :تيكاآل Boggs بوجز حددها وقد الحدود ألنواع قسيماتالت من كثير هنالك

 :وتشمل الطبيعية الحدود -أ

 الصحارى-  

 . والمضايق نوالخلجا البحيرات- 

  .الضفاف أو التوسط خطوط أو المجرى من عمقا األجزاء أكثر أما الحدود تنبع وفيها . القنوات أو األنهار-

 المستنقعات-  

 ليميةاإلق المياه في الحدود-  

  "الكنتور " المناسيب خطوط -

 

  :وتشمل الهندسية الحدود-ب

 المستقيمة الخطوط-  

 تقاطعها عن الناتجة أو العرض دوائر أو الطول خطوط ألحد الموازية الخطوط-  

 .دائرة من جزء لتمث أقواس- 

 .البحر ساح أو النهر لشاط الموازية الخطوط-  

 

  :وتشمل االنتربوجغرافية دودالح-ج

 القبلية الحدود-  

 اللغوية الحدود- 

 الدينية الحدود- 

 االقتصادية الحدود -

 التاريخية الحدود- 

 الثقافية الحدود- 

  .الملكية حدود- 
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 تقسم نأ يمكن بالتالي السياسية العناصر من خليطا تضم أو حدودا تكون التي وهي  :المركبة الحدود-د

  :يلي ما إلى عامة بصفة الحدود وظائف

 :صواألشخا باألفراد يتعلق فيما -

 أو الدخول من األفراد منع يمكن ثم ومن البحر أو الجو أو البر طريق عن األفراد دخول مناطق هي الحدود

  .ألراضيها الدخول التأشيرات إعطاء سهولة لمدى بالنسبة الدول وتختلف . لهم السماح

 بالسلع يتعلق فيما-  

 تخرج  يتال والمنتجات السلع على الجمركية والرسوم الضرائب تحصي ناطقم نتكو الحدود با ذلك ويرتبط

 معينة سلع استيراد تمنع قد الدول من كثير نأ كما " .الواردات "إليها لتدخ  يتال أو" الصادرات " منها

ً  اإلسرائيلية والمنتجات للسلع العربية الدول مقاطعة لمث سياسية ألسباب  اقتصادية ألسباب المنع يكو وأحيانا

  .المخدرات لمث صحية أمنية ألسباب المنع نيكو كما المنافسة السلع استيراد من بالحد ترتبط

 

 :الدولة في القلع منطقة و العواصم-5

 تُدعى والتي البالد، تمثيل في كبيرة أهمية منها واحدة مدينة تَشغُل ما وعادةً  الُمدن، من العديد الدّول تَحتل

ً  العاصمة تُشّكل إذ الرأس، إلى الالتينيّة باللغة العاصمة وتُشير، ((Capital :  ةباإلنجليزيّ  العاصمة  موقعا

 ً ً  سياسيا  العدل، وَمحكمة البرلمان، ذلك في بما القرارات، تتخذ التي والسُّلطة الحكومة، فيها تَستقر بحي  ُمهما

 تُمثلها عاصمتين تمتلك التي بوليفيا ةكدول عاصمة، من أكثر الدّولة تحتل الممكن من أنه بالذكر الجدير ومن

ً  .لتُمثلها عواصم ثالثة تمتلك التي أفريقيا وجنوب كدولة،  الدولة في الكبيرة الُمدن من العاصمة تكون ما غالبا

 عاصمة نفسها من تتخذ التي الدّول من العديد يوجد إذ الدولة، في مدينة أكبر هي تكون أن الشرط من ليس لكن

 تشكيل في العاصمة تَسُهم وقد أنذاك، الدّول عدد زيادة بسبب م0011 عام بعد العواصم عدد ازداد وقد لها،

 .العالم في الحضارات على الكبير التأثير لها يكون أن الُممكن من إنّها إذ البالد، تاريخ

 

 :يلي ما منها نذكر : العواصم اختيار عوامل-أ

  - للدولة السياسي- التاريخي التطور مراحل خالل من ئفهاوظا العواصم بعض اكتسبت : التقليدية العوامل-

 مر على كعواصم بقاؤها اصبح وبالتالي , عديدة وطنية رموزا ( العواصم ) المدن تلك طورت الوقت وبمرور

 لندن مدينة في يمكن ما أكثر التقليدية العوامل وتظهر ,جميعا الدولة سكان وذاكره وجدان في محفورا الزمن

 .0200 عام إلنجلترا النورماندى الغزو منذ العاصمة وظائف لندن اكتسبت اذا . البريطانية العاصمة
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 عاصمة اختيار اعادة في مؤثر كعامل التقاليد قوة على سبيت الجغرافي يركز: التاريخي التقليد عوامل-

 بسبب فقط يكن لم كوموس التاريخية المدينة الى ( لينغرا) العاصمة عن الروس فتحول . واستبدالها الدولة

 . االسيوية – االوروبية المستنقعات اقليم الى الروس عودة تلخص برموز مقرونا كان وانما , دفاعية عوامل

 فترة ايان للهند كعاصمة ازدهرت التى ) كلكتا العاصمة من الهنود تحول وراء التاريخي التقليد عامل كان وقد

 .البريطاني االستعمار بمرارة تذكرهم كلكتا السابقة العاصمة الن . دلهي مدينة الى ( البريطاني االستعمار

 

            .السائدة األقوى القومية على بناء اختيارها يتم بعواصم القوميات متعددة الدول تتميز :القومية السيادة عامل-

 إليها يتوجهوا لهم وميةق عواصم ويعتبرونها , مناطقهم في ثقافية مدن إلى الدولة في األخرى القوميات وتتجه

 بينما , السالفية للقومية التوجه مركز موسكو تعد السابق السوفيتي االتحاد ففي . ووجدانهم رغباتهم إلشباع

  بريقان مثل مدن الى السوفيتية الوسطى واسيا القوقاز قوميات وتتوجه , كييف مدينة الى االوكرانيون يتوجه

  زغرب الى الكروات يتوجه بينما , بلغراد الى السابقة يوغسالفيا في الصرب ويتوجه , اباد وعشق وسمرقند

 للدول قومية عواصم المدن تلك أصبحت السابقة يوغسالفيا تفككت عندما وبالتالي , سراييفو الى والبوسنيون

 .الجديدة

 

 : الرئيس الربط عامل-

 عالمية باتصاالت تتمتع التي المدينة سأسا على العاصمة اختيار إلى الدول بعض في  اإلدارية السياسة تتجه

 السلطات ركزت إذ , قريب عهد في مستعمرة كانت التي اإلفريقية الدول على هذا وينطبق , وقوية متطورة

 تتمتع مدن إلى الساحلية  االرتكاز نقاط على القارة في االستعماري التطور وبحكم – آنذاك – االستعمارية

 واتجهت  االستعمار من التحرر موجات  وبعد , االستعمارية االم الدولة ومع رةالميس االتصاالت وسائل بكافة

 المدن تلك به تتمتع لما , المستقلة للدولة عاصمة وجعلها االستعمارية العواصم وراثة الى حديثا المستقلة الدول

 مع بالمقارنة يمركز غير موقعها ان من وبالرغم , عالمية تجاريه وعالقات , اتصال وسائل من العواصم

 ساحل دول وتعد مركزية أكثر جديدة عاصمة اختيار اعادة الى االمر هذا يضطر وقد . الدولة ارجاء بقية

 .ذلك على نموذج ( موريتانيا وحتى نيجيريا من ) عشرة االثنتا افريقيا غرب

 تستطيع , مةالعاص اختيار وراء كانت التي العوامل جميع تساوى بافتراض : المركزي الموقع عامل-

 وبفعالية أكثر ويسر بسهولة اإلداري وإشرافها مهامها انجاز للدولة بالنسبة المركزي الموقع ذات العاصمة

 صغيرة البلدان في وحتى , األدنى الحد إلى األخرى واألقاليم العاصمة بين المسافة تناقص بسبب أكبر

 الفرد به يحس لندن للعاصمة الالمركزي الجغرافي وقعالم فان , ( بريطانيا ) المتحدة كالمملكة نسبيا المساحة
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 لكون ونظرا . مناطقهم عن العاصمة ببعد بشعورهم ذلك ويتجلى , انجلترا شمالي أو اسكتلندا  في العادي

 لمساحة الهندسي المركز تمثل التي تلك هي العواصم أفضل فان , والسكان لألرض اداريا مركزا العاصمة

 .وشكلها الدولة

 

  :للعواصم السياسي و الوظي ي التقسيم -ب

 وتعكس الحجم كبيرة عادة تكون الدولة في االولى المدينة فان " الرئيسية المدينة "  جيفرسون لقانون وتبعا

 من فانه , جيفرسون لقاعدة متعددة استثناءات لوجود ونظرا , الدولة وقوة الوطني االحساس باخر او بشكل

 معه يمكن ال مما العواصم من كبير عدد في شذوذ يظهر حي  , قانونا لقاعدةا تلك اعتبار المناسب غير

 العاصمة وظائف تجزئة الدول من عدد في تم ذلك الى اضافة  .الدولة في والرئيسية االولى المدينة اعتبارها

 .اكثر او مدينتين بين

 الطبيعية العواصم بين مثال بيتس ميز فقد , العواصم للمدن تصنيفات عدة الجغرافيا في المختصون طور وقد

 انشاؤها تم والتي االصطناعية والعواصم . بعد فيما عواصم لتصبح تلقائية بصورة تطورت التي تلك وهى

 .العاصمة بوظائف تقوم أن بهدف

 دراسة ضرورة على ويؤكد , العواصم اختيار في تؤثر مركبة عوامل عدة وجود سبيت الجغرافي يرى

 منهجا بليه دي  اقترح وقد , اختيارها ألسباب مقنع  تفسير الى  الوصول بهدف التاريخية وظائفها

  االعتبار بعين االخذ مع وتحليلها العواصم الى النظر المفيد من انه ويعتقد , العواصم لدراسة مورفولوجيا

 : يلى ما للعواصم تصنيفه ويتضمن الدولة وقلب االخرى الدولة بأقاليم عالقاتها

 – السياسي التطور بسبب كعواصم دورها اخذت والتي وروما وباريس لندن مثل الدائمة واصمالع : أوال

 . وايطاليا وفرنسا لبريطانيا المناطقى

 – قديمة عواصم محل لتحل انشاؤها تم والتي  وبرازيليا اباد واسالم مدريد مثل الجديدة العواصم  : ثانيا

 القديمة العواصم عن مختلفة بوظائف الجديدة العواصم لتقوم , ( القلب مناطق ) او – التقليدية العواصم

 .التقليدية

 العاصمة وظائف تتجزأ حي  العالمي المستوى على النادرة الحاالت وهى الوظائف مجزأة العواصم : ثالثا

 تمثل مابين , الحكومة مقر بريتوريا تشكل االخيرة ففي . افريقيا وجنوب بوليفيا في الحال هو كما مدينتين على

 على بناء العواصم  اختيار عوامل تحدد ان المفيد من فانه االمر كان وأيا ,  التشريعية الهيئة مقر تاون كيب

 .الوظائف تلك في المؤثرة والعوامل الدولة تقدمها التي وظائفها
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  :العواصم مشكالت -ج

 درجة في تختلف انه اال المشاكل هذه تتشابه وتكاد الراهن الوقت في العواصم تواجه التي المشكالت تتعد

 :اآلتي في المشاكل هذه حصر يمكن انه اال دولة لكل االهمية

 .العواصم الي لهجرةا -    

 .(التضخم) والسكان المساحة في السريع النمو -     

 .القانوني غير والسكن العشوائيات مشكلة -

 .االجتماعية والمشاكل الجريمة انتشار -

 .الخدمات علي والضغط المرافق نقص مشكلة -     

 .البطالة شكلةم -

 .اإلسكان مشكلة -     

 

 :العولمة و السياسية التكتالت -1

 الخدمات و للسلع الحر دفقــــــــــالت تعترض والتي الدول، بين الحواجز و الحدود إلغاء في العولمة مضمون

 باألساس تتضمن العولمة فان المفهوم هذا وءض وفي المعمورة، أرجاء كل في المعلومات و األموال رؤوس و

 التي الظواهر أهم من لعل و .العالمي الصعيد على تنظيمات و أسواق و فاعلين تعزيز و السوق، قوانين تفعيل

 تكتالت إقامة نحو المتزايد االتجاه هي الماضية، األخيرة العشريات خالل العالمي االقتصاد تميز أصبحت

 فانها تعارضا، أو توافقا كانت سواء العولمة بين و بينها العالقة طبيعة عن النظر غضفب .إقليمية اقتصادية

 من توفرها التي االيجابية لآلثار بالنظر هذا و العالم، دول لجميع استراتيجيا مطلبا و ضرورة تشكل أصبحت

 .أخرى جهة نم الجديد العالمي االقتصادي النظام يفرضها التي التحديات و المخاطر ومواجهة جهة،
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 البشرية الجغرافية و المعلومات ثورة :العاشر ورالمح

 والمعلومات البيانات واستخالص استقطاب على يقوم علمٌ  هو المعلومات، نظم و بعد عن االستشعار   

 ألعلى،ا من كبير بُعد عن صورةٍ  التقاط طريق وعن جداً، بعيدة مسافاتٍ  من وذلك مصادرها، من

 على األرض سطح يعمل التي الكهرومغناطيسية األشعة تسجيل في الُمستخدمة األجهزة وباستعمال

 سطح دراسةِ  على القدرة تمنحه التي بالمعلومات اإلنسان تزويد إلى العلم هذا يهدف .وإرسالها عكسها

 بالمعلومات، غنيةٍ  رقميةٍ  جويةٍ  صورٍ  من الصناعيةُ  األقمار تلتقطه ما ويُقدّم وأَشكاله، األرض

معلومات تلك من استقطبته بما األرضية المحّطة تزويد على وتعمل الجوية، والمالحظات والبيانات،
8. 

 

 :البشرية الجغرافيا مجال في تطبيقاته و بعد عن االستشعار-1

 ا،وتسجيله المعلومات على الحصول في الُمتقدمة واألساليب الوسائل من بعد عن االستشعار يُعتبر

 التي الجوية المنصات على اعتماده ليصبح تطور ثمّ  المجّردة، العين على باالعتماد نشوئه بداية وكانت

 الصور على السيطرة خاصية ظهور مع بالتّزامن ذلك وكان مصادرها من المعلومات تستخلص

 .ءللضو حساسيةٌ  لها كيميائيةٍ  ُمركباتٍ  وجود على الكلي باالعتماد ومعالجتها، الضوئية

 ألي تعريضها دون وذلك وماهيتها، األجسام طبيعة على التّعرف على بعد عن االستشعار علم يركز

 استخدام هو انتشاراً  بعد عن االستشعار أنواع أكثر ومن عليها، مباشرٍ  كيميائيٍ  أو فيزيائيٍ  تماٍس 

 أهداف وتتفرع ائرات،الط أو الصناعية، األقمار على باالعتماد استخالصها يتم التي الفضائية الّصور

 عن للتنقيب الفضائية الصور التقاط على يُعتمد :جيولوجية أو طبيعيةٍ  أهدافٍ  :إلى الملتقطة الصور هذه

 تَشوهات من األرض تُعانيه عّما الكشف إلى يهدف كما والمياه، والمعادن، النفط، تواجد أماكن

 عن ِللكشف المجال هذا في الضوء ةوالجوي الفضائية الصور وتُسلط :زراعية أهدافٍ  .جيولوجية

 بعلمِ  تتعلق أهدافٍ  .ما منطقة في تنمو التي النباتات نوع تحديد وعن النباتات، تُصيب التي األمراض

 من الجليدية الُكتل على يَطرأ بما الجليديات علم متخّصصي ِلتزويد الصور السواتل تَلتقط :الجليديات

 .وحركتها ذَوبانها حي 
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  :الكهرومغناطيسية شعةاأل مبدأ -أ

 سطح من مصادرها من والبيانات المعلومات استخالص على (السواتل) الصناعية األقمار تعتمد

 طاقة عن عبارةٌ  وهي الكهرومغناطيسية، األشعة باستخدام وذلك المائية، المسطحات ومن األرض،

 الواحدة الثانية في تقطعها التي عتهاسر وتصل العالية، الّسرعة ذات الموجاتِ  من متباينةٍ  بأطوالٍ  تمتازُ 

 كهربائية موجاتٍ  هيئةِ  على ينتشر الكهرومغناطيسية األشعة من شعاع كل .متر كيلو ألف ثالثمائة إلى

 بتبايُن األشعة هذه تمتاز كما كبير، بشكلٍ  البعض بعضها مع وترتبط متساويةٍ  أطوالٍ  ذات ومغناطيسية

ً  ألوانها  .أصفر أو برتقالي، أو أحمر، أو أخضر، لونٍ  ذات األشعة تكون أنْ  كنيم إذ موجتها؛ لتردد وفقا

 بين أشعة أطول أما إكس، أشعة اسم نانومتر أربعمائة عن طولها يقل والتي الموجات أقصر على يطلق

 األشعة أما الحمراء، تحت األشعة فتسمى نانومتر وخمسين سبعمائة إلى طولها يصل والتي األشعة هذه

 أطول الموجة كانت وكلّما الراديوية، األشعة مسمى عليها فيطلق نانومتر وخمسين بعمائةس من األطول

 .أقل ترددها كان

 :بعد عن االستشعار نظام مكونات -ب

 األشعة مصدر :من فيتكون األنظمة، من كغيرهِ  المكونات من مجموعةً  بعد عن االستشعار نظام يضم 

 األشعة يُطلق الذي المصدر على بعد عن اراالستشع أنظمة وتعتمد :الكهرومغناطيسية

 وما بعد عن االستشعار نظام بين التّفاعل ويحدث األرض، سطح مع التّفاعل مدى .الكهرومغناطيسية

 الكهرومغناطيسية األشعة كميةِ  على باالعتماد وذلك طبيعية، ظواهر من االرض سطح على يحدث

 في ُمعينةٍ  تأثيراتٍ  األرضية بالكرة المحيط الجوي الغالف يُحدثُ  :الجوي الغالف مع التّفاعل .الُمنعكسة

 األجهزة وهي :االستشعار أجهزة .عبره مرورها عند الكهرومغناطيسية باألشعة يسمى ما أو الّطاقة

 الُمنعكسة األشعة تسجيل خالل من مصادرها من المعلومات استخالص في اإلنسان يَستخدمها التي

صد، أجهزة بين تَفاعالت يحدث أنْ  بعد وذلك (وإكس والراديوية، الحمراء، فوق)  األرض، وسطح الرَّ

 .الجوي والغالف

 :بعد عن االستشعار أهمية -ج

 وتكمن الجغرافية، كالدّراسات بتغطيتها يَقوم التي المجاالت في كبيرةٍ  بأهميةٍ  بُعد عن االستشعار يتميز

 الُمراقبة وتَكون واسع، نِطاق ضمن وانتشارها األرضية، الظاهرات تَوّزع مدى متابعة :يلي بما أهميته

ً  ِلتعطي جداً؛ ُمرتفعٍ  علوٍ  ذات أماكنٍ  من  يَطرأ ما متابعةُ  .األرضية الُمراقبة تمنحه مما أكبر ُوضوحا

 المرور، وحركة والزالزل، كالفيضانات، كثب، عن ودراستها تغيرات، من األرض جيولوجيا على

 ُمتابعة استمرارية .ومراقبتها المجردة بالعين تَخمينها يَصعب التي الظواهر دراسة على ويُركز
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 ِلغايات وذلك تسجيلها؛ بعد آخر وقتٍ  أي في ِلسجالتها العودة يُمكن إذ وتوثيقها، الّطبيعية الّظواهر

 بعضها مع ُمقارنتها خالل من وذلك السواتل، بواسطة الُملتقطة الصور من جملةٍ  ومراقبة دراسة

 العين حساسية لمدى نظراً  التقاطها؛ البشرية للعين يمكن ال التي البيانات واستخالص استقطاب .البعض

 فيما كبيرة بدرجةٍ  عالية، ودقةٍ  بسرعةٍ  القياسية اإلجراءات اتخاذ على القدرة .المرئية لألشعة الُمجردة

 دّراساتال إجراء على اإلنسان مساعدة .وغيرها والمساحات واالنحدارات، باالرتفاعات، يتعلق

 ُممكن، وقتٍ  بأسرع تحديثها واستمرارية الخرائط، َرسم من تُمكينُه .الجغرافيا بفروعِ  الخاصة التطبيقية

 .التفاصيل وبأدقِ 

 :الجغرافية الدراسات في بعد عن االستشعار طبيقاتت -د

 المتوقعةِ  الكميةِ  عن الكشف :التالية للغايات المجال هذا في استخدامه ويكمن :الّزراعي المجال -

 سياساتٍ  رسم .وآفات أمراض من المزروعات يُصيب عما الكشف .ومقدارها الّزراعية للمحاصيل

 عن للكشف الّزراعي؛ بالمجال الخاصة الخرائط رسم .التّلوث من الّزراعية المناطق ِلحماية خاصةٍ 

 الغابات، متابعة .منها لحدوا التصحر، ظاهرةِ  ُمتابعة .تُغطيها التي مساحتها وتحديد الّزراعية، المناطق

  .اندالعها فور الحرائق واكتشاف

 إنتاج على المساعدة :يلي بما الجيولوجيا، مجال في بُعد عن االستشعار أهمية تكمن :الجيولوجيا -

 ُمراقبة على والعمل البراكين، على تَحتوي التي المناطق عن الكشف .وإعدادها الجيولوجية الخرائط

 في الخام موادال عن التنقيب .األرضية التَصدعات متابعة .األرضية الطَّبقات على حدثتَ  التي التَحركات

 .الطبيعية مصادرها

 أنواعها، إلى التربة تصنيف :فهو التربة، مجال في بُعد عن االستشعار يلعبه الذي الدور أما :التربة -

 .وحفظها دراستها خاللِ  من لتربةا تَحسين .التربة بمناخِ  الخاصة الخرائط إعداد .قُرب عن ودراستها

 والمسطحات التربة، جفاف لمنع الالزمة الوقائية اإلجراءات واتخاذ ومراقبتها، األراضي، متابعة

  .الصغيرة المائية

 رسمُ  :التالية بالُطرق المياه مجال في بُعد عن االستشعار نظام على االعتماد يُمكن :المياه مجال -

 والمحيطات، واألنهار، البحار، مياه متابعة .المائية للمناطق خاٍص  بشكلٍ  هاوإعداد الدّقيقة، الخرائط

 آبار عن التنقيب .فيها الفيضانات حدوث الُمتوقع المناطق عن الكشف .التلوث من وحمايتها ودراستها،

  .وحركتها األنهار ُمتابعة .الجوفية المياه

 والفضائية الجوية الّصور على باالعتماد وإعدادها الخرائط رسم في الجغرافيا علماء يستفيد :الخرائط -

 وإثرائها دقة، بكلِّ  القديمة الخرائط على التحدي  استمرارية على تساعد كما التقاطها، يتم التي
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 والمساحات واالتجاهات للمسافات كبير حد إلى ودقيقة سريعة قياسات اجراء كذا و .المفيدة بالمعلومات

 .واالنحدارات واالرتفاعات

 التغييرات ودراسة مراقبتها، خالل من التلوث؛ من البيئة على الحفاظ في يساهم :البيئة حماية مجال -

 على وتركز بذلك، الخاصة الطُّرق إيجاد على المساعدة وبالتالي األرضية، الكرة سطح على تطرأ التي

 .بها المحيطة البيئة على اومخاطره المصانع، تأثير مدى .المائي التلوث .الجوي التلوث :يلي ما دراسة

 متابعة .الَمحمية بالمناطق تتعلق التي الخرائط رسم .البيئة في النّفايات تُلحقه الذي الّسلبي األثر دراسةُ 

 مجال في .واإلنسان البيئة على تأثيرها مدى عن والكشف تغيرات، من البيئة على يطرأ ما ودراسة

  .اآلثار

 مهماً؛ دوراً  والبحرية الجوية الِمالحة مجال في بُعد عن االستشعار عبيل :والبحرية الجوية الِمالحة -

 التّسرب عن الكشف في يساعد كما الجوي، المجال في ومواقعها الطائرات، مسارات لتحديد يستخدم إذ

يتي  الجوي، الدّفاع مجال في منه االستفادة فيمكن :العسكري المجال .واألنهار البحار مياه في الزَّ

 وتوجيه للمنطقة، الجوية الحدود ومراقبة االستطالع، في منه االستفادة يُمكن كما وخي،والصار

 .التجسس على يُساعد كما به، والتحكم التصويب

 ألغراض سنوات عدة بعد استخدامها يمكن تاريخية مكانية كوثائق تبقى بعد عن االستشعار سجالت إن

 . ومتابعتها معينة ظاهرة من التحقق وأ المقارنة الدراسات في نستعملها كأن مختلفة،

 بعد عن االستشعار مراحل : 29   رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 .1215 سس و تطبيقات االستشعار عن بعدجمعة دمحم داود، أ.د :المصدر
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SIG

 : نجد الجغرافية المعلومات لنظم عالميا المتداولة التعاريف أهم من

 المعلومات نظم من خاصة حالة هي الجغرافية المعلومات نظام" : ,Dueker) (1979 دويكر تعريف

 واألهداف واألنشطة للظواهر المجالي التوزيع دراسة على تعتمد معلومات قواعد على تحتوي التي

 وتحليلها السترجاعها جاهزة البيانات لجعل المساحات أو الخطوط أو كالنقط مجاليا تحديدها يمكن التي

 ". خاللها من بيانات عن االستفسار أو

 يقوم للمعلومات تكنولوجي نظام هو الجغرافية المعلومات نظام" :,Parker) 1979 (باركر تعريف

 ".المجالية وغير المجالية المعلومات كل وعرض وتحليل بتخزين

 بيانات قاعدة نظام هو الجغرافية المعلومات نظام" :al, et (Smith 1987 ( وآخرون سميت تعريف

 التي العمليات من مجموعة على على احتوائه إلى إلى باإلضافة مرتبة مجالية معلومات على يحتوي

 ".المعلومات قاعدة من مجالية ظاهرة حول استفسارات على باإلجابة تقوم

 مجالية مرجعية ذو نظام هو الجغرافية المعلومات نظام بأن القول يمكن التعريفات هذه على اعتمادا

 تسمح التي Logiciels" "(Software) والبرامج Materielles" "(Hardware) األجهزة مويض

 وصور خرائط) مختلفة مصادر من انطالقا المعطيات كادخال المهام من مجموعة بتفنيد للمستعمل

 المعطيات وإخراج وعرض وتحليل وإدارة وتنظيم تخزين و(… االصطناعية األقمار وصور جوية

 .وتقارير وجداول بيانية ورسوم خرائط )األشكال تلفبمخ والبيانات

 

 : الجغرافية المعلومات نظم فوائد -أ

ً  :الخرائط إعداد وقت تقليص :التالية الفوائد من العديد الجغرافية المعلومات نُظم وفّرت  كانت قديما

ً  شهر إلى تصل قد والتي األيام، من العديد إلى الواحدة الخريطة تحتاج  إعدادها، يتمّ  حتى أحيانا

 مع الحالي الوقت وفي داخلها، الموجودة األماكن وتسمية فيها، والتضاريس الخطوط وتحديد ورسمها،

 .جاهزة تكون حتى معدودة، ساعات يستغرق الخريطة إعداد صار الجغرافية المعلومات نُظم استخدام

 من كبيرة أعدادٍ  لىع تحتوي الخرائط برسم الخاّصة المراسم كانت حي  العاملين عدد تخفيض

 رسم بوظيفة قامت التي الجغرافية المعلومات نظم واستخدام التكنولوجي التطّور مع ولكن العاملين،

 ساهمت :المالية التكلفة تقليل .العاملين عدد من التخفيف تمّ  لها األلوان وإضافة وتجهيزها، الخرائط،
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 الخرائط، لرسم ورق توفير على تُنفق كانت التي ليةالما التكلفة من التقليل في الجغرافية المعلومات نظم

 المعلومات نظم إلنشاء الغالب في مرتفعةً  تكون أساسيّة تكاليف دفع مع وهكذا وألوان، رسم، وأقالم

فقط واحدة مّرةً  تُدفع ألنّها ذلك بعد المبالغ هذه توفير في تُساهم ولكنّها الجغرافيّة،
 معالجةل نحتاج .9

 .المناسب القرار اتخاذ منها يمكن معلومات علي للحصول الخام البيانات

 

 الجغرافية المعلومات نظم مبادئ :  28  رقم شكل

 

 2102.جمعة دمحم داود، ، أسس التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافية.د :المصدر

 

 :الجغرافية المعلومات نظم مكونات -ب

 :ومنها عناصر، مجموعة على كوناتهام في الجغرافية، المعلومات نظم تعتمد 

 والتي الخريطة، على الموجودة األماكن حول تتوفّر التي المبدئية المعلومات هي :المكانية المعلومات -

 للتضاريس الضوئي المسح أسلوب استخدام أو التصوير، أو األراضي، مساحة قياس طريق عن تجمع

 بالعناصر مقارنةً  كبير ماليّ  مبلغٍ  إلى تحتاج هاولكنّ  األماكن، حول المعلومات لجمع الجغرافية،

 للتأّكد المعلومات وتحليل دراسة على تساعد التي المعدات من العديد إلى حاجتها بسبب وذلك األخرى،

  .دقتها من

 في المتخّصصة العمليات من بالعديد القيام تسهيل في الحاسوب جهاز وجود ساهم: الحاسوب جهاز -

 معالجة في الحاسوبيّة التقنية على تعتمد التي اإلضافيّة األجهزة استخدام طريق نع الخرائط، إنجاز

                                                           
9
 .11ص .2412 لمملكة العربية السعودية، انظم المعلومات الجغرافية أسس التحليل المكاني في إطار جمعة دمحم داود ، .د 
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 باستخدام أو صوتية، تأثيرات وجود مع منها، مطبوعة نُسخٍ  على والحصول بالخرائط، المتعلّقة البيانات

 .الجغرافية الخرائط حول المصّورة اللقطات أو الصور، بعض عرض في الفيديو تقنية

 تفاعليّة، أكثر وجعلها الخرائط، تصميم على تعمل التي التطبيقات كافة هي : والتطبيقات البرامج -

 ً  والتي ،(0Dو ،0D) باسم تُعرف والتي األبعاد، وثالثية ثنائية الخصائص وجود مع وخصوصا

 تطوير في ساهم مّما وضوحاً، أكثر صوراً  وتنقل الواقع، تُحاكي المصّممة الخريطة جعل في ساهمت

 :مثل الذكية، الرقمية األجهزة يستخدمون الذين العاديين المستخدمين ساعدت التي التطبيقات من عديدال

 الذي المكان للمستخدم تُبيّن التي الخرائط من مجموعة تصفح على اللوحية واألجهزة الذكية، الهواتف

  .يريده

 الجغرافية المعلوماتية بنوك خدمات و العالم : 12  رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1212 ويكيبيديا البحث محرك :المصدر

 

 :البيانات قواعد تصميم-ج

ف تصميم قواعد البيانات على أنه مجموعة من الخطوات التي تساعد في تصميم أنظمة إدارة  يُعرَّ

الغرض الرئيسي من تصميم قاعدة بيانات هو إنتاج نماذج . بيانات األعمال وإنشائها وتنفيذها وصيانتها

 .نطقية للتصاميم لنظام قاعدة البيانات المقترحمادية وم
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 ما هو التصميم الجيد لقاعدة البيانات؟ -

تملي القاعدة األولى وجوب تجنب البيانات . تخضع عملية تصميم قاعدة البيانات الجيدة لقواعد محددة

القاعدة . ياناتالزائدة ؛ حي  إنها تهدر المساحة وتزيد من احتمالية العيوب والتناقضات داخل قاعدة الب

إذا كانت قاعدة البيانات تحتوي على معلومات . التالية هي أن دقة وشمولية المعلومات أمر حتمي للغاية

. خاطئة ، فان أي مستندات تجلب البيانات من قاعدة البيانات هذه ستتضمن أيًضا معلومات غير دقيقة

 .للةوبالتالي ، فان أي قرارات تستند إلى تلك الوثائق ستكون مض

لذا ، كيف يمكنك التأكد من أن تصميم قاعدة البيانات الخاصة بك جيد؟ قاعدة البيانات المصممة جيدًا 

 :هي تلك التي

 يوزع بياناتك في جداول بناًء على مجاالت موضوعية محددة لتقليل تكرار البيانات. 

 يسلم قاعدة البيانات المعلومات الالزمة لربط البيانات في الجداول. 

 الدعم ويضمن دقة وموثوقية البيانات يوفر. 

 يلبي متطلبات معالجة المعلومات وإعداد التقارير الخاصة بك. 

 وظائف تفاعلية مع مشغلي قاعدة البيانات قدر اإلمكان. 

 : البيانات قواعد تصميم معايير*

 المخرجات علي للحصول الالالزمة العالالقات و كل البيانات تمثل بيانات قاعدة تصميم: الشمولية -

 .النظام من المطلوبة

 .معها واضحة للمتعاملين الجداول تكون بحي : ال هم قابلية -

 .النظام نفس خالل من المؤسسة تحدث في قد التي التغيرات مراعاة يتم بحي : التطوير امكانية -

 .أخري مشابهة مؤسسات في النظام تطبيق قابلية: المؤسسية -

 .البيانات لادخا لعملية حاكمة ضوابط خالل من البيانات صحة نظامال يضمن أن :البيانات سالمة

 

 :البيانات قواعد تصميم أنواع *

 الشبكية البيانات قواعد -

 الهرمي التسلسل ذات البيانات قواعد -

 العالئقية أو العالقية البيانات قواعد -
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 .قواعد كل في تقريبا حاليا المستخدم هو و عالية ك اءة أثبت 1802 في ظهوره منذ و األخير النوع

 

 :البيانات قواعد حياة دورة*

 العامة المواصفات تحديد -

 .للقاعدة أولي تصميم نموذج يتم أولية وفيها بيانات قاعدة اعداد -

 .أولي الي مخطط النموذج المنطقية تحويل البيانات قاعدة تصميم -

 .كفاءتها رفع و البيانات عدم تكرارية انلضم مراجعتها خالل من المنطقية البيانات قاعدة تحسين -

 و الجداول بنية و البرمجة بلغة األكواد الالالزمة كتابة حي  الفيزيقية من البيانات قاعدة تنفيذ -

 .الخ .... الرئيسية و المفاتيح الحقول بيانات أنواع

 

 :أنواع البيانات من حيث طبيعتها*

 :مكانية بيانات -

 المكاني التحليل لعمليات تخضع و األألرض سطح علي للكائن مكانيال/الجغرافي الموقع تحدد

 

 :وص ية بيانات أو مكانية غير بيانات -

التحليل  لعمليات تخضع األرض و سطح علي موقعه بخالف كائن كل عن اضافية بيانات أية تضم

 .االحصائي

 :في النظام المعلوماتي الجغرافي  التحليالت أن نقول لذلك

 .احصائية تحليالالت -

 .احصائية-جيو أو مكانية تحليالت -
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 انواعها بمختلف البيانات مصادر :21 رقم جدول

 

 

 2102.جمعة دمحم داود، ، أسس التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافية.د :المصدر
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 :البيانات أجهزة*

 :البيانات ادخال أجهزة -

 

 

 :البيانات اخراج أجهزة -
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 (:االنترنيت ) المعلومات شبكة -3

وتتبادل الحواسيب وشبكات . شبكة المعلومات هي نظام عالمي لدمج شبكات الحواسيب المتصلة به

بروتوآول التحكم  (IP/TCP الحاسوب المعلومات وذلك باالتصال ببعضها البعض باستخدام بروتكول

عضها البعض من خالل شبكات االتصاالت تتصل الحواسيب مع ب(. باإلرسال وبروتوآول اإلنترنت

السلكية والالسلكية ويمكن استخدام اإلنترنت في إرسال الخطابات اإللكترونية ونقل الملفات آما أنها 

 .تمثل مدخالً للوصول للمعلومات على الشبكة الدولية

 

 :تطوراإلنترنت-أ

ت العلمية والعسكرية وآانت تُعَرف في البداية نشأت اإلنترنت لتسمح للحواسيب بالتشارك في المعلوما 

وقد استمر التطوير بواسطة مؤسسة العلوم . وذلك في نهاية عقد الستينات ARPANET باألربانت

في عقد الثمانينات والتي طورت وسائل اتصال  Foundation Science National الوطنية

لي  –اقترح تيم برنرز  0060في عام . اإلنترنت لتربط بين العديد من أقسام الحواسيب الجامعية

بروتوآوالً جديداً لالتصاالت  -وآخرون معه آانوا يعملون في المختبر األوربي لفيزياء الُجسيمات

 hypertext system تأسست هذه التكنولوجيا على نظام النصوص المترابطة. لغرض نقل المعلومات

 .وأدى إلى تطور اإلنترنت في عقد التسعينات

 

 :بوتية العالميةالشبكة العنك-ب

بروتوآول نقل  (HTTP إن الشبكة العنكبوتية العالمية نظام من مزودات اإلنترنت التي تستخدم 

ويتم استعراض . وذلك لنقل الوثائق التي تُنسَّق في لغة تأثير النصوص المترابطة( النصوص المترابطة

 أو مستكشف اإلنترنت Netscape هذه النصوص باستخدام برمجيات متصفح اإلنترنت مثل نيتسكيب

Explorer Internet . يستطيع نظام النصوص المترابطة أن يربط وثيقة ما بوثائق أخرى على

وأصبح من الممكن أن تنتقل من وثيقة إلى أخرى على اإلنترنت . اإلنترنت من خالل االرتباط النصي

 .من خالل هذا االرتباط النصي الموجود داخل متصفح اإلنترنت

 

 

 



 

 141 

 

 ج- فوائد شبكة المعلومات:

  توفير المال الذي كان ينفق على العديد من األمور األساسية وعلى رأسها عملية نقل

المعلومات، حي  صار المال الموفّر يُنفق في مجاالت وأمور أكثر أهمية لإلنسان، وعلى 

لى مستوى المنشآت االقتصادية فقد صار باإلمكان زيادة هامش الربح، أو إنفاق األموال ع

تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة مما يعمل على تحسين نوعية األعمال المقدمة من 

 .قبلها، فالشبكة بامكانها أن تقوم بما ال يمكن ألي حاسوب مفرد أن يقوم به

  مّكنت من اتّباع أسلوب اإلدارة المركزي بشكل أكبر وأفضل من قبل، ذلك أّن كافّة مستخدمي

األعمال المتنوعة يستعملون البيانات والمعلومات نفسها التي توفرها الشبكة الشبكات في بيئات 

لهم، وليس هذا فقط، بل صار باإلمكان استعمال المعلومات نفسها من قبل العديد من األشخاص 

 .من أماكن متباعدة جغرافياً، وفي الوقت نفسه

 ما بينهم بأقل وقت وجهد ساعدت العاملين في المؤسسة على تناقل البيانات والمعلومات في

ممكنين، حي  أتاح هذا األمر قدرة كبيرة جداً على أداء المهام المطلوبة من الموظفين بشكل 

أسرع وأكثر إتقاناً، فالجهد لم يعد يضيع على أعمال بسيطة متفرقة تستنزف الوقت كما كان 

األكثر أهمية التي  يحصل سابقاً، بل صار هناك نوع من التركيز وتكثيف الجهود على األعمال

 .تعتبر من صلب عمل المؤسسة، والتي تصب نتائجها اإليجابية في المصلحة العامة لها

  صار باإلمكان التوسع في مختلف مناطق العالم بكل سهولة ويسر ودون عناء يذكر، مع وجود

ن إدارة عامة من المقر الرئيسي للمؤسسة، هذا األمر ساعد وبشكل ملحوظ على زيادة وتحسي

 .نوعية األعمال، مع زيادة اإلنتاجية بشكل كبير جداً، وواضح
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 الطبية والجغرافية والصحة اإلنســـــان: المحـــور الحادي عشر 

 :نشأة وتطور الجغرافية الطبية -1

فى  السباقيندي االطباء وليس الجغرافيين، فاالطباء كانوا ااي  على باألساسالجغرافية الطبية نشأت 

( هيبقراط) إلىوالصحة ترجع  ية الربط بين البيئة الجغرافية واألمراض، والعالقة بين البيئةاجراء عمل

رائد نظرية تأثير  هوأتي بعده ابن خلدون   الحي وصحته  الذي ربط بين الوسط الذي يشغله الكائن

 .لعلوم الجغرافيا البشرية األسسوضع   البيئة في الفرد والمجتمع ، وقد

البشرية، االساس الذي   فى فهم أثر البيئة الطبيعية من سطح ومناخ ونبات في الحياة وكانت محاوالته

ويعد   .منتصف القرن التاسع عشر تطورت عليه الجغرافيا البشرية وعلوم االجتماع في اوروبا حتى

بية بعد الطبية، وقد بدا اهتمامه بالجغرافيا الط  ليونارد لودفيج فينك أول من استخدم مصطلح الجغرافية

بدئه باالشراف على عدة مقاطعات، وكان من مهامه فحص منابع المياه وقنوات السقي، و االشراف 

 .على العطارين والجراحين وعمال الحمامات وامداد الفقراء بالرعاية الصحية

 األرهاصاتالجغرافية الطبية فرع حدي  من فروع علم الجغرافيا وان كانت هناك بعض 

خمسينات القرن   وقد بدأت الدراسات فى مجال الجغرافية الطبية فى. قبل ذلك المبكرة التى تمت

 .الماضي

واذا كانت الجغرافيا الطبية فرع من فروع علم الجغرافيا، فانه يمكن االستفادة من جميع الفروع 

 .الفرعين الرئيسين  ال سيما فى كال  الجغرافية فى التحميل الجغرافي فى مجال الجغرافيا الطبية

 

 :الطبية ةالجغرافي حول تعاريف -أ

  الي الدراسة أنها أو ، ناإلنسا و صحة الجغرافيا بين العالقة دراسة بأنها الطبية الجغرافية تعرف  -

 10. األمراض لظهور الجغرافية التفسيرات عن بالبح  تهتم

 بهدف البشرية ضلألمرا الجغرافي التوزيع أنماط دراسة بأنها Lear month ليرمون  عرفها كما  -

 .تفسيرها

 وتعدد ميدانها اتساع بسبب الحديثة الطبية للجغرافية مانع جامع تعريف وضع لالسه من ليس ولكن

 يركز نأ يجب  الي الجوانب تحديد في بها المهتمين بين النظر وجهات وتتباين، فيها البح  مجاالت

 . فيها البح  عند االهتمام عليها

                                                           
10
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 : يةالطب الجغرافية تطور -ب

 هذا في أيضا دور للمسلمين نأ كما م.ق 169 هبيوقراط يد على كانت األولى البداية بأن القول يمكن

 وصيحة البيئة ) الذهب مروج ( كتابه في الميالدي العاشر نالقر في المسعودي تناول فقد المجال

 واألجناس خبالمنا ةالعالق تناول عشر الرابع نالقر في المسالك كتابه في حوق ابن نأ كما ناإلنسا

 المناا بين العالقة الشهيرة مقدمته في تناول عشر الرابع القر في نخلدو وابن البشرى النشاط ومظاهر

 بالحتمية وعرف ناإلنسا على البيئة تأثير عن الحدي  ظهر الزمن من بفترة ذلك وبعد اإلنسا وسلوك

 الراى وإبداءالوصف  مجرد على قريب وقت حتى المحاوالت لك اختصرت ولقد . تناولها سبق  يتوال

ن بعنوا كتابه أصيدر الذي كليمو الفرنسي أمثال موفقة بصورة الموضوع درسواهذا علماء ظهر وبعدها

 درس كما االنتشار سريعة لألمراض دراسة اندرو البريطاني قدم كما 1793 عام األمراض جغرافية

 أمراض عن كتب الذي يومكسل ارىالصح أمراض عن كتب الذي يكيسف أمثال األطباء بعض

 كتابه في م 1718 مارفام تناول كما نيبال في المنتشرة األمراض درس الذي وتايلور المعتدلة المناطق

 هي الخرائط هذه أقدم لولع لألمراض العالمية الخرائط ظهرت ذلك وبعد ناإلنسا يصنع المنماخ

 .العالم في األمراض لتوزيع عامة خريطة وهي هاوس بيرج أطلس في نشرها تم  الي الخريطة

ً  تأخذ الطبية الخرائط بدأت العشرين نالقر بداية ومنذ  الطبي اإلحصاء لتطور نسبة وذلك دقة أكثر نمطا

  :الطبية الخرائط لبعض أمثلة هنا نذكر أ ويمكن وتسجليها األمراض تشخيص وأساليب

 .م 1786 -1786 عام األمراض أطلس في نشرها تم خرائط -

 1781 الوبائية األمراض أطلس في نشرها تم خرائط - 

 .1763 للوفيات القومي األطلس في نشرها تم خرائط -

 

 بين العالقة اتضحت ضؤها وعلى الطبية للجغرافية األولى اللبنة هي التوزيعات خرائط وكانت

 الجغرافية دراساتوال الطبية بالخرائط االهتمام إ م 1785 في جلير ذكر لذلك ونتيجة والبيئة األمراض

ً  ليمث الوبائية لألمراض  ومما كبيرا تقدما الجغرافية ذلك بعد وتقدمت . الطبية للجغرافية جديداً  بحثا

 .نفسها الطبية العلوم تقدم ذلك على ساعدها

 خاصة لجنة لتشكي 1717 عام في الجغرافي االتحاد قرر عندما الطبية للجغرافية الملحوظ التقدم ولكن 

 . هذا يومنا حتى مستمر التطور زال وما . " الطبية الجغرافيا لجنة " باسم نلجا عةمجمو منها
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 الجزائرروس كورونا المستجد في يخريطة وبائية ل :  11خريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األخرى بالعلوم وعالقتها الطبية الجغرافية-ج

 :أهمها العلوم ببعض وطيدة عالقة للجغرافية

 :   :Medical Ecology يكولوجيا الطبيةعلم اإل -

التعاون الوثيق بين العلمين هو أفضل وسيلة لدراسة أي مرض من األمراض، إذ يختص علم 

  اإليكولوجيا الطبية بدراسة الدورات اإليكولوجية لألمراض، بينما تختص الجغرافيا الطبية بدراسة

  .أنماطها وتفسيرها

  
  :  :Epidemiology علم األوبئة -

ويختص هذا العلم بتحديد مناطق ظهور األوبئة، ودراسة الظروف المسببة لها، وتقوم الجغرافيا الطبية 

، أو متوسطة Hyperendemic بتوزيع هذه األوبئة، حسب درجة توطنها، إلى مناطق شديدة التوطن

  .Hypoendemic، أو ضعيفة التوطنMesoendemic التوطن

 

1212 الجزائرية و السكان الصحة وزارةموقع : المصدر   



 

 147 

  
 :  :Biometerology ةعلم األرصاد الجوية الحيوي  -

وهو العلم المختص بدراسة تأثير الجو والمناخ على كل الكائنات الحية ومنها اإلنسان، سواء على  

فقد اتضح أن هناك توزيعاً عاماً . صحته ونشاطه أو على احتياجاته المختلفة من مسكن، ومأكل، وملبس

ات الفسيولوجية في جسم اإلنسان تتغير لكثير من األمراض على شهور وفصول السنة، إذ أن كل العملي

من فصل إلى آخر على مدار السنة، كما تتغير العوامل المسببة لألمراض والعوامل المساعدة على 

انتشارها، بمعنى أن هناك عالقة بين الغالبية العظمى من األمراض البشرية وبين الجو، المناخ، ولكن 

  .بدرجات متفاوتة
 

 :اإلنسان صحة على اإيجاب أو سلبا المؤثر لعواملا -1

 :الطبيعية العوامل : أوال

 : الجغرافي الموقع - أ

 المعدية األمراض من مرض أى فيها يتوطن  يتال المناطق أو األقاليم احد من الموقع قرب هنا ويؤثر

 ً  ويحدث . المجاورة المناطق في األمراض انتشار إلى ذلك يؤدى مما Epidemic األوبئة وخصوصيا

 كما والمؤقت الدائم البشرى الحراك طرق أو التجارية الطرق على تقع  الي المناطق في الغالب في هذا

 والعمال الالجئين موجات تتوقف ال والجنوبية والغربية الشرقية الجهات من نالسودا في الحال هو

 والرعاة

 : ال لكي الموقع -ب

 األقاليم تحدد العرض ودوائر العرض وداوئر الطول لخطوط بالنسبة الموقع الفلكي بالموقع ويقصد

  الكوليرا لمث المدارية العروض في األمراض بعض وتسود األمراض توزيع على تؤثر  الي المناخية

Cloiera  وللبلهارسيا Bilharzias والمالريا. 

 .واألنفلونزا الشعبية والنزالت العظام لين أمراض تسود الباردة العروض وفي

 : السطح مظاهر -ج

 والقلب الرئتين على هذا ويؤثر األوكسجين وينقص الجوى الضغط ينخفض المرتفعة المناطق في

 االيجابية اآلثار ومن المرتفعات على بسرعة تنتشر الحساسية أمراض هناكن أ كما الدموية والدورة

 . المرتفعة المناطق في تنشر ال والبلهارسيا الكوليرا أمراض أ للمرتفعات
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 : لوجيالجيو التركيع -د

 التركيب وبين الدموية والدورة القلب وأمراض – السرطا م  األمراض بعض بين عالقة هناك

 في يزداد المعدة نسرطا نأ الدراسات من أتضح فقد للتربة الكيميائي والتركيب للصخور المعدني

 بمرض ابةاإلص وترتفع والكروم والكوبالت الزنك من كبيرة نسبة على أراضيها تحتوى  يتال المناطق

 . الكروم عنصر بها يرتفع  يتال المناطق في األمعاء نسرطا

 : المناخ -ه

 في ينشط ما منها المختلفة السنة فصول وبين العالم في الوبائية األمراض بعض بين عالقة هنالك

 لرئويا وااللتهاب األنفلونزا لمث الشتاء في يظهر ما ومنها والكلوليرا والدوسنتاريا التيفود لمث الصيف

 يصاب الشمس ألشعة بالنسبة أما . الربيعي والربو الحصبة لمث الربيع فص مع نسبته تزيد ما ومنها

 خاصية بصفة تؤثر الضوئية األشعة أما والدفئية الحارة المناطق في sun stote فيس بضربة ناإلنسا

 )د( فيتامين نإلنساا تعطى البنفسجية فوق األشعة منها فوائد الشمس ألشعة نجد كما العينين على

 . العظام ولين لالس لمث األمراض بعض مقاومة وتساعد والجراثيم البكتريا نشاط وإضعاف

 مما الدموية الدورة وأجهزة العصبي الجهاز وعلى الرئتين على الجوى الضغط في التغيرات تؤثر كما

 تؤدى كما المعدية مراضاأل نشر على الرياح وتساعد القلبية األزمات عن الناتجة الوفاة إلى يؤدى

 . نالعيو وأمراض الربو لمث الحساسية أمراض زيادة إلى الرملية العواصيف
 

 البشرية العوامل : ثانيا

 : االقتصادي المستوى -أ

 في تساعد  الي هي المالية اإلمكانيات نال الصحية الحالة في ليتدخ الذي الرئيسي يالبشر لالعام هو

 المستوى رفع في وتساهم الصحية الخدمات وتطوير والعالج األمراض اومةبمق الخاصة البرامج تنفيذ

 .ن للسكا المعيشي

 : المهنة -ب

 الجزيرة " البلهارسيا بأمراض نيصابو بالزراعة نيشتغلو الذين فمثالً  بها مرتبطة أمراض مهنة للك

 اآلفات مكافحة يف المستخدمة الحشرية للمبيدات نتيجة التسمم وأخطار. واإلسكارس" نالسودا في

 بالصناعات نيعملو الذين خاصة التنفسي الجهاز أمراض بينهم تنتشر بالصناعة يشتغلو والذين

 لحوادث باإلضافة نوالمعاد البالستيكية بالصناعاتن يعملو الذين الكبد أمراض وتصيب الكيميائية

 يؤثر لوالدخ نلإلنسا سبةبالن لالدخ يحدد المهنة نوع نأ ذلك إلى إضافة . المصانع في خاصة لالعم

 كما األمراض من وغيرها التغذية سوء منها الفقر بأمراض تعرف أمراض وهنالك والتغذية الغذاء على
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 األمراض وبالذات األمراض بينهم ينتشر العشوائية المناطق قاطني ونجد السكن نوع لالدخ يحدد

 . سريعة بصورة المعدية

 : يالبشر الحراك -ج

 : أهمها عديدة أشكال األمراض بانتشار عالقة له الذي شرىالب الحراك يأخذ

 .المتجاورة الدولية الحدود عبر الالجئين نزوح -

 الزراعية المناطق إلى الدولية الحدود عبر والرعاة الزراعيين العمال الموسمية العمال هجرة -

  .والرعوية

 . الوبائية األمراض وخاصية األمراض من كثير لنق في تأثيرها ولها ، الدينية المناسبات في الحراك -

 : الوراثية الص ات -د

 أو الوراثية األمراض أمثلة ومن األمراض من كبير بعدد اإلصابة في المهمة لالعوام من واحدة هي

 أمراض وبعض العقلي والتخلف الوراثي العصبي لالشل ،الصرع لتوارثها استعداد هنالكن  يكو  يتال

 . الحساسية

 

 : األخالقي رافاالنح -ه

 هي هذه من وقاية وخير للغاية خطيرة أمراض وهي اإليدز – السيال – الزهرى األمراض هذه من

 . األمراض بهذه االصيابة عدم بواسطته يمكن الذي اإلسالمي بالدين التمسك

 

 : لألمراض الجغرافي التصنيف  -3

 : أقسام أربعة إلى وينقسم جغرافي تصنيف األمراض نصنف نأ يمكن عام لبشك

 .معينة ظروف في المنتشرة األمراض -

 .معينة منطقة في النادرة األمراض -

 .العدوى سريعة الوبائية األمراض -

 .محددة منطقة في المستوطنة األمراض -

 وظهرت معينة عصور في أمراض طغت حي  التاريخية الحقبة بحسب األمراض تصنيف يمكن كما

 .ل قب من فيها معروفة تكن لم جديدة أمراض
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 اهمية الجغرافيا لسياسات الصحة العامة -4

المعلومات و   إن اتخاذ القرارات المدروسة يؤدي إلى تطوير سياسة فعالية لمصحة العامة قائمة على

مثل الوراثة، و نمط الحياة  فنحن نحتاج إلى فهم عوامل خطر المرض وكيف أن هذه المخاطر. األدلة 

جتماعية والعمرانية و الطبيعية إن فهم الجغرافيا، بما في ذلك تنظيم المهنية تتفاعل مع البيئة اإل

للعوامل البيئية، أمر بالغ األهمية في تقييم العالقات المتبادلة  الخدمات الصحية ومكان وطبيعة التعرض

 .المتعمقة بالتعرض للمرض  و المتأصلة في المخاطر

ة بما فى ذلك التفاوت الصحي، واالستقطاب، والعديد من الموضوعات البحثية الجغرافية االساسي

 .والعولمة، والتحضر، ترتبط جميعها بشكل مباشر بالصحة العامة

 النطاق المكاني والعولمة والتحضر  -5

االهتمام بمستويات التنظيم والتوزيع أمر بالغ االهمية في توفير الرعاية الصحية وتطبيق سياسات 

والديموغرافية وتدويل   ايا العالمية مثل التغيرات البيئيةالصحة العامة، فعلى سبيل المثال القض

تؤثر بشكل مباشر على الصحة   الخدمات الصحية، كل هذه الموضوعات لها سياقات وجوانب جغرافية

 .العامة

المناعة البشرية   وترتبط األنماط العالمية لالمراض المعدية، بما في ذلك انتشار فيروس نقص

الطيور، ومرض االلتهاب الرئوى الحاد، إلى الهجرة وحركة السكان وانتشار  ، وأنفلونزا()االيدز)

والمحلية مثل الظروف االجتماعية   و في المقابل، تتأثر مثل هذه العمليات بالسياقات االقليمية. المرض

 .واالقتصادية ومثل ظروف سوق العمالة

سبيل   فعلى .العميق على الصحة والرفاهيةإن نمو المدن والطبيعة المتغيرة للبيئة العمرانية تأثيرها 

ظاهرةاالحتباس الحراري   المثال، ترتبط ظاهرة البدانة في جميع أنحاء العالم بالعوامل التي تؤثر على

و ) سبيل المثال، تغيير أنماط النقل التي تؤثر على انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري   على(

يكل المناطق السكنية المحلية والتحوالت االجتماعية والثقافية التي تؤثر هذه العوامل التي تؤثر على ه

 .على النشاط البدني، وتوافر الغذاء 

والتخطيط، والنقل،   في هذا السياق، أن قضايا السياسة الصحية يجب ان تشرك السياسة المحلية 

 .والسياسات الغذائية والتسويق في الجغرافيا بطريقة حساسة
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 :انتشار االمراضالتقنيات الجغرافية الحديثة والمعلوماتية في الحد من ستخدام ا -1

نتجت نُظم المعلومات الجغرافية عن التكنولوجيات المتطورة للتصوير بواسطة التوابع االصـطناعية، 

والتي استُحدثت أصالً للتطبيقات العسكرية واليوم، تستخدم النُظم الخرائط التي تعدها التوابـع 

معالم األرض وغالفها الجوي، مثل الطبوغرافيا والنباتات  بعدعية المدنية التي تستشعر عن االصـطنا

ومنـاطق الهطـول، وتحدد مواقع هذه المعالم من الفضاء باستخدام شبكة من إحداثيات خطوط العرض 

يمكن  وتُدعم وظيفة رسم الخرائط تلك بقدرة الحواسيب على المعالجة، والتي عن طريقها- ٢ .والطول

أن تُرِكّـب على الخرائط طبقات متعددة من البيانات اإلضافية التي يتم انتقاؤها حسبما يناسب مشاكل 

ويتم تحويل المعلومات الواردة من مصادر متعددة إلى نسق موحد . محددة فـي منطقـة جغرافية معينة

محددة، مما يسهل التحليل يتيح للمـستخدم مـشاهدة العالقات المكانية وتفاعالت مختلف العوامل ال

ً بوجه خاص لمشاكل معينة، ومنها أمراض عديدة . والتفسير وتُعتبر هذه التكنولوجيـات مناسبة تماما

وقد جعلت هذه . وحاالت مرضية أخرى، لها محددات متعـددة يتأثر بعضها بعوامل بيئية أو جغرافية

راوح بين البح  عن الموارد الطبيعية وبين المعالم من التكنولوجيات أدوات إدارية مفيدة ألنـشطة تت

وقـد أسفرت هذه الفائدة العامة، بدورها، عن . التصميم العمراني والهندسة البيئية والتخطيط الزراعـي

إدخال تحسينات مستمرة على المعدات والبرامج الحاسوبية، وتخفيض األسعار إلى حد بعيد، والتوسع 

ً النظام العالمي لتحديد المواقع في تحديد خط السير  في قواعد البيانات العالية الجودة ستخدم أيضا

وهناك اآلن معدات محمولة زهيدة التكلفة متاحة الستقبال اإلشارات  .استرشاداً بـالتوابع االصـطناعية

الالسلكية، وتحديد الموقع الفعلي للمستخدم، وتحديد خط السير، وحساب المسافة إلى الوجهات 

وتستفيد الـصحة العمومية اآلن من هذه التطورات، التي . الوقت الالزم لبلوغهاالمقصودة وحساب 

جعلت تكنولوجيات المعلومات المتطورة قابلة للتطبيق فـي الظـروف السائدة في مناطق نائية، وبأسعار 

تها معقولة في البلدان النامية، وبقدر من البساطة يتيح استعمالها بعد الحـصول على دورة تدريبية مد

11.خمسة أيام
 

 :التجارب العالمية  - أ

،تلبية لالحتياجات  0000بدأ استعمال نُظم المعلومات الجغرافية لألغراض الصحية العمومية في عام 

ً سهل االسـتخدام هـو التطبيـق . العملية الستئصال داء التنينات ً حاسوبيا وطورت المنظمة تطبيقا

يانات الواردة من نُظم المعلومات الجغرافية ليحدد بدقة الذي يستعمل الب  HealthMapper هيلثمـابر 

                                                           
11
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وأتاح التطبيق . المنـاطق الريفيـة النائية التي تسود فيها أحوال جغرافية مواتية النتقال األمراض

ً أو التي انتشرت فيها  هيلثمابر مشاهدة بؤر األمراض، ورصد القرى التي انتشرت فيها العدوى حديثا

وبهذا فانه يوفر بسرعة . وزيـع التـدخالت المحددة الهدف جيداً وبمردودية عاليةالعدوى من جديـد، وت

بيانات دينامية مناسبة لغرضها، لم تكن لتتاح، بطريقة أخرى، إال بعد إجراء بحوث ميدانية عالية التكلفة 

ً طويالً وتتطلب إجراءات تطبق مراراً وتكراراً  ترتبت أيضاً و .وتفتقر إلى الدينامية كما تستغرق وقتا

فقد أظهر كيف يمكـن اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومات الجديدة . على هذا االستكشاف الرائد نتائج أعم

 في جمع البيانات الضرورية بطريقة توفر الوقت وتقلل التكلفة، 

 . األطلس الجغرافي  الصحي للمنظمة العالمية للصحة: 11شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُستخدم البيانات الفريدة المجموعة على مستوى القرية من أجل أحد البرامج  كما بين كيـف يمكـن أن

ً على تكنولوجيات رسم الخرائط ذات  ً من قبـل برامج أخرى، كما أوجد طلبا ً فوريا الصحية استخداما

المواصفات المحددة والمناسبة الحتياجـات المبادرات الرئيسية األخرى الخاصة باستئصال األمراض 

ومنذ ذلك الحين استمر تبسيط التطبيق هيلثمابر وتحسينه وتطويعه لتلبية احتياجات   .ء عليهاوالقضا

صـحية عموميـة متعددة، وتحقيق توافقه مع سائر تجهيزات معالجة المعلومات الصحية العمومية، بما 

ارات وتتضمن اإلصد Info Epi في ذلـك أداة البرنـامج الحاسوبي الخاص بالوبائيات إيبي إنفو

الحديثة، بسهولة، بيانـات التوابـع االصطناعية المستشعرة عن بعد البيانات التي يوفرها النظام العالمي 

وباإلضافة إلى ذلك فانها تجمع اآلن بين البيانات المرجعية األساسية الخاصة بالجغرافيا . لتحديد المواقع

والنقل والمعالم الرئيسية لقطاع الزراعة وقطاع والديمغرافيا والمعالم الرئيسية لـنُظم الـصحة والتعليم 

 .إمدادات المياه واإلصحاح في عدد كبير مـن البلـدان النامية
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ً لجمع البيانات وعرضها من  ويجعل استعمال هذه التكنولوجيات والطرق الموحدة قياسيا

. محليالممكن إعطاء صورة كاملة لوضع المرض، من المستوى العالمي إلى مستوى المجتمع ال

والتطبيقات المنفـذة علـى مستوى المناطق تساعد بوجه خاص على إيجاد حلول لمشاكل قديمة العهد 

وفي السنوات األخيرة استخدمت المنظمة . بطرق تحقق أفضل اسـتفادة مـن الموارد الشحيحة

درجة من الدقة تكنولوجيات رسم الخرائط لتحديد مواقـع تقـديم الخدمات فيما يتعلق بانتشار األمراض، ب

تتيح اتخاذ القرارات الخاصة بمستوى كفاية المرافـق الصحية المحلية، وعدد الموظفين، وعبء 

واستُخدمت . الحاالت الذي يواجهونه، واألدوية واإلمدادات األخرى التي توجـد حاجة ماسة إليها

تـي تعمل في مجال معين، التكنولوجيات أيضاً في إعداد قوائم جرد وخرائط تبين الوكاالت الشريكة ال

 والخدمات التي تقدمها، وبهذا يتسنى تحديد الثغرات والتداخالت

 

ً في تحسين استعمال البيانات المجموعـة علـى مـستوى  وتُستخدم تكنولوجيات رسم الخرائط أيضا

 ويجمع التطبيـق هيلثمـابر. المنطقة، وإدراجها في نظام الترصد الوطني ألغراض اإلنذار المبكر

البيانـات الموجودة والواردة من مصادر متعددة، مثل المسوحات الوبائيـة، والمختبـرات، وسـجالت 

المستـشفيات، والمنظمات غير الحكومية، ويعرضها بطريقة هادفة تتعلق مباشرة بانتشار األمراض 

قل البيانات التي وباإلضافة إلى ذلك فان تكنولوجيات المعلومات الجديدة تتيح ن .وقدرة النظام الـصحي

توفرهـا التقييمـات الوبائيـة السريعة، والتي تكون أُدخلت في جهاز رقمي شخصي محمول، إلى جهاز 

الحاسوب ثم تحميل البيانات علـى نظام رسم الخرائط ألغراض التحليل الميداني الفوري، ونقلها إلى 

  .شبكات المعلومات الوطنية أو العالمية
 

بلد  022ابر حالياً مجموعة من األنشطة الخاصة باألمراض المعدية في أكثر من ويدعم التطبيق هيلثم

ومن التطبيقات المتطورة جداً التحديد السريع والدقيق للمجموعات السكانية . في أقاليم المنظمة كافة

فعلـى سـبيل . المعرضـة لمخاطر اإلصابة باألمراض المعدية المتوطنة، وتوجيه التدخالت نحو هدفها

المثـال تـسهل التكنولوجيا عمل الحمالت الضخمة الستئصال المرض والقضاء عليه بطرق تتراوح بين 

تحديد المجموعـات السكانية المحتاجة إلى العالج من داء الفالريات اللمفي، وبين رصد توزيع دواء 

األطفال وداء إيفرمكتين لعالج داء كالبيـة الذنب، والترصد العالمي للجيوب المتبقية لمرض شلل 

وتُـستخدم هـذه التكنولوجيات في برامج مكافحة المالريا لرصد عدد األطفال . التنينات ومرض الجذام

الذين ينامون تحت الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، وتحديد المناطق التي نجح فيها استخدام 

عدوى بفيروسه فان رسم خرائط انتشار وفيما يتعلق باأليدز وال. الناموسيات في تقليل اإلصابة بالعدوى
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المرض بين الفئات المعرضة للمخاطر، فضالً عن البيانات الخاصة بمرافق الخدمات، تتيح للمخططين 

 .أن يحددوا على الفور أين يمكن تكثيف أنشطة الوقاية والعالج
 

الرامية إلى تحسين  وتُعتبر تكنولوجيات رسم الخرائط الصحية اآلن عنصراً أساسياً من أنشطة المنظمة

فهي تقدم بصورة روتينية الدعم إلـى . التوعية بالفاشيات والتأهب لمواجهتها واالستجابة لمقتضياتها

األنـشطة اليومية التي يضطلع مركز العمليات الصحية االستراتيجي التابع للمنظمة، والذي يقوم بـدور 

يق االستجابات الدولية للطـوارئ الـصحية مركـز لجمـع وتفسير المعلومات الخاصة باألمراض، وتنس

وهـذه التكنولوجيات مناسبة تماماً، وبوجه خاص، للطابع الدينامي للفاشيات، وطورت إلى . العموميـة

 .بعيد القدرة على تتبـع ومشاهدة تطور الفاشيات في الوقت الحقيقي حد

 

 :المتعلقة بأن لونزا الطيور حالة التطبيقات الجغرافية - ب

 H5N1 الشأن فيما يتصل بكثير من األمراض المعدية األخرى تتأثر أنفلونزا الطيور من النمطكما هو 

وكشفت الخبرة المكتسبة على مدى العامين الماضـيين عـن . الشديدة اإلمراض بعوامل بيئية عديدة

أثر بقاء ويت. فتـرات موسمية تبلغ فيها الفاشيات الحيوانية والحاالت البشرية المرتبطة بها ذروتها

ويوجد اآلن فهم أفضل لعوامل االخطار . الفيروس حيـاً فـي البيئة بظروف درجات الحرارة والرطوبة

الخاصة بالعدوى البشرية، وأصبح من المعروف أنها ترتبط بتجاور اإلنسان والدواجن في المناطق 

هاجرة في انتشار الفيروس وفي اآلونة األخيرة تسببت الطيور الم .الريفية والمناطق المحيطـة بالمـدن

ويمكن أن يتم على الفور استخدام التكنولوجيات ألغراض منها، على سبيل المثال، . إلى مناطق جديدة

رسم خرائط فاشيات أنفلونزا الطيور والمناطق التي تزدحم فيها الدواجن في البلدان الموبوءة، وذلك من 

ـة للمخاطر، وتحديد إمكانية حصولها على الرعاية أجل تحديد المجموعـات الـسكانية البـشرية المعرض

 .الصحية، وتعيين المناطق التي ينبغي فيها تكثيـف الترصـد

 

 : 18التجربة الجزائرية في ميدان متابعة كوفيد  -ج

الجزائر على غرار دول العالم أصبحت رائدة في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية ، خير مثال على 

التطبيق وكلت له مهمة . وضع مؤخرا من طرف مجموعة من الباحثين الشباب ذلك التطبيق الذي

مما سمح .بصفة أنية على مستوى كل القطر الجزائري 00متابعة أخر التطوارات تفشي وباء كوفيد 

 .  بوضع استراتيجات لمواجهة و حسر الوباء كلما ظهرت بؤرة جديدة في أي منطقة
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 .في الجزائر 18ستعمل في متابعة أخر تطورات وباء كوفيد واجهة التطبيق الم: 11شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالتالي أصبح استعمال هذه التطبيقات أكثر من ضروري ، الكل ضمن متطلبات الحكم الراشد و وضع 

 .االستراتيجيات الوقاية و مواجهة األوبئة و األمراض 

 

ت والشركاء لإلسراع في توسيع نطاق عن كثع مع الخبراء العالميين والحكوما الدولتعمل و 

البلدان  ، وإسداء المشورة إلى و قوتهجديد، وتتبع خطى انتشاره  فيروس أيالمعارف العلمية عن  

  .هواألفراد بشأن التدابير المتخذة لحماية الصحة والحيلولة دون انتشار
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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 محركات بحث و مواقع إلكترونية

 .أوقسو السعيد ، الصفحة الرسمية للمؤلف على الفايسبوك -
 

 .الموقع اإللكتروني المعلم -

 موقع األطلس العالمي األلكتروني -

 محرك البح  ويكيبيديا -

 0201تيودورا للخرائط  موقع -
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