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. األسئلة



 مقدمة

 ، أكبـر مـدنها أبوجـا تها ، عاصم والية 36 جمهورية  فيدرالية تضم هي
 ، لغتها الرسـمية نايرا ، عملتها ) 19911960 ( القديمة الغوس، العاصمة

 ، ورئيسها 1960 أكتوبر 1 في االنجليزية، وقد استقلت عن التاج البريطاني
 أفريـل 21 الذي انتخـب فـي سى يارادوا الحاجي أومارو مو هو الحالي
 . ليعوض أولو سيغون أوبا سانجو 2007

 انطالقا من هذا التعريف السياسي ما هي المميزات الطبيعيـة والبشـرية
 لنيجيريا ؟

 وهل تملك نيجيريا الثروات الطبيعية والموارد األولية ؟
وماهي معيقات التنمية في نيجيريا ؟ وكيف تعمل لمعالجتها ؟

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit


u - المميزات الطبيعية والبشرية : 

 : الطبيعية المميزات - 1

 ، يحـدها شـرقًا تقع نيجيريا في إفريقيا الغربيـة : الموقع الجغرافي - أ
 . الكاميرون والتشاد، غربا البنين، شمالًا النيجر، وجنوبا المحيط األطلسي

 14 تمتد نيجيريا بين دائرتي عرض : الموقع الفلكي - ب    شـمالًا، ° °4
 شرقًا ° 15 - غربا ° 3 وبين خطي طول

 عالميـا، 31 الــ لتحتـل بهـا المرتبـة ² كلم 923768 : المساحة - ج
. إفريقيا 14 الـ و



 : األبعاد واالمتداد - د
 كلم 1200 غرب - شرق الطولي البعد -
 ) التنوع المناخي ( كلم 2000 جنوب - البعد العرضي  شمال -
 ) موانئ تجارية ( كلم 853 شريط الساحلي طول ال -
 كلـم، 1690 كلم أطولها مع الكاميرون بــ 4047 طول الحدود البرية -

 دول 4 وبالتالي حـدودها السياسـية مـع كلم، 87 وأقصرها مع التشاد
 : مجاورة موزعة كالتالي

 التشــاد البـــنين النــيجر الكاميـرون الدول المجاورة

 1690 1497 773 87 كلم / طول الحدود

موقع نيجرييا يف إفريقيا



 - المرتفعـات - السهول ( ها تنوع بقلة إرتفاعها و تمتاز : التضاريس - هـ
 أعلـى Chappal Waddi " شابال وادي " ، وتعد مرتفعات ) المنخفضات

 : مظاهرها الكبرى هي وأبرز م ، 2419 قمة جبلية في نيجيريا بـ
 تل، وشمبشي، وفيهـا التي تضم جبال مندارا، غو المرتفعات الشرقية - 1

 . م 2042 بـ ) بيك فوجل ( قمة ديمالنغ

 الذي ينبع من غينيا ويجري في مالي والنيجر وينتهي في نهر النيجر - 2
 نيجيريا التي يصب في سواحلها الجنوبية بخلـيج غينيـا علـى المحـيط

 تو، بينـوي، سـوكو ( األطلسي، ويمون منسوبه داخل نيجيريا عدة روافد
 كلـم، 4184 وهو ثالث نهر في إفريقيا بعد النيل والكونغو بــ ) وكادونا

 . ² مليون كلم 9 ,1 ومساحة حوضه

م 2419 ال  وادي قمة شاب



 جنوب نيجيريا على خليج غينيا، وهي أهم السهول دلتا نهر النيجر - 3
 200 ، وعرضها ² كلم ألف 20 الساحلية واألوسع في إفريقيا، مساحتها

 . كلم، وهي تمتاز بخصوبة تربتها
 م، وهي تشكل 762 التي بلغ ارتفاعها السهول الشمالية العليا - 4

 ا، وتنبع منها معظم روافد نهر النيجر من مساحة نيجيري % 20 نسبة
 . كالسكوتو، الكونغوال، والكواندا

 كلـم، 30 كلم وعرضها 135 على نهر النيجر، طولها بحيرة كاينجي - 5
 . ² كلم 1250 ومساحة حوضها

بحيرة



 400 الغرانيتية وسط نيجيريا التي يتراوح علوها بـين هضبة الجوس - 6

 . م،  والتي ينبع منها نهر كومادوغو 1781 م وأعلى قممها 1000 - م

 حوض النيجر

 النيجر نهر
 مايل

 النيجر

يا نيجرييا                                          غين



 : المناخ - و
 لوقوعها بين دائرتـي عـرض الحارة المناخية المنطقة تنتمي نيجيريا إلى

4 º - 14 º هي مناخية خط االستواء، وتسودها ثالثة أقاليم شمال : 
 ه المناخ االستوائي في الجنوب، وهو يتميز بارتفاع درجـة حرارتـ -

 غزارة أمطاره، وشدة رطوبته طوال السنة، وتمثله مدينة بـورت و
 م سنويا، ومتوسـط ° 27 الساحلية بمعدل Port Harcourt آركورت

 . ملم 2497 التساقط السنوي
 Abuja وتمثله العاصمة الجديدة أبوجـا المناخ المداري  في الوسط، -

 وهو يمتاز بصيفه الممطر، وشـتائه الجـاف، ومتوسـط حرارتـه
 ملـم 1250 م في الليل ، ومعدل التسـاقط º 10 م مقابل º 30 ي السنو
 . سنويا

 المناخ السوداني الجاف في الشمال، والـذي يمتـاز بجفافـه وقلـة -
 بمعـدل Kano وتمثله مدينة كانو أمطاره وارتفاع درجة حرارته،

 . ملم 869 م سنويا، ومتوسط التساقط السنوي ° 29
 يين هما موسم الجفاف فـي كما قُسم مناخها أيضا إلى موسمين رئيس -

 ، وموسـم األمطـار فـي حتى مارس أكتوبر من الشمال الذي يمتد
 . الجنوب من أفريل إلى سبتمبر

الجفاف في شمال نيجيريا



 : المميزات البشرية - 2
 جماعة عرقية أبرزها قبائل الهوسا المسـلمة فـي 250 تعيش في نيجيريا
 فـي ة وقبائل اليوربا المسيحية البروتستانتي السكان، ¼ الشمال التي تشكّل

 . الجنوب الغربي، واإليغبو الكاثوليكية في الجنوب الشرقي
 للمسـيحيين، % 40 مقابل % 50 ويشكل المسلمون أغلبية السكان بنسبة

 . للوثنيين % 10 و

 القبائل الرئيسية في نيجيريا - 1 - جدول
 البقية إيدو كانوري إبيبيو ي الفوالن اإليغبو اليوربا الهوسا القبائل

 21 21 18 11 5,6 4 3 16٬4 % النسبة

 www.populstat.info : المرجع

 وشهدت نيجيريا بعد استقاللها في النصف الثاني مـن القـرن العشـرين
 سكانها يتجاوز مائة مليـون نسـمة انفجارا ديمغرافيا ملحوظا جعل عدد

 توزيع القبائل الرئيسية في نيجيري  ا

 بقية القبائل
 إيدو 16٬4%

3% 

 كانوري
4% 

 إبيبيو
5٬6%   الفوالني

11% 

 اإليغبو
18% 
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21% 
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21%

http://www.populstat.info/


 نتيجة االرتفاع الكبير لنسبة الزيادة الطبيعية، وبهذا احتلت المرتبة األولـى
 . إفريقيا والثانية إسالميا، بعد اندونيسيا، والتاسعة عالميا

 . تطور سكان نيجيريا - 2 - جدول
 1960 1970 1980 1990 2000 2004 2006 السنوات

 550 88٬510 114٬3 125٬7 131٬8 ، 39٬914 51٬027 68 السكان

 15 14 11 10 10 10 9 المرتبة

 مليون نسمة : الوحدة www.census.gov : المرجع

 ، أما في المـدن فهـم % 53.41 ويستقر سكان نيجيريا في القرى بنسبة
 الشـريط السـاحلي بمـدن الغـوس يتمركزون في الجنوب على طول

 Port ( بورت هاركورت مة االقتصادية و العاص Harcourt ( إضافة إلـى ، 
 العاصمة في الجنوب الغربي، وأما أبوجا ايبادان كانو شماال و

 في ترتيب 18 الجديدة في وسط البالد فقد
 . 2005 سنة نسمة 664 287 بـ مدن نيجيريا

قبيلة الهوسا شيوخ



 سنة 15 فئة أقل من كما يشكّل عنصر الشباب معظم سكان نيجيريا خاصة
 سـنة 64 حين ال تتجاوز فئة الشيوخ فوق ، في 2005 سنة % 43 سبة بن

 . مليون نسمة فقط 9 ,3 ، أي % 3 نسبة
 2005 قائمة المدن المليونية في نيجيريا - 3 - جدول
 أوشوغبو كادونا كانو أيبادان الغوس المدن

10 688 السكان 522 4 356 960 3 822 586 1 582 102 1 549 922 

 أوغبوموشو مايدوغوري بنين يشا أونت هاركورت المدن

1 437 السكان 960 1 237 351 1 125 058 1 112 449 1 049 809 

نسمة : الوحدة www.populationdata.net : المرجع

http://www.populationdata.net/


 2005 ا الواقع الديمغرافي في نيجيري - 4 - جدول

 ن م 131,5 عدد السكان
 ² كلم / ن 142 الكثافة العامة

 ن / دوالر 2004 375 الدخل الفردي
 سنة 46.74 معدل الحياة
 ‰ 40.65 نسبة المواليد

 ‰ 17.18 نسبة الوفيات

 ‰ 23.47 نسبة الزيادة الطبيعية

 ‰ 98.80 نسبة وفيات األطفال

 % 2003 32 نسبة األمية
 % 46.59 نسبة التمدن

 www.populationdata.net : المرجع

 شوارع الغوس اكتظاظ

العاصمة أبوجا العاصمة االقتصادية الغوس

http://www.populationdata.net/


 السـكان إحصـاء لجنـة أفادت - 20061230 ) اف ب ( الغوس
 ة بالمائـ 3,2 معة ان عدد سكان نيجيريا يزداد بمعـدل النيجيرية الج

 63 بزيادة نسـبتها أي مليون نسمة 140 من أكثر ويبلغ حاليا سنويا

ــ ــن ة بالمائـــ ــبقت 15 عـــ ــا ســـ  . عامـــ

 اإلحصـاء وقالت صامويال موكاما رئيسة اللجنة لدى تقديمها نتـائج
 ان العـدد " للرئيس اولوسيغون اوباسـانجو 2006 الذي اجري في

 ." نسـمة 3542 و مليونـا 140 لسـكان نيجيريـا هـو لي اإلجما

 سنوات مـن أربع بعد 2007 وكان الرئيس الذي سيترك منصبه في
 في الدولة النامية التـي أولوية السكان إحصاء الحكم جعل من توليه

 . الفقر رغم مواردها النفطية الهائلـة يعيش معظم سكانها تحت خط
 خاصة توزيع السـكان فـي  السكان إحصاء وعادة ما تثير نتائج

 جدال في نيجيريا التي تعتبـر -- الشمال المسلم والجنوب المسيحي
 من حيث عدد السكان حيث ترغب كل مجموعة اإلفريقية اكبر الدول

 تحصل على حصة اكبر من السلطة السياسـية في زيادة عددها لكي
 . وثروات البالد النفطية

 2007042 ، 172 ، العدد اإللكترونية يومية الرأي
http://alray.cc/News 

� الوثيقة



v - الموارد الطبيعية في نيجيريا 

 الموارد الطبيعية هي جميع الثروات السطحية والباطنية التي تنمو وتتشكل
 اإلنسان، والتي قسـمت بتأثير العوامل الطبيعية، وبشكل تلقائي دون تدخل

 . إلى نوعين موارد متجددة، وزائلة

 ، والغطاء النباتي تتمثل في الثروة المائية : الموارد المتجددة - 1

 تنوعت مصادر المياه في نيجيريا بين األنهـار الدائمـة : الثروة المائية
 سـوكوتو، ( كنهر كومادوغو، نهر النيجـر وروافـده الكثيـرة الجريان

 والتشاد، والميـاه كاينجي ، والبحيرات العذبة كبحيرتي ...) ادونا بينوي، وك
 ³ مليارم 280 و المياه المتجددة عبر تساقط األمطار التي بلغت الجوفية،

 عالميا، إال أن نصيب الفرد من المياه 31 سنويا لتحتل بها نيجيريا المرتبة
 يـا تحتـل سنويا، وهو ما جعل نيجير ³ م 2384 العذبة         ال يتجاوز

. 2002 سنة ) عالميا 120 ( المراتب األخيرة



 مليـون 13,517 بلغت مساحة الغطاء النباتي في نيجيريا : الغطاء النباتي
 عالميـا 40 من المساحة العامة لتحتل المرتبة % 14,63 هكتار، وبنسبة

 ، وأهـم نباتاتهـا ) الغابات المداريـة ( معظمها في الجنوب 2000 سنة
 ، نخيل الزيـت، السـافانا، وخشـب Baobab و، الباوباب أشجار األكاج

 . األسود الصلب الممتاز ébène األبنوس
 69.867.216 وتحتل نيجيريا المرتبة العاشرة عالميا في إنتاج الخشب بـ

 2003 سنة ³ م

صناعة اخلشب يف نيجرييا شجرة الباوباب اإلفريقية



 ل فـي تتمثـ هي موارد زائلة وسريعة النفاذ : الموارد غير المتجددة - 2
 . الثروات المعدنية والطاقوية

 الموارد الطاقوية - أ
 يعد البترول أهم الثروات الطبيعية في نيجيريا، فقد أكتشـف : البترول -

 في دلتا النيجر، وهو من النوع الممتاز ويعرف ببترول بـوني 1956 سنة
 Bonny اليت Light دلتا النيجـر بـ بورت هـاركورت ، وهو يتمركز في 

 65 من إجمالي صادراتها، % 95 د، وفي خليج غينيا، ويشكل جنوب البال

 من مجموع الدخل المحلي الخام، وتملـك % 20 من دخل الميزانية، و %
 . حقل بترولي 150 نيجيريا

 . و تحتل نيجيريا في إنتاجه المرتبة األولى إفريقيا والثانية عشرة عالميا
 OPEC للـنفط وقد انضمت نيجيريا إلـى منظمـة الـدول المصـدرة

 . مليار برميل 25 ، ويقدر احتياطيها النفطي بـ 1971 في جويلية

 تطور إنتاج البترول في نيجيريا - 5 - جدول
 2002 2003 2004 2005 السنوات

 2,12 2,28 2,33 2,63 اإلنتاج

 يوميا / مليون برميل : الوحدة 2006 منظمة األوبك : المرجع
 2004 ج الموارد الطاقوية إنتا - 6 - جدول

 الطاقة الكهربائية الفحم الغاز البترول المــــوارد
 مليار 19,02 ألف 21٬8 20 مليون 2,33 اإلنتــــاج
 12 30 57 65 المرتبة العالمية

كيلووات ساعي طن ³ مليار م برميل يوميا الوحـــــدة



 الموارد المعدنية
 وارد منجمية كالحديد ، الملـح ، الرصـاص ، تتوفر نيجيريا على عدة م

 ، وخاصة معدني اإليثان والنيوبيوم، ويتمركز معظمها في والقصدير الزنك
 هضبة الجوس وسط البالد، إال أن الكميات المنتجة قليلة كمـا يوضـحه

 الجدول أدناه

 2003 إنتاج بعض المعادن في نيجيريا سنة - 7 - جدول
 الذهب يثان اإل الحديد األلومنيوم المعادن

 كلغ 2000 50 ألف 25 ألف 16 طن / اإلنتاج
 49 41 9 87 المرتبة العالمية

 ENCARTA 2006 : المرجع

 ميناء بورت
هاركورت البترولي



 ا معيقات التنمية في نيجيري - �

 ، % 2٬3 االنفجار الديمغرافي الشديد فنسبة الزيادة الطبيعية بلغت -

 . 2005 ة مليون نسمة  سن 5٬3 و وصل عدد مواليد نيجيريا
التضخم النقدي الدائم والمستمر الذي تسبب في انهيار قيمة عملتها -

 . 1994 سنة 100 % ، و نسبة 1992 سنة % 70 بنسبة النايرا

 تطور نسب التضخم النقدي في نيجيريا - 8 - جدول
 1987 1992 1995 1999 2004 السنوات

 16,5% 6,7 % 73,5 % 44,6 % 10,2 % نسبة التضخم

 جوزيـف سـتجليفتش حسب رأي المفكر األمريكـي ؛ م الفعالية عد -
Joseph E.  Stiglitz 2001 ، صاحب جائزة نوبل في االقتصـاد سـنة 

 مليـار دوالر أمريكـي نحـو الخـارج بـدل 100 في تهريب تسببت والتي
 . استثمارها داخل نيجيريا

 الفساد المالي وسوء التسيير كاختالس المال العـام  فقـد اسـترجعت -
 كانت مودعة فـي مليون دوالر 700 مبلغ 2005 نيجيريا في نهاية سبتمبر

 ، اختلست فـي عهـد الحكـم مليار دوالر 4 من مجموع ، بنوك سويسرا
 Sani العسكري بقيادة الجنرال سـاني أباشـا Abacha 19981993 ، 

 التابع لهيئـة األمـم BIRD بفضل تدخل البنك العالمي لإلنشاء والتعمير
. المتحدة



 سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على البترول النيجيري كشـركة -
 " شـيفرون " و " تكسـاكو " و " توتال فينا ألف " و الهولندية " رويال داتش شل "
 التي تحصل مجتمعة اإليطالية Agip " جيب أ " و األمريكية " إكسون موبيل " و

 . من إجمالي المداخيل النفطية في نيجيريا % 43 على

 النفط أنابيب وتسرب عل نفايات الشركات البترولية التلوث البيئي بف -

 إلى تعرضها للتخريب كلم ، إضافة 7000 التي تجاوز طولها

 دلتا النيجر أكثر التي جعلت والسرقة

 وقد طالبت العالم، المناطق تلوثا في

 التي تأسست ، النيجر دلتا تحرير حركة

 مبلغ بدفع " شل " شركة ، 2006 سنة

 عن األضرار عويضا دوالر ت مليار 1,5

 إلى تدهور أنابيب شبكة إضافة ، التي ألحقتها بالمنطقة الجسيمة البيئية
 . صرف المياه القذرة

التلوث يف الغوس



 التي والية زامفارا الجفاف والتصحر والجراد شمال البالد خاصة -

 ، 1978 سنوات شهدت غزو أسراب الجراد

 تخريب وإتالف مما أدى إلى 2004 و 1989

 . اصيل الزراعية المح

 تفشي الفساد المالي كالرشوة ؛ فقد احتلت -
 سـنة الدولية نيجيريا المرتبة الثانية عالميا حسب تقرير منظمة الشفافية

 . بعد البنغالدش 2003
مشكلة تفاقم المديونية الخارجية، وتزايد نسب فوائدها -

 . في نيجيريا ارتفاع حجم المديونية الخارجية - 9 - جدول
 1991 1997 2004 سنوات ال

 35.8 27 30.55 قيمة الديون

 $ مليار : الوحدة Quid 2002 Atlas du Monde 2006 : المرجع

 مشكلة االنقطاع المزمن للطاقة الكهربائية الذي أثر سلبا علـى عمـل -
 . الشركات الصناعية والمؤسسات التجارية

 ، أومـن Calabar كالبـار ( فشل المناطق التجارية الحـرة الخمـس -
Omne كانو بورت هاركورت في ، Kano بانكي ، Banki ومايغاتاري ، 

(  Maigatari ي جنـوب شـرق في تحقيق أهدافها، فمنطقة كالبـار ـف



 Cross نيجيريا بوالية كروس ريفر River ال 1992 ، التي شُكّلت سنة ، 
 تتجاوز المؤسسات العاملة فيها الست، رغم أن طاقة استيعابها هي مائـة

 . شركة
 30 انتشار األمراض واألوبئة الفتاكة كالمالريـا التـي يعـاني منهـا -

 مـرض فقـدان المناعـة ( SIDA نيجيري لكل مائة ألف نسمة، والسيدا
 1,7 الذي قتـل ) AIDS ي االيدز المكتسبة المعروف باالختصار اإلنجليز

 خاصة وسط السـكان مليون نيجيري 3,5 مليون نسمة  ويعاني منه حاليا
 . المسيحيين والوثنيين

 عدم االستقرار السياسي واألمني فقد شهدت نيجيريا منذ استقاللها عـدة -
ــكرية ــات عس ــافرا ... 1985 ، 1975 انقالب ــي بي ــة ف ــرب أهلي  وح

 . لى الصراع الطائفي بين المسلمين والمسيحيين ،إضافة إ 1970 - 1967
 . انتشار البيوت القصديرية في ضواحي المدن الكبرى كالغوس وأبوجا -
 عالميـا 158 المرتبة ضعف مؤشر التنمية البشرية فقد احتلت نيجيريا -

 . دولة 177 من مجموع 2005 سنة

الفقر في نيجيريا

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_Cross_River


 يريا الحلول المقترحة للتغلب على معيقات التنمية في نيج - �

ـاكلها االقتصـادية واالجتماعيـة  حاولت نيجيريا التخلص من كافـة مش
 : والسياسية بتبني سلسلة من الحلول السريعة كانت أبرزها

 ، وزيادة الرسوم 2002 سنة تخفيض الضرائب على الموارد األولية - 1
 . الجمركية على السلع األجنبية لحماية وتشجيع الصناعة المحلية

 ء الذي موله البنك العالمي لإلنشاء والتعميـر إصالح قطاع الكهربا - 2
 بتطوير شبكات نقل الطاقة الكهربائية لزيادة حجم 2001 في جويلية

 . التغطية ومواجهة االنقطاع المتكرر
 تحسين مناخ االستثمار بالقضاء على العوائق البيروقراطية لجـذب - 3

 المستثمرين األجانب بهدف توفير مناصب شـغل للقضـاء علـى
 . ة ونقل التكنولوجيا وتوفير السلع في األسواق المحلية البطال

 إنشاء عملة موحدة للمنطقة النقدية إلفريقيا الغربية التي شُكّلت فـي - 4
 إلنهاء حالـة تضـخم 2009 ديسمبر 1 المقررة في 2003 جانفي

 التي تضـم عملتها النايرا وتسهيل التعاون  البيني مع دول المنطقة
 . مبيا وغانا وغينيا وليبيريا وسيراليون غا إضافة إلى نيجيريا دول

 أربعة ماليين برميـل إلى زيادة طاقتها اإلنتاجية في مجال البترول - 5
 ، وإقامـة ن وتسـديد ديونهـا إلنعاش خزينتهـا 2010 يوميا عام

 . التنموية ع المشاري

 منع الشركات المتعددة الجنسيات البترولية من تلويث البيئة، وكانت - 6
2005 نـوفمبر 14 في ها حكم قد أصدرت يريا المحكمة العليا بنيج



 تخرج منهـا التي وقف الغازات السامة ل اكسون موبيل شركة ضد
 زيـادة وهو ما أدى إلى تلوث مياه الدلتا، و فى دلتا النيجر وتصب

 كالسـرطان ، وتفشي األمـراض الفتاكـة معدل ألمطار الحمضية
 . والربو

 بإنشـاء مركـز سيدا مكافحة األمراض واألوبئة الفتاكة كمرض ال - 7
 األمـم بالتعاون مع برنامج البالد في AIDS إلدارة اإليدز إفريقي

 فـي رئيس لجنة مكافحة اإليدز حسب قول المتحدة لمكافحة اإليدز
 يعتبـر األول مـن " : الذي قال عنه باباتوندى اوسوتيمهين نيجيريا
 القارة وسنتمكن من خالل إنشائه من التركيـز بصـورة في نوعه
ـالمي إلنشـاء ". على التعامل مع الوباء أكثر  ، كما قدم البنـك الع

 مليون دوالر لدعم برنامجهـا فـي 90,3 مبلغ BIRD والتعمير
 . مكافحة هذا المرض

 اإلستراتيجية الوطنيـة لتنميـة ( لبرنامج الحكومة النيجيرية إطالق - 8
 2004. واالجتماعي سنة االقتصادي لإلصالح ) االقتصادي التمكين

 منظمـة بالتعـاون مـع على األحياء القصديرية العشوائية القضاء - 9
 آالف وحدة سكنية في العاصـمة 10 ببناء " منازل ألفريقيا العالمية "

 مشـروع اإلسـكان الكبيـر والـرهن " في إطار أبوجا االتحادية
 وجاء إعالن هذه الخطة فـي أبوجـا فـي ؛ 2007 سنة " العقاري
 أوباسانغو لوفـد منظمـة أقامه الرئيس النيجيري أوليسغون اجتماع

. 2007 مارس 27 في نيجيريا زار منازل ألفريقيا العالمية



 تسـهيل بقيمـة وقال رئيس الوفد ميشيل بولتون إن منظمته حصلت على
 أجل توسـيع الـرهن دوالر أمريكي من مصارف عالمية من مليون 150

 . المشروع ألصحاب المنازل المحتملين في إطار العقاري

 ) اليوم السبت ( أولوسيغون أوباسانغو النيجيري قال الرئيس
 اعية االجتم إن إدارته ستواصل متابعتها لإلصالحات

 شديدة انتقادات التي كانت محل - و السياسة واالقتصادية
 " . بيقظة وإحساس ورأفة " لكن 2005 عام في -

 كلمة وجهها لرجال ونساء نيجيريا في النيجيري وقال الرئيس
 العام الجديد سيشهد توطيدا للمكاسب " بمناسبة العام الجديد وبثتها اإلذاعة والتلفزيون إن

 إلى مجاالت جديدة تحتاج وااللتفات واالقتصادية االجتماعية جاالت الم في تحققت التي
 " . بشدة إلصالحات سياسية

 برنامجا لإلصالح اإلقتصـادى الماضي يشار إلى أن الحكومة النيجيرية أطلقت العام
 إجـراء فـي للمساعدة ) اإلستراتيجية الوطنية لتنمية التمكين اإلقتصادى ( واإلجتماعى
 مسار التنمية المستدامة والنمو في ووضعه لالقتصاد ات الرئيسية القطاع في إصالحات

 " وجها إنسانيا " البرنامج قالوا إنه يجب على اإلدارة أن تمنح البرنامج انتقدوا لكن الذين .
ة في 70 من المزيد من الفقر ألكثر في رقعة الفقر ووقف التسبب اتساع لوقف  الماـئ

 . يعيشون منذ وقت سابق تحت خط الفقر
 . كانـت التي إلى الزراعة االهتمام مواطنيه لمنح المزيد من - النيجيري ودعا الرئيس

 النفط اكتشاف قبل لالقتصاد الفقري العمود
 لمنح اهتمام خاص للزراعة والدواجن والخضار " النيجيريين - ودعا الرئيس اوباسانغو
 .. . الحياة الوطنية في وإلى تطوير كل المجاالت " واألخشاب والحيوانات

 غوس ال ) بانا برس ( وكالة أنباء عموم إفريقيا

 2005/01/01 السبت

� الوثيقة



 : األسئلة

 تعتبر نيجيريا من أهم الدول المنتجة والمصدرة للبترول : الموضوع - �
 . الخام في العالم الثالث

 : انطالقا من الفقرة بين مايلي : المطلوب
 . إمكانيات نيجيريا البترولية -
 . دور البترول في االقتصاد النيجيري -
v - فيـة علـى النشـاط أبرز انعكاسات الخصـائص الديمغرا : المقال 

 . االقتصادي في نيجيريا
w - شرح الوثائق : 
 تطور إنتاج البترول في نيجيريا : 1 الوثيقة -

 2002 2003 2004 2005 السنوات

 2,12 2,28 2,33 2,63 اإلنتاج

 يوميا / مليون برميل : الوحدة 2006 منظمة األوبك : المرجع
 . نيجيريا التوزيع اإلثني لسكان : 2 الوثيقة -

 توزي ع القبائ ل الرئيس ية ف ي نيجيري ا

 بقي  ة القبائ  ل
 إي دو 16٬4%

3% 

 كانوري
4% 

 إبيبي  و
5٬6%   الفوالن  ي

11% 

 اإليغب  و
18% 

 اليورب ا
21% 

 الهوسا
21%



 تُصنف نيجيريا ضمن قائمة الدول النفطيـة الرئيسـة، " : 3 الوثيقة -
 فهي أكبر دولة نفطية في القارة األفريقية، وسادس دولة مصدرة للـنفط

 . في العالم

 وعلى الرغم من االرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خالل العـامين
 تردياً، وأزماتها االقتصـادية الماضيين، فإن وضعها االقتصادي ما يزال م

 واالجتماعية في تفاقم مستمر؛ فنسبة النمو التي حققها االقتصاد النيجيـري
 ، فيما تتزايد معدالت الفقـر % 3 لم تتجاوز الـ 2000 خالل العام الماضي

 والبطالة وتتواصل أعمال العنف واالحتجاجات في أنحـاء متفرقـة مـن
 قتصـادية وتزايـد االنقسـامات البالد، على خلفية تـردي األوضـاع اال

 .." . العرقية
 برس قدس – عبد الكريم حمودي

 : المطلوب
 قدم الوثائق -
 مثل تطور إنتاج البترول في نيجيريا بواسطة منحنى بياني بمقيـاس -

 . مليون برميل 0٬4 = سم 1 سنة، 1 = سم 1
 . استخلص من النص معيقات التنمية في نيجيريا -
. عركة التنمية في نيجيريا وضح تأثير التقسيم اإلثني على م -



 : للمطالعة

 تُصنف نيجيريا ضمن قائمة الدول النفطية الرئيسة، فهي أكبر دولة نفطيـة "
 . في القارة األفريقية، وسادس دولة مصدرة للنفط في العالم

 وعلى الرغم من االرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الـنفط خـالل العـامين
 صـادي مـا يـزال مترديـاً، وأزماتهـا االقتصـادية الماضيين، فإن وضعها االقت

 واالجتماعية في تفاقم مستمر؛ فنسبة النمو التي حققها االقتصاد النيجيري خالل العام
 ، فيما تتزايد معدالت الفقر والبطالـة وتتواصـل % 3 لم تتجاوز الـ 2000 الماضي

 دي األوضاع أعمال العنف واالحتجاجات في أنحاء متفرقة من البالد، على خلفية تر
 . االقتصادية وتزايد االنقسامات العرقية

 جماعة عرقية مختلفة، كما أن جميع الجهود 250 ويعيش في نيجيريا أكثر من
 التي بذلتها الحكومة منذ نحو عامين لمكافحة الفساد المستفحل فـي جميـع أجهـزة

 الماليـة لم تؤد إلى نتيجة تذكر، وهو ما دفع منظمة الشـفافية - الدولة ومؤسساتها
 ... الدولية إلى وضع نيجيريا في مقدمة الدول األكثر فساداً في العالم

 من إيرادات البالد التصديرية، وقد بلغـت قيمـة % 90 تشكل عائدات النفط
 مليـار دوالر، كمـا تتوقـع 11.4 أكثر مـن 2000 العائدات خالل العام الماضي

 مليـار 14 أكثـر مـن 2001 الحكومة أن تبلغ قيمة العائدات خالل العام الجاري
 2197600 ( دوالر، حيث تصدر نيجيريا ما يزيد على مليوني برميل في اليـوم

 مليار برميل، وأعلنت الحكومة في وقت 25 ، فيما يزيد احتياطي البالد عن ) برميل
 مليون برميـل، 40 سابق من هذا العام أنها تهدف إلى رفع االحتياطات النفطية إلى

 ، وإلى خمسـة 2003 ليومي إلى ثالثة ماليين برميل بحلول عام والوصول باإلنتاج ا
 . 2010 ماليين بحلول عام

 كما تحاول الحكومة استغالل اآلبار الموجودة في البحر قبالة السـواحل النيجيريـة،
دوالرات، فيما تبلغ 6 رغم ارتفاع كلفة استخراج البرميل الواحد والتي تقترب من



 . اخل األراضي النيجيرية نحو دوالرين فقط كلفة استخراج النفط د

 أما طريقة صرف العائدات المالية النفطية فتقسم بـين الحكومـة والشـركات
 " إكسـون موبيـل " و " شـل / رويال داتـش : " النفطية األجنبية العاملة في البالد وهي

 ، حيث تحصـل الحكومـة علـى " تكساكو " و " إجيب " و " توتال فينا ألف " و " شيفرون " و
 ل المشروعات المشتركة مع الشركات األجنبيـة، فيمـا تحصـل فقط في ك % 57

 %. 43 الشركات على

 لسكان مناطق إنتاج النفط الذين % 13 أما بالنسبة لعائدات الحكومة فتدفع منها
 كانوا حتى وقت قريب من أفقر البشر في نيجيريا، فمزارعهم تتقاطع فيها خطـوط

ـاض . مخلفات الزيت والدخان األنابيب والتلوث يخيم على سمائهم وأنهارهم ب  وقد خ
 هؤالء السكان في فترات سابقة صراعاً عنيفاً مع الحكومة وكذلك مـع الشـركات
 األجنبية، راح ضحيته العشرات، فيما اتهمت منظمات دولية هذه الشركات بانتهـاك

 حيـث 1999 حقوق اإلنسان في المناطق العاملة بها، واستمر هذا الوضع حتى عام
 من العائدات لسكان المناطق التي تعمل فيها الشـركات؛ حيـث تم تخصيص جزء

 % 13 على تخصيص نسبة 1999 من الدستور الذي وضع عام 126 نصت المادة
 من عائدات النفط لسكان مناطق اإلنتاج لتنميتها ولتعويضهم عـن الخسـائر التـي

 . يتكبدونها بسبب تخريب أراضيهم وبيئتهم

 وهـي تسـاوي تقريبـاً حصـة % 44 رالية نحو وبذلك تبقى حصة الحكومة الفيد
 الشركات األجنبية، لكن هذه الحصة أيضاً تذهب في معظمها إلى مصارف ال عالقة

 . " لها بالتنمية
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