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I. Phong trào giải phóng dân tộc trên TG sau 1945 

- Đông Nam Á: Nhật đầu hàng. ND các nước nổi dậy khởi nghĩa vũ trang 

giành độc lập: Indonesia (17-81945), Việt Nam (2-9-1945), Lào ( 12-10-1945)  
- Nam Á: Ấn Độ (1946-1950) 
- Bắc Phi: Ai Cập, Libi (1952),Tuynidi, Marốc(1956), Angiêri ( 1954 -

1962)… 1960: 17 nước châu Phi giành độc lập ( năm châu Phi) 
- Mĩ la tinh: 1-1-1959 CM Cuba giành thắng lợi  
- KL: Như vậy từ giữa những năm 1960 hệ thống thuộc địa của CNĐQ thực 

dân cơ bản đã sụp đổ 
- Giữa những năm 60-70 TK XX các nước Ghi-ne bit-xao, Anggola, Mo-

dăm-bich đấu tranh vũ trang lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha, giành độc lập 

thắng lợi: Gine-Bit xao (9-1974), Mo-dăm-bich (6-1975), Anggôla (11-1975). 

Sự tan rã của hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha là một thắng lợi quan trọng 

của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. 
- Sau chục năm cuộc đấu tranh chống chế độ Apacthai của người da đen giành 

thắng lợi. Chính quyền người da đen đã được thành lập ở Ro-đe-dia (1980, sau 

đổi thành CH Dimbabue) Tây Nam Phi (1990 - nay là CH Na-mi-bia) và cộng 

hoà Nam Phi (1993). Chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ. Nó đánh dấu sự tan rã 

hoàn toàn hệ thống thuộc địa của CNĐQ thực dân và mở ra thời kì mới cho các 

dân tộc Á, Phi, Mĩ la tinh: củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước 
II. Châu Á 

1. Nét chung 
- Sau 1945 hầu hết các nước châu Á đều giành được độc lập.  

- Nửa sau thế kỉ XX châu Á còn nhiều biến động: các cuộc xâm lược của các 

nước đế quốc, các cuộc tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc phong trào đòi li 

khai, khủng bố… 

- Các nước đều ra sức phát triển kinh tế đạt nhiều thành tựu: trở thành cường 

quốc công nghiệp (Nhật,), hay các con rồng châu Á (Hồng Công, Đài Loan, Hàn 

Quốc, Xingapo). Ấn, Trung Quốc hiện nay đang vươn lên mạnh mẽ. 
2. Trung Quốc (TQ) 

- 1-10-1949 nước CHND Trung Hoa ra đời 
- Đối với TQ: chấm dứt ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn 

năm của CĐPK, đưa TQ vào kỉ nguyên độc lập, tự do  
- Với Quốc tế: nối liền hệ thống XHCN từ châu Á sang châu Âu 

3. Công cuộc cải cách của Trung Quốc từ 1978 đến nay 
- 12-1978 TQ thực hiện đường lối cải cách và mở cửa nhằm xây dựng TQ 

giàu mạnh,văn minh 
- Thành tựu: 

⮚ Kinh tế: Tốc độ tăng trưởng cao nhất TG: GDP tăng 9,6%/năm (tổng 

GDP thứ 7 TG năm 2004). 2010 GDP TQ vươn lên T2 TG (sau Mĩ), phóng 

thành công tàu Thần Châu 7 ra ngoài không gian… 
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⮚ Đối ngoại bình thường hoá và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với tất 

cả các nước trên thế giới, thu hồi Hồng Công (1997), Ma Cao (1999), nâng cao 

vị thế trên trường quốc tế 
⮚ Quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trong khu vực như Ấn 

Độ, Nga, Pakitan, Asean với Nhật Bản, Hàn Quốc… hiện nay, nhất là những 

tranh chấp biên giới và Biển Đông  
III. Đông Nam Á (ĐNÁ) 

1. Nét chung  
- Sau chiến tranh TG II hầu hết các nước ĐNÁ giành được độc lập. 

- Thời kì “chiến tranh lạnh” Mĩ can thiệp vào khu vực, thành lập khối quân sự 

SEATO, xâm lược Việt Nam, mở rộng chiến tranh sang Lào, Campuchia. Quan 

hệ các nước ĐNÁ căng thẳng, có sự phân hóa 
2. ASEAN 

- Do yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội các nước cần hợp tác, liên minh với 

nhau cùng phát triển 8-8-1967 Hiệp hội các nước ĐNÁ thành lập 

- Mục tiêu chính của ASEAN: phát triển kinh tế, văn hoá thông qua sự nỗ lực 

hợp tác chung giữa các thành viên trên tinh thần hoà bình và ổn định khu vực.  

- Các nước ĐNÁ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế. Một số nước trở thành 

các con rồng châu Á: Xingapo, phát triển khá như Malaixia 

- Từ những năm 90 TK XX các nước lần lượt gia nhập ASEAN Brunay (1984 

Việt Nam (7-1995) Lào, Mianma (9-1997), Campuchia (4-1999)  

- Hoạt động trọng tâm của ASEAN là phát triển kinh tế: thành lập khu vực 

mậu dịch tự do (1992 - AFTA) và diễn dàn khu vực (1994 - ARF)  
IV. Các nước châu Phi  

1. Nét chung  
- Sau CTR TG II phong trào đấu tranh giành độc lập sôi nổi: Ai Cập, Libi ( 

1952), Angiêri (1954-1962)  

- 1960: 17 nước giành độc lập: năm châu Phi 

- Sau 1960 các nước châu Phi đều giành được độc lập 

- Từ 80 của XX châu Phi còn nhiều khó khăn: xung đột, nội chiến, đói nghèo, 

nợ nước ngoài, mù chữ, dịch bệnh. Hiện nay châu Phi tích cực tìm giải pháp để 

khắc phục khó khăn và xây dựng kinh tế. 
2. CH Nam Phi  

- 1961 Nam Phi tuyên bố độc lập. 

- Chính quyền thực dân da trắng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc 

(Apacthai) cực kì tàn bạo kéo dài 3 thế kỉ (từ 1662) 

- Đại hội dân tộc Phi (ANC) lãnh đạo ND đấu tranh. 1993 chế độ Apacthai bị 

xóa bỏ ở Nam Phi. 5-1994 Nen xơn Mandêla trở thành Tổng thống da đen đầu 

tiên. 

- Hiện nay chính quyền mới ở Nam Phi đề ra “chiến lược kinh tế vĩ mô” nhằm 

phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao mức sống của ND. 
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