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  :المــوضــوع 
وبالتركيز على .  حريات الحقيقية التي يتمتع بها األفرادللريجي تطور تد(...)  بأنها فهم التنميةأن نيمكن 

في الزيادة في   (PNB)رها في نمو الناتج الوطني الخام صالحريات اإلنسانية  نتفادى التعريف الضيق للتنمية وح
تج الوطني وال شك في أن نمو النا. المداخيل ،  في التصنيع، في التقدم التكنولوجي وكذلك في الرقي االجتماعي

لكن هناك . الخام أو المداخيل  يكتسي أهمية بالغة كوسائل لتوسيع مجال الحريات التي يتمتع بها أفراد المجتمع
يمكن أن يتعلق األمر ( التدابير االقتصادية أو االجتماعية على سبيل المثال : تلك  الحريات  دعوامل أخرى تحد

حريات السياسية للوكذلك الشأن بالنسبة ) بالخدمات الصحية واالنتفاعبكل الوسائل التي تيسر فسح المجال للتعلم 
  ).نعني هنا حرية المشاركة في النقاش العام وممارسة حق المساءلة (والمدنية 

، االقتصادية الفقر ، وكذلك التسلط، انعدام الفرص: الحريات  ة أهم العوامل التي تعيقلوتفرض التنمية إزا(...) 
 الذيجتماعية الهشة، عدم توفر خدمات عمومية عالوة على عدم التسامح أو القمع الممنهج الظروف اال و كذا

  ."تمارسه الدول المتسلطة
  )أمارتيا سان ، جائزة نوبل لالقتصاد(

  
حول الطرح الوارد بهذا النص  باإلعتماد عند االقتضاء ، على أمثلة من التاريخ  نظركقدم وجهة            
  .المعاصر

  
S  U  J  E  T 

«  Le développement peut être appréhendé(…) comme un processus d’expansion des libertés réelles 
dont jouissent les individus. En se focalisant sur les libertés humaines, on évite une définition trop 
étroite du développement, qu’on réduise ce dernier à la croissance du produit national brut (PNB), à 
l’augmentation des revenus, à l’industrialisation, aux progrès technologiques ou encore à la 
modernisation sociale. Il ne fait aucun doute que la croissance du PNB ou des revenus revêtent une 
grande importance en tant que moyens d’étendre les libertés dont jouissent les membres d’une société. 
Mais d’autres facteurs déterminent ces libertés : les dispositions économiques ou sociales, par 
exemples (il peut s’agir de tous les moyens qui facilitent l’accès à l’éducation ou à la santé)et, tout au 
autant , les libertés politiques et civiques (pensons ici à la liberté de participer au débat public ou 
d’exercer un droit de contrôle). 
(…)Le développement exige la suppression des principaux facteurs qui s’opposent aux libertés : la 
pauvreté aussi bien que la tyrannie, l’absence d’opportunités économiques comme les conditions 
sociales précaires, l’inexistence de services publics, autant que l’intolérance ou la répression 
systématiquement exercée par les Etats autoritaires. » 

(Amartya Sen, prix Nobel d’économie) 
 
Donnez votre point de vue au sujet de la thèse défendue par ce texte, en vous appuyant, le cas échéant 
sur des exemples de l’histoire contemporaine. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  يحرر اختبارا الثقافة العامة واالختصاص بلغتين مختلفتين إما بالعربية أو بالفرنسية حسب اختيار المترشح:  مالحظة هامة



 

  ونسيةالجمهورية الت  
الوزارة األولى    

 المدرسة الوطنية لإلدارة

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
       PREMIER MINISTERE  
Ecole Nationale d'Administration  

 
 مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا

 دورة أكتوبر 2011
Concours d'entrée au Cycle Supérieur 

Session Octobre 2011 
 

ثقافـة عــامـة: اإلختبار األول 
2011أكتوبر  14الجمعة يوم : التاريخ 

02: الضارب  -ساعات    03: المدة 

1ère épreuve : culture générale 
Date : Vendredi 14 Octobre 2011 
Durée : 3 Heures   - Coef. : 2  

  
  مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا

  ) 2011دورة أكتوبر ( 
  إصالح إختبار الثقافة العامة *إقتراح مقاييس

  
  02= ساعات                                    الضارب  3= المدة 

    
  : المعايير التي يتم بموجبها تقييم ورقة اإلمتحان و إسناد العدد المناسب إلى قسمين  تقسيميمكن 

  
I. لتقدير  أقصىنقاط على  06( يتعلّق بمدى عناية المترشح بالشكل  : القسم األو : (  

 و التخطيط الهيكلة العامة لورقة اإلمتحان 
 وضوح المعلومات و التحليل  المنهجية و تسلسل األفكار و 
 الورقة و فهمها  قراءة سهولة 
 و تجنب التكرار و الثرثرة  اإليجازو سالمة األسلوب من حيث دقة التعبير و إحترام قواعد اللغة  

 
II. للمترشح و قدرته على  الزاد المعرفيلّق بالمضمون الذي يعطي فكرة واضحة عن يتع:  القسم الثاني

و يمكن اإلستئناس .  )نقطة على أقصى تقدير  14( تحليل و الدفاع عن األفكار الواردة بالنص 
  :بالمنهجية التالية 

  
  الوارد بالنص لعالم اإلقتصاد الهندي أمارتياسان تقييم الطرح :أوال 

 
ففحين   La croissanceالتي تختلف عن النمو  Le développement تعريف التنمية يجدر إبتداء .1

يكون طبيعيا فإن أو أي مؤشر آخر و بشكل يكاد  الثروةعلى أنه زيادة كمية في   النمويعرف عادة 
 . ..و اإلجتماعية و المؤسسات و العادات   التنمية تشمل النمو و تتضمنه كما تمس الهياكل اإلقتصادية

 :  و تتميز التنمية أساسا بـ 
 أي أن التنمية تشمل الجوانب اإلقتصادية و الثقافية و السياسية و اإلجتماعية : الشمولية  
 التنمية تساهم في الحد و التخفيف من الفقر 
 التنمية عملية طويلة األجل فهي تعني زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة طويلة من الزمن  
 ية تعني التحسن في نوعية السلع و الخدمات المقدمة لألفراد و هنا يكمن أهمية رأس المال التنم 

  
 المجتمع /توسيع الحريات التي يتمتع بها اإلنسان التي أصبحت تعني  بيان تطور مفهوم التنمية .2

 .بإعتبارها الغاية الحقيقية و النهائية 
مي أصبح من األمور العادية فالتنمية أصبحت تقديم و توفير الخدمات األساسية من المال العمو 

 تعنى كذلك توسيع الحريات بمفهومها الواسع 
ال يشعر بها د قو زيادة دخل الفرد ماهي إال وسائل  PNBالزيادة في الناتج الوطني الخام  

 .غالبية المجتمع و ذلك للخلل الذي تقاس به هذه الوسائل 
 



 

كالفقر و إنعدام الفرص  عدم الحرياتعلى مصادر القضاء تعني  الواسع بمعناهاالحديث عن التنمية  .3
العامة أو توجيهها لخدمة أغراض بعض فئات  الخدماتو إهمال  اإلقتصادية و الحرمان اإلجتماعي

لذلك تقاس التنمية بمدى التفاعل الحر بواسطة المجتمع و مدى مشاركة األفراد في إحراز . المجتمع 
 .لنتائج برامج معدة سلفا من طرف واحد  ليس كأطراف مستقبلة أو متلقية وكشركاء التقدم التنموي 

  
مجتمع           / تنمية قدرات اإلنسان  تستوجبلة هي المحور، حيث أن تنمية رأسمال البشري والحرية المسؤ .4

ولة ال مكان له في ظل دكما أن العدل اإلجتماعي  مناخ إستبداديالتي ال تأتي قسرا و ال تتحقق في 
  متسلطة

  
 الحرية هي آلية تطوير حضاري  
 الجهل و المرض و الفقر  ربقةالحريةهي تحرير اإلنسان من  
  ..ريزي كالخوف من السلطة غالخوف غير الالحرية تعني حياة صحية مستقرة بدون  
الخيارات الوطنية الصحيحة  تحديدفي  المسؤولةالحرية تعني تعني المساهمة اإليجابية و  

 ...المجتمع المدني ، انتخاب من يمثل األفراد إنتخابا حرا ، وجود إعالم كافي  منظماتبواسطة 
  

 : هي النتيجة  .5
 التحسن في مستوى تقديم الخدمات العمومية ،  
 التحسن في جودة الحياة   
تنامي القيم اإلنسانية و االخالقية ية و اإلجتماعية و بالتالي التحسن في تقييم السياسات اإلقتصاد 

 التي تشكل األساس الفلسفي للتنمية  السامية
 

من التاريخ المعاصر لبلدان يمكن القول أنها نجحت في تحقيق معادلة  **يمكن اإلشارة إلى بعض األمثلة .6
بالرغم في بعض األحيان عدم إمتالكها لموارد  التنمية البشريةبفضل تركيزها على  حرية -التنمية  
 مالية كبيرة / طبيعية 

  
 : هي أساسا مقاييس التنمية البشرية ير للتذك

 
 التوزيع العادل للثروة  
 تعميم التعليم و التكوين  
 الصحة و التغطية اإلجتماعية  
 تذليل الفوارق اإلجتماعية  
 تحسين ظروف العيش  

  
  : ثانيا 

           الحريةأن يقدم وجهة نظر مختلفة و يعتبر أن ) المطروح  السؤالبإعتبار ( يمكن للمترشح 
  ... بمفهومها التقليدي المعروف تأتي في مرحلة ثانية بعد تحقيق التنمية 

  
  
  
  
  
  

  
  : مالحظة هامة

  
  .للمصحح اإلستئناس بها  يمكنمقاييس اإلصالح هي مقاييس * 
  ... السويد ، الدانمارك : الدول المتقدمة خاصة دول شمال القارة األوروبية    -   :  أمثلة **

  ...الدول الصاعدة آوريا ، ماليزيا ، البرتغال   -              


