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الموارد المائية ونصيب الفرد المائي في األقاليم العربية
الوثيقة:1
3
ًصية الفرد ب م سٌىيا
الوىارد الوائيح توليار م
األقالين
1108.80
79.89
الوشرق العرتي
241.53
15.41
شثَ الجسيرج العرتيح
814.16
103.00
اإلقلين األوسط
708.93
59.22
الوغرب العرتي
3

الوٌظوح العرتيح للتٌويح السراعيح  :الكتاب السٌىي لإلحصاءاخ السراعيح العرتيح 2012م.ص .8

الوثيقة:2
"تصنف المنطقة العربية من أكثر المناطق ندري للمياه على مشتوً العالم حيث تشير إحصائيات سنة ،2011
إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه العذبة بلغت  500م 3في الشنة بعد أن كانت تقدر ب  2000م3في الشننة،
سنة  .1960وستشتمر هذه الحصة في التراجع الشريع و المخيف إلى أن تصل إلى  250م 3للفرد سننة 2050
وتشمى المنطقة العربية بمثلث العطش حيث تحتوى على أقل من  % 7من مخزون المياه العالمي ،وعلى أقنل
من  % 1من نشبة المياه الجارية أما بالنشبة لألمطار التي تتشاقط عليهنا ،فهني ت تتجناوز % 2منن المعندل
العالمي .كما تعاني المنطقة العربية أيضاً من مشكلة توزيع المياه بين الدول و التي تعد من القضايا الشائكة
خصوصاً أن حوالي  % 60من المياه الجارية في المنطقة هي عابري للحدود الدولية"...
تاريخ االطالعarsco.org/detailed 2014 / 5 / 28 :

الوثيقة:3
" ...يعاني العالم العربي من التصحر ،الذى تتجلى مظاهره في اتنجراف  ،واتنجراف الريحي وما يرافقه منن
انتقال الرمال وزحفها على المناطق الزراعية والشكنية ،وفقد العناصر الغذائية وانخفاض القندري اإلنتاجينة
بشبب التكثيف الزراعي وعدم التزام األساليب الزراعية الشليمة ،والتملح فني المنناطق المروينة واسنتنزاف
المياه الجوفية .وت يزال الرعي الجائر ينهش الغطاٌ النباتي الهش…مما يشبب تدهوره والقضاٌ على نباتاتنه
الطبيعية ...تتشابه األسباب الرئيشية التي أدت وت تزال تؤدى إلى تصحر األراضي في المنطقة العربية .ويعتبر
طول فتري الجفاف سبباً رئيشياً .وقد تفاقمت ظاهري التصحر في موريتانيا بعند الجفناف الكبينر… وازديناد
المشاحات المزروعة على حشاب المراعي الطبيعية سبب آخر للتصحر ،تسيما في المناطق التي تقل أمطارهنا
عن  250 - 200مليمتراً في الشنة .وتشبب القطع الجائر ألشجار الغابات والرعي المفرط والحرائق المتكرري
في تصحر مناطق األحراج(غابات متدهوري)  .وهذا ما حدث في سلشلة جبنال لبننان الشنرقية وجبنال النيمن
وجبال األطلص في المغرب .ومن أسباب التصحر أيضاً عدم إتباع تقنيات سليمة في إعداد األراضي للزراعة وفي
تاريخ االطالعafedmag.com/web 2014 /5/28 :
التشميد وحماية التربة من اتنجراف
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الوثيقة 4
" ...أغلب مناطق الوطن العربي تعاني من ندري المياه ويرجع ذلك إلى وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة
من الكري األرضية .ومع نمو الشكان في الوطن العربي فإن هذه المشكلة تتفاقم كنتيجة منطقية لتزايد الطلب
على المياه لتلبية اتحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية .وت تقتصر مشكلة المياه في الوطن العربني علنى
الندري بل تمتد إلى نوعية المياه التي تتدنى وتتحول إلى مياه غير صالحة لالستخدام ألسباب متعددي .وتشرى
مشكلة المياه على كل المصادر المائية في الوطن العربي  ،فاألنهار العربية الكبرً مثل النيل والفرات تنبع من
دول غير عربية( دول الجوار الجغرافي)  ،وتجرى وتصب في بلدان عربية  ...كمنا يتطلنب اتسنتغالل األمثنل
للمياه الجوفية ومياه األمطار استثمارات ضخمة إلقامة التجهيزات والمشروعات الالزمة لهذا اتستغالل  ،كما
أن مشروعات تحلية المياه تحتاج باإلضافة إلى اتستثمارات الضخمة  ،تكنولوجيا متقدمة…"
ساهر هخيور خالذ حجازي أزهح الوياٍ في الوٌطقح العرتيح  1998ص  5و6

الوثيقة 5
"تتطلب جهود مكافحة التصحر سن التشنريعات واألطنر القانونينة المناسنبة ،وإعنداد اسنتراتيجيات وطنينة
وإقليمية تأخذ بعين اتعتبار الجوانب اتجتماعية واتقتصادية والبيئية والثقافية وقد نجحت عدي دول عربينة-
في الحد من ظاهري التصحر عبر إتباع مجموعة من الشبل الرشيدي ...كاستزراع مشاحات كبيري من المنناطق
القاحلة بأشجار قادري على تحمل الجفاف ...و زراعة أشجار الشدر والصفصاف المقاومنة للجفناف والملوحنة،
وريها بمياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة ،ومن خنالل أيضنا إعنادي تأهينل المنناطق الصنحراوية،
والتوسع في إقامة المحميات الطبيعية .أما على مشتوً األفراد والجماعات والمنظمات المدنية ،فيمكن الحد من
ظاهري التصحر ،عن طريق اتستخدام الرشيد للمناطق الخضراٌ والموارد المائية المتاحة ،واتباع الحص البيئي
في كل الممارسات  ...ومنع الرعي الجائر  ...وغير ذلك من األنشنطة التني يشنكل دور الفنرد فيهنا الركينزي
تاريخ االطالعaljazeera.net/news/pages 2014 / 5 / 28 :
األساسية للحفاظ على إنتاجية األراضي ومقاومة ظاهري التصحر"...
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 1حول(ى) معطيات الوثيقة ( 1نصيب الفرد ب م )3إلى مبيان باألشرطة (3ن)
 2أنجز(ى) انطالقا من الوثائق  1و 2و 3والمبيان اآلتي3( :ن)
أ -صف(ى) من الوثائق  1و 2و المبيان مظاهر الخصاص المائي في العالم العربي
ب -صف (ى) من الوثيقة 3مظاهر التصحر في العالم العربي
 3فشر(ى) من الوثيقتين  3و 4اآلتي (2ن)
أ -ظاهري التصحر في العالم العربي
ب -الخصاص المائي في العالم العربي
4أبرز(ى) من الوثيقة 5وتعلماتك الجهود المبذولة لمواجهة ظاهري التصحر في العالم
العربي(2ن)
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" ...عمت الثوري الصناعية أوربا بعد انطالقها من انجلترا سنة  1780لتشمل معظنم بلندان أوربنا خنالل القنرن
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين(فرنشا ،ألمانيا ،إيطاليا وروسيا  )...وأصبحت مناجم الفحنم ومعامنل صنهر
الفوتذ ومصانع النشيج وخطوط الشكك الحديدية والتلغراف منتشري في كافة أنحناٌ أوربنا ،متزامننة منع
الثوري الفالحية التي سمحت بتوفير الغذاٌ لشاكنة تتزايد أعدادها بشكل سريع .وعرفت أوربا نتيجة ذلك نموا
حضريا كبيرا ساهمت فيه الهجري من البوادى وتشكلت الطبقة العمالية التي عانت لفتري طويلنة منن البنؤس
واتستغالل قبل التقدم الذى عرفته الحركة النقابية مع ظهور األفكار اتشتراكية" ...
web-libre.org/dossiers/revolution-industrielle

ن التحوتت اتقتصادية والتقنية التي شهدها العالم خالل القرن  19ومطلع القرن 20
ن التحوتت اتجتماعية وبروز الفكر اتشتراكي والحركات العمالية والنقابية خالل نفص الفتري
ن العوامل المفشري للتحوتت اتقتصادية التي شهدها العالم خالل نفص الفتري

"...دخل المغرب مع نهاية القرن  18منعطفا تاريخيا جديدا...ذلك أن األوربيين أخذوا يتحكمنون تندريجيا فني
المشار التاريخي للمغرب ...فأصبحت األمم الغربية كبريطانيا وفرنشا وإسبانيا تبحنث لهنا عنن مواقنع نفنوذ
بواسطة المبادتت التجارية ومعاهدات الصلح التي ضمنت الحماية لهنذه المبنادتت ولمصنالح التجنار عمومنا
بشواحل البالد ومراسيها...ولذلك فإن الشلوك اتنعزالي الذى نهجه المولى سليمان( )1822 -1792كان مرتبطا
على نحو وثيق بالمخاطر التي طرحها التوسع األوربي...وتعكص الشياسة الخارجينة التني نهجهنا هنذا التوجنه
اتحترازى ...ويظهر هذا األمر في توقيع المخزن لشلشلة من معاهدات الصلح مع الدول األوربية ...عززت مصالح
تلك الدول ودعمت امتيازاتها ...لقد بدا من الواضح أن أمورا كثيري تنفلت من قبضة المخزن"...
تاريخ الوغرب تحييي وتركية ،إشراف وتقذين هحوذ القثلي  ،هٌشىراخ الوعهذ الولكي للثحث في تاريخ الوغرب ،هطثعح عكاظ الجذيذج  ،الرتاط ،ط، 2011 ،1ص  447و  454و 456

ن الضغوط الدولية التي تعرض لها المغرب في مطلع القرن 19م.
ن التدابير التي اتخذها المولى سليمان في إطار سياسة اتحتراز.
 -نتائج سياسة اتحتراز على اتقتصاد المغربي و عالقاته الخارجية خالل القرن 19م

www.9alami.com

عناصر
اإلجابة

الصفحة
0
2

املستوى

المعامل

مدة اإلنجاز

الشعب(ة)
أوالمسلك

0

4س

4302

عناصر اإلجابة

10

سلم
التنقيط

www.9alami.com

 -1التحويل إلى مبيان باألشرطة مع مراعاي......................................................................................................................................................:
 دقة اإلنجاز -أساسيات التعبير المبياني :المقياس ،العنوان ،المفتاح.

(1.5ن)

 -2إنجاز اآلتي ................................................................................................................................................................................................................................ :

0ن

أ  -وصف مظاهر الخصاص المائي في العالم العربي:
 ضعف الموارد المائية العربية  :أقل من  % 7من مخزون المياه العالمي ،و أقل من  % 1من نشبةالمياه الجارية (المياه الشطحية).
 ندري للمياه في المنطقة العربية3
 التراجع الشريع و المخيف لنصيب الفرد من الماٌ في الشنة (  250م للفرد سنة ) 2050 ضعف التشاقطات المطرية :ت تتجاوز  % 2من المعدل العالميب  -وصف مظاهر التصحر في العالم العربي:
 اتنجراف المائي ، اتنجراف الريحي وما يرافقه من انتقال الرمال وزحفها على المناطق الزراعية والشكنية، فقد العناصر الغذائية وانخفاض القدري اتنتاجية بشبب التكثيف الزراعي التملح في المناطق المروية ،واستنزاف المياه الجوفية الرعي الجائر ينهش الغطاٌ النباتي الضحل... . -3تفشير اآلتي.......................................................................................................................................................................................................................................:
أ  -ظاهري التصحر في العالم العربي
 طول فتري الجفاف ازدياد المشاحات المزروعة على حشاب المراعي الطبيعية القطع الجائر ألشجار الغابات والرعي المفرط والحرائق المتكرري. ازدياد الزراعات األحادية المحصول -عدم اتباع تقنيات سليمة في إعداد اتراضي للزراعة وفي التشميد وحماية التربة من اتنجراف
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0ن
(1.5ن)

(1.5ن)
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4ن
(1ن)
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ب  -الخصاص المائي في العالم العربي
 وقوع المنطقة العربية في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكري األرضية نمو الشكان في الوطن العربي -األنهار العربية الكبرً تنبع من دول غير عربية( دول الجوار الجغرافي)

 -4الجهود المبذولة لمواجهة ظاهري التصحر في العالم العربي.................................................................................................
أ -من الوثيقة 5
 استزراع مشاحات كبيري من المناطق القاحلة بأشجار قادري على تحمل الجفاف إعادي تأهيل المناطق الصحراوية ،والتوسع في إقامة المحميات الطبيعية اتستخدام الرشيد للمناطق الخضراٌ والموارد المائية المتاحة ،واتباع الحص البيئي في كلالممارسات ...
 منع الرعي الجائرب  -من التعلمات - :تدابير تقنية -....تدابير اقتصادية - ....تدابير اجتماعية .....
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4ن
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-1أن يتعامل المصحح مع انتاجات التالميذ المترشحين بشكل يشتوعب صحة المضامين المعرفية ،
وصلتها بالموضوع بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي.
 -2توزيع نقط الموضوع المقالي من طرف األستاذ المصحح كاآلتي:
 الجانب المنهجي (2ن) نقطة العرض(7ن) توزع كاآلتي: انتقاٌ المعلومات وتغطية المطلوب(3ن)
 صحة المعلومات و خلوها من األخطاٌ(3ن)
 تنوع المعلومات وترابطها (1ن)
 الجانب الشكلي (1ن) -3يضع األستاذ المصحح بعد ذلك مجموع النقط التي حصل عليها المترشح في الموضوع المقالي

 1الجانب المنهجي........................................................................................................................................................................................................................ :
 مننقنندمنننة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال و التشاؤتت وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية.................................................................................................................................................. :
 2 .1ن التحوتت اتقتصادية و التقنية التي شهدها العالم خالل القرن  19ومطلع القرن :20
التحوتت اتقتصادية :في قطاعات الفالحة و الصناعة  ...اتنتقال إلى مرحلة الرأسمالية المالية...التحوتت التقنية :اإلشاري إلى أهم اتختراعات( وسائل النقل ،التعدين ،الكيمياٌ)... -2.2التحوتت اتجتماعية وبروز الفكر اتشتراكي والحركات العمالية والنقابية:
* التحوتت اتجتماعية:
ن ظهور طبقات اجتماعية جديدي :تراجع طبقة النبالٌ و تزايد دور الطبقة البورجوازية داخل
المجتمع األوربي ...
 ظهور الطبقة العاملة وتردى أوضاعها اتجتماعية...ن النمو الديموغرافي والتوسع الحضرى...
* بروز الفكر اتشتراكي والحركات العمالية والنقابية...
 3.2ن العوامل المفشري للتحوتت اتقتصادية التي شهدها العالم خالل نفص الفتري:
 التقدم التقني والعلمي... التركيز الرأسمالي في الصناعة واألبناك والتجاري ...تطور المواصالت... التوسع اإلمبريالي... 3الجانب الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – شكل التقديم.............................................................................................................

2ن

7ن

0ن
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 1الجانب المنهجي........................................................................................................................................................................................................................... :
 منقندمنة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال و التشاؤتت وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية......................................................................................................................................................
 1.2الضغوط الدولية التي تعرض لها المغرب في مطلع القرن 19م:
* الضغوط اتقتصادية:
 تشرب البضائع األوربية إلى الشوق المغربية... اتفاقيات تجارية غير متكافئة(سنوات  ..)1803 ، 1799 ، 1791مع بريطانيا وفرنشا وإسبانيا ضمان الحماية للمبادتت ولمصالح التجار األوربيين عموما بشواحل البالد ومراسيها.* الضغوط العشكرية :مخاطر التوسع األوربي...محاصري الموانئ المغربية والتضييق عليها ...تهديد
نابليون باحتالل المغرب...احتالل بريطانيا لجزيري ليلى ()1808
* الضغوط الدبلوماسية و الشياسية :تحكم األوربيين تدريجيا في المشار التاريخي للمغرب ...توقيع
اتفاقية  1799بين المغرب وإسبانبا ...محاولة عزل المغرب...توسيع التمثيل الديبلوماسي بالمغرب...
الضغط على المغرب لتوقيع معاهدات الصلح...
 2.2التدابير التي اتخذها الشلطان موتى سليمان في إطار سياسة اتحتراز.:
* اقتصاديا :مراقبة المبادتت الخارجية ومنع تصدير العديد من المواد ( الحبوب )...وإلغاٌ الضرائب
غير الشرعية  ...اقتصار تواجد التجار األوربيين على ميناٌى الصويري وطنجة ،رفع نشبة الرسوم
الجمركية على الصادرات ،منع التهريب...
* عشكريا و دبلوماسيا :إبطال الجهاد البحرى ،منع تجاري األسلحة ،توقيع المخزن لشلشلة من
معاهدات الصلح مع الدول األجنبية...الشلوك اتنعزالي والتوجه اتحترازى الذى نهجه المولى
سليمان
 3.2نتائج سياسة اتحتراز على اتقتصاد المغربي و عالقاته الخارجية خالل القرن 19م :
 تراجع المبادتت التجارية للمغرب مع أوربا... تشجيع التجاري مع المشرق العربي تراجع عائدات الجهاد البحرى تفكيك األسطول الحربي المغربي فشل سياسة اتحتراز 3الجانب الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – شكل التقديم...........................................................................................................
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