
                     

 

  بإنشاء هذه المذكرات األستاذ / ناصر الظفيري مشكوراً  قام

  الطلبة مجانا وبدون مقابل وقدمها ألبنائه

 فجزاه هللا خير الجزاء وجعلها في موازين أعماله

 بيع المذكرات يمنع



  ) ١(             عشر        الثاني للصفتاريخ العالم الحديث والمعاصر في  الرابعةالفترة بنك            
   ) ١١٩ -٧٣( من ص                                                      

    خامسا : الثورات 
  أوال : الثورة االنجليزية ( المجيدة ) 

  م وكانت مثاال تحتذي به أوربا لقيام أنظمة حكم ديمقراطية ومن أسباب  ١٦٨٩قامت عام
الخالفات بين البرلمان االنجليزي والملك جيمس الثاني حيث تبنى  بسببقيام هذه الثورة 

الملك سياسة (الحكم المطلق ) وهو ان الملك يستمد قوته من هللا الذي اختاره ملكا وليس 
الثاني انه منحاز الى الكاثوليك على حساب  والسببللشعب الحق أن يحاسبه على أعماله، 
استدعاء معارضيه البنته  بسببس الثاني الى فرنسا البروتستانت ، وأخيرا هرب الملك جيم

وزوجها وليم ملك هولندا وقد دخل انجلترا بدون مقاومة الن عسكر االنجليز انظم اليه ، ثم 
  ملكا النجلترا بعد توقيعه مع البرلمان االنجليزي القوانين األتيه :)وليم الثالث (انتخب 

اليحق للملك فرض ضرائب اواعالن حرب إال بموفقة  -٢ ان  اليجوز للملك ابطال قانون صادر من البرلم - ١
  اليجوز اعتقال مواطن دون محاكمة - ٤     للبرلمان الحق الكامل للتعبير عن آرائهم  -٣   البرلمان

  : تم انشاء   -٢انتشار فكرة المجالس النيابيه إلصدار القوانين  -١نتائج الثورة االنجليزية
االقطاعيه و     ةوهو مكون من رجال الدين واالرستقراطي)  اللوردات مجلسمجلسين( 

) وهو يضم نواب من طبقتين الوسطى الزراعية والوسطى في المدن  العموم مجلس(
أخذت معظم دول العالم نظامها االنتخابي من انجلترا وتغير النظام  - ٣ينتخبهم الشعب ، 

كان للثورة االنجليزية  - ٤ النيابي على اساس دوائر انتخابية وليس على اساس طبقي 
للثورة االنجليزية الفضل في تطوير  - ٥ الفضل في ادراك االنسان لحقوقه السياسية 
 الشعبتقول بان :  لوك لجون)  الشعبية السيادةالنظريات السياسية ومن اشهرها نظرية ( 

ر وقد انتشرت هذه هوالحاكم الحقيقي والقوة التي تسند الحاكم ويجب على أغلبية الشعب تقرير األمو
  األفكار في أمريكا وفرنسا ودول العالم وأصبحت قاعدة لمعظم دساتير العالم .
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  ثانيا : الثورة األمريكية :
  حتى ان لها ثلثي  االنجليزيةأقواها المستعمرات وكانت أمريكا فيها مستعمرات لألوربيون إال أن اكبرها

م وكانت انجلترا تحكم ١٦٠٧) تأسست عام  تاون جيمس(  ةيكية ومنها مستعمرالمستعمرات االمر
) وهو يمثل  الحاكم االنجليزي التى تهمه فقط مصالح الملك الحاكم( -١:  بقاعدتينالمستعمرات األمركية 

) وينتخب من الشعب األمريكي الذي التهمه إال مصلحة الشعب فأصبح هناك خالف  النيابي المجلس(  - ٢
ين الحاكم والمجلس النيابي فقامت الثورة االمريكية في عهد الملك االنجليزي جورج الثالث فقد كانت ب

) بين االنجليز ومن معهم ضد الفرنسيين التي هزمت فيها فرنسا  ١٧٦٣- ١٧٥٦(  السبع السنينحرب 
 ورة االمريكيةوتنازلت عن المستعمرات االمريكية النجلترا حيث كانت حرب السنين السبع بداية للث

   على األمريكيين باهظةفرض ضرائب  -٢تسلط االنجليز وتطبيق قوانين االحتكار  -١: أسباب الثورة األمريكية
  ) الحرية أبناء جماعةسميت ( للضرائب االنجليزية  قوى معارضة امريكية  - ١ أحداث الثوره األمريكية :

  األمريكيين رسوم مالية على العقود التجارية مما أثار رضقانون سئ السمعة ف) التمغة قانونفرضت انجلترا ( -٢
) :ثار االمريكيون ضد قوانين سيئة السمعه بقيادة الزعيم األمريكي (صاموئيل  م١٧٧٠ بوسطن مذبحة( - ٣

  ادامز)
  )  الشاي ضريبةتلغي القوانين ماعدا (  افحدث اطالق نار وتوسعت االحتجاجات مما جعل انجلتر   
لميناء بوسطن والقوا حملة ثالث سفن  ل) قام عدد من االمريكيين بالتسل م١٧٧٣ بوسطن شاي حفلة( - ٤

اغالق ميناء بوسطن   -١) وهي  جائرة قوانينانجليزية محملة بالشاي االنجليزي في البحر فقام االنجليز بوضع( 
  عسكرياتعيين الجنرال ( جيدج ) حاكما  -٣ومنع االحتجاجات االب اذن الحاكم العسكري  - ٢
  طلبوا الغاء تلك القوانين -٢عدم الرضوخ للقوانين الجائرة  -١) قرر االمريكيون فيه ١٧٧٤ فيالديفيا مؤتمر( - ٥
) مهاجمة االنجليز لمعسكر امريكي وقد خسر االنجليز فيها وانتشرت االخبار في  ١٧٧٥ المسلح الصدام بداية(- ٦

  واشنطن) قائدا لجيش بوسطن والجيش الوطني جورجمريكان ( جميع المستعمرات وثارت ضد االنجليز وعينوا اال
بوثيقة استقالل  ١٧٧٦يوليو عام  ٤) في لي) تقدم الزعيم االمريكي (  الحرب وبداية االستقالل اعالن( - ٧

الحكومات تنشا للمحافظة على حقوق  -٢البشر خلقوا متساوين  - ١المستعمرات من االنجليز وتنص على 
  المواطن
  )ساراتوجا معركةفي ( ١٩٧٧وقدهزم ( جورج واشنطن ) االنجليز عام  يوليو ٤االمريكيون يحتفلون في وما زال 
  اعتراف فرنسا باالستقالل - ٣سيطر االمريكيون على هدسون -٢خسر االنجليز جيشا كامال  -! نتائجهاحيث من 

  تاون يوركعدة فرنسا واحتالل م  بمسا ١٧٨٧م  وتم وضع الدستور االمريكي عام ١٧٨٣استقلت امريكا عام - ٨
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السبب في قيام الثورة  -٢انتشرت عدواها الى امريكا الجنوبية لالستقالل    - ١: االمريكية الثورة نتائج- ٩
  الفرنسية

       
                                                                                                                       )٢ (  

    تابع : الثورات 
  ثالثا : الثورة الفرنسية :

  ) ألنها غيرت جميع نواحي الحياة وأثرت بالعالمللثورة الشامل النموذجلقبت الثورة الفرنسية ( 
 : عوامل قيام الثورة الفرنسية  

  حكمون بنظرية الحق االلهي المقدم أي بيدهم كل شيكان ملوك فرنسا ي -أالعوامل السياسية :  -١
توالي الهزائم العسكرية على  - لم يكن للشعب الفرنسي أي نوع من انواع المشاركة بالحكم  ج -ب

  عشر السادس لويسضعف شخصية الملك  - فرنسا بحرب السنين السبع وتطلع الشعب لملك قوي د
) وهي طبقة  الممتازة الطبقة( -أنسي الى طبقتين انقسام الشعب الفر العوامل االجتماعية :  -٢

)  العامة الطبقة( -برجال الدين واألغنياء واستيالئهم على المناصب وهي طبقة مقربة من الملك.   
  % من فرنسا وكانوا الطبقة المظلومة٩٩وهي عامة الشعب من مزارعين وأصحاب الحرف وتمثل 

) وهو كاتب ساخر قام فولتير(  -أورة الفرنسية ومنهم : ساهم المفكرون بالث العوامل الفكرية :-٣
 التاسع لويس عهدبنقد االوضاع البالية في فرنسا ونقد الطغاة وخرافات رجال الدين وأهم كتبه ( 

 كان معجبا بالنظام االنجليزي المقيد لحرية الملك واهم كتبه  ) منتيسكيو(  -ب)   عشر
) ويطلق  االجتماعي العقدان يكون الحكم للشعب وأهم كتبه ( ) طالب  روسو(  - ج )  القانون روح( 

  على كتابه انجيل الثورة النه رفع من شأن الفرد وجعل المساواة أساس المجتمع والحكم للشعب
  الخسائر الكبيرة في الحروب وفقد المستعمرات في امريكا والهند  -أالعوامل االقتصادية : -٤
اعفاء الطبقة الممتازة ورجال  - جاألمريكيين للثأر من انجلترا   اشتراك فرنسا في حرب استغالل-ب

الطريقة السيئة  -  هـحياة الترف والبذخ في البالط الفرنسي أي رجال الحكم   - دالدين من الضرائب  
) حيث كان النبالء يجتمعون في غرفة ورجال الدين في غرفة وممثلو  األمة طبقات مجلسالنعقاد ( 

ي غرفة وكان طريقة التصويت على عدد الغرف فكان دائما النبالء ورجال الدين مع الطبقة العامة ف
  ) للدفاع المسلح الوطنية الجمعيةالملك مما يجعل ممثلو االمة على الهامش وثاروا وشكلوا ( 
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 : أحداث  ونتائج  الثورة الفرنسية 
صن لإلقطاعيين وتحول الى سجن وأصبح رمزا للظلم ) : كان الح الباستيل حصنسقوط ( -١

وأفرجوا عن السجناء ولسقوط الحصن  ١٧٨٩يوليو  ١٤والطغيان وهاجمه الشعب واحرقوه في 
  يلي من كل عام ١٤ويحتفل الفرنسيون في عمت الفوضى في كل مكان وهرب النبالء للخارج 

  قانون العقوبة بدون -ج له السيادة الشعب-ب الناس احرار-صدور وثيقة اعالن حقوق االنسان أ-٢
:سحبت فيه جميع صالحيات الملك وأصبح موظفا في  ١٧٩١صدور الدستور الفرنسي عام -٣

  الدولة
  إصالح الكنيسةو إلقاء نظام القضاء القديمو تقسيم فرنسا لمحافظات-اصالحات الجمعية الوطنية:أ-٤
  وأعيد الى السجن محاولة فرار الملك لويس السادس عشر واعتقل ذليال -٥
) وهوتجمع النمساويين وبروسيا بحرب ضد الفرنسيين إلعادة الحكم الفرنسي وقد بلنتزاعالن (-٦

توالت هزائم الفرنسيين بسبب الخيانة الداخلية مع العدو حتى وصلت الجيوش مشارف باريس 
  من الضياع ) وانتصر الفرنسيون إلنقاذ الثورة  ١٧٩٢ فالميوتعالى صوت الشعب في معركة ( 

  م ١٧٩٢سبتمبر عام  ٢١الغاء الملكية الفرنسية وإعالن الجمهورية الفرنسية في -٧
) وهم من المعروفين بعدائهم للملكية  اليعاقبة حزبمحاكمة الملك لويس السادس عشر: ( -٨

م وقيام ١٧٩٣يناير عام  ٢١الفرنسية وقد ساهموا في اصدار حكم االعدام على الملك ونفذ عام 
  ورة المضادة من اصحاب الملكية والنبالء وانضمام لهم انجلترا واسبانيا وبعض الدول االوربيةالث
  عهد االرهاب على يد ( اليعاقبة ) عقدوا محكمة الثورة حيث كان القتل بدون محاكمة وللشبه فقط-٩

برلمان ) حيث الغيت الملكية والبونابرت نابليونعلى يد( ١٩٧٥صدور الدستور الفرنسي عام  -١٠
  ) لمراجعة القوانين الشيوخ مجلس( -) ليصدر القوانين بالخمسمائة مجلس(-يتكون من سلطتين أ

  وحقق مكاسب ١٧٩٧)  ريفوليانتصر نابليون على الجيش النمساوى في ايطاليا في معركة( -١١
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ح اصال-االصالح االداري والكنه جعل الحكام يعينون بأمره   ب - من اصالحات نابليون : أ -١٢
  اصالح الكنيسة والتعليم - )حيث يحافظ على القيم والتقاليد  جنابليون قانونالقانون المدني (

                                                                                                 
     

                                                                                                                        )٣ (  
    سادسا : الحربان العالميتان 

  ) ١٩١٨الى   ١٩١٤  منأوال : الحرب العالمية األولى  : ( 
 من االفكار السياسية ) وهي نسق االيدولوجيةالنزعة القومية وتصادم (  -انقسم العالم سياسيا بسبب أ

 تضارب المصالح االقتصادية وسياسة التوسع -والقانونية والدينية والفلسفية  ب
  لها نفوذ استعماري  في القارات                           -بانها مركز الثورة الصناعية   -أ:  بسبباوربا محور العالقات الدولية

 وفرة مواردها االقتصادية - دنشأت فيها امبراطوريات كبرى        -ج
 هي االتصاالت بين الدول وبين المنظمات الدولية المختلفة في جميع المجاالت .العالقات الدولية : 
 هي تشريعات يتفق عليها دوليا وهي مقننه تلتزم فيها الدول المشتركة بها . االتفاقات الدولية : 
  : فس والصراع بين دول أوربا واهم الدول التي اتبعت زيادة التنا بسببقيام االحالف والتكتالت في أوربا

م  لعزل فرنسا وسمى هذا ١٨٧٨) وتحالف مع النمسا وروسيا عام بسماركفي عهد ( ألمانياهذا االسلوب 
 )  والكنه لم يدم طويال بسبب خروج روسيا لخالفها مع النمسا .األباطرة عصبةالتحالف  ( 

 ضد فرنسا الحتاللها تونس . ١٨٨٢النمسا وايطاليا عام : وهو تحالف المانيا و الثالثي الحلف 
 م  لشعورهما بنمو الخطر األلماني كقوة كبيرة . ١٩٠٤: وقعت فرنسا وبريطانيا عليه عام  الودي االتفاق 
 م  على التقارب بينهم .   ١٩٠٧: وقعت كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا عام  الوفاق الودي 
  حبت ايطاليا من الحلف الثالثي وانضمت لدول االتفاق الودي وانظمت الدولة  :  انسالتغير في التحالفات

  العثمانية حاليا تركيا الى ألمانيا والنمسا وكانت تحكم البالد العربية.
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    : تنافس الدول االوربية على مواد الخام والسيطرة عليها -أأسباب الحرب العالمية األولى  
الخالف حول ممتلكات الدولة العثمانية في اوربا والنزاع  -لصراع بين دول أوربا على المستعمرات    جا-ب    

  ) وهي ( يوغسالفيا السابقة واليونان وبلغاريا وألبانيا ) البلقان دولالعسكري في ( 
  : سراييفو في ١٩١٤عام  ) وزوجته فريديناندقيام طالب صربي بقتل ولي عهد النمسا( السبب المباشر 

اعلنت النمسا الحرب على صربيا ، وحشدت روسيا جيشها على الحدود وأعلنت ألمانيا الحرب عليها ووقفت 
فرنسا مع روسيا وأعلنت المانيا الحرب عليها ، ثم اعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا ، ودخلت الدولة العثمانية 

مهاجمة الغواصات االلمانية للسفن  بسببالحرب ضد المانيا الحرب الى جانب ألمانيا ، وأعلنت الواليات المتحدة 
  دوله . ٣٣أألمريكية حتى وصل عدد الدول المشاركة بالحرب 

  
١٠٠  

  ١٩١٨-١٩١٤أحداث الحرب العالمية األولى: 
إال ان الحلفاء  المانيا بلجيكا وشمال فرنسا تانحصرت الحرب داخل اوربا فقط فاجتاحالمرحلة األولى :  - ١

 . وهو نهر في فرنسا ١٩١٤) االولى عام   المارنفي معركة ( اوقفوهم 
 ) فرداندخول الدولة العثمانية الحرب بجانب المانيا وقد انتصر الحلفاء بمعركة ( المرحلة الثانية :  - ٢

١٩١٦ 
انسحاب روسيا من الحرب بسبب قيام الثورة الشيوعية ودخول الواليات المتحدة الحرب المرحلة الثالثة :  - ٣

 ١٩١٨  ) الثانية المارنحرب الغواصات االلمانية على السفن وهزيمة المانيا في ( بسببلمان ضد اال
 ووقعت  ١٩١٨ نوفمبر ١١انتهت الحرب بهزيمة ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية ، في نهاية الحرب :  - ٤

  المانيا على الهزيمة في عربة قطار في شمال فرنسا . وبهذا تم اعالن نهاية الحرب
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  :تركت الحرب دمارا هائال وخسائر مادية وبشرية وماليين القتلى  -أنتائج الحرب العالمية األولى 
 حدوث تغيير جذري في خريطة أوربا السياسية -حدوث ركود اقتصادي كبير في العالم      ج-ب

١٠٢  

  ة فرنسا وبريطانيا احدى ضواحي باريس عقدت الدول المنتصر : فرساي ١٩١٩مؤتمر فرساي عام
والواليات المتحدة وحضور الدول الحليفه لهم مؤتمرا في فرساي وكانت اقسى قراراته استدعاء وفد 

 تفكيك االمبراطوريات وإنشاء دول قومية حديثة  - ١ألماني وإجباره على توقيع المعاهده وأهم بنودها 
  جيش االلماني ومنع المانيا من التصنيع العسكريتخفيض عدد ال -٣تدفع المانيا تعويضات عن الحرب للحلفاء  - ٢
وقرضه وضع اقليم السار االلماني تحت ادارة دولية  -٥اقتطاع اجزاء من المانيا وضمها لدول اخرى     - ٤

 األلمان

  
  

١٠٣  

  ١٩٣٩-١٩١٩التطورات الدولية بين الحربين العالميتين: 
 عدم التزام بسببم واألمن والتعاون الدولى وفشلت لحفظ السال ١٩١٩تم انشائهاعام انشاء عصية األمم :- ١

  الدول

  
١٠٤  
١٠٥  



وهي انهيار :١٩٢٩أزمة وول ستريت  - ٣وجود الكساد االقتصادي العالمي :  ١٩٢٩االزمة االقتصادية عام - ٢
   ١٩٣٥إلصالح االقتصاد االمريكي مشروع الرئيس االمريكي روزفلت : - ٤سوق االوراق المالية وإفالس البنوك 

) ومبدأها ان السيطرة للدولة لينينعلى يد ( ١٩١٧) عام  الشيوعية في روسيا(  -أ مة ديكتاتورية :ظهور أنظ- ٥
)  هتلرعلى يد (  ١٩٢٠) عام  الحركة النازية في ألمانيا(-بعلى جميع مصادر الثروة وإلغاء الملكية الخاصة 

  ة فرساي واستعادة المستعمرات االلمانيةومبادئها تفوق االلمان على البشر وقيام المانيا الكبرى وإلغاء معاهد
 )  وهي حركة تميزت بالعنف والقوة ضد خصومها السياسيي موسوليني) على يد (  ايطاليا في الفاشية( -ج

  
١٠٦  
١٠٧  
١٠٨  
  

      
                                                                                                               )٤ (  

    تابع : الحربان العالميتان 
    ) ١٩٤٥الى  ١٩٣٩ثانيا : الحرب العالمية الثانية :( من 

  : معاهدات الصلح التي استحوذت عليها الدول المنتصرة في الحرب  -١اسباب قيام الحرب العالمية الثانية
 . وهيبتها اأراضيه العالمية األولى فكانت اذالال للدول المهزومة بفقد

التوتر الدولي سهل قيام  - ٤   األزمة االقتصادية -٣قيام األنظمة الديكتارورية في المانيا وايطاليا واليابان   - ٢
  سياسة ( هتلر) االلماني العدائية وضم النمسا   -٥الحرب العالمية الثانية 

  ماني على االراضي طالب هتلر بتقرير حق المصير لثالث ماليين ال ١٩٨٣مؤتمر ميونخ : عام
باجتماع  هتلر عن المانيا موسوليني عن ايطاليا وشامبرن عن بريطانيا والتيه عن   ةالتشيكوسلوفاكي

 فرنسا ووافق المجتمعون على طلب هتلر الذي وعدهم بأنه اخر مطلب له
  : قسم العالم الى ان م إلعادة ممرالمائي (دانرريغ) وعليه١٩٣٩اجتياح ألمانيا لبولندا عام السبب المباشر

 ألمانيا وايطاليا واليابان مع بعض الدول الصغيرة) المحور دول(-١:معسكرين
  وفرنسا وروسيا والواليات المتحدة األمريكية بريطانيا) الحلفاء دول(  - ٢            

١٠٩  
  
  
  
  
  
  

١١٠  

  : ألمانيا بولندا م  فقد اجتاحت ١٩٤٠انتصارات دول المحورعام  -١أحداث الحرب العالمية الثانية
والنرويج وبلجيكا وهولندا واحتلت ثلثي فرنسا ورومانيا وبلغاريا ويوغسالفيا سابقا واليونان واكتسح 

) في جزر  هاربر بيرلم ميناء( ١٩٤١هتلر روسيا حتى اقترب من موسكو كما هاجمت اليابان عام 
) على الصمود والقوات الروسية  تشرشلاصرار بريطانيا بقيادة (  - ٢ هاواي ودمرت االسطول االمريكي

م  وكذلك تمكنت القوات ١٩٤٢) وإلحاق الهزيمة باأللمان في (ستالينجراد ) عام  األحمر الجيش( 
 م١٩٤٢ عام العلمين) في معركة روملالبريطانية من الحاق الهزيمة بالقوات االلمانية وااليطالية بقيادة( 

. 
وأرغموا   ١٩٤٣حيث احتل الحلفاء ايطاليا عام  ١٩٤٥الى عام  ١٩٤٣النصر النهائي لدول الحلفاء من عام - ٣

) برلين االلمانية  زوكوفااللمان على الجالء من فرنسا وبلجيكا وهولندا ودخلوا ألمانيا ، ودخلت روسيا بقيادة ( 
لتين ذريتين على ايقاف تقدم اليابان بإلقاء قنب  بعد حرب انتهت بانتحار هتلر واستسالم ألمانيا ، واستطاعت أمريكا

  ١٩٤٧) في اغسطس  ونجازاكي هيروشيمامدينتي ( 

  
  

١١١  
  
  
  
  

١١٢  

 : تسخير الطاقات البشرية    - ٢حرب عالمية شاملة    -١ الحرب العالمية الثانية أكبر حرب عرفها التاريخ
ي بالمساواة  مواجهة بين العنصرية التي تبنتها دول المحور وتبني دول الحلفاء الديمقراطية التي تناد - ٣
 سباق التسلح التكنولوجي  -٥              التنافس الصناعي   - ٤

  
١١٣  

  : قتل في هذه الحرب خمسين مليون وشرد الماليين وكثرة  نتائج بشرية : -١نتائج الحرب العالمية الثانية
ول الديون وحل نفقات الحروب باهظة وتحملت كثيرا من الدنتائج اقتصادية :  -٢المشوهين والمعاقين  

كانت احتجاجات الحرب نتائج علمية :-٣ الخراب والدمار المدن وتحولت دول أوربا الى دول مستورده
تغير خريطة اوربا السياسية @ تراجع مكانة نتائج سياسية : -- ٤ دافعا للتطور العلمي في جميع المجاالت

ان @ انقسام المانيا @ برز قطبان للعالم وألمانيا والياب دول اوربا @ انتهت الديكتاتوريات في ايطاليا
 هما روسيا وأمريكا سياسية كقوة

  
١١٤  

 الرئيس االمريكي الى انشاء منظمة عالمية لحفظ السالم واألمن  روزفلت: دعا (  المتحدة األمم (
واجتمعت (امريكا وبريطانيا وروسيا)  مع الدول المحبة للسالم إلنشاء المنظمة في مؤتمر ( سان 

 أكتوبر ٢٤وقد وقعت خمسون دولة في المؤتمر إلنشاء هيئة االمم المتحدة  ١٩٤٥) عام وسيسكفران
 نيويورك مدينة: (  المقر الرسمي لألمم المتحدة  ( 
   : تنمية العالقات بين الدول على أساس المساواة  - ٢المحافظة على السالم واألمن الدوليين   -١أهدافها

 تنسق االمم المتحدة مع المنظمات  - ٤التعاون الدولي في جميع المجاالت  تحقيق-واحترام حقوق االنسان  
 تتشكل من الدول األعضاء الذين ينتخبون األمين العام وترفع  الجمعية العامة : -١:  المتحدة األمم أجهزة

عضو منهم خمس اعضاء دائمون هم امريكا  ١٥يتألف من مجلس األمن : -٢توصياتها لمجلس األمن 
نيا وروسيا وفرنسا والصين ويتمتعون بحق ( الفيتو ) حق لنقض القرارات وعشرة اعضاء وبريطا

يمثل الدول الخمس الكبرى ويكلفها بإدارة مجلس الوصاية :  - ٣منتخبون كل سنتين وله سلطة مسلحة 

  
١١٦  
  
  
  
  
  
  
  
  



ات بين مركزها في ( الهاي بهولندا ) لحل النزاع محكمة العدل الدولية : -٤األراضي التي تحت االنتداب 
تنتخب الجمعية العامة األمين العام لمدة خمس سنوات يساعده سكرتاريون للمهام األمانه العامة :- ٥الدول 

 عضوا لتنسيق المجاالت االقتصادية واالجتماعية ٢٧يتكون من المجلس االقتصادي واالجتماعي :  - ٦
  : روالتعمي للتنمية البنك الدولي(-١وكاالت االمم المتحدة المتخصصة) (IBRD يمنح القروض لمساعدة (

 ) WHO) ( العالمية الصحة منظمة(-٣)  UNESCO)(والعلوم التربية منظمة( -٢الدول  
  ) لتحسين ظروف العمل ILO)( الدولية العمل منظمة( -٥)       FAO) ( والزراعة التغذية منظمة(- ٤

  
  

١١٨  

                                                                                     
                                                                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


