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 مادة الجغرافيا :االشتغال على وثائق  00نقط
الوثيقة 2

الوثيقة 1

' ...التنمية البشرية المستدامة هي نظرية في التنمية
اإلقتصادية اإلجتماعية ،تجعل اإلنسان منطلقها وغايتها،
وتتعامل مع األبعاد البشرية أو اإلجتماعية للتنمية باعتبارها
العنصر المهيمن ،وتنظر للطاقات المادية باعتبارها المادية
باعتبارها شرطا من شروط تحقيق هذه التنمية ،دون أن تهمل
أهميتها...

"  ...تشكل اإلكراهات الطبيعية بالمغرب تحديات بنيوية وهيكلية ،حيث تتميز
الموارد الطبيعية بالهشاشة والندرة والتوزيع غير المتكافئ ،وباألخص منها
الماء والتربة .ويتعقد األمر أكثر عندما يتدخل اإلنسان بكثافة ،ويقوم باستغالل
غير نافع وغير فعال للوسط مما يجعل مجاالت جغرافية ذات مؤهالت متباينة
تتأزم وضعيتها...
ويحتم هذا الوضع على المغرب ترشيد وعقلنة استغالل الموارد والرفع من من
المردودية اإلقتصادية دون التسبب في إتالف موارد هشة أصال".
» Dallenne et autre « l’ éspace mondiale ; fractures ou interdipendances

مبارك بقنه  5002مفهوم التنمية البشرية ونشأتها مجلة حصاد القلم

الوثيقة 3

الوثيقة 4

من غريب المفارقات أنه بالرغم من كون الشباب يمثل
النسبة األكبر من الساكنة ،فإن سياسات المغرب المستقل،
باستثناء بعض الجهود المتميزة على الصعيد القطاعي ،لم
تدمج أبدا وعلى الوجه األمثل ،الشبيبة ضمن المعادلة الشاملة
للتنمية ،فمحدودية اآلفاق  ،والصعوبا التي تعترض تحقيق
الذات ،والتكوين المحدود والبطالة ،ومختلف أشكال العوز
والحاجة :كلها معطيات تدفع إلى تنامي الشعور باإلحباط
واليأس ،ولعل الظواهر المعبرة عن الشكل المأساوي ،في
بعض األحيان ،والتي تتخد الهجرة السرية ،ومحنة العاطلين
من بين حملة الشهادات ،كلها تشهد على اإلختالالت الكبيرة في
استثمار الموارد البشرية الوطنية...

من أجل محاربة الفقر تبنت الدولة تصورا جديدا يرتكز على وضع
استراتيجية جديدة في مجال التنمية اإلجتماعية ،هذه اإلستراتيجية تتمحور حول
مجموعة من التوجهات أهمها :جعل التضامن والتماسك اإلجتماعي هما محور
التنمية البشرية من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف اإلنمائية ،ضمان التوزيع
العادل لثمار النمو وذلك من خالل استهداف األفراد والمناطق المحرومة ،وأخيرا
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المستهدفين.
وتعتبر هذه التوجهات بمثابة مفهوم جديد لمفهوم التنمية اإلجتماعية حاملة
معها المحاور الكبرى لالستراتيجية الجديدة ،ويعد تحفيز المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،وتعزيز اإلستراتيجيات القطاعية من أهم محاور اإلستراتجية
الجديدة للتنمية اإلجتماعية ...
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اشرح(ي) شرحا جغرافيا مفصال :التنمية ،الناتج الداخلي الفردي ،الناتج الداخلي الخام0,2 (.ن)
استخرج (ي) من الوثيقة  0أهم أهداف التنمية البشرية؟ (0ن)
باإلعتماد عل معطيات الوثيقة  5بين التحديات التي تواجه الموارد الطبيعية بالمغرب وأشكال التدخل للحد منها؟ (5ن)
وضح (ي) من خالل الوثيقة  3أهم السمات المميزة لوضعية الشباب المغربي؟ (0,2ن)
أذكر أهم الموارد الطبيعية بالمغرب ووضعية كل مورد؟ (0ن)
اكتب (ي) في فقرة مفصلة أهم المقاربات المعتمدة في دراسة مفهوم التنمية؟ (3ن)

العالم الثالث مع التطرق ألهم الهيئات السياسية الممثلة له وظروف ومراحل تأسيسها؟
ومميزات
 صغ في فقرة أهم
 00نقط
خصائصالتاريخ:
 مادة
أدت التحوالت اإلجتماعية والفكرية التي عرفها النظام الرأسمالي خالل القرن 01م ،ومطلع القرن 50م إلى ظهور فكر جديد حاول
منظروه من خالل أفكاره تغيير مالمح المجتمع الرأسمالي.
أكتب (ي) موضوعا مقاليا توضح (ين) فيه :
 مظاهر التحوالت اإلجتماعية والفكرية بالمجتمع الرأسمالي خالل هذه الفترة؟ أهم مميزات الحركة العمالية والنقابية بالدول الرأسمالية ؟ -مميزات األزمة المغربية األولى والثانية؟

ملحوظة :يراعى في تصحيح الورقة حسن التنظيم والكتابة و سالمة األسلوب من األخطاء اإلمالئية والتعبيرية.

