
 التنافس اإلمبريالي و اندالع الحرب العالمية األولى

التنافس اإلمبريالي بين الدول األوربية إلى اندالع الحرب العالمية األولى  أدى :مقدمة    

العالمية األولى ؟ما هي مظاهر التنافس اإلمبريالي ؟ وماذا عن سياسة التحالفات والتسابق نحو التسلح ؟ و ما دور األزمات الدولية في اندالع الحرب   

:التنافس اإلمبريالي      

: التنافس اإلقتصادي     

، اشتد الصراع بين الدول األوربية من أجل السيطرة على األسواق الخارجية بهدف تصريف فائض اإلنتاج  02وبداية القرن  91في أواخر القرن * 

فقرائها على الهجرة إلى المستعمرات للتخفيف من حدة المشاكل اإلجتماعية و الصناعي ، وجلب المواد األولية ، و تصدير رؤوس األموال ، وتشجيع 

. األزمات اإلقتصادية الدورية   

لكنها أصبحت مهددة من طرف ألمانيا التي شهد اقتصادها تطورا سريعا، .  91ظلت بريطانيا أول قوة صناعية و تجارية في العالم إلى حدود نهاية القرن * 

باإلضافة إلى دول أخرى صاعدة مثل . ة األمريكية التي تولت الزعامة اإلقتصادية العالمية الحقا، وفرنسا القوة اإلقتصادية الرابعة عالمياو الواليات المتحد

.إيطاليا و هولندا و بلجيكا     

:التنافس السياسي    

:يدها على الشكل اآلتي بالمصالح الشخصية لكل دولة و التي يمكن تحد 9191ارتبطت النزاعات األوربية قبيل *   

تستهدف التحكم في المالحة البحرية العالمية و تتضايق من القوة البحرية األلمانية المتنامية كانت: بريطانيا  -  

إنجلترا و فرنسا: اهتمت بالتوسع اإلمبريالي على حساب  مصالح القوتين اإلستعماريتين : ألمانيا  -  

.اس و اللورين المحتلتين من طرف ألمانيا ، واستكمال بناء امبراطوريتها اإلستعمارية تطلعت إلى استرجاع األلز: فرنسا   -  

أرادت  تحرير اراضيها الشمالية من اإلحتالل النمساوي ، و الحصول على نصيبها من المستعمرات: إيطاليا  -  

ناهضت تحرر القوميات السالفية بزعامة صربيا: النمسا  -  

.ية صربيا و الشعوب السالفية في البلقان عملت  على حما: روسيا  -  

: توزعت مناطق التنافس اإلستعماري على النحو التالي *   

إنجليزي –إيطالي  –تنافس فرنسي : تونس  -  

.إنجليزي -ألماني –إسباني  –تنافس فرنسي : المغرب  -  

.فرنسي  -تنافس إنجليزي:     مصر -  

ني عثما -نمساوي –تنافس روسي : البلقان   -  

ألماني -فرنسي -تنافس بلجيكي :  الكونغو   

:وسائل التنافس اإلمبريالي     

:02و مطلع القرن  91أهم التحالفات واإلتفاقيات  في أواخر القرن     

.تحالف سري استهدف ضمان أمن ألمانيا من أي هجوم فرنسي محتمل ( : 9781سنة ) النمساوي  -التحالف الثنائي األلماني -  

.حلف دفاعي ضد أي هجوم خارجي (:  9770سنة ) اإليطالي  -النمساوي -الثالثي األلماني التحالف -  

توخى الدفاع عن حدود الدولتين ضد أي هجوم محتمل من طرف دول التحالف الثالثي ( :  9710سنة ) الروسي  –التقارب الفرنسي  -  

.سوية  الصراع اإلستعماري الثنائي  حول المغرب و مصر استهدف ت( :  9121سنة ) اإلنجليزي  –اإلتفاق الودي الفرنسي  -  

.حلف عسكري موجه ضد التحالف الثالثي و خاصة ألمانيا ( : 9128سنة ) الروسي  –اإلنجليزي  –الوفاق الثالثي الفرنسي  -  

.ق الثالثي أسفرت هذة التحالفات و اإلتفاقيات عن تكوين حلفين متنافرين هما التحالف الثالثي و الوفا: مالحظة   

: السباق نحو التسلح   -  

طية ، و زيادة  و عملت الدول األوربية المنتمية للتحالفات السابقة الذكر على تعميم الخدمة العسكرية اإلجبارية ، ورفع حجم جيوشها النظامية و اإلحتيا

.تطوير أسلحتها   

في نفس الوقت اشتد التسابق في ميدان التسلح البري بين ألمانيا. و إنجلترا   احتدم التنافس في ميدان التسلح البحري بين المانيا   و فرنسا  

:مؤتمرات الدول اإلمبريالية لتسوية خالفاتها حول مناطق النفوذ     

. على قبرصنص على اقتطاع مناطق من اإلمبراطورية العثمانية لفائدة النمسا و روسيا ، و استيالء إنجلترا ( :  9787سنة ) مؤتمر برلين األول  -  

.أكد حق السفراء األوربيين في حماية رعاياهم المغاربة ، ومنح حق الملكية لألجانب بالمغرب ( :  9772سنة ) مؤتمر مدريد  -  

.غو اإلتفاق على تقسيم قارة إفريقيا بين الدول األوربية المتنافسة ،و على تنظيم المالحة بحوض  الكون(:   9771-9771) مؤتمر برلين الثاني  -  

قرر إنشاء بنك مخزني  ممول من طرف الدول األوربية، و تكليف فرنسا و إسبانيا بتكوين ( :   9121سنة ) مؤتمر الجزيرة  الخضراء أو الخزيرات  -

.شرطة بالموانئ المغربية   

أدى التنافس اإلمبريالي إلى حدوث أزمات دولية: مالحظة   .  

:رب العالمية األولى األزمات الدولية الممهدة الندالع الح     

:األزمات المغربية    

9121 لمسألة المغربية األولى سنةا   :  

في إطار ذلك  . ، مما أثار غضب ألمانيا التي لها أيضا أطماع استعمارية  مهدت فرنسا إلحتالل المغرب بعقد اتفاقيات مع كل من إيطاليا و إنجلترا وإسبانيا

و ألقى بها خطابا عبر فيه عن ضرورة احترام سيادة المغرب ، و دعا إلى عقد مؤتمر  9121ني بزيارة مدينة طنجة سنة قام اإلمبراطور األلماني كيوم الثا

. 9121وبالفعل عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة . دولي لدراسة المسألة المغربية   

: 9127المسألة المغربية الثانية سنة   -  

وطرحت فرنسا القضية على المحكمة األوربية . ض رعاياها بالدار البيضاء من طرف السلطات اإلستعمارية الفرنسية قامت ألمانيا بالتهديد بعد اعتقال بع

.من المغرب ( األلماني و الفرنسي) التي حكمت بطرد القنصلين  

: 9199 المسألة المغربية الثالثة سنة  -  

سال سفينة حربية إلى أكادير استعدادا لغزو المغرب ،  فاضطرت فرنسا إلى التنازل لها عن كان رد فعل ألمانيا إزاء اإلحتالل الفرنسي لمدينة فاس هو إر

.9199الكونغو بمقتضى اإلتفاق المبرم سنة    

:ازمات البلقان    

:9127األزمة البلقانية األولى سنة  –    

.لع إلى إقامة الوحدة السالفية في البلقان  بدعم من روسياأقدمت النمسا على ضم إقليم البوسنة و الهرسيك ،مما أثار غضب صربيا التي كانت تتط  

:  9191األزمة البلقانية الثانية ماي   -  

فانهزمت هذه األخيرة و تخلت عن اراضيها األوربية لفائدة . في حرب ضد اإلمبراطورية العثمانية ( صربيا، اليونان، بلغاريا ) دخلت دول العصبة البلقانية 

.الدول المنتصرة   

،  على إثر الخالفات حول غنائم الحرب ضد اإلمبراطورية العثمانية قام نزاع بين بلغاريا وباقي دول البلقان:  9191غشت -األزمة البلقانية الثالثة يونيو  -

(.ورومانيا واليونان صربيا) انتهى بانتصار الطرف األخير    

:اندالع الحرب العالمية األولى و مراحلها     

فسارعت باقي . ، لتعلن بعد شهر الحرب على صربيا  9191مسا اغتيال ولي عهدها فرانسوا فيرديناند من طرف منظمة صربية في يونيه استغلت الن* 

.الدول األعضاء في الوفاق الثالثي  إلى إعالن الحرب ضد الدول األعضاء في التحالف الثالثي  

: مرت الحرب العالمية بمرحلتين أساسيتين هما *   

و تميزت بانتصار ألمانيا على فرنسا و روسيا القيصرية، و دخول إيطاليا الحرب إلى جانب دول الوفاق ، و نهج  ( :  9191 – 9191) حلة األولى المر -

.حرب الخنادق   

جانبهم ، مقابل انسحاب روسيا بعد دخول الواليات م األمريكية الحرب إلى ( الوفاق ) و تميزت بانتصار الحلفاء ( :  9197 – 9198) المرحلة الثانية  -

(.معاهدة بريست ليتوفسك ) االشتراكية من الحرب و عقدها معاهدة الصلح مع ألمانيا    

    خاتمة :

وبالتالي حدوث المواجهة بين دول الوسط. أسفر التنافس اإلمبريالي عن إنشاء التحالفات العسكرية و السباق نحو التسلح   اريا، المانيا ، النمسا، بلغ  )   

خالل الحرب العالمية األولى( األمريكية ، إيطاليا.م.فرنسا،إنجلترا، روسيا، و)و دول الوفاق(اإلمبراطورية العثمانية   (9191-9197) التي انتهت بانتصار    

  فما هي النتائج العامة لهذه الحرب ؟. الطرف األخير

  شرح العبارات :

 *االمبريالية : السياسة التوسعية للبلدان الرأسمالية .

 * السالف : القومية الرئيسية في أوربا الشرقية و تشمل عدة عناصر من أبرزها الروس و الصرب  و الهنغاريين .

 *البلقان : منطقة كبرى في جنوب شرق أوربا تضم بعض البلدان في طليعتها اليونان و صربيا و بلغاريا و رومانيا و ألبانيا

 عتمدت على حفر الخنادق و إقامة األسالك الشائكةحرب دفاعية ا :حرب الخنادق * 

  خريطة التنمية >مفهوم التنمية،تعدد المقاربات،التقسيمات الكبرى للعالم

.تهم التنمية جميع دول العالم سواء منها دول الشمال أو دول الجنوب  :مقدمة   

ات الكبرى للعالم وفق خريطة التنمية ؟ و ما هي النظريات و العوامل المفسرة لتباين فما هو مفهوم التنمية ؟ و ما استراتيجياتها و مقارباتها ؟ و ما التقسيم

  مستويات التنمية البشرية ؟

  :مفهومها و استرتيجياتها ، و مقارباتها : التنمية  

: مفهوم التنمية     

.التنمية هي التحسين المستدام لشروط حياة السكان على جميع المستويات *  

: ذلك ، وضع مؤشر التنمية البشرية الذي يتألف من ثالثة معايير هي  انطالقا من*   

.و يشمل أمد الحياة و نسبة وفيات األطفال : مستوى الرعاية الصحية  -  

.و يحدد على أساس نسبتي التمدرس واألمية : المستوى الثقافي و التعليمي  -  

.طني الخام على عدد السكان الذي يساوي حاصل قسمة الناتج الو: مستوى الدخل الفردي  -  

( .9 – 2.7) ، مرتفع (  2.81 – 2.1) ، و متوسط (  2.11 -2) ضعيف : أنواع  1يصنف مؤشر التنمية البشرية إلى *   

: أبعادا متعددة  ، فإن التنمية تتخذ( القيم المضافة للثروات و الخدمات ) إذا كان النمو يقتصر على المؤشرات االقتصادية مثل الناتج الوطني الخام * 

.اقتصادية و اجتماعية و سياسية و بيئية    

: استراتيجيات التنمية  في العالم الثالث     

:يمكن التمييز بين تجربتين تنمويتين هما *   

.اقتصاد ممركز على الذات متأثر بالنظام االشتراكي سابقا ، يركز على السوق الداخلية  -  

ية ، و يقوم تطوير الصادرات الصناعية اقتصاد منفتح على السوق الخارج -   

:بعض المقاربات المستعملة في دراسة التنمية     

.و تعتمد مؤشرات اقتصادية مثل الناتج الداخلي الخام و الدخل الفردي و نوع وبنية االقتصاد : مقاربة اقتصادية  -  

. ألمية  و الـتأطير الطبي و تقوم على مؤشرات اجتماعية منها نسبة الفقر و ا: مقاربة اجتماعية  -  

.و تتمثل في استعمال عدة مؤشرات منها نسبة الوالدات و الوفيات و التكاثر الطبيعي  : مقاربة ديمغرافية  -  

( التنمية السياسية ) مستوى الديمقراطية و حقوق االنسان في البلدان النامية : مقاربة سياسية  -  

.لقائمة على مراعاة البعد البيئي في مخططات التنمية التنمية المستدامة ا: مقاربة بيئية  -   

:التقسيمات الكبرى للعالم وفق خريطة التنمية ، و عوامل تباين مستويات التنمية البشرية     

:تجليات التقسيمات الكبرى للعالم من خالل خريطة التنمية البشربة     

: التي تصنف  إلى ثالث مجموعات هي ( المتقدمة  أو الصناعية الدول) مؤشر التنمية البشرية مرتفع في  بلدان الشمال*    

ية و اليابان دول قوية اقتصاديا و ذات مستوى مرتفع لمؤشر التنمية البشرية ، كما هو الشأن بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية و دول أوربا الغرب -

.وأستراليا   

.تراكي إلى النظام الرأسماليدول أوربا الشرقية التي انتقلت من النظام االش -  

كوريا الجنوبية ، طايوان، هونغ كونغ ، : دول التنينات .) الدول الصناعية الجديدة بشرق آسيا التي عرفت نموا اقتصاديا سريعا خالل العقود األخيرة -

(سنغافورة   

: التي تتدرج على النحو اآلتي (النامية أو العالم الثالث ) مؤشر التنمية البشرية متوسط أو ضعيف في  بلدان الجنوب *   

.القوى االقتصادية الصاعدة مثل الصين و البرازيل و الهند  -   

.البلدان  المصدرة للبترول ذات االقتصاد الريعي  كدول الخليج العربي  -  

.ة في طريق النمو كالمغرب و تونس البلدان السائر -  

.البلدان األكثر تخلفا في العالم و تتمثل خاصة في بلدان إفريقيا السوداء  -   

: نظريات عامة مفسرة لتباين مستويات التنمية البشرية     

( مناخ حار  –مناخ معتدل ) يعتبر المناخ المسؤول عن تقدم أو تخلف الدول : تفسير ذو أساس طبيعي  -  

( عقليات قديمة ، ضعف  االستثمار) يؤكد على ضرورة المرور بمراحل النمو ، و يربط التخلف بأسباب داخلية : تفسير ليبرالي  -  

.يربط التخلف بعوامل خارجية منها   االستعمار والتبادل الالمتكافئ الموروث عنه : تفسير ماركسي  -  

.و خارجية يرجع التخلف إلى عوامل داخلية : تفسير جغرافي  -   

( :مثال العالم العربي ) تفسير خاص بمستوى التنمية البشرية في دول الجنوب   

.التطور السكاني السريع ، و فتوة هرم األعمار  -  

.بطء وتيرة النمو االقتصادي ، و بالتالي استفحال المشاكل االجتماعية   -  

و تضييق  و  ضعف كفاءة الحكومة ، و عدم تطبيق القانون ، و عدم االستقرار السياسي ،ضعف مؤشرات الحكم الصالح أمام انتشار الفساد اإلداري ، - 

.الحريات العامة   

 يوجد فرق شاسع بين دول الشمال و دول الجنوب في مجال التنمية البشرية : خاتمة

الموارد الطبيعية و البشرية:المجال المغربي  

أما . فرة في مجال جغرافي معين و منها التربة و النباتات و الماء والموارد البحرية و المعدنية والطاقية الموارد الطبيعية هي كل الثروات المتو :مقدمة 

.الموارد البشرية فهي مجموع الطاقات البشرية التي يمكن تعبئتها لتحقيق التنمية في مختلف الميادين   

توزيعها الجغرافي ؟ و ما هي أساليب تدبيرها ؟فما هي وضعية الموارد الطبيعية و البشرية  بالمغرب ؟ و ماذا عن    

  : وضعيتها ، توزيعها الجغرافي ، أساليب تدبيرها: الموارد الطبيعية بالمغرب  

:وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب و التحديات التي تواجهها     

* الماء : يظل نصيب المواطن المغربي من الماء ضعيفا و قابال لإلنخفاض بسبب عدة عوامل منها الجفاف و التصحر و التزايد السكاني و ضعف ترشيد 

.إلى جانب تلوث المياه.مما سيجعل المغرب يعاني من خصاص مائي هيكلي . استعمال المياه   

* التربة : ال تشكل التربة الخصبة سوى نسبة ضعيفة من مساحة المغرب . و تتدهور التربة باستمرار بفعل التعرية و االنجراف و التلوث وزيادة الملوحة و 

.مما سيؤدي إلى تقليص المجال الزراعي  و تدني الوضع البيئي . اإلستغالل المفرط   

* الغابة : تغطي الغابة نسبة محدودة من المجال المغربي . وتتراجع مساحتها سنويا أمام بعض التهديدات منها الحرائق و اإلجتثاث) قطع األشجار( و الرعي 

.ف و التوسع العمراني الجائر و الجفا  

* الثروة البحرية : يمتلك المغرب ثروة مهمة و متنوعة من األسماك و الرخويات و القشريات  يوجه أغلبها نحو التصدير . إال أن هذه الثروة تواجه بعض 

نقراض ، و كذلك مشكل تلوث المياه البحرية التحديات منها اإلستغالل المفرط من طرف األسطول األجنبي الذي من شأنه أن يعرض بعض األنواع منها لإل  

* المعادن و الطاقة : يتوفر المغرب على ثالثة أرباع احتياطي العالم من الفوسفاط محتال بذلك المرتبة األولى في تصديره و الثانية في إنتاجه ، كما يحتل 

ويعرف . في المقابل يفتقر المغرب إلى مصادرالطاقة . إنتاجها ضعيف أما باقي المعادن ف. المغرب مراتب متقدمة نسبيا في إنتاج الرصاص و الزنك  

.القطاع المعدني بعض الصعوبات منها ارتفاع تكاليف اإلستخراج و تراجع مداخيل الصادرات    

:التوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية بالمغرب     

و عكس ذلك فالشبكة المائية جد ضعيفة إلى منعدمة في النصف الجنوبي . توسطي تتمركز الشبكة المائية بالمغرب في النصف الشمالي حيث المناخ الم* 

. حيث المناخ الصحراوي   

في حين تسود التربة الفقيرة في  المناطق .تنحصر التربة الخصبة في الشمال الغربي حيث األراضي المنخفضة و المناخ المتوسطي و األحواض المائية * 

.مناخ الصحراوي و التضاريس الوعرةالصحراوية و الجبلية حيث ال  

لبلوط تتمركز الغابات في جبال األطلس و الريف و الهضبة الوسطى و المعمورة ، و تشمل أنواعا مختلفة من األشجارفي طليعتها البلوط األخضر وا* 

. الفليني و العرعار ، و تسود الحلفاء في المنطقة الشرقية  

.و يشكل السمك األزرق الجزء األكبر من اإلنتاج الوطني . هم موانئ الصيد البحري بالمغربتعتبر العيون و طانطان و أكادير أ*   

و تتوزع باقي المناجم المعدنية عبر التراب الوطني مع تمركز أكبر في جبال . يستخرج الفوسفاط من مناطق خريبكة ، اليوسفية ، بوكراع ، بن جرير * 

. بعض آبار البترول ناحية الصويرة وسيدي قاسم  و مناجم الفحم الحجري  في المغرب الشرقي  في حين توجد. األطلس و الهضبة الوسطى   

:أساليب تدبير الموارد الطبيعية     

 * أساليب تدبير استعمال الماء :

بناء السدود ، التنقيب عن المياه الجوفية ، معالجة المياه المستعملة و إعادة توظيفها  -  

ى للماء و المناخ ، إصدار قانون الماء تأسيس المجلس األعل -  

توعية المواطنين بأهمية الماء و ضرورة ترشيد استعماله  -  

 *تقنيات حماية التربة : 

بناء الحواجز للحد من تعرية الرياح و زحف الرمال الصحراوية -  

التشجير لتثبيت التربة  -  

إلنجراف بناء المدرجات في المنحدرات للتقليل من خطر التعرية و ا -  

اتباع الدورة الزراعية ، والحرث حسب خطوط التسوية -  

 * جهود الحفاظ على الغابة :

إصدار قوانين حماية الغابة . تأسيس المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر  -  

القيام بعمليات التشجير لتجديد الغابة ، ومنع الرعي الجائر بالملك الغابوي  -  

مام بالبحث العلمي حول الغابة  و إنشاء محميات طبيعية اإلهت -  

تنظيم حمالت التوعية و التحسيس بأهمية الغابة و بحمايتها -  

 * إجراءات حماية الثروة البحرية :

وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري ، و مراجعة بعض اتفاقيات الصيد البحري خاصة مع اإلتحاد األوربي  -  

األنواع المصطادة مراقبة كمية و حجم  -  

(الكوطا) اعتماد فترة الراحة البيو لوجية و نظام الحصص حسب األنواع  -  

 * أساليب تدبير قطاع المعادن والطاقة :

التنقيب عن مناجم جديدة ، و جلب اإلستثمارات األجنبية لخلق صناعات لتحويل المعادن داخل البالد  -  

اإلهتمام بالطاقات المتجددة  -  

.س بضرورة ترشيد استهالك الطاقةالتحسي -   

  :وضعيتها ، مستوى تنميتها ، الجهود المبذولة لتحسينها : الموارد البشرية بالمغرب  

:وضعية المواد البشرية بالمغرب     

: تطور الساكنة المغربية و توزيعها الجغرافي     

معدل التكاثر الطبيعي المرتبط بارتفاع الوالدات و انخفاض الوفيات ، وبالتالي انتقل دخل المغرب مرحلة اإلنفجار الديمغرافي أمام ارتفاع  9112منذ سنة * 

لكن في السنوات األخيرة تراجعت وتيرة النمو الديمغرافي حيث شرع المغاربة في .  0221 -9112مليون نسمة في الفترة  12إلى  99.1عدد السكان من 

.إلجتماعية  واألزمة اإلقتصاديةتطبيق سياسة تحديد النسل تحت تأتير المشاكل ا  

انقلبت الوضعية حيث شهد المغرب التحول الحضري  02غير أنه منذ مطلع تسعينات القرن . ظل سكان األرياف يشكلون األغلبية إلى حدود نهاية الثمانينات 

.وعرفت نسبة سكان المدن تطورا سريعا أمام انتشار الهجرة القروية   

وترتفع الكثافة السكانية أيضا في . في السهول و الهضاب األطلنتية بفعل مالءمة الظروف الطبيعية و أهمية األنشطة اإلقتصادية  ترتفع الكثافة السكانية* 

في المقابل فالكثافة السكانية ضعيفة في المناطق الصحراوية المتميزة بقساوة الظروف الظروف الطبيعية و هزالة األنشطة . الريف أمام قدم التعمير 

.إلقتصادية ا  

: وضعية السكان النشيطين بالمغرب     

وبالتالي نستخلص فتوة . أما نسبة الشيوخ فهي ضعيفة . تأتي بعدها فئة الصغار و األطفال . تمثل الساكنة النشيطة الجزء األكبر من مجموع سكان المغرب 

التشغيل ، التعليم ، الصحة : مما يطرح مشاكل في القطاعات اإلجتماعية األساسية . الهرم السكاني المرتبطة بارتفاع معدل التكاثر الطبيعي في العقود السابقة

.، السكن ، التغذية    

:مستوى التنمية البشرية بالمغرب    

. عالميا  901تطور مؤشر التنمية البشرية تدريجيا عبر السنوات لكنه لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب حيث يحتل المغرب الرتبة   

و التجهيزات  ذه الرتبة المتأخرة بالمشاكل المتعددة منها ارتفاع نسبة البطالة و األمية ، وضعف الدخل الفردي و معدل التمدرس ، و عدم كفاية األطرتفسر ه

.الصحية ، و أزمة السكن، وسوء التغذية   

مقابل انخفاضه في جهات أخرى كالجهة . بوجدور  –العيون   يختلف مؤشر التنمية البشرية حسب الجهات حيث يرتفع في بعضها مثل جهة الساقية الحمراء

كما يضعف مؤشر التنمية البشرية أكثر ( . المنار  911ص  : انظر الكتاب المدرسي )و تعتبر خريطة الفقر البشري انعكاسا مباشرا لهذا التوزيع . الشرقية  

.في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري    

:حسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب الجهود المبذولة لت    

 * المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : وقامت على المحاور اآلتية :

.التصدي للعجز اإلجتماعي الذي تعرفه األحياء الحضرية الفقيرة و الجماعات القروية األشد خصاصة  -  

.حاجات الخاصة اإلستجابة للحاجيات الضرورية لألشخاص في وضعية صعبة أو لذوي ال -  

.تشجيع األنشطة المنتجة للدخل القار و المدرة لفرص الشغل  -  

:تنفيذا لذلك اتخذت التدابير التالية   

.خلق مشاريع إنمائية ، و تشجيع اإلستثمار و جمعيات اإلنتاج ،و إحداث األقطاب الصناعية : في المجال اإلقتصادي  -  

التغطية الصحية ، و محاربة األمية و السكن غير الالثق تعميم التمدرس و:في المجال اإلجتماعي  -  

.و الكهرباء و مد الطرق في البوادي  توسيع شبكة الماء الشروب: مجال التجهيزات األساسية  -  

 * برامج أخرى لتنمية الموارد البشرية بالمغرب :

.على الشراكة بين الفاعلين المحليين في الدار البيضاء ، مراكش، طنجةمشروع تجريبي اعتمد : المشروع النموذجي لمحاربة الفقر في الوسط الحضري  -  

.و تضمن دعم البنية التحتية و الخدمات األساسية ، و تنويع األنشطة اإلقتصادية ، و حماية البيئة: للتنمية القروية  0202استراتيجية  -  

.يم الحوز و شيشاوة و الصويرة و شفشاون استهدف أقال: برنامج التنمية البشرية المستدامة و مكافحة الفقر -  

  .جماعة قروية  181توخى دعم التمدرس و محاربة األمية و تحسين الخدمات الطبية في : مشروع األولويات اإلجتماعية  -

د التراب الوطني يواجه المغرب صعوبات في تدبير الموارد الطبيعية و البشرية التي تتباين حسب الجهات ، لهذا نهج سياسة إعدا : خاتمة  

  شرح المصطلحات : 

 * الحوض المائي : منطقة يخترقها نهر رئيسي مع روافده .

 *  السمك األزرق أو السمك السطحي : من أهم أنواعه السردين .

 * التحول الحضري: سكان المدن أكثر من سكان البوادي .

 * الراحة البيولوجية : منع الصيد في فترة التوالد للحفاظ على الثروة السمكية.
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