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XلمصدN دPNUD RDH 2006 
 دNلوثيقة Nلثانية

Nلمتقدمة Jكثر تقدما منها في بقية JنحاN Hلعالم jقد jلكن من Nلمدهش Jيضا N hJلزNXعة في NلبلدhN "أأأ 
hLj بلدL hNفريقيا I jسيا Jjمريكا Nلاتينية تسمى بلدNXY hNعية أأأ تحولت NلزNXعة فيها Lلى صناعة بالفعل

ففي Lفريقيا تدهوX أأأ أنها تعتمد على NلزNXعة jليس لديها Lا Nلقليل من Nلصناعة لكن NXYعتها غير علمية
L fمعد PأخيرN QNلسنوN في Vللفر HNلغذN Sئية أأأ نتاNلغذN Qلخاصة بااحتياجاN QNHإحصاN تدعو مجموعةj

gKلتشاN لى مزيد منL لرئيسيةN أ QNيتم قياسها بالسعر HNلغذN يوميا كمية معينة من Sكل شخص يحتا hفإ
رقم jيستهلك NلجزNئريوh سعر jلم يقترJ Oي بلد Lفريقي من هذN Nل إإإبjتبلغ Nلكمية Nلمطلوبة يوميا 

 fلمثاN يوميا  إجح0على سبيل Nلمتخلفةأأأ سعرNj لمتقدمةN hNلبلدN نة بينXلمقاN توضحj أأأ Vجوj
 hJ على مولدهم لكننا نجد fjأN gلعاN Xjمائة طفل قبل مر Qيمو hjلكامرN مخيفة ففيj ضخمة QختافاN

 Nهولندj PلمتحدN لمملكةN لمماثلة في كل منN gقاXأN ا0تبلغ  j لي  ح0طفلNلتوN أأأ طفل فقط على
jفي تونس يوجد أأأ نسمة إحتjيعتبر نقص NأطباH من NلعوNمل Nلرئيسية jفي Lيطاليا يوجد طبيب لكل 

 أنسمة إابحطبيب لكل 
 دNلوثيقة Nلثالثة

    hNلبلدN جهNتوj PلمهرN لعاملينN ضخمة من VNعدJ لصناعي على توفرN VاقتصاN Tأفريقية عجز يعتمد نجاN
hLj ما يجري Nآh من NستنزcN للعقوf من Jفريقيا Ijسيا Jjمريكا أأأ في Nلعاملين Nلمؤهلين تأهيا عاليا 

jيؤكد هذN iلطبيعة غير NلمتوYNنة لاقتصاN Vلدjلي NلرNهن أأأ Nلاتينية XjJjبا Nلغربية يزيد Nلوضع تفاقما 
J هاXjلمتخلفة بدN hNلبلدN XNضطرN UXجانب بتكلفة خيالية بشكل صاJ HNتتعاقد مع خبر hأأأ 

jفضا عن Wلك فإنه مهما بلغت NلمدخرNV QNخل NاقتصاV فإنها تحوJ fساسا Lلى NلخاjJ SX تبدV في     
eاستهاN شخا¥ أأأJ يحصل عليه VلباN خلNV لذي يظلN لقوميN لدخلN أكبر منN لجانبN hJ كما

كما hJ معظم NلثرN Pjلتي يتم Lنتاجها Nآh ا يجري Nاحتفا_ أأأ وPX ايشاXكوh بشكل مباشر في LنتاN Sلث
بها NVخل Lفريقيا لمنفعة Nأفريقين jعلى سبيل Nلمثاf فإNY hمبيا Njلكونغو ينتجاh كمياQ ضخمة من 

 hلياباNj لشماليةN مريكاJj باXjJ لك يتم لصالحW لكنj ZلنحاN" 
 أوربا والتخلف في أفريقيا 231مجلة عالم المعرفة عدد :  المصدر    

 

 OلمطلوN: 
 h احوf معطياN QلجدL fjلى مبياh مناسب؟  (0

Nستخلص من NلمبياN hلذي Jنجزته jمن Nلوثائق مظاهر NلتفاQj في Nلنمو بين  (ا
 h اشماj fجنوN OلمجاN fلمتوسطي jصنفها حسب مجااتها؟   

 h امعطياN Qلوثيقتين Nلثانية Njلثالثة؟ فسر هذN NلتفاQj باستثماX  (ب

Nستنتج من Nلوثيقتين Nلثانية N jلثالثة  Nلمشاكل Nلناجمة عن هذN NلتفاQj في  (ة
 h تأN0لتنمية بين fjV ضفتي NلمجاN fلمتوسطي ؟ 

بين NعتماNV على ماXVسته Jهمية NلجهوN Vلمبذjلة لتقليص هذN iلفوdXN في LطاX  (ت
 تأN0لتعاN hjأjXj متوسطي ؟ 

 h  0عبر عن موقفك حوNj fقع هذN NلتعاIj hjفاقه Nلمستقبلية؟   (ث

     

 PلمستمرN قبةNلمرN0 أولىN PلدورN  

 N2لثانية باك IدN : ONلقسم
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 Nلتاريخ   : ثانيا     
شهدXjJ Qبا Nلغربية  في فترP مابين Nلحربين عدP تحواQ سياسية NjقتصاVية   

 أكانت لها NنعكاساQ عميقة على تطوN  XلعاقاN Qلدjلية Nلقائمة
 J فيه Yيخيا تبرXكتب مقاا تاJ باXjJ لتي عرفتهاN يةVاقتصاNj لسياسيةN QلتحواN هم

 g ؟ ببخj0  ح0خN0لغربية مابين 
 
 
 
 
 
 
 

 

 NلجغرNفيا : Jوا

                     د تحويل معطياN QلجدL fjلى مبياh مناسب (0
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 =  المقياس 
 
من خاf   بين شماj fجنوN OلمجاN fلمتوسطيمظاهر NلتفاQj في Nلنمو   ينتظゲ مリ التلヨيグ أラ يصنف 2) 

 د   Nلوثائق كما يلي
 لفاحيN fلمجاN د  في fjلدN نة معXلمتقدمة بالمقاN fjلدN عة فيNXلزN ضعيةj لىL PXإشاN

 أأأNلمتخلفة
  لصناعيN fلمجاN د  في fjلدN نة معXلمتقدمة بالمقاN fjلدN لصناعة فيN ضعيةj لىL PXإشاN

 أأأNلمتخلفة

 اجتماعيN fلمجاN د fلمتوسطي من خاN fلمجاN fjV لبشرية فيN لتنميةN ضعيةj نةXمقا
fأطفاN Qفياj Qمعداj يVلفرN لدخلN fلوثائق كمعدNأأأ 

NلدورN Pأولى 0عناصر Nإجابة للفرض Nلمحروس   

اNلثانية باك IدN : ONلقسم  
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 ゆ ديゲة متوسط الدخل الفヨقي$ 

 ( 5002سنة ) قيヨة متوسط الدخل الفゲدي ببعض بلداラ شゅヨل وجنوゆ الヨتوسطي 
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 د يفسر هذN NلتفاQj من خاN fلوثيقتين  O( ب

  يطاليا مثا يوجد طبيب لكلL ففي  OلجنوN fjV في HأطباN ما في تونس  إحتنقصJ نسمة
 نسمة  إابحطبيب لكل  يوجد

 لمؤهلينN لعاملينN fلمتوسطي في مجاN OلجنوN iلذي تشهدN لكبيرN لعجزN 

  لقوميN لدخلN من VلباN في تسيير hلذين يساهموN ¥أشخاN PVستفاN gعد 

  Qكميا hلكونغو ينتجاNj مبياNY hفإ fلمثاN على سبيلj VلباN QNأجانب من خيرN PVستفاN
 Wلك يتم لصالح XjJبا Jjمريكا Nلشمالية Njلياباhضخمة من Nلنحاj Zلكن 

 د Nلمشاكل Nلناجمة عن هذN NلتفاQj( ة

 يةVقتصاN لمرتبطة بالتغذية د مشاكلN لمشاكلNj لصناعةNj لفاحةN Xلى تدهوL PXإشاN +أأأ
 أأأعدN gاستفاPV من خيرN QNلباN +Vلتعاقد مع خبرJ HNجانب 

 جتماعيةN فيد مشاكلj Qتفا` معداXN لنصN مثلة منJ تقديم fأطفاN Qضا` أ+ اjأN Xتدهو
 أأأهجرN PأVمغة + Nلصحية 

Jهمية NلجهوN Vلمبذjلة لتقليص هذN iلفوdXN في LطاN XلتعاN hjأjXj متوسطي تتطلب NإشاL PXلى ( ت
 cلذي عرNj لماضيN hلقرN Qلطرفين منذ ستينياN قعت بينj لتيN hjلتعاNj كةNلشرN QتفاقياNك NXتطو Nبير

سنة "   Nj "PAMلتوقيع على Nتفاقية   اجخ0خاN fلسبعينياQ بانطاN dلسياسة Nلمتوسطية Nلشاملة سنة 
مع تحديد مجااQ ) ثم NإشاJ PXيضا Lلى NاتفاقياN Qلتي تربط بين Nلطرفين jخاصة قمة برشلونة   ثجخ0

j  إإإابمرسيليا في نونبر  N jلمؤتمر NلرNبع( NلتعاN hjأjXj متوسطي كما حدQV في هذN iلقمة 
jفي نفس Nلسنة Nنطلقت NلمباحثاQ حوf تحرير NلتجاPX  تإإاNلمؤتمر Nلسابع في لكسمبوaX سنة 

 أأأNjاستثماQNX بمرNكش
NستمرXN تدفقاQ )يمكن Nلحديث عن Nلنتائج Nلسلبية للتعاN hjلمتوسطي على NلمستوياN Qاجتماعية  ( ث

NستمرN XNلمشاكل Nلسياسية ) Njلسياسية  أأأ(  Nنخفا[ حجم NاستثماQNX )NjاقتصاVية أأ( NلهجرN Pلسرية
 أأأ مستقبا Nلعمل على تطوير NلعاقاQ  مع NإشاL PXلىأأأ( أأأقضية سبته jمليلية NلصرN `Nلعربي NإسرNئيلي

 Nلتاريخ : ثانيا

 نقطة  0أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأللموضو`مناسبةمقدمة
تتطلب صياغة Nلمقدمة Nلتحكم في مهاN PXلتلخيص عن طريق تأطير Nلموضو` Yمانيا jمجاليا مع تقديم ) 

تنويع NلتساKاQ من Jسئلة jصفية jتعريفية J jJسئلة تفسيرية X jJبط  –Lشكالية مناسبة للموضو` 
QلعاقاN) أأأ 

      QنعكاساN ية كانت لهاVقتصاNj سياسية Qتحوا Pلحربين عدN مابين Pلغربية  في فترN باXjJ Qشهد
 أعميقة على تطوN  XلعاقاN Qلدjلية Nلقائمة

 لتN يةVاقتصاNj لسياسيةN QلتحواN لغربية مابين فما مظاهرN باXjJ ح0خ0ي عرفتها  j
 g ؟ ببخ0

 نقط  ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأNلعر[ 
Iبا مابين  أXjلسياسية بأN QلتحواN ح0خ0مظاهر  j0لتاليةد  ببخN QلتحواN لىL PXإشاNد 

 NلمؤتمرN مثلةJ لى مع تقديمjأN لعالميةN OلحرN PNقعت غدj لتيN QNلمعاهدN j Q (gلسا Nء مؤتمر
 (Nلخ أأأمعاهدP فرساي ساh جرماh تريانو

  لىjأN لعالميةN OلحرN PNبا غدXjلسياسي بأN لمشهدN على QJلتي طرN لسياسيةN QلتحواN ( Xظهو
 (Nلخأأأتوسيع NلحدN VjلترNبية للدN fjلمنتصرP + جديد كياناQ سياسية 

  SWلنماN بعض fمن خا QلعشرينياN fلغربية خاN QطياNلسياسية بالديمقرN مةYأN مظاهر 

  QلثاثينياN يةNلجديد بألمانيا مع بدN لسياسيةN QلتحواN( هتلر للسلطة سنة fصوj0ببخ ) أأأ 

IIبا ما أXjية بأVاقتصاN QلتحواN ح0خ0بين مظاهر  j0لتاليةد  ببخN QلتحواN لىL PXإشاN د 
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  لبشريةNj يةVلماN لخسائرN لى بسبب ثقلjأN لعالميةN OلحرN PNبي غدXjأN VاقتصاN XنهياNلخأأأN 

  OلحرN عت بعدYj لتيN QNلمستعمرN على fلحصوN يطاليا فيL فشل 

  لعالمية لسنةN يةVاقتصاN مةYأN fنتقاN0أ خاخN fjلدN لىL بيةXj ( لمانيا سنةJj لنمساN00بخ 
 (Nلخأأأابخ0فرنسا jبريطانيا 

  لصناعي خاصة بينN SإنتاN ]نخفاN0خاخ  j0لى سياسة  ابخL سماليةJلرN  fjلدN PVبسبب عو
 Nلحمائية 

  لية بنسبةjلدN يةXلتجاN QاVلمباN Xلبريطانية مثا بنسبة   % إةتدهوN QNXVلصاN نخفضتN حيث
 أ أأأ %إثبنسبة Njألمانية   %إج

 نقطة  0  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخاتمة مناسبة للموضو` 

 تركيب خاصاNj QستنتاجاQ في ضوN Hإشكالية Nلمطرjحة مع Lمكانية NانفتاT على JحدRN تاXيخية  
 أأأأاحقة 

قد Jحدثت   ببخj0  ح0خ0هكذN تكوN hلتحواN Qلسياسية NjاقتصاVية Nلتي عرفتها XjJبا Nلغربية مابين 
 cjساهمت في خلق ظرj لسياسيةNj اجتماعيةN `ضاjأN gYلى تأL QVJj سماليJلرN gلنظاN على QNتغيير

 أjVلية جديدP مهدQ لقياN gلحرN Oلعالمية Nلثانية 
 نقط  ا أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأNللغة jحلة Nلمقاjj fضوN Tلخط   شكل Nلموضو`
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