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   %ب 2011معدل البطالة ببلدان المغرب العربي سنة                              1الوثيقة : 

 

 ليبيا تونس زائرالج موريتانيا المغرب البلدان
 30 18 10 30 9 معدل البطالة

 2الوثيقة :
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     : ثم أجب عن األسئلة التالية الوثيقتين بتمعن  اقرأ -

 
  1صف من الوثيقة  -1

         ن 1 : وضعية البطالة بالمغرب العربي  -

............................................................................................................................................

................................. 

           ن 1:  فسر نسبة البطالة في تونس وليبيا -

............................................................................................................................................

.................................. 

  2استخرج من الوثيقة -2

 ن1األهداف التي تسعى الدول المغاربية إلى تحقيقها :  -

 وإنعاش الغذائيدرجات التكامل االقتصادي وتحقيق األمن  أعلىلتحقيق المغاربية في السعي  ولتجلى طموح الد"...

بعدة عوامل منها : االرتكاز على  االندماج تواجهها عراقيل مختلفة ترتبط  إمكانية أن إال)...(  وتطوير الموارد البشرية

وبيك، الشراكة أتباين العوائد المالية الرتباطها بقوالب دولية )قطاعات فريدة تتسم بعدم التنوع) الفالحة، النفط والغاز..( و

والمشاكل ذات الطبيعة السياسية والبعد ة بالتبعية لألسواق الخارجية نطقمع االتحاد األوربي...( وارتباط تجارة دول الم

كونات السياسية  وغياب المحلي وعلى رأسها الصحراء المغربية )..( وانحصار المشروع المغاربي ببعض المثقفين والم

 تربط مصالحهم به."  دعم الفاعلين االقتصاديين الذين ال
 بتصرف  94-71ص   2012واالجتماعية، وجدة الطبعة االولى اإلنسانيةخالد شيبات، االتحاد المغاربي وافق تفعيل التكامل االقتصادي، مركز الدراسات والبحوث 

 

   



.................................................................................................................................

................................. 

.................................................................................................................................

................................. 

 ن 2فها : ثم صنامل التي تعيق اندماج هذه الدول العو  -

.................................................................................................................................

............................... 

.................................................................................................................................

............................... 

 

 ن 2:  اكتب فقرة مركزة تبين فيها الشروط الضرورية لتحقيق االندماج المغاربي  -3
 

..................................................................................................................................

.................................... 

..................................................................................................................................

 ...................................

..................................................................................................................................

 ....................................

..................................................................................................................................

 .....................................

..................................................................................................................................

................................. 

..................................................................................................................................

.................................. 
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 ن 2عرف ما يلي :  -1



 المرفق العمومي : 
.................................................................................................................................

............................... 
..................................................................................................................................

................................ 
  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :

.................................................................................................................................
............................... 

..................................................................................................................................
................................ 

 
 ن 2 :صل بسهم بين المعطيات التالية  -2
 
 
 
 
 
 ن2:  أجب بصحيح أو خطأ أمام الجمل التالية -3

 
 .................. :  يتجلى دور الفرد في حل مشاكل المجتمع في العمل التطوعي 

  تساهم جمعيات المجتمع المدني في حل مشاكل المجتمع................. : 

 مشاكل المجتمع  تتحمل الدولة وحدها مسؤولية حل ...............: 

 الحياة العامة..................... خرق في مجتمع يطبق الديموقراطية  ال يمكن 
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إلى اندالع حرب كونية عرفت بالحرب العالمية األولى تسببت في خسائر  20وبداية القرن  19خر القرن التنافس االمبريالي أوا أدى
 .كبيرة وتحوالت سياسية ستؤثر على أوربا والعالم

  نتائجها السياسية  -سببها المباشر          –سياق اندالعها         -:  تبين فيهأكتب موضوعا مقاليا  -
                                  

 

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

       آليات أخالقية    -

   يرية       آليات تدب -

 

  خدمة المواطن بإخالص 

 ترشيد الموارد  

 احترام حقوق المواطن  

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية 

  




