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 الصفحة  عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة( 
 رقم االسبوع  إلى(  – )من 

 مدار االهتمام األول

 2-1 22-14 المجتمع الدولي 

 4-3 33-23 الطرق السلمية لحل الخالفات والنزاعات الدولية 

 6-5 43-34 هيئات المجتمع الدولي لتحقيق السلم واألمن الدوليين

 8-7 52-44 جهود مملكة البحرين في تحقيق السلم واألمن الدوليين

 مدار االهتمام الثاني

 10-9 63-55 التضامن والتعاون الدوليين

 11 73-64 التضامن والتعاون الدوليين وآلياتهما مجاالت 

 12 84-74 هيئات التضامن والتعاون الدوليين

 13 96-85 جهود مملكة البحرين في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين
 

 
 
 

 ملخص مقرر

 المطلوب في مقرر  التربية للمواطنة وحقوق اإلنسان )رمز المقرر وطن 301 ( 

 ملخص المقرر ال يغني عن الكتاب المدرسي  

الواحد  مع خالص تحياتي بالنجاح والتوفيق/ محمد عبد  

 المستوى الثالث 
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   الدرس األول: المجتمع الدولي

 

مستويات عليا من التطّور    اليوم تحقيقهما يميّز عالمنا  ❖
والتقّدم في مختلف المجاالت والميادين، وتحّوله إلى ما يشبه  

 القرية الصغيرة.
إالّ أّن هذه  المسذذذذذتويذات ال ليذا من التقذّدم والتطّور، لم تمن  من 

الحربان ال الميّتان، إضذذذافة إلى ظهور مآسذذذي فظي ة، تشذذذفتها  
(،  أوبئة، فقر، نزاعات مسذلّحة، تلّوث ...بروز مشذتتت متنّوعة )

ا مشذذذذذترت ا بين تّ   ج لت من األمن والسذذذذذتم ال الميّين هاجسذذذذذ 
 الش وب.

تّ  هه  المآسذذذذي والمشذذذذتتت دف ت ال الم إلى التفتير في تيفيّة 
مواجهتهذا والحذّد منهذا، فتذان الحذّ  األمثذ  في تضذذذذذذافر جهود  

 المجتم  الدولي.مشترتة وموّحدة، تمّر عبر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 وما متّوناته؟

تنظمه وتسيّره؟وما المبادئ التي   

الدولي؟ المجتم فما هو   

 المقدمة:
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   الدرس األول: المجتمع الدولي

 : الدول  مفهوم المجتمع  ➢

هو اإلطار الهي يضّم مختلف التيانات السياسيّة التي تتون عتقاتها منّظمة وفق القانون الدولي،  
 والمتمثّلة في الدو ، والمنّظمات الدوليّة. 

ات المجتمع الدول   ➢ ز ّ  : ممي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ع الدول  مكونات المجتم  ➢
 
 
 
 
 

 
 
 
 

المستقلّة، فت تنحصر إه يضّم المجتم  الدولي تّ  دو  ال الم  :ال الميّة -1
ترتيبته في دو  دون غيرها، تما تان عليه الحا  من قب ، حيث تان يقتصر على 

 .المجتم  األوروبّي

إه أّن الم اهدات واالتفاقيّات والتشري ات الدوليّة، تتشف عن تبلور  :التنظيم -2
الدولي، رغم ما يوّجه نظام قانونّي يحتم ال تقات بين مختلف تيانات المجتم  

 لهها التنظيم من انتقادات، ل ّ  أبرزها عدم فاعليّة الب ض منها.

إه أّن تّ  الدو  تتمتّ  بنفس المستوى من السيادة،  المساواة في السيادة: -3
فت وجود لسيادة أعلى من سيادة أخرى، وهو ما يترتّب عليه: االستقتلية في 

ال تقات الدوليّة؛ إه إنه لت  دولة حرية في ممارسة صتحياتها، م  عدم 
 التدخ  في شؤون الدو  األخرى. 

 الدو .-1

 منظمات الدولية.ال-2
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   الدرس األول: المجتمع الدولي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 أوال: الدولة 
:. ت ريف الدولة -أ  

:. الدولةأرتان  -ب  

 مجموعة من األفراد يستقّرون في إقليم جغرافّي محّدد، ويخض ون لسلطة سياسية مستقلة هات سيادة. 

 : الش ب -1

 الستان المستقّرين على إقليمها، وال يشترط في الش ب:وي تبر ال نصر الطبي ي لوجود الدولة، وهو جملة 

 عدد م ين )قّ  أو تثر(؛ فالتباين ال ددي ال يؤثّر على وجود الدولة. -

 وحدة اللغة والدين وال ادات والتقاليد، وإّن مثّلت عام  ترابط وتتحم.  -

 اإلقليم:  -2

 وي تبر المدى الجغرافي للدولة؛ ويتتّون من ثتثة أنواع من األقاليم:  

 اإلقليم البّري: وهو الرق ة الترابيّة التي ي يش عليها ش ب الدولة. -

 اإلقليم البحري: وهو المجا  المائي المحيط باإلقليم البّري. -

 اإلقليمين البّري والبحري.اإلقليم الجّوي: وهو الفضاء الجّوي الهي يغّطي  -

 السيادة:  -3

 وهي السلطة ال ليا للدولة على إقليمها ومن فيه، ومؤّسساتها عبر سلطاتها السياسيّة، ويشترط فيها أن تتون: 

 أّي أنّها تتمتّ  بإرادة حّرة داخلي ا أو خارجي ا.: مستقلة   -

 ال يشارتها فيها سلطة غيرها.: وحيدة   -

 تحتتر وسائ  الضغط واإلترا  الماّدي والقانوني )الجيش، األمن، تنفيه القوانين(.: ف ليّة -

 ثانيا: المنظمات الدولية 
منظمة الدولية ت ريف ال -أ  

هي هيئة تتتون من مجموعة من الدو ، تنشأ من خت  اتفاق دولي يأخه أشتاال  مختلفة  
من أج  تحقيق أغراض ومصالح مشترتة، وتتمت  هه  الهيئة  (، م اهدة، ميثاق، اتفاق)

 بالشخصية القانونية التي تميزها عن الدو  األعضاء المتونة لها، في المجا  الدولي. 
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   الدرس األول: المجتمع الدولي

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مميزات المنظمة الدوليّة  -ب  

  الصبغة الدولية: -1
، أو أفراد ا، أو منظمات؛ وهلك ينتمي أعضذاء المنظمة الدولية إلى دو  وبلدان مختلفة سذواء تانوا   دوال 

 بحسب طبي ة نوعية المنظمة الدولية.

 االتفاق:  -2

تنشذذذذذأ المنظمذة الذدوليذة اسذذذذذتنذاد ا إلى اتفذاق دولي بين الذدو  األطراف المتونذة لهذا، وي ذد هذها االتفذاق  
بمثابة الوثيقة المنشذذذذذئة للمنظمة الدولية، ويحدد هها االتفاق ت  ما يهم الجوانب القانونية الخاصذذذذذة  

 هدافها، وطرق عملها.بالمنظمة الدولية، من حيث أعضائها، وشروط االنتماء إليها، ومؤسساتها، وأ

 
 االستقتلية:  -3

من آثار تمت  المنظمة الدولية بالشذذخصذذية القانونية، اسذذتقتليتها عن األعضذذاء المتونين لها، حيث  
يتون لها إرادة هاتية مسذذذتقلة عن إرادة الدو  األطراف فيها؛ ولهها فإن القرارات أو التوصذذذيات التي 

إلى المنظمة  تصذذذذدر عن الدو  األعضذذذذاء في المنظمة، سذذذذواء تانت باألغلبية أم باإلجماع، تنسذذذذب  
 الدولية، وليس للدو  األعضاء فيها.

أصناف المنظمات الدولية -ج  

 المنظمات الحتومية: 

يطلق هها الت بير على المنظمات الدولية التي تنشأ باتفاق دولي، والتي يتون التمثي  فيها   
األعضاء، وي برون بصفتهم للحتومات، فيحضر اجتماعات المنظمة مندوبون عن حتومات الدو  

هه  عن مواقف حتوماتهم ووفق ت ليماتهم، فأقوالهم وأف الهم في المنظمة تلزم حتوماتهم، مث  
 منظمة األمم المتحدة، جام ة الدو  ال ربيّة، مجلس الت اون لدو  الخليج ال ربيّة، االتحاد اإلفريقي...

 المنظمات غير الحتومية: 

ر على المنظمات التي لها دور بارز في خدمة اإلنسانيّة، والتي يتون فيها التمثي   ويطلق هها الت بي 
ألفراد أو جم يات أو منظمات أهلية بصفتهم الشخصية، وال يلزمون في أقوالهم وأف الهم الدو  التي  

ينتمون إليها بالجنسية، فهي منظمات دولية غير حتومية؛ ألن أعضاءها ينتمون إلى جنسيات  
، لتن ال ي برون عن مواقف وأراء حتوماتهم، مث  منظمة الستم األخضر، أطباء بت حدود، مختلفة 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر، أطباء ال الم... 
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 والت اون بين الدو ،ت زيزا لألمن الدولي، وصيانة للستم في ال الم، وإنماء لل تقات الدولية، 

 :أهمهاس ى المجتم  الدولي إلى القيام على جملة من المبادئ من  

ويقصددددد بهها المبدأ أن جمي  الدو  متسدددداوية أمام القانون، وهي أعضدددداء متسدددداوية في المجتم  
 القوة االقتصادية، أو االجتماعية، أو السياسية...  أو ،الحجمالدولي مهما اختلفت من حيث 

المساواة في السيادة بين الدو :مبدأ  -1  

من نتائج مبدأ المساواة 
 :السيادة بين الدو في 

تمت  الدو  بتام  الحقوق دون  -1
 أي تدخ  خارجي.

ممارسة السيادة في إطار التزامها  -2
 بنفس الواجبات

 .على المستوى الدولي

 .شخصية الدولة واستقتلها احترام -3

مبدأ المساواة  مظاهرمن 
 :في السيادة بين الدو 

أن تتون الدولة صاحبة النفوه واالختصاص على  -1
 إقليمها، وصاحبة القرار في عتقتها الدولية.

للدولة أن تختار بحرية نظامها السياسي،  -2
 .شؤونهاواالجتماعي، واالقتصادي دون أدنى تدخ  في 

 .سيطرة الدولة على ثرواتها ومواردها الطبي ية -3

  مبدأ تنفيه االلتزامات بحسن نية: -2

التزاماتها الت اقدية نحو بقيّة الدو  األخرى تنفيه ا دقيق ا فيما وي ني أن الدو  مطالبة بتنفيه 
 يت لق بمضمون االلتزام وتوقيته ونوعيته بت  أمانة وإختص، ودون محاولة للتحاي  والخداع.

هها المبدأ في أن يقوم تنفيه االلتزامات الدولية على الرغبة والنية الحسنة للدو ،  أهميةوتتمث  
 د هيئة تنفيهية دولية في ال تقات الدولية تلزم الدو  بتطبيق القانون.خاصة م  عدم وجو

 ثالثا : مبادئ المجتم  الدولي 
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الدو  إلى القوة، أو التهديد بها لتحقيق  ةفي عتقاتها م  بقي ئويشير إلى أنه ال يمتن ألي دولة أن تلتج
متمثلة في الضدددغوطات ال سدددترية، أو السدددياسدددية، أو ة وأغراض ومصدددالح محددة، سدددواء تانت هه  الق

 على األمن والسلم الدوليين.ا  االقتصادية، وهلك حفاظ

هددها المبدددأ في ت زيز  لفترة حدد  الختفددات والنزاعددات الدددوليددة بددالطرق السدددددددلميددة مثدد   أهميددةوتتمن 
 التفاوض، والوساطة، والتحتيم، والتسوية القضائية )...( 

االمتناع عن التهديد باست ما  القوة أو است مالها في ال تقات الدولية: مبدأ  -3  

مبدأ عدم التدخ  في الشؤون الداخلية للدو :  -4  

ون ني به حظر التدخ  الهي تقوم به دولة في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، فهو عبارة  
عن تصرف تقوم بمقتضا  دولة بفرض إرادتها على دولة أخرى من خت  إجبارها على تنفيه، أو عدم 

 تنفيه عم  ما؛ وهلك بممارسة الضغط بمختلف أشتاله السياسي واالقتصادي والنفسي.

 وتتمث  أهمية هها المبدأ في ضمانه لجملة من الحقوق األساسية للدولة والتي تتمث  في:

حماية سيادة جمي  الدو   
واستقتلها السياسي،  
وستمتها اإلقليمية، 

 .ووحدتها الوطنية، وأمنها

المساواة بين الدو  ال سيما في  
سيادتها وقدرتها على اختيار 

 ،واالقتصادي ،السياسينظامها 
 والثقافي. ،واالجتماعي

 حق التصرف في 
 مواردها الطبي ية. 

 

حق إدارة شؤونها الخارجية  
 بت  حرية ودون ضغوطات. 
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منظمات دولية غير  الدولة 
 حتومية 

دولية منظمات 
 حتومية 

مميزات المجتم  
 ال بارات  الدولي 

  √  
ُعيَِّّن األستاه أحمد مندوب ا لبلد  في منظمة 

. اليونيستو  

 تنشأ بمقتضى م اهدة دولية.  √  

 √   
منتسبيها يمثلون أنفسهم، وال يلزمون بها 

 دولهم التاب ين لها بالجنسية.

 ال تنحصر ترتيبته في دولة دون أخرى.  √   

 انضم خالد إلى منظمة دولية ت تني بالبيئة.    √ 

 سيادتها مستقلة تتمت  بإرادة حرة.    √

 عدم التدخ  في شؤون الدو  األخرى. √   

 

( في المتان )√ ض  عتمة  نشاط تقويمي )مجاب عنه(:  
المناسب:
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الطرق السلمية لحل الخالفات والنزاعات الدوليّة : ثانيالدرس ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

، حياث اميّزت الخالفاات والنزاعاات القالقاات بين الباااااقو  والادول في مختل  المراحال التااريخيّاة حتّ  يومناا  ا 
 :أّدت   ه الخالفات والنزاعات الدوليّة إل  القديد من اآلثار. تنتبر في القديد من مناطق القالم

 تدمير البيئة  تنامي حركة اللجوء دمار  ائل في البن  التحتيّة 

ا نحو كيفيّاة إدارن خالفااتان بقيادكا عن باااااب، الحرو  وويالتهاا،  أماام  ا ه اآلثاار المادّمرن كاان تفكير القاالم متّجهاك
ول لك يسااق  المجتما الدولي إل  و ااا إجراءات للحد من اللجوء إل  الاااراعات  وبطرق أكثر أمانكا وساالميّة.

المساالّحة حت  يتم منقها منقكا باتكا ليحقّق طموحاتن في االزد ار وتنمية القالقات الودية، وساايادن الساالم وا من  
 الدولي.

  حايا ببريّة كبيرن 

: مفهوم الخالفات والنزاعات الدوليّة:  أوًلا

 الخالفات والنزاعات الدوليّة:. تقري  1

بأنّن عدُم الوفاق في مسأأألةم من القانون أو الواقا بين طرفين ُمقيّنين،  عّرفت محكمة القدل الدولية النّزاع ❖
 أو  و التّقاُرض في الماال، أو الّدعاوي القانونية بين طرفين.

 . أنواع الخالفات والنزاعات الدوليّة:2

 وتنتج عن قراءات وتأويالت متباينة للمقا دات واالتفاقيّات الدوليّة. :والنزاعات القانونيّةالخالفات ➢

 ت بين الدول.وتتقلّق برسم الحدود بين الدول والتي تقّد أ ّم عامل للخالفا الحدوديّة: والنزاعات الخالفات➢

  .تتقلّق باختال  التوّجهات كاالختال  بين ا نظمة الديمقراطيّة وا نظمة الدكتاتوريّة الخالفات السياسيّة:➢

  .وتتقلّق بتناقض الماال، والتنافس في الموارد والثروات وا سواق الخالفات االقتااديّة:➢

 توفّرت فين ا ركان اآلتية:ال يقّد النزاع دوليًّا إالّ إ ا  أركان الخالفات والنزاعات الدولية: -3

 تفترض الخالفات والنزاعات الدوليّة وجود طرفين عل  ا قل. ا طرا :❖

 يبترط في أطرا  النزاع أن يكونوا من أبخاص القانون الدولي )الدول، المنّظمات الدوليّة(. الدولية:❖

 .ا أو سياسيًّا أو اقتااديًّاونقني بها مو وع النزاع )دوافا وأسبا ( قانونيًّا كان أو حدوديًّ  المنازعة:❖
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 ثانياا: الطرق السلميّة لحل الخالفات والنزاعات الدوليّة:
 وهما:حّددت هيئة األمم المتّحدة نوعين من الطرق السلميّة لحّل الخالفات والنزاعات الدوليّة،   ➢
 الطرق القضائية  -2                                                                        الطرق السياسية. -1

 

 ي مباحثات بين أطرا  
النزاع، يتّم من خاللها مناقبة 
المسائل الخالفيّة بينها، وتبادل 
وجهات النظر حولها، من أجل 
تقري  الرؤى، ومحاولة إيجاد 
الحلول التي من بأنها أن تنهي 
النزاع وتر ي جميا ا طرا . 
وعادن ما تكون   ه المفاو ات 
من مهاّم السلطة التنفي يّة 

ولة، رئيس الحكومة، )رئيس الد
وزير الخارجيّة(، وال تكون   ه 
المفاو ات ملزمة  طرا  
 النزاع إالّ إ ا كانت مكتوبة.

.المفاوضات:1  
 

 ي بكل من أبكال المبادرات 
الوّديّة، تتمثّل في قيام طر  
ثالث محايد )دولة أو منظمة 
دولية أو بخاية  ات مركز 
رفيا( بالتقري  بين وجهات 

نظر الدول المتنازعة والجلوس 
عل  طاولة المفاو ات، وكّل ما 
يقّدمن الوسيط )إ ا ُطِل  منن( 

ال تتمتّا بافة يقتبر مبورنك 
يمكن لألطرا   اإللزام، إ 

 المتنازعة قبولها أو رف ها.

  

.المساعي الحميدة:2  
 

 ي درجة متقدمة من المساعي 
الحميدن، تتمثّل في قيام طر  
ثالث محايد بتقديم اقتراحات 
وحلول تستهد  التسوية 
لخال  قائم بين الدولتين 
المتنازعتين. والحلول التي 

ال تكون ملزمة يقّدمها الوسيط 
  طرا  النزاع.

 

.الوساطة:3  

 

إجراء يتم من خاللأأأن اللجوء إل  فحص  و 
النزاع وبيان أسأأأأأأأبابن، من ودراسأأأأأأأة وقائا 

 خالل لجنة يتم تقيينها من قبل أطرا  النزاع،
وتقوم بتقأأأديم تقرير في  لأأأك، لأأأ لأأأك اعتبر 

 التحقيق وسيلة تساعد عل  حّل النزاع.

التحقيق: -4  
 

 و أسأأأأأأألو  حديث يتم من خاللن إحالة مل  
النزاع إل  جهأأة أو لجنأأة محأأايأأدن يُقهأأد لهأأا 
فحص أسأأأأأأأبأأأأا  النزاع وو أأأأأأأا الحلول 
والمقترحات التي تسأأأتهد  تسأأأوية الخال ، 

 من دون أن تكون لها افة اإللزاميّة.

التوفيق: -5  

الطرق السياسيّة لحل الخالفات الدوليّة: -1  
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 الخضوع للقانون الدولي:  ❖ الخالفات تُحّل وفق القواعد القانونيّة الدوليّة التي تحّدد الحقوق وتفرض اًللتزامات.

أطراف الخالف. ععليهم ُمحّكمين، يتّم اختيارهم بالتوافق م قضاة يطلق   وجود هيئة قضائيّة: ❖ 

اتّفاق أو معاهدة بينها.ذلك من خالل بنتائجه، و تزاملواًلالخضوع إلى التحكيم   وجود اتّفاق: ❖ 

 الطابع اإللزامي:  ❖ بمعنى أّن أحكامه تكون ملزمة لجميع األطراف. 

. الطرق القضائيّة لحل الخالفات الدوليّة:2  

الخالفات والنزاعات الدوليّة إلى طريقتين هاّمتين:تنقسم الطرق القضائيّة لحّل   

التحكيم الدولي -1 الدولي القضاء -2   

 أوال: التحكيم الدولي:
"طريقة لتسوية المنازعات بين الدول بمقرفة ق ان يتّم اختيار م من قبل   ه الدول وعل  أساس احترام 

 تقّهد باالمتثال بحسن نيّة لقرار التحكيم".القانون، وينطوي اللجوء إلين  منكا عل  

 ؟يقوم التحكيم كآليّة قضائيّة لحل الخالفات والنزاعات الدوليّةالتي  األسسس: ما هي 

 1- المرونة: ويمكن أن نتبيّنها من خالل:

 تبكيل التحكيم وفق ما يناس  أطرا  النزاع. ❖

 حريّة أطرا  النزاع في اختيار المحّكمين )الق ان(. ❖

ة في إجراءات عملهم دون   ❖ الحريااّ بقاادر كبير من  تمتّا المحّكمين 
ل إل  ،  التقيّد بأنظمة قانونيّة أو رسااميّة بااكليّة، تكبّلهم من أجل التواااّ

 حكم عادل.

 2- السرعة: 

و ي أ ّم ميزن للتحكيم الادولي، حياث يمكنان حال الخالفاات في أقر   
تاداعياات اثااره السااااالبيّاة عل  القالقاات وقات ممكن والحاّد من إمكاانيّاة  

 الدوليّة.

 مميزات
 التحكيم 
 الدولي 
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 ثانياا: القضاء الدولي: 
 يتجّسد هذا القضاء في محكمة العدل الدولية. 

طبيقة أحكام محكمة القدل  
 الدوليّة:

 

يتقهد كل ع و من  ❖
أع اء "ا مم المتحدن"  
باالحترام وااللتزام بأحكام 
محكمة القدل الدولية في أية  

ك فيها. ق ية   يكون طرفا

في حالة امتناع أحد   ❖
ا طرا  في ق ية ما عن  
االلتزام بحكم المحكمة،  

فيمكن للطر  اآلخر اللجوء  
إل  مجلس ا من التابا  

لهيئة ا مم المتّحدن، وال ي  
يتّخ  التدابير الالزمة لتنفي   

 .  ا الحكم

تركيبة محكمة القدل  
 الدوليّة:

 

تترّك  محكمة القدل  ❖
الدوليّة من خمسة عبر  

ا من الق ان قا يك 
 المستقلين. 

يتّم انتخا  ق ان محكمة   ❖
القدل الدوليّة لمّدن تسقة  
أعوام، عن طريق مجلس  
ا من والجمقيّة القاّمة لألمم  

 المتّحدن. 

ينتخ  ق ان محكمة   ❖
القدل الدوليّة من ا بخاص  

 وي الافات الخلقية  
بغض النظر عن   قلميةال

 جنسيتهم. 

ا طرا  الخا قة لمحكمة  
 ل الدوليّة: القد

❖  
كّل الدول ا ع اء في   ❖

"ا مم المتحدن" تُقتبر  
أطرافا في النظام  

ا ساسي لمحكمة القدل  
 الدولية. 

غير  يجوز لدولة  ❖
"ا مم   في من وية 

المتحدن" أن تن م إل   
النظام ا ساسي لمحكمة  
القدل الدولية ببروط  
تحدد ا الجمقية القامة  

لكل حالة بناء عل   
 . تواية مجلس ا من 

تقري  محكمة القدل  
 الدوليّة:

 
ا دان الق ائية   ي " 

الرئيسية" لهيئة ا مم  
المتّحدن، وتبابر وظائفها  

ك وفق  حكام   ا النظام  ا
. ا ساسي  

 مقر ا: ال ي في  ولندا 
 
 
 
 
 
 

 

 الطرق السلمية  الطرق القضائية 
 القضاء   اإلفادة 

 الدولي 
 التحكيم  
المساعي  الوساطة التحقيق  التوفيق  الدولي 

 المفاوضات  الحميدة 

    √   
تتمثّل في قيام طر  درجة متقدمة من المساعي الحميدن، 

ثالث محايد بتقديم اقتراحات وحلول تستهد  التسوية لخال  
 قائم بين الدولتين المتنازعتين. 

  √     
يتم من خاللن إحالة مل  النزاع إل  جهة أو أسلو  حديث 

 لجنة محايدن. 

 √      
طريقة لتسوية المنازعات بين الدول بمقرفة ق ان يتّم 

وعل  أساس احترام  المتنازعة اختيار م من قبل   ه الدول 
. القانون  

      √ 
مباحثات بين أطرا  النزاع، يتّم من خاللها مناقبة المسائل 

وعادنك ما تكون   الخالفيّة بينها، وتبادل وجهات النظر حولها.
ي يّة.من مهاّم السلطة التنف  

   √    
إجراء يتم من خاللن اللجوء إل  فحص ودراسة وقائا النزاع 

 وبيان أسبابن، وتقديم تقرير في  لك. 

√       
يتجّسد في محكمة القدل الدوليّة التي تقتبر " ا دان الق ائية  

 الرئيسية" لهيئة ا مم المتّحدن.

     √  
تتمثّل في قيام طر  ثالث  بكل من أبكال المبادرات الوّديّة، 

محايد بالتقري  بين وجهات نظر الدول المتنازعة والجلوس  
 عل  طاولة المفاو ات.

 

 : املناسب  املكان  في( √النشاط التقويمي: ضع عالمة )
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بسبب ما خافته ااحروب ما داا خوا ابببحوخآا  إنببناة،سببخ،اجةا حروخةجاحر توجاةرحاة خوالوه احرسببت اا
 حأل داحرد راادا لو ناحقوقاحإل،سببخ سانببلحاحر    داحرد رناةرحاس نبباتادالخآاا راجا ة تا اجاس د ا

 سوقاقاحأل دا حرسالمةا حح بحماحروقوقا حروبلخآةا ةونخءااوخئ احر لخ  ا حر ضخ د.ةرحا

 المقدمة:

 هيئة األمم المتحدة

أبرز منظمةةةةة دوليةةةةة تهتم  
بحفظ السلم واألمن الدوليين 
إلى جةةةانةةةا بيئ الهيئةةةات 
ية واإلقليمية وأهمها:  لدول ا
االتحةةاد األوروبيو واالتحةةاد 
االفريقيو وجةةةاميةةةة الةةةدو  
اليربيةةةةو ومجلس التيةةةاون 

 لدو  الخليج اليربية...

ا؟حرلال خآاحرد راجوظحا ه وماحرست ا حأل داب د اجاك بىافنالوتل:اس:ا
ا

 .المجتمع الدوليواجهها  التحديات األمنية التي يبسبا  -1

 .الحاجة الماسة إلى احترام حقوق اإلنسان  -2

 تحقيق االستقرار والتنمية. -3

ا؟احأل دحرست ا س:اوب ا ه وما
 

والمينويةو  مفردتان تطلقان على الحالة المستقرة التي تغيا فيها كافة أنواع الينف المادية 
 ويسود فيها الهدوء واألمنو بييًدا عن شبحي الحرا والخوف. 

:ا ه وماحرست ا حأل داحرد رااد.  أ ًلا

 التنمية المستدامة

تةةاريخيةةة ل مم عقةةدت قمةةة 
مبةر  ت ب في سةةةةةةةة تحةةةةدة  م ل ا

تمكن من خاللهةةةا  م2015
ماد  يالم من اعت قادة دو  ال
أهداف التنمية المسةةةةةةةتدامة 
السابية عشر لخطة التنمية 

 م.2030المستدامة ليام 

 

 أهداف التنمية المستدامة

إقةةامةةة مجتميةةات مسةةةةةةةةالمةةة 
يسةةةةةةةودها اليد  ويحظى فيها 

 .الجميع باألمن

إتاحة الفرصةةةةةةةة أمام الجميع 
 .للجوء إلى القضاء

بناء مؤسسات فيالة خاضية 
 للمساءلة.
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ا؟ حأل دسطووا ه وماحرست اس:ا خادنا بححلا
والنزاعات إلى   تطور مفهوم السلم واألمن من ميناه التقليدي المرتبط بنبذ الحروا

 :ميناه الحديث الذي يرتكز على
 القيم اإلنسانية المشتركة.  -1

 من السالم المحلي إلى السالم اليالمي.   -2

 كما اتسع ليرتبط بالبيئة وحقوق اإلنسان والتنمية.   -3

 ومن هذا المنطلق فمفهوم السالم تتداخ  فيه مجموعة من اليناصر:     

 حًلن قبحو.ا سخودةاأ بح احرنزحعافناحرواولاةرحاحسهخ خآاغخل  خااانداحرسالم: ❖
ا

ة واا نظو جاحأل  احر  ودةاحربح اجاةرحاحًل، قخلا دا بحتجاحروبماةرحاابنخءاحرسالم: ❖
اح،زًلقاأيابتدافناحرلواةاةرحاحرصبحع.ااأفطخو بحتجاحرسالمةا حرودا دا

 

س الجاحرظب  احر نخن جارتسالماحردحئ ةا سقوما وحآاحه احرسالماااحه احرسالم: ❖
 ب   واحآاك ابةا دا  الساا

 .حر سخد جافنابنخءا ؤنسخآا س دح جارتوك  ➢

 .ا بح  جاحقوقاحإل،سخ ا ةاالحاحرقطخعاحأل نن ➢

  ،زعاحرسالحا حر سبلحا ةوخاةاةا خجاحر قخستاداحرسخبقادا ةزحرجاحألرغخم.ا ➢

ا

:احأل  احر  ودةدالجا  

 ثخ،ااخ:احر الخآاحأل  اجار وقاقاحرست ا حأل د.

 ، ذةا خ صبةاودادالجاحأل  احر  ودة: 
حهظاخارتسالما  نلاخارتوب مةا آلثخودخاحر د بةةاأُْ،ِشلتادالجاحأل  احر  ودةاوخما

حروخةجاحر خنجاروةواا نظ جاا راجا خاوةاوتحاسوقاقادذهاماك ل اباودا1945
ا رجافنانخ افبح،ساسكواا51وتااالتاّ ا ضدا اثخقارت الجا  سحرغخلخآ.اك خا

 وخما1945ما ح،ض تاةراااغخر اجاا لاحرلخر ابلداذرك.

ا
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 مقاصد هيئة األمم المتحدة؟ س: ما هي 
 

 حفظ السلم واألمن الدوليين ومنع الحروا. ✓
 إنماء اليالقات بين األمم على أساس مبدأ االحترام المتباد . ✓

تحقيق التياون الدولي على ح  المسائ  الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية  ✓
 واإلنسانية.والثقافية 

 تيزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جمييًا. ✓

ا

ا
 ؟فنااو احرست ا حأل دادالجاحأل  احر  ودةا واس:ا خادوا

احرد رااداأببزدخ:ااحأل د   ووجا داحرونخئلا حأل،شطجارتوهخظاوتحاحرست ا ا الجاحرس خذا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا

 3- بناء السالم: 

مساعدة البلدان الخارجة من الصراعاتو وخفئ احتما  عودتها إليها من جديد؛ عن طريق وضع   
 أسس متينة للسلم والتنمية الدوليين. 

 2- حفظ السالم: 

وتشم  حماية المدنيين والمساعدة على نزع سالح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهمو   
ديم الدعم لتنظيم االنتخاباتو وحماية وتيزيز حقوق اإلنسانو واستيادة سيادة القانون. وتق  

 الدبلوماسية الوقائية والوساطة:  -1

تتمث  في منع النزاعات عن طريق استخدام الديبلوماسية ومكاتا المساعي الحميدة والوساطة  
 كالمبيوثين الخاصين والبيثات السياسية. 

 4- مكافحة اإلرهاا:

صكًّا عالميًّا يتص  بأنشطة إرهابية محددةو كما تم اعتماد االستراتيجية  18في هذا اإلطار تم وضع  
م.  2006اليالمية لمكافحة اإلرهاا عام    

 5- نزع السالح: 

تتظافر جهود هيئة األمم المتحدة على ترسيخ السلم واألمن الدوليين؛ من خال  اليم  على نزع  
السالحو ووضع حد النتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار 

ن األسلحة التقليدية. الشام و فضال ع
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 :أجهزة األمم المتحدة

:اأد احألة زةاحربئاسجاحر لناجابوه احرست ا  حرد رااد:احأل دأ ًلا  

هيئة األمم املتحدة من أجهزة رئيسة وأخرى فرعية إلى جانب الوكاالت املتخصصة.تتكون   

تتكون من جميع أعضاء هيئة األمم المتحدةو ويكمن دورها في   الجميية اليامة: -1
 الدوليين من خال :  األمنحفظ السلم و 

 . األمنالنظر في المبادئ اليامة للتياون في حفظ السلم و  •
 . األمنمناقشة أي مسألة مرتبطة بحفظ السلم و •
 للخطر.  األمنلفت انتباه مجلس األمن إلى األحوا  التي قد تيرئ السلم و •

دائمين( ويسهم في  غير  10دائمين و 5عضًوا ) 15ويتكون من  مجلس األمن: -2
 حفظ السلم واألمن الدوليين عن طريق: 

 • المبادرة إلى تحديد وجود تهديد للسلم أو عم  من أعما  اليدوان. 

 • توجيه أطراف النزاع إلى تسويته بالطرق السلمية.

• فرئ عقوبات أو اإلذن باستخدام القوة لصون السلم واألمن الدوليين في الحاالت التي  
 ألمم المتحدة.حددها ميثاق ا

تضاااااطلع بااألعماا  اليومياة المتنوعاة   تتاألف من موظفين دوليينو  األمااناة اليااماة:  -3 
للمنظمةو وتشاااام  عدة إدارات ومكاتا من بينها إدارة عمليات السااااالم وإدارة الشااااؤون  
الساياساية وبناء الساالم ومكتا شاؤون نزع الساالح. ومن مهامها لفت انتباه مجلس األمن 

 إلى أية مسألة ترى أنها قد تهدد حفظ السلم واألمن.

هي الجهاز القضائي الرئيسي ل مم المتحدةو مقرها الهاي  محكمة اليد  الدولية: -4
 بهولنداو تختص المحكمة بالمهام اآلتية: 

 تسوية المنازعات بين األعضاء.   •
 إصدار فتاوى إلى األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.   •
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حرد رااد:احأل دحرست ا :اأد احروكخًلآاحر  خصصجاحر لناجابوه ااثخ،ااخ  

 منظمة األمم المتحدة للتربية واليلم والثقافة )اليونسكو(:  -1
 الدوليين في: األمنفي حفظ السلم و دورها ويمكنو منظمة دولية تابية ل مم المتحدة

 . برامجها وأنشطتهاو  تبني موضوعات السالم وثقافة السالم في مؤتمراتها اليامة •
 واألمن باليم  من خال  التربية واليلم والثقافة. صون السلم  •
 اإلسهام في السالم الدائمو وتحقيق التنمية المنصفة والمستدامة.  •
 أج  السالم والمواطنة. تمكين المتيلمين ليكونوا مواطنين عالميين ومسؤولين من  •
 
 
 
 منظمة اليم  الدولية:  -2

 على تحقيق األهداف اآلتية:من منطلق اليدالة االجتماعية تيم  

 تكريس مختلف المبادئ والحقوق األساسية في مجا  اليم .•

 خلق فرص متزايدة للنساء والرجا  لليم  والدخ  الالئق.•

  تحقيق الحماية االجتماعية للجميع.•

 واإلدارة.ترسيخ التياون الثالثي بين اليما و وأصحاا اليم و •

 ."من كان يبتغي السالم فليزرع اليد "الوصية المنقوشة على الوثيقة في جنيف: تنفيذ •

 م.1969تمكنت المنظمة من ني  جائزة نوب  للسالم عام •

حر الخآاحإل تا اجثخرثخ:ا  

 تيريف الهيئات اإلقليمية:  -1
تيد الهيئات اإلقليمية فرًعا من فروع التنظيم الدولي تنشأ بموجا اتفاق بين مجموعة    

من الدو  تجميهم رابطة ميينة جغرافية كانت أو اقتصادية أو تاريخية أو سياسية بهدف 
 تحقيق مصالح مشتركة بينهم.  

 الدوليين: مشاركة الهيئات اإلقليمية في صون السلم واألمن  -2

 أساس مشاركة الهيئات اإلقليمية في صون السلم واألمن الدوليينو فيما يلي:    
 تيزيز الجهود الدولية ودعم القرارات األممية اليادلة.  •
 .التياون في مجا  التسوية السلمية للمنازعات •
 التياون في عمليات حفظ السالم.  •
 الدبلوماسية الوقائية كآلية لتفادي نشوا المنازعاتو والحد من توسيها.   •
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  داأد احر الخآاحإل تا اجاحر ناسس  افناحه احرست احرلخر ن:

 ثالثا: االتحاد األوربي
 

 خال :يتجلى دورها في تيزيز السلم واألمن الدوليين من دولةو   72منظمة تضم 
 السياسة الخارجية واألمن. وكذلك  التياون االستراتيجي مع هيئة األمم المتحدة في تحقيق السالم اليالمي •
 الشراكة والتياون مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم التابية لهيئة األمم المتحدة.  •
 م. 2011إنشاء مكتا األمم المتحدة لالتصا  لشؤون السالم واألمن في بروكس  عام  •

 •دعم التياون في المجا  اليسكري فيما يرتبط بحفظ السلم واألمن الدوليين.   
 

 م.٢٠١٢المبذولة من طرف االتحاد واإلنجازات التي حققها ُمنح جائزة نوب  للسالم سنة  واعترافًا بالجهود     

األوربي  االتحاد مجلس التياون لدو  الخليج اليربية  جامية الدو  اليربية   

 أوال: جامية الدو  اليربية
تيد بمثابة إطار للتياون االقتصااادي واالجتماعي والسااياسااي والثقافي  منظمة إقليمية تجمع دو  اليالم اليربيو 

 وتليا دوًرا هاًما في حفظ السالم اليربي والدولي من خال :على أساس احترام سيادة الدو  األعضاءو 
 لوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.  واالمنازعات بالوسائ  السلمية؛   ح   -1
 .  منالهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية المينية بحفظ السلم واأل  تكثيف التياون مع مختلف  -2
 .إنشاء مجلس السلم واألمن اليربي لدعم السلم واألمن واالستقرار  -3
  .الرشيد تيزيز أسس الديمقراطية والحكم  -4
 .احترام القانون الدولي اإلنسانيو وسيادة القانون وحماية حقوق اإلنسان  -5
 .الجهود الرامية إلى مكافحة اإلرهاا الدولي بكافة أشكاله وجوانبه  تنسيق  -6

 ثانيا: مجلس التياون لدو  الخليج اليربية
منظمة إقليمية ساياساية واقتصاادية وعساكرية وأمنية عربية مكونة من سات دو  تط  على الخليج اليربي.  

 ويسهم المجلس في تحقيق السالم واألمن اإلقليمي والدولي من خال :

 م.1987• إقرار االستراتيجية األمنية الشاملة لدو  مجلس التياون عام 

 م.2002لمكافحة التطرف المصحوا باإلرهاا" عام  • إقرار "االستراتيجية األمنية 

 م.2008• إقرار الخطة المشتركة لمواجهة حاالت النزوح البشري الطارئة عام 

 :م والمرتبطة2018عام  • توقيع مذكرة تفاهم مع األمم المتحدة 
 .بالمجاالت السياسية والتسوية السلمية للنزاعات وحماية المدنيين  -1

 الفاعلة للمرأةو وتباد  الخبرات في الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء السالم.المشاركة   -2

 آلية المشاورات وأطر التياون المشترك.  م بشأن2019• توقيع مذكرة تفاهم عام  
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ة تا اجادالجا  حر الجا دالجاا راجاوخ جا دالجاا راجا  خصصج 

   حأل  احر  ودةا 

   حراو،سكوا 

   ةخ لجاحرد لاحرلبباج 

   نظ جاحرل لاحرد راج  

   تتاحر لخ  احرختا نا   

   حراو،اسف 

   حًلسوخااحًلفبلقنا 

 اّزاباداحر الخآاحرد راجا حإل تا اجا حر الخآاحر  خصصجافناحر د لاحآلسنابوضدا
 (افناحر كخ احر نخنموال جا)
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تمتلك مملكة البحرين سجًلا  افًلا  ًل  مًلف  تزييي اللجلو ألانمنو ألترسجمب مبفال التزفيل اللجلم  لم   
إيمفن ف منهف فأن اللجا  الزفلم  ألاقللمم   ًل  منطقة الشجر  انألسجف ًلحلجبو في ًل  مفتلر اء فل الزفلو   
ألمن هذا المنطلق التيمت المملكة و ملجوأللمة األلمة ألرجرألءي يًلب ان تتففًلر ًل  سجبملهف اي الًله ا

 :ففدمة اللا  عبر نهًلهف لديبل مفسمة تق   على
 .مبدا اي النياعفت الدأللمة عبر التففألض ألالطر  الللممة 
 .سفئر األ  الزفلوإلفمة عالفت صدالة ألتزفألن مع   
 .إطا   ملة من المبفاءات الهفاًلة قاا  اللا  الزفلم  
 المشفءاة ًل  عملمفت افظ اللا  ًل  مفتلر منفطق النياع ففلزفلو. 

 المقدمة:

 البحرين:سمفسة مملكة  مهفعلتق   الت  المبفال س: مف ه  
 مبدا اللا .  ➢

 امفية المصفلح ال طنمة.  ➢

 تحقمق التزفألن الدألل و ألاعو القضفيف الزفالة.  ➢

 عد  التدخي ًل  الشوألن الداخلمة للدأل .  ➢

 على المستوى الوطني: -1

تضّمن دستور المملكة وميثاق العمل الوطني مبادئ وأحكام تهدف إلى نبذ العنف واإلرهاب  
بمختلف صوره وأشكاله، وتعزيز ثقافة السالم ومبدأ التعايش السلمي؛ الذي يعد مطلبًا حتميًّا  

لتقدم المجتمع وازدهاره ودعامة أساسية لألمن واالستقرار، وتسعى المملكة لتعزيزه من خالل  
 المجاالت تقوم على أساس:ير بيئة آمنة محفزة للتطور والتقدم في كل توف

 منع وردع الجريمة والسلوك غير االجتماعي واألعمال المخلة بالنظام العام.  •

 تأمين السالمة العامة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وحماية المرافق العامة والخاصة.  •

 

: مكفنة الللو ألانمن ًل  سمفسة مملكة البحرين. األًل   
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 المستوى الدولي:على  -2

 في سياستها الخارجية؛ التي ترتكز على: السلم والتعايشتولي المملكة مكانة كبيرة لمبادئ  

 المساهمة في تحقيق السلم واألمن الدوليين.  ➢

 دعم الجهود الدولية لتعزيز األمن واالستقرار في مختلف مناطق العالم.  ➢

 الداخلية لباقي الدول.تفعيل مبدأ عدم التدخل في الشؤون  ➢

 والدولية.   ،واإلقليمية العربية،والهيئات  ،الدولتقوية الروابط والعالقات بين المملكة وكافة  ➢

 دعم كافة مبادرات السالم. ➢

الدأللمةالنهج الللم  ًل  اي النياعفت األًل :   

األء مملكة البحرين ًل  تحقمق الللو ألانمن الدأللممن.  ثفنم ف:  

 تملك مملكة البحرين ففلحل   الللممة: -1

 تتملك مملكة البحرين فمبدا اي النياعفت ففل سفئي الللممة  ألذلك من خا : 

 . لتهدف تحقمق الللو ألاًلستقراء ًل  الزفلوياعو اي  هد  ➢

 التصدي للزنر ألاقءهفب.  ➢

 ألالدأللمة. المشفءاة الففعلة ًل  مفتلر التحفلففت اقللمممة  ➢

 ملفندي القضفيف الزفالة.  ➢

 الزمي على إنهفل الصراعفت ًل  الزديد من منفطق الزفلو.  ➢
 

 مبفال إاا  الللو ألانمن الدأللممن: -2
رسالة سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة للعالم بمناسبة تدشين اليوم العالمي   وتتمثل في

 مبادئ أساسية من شأنها إحالل السلم واألمن، وهي: للضمير، حيث تطرق سموه على 

 • التملك ففلطر  الللممة ًل  اي النياعفت الدأللمة. 

 • إءسفل اس  اللا . 

 تحقمق التنممة الملتدامة.   •

 •  دية التزفمي مع انألرفع المأسفألية الت  تزمشهف الزديد من الشز ب  رال الصراعفت.  

 • ألرع ءؤية شفملة لمزفلًلة التحديفت انمنمة ألاللمفسمة ألاًللتصفاية. 
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وتعزيزا لهذا التوجه في  
انخراط مملكة البحرين في  

األمن الدولي، جاء  حفظ 
قانون قوة دفاع البحرين  
ليؤكد على دور قوة دفاع  
البحرين في هذا المجهود  
 الدولي النبيل. 

 

المشفءاة ًل  افظ الللو ألانمن الدأللممن. ثفنمف:   

افزفا مشفءاة مملكة البحرين ًل  افظ الللو ألانمن:  -1  

 فزد إنلفن  فزد علكري فزد سمفس 

يتمثل في اإلرادة 
السياسية 
للمشاركة 

اإليجابية في حفظ 
السلم واألمن في 

 العالم.

يرتبط باملشاركة 
في قوات حفظ 
 .السالم الدولية

يتجلى في تقديم 
املساعدات 
اإلنسانية 
واملعونات 
 اإلنمائية.

 

انفراط مملكة البحرين ًل  افظ الللو ألانمن الدأللممن: -2  

 تشفءك مملكة البحرين ًل  افظ ألفنفل اللا  الزفلم  ًل  مفتلر انحفل الزفلوو من خا :
:

 . التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية لحفظ السلم واألمن

 ب مواجهة األخطار التي تهدد األمن والسالم مثل النزاعات واإلرهالتوجيه أنظار المجتمع الدولي 

 المساهمة في تسوية النزاعات بالطرق السلمية إما عن طريق األنشطة السياسية والديبلوماسية 

 مساندة ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية والالجئين في مختلف بقاع العالم

 المشاركة في عمليات حفظ السالم 
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تتممي مملكة البحرين فك نهف ملتقى الزديد من الموتمرات ألاللقفلات الدأللمة ألاقللمممةو فحكو تًلذء ثقفًلة التلفمح  

الموتمرات نفمت المملكة الزديد من و البحرين و ألتن عه الثقفًل و ألانفتفاه على الزفلو ألالتزفيل ًل  المًلتمع
فًلت الزديد من اللقفلات الدأللمة الهفمة:التفءيفمة النف حة ألاستض   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألاللقفلات الدأللمة المزنمة ففلللو ألانمن استضفًلة الزديد من الموتمرات ثفلثف:   

 إطا  إعان مملكة البحرين ألمراي الملك امد الزفلم  للح اء فمن انايفن ألالتزفيل الللم   
 ًل  ل س انًلل س ف ًلية افلمف ءنمف انمريكمة. 

:
  . 2014ن ًلمبر  9استضفًلة الموتمر الدألل  لمكفًلحة تم يي اقءهفب 

 تدشمن مراي الملك امد الزفلم  للتزفيل الللم . 

 ااتضفن المملكة منففر اللا  لًلفئيي محمد فن ءاشد لللا  الدألل  اأأل  محطة ًل  الزفلو. 

تنفمو موتمر الشبفب الدألل  "شبفب اللا " تحت ءعفية ءئم  المًلل  انعلى للشبفب ءئم   
  (.2013سبتمبر / ايل      21انأللمبمة البحرينمة سم  الشمب نفصر فن امد آ  خلمفة )اللًلنة 

تنفمو منتدى "ءؤى البحرين... ءؤى مشتراة لملتقبي عفلم  نف ح"و ًل  مقر انمو المتحدي  
فاب اللم  الملك  ءئم  ال زءال ألففلتزفألن مع مزهد انمن الزفلم . تحت إشراف اي ان ص   

 تنفمو ا اء المنفمة الذي يزقد سن يف ًل  عفصمة المملكة المنفمة. 

 استضفًلة المملكة لزدا من القمو الفلمًلمة ألالزرفمة ألاقساممة ألالت  سفهمت فشكي ابمر  
 ًل  تزييي الح اء ألالتففهو ألإءسفل اس  الللو ألانمن. 

الموتمر الدألل  الثفلث لتط ير الذات "الطريق إلى اللا ". تنفمو   
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تحفى مملكة البحرين فمكفنة متمميي رمن المًلتمع الدألل  ففزي الًله ا الكبمري الت   
تبذلهف ًل  مًلف  افظ الللو ألانمن  أللد نفلت هذه الًله ا إشفاي إللمممة ألاأللمةو  

 اثمرت الزديد من المنًليات من فمنهف:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْلم إنشاء مركز الملك حمد   العالمي للتعايش السلمي بأمر ملكي والذي من ضمن أهدافه تعزيز الّسِّ
 م. 2018( لسنة 15العالمي والعيش المشترك بين البشر، بموجب األمر الملكي رقم )

اللا . إشفاي األلمة لًله ا المملكة ألم اصلة اعو ثقفًلة  ءافزف:   

 تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين األديان بجامعة سابينزا اإليطالية. 

 اإلقليمي لمعهد السالم الدولي بالشرق األوسط بالعاصمة المنامة.احتضان مملكة البحرين للمكتب 

 زيارة رجال السالم الحائزين على جائزة نوبل للسالم للمملكة اعترافًا بدورها في السلم العالمي  
 م. 2018في سبتمبر 

 تكريم رفيع المستوى من هيئات ومنظمات دولية لقيادات بحرينية؛ حيث حصل صاحب السمو الملكي  
 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على:   

 جائزة شعلة السالم من جمعية تعزيز السالم كأول رئيس وزراء عربي ينال هذه الجائزة الدولية.  •
 حمل كلمة "السالم" بكل اللغات الرسمية لألمم المتحدة. ميدالية اليونسكو للسالم" والتي ت •
 درع التسامح من االتحاد الدولي للسالم والمحبة )فوبال(.   •

اختيار منظمة السالم والرياضة الدولية مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كأفضل  
نفذتها وزارة شؤون خطوة للسالم" التي   1000مبادرة " 781مبادرة عالمية من بين  

 الشباب والرياضة بمناسبة االحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسالم. 
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 العبارات  بعد إنساني  بعد ديبلوماسي  بعد عسكري
السالم العالمي( )أبعاد مشاركة مملكة البحرين في عملية حفظ   

    .نصرة القضية الفلسطينية ومحاولة إيجاد حل عادل وشامل 

    .المشاركة في محاربة اإلرهاب الدولي 

    .مساعدة ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية 

    .المشاركة في قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 

    المسلحة. المساهمة في إيجاد حل للنزاعات  

    .تنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات المعنية بالسالم الدولي 

    .المشاركة في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 

 نشاط تقويمي  ( ًل  المكفن المنفسب من الًلدأل . )  ةرع عام
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 التفاوت بين الدول: 
 . دول غنية وأخرى فقيرة  •
 . ودول نامية دول متقدمة  •
 دول قويّة ودول ضعيفة.   •

ويميّز بينهما قدرة هذه الدول  
على التحّكم في التقّدم العلمي  

والتكنولوجي وتوظيفهما  
لتطّورها. 

التطّورات العلميّة والتكنولوجيّة جملة من اآلثار والنتائج، من أهّمها:وخلّفت كّل هذه   

: معنى التضامن والتعاون الدوليين:   أوالا

ا المتآلكه آلليّات التقّدم العلمي والتكنولوجي ولعل   ما يميّز عالمنا اليوم قدرته على التطّور بنسققم متسققارر نظرا
ا وجآلء مجاالت النقل واالتصاالت والمعلومات.    أكثرها وضوحا

ونتيجة لهذه التطورات المتسارعة تحول العالم إلى "قرية صغيرة"، أو ما يعبّر عنه "بالقرية العالمية"، القائمة 
على إزالة الفوارق والحدود، وتقريب الشقققعوب من بعضقققهم البعت، وانتشقققار امفكار والمعلومات وسقققرعة 

 تداولهما وانتقالهما من دون عوائم. 

 المقدمة 

 التحديات المشتركة: 
 . الحروب والنزاعات ▪
 . مشاكل البيئة  ▪
 . الفقر والجور ▪
 . اللجوء، واإلرهاب  ▪

 وإن كانت بعت الدول  

 ال تعيشها مباشرة. 

 حتميّة تنظيم العآلقات الدوليّة:  

عآلقاتها على مبادئ:   الدول تنظيم  

. السلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول   

العآلقات على مبدأي التعاون والتضامن.  تقوم  

 تعريف التضامن الدولي: 
ا.    هو سلوك إنساني نبيل، يقوم على التآزر بين الدول مادياا ومعنوياا، يبرز عند الكوارث ويكون عفوياا أو منظما

 ..( .يقوم التضامن الدولي عادة بين طرفين غير متكافئين، أحدهما ضعيفا، فقيرا، متضّررا )الكوارث الطبيعيّة  ➢
 )الكوارث كالتسونامي، العمليّات اإلرهابيّة...(. كما يمكن أن يقّدم إلى دول أكثر تطّورا عند  ➢
 . يشمل التضامن أيضا امفراد والمنظمات الدولية واإلقليمية  ➢

 تعريف التعاون الدولي:
هو جملة المساعدات )الفنيّة، الخبرات، التجارب، البرامج، الخطط...( التي تقّدمها الدول لبعضها البعت بشكل منّظم،  

ة( أو مهّمات محدودة.  ضمن برامج طويلة المدى )برامج تنمويّ   

 حقوق اإلنسان(.   واإلنسانية وتعزيزيشمل هذا التعاون الدولي مختلف المجاالت )االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ❖
 . يقتصر التعاون الدولي على الدول فحسب، بل يشمل كذلك منظمات دولية أو إقليمية حكومية أو غير حكوميةال  ❖
 كما يكون ثنائيا )بين دولتين، أو بين دولة ومنظمة دولية(، أو متعدد امطراف.  ❖
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 ثانياا: دوافع التضامن والتعاون الدوليين والحاجة إليهما:  

انتشار اإلرهاب  الجوع في العالم  
 في العالم

ظاهرة اللجوء والهجرة 
 غير الشرعية في العالم

: دوافع التضامن والتعاون الدوليين:    أوالا

دوليّة على أساس التضامن والتعاون بين مختلف مكّونات المجتمع  تتنّور وتتعّدد امسباب التي تدفع إلى إقامة عآلقات 
 الدولي، ولعّل أبرزها المشكآلت التي تؤثّر في هذه العآلقات، ومدى انتشارها: 

المشكالت 
المؤثّرة  

في 
العالقات 
 الدوليّة 

 مشكلة التفاوت:   

تتفاوت بلدان العالم فيما بينها في مختلف المجاالت والميادين االقتصادية  ❖
 واالجتماعية والثقافية والسياسية 

 صنفين من الدول: الدول الغنية والمتطورة، والدول الفقيرة والنامية. هناك  ❖

 مشكلة تفّشي اآلفات والكوارث والحروب:  

 . تعرف العديد من البلدان آفات متنّوعة مثل الفقر، والجوع ▪
 انتشار األمراض واألوبئة، واألمية، والهجرة، واللجوء.  ▪
 . كوارث طبيعية كالفيضانات والبراكين والزالزل ▪
 كما توسعت دائرة النزاعات والحروب، وتنامت ظاهرة اإلرهاب.  ▪

 

انتشار 
هذه 

المشكالت
وتوزعها 
بين دول  

 العالم

 انتشارها في الدول الفقيرة والنامية:  

وانتشار األمراض واألوبئة، واألمية، والهجرة، هذه اآلفات )الفقر، والجوع، 
واللجوء، والكوارث الطبيعية، والمشكالت البيئية، والنزاعات والحروب، وتنامي  

 ظاهرة اإلرهاب ...( داخل البلدان الفقيرة والنامية. 

 انتشارها في الدول الغنيّة والمتطّورة:  

أّن الدول الغنيّة والمتطّورة ال تعرف هذه النوعية من اآلفات والكوارث، فال وجود  
 داخلها للفقر والمجاعة واألمراض والحروب األهلية، واألمية ... 

1 

2 
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 ثانياا: الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين:  

 
 • مواجهة التحّديات المشتركة: 

 . تقف كّل دول العالم متّحدةً لمواجهة مشكالت التفاوت وتفشي الكوارث واآلفات ❖
 .نشر ثقافة التعاون والتضامنام الجميع فالبد من تمثّل تحديات مشتركة أم ❖
 . الدولي كمجتمع واحد ال مجموعة دول منفصلةتتعامل كل مكونات المجتمع   ❖
 . ما يحدث في أّي مكان من العالم يؤثّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على بقيّة الدول ❖

 س: ما هو الموقف الذي تبنته مملكة البحرين لمواجهة  التحديات المشتركة؟ 

 التعاون الدولي، و" التفاعل اإليجابي مع منظمات األمم المتحدة على اختالف اختصاصاتها"  ➢
 .االلتزام بالمعاهدات واالتفاقيات التي أقرتها األمم المتحدة ➢
 . (19مملكة البحرين "اختبار التضامن" لتجربة أول لقاح لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد  انضمام  ➢
 عربية تنضم إلى هذا االختبار وفق تأكيدات منظمة الصحة العالمية.بذلك أول دولة عد ت ➢

 • حاجة البلدان النامية إلى التضامن والتعاون الدوليّين: 
 . كوارث في مختلف المجاالت والميادينالمشكالت والنامية في مواجهة ال البلدانعدم قدرة  ❖
 لتجاوز واقعها، وبداية التأسيس لمرحلة أفضل.  مضطّرة على أن تتقبّل ما يقّدم لها من معوناتالدول النامية  ❖

 • حاجة البلدان المتطّورة إلى التعاون والتضامن الدوليّين: 
 . والتضامن الدوليّين إجراء وقائي تعتمده هذه الدول؛ لحماية نفسها من آثار غياب التنمية في البلدان الناميةالتعاون  ❖
 للمساهمة في تطوير البلدان النامية والتخفيف من حدة آثار مشكالتها. استقرارها مدعوة  تحقيقالمتقدمة ل الدول ❖

 • نحو تحقيق مجتمع دولّي أكثر عداًل:
. من حق جميع البلدان في العالم أن تتمتع بالحدود الدنيا من الرفاهية والحياة الكريمة الالئقة  

.التعاون والتضامن الدوليين، تحقيقا لألمن والسالم الدوليين   

. لتعايش والتسامح بين جميع مكونات المجتمع الدوليا  

 تعّدد مبادرات المجتمع الدولي، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال: 
. للجميعم، والذي اعتبر التنمية حّق 1986إعالن األمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التنمية، عام   

والذي التزم من خالله كّل رؤساء الدول  األلفية الجديدة  إعالن األمم المتحدة بشأن إعالن األمم المتحدة بشأن
 والحكومات بجعل الحّق في التنمية حقيقة واقعة وبالقضاء على الفقر.    
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الدوليين التضامن والتعاون الدرس الخامس:   

 

 
 

 

تعاون  
 دولي

تضامن  
 العبارات  دولي

   م. 2012أنشأت مملكة البحرين مدرسة في قطار غزة في أبريل  

   .استقبلت ألمانيا العديد من الآلجئين 

  
قّدمت منّظمة امغذية والزراعة )فاو( برنامجا للتعاون التقني لحصول البلدان 
 امعضاء على الخبرة والمعارف والتقنية للمنظمة في مجالي امغذية والزراعة.

  العديد من الدول والمنّظمات الدوليّة إلعادة ترميم كاتدرائيّة نوتردام )باريس(   تتبّرع
.التي تعّرضت لحريم هائل  

  
الطيران التي حصلت  تساهم الواليات المتّحدة امميركيّة في إجراء تحقيقات كوارث 

 في العديد من البلدان.

 نشاط تقويمي  المناسب من الجدول. ( في المكان )  ةضع عالم

 بالتوفيم والنجاح للجميع...، 
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: مجاًلت التضامن الدولي )نماذج(:  أوًلا

 المقدمة 

حيث تعرف العديد من مناطق العالم أزمات   اإلنسانيّة،يتجلّى التضامن الدولي عادة في حاًلت اإلغاثة 
الواحدة عاجزة عن مواجهتها بالسرعة   وكوارث، سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان، وتكون الدولة

 والكفاءة الضروريّتين، لذلك تركزت جهود التضامن الدولي أساساا على:  

التضدددددامن والتعداون  عبّر المجتمع الددول  ي  العدديدد من المنداسدددددبدات عن وعيدق وتدرا دق لقيمت   
.الدوليّين، لتحقيق التعايش السلم  والسالم الدوليّين، ولبناء مجتمع   أ ثر عدالا

التضدامن والتعاون الدوليّين،    أّ د رؤسداء الدو  والح ومات التاامهم وتحّملهم لمسدؤوليّة ت ريس-
 ويتأّ د هذا االلتاام عبر:، وذلك من خال  تعالن األلفيّة

التضامن والتعاون   شموليّة
 الدوليّين لمختلف المجاالت. 

لتضامن والتعاون الدوليّين،  ت اتطوير آليّا
ت ون أ ثر استجابة الحتياجات البلدان ل  

 مساعدة األطفال: -1

سالمتهم ضمن أولويات المجتمع الدولي، باعتبارهم أكثر الفئات تأتي حماية األطفال وضمان 
ا من الكوارث واألزمات.  تضّررا

 من مؤّسساتها:   من مظاهرها: 

 ضمان حقوقهم ي  التعليم.  •

 ضمان حقوقهم ي  الرعاية الصحيّة والنفسيّة.  •

 ة.. الجسدي من  ايّة أش ا  االنتها ات حمايتهم  •

 .... وعمالة األطفا  حمايتهم من االستغال   •

تُعّد منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"   
يا الطفولة  أ ثر المنظمات الدولية اهتماما بقضا

ي  العالم، وه  منظمة دولية تعم  على ضمان  
احترام حقوق األطفا  من خال  تنفيذ برامج  
بشرا ة مع الدو  والمؤسسات. تنشط ي   

دولة.   190حوال    
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 المساعدات الغذائية: -2

 يواجه الناس صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم األساسية عند الكوارث واألزمات، وفي مقّدمتها الغذاء. 

 من مؤّسساتها:  من مظاهرها: 

 تويير المساعدات الغذائية الطارئة. االلتاام ب ❖

 . حصو  ضحايا ال وارث على الغذاء ❖

 . مساعدة الس ان ي  تعادة بناء حياتهم  ❖

 . يُعَُد برنامج األغذية العالم  أ بر منظمة لإلغاثة  ➢
 منظمة األغذية والاراعة )الفاو(.  ➢

 الاراعية. الصندوق الدول  للتنمية  ➢
دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية   ➢

 التابعة للمفوضية األوروبية ... 

 مساعدة الالجئين: -3

يترك بلده ويطلب اللجوء واإلقامة في بلد آخر غير موطنه؛ ألسباب تتعلق بالخوف  هو الشخص الذي  الالجئ 
والحروب والنزاعات المسلحة، وأحياناا ألسباب اقتصادية تتعلق باستشراء الفقر وتردي الوضع المعيشي 

 ونقص الموارد؛ األمر الذي يضّطر معه إلى مغادرة بلده طلباا للجوء وتأميناا للحماية. 

 من مؤّسساتها:   من مظاهرها: 

 ضمان احترام الالجئ ومعاملتق معاملة تنسانيّة.  ✓

 . ضمان احترام عادات وتقاليد الالجئ ✓
 . حقوقق العائليّة )تبقاء أيراد العائلة مع بعضهم(  ✓

 الدينيّة.  الالجئ  عقائداحترام  ✓

 . ضمان حقوق الالجئ ي  الرعاية الصحيّة ✓
 ضمان حقّق ي  التعليم.  ✓

 . حظر انتهاك ال رامة الشخصيّة ✓

منع الترحي  القسري لالجئين، تالّ ي  الحاالت   ✓
 . االستثنائيّة

 المفوضية السامية لشؤون الالجئين ➢

 الحر ة الدوليّة للصليب األحمر والهال  األحمر.  ➢
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التعاون االقتصادي: -1  

النامية منها. ويمث  أهم مجاالت التعاون الدول ، ويهدف تلى تحقيق التنمية االقتصادية لمختلف الدو  وخاصة   

: همن مظاهر من مؤّسساتق:   

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائ .  ➢

 البنك الدول  لإلنشاء والتعمير.  ➢

 منظمة األمم المتحدة لألغذية والاراعة.  ➢

 . وضع اتفاقيات بين الدو  أو بينها وبين المنظمات  ✓

 ريع مستويات التباد  التجاري.  ✓

 التمتع بقروض وهبات مالية.  ✓

 معوقات التنمية االقتصادية. م ايحة     ✓

 النمو االقتصادي.  تباد  الخبراء والبحوث ي  تطوير  ✓

التعاون العلم :   -2  

يُعّد هدياا استراتيجيًّا تعم  مختلف م ونات المجتمع الدول  على ترسيخق، تذ أن تحقيق السالم واألمن ي  العالم، والقضاء 
ا عن طريق التعاون ي  نشر التعليم والعلعلى الفقر، وتحقيق التنمية  م والثقاية. المستدامة، ...، يمّر حتما  

: همن مظاهر من مؤّسساتق:   

 )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاية )اليونس و 

  .المؤسسة العربية للعلوم والت نولوجيا 

  )المنظمة العربية للتربية والثقاية والعلوم )األل سو 

  )المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقاية )اإليسيس و 

 التباد  العلم  والمعلومات  والتقن .  

 االرتقاء بالمؤسسات التعليمية.  

 االستفادة من الخبرات واالستشارات العلمية.  

 المشاريع العلمية والثقايية والتربوية المشتر ة.   

 حماية الم ونات الثقايية العالمية.  

 ة التعليم المهن . تطوير منظوم 

 تطوير منظومة التعاون الفن .  

: البيئ التعاون  -3  

قضايا البيئة ال تقتصر على حدود الدولة الواحدة، يالتلوث مثال  نجد أنا البيئة من المواضيع الت  تهم البشرية جمعاء،  
ا للحدود، ولذلك يإن التعاون الدول  هو  الوسيلة الت  بإم انها تيجاد الح  لهذه المشا  . أصبح ي   ثير من الحاالت عابرا  

: همن مظاهر من مؤّسساتق:   

  .برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  .الو الة األوروبية للبيئة 

  .منظمة السالم األخضر 

م والذي دعا تلى مساعدة الدو   1982مؤتمر نيروب   ➢
 وتشجيع الاراعة ومحاربة الفقر. ،  النامية

المعروف "بقمة األرض"   جانيرو مؤتمر ريو دي  ➢
 البيئة العالمية. حماية م والذي  ان من أهدايق 1992

 ة. م لخفض انبعاث الغااات الضار1997اتفاقية  يوتو  ➢

"  21مؤتمر المتغيرات المناخية بباريس " وب  ➢
 م، حو  االحتباس الحراري. 2015

 ثانياا: مجاًلت التعاون الدولي )نماذج(:
المجاًلت اًلجتماعية واًلقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية والعلمية....  يمس التعاون الدولي كّل 

 لذلك تتعدد مجاًلت التعاون الدولي، ومن بينها ما يأتي: 
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الدوليّينوالتعاون ثالثاا: آليّات التضامن   

 يكشف تنّوع آليات التضامن والتعاون الدوليّين عن: 
•السعي لبناء عالم أكثر أمنا وسالما وعدًل.      .الدوليين •تجذّر ثقافة التضامن والتعاون   

 •القدرة على التطور والتكيف مع مقتضيات التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.  

: التضامن والتعاون الدوليين، وهما  نفرق بين نمطين مختلفين من آليات   

، واألنماط الجديدة للتضامن والتعاون الدوليين. األنماط التقليدية التضامن والتعاون الدوليين  

، عند الكوارث  التضامن والتعاون  وهي اآلليات المعتمدة في إطار عالقات
 واألزمات والتي تفترض سرعة التدّخل، ومن بينها: 

للتضامن والتعاون الدوليين:   األنماط التقليدية -1  

 التدخ  المباشر: 
الطبيعية والنااعات المسلحة  تقديم المساعدات للدو  المن وبة، خاصة ي  حاالت ال وارث 

بهدف النجدة واإلغاثة، مث  تقديم المساعدات الغذائية، والمساعدات الصحية ...، أي ما  
 يعبّر عنها بالمساعدات العاجلة. 

 القروض والهبات: 
الطبيعية طارئة  ال وارث  أمور  لمواجهة  سواء  المحتاجة  للدو   مالية   . مساعدات 
  بينها وبين المنظمات الدولية لمواجهة مش الت )بطالة، تلّوث  دعم التعاون بين الدو ، أو

)... . 
  عدم ي   القروض  عن  الهبات  وتختلف   .)... صناعة  )اراعة،  معين  قطاع  تطوير 

استرجاعها.  

  المباشر: 
تقديم المساعدات للدو  المن وبة، خاصة ي  حاالت ال وارث الطبيعية والنااعات المسلحة  

واإلغاثة، مث  تقديم المساعدات الغذائية، والمساعدات الصحية ...، أي ما  بهدف النجدة 
يعبّر عنها بالمساعدات العاجلة. 

 القروض والهبات: 
مساعدات مالية للدو  المحتاجة سواء لمواجهة أمور طارئة  ال وارث الطبيعية، أو لدعم التعاون 

و تطوير قطاع اجهة مش الت )بطالة، تلّوث ...(، أبين الدو ، أو بينها وبين المنظمات الدولية لمو 
سترجاعها. معين )اراعة، صناعة ...(. وتختلف الهبات عن القروض ي  عدم ا  

 تباد  التجارب والخبرات: 
 لنق  تجاربهم وخبراتهم وتوظيفها لمساعدة هذه الدو  لدو  النامية تتمثّ  ي  ايفاد الخبراء ل 

  التعليم، والصحة، والعلوم والاراعة، أو للتدريب ي  مختلف المجاالت. تدعيم بعض القطاعات 
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.اًلتفاقيات -1  

 التعريف:  األهّميّة:
وتكمن أهمية هذه اآللية فيما ينتج عنها من 

المتعاقدة، التي التزامات وحقوق لألطراف 
تكون مجبرة على اًللتزام بتعهداتها، بما 
.يُعطي للتعاون الدولي طابعه الجدي والعملي  

هي اتفاق مكتوب ملزم بين دولتين أو أكثر،  
يعّبر عن التقاء إرادات موقعيها على التعاون  

ويمكن أن فيما بينهم في مجاًلت محّددة، 
 يكون أطرافها دوًلا ومنظماٍت دولية. 

. عقود الشراكة -2  

.األهّميّة . التعريف   

تطوير نسق المبادًلت التجاريّة، وتنشيط  
اًلستثمارات، تركيز صناعة مستدامة، 

اكتساب التكنولوجيات والتحكم فيها، تطوير  
 البنيات التحتيّة.

هي اتّفاقات تلتزم بمقتضاها دولتان أو أكثر 
على المساهمة في مشروع مشترك )إنتاجي 

استخراجي أو خدمي(، يقوم كل طرف أو 
فيها باإلسهام بنصيب من العناصر الالزمة  

لقيام بهذه الشراكة )رأسمال، العمل، 
التنظيم(، بهدف تحقيق منفعة مشتركة. وقد  

يتّخذ هذا التعاون المشترك شكل إقامة 
مشروعات جديدة أو زيادة الكفاءة اإلنتاجية  

 لمشروعات قائمة.
.ى اًلستثماراتمن المديونية إل -3  

: التعريف األهّميّة:  

دفع وتيرة اًلستثمارات، وخلق مواطن شغل 
جديدة، وتنشيط الدورة اًلقتصاديّة، والحد 

 من المديونيّة ... 

 

هي تحويل الديون إلى استثمارات وذلك من 
خالل تنازل الدائنين سواء كانوا من الدول أو 

البنوك الدولية عن جزء من ديونهم  
وتحويلها إلى مشروعات واستثمارات لفائدة 

 الدول الَمِدينة.
 

الدوليين: للتضامن والتعاون األنماط الجديدة  -2  

األنماط الجديدة للتضامن والتعاون الدوليين:  -2

التحديات التي تهددها كاللجوء،  وهي اآلليّات التي استحدثتها الدول الغنيّة والمتقّدمة إدراكاا منها لخطورة 
تمّكنها من تفعيل تعاونها ومساعدتها   والهجرة غير الشرعية، واإلرهاب، من خالل اعتماد أنماط جديدة

 للدول النامية والفقيرة، من بينها: 

لجوء،  وه  اآلليّات الت  استحدثتها الدو  الغنيّة والمتقّدمة تدرا اا منها لخطورة التحديات الت  تهددها  ال
خال  اعتماد أنماط جديدة تمّ نها من تفعي  تعاونها ومساعدتها   والهجرة غير الشرعية، واإلرهاب، من

للدو  النامية والفقيرة، من بينها: 
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آليات التضامن  
 مجاالت التضامن الدول   مجاالت التعاون الدول   والتعاون الدوليين 

ت العبارا أنماط  
 حديثة

أنماط 
 تقليدية

التعاون  
 البيئ 

التعاون  
 العلم 

التعاون  
 االقتصادي 

مساعدة 
 الالجئين 

المساعدات 
 الغذائية

مساعدة 
 األطفا  

        
وضع اتفاقيات بين الدو  أو بينها وبين  

المنظمات الدولية من أج  ريع 
 مستويات التباد  التجاري. 

         .ضمان حقوقهم ي  التعليم 

        

م تلى 1982نيروب دعا مؤتمر 
مساعدة الدو  النامية ماديا وتقنيا 
وعمليا، وتشجيع الاراعة ومحاربة 

 الفقر. 

        
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين. 
 

        
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

 والثقاية )اليونس و(. 

        .تباد  التجارب والخبرات 

        
مساعدة الس ان ي  تعادة بناء حياتهم،  
من خال  دعم البرامج التنمويّة ي  

 مناطقهم المتضّررة.

        .عقود الشرا ة 

 نشاط تقويمي    :الجدول اآلتيمن  ( في المكان المناسبضع عالمة ) 
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: في تأثير وأصناف هيئات التعاون والتضامن الدوليين:    أوًلا

 المقدمة 

 إّن قيام دولة بمفردها في رعاية التعاون والتضامن الدوليّين اعتماًدا على مبادراتها وإمكاناتها الذاتيّة، 
 ال يُقارن بوجود وجهود منّظمات دوليّة أو إقليميّة وذلك لعناصر التأثير اآلتية:

 

 المنّظمة من أعضاء متعّددين؛ ولذلك فهي تتفّوق غالبًا باإلمكانات عن إمكانات دولة بمفردها.  تتألّف ➢

 

 يحتّم على العضو التزامات قانونية وفق ميثاق هذه المنّظمة. تزامالتفرض المنّظمة  ➢

 

 لميًا. الضاغطة عاوتكون تنبيها للقضايا  بصورة جماعية من قبل كافّة األعضاء، فتُنجز المنّظمةعمل ت ➢

 

لتشمل كّل أو بعض هذه الشؤون: الالجئين، والمناخ،   المنظمات،المسؤوليات وفقًا لتصنيف  تتنّوع ➢
والبيئة، األوبئة، والغذاء، ومكافحة المخدرات واإلرهاب، والتنمية 

 مالمح أساسيّة حول هيئات التعاون والتضامن الدوليّين:
 الدولي المجتمع  لتطّور  طبيعيّة  كنتيجة  الدوليّين  والتضامن  التعاون  هيئات   .نشأت 

  التعاون والتضامن الدوليّين؛ تبعًا لتفاقم القضايا العالميّة وتنّوع مجاالتهاالحاجة إلى وجود هيئات . 
   معالجتها. الحاجة على  قادرة  الغالب  في  بمفردها  الدولة  تكون  ولن  والجهود،  اإلمكانات  المزيد   إلى 

   .مختلفة تصنيف  ألسس  وفقًا  الدوليّين،  والتضامن  التعاون  منّظمات  أصناف  وتتعّدد  تتنّوع 
   لدول التعاون  ومجلس  المتّحدة،  األمم  هيئة  الدوليّين:  والتضامن  التعاون  لمنّظمات  البارزة  النماذج  من 

 الخليج العربية. 
 أهمية هيئات التضامن والتعاون الدوليين:

 إلى إطار منّظم في شكل هيئات.  ،تتفّوق بمستويات التعاون والتضامن من مجّرد ِهبَات أو اتّفاقيّات ثنائيّة ❖

 الج مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والعلمية... تع ❖

 تؤثّر بشكل مباشر في ضمان حقوق اإلنسان في السلم والحياة والتنمية... ❖

 

في تأثير وأصناف هيئات التعاون والتضامن الدوليين:   -أ  
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العضوية  حسب التمثيل  حسب حسب االختصاص  حسب النطاق  
 األمميّة )العالميّة(: 

يمتّد نطاق عملها على  
مستوى عالمي وال ينحصر  

ضمن منطقة جغرافيّة  
معيّنة. كهيئة األمم  

المتّحدة، ومنّظمة التعاون  
 )أوبك(. اإلسالمي، ومنّظمة  

 العاّمة:
تتناول مختلف المجاالت مثل  

 هيئة األمم المتّحدة. 

 الحكوميّة: 
تكون فيها الدول ممثلة  

بحكوماتها مثل هيئة األمم  
المتّحدة، واالتّحاد األوروبّي  

 وجامعة الدول العربيّة. 

 المفتوحة العضويّة: 
تتاح فيها العضويّة لكّل  

دول العالم التي توافق على  
االلتزام بميثاق المنّظمة،  

كهيئة األمم المتّحدة  
ومنّظماتها ووكاالتها  

 المتخّصصة 

 الجهويّة )اإلقليميّة(: 
تنحصر العضويّة فيها  
ضمن منطقة جغرافيّة  

معيّنة، كاالتّحاد األوروبّي،  
ومجلس التعاون لدول  

 الخليج العربيّة 

 المتخّصصة: 
ينحصر اهتمامها في مجال  

البلدان   محّدد، مثل منّظمة
 (. OPECالمصّدرة للنفط )

 المستقلّة )غير الحكومية(: 
يكون فيها التمثيل ألفراد أو  
جمعيات أو منظمات أهلية  
بصقتهم الشخصية، وليست  
ربحيّة، مثل منّظمة السالم  

 . Greenpeace)األخضر )

 المغلقة العضويّة: 
تقتصر عضويّتها على  

بعض الدول التي تشترك  
مع بعضها في أسس  
معيّنة: دينيّة كمنّظمة  
التعاون اإلسالمي، أو  

اقتصاديّة كمنّظمتي )أوبك(  
و)أوابك(، أو قوميّة  

كجامعة الدول العربيّة، أو  
أمنيّة مثل حلف شمال  

، أو قد  NATO)األطلسي )
تكون ذات أسس مشتركة  
مثل مجلس التعاون لدول  

 الخليج العربيّة. 

 في أصناف هيئات التضامن والتعاون الدوليين: -ب
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 هيئة األمم المتّحدة: 
  دولة عضو.  193م، مقّرها مدينة نيويورك، وتتكون من 1945أُنشئت عام 
  (العامة، مجلس األمن، المجلس اًلقتصادي واًلجتماعي أجهزتها الرئيسية )الجمعية... 
 (وكاًلتها ومنّظماتها المتخّصصة )منّظمة العمل الدوليّة، منّظمة الصّحة العالميّة..... 
   باألهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها؛ مثل:  عملهاوتسترشد األمم المتّحدة في 

 . اإلنسان والتنمية المستدامة، وحقوقمعالجة قضايا المناخ، والبيئة،  ❖
 . ءوالغذاحاًلت الطوارئ الصحية واإلنسانية،  ❖

 

 منّظمة التعاون اإلسالمي:

  دولة 57م، مقّرها مدينة جّدة بالمملكة العربيّة السعوديّة، عدد أعضائها 1969أُنشئت عام . 

  األمم المتحدةقاّرات. وتعّد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد  4موّزعة على . 

 وهي تعتبر الواجهة الممثّلة للعالم اإلسالمي. 

 تهدف إلى حماية مصالحه وتعزيز مكانته وعالقاته في العالم . 

  بين أعضائها في مختلف المجاًلت:  التضامن والتعاونتعزيز أواصر 

 . الطوارئ اإلنسانية وحاًلت الكوارث الطبيعية ✓

 .مية المستدامةالتن، مكافحة اإلرهاب والمخدرات، البيئة ✓

 تسعى إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول األعضاء.  ✓

 

 (: OPECمنّظمة األقطار المصّدرة للنفط )
  م، مقّرها مدينة فيينّا في النمسا، وتتمثّل أهدافها في: 1960أنشئت عام 

 . تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للبلدان األعضاء ✓

 . على رأس المال للمستثمرين في صناعة البترولتحقيق عائد عادل  ✓

 .تأمين إمدادات فعالة واقتصادية وعادية النفط للمستهلكين ✓

 . تأمين دخل ثابت للمنتجين ✓

 

 منّظمة التجارة العالميّة:
  دولة، تهدف إلى:  164م، مقرها مدينة جنيف في سويسرا، عدد أعضائها 1995أنشأت عام 

 .الدولية ّمما يسهم في تحسين المعيشة ودعم الدول الناميةتحرير التجارة  -1

 تسهيل عقد اًلتفاقيات التجارية، بما يُنّمي الموارد العالميّة، والبيئة والتطور اًلقتصادي العالمي. -2

 

نماذج بارزة:  )العالمية(ثانياا: الهيئات األممية   

:الهيئات الحكومية -أ  
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 منّظمة الهالل األحمر / الصليب األحمر:  

  م1863هي حركة دوليّة مقّرها في مدينة جنيف في سويسرا، ترجع نشأتها إلى عام. 

 اللجنة الدوليّة،   :تنتشر في كافّة دول العالم تقريباا، تتكّون الحركة من هيئات مستقلّة هي

 والجمعيات الوطنية، واًلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.  

 تمثّل في تعزيز التفاهم والتعاون والسالم الدائم بين جميع الشعوب. تي تاإلنسانيّة وال ها:مبادئ ➢

 الصحيّة واًلجتماعيّة. حماية ضحايا الحروب، إغاثة المنكوبين، تنفيذ البرامج  أهدافها: ➢

 

 (:green peaceمنّظمة السالم األخضر )

  دولة.   40م، مقّرها الرئيسي مدينة أمستردام في هولندا، لها مكاتب في أكثر من  1971أنشئت عام 

  (. والبيئيّةتغلّبت على عوائق )التمويل، وتفاوت الوعي العام واألنماط المعيشيّة 

  البيئيّة المتمثّلة في:   أهدافهااكتسبت مكانة بارزة، محقّقة 

 .حماية التنوع البيولوجي بجميع أشكاله 

 .منع تلوث وإساءة استخدام محيط األرض والهواء والمياه العذبة 

 التهديدات النووية، ونزع السالح العالمي، وتعزيز السالم والالعنف.وضع حد لجميع  

 

  

 

  

  

 

 

الحكومية(  )غير لهيئات األممية المستقلة ا -ب  

ا: )اإلقليميةثالثاا: الهيئات الجهوية  ( مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجا  

 نبذة عن أبرز المنظمات اإلقليمية: 
والخصائص المشتركة بين دولها وشعوبهاعن الهيئات األمميّة بروابط التشابه والتقارب تتميز. 

 :التأثير واالستمرار في دعم التعاون والتضامن الدوليّين، ومن أمثلتها 

)جامعة الدول العربيّة، واالتّحاد األوروبّي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان. 

( منّظمة الدول األميركيّةOAS (، واالتّحاد األفريقي )منّظمة الوحدة.)اإلفريقيّة 

.أبرز المنّظمات اإلقليميّة وأكثرها تأثيًرا في دعم التعاون هو مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة 
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 هويّة مجلس التعاون:  
 دول هي   6هو منّظمة إقليميّة، تتكّون من  ➢

 .)اإلمارات العربيّة المتّحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربيّة السعوديّة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت(
 م، مقّره مدينة الرياض، وتتكّون من أجهزة تجتمع دوريًّا إلنجاز األعمال المناطة بها.1981/ 25/5تأّسس في  ➢

 أهدافه: تتمثّل أبرز أهداف المجلس في: تأثيره:

حظي مجلس التعاون بمكانة هاّمة ومؤثّرة نظًرا لعّدة عوامل  ❖
 أهّمها: 
  موقعه الجغرافي وثروته النفطيّة. 

 تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول األعضاء.  ❖
 توثيق الروابط بين شعوب دول المجلس. ❖
 مختلف الميادين.وضع أنظمة متماثلة في  ❖
 دفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني. ❖
 إنشاء مراكـز بحـوث علميـة واقامـة مشـاريع مشـتركة.  ❖

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ. مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الهوية والمقاصد

 :ب. مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إنجازات التضامن والتعاون الدوليين

 إنجازات مجلس التعاون على المستوى البيني ألعضائه: 

 في إطار التعاون البيني لدول المجلس عمل على العديد من المشاريع من أبرزها:❖

(.مشاريع بنيويّة: )الربط الكهربائي والمائي، وجسر الملك فهد 

 وصوالً لتحقيق المواطنة االقتصاديّة.المشتركة( مشاريع اقتصاديّة: )االتّحاد الجمركي، السوق الخليجيّة 

مشاريع اجتماعيّة وثقافيّة: التنقّل ببطاقة الهويّة، توحيد المعاملة في المستشفيات والمدارس، دورة كأس الخليج. 

رع الجزيرة(.مشاريع أمنيّة وعسكريّة: )الشرطة الخليجيّة، قّوات د 

 إنجازات مجلس التعاون على المستوى الدولي: 

حقّق المجلس إنجازات عديدة سواء على مستوى الدول )مثل الواليات المتّحدة، واليابان، الصين ...(، أو على ❖
 ...(، وتتمثّل في:مستوى المنّظمات الدوليّة )األمم المتّحدة، جامعة الدول العربيّة، االتّحاد األوروبّي 

للمناطق التي تتعّرض لكوارث أو حروب. حمالت اإلغاثة: وتتمثّل في المساعدات الغذائيّة والطبيّة 

 إنجازات اقتصاديّة وتنمويّة: تنمية التجارة والزراعة والصناعة وما يتعلّق بشؤون النفط..... 

... إنجازات ثقافيّة: في اإلعالم والسياحة والمعارض الثقافيّة والمحافظة على التراث واأللعاب الرياضيّة 

،عسكريّة، الشرطة الدوليّة )إنتربول(...المناورات ال إنجازات أمنيّة وعسكريّة: في مكافحة اإلرهاب والمخّدرات 
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مجاالت 
التضامن 
والتعاون 

لمجلس التعاون 
لدول الخليج 

العربية

إنجازات 
أمنيّة 

وعسكرية 
مشاريع 
اقتصاديّة

مشاريع 
بنيويّة

مشاريع 
اجتماعيّة 

وثقافية
مشاريع 
أمنيّة 

وعسكرية

حمالت 
اإلغاثة

إنجازات 
اقتصاديّة 
وتنموية

إنجازات 
ثقافيّة

 النشاط التقويمي: عدد مجاالت التضامن والتعاون الدوليّين التي غّطتها إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة.

 بالتوفيق والنجاح........، 
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عرفت مملكة البحرين تاريخيًا ومنذ القدم بالعديد من الخصائص والمميزات لعل في مقدمتها 
 ويعود ذلك إلى العديد من العوامل أهمها:"مساعدة اآلخرين" والتضامن والتعاون معهم، 

 .طبيعة وسجية أهل البحرين التي جبلت على العطاء والكرم، والعمل الخيري 

  سالمي والعادات العربية القائمة على اليثار والتضامن مع اآلخرين.االلتزام بتعاليم الدين ال 

 الروابط النسانية . 

 ؟يحظى العمل التعاوني والتضامني في مملكة البحرين بأهمية بالغةكيف س: 
 الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه. 

  مساعدات النسانية إلى مختلف الشعوبتقديم البترسيخ العمل التعاوني والتضامني لمملكة البحرين . 

 تبني مملكة البحرين لرؤية واضحة للعمل التضامني على المستوى الدولي 

 الدوليين. التعاون و ضور مميز وفاعل لمملكة البحرين دوليا في مجال تعزيز التضامن  ح 

   .تقدير دولي لمملكة البحرين على دورها في دعم العمل النساني، وإرساء عالقات دولية أكثر أمنا وعدال 

 
 
 

التعامل النساني المتحضر،   وعلىالدوليين  والتعاون التضامن علىتقوم رؤية مملكة البحرين  ❖
 والمتمدن، والواعي، وهو ما نَتبينه من خالل اعتبارها أن التعاون والتضامن الدوليين من: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 

 أواًل: رؤية مملكة البحرين للتضامن والتعاون الدوليين.

   سياستها الخارجية: مقومات -1

 انتهجت مملكة البحرين في عالقاتها مع بقية بلدان العالم، سياسة خارجية   
 ال يتحقق إال من خالل: تقوم على اعتبار السالم في العالم هدفا استراتيجيا 

 تعزيز سبل الحوار واألمن.  • 

 تحقيق الرفاهية والتنمية عبر تعزيز عالقات التعاون والتضامن الدوليين.  • 

 2- اآلليات المساعدة على تحقيق التنمية: 

قدم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه رؤيته الحكيمة 
 :التمييز بين نوعين من المساعدات هما والتي تتمثل في الدوليين،  التعاونوللتضامن 

 
 . المساعدات "الغاثية" اآلنية ✓
 التنموية" المساعدات "في المشاريع  ✓
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. المقومات والجهود )نماذج(: 1  
 س: ما هي مقومات التضامن والتعاون الدوليين لمملكة البحرين؟ 

 تأصل قيم "مساعدة اآلخرين" والتضامن والتعاون معهم في المجتمع البحريني. •

 وتعزيز الروابط اإلنسانية مع جميع الشعوب واألمم.على دعم الملك حرص  •

 التعاون مع كل دول العالم.التضامن و ثبات مواقف مملكة البحرين على مد جسور •

 ثوابت السياسة الخارجية لمملكة البحرين.  •

 المساعدات الغاثية: 

إلى الدول المنكوبة بشككل مسكتعجل، لمواجهة كارثة معينة كاألمراو واألوبئة،  وهي التي تقدم  
أو المجاعات، أو الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضكككانات واألعاصكككير... وعادة ما تكون هذه 

تقكديمهكا، وككذلكك آنيكة، بمعنى أن تك ثيرهكا  المسكككككاعكدات كبيرة نظرا لحرص مختلف الكدول على  
يكون محكدودا في الزمن الرتبكاطهكا بحكالكة معينكة وتنتهي أهميتهكا وآثكارهكا بكانتهكاء أسكككككبكابهكا،  

 كاألدوية، والمواد الغذائية ...

 المساعدات التنموية: 

 ..وهي تلك المساعدات التي تقدم في شكل مشاريع تنموية كإنشاء المستشفيات، والمدارس 
أكدت مملكة البحرين من خالل تدخالتها النسكككانية في العديد من المناطق المنكوبة على أهمية 

اختيارها كان مركًزا بدرجة أولى على الشكككل الثاني من المسككاعدات المسككاعدات الغاثية، فإن 
 مثلة في المساعدات التنموية وذلك للعديد من االعتبارات:والمت

 استدامة هذه المشاريع، حيث لن تكون مرتبطة بحادثة أو مناسبة محددة. 
 المردودية واآلثار، تكون أكبر إذ قد تمتد على أجيال متعاقبة، وتخلف آثارا دائمة. 

 

 الدوليين.    والتعاونثانيًا: من جهود مملكة البحرين في مجال تعزيز التضامن 
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على النطاق اإلقليمي والتعاون الدوليين  من جهود مملكة البحرين في تعزيز التضامن  -2  
 1- التضامن مع الشعب الفلسطيني:

 للعمل اإلغاثي بالمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية م2009يناير 8في  ساميةال مبادرة ال. 

 د. إنشاء اللجنة البحرينية الوطنية إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك لتوحيد الجهو 

  ف نسمةأل 130مركز مملكة البحرين الصحي بخان يونس، يقدم خدماته ألكثر من . 

  م2012مدرسة مملكة البحرين في قطاع غزة في ابريل. 

 جمعية دير البلح، وتعمل على تمويل مجموعة من المشاريع لجمعية الصم والبكم. 

 2- التضامن مع الشعب اليمني:

 م. 2015شاركت قوة دفاع البحرين خالل عام  بأمر من الملك عاصفة الحزم:  ❖
 حماية للشرعية في اليمن. ❖

 ضد كل ما من شأنه تهديد استقرار المنطقة.العرب دعما لألشقاء  ❖

 . ( طائرة تابعة لسالح الجو الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين12بسرب مكون من )شاركت  ❖
 إعادة األمل واالستقرار لألشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم. ❖
 .ممشاركة سفينة مملكة البحرين الفرقاطة »صبحا« في مهمة سال ❖

 3- التضامن مع الشعب الصومالي: 

 . 2011الصوماليين لمواجهة المجاعة الشديدة التي عرفتها جمهورية الصومال في  ء غاثة أشقاإ ✓
 فتح باب التبرع لعموم الشعب البحريني من خالل تلفزيون البحرين.  و رصد ثالثة ماليين دوالر ✓

 . مستشفى مملكة البحرين التخصصي في الصومال ✓
 . حفر آبار مياه لتوفير األمن الغذائي ✓
 ة. بناء مجمع مملكة البحرين العلمي تم إحياء جامعة مقديشو الوطني  ✓
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والتعاون الدوليين على النطاق الدولي: من جهود مملكة البحرين في تعزيز التضامن  -3  

 من جهود مملكة البحرين في المجال العسكري للحفاظ على السالم الدولي -1

 قوات حفظ السالم الدولية في أفغانستان. ✓

 . الجهود الدولية في مكافحة االرهاب الدولي والقرصنة في أعالي البحار ✓

 من جهود مملكة البحرين في المجال الصحي -2
 . م 2020أبريل   25تنظيم الملتقى اإللكتروني الدولي لمكافحة فيروس كورونا بتاريخ  -
 تبادل الخبرات في مجال التصدي لهذه الجائحة. ل مشاركة مملكة البحرين في االجتماع المرئي -

 . االلتزام بتطبيق اإلرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والمعايير الدولية -

 جهود مملكة البحرين اإلغاثية والتنموية من  -3
 م 2010في ضحايا الفيضان أغسطس  التضامن مع جمهورية باكستان اإلسالمية ✓

 م 2005في إعصار كاترينا   التضامن مع الواليات المتحدة األمريكية ✓

 م 2014في إعصار هايان  التضامن مع دولة الفليبين  ✓

 م2012زلزال  مع جمهورية تركيا التضامن  ✓
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 1- جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية:
 هي جائزة دولية تمنح كل سنتين ألفضل إنجاز في خدمة اإلنسانية وتقوم رؤية هذه الجائزة على:

 تقدير ومكافأة إسهامات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو األفضل من خالل علمهم وعملهم.   ➢

 تشجيع المبادرات اإلبداعية والحلول المبتكرة للقضايا اإلنسانية.  ➢

 استعادة الثقة بالروح اإلنسانية الخيرة.  ➢

 تحقيق عالم أفضل إنسانياً ألجيال المستقبل.  ➢

 2- جائزة اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة  

 الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مجال التعليم:
 وتكشف عن  اهتمام مملكة البحرين للتعليم  وآثاره على البشرية جمعاء وتعتبر هذه الجائزة:

 الرقميتكريًما لألفراد والمنظمات الذين يبادرون بمشروعات للنهوض بعمليّتي التعليم والتعلّم في العصر  ➢

 . تكنولوجيا على نحو إبداعّي للنهوض باألداء األكاديميالمساهمة إلبراز النماذج المتميّزة، واستخدام  ➢

 ، وذلك من أجل انتفاع الجميع بالحق في التعليم.  الصعوبات ضمانًا لتقديم تعليم جيّد لكل الفئات في ظّل  ➢

 لجنة دوليّة مختّصة. تُقّدم الجائزة سنويّاً لمشروعين بارزين تختارهما  ➢
 

 3- جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:
إيمان حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه بقدرة الشباب على 

 المشاركة في بناء مستقبل مشترك تتمثل أهم أهداف هذه الجائزة في: 
  القطاعات للعمل مع الشباب وتعزيز إبداعاتهم، تحقيق أفكارهم ورؤاهم. تحفيز جميع 

  الشباب على إيجاد حلول مبتكرة ألهم تحديات التنمية المستدامة في العالم.ةاالعتراف بقدر 

 4- جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لت مكين المرأة: 
أطلقت جائزة األميرة سبيكة بنت  إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في مارس 2017م 

 تهدف هذه الجائزة إلى:
 ،عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجلب التزام الدول والهيئات . 

   2030تسريع من وتيرة تقدم المرأة بما يواكب أهداف التنمية المستدامة لعام بالااللتزام التام . 

 أهمية هذه الجائزة في تحقيق العدالة بين الجنسين.  تتنزل 

 أصبح للجائزة صدى عالمي وتفاعل كبير، حيث تزايدت طلبات المشاركة في هذه الجائزة . 

الجوائز الدوليّة التي تقدمها مملكة البحرين خدمة لإلنسانيّة ثالثا:   
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مملكة البحرين  ة بجهوددوليت إشادارابعا:   

 في مجال تعزيز التضامن والتعاون الدوليين )مؤشر العطاء الدولي نموذجا(:
 تقرير مؤشر العطاء الدولي:لم تمر جهود مملكة البحرين دون أن تلقى إشادة وتقدير ولعل من أهمها:  

تعريف مؤشر العطاء   -1
هو تقرير سكنوي تصكدره مؤسكسكة "تشكارتييز آند فاوندايشكن" الدولية )مؤسكسكة خيرية مسكجلة  الدولي:  

والمسكككككاعكدة للمؤسكككككسكككككات الخيريكة البريطكانيكة والكدوليكة في المملككة المتحكدة، تقكدم الخكدمكات  
والجهات المانحة(، ويتصكككل بالعديد من المسكككائل، بما في ذلك رصكككد "سكككلوكيات العطاء" في  

 العالم، ويصنف الدول من خالل ترتيبها وفق مؤشر العطاء الدولي.

 آلية إعداد التقرير: 
  استبانات 
  عينات إحصائية 

  

 مرتكزات التقرير:  
العالم يعتمد التقرير في رصده لسلوكيات العطاء في  

 على ثالثة مؤشرات هامة: 

  .مساعدة شخص غريب 

  .التبرع بالمال 

  .التطوع 

 مملكة البحرين في طليعة الدول في ترتيب مؤشر العطاء الدولي:  -2

 م. 2015عالميا على مؤشر العطاء العالمي العام  13وصنّف التقرير مملكة البحرين األولى خليجيا وعربيا ➢
 .م األولى عربيا والعاشرة عالميا2018كما صنفها في العام  ➢
 م. 2010علًما وأن المؤشر صدر للمرة األولى في سبتمبر عام  ➢

ولهذا التتويج العالمي من أعرق المؤسسات الدولية في مجال العطاء والتضامن النساني العديد من  
 لعل أهمها ت كيده على:الدالالت، 

 ترسخ ثقافة العطاء ومساعدة اآلخرين عند البحرينيين قيادة وحكومة وشعبا.  ➢

 . االعتراف بحجم الجهود التضامنية التي تقدمها مملكة البحرين )الغاثية والنسانية( ➢
 النازحين خارج بالدهم.البحرين للتخفيف من معاناة آالم الحروب، سواء في الداخل أو  توسع مبادرات ➢

تنوع الجهود البحرينية، وعدم اقتصارها على التبرعات والمساعدات والهبات والمنح المالية، لتشمل   ➢
جميع أشكال العمل التضامن والتعاون الدوليين مثل بناء المستشفيات والمدارس، وحفر اآلبار، وتوفير 

 الغذاء واألدوية... 
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 التعليل خط  صواب العبارات

يُعتبر التعاون والتضامن الدوليين من مقومات سياسة  
 مملكة البحرين الخارجية. 

  
سياسة خارجية تقوم على اعتبار السالم في  انتهجت مملكة البحرين

تعزيز سبل الحوار ، خاللالعالم هدفا استراتيجيا ال يتحقق إال من 
تحقيق الرفاهية والتنمية عبر تعزيز عالقات التعاون   ،واألمن

 والتضامن الدوليين. 

تتمثل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك 
بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه للتضامن حمد 

والتعاون الدوليين في التمييز بين ثالثة أنواع من  
 المساعدات.

  

ثل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى تتم
آل خليفة حفظه هللا ورعاه للتضامن والتعاون الدوليين في التمييز 

التمييز بين نوعين من المساعدات هما المساعدات "الغاثية"  بين.
 اآلنية، والمساعدات "في المشاريع التنموية"

في شكل مشاريع المساعدات الغاثية هي التي تقدم 
 تنموية كإنشاء المستشفيات، والمدارس ... 

  
المساعدات التنموية هي التي تقدم في شكل مشاريع تنموية كإنشاء 

 المستشفيات، والمدارس ... 

تتميز المساعدات التنموية باستدامتها من حيث  
   المردودية واآلثار. 

تتميز المساعدات التنموية باستدامتها من حيث المردودية واآلثار 
، كما تمتد على حيث لن تكون مرتبطة بحادثة أو مناسبة محددة
 أجيال متعاقبة، وتخلف آثارا دائمة 

أول مبادرة للعمل النمائي بالمؤسسة الملكية لألعمال  
 النسانية كانت لغاثة الشعب اليمني. 

  
مبادرة للعمل النمائي بالمؤسسة الملكية لألعمال النسانية كانت أول 

 لغاثة الشعب الفلسطيني.

ت تي عاصفة الحزم للتضامن مع الشعب اليمني تنفيذًا 
 التفاقية الدفاع المشترك لدول لجامعة الدول العربية.

  
الدفاع  ت تي عاصفة الحزم للتضامن مع الشعب اليمني تنفيذًا التفاقية 

 المشترك لدول مجلس التعاون للدول الخليجية.
شملت جهود مملكة البحرين في تعزيز التضامن  
والتعاون الدوليين على النطاق الدولي الجهود  

 الغاثية والتنموية فقط.
  

شملت جهود مملكة البحرين في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين 
غاثية والتنموية، والصحية،  على النطاق الدولي مختلف المجاالت ال
 والعسكرية... 

تسعى مملكة البحرين من خالل تخصيص عدد من 
الجوائز الدولية إلى تحقيق الرفاهية للمجتمعات 

 وتنميتها المستدامة. 

  
تسعى مملكة البحرين من خالل تخصيص عدد من الجوائز الدولية  

 إلى تحقيق الرفاهية للمجتمعات وتنميتها المستدامة. 
وم رؤية جائزة عيسى لخدمة النسانية على تق

االعتراف بقدرة الشباب على إيجاد حلول مبتكرة ألهم 
 تحديات التنمية المستدامة في العالم. 

  
االعتراف بقدرة الشباب على إيجاد حلول مبتكرة ألهم تحديات 

تمكين التنمية المستدامة في العالم من أهداف جائزة الملك حمد ل
أهداف التنمية المستدامة  الشباب لتحقيق  

تعتبر جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة تكريًما لألفراد والمنظمات الذين 

يبادرون بمشروعات مميزة للنهوو بعمليتي التعليم  
 والتعلم في العصر الرقمي.

  

للنهوو تكريم األفراد والمنظمات الذين يبادرون بمشروعات مميزة 
بعمليتي التعليم والتعلم في العصر الرقمي، من غايات جائزة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام تكنولوجيا   -اليونسكو
 المعلومات واالتصال في مجال التعليم. 

تهدف جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
العالمية لتمكين المرأة تحقيق تكافؤ الفرص بين  

لرجل على مختلف األصعدة. المرأة وا  

  

تهدف جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين 
أهمية وت ثير التزام الدول والهيئات، والمنظمات  إلى بيانالمرأة 

تكافؤ   وتحقيقالمرأة، المجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد 
 الفرص بين المرأة والرجل على مختلف األصعدة.

ُصنِفت مملكة البحرين األولى عربيًا وفق مؤشر 
م. 2010العطاء الدولي مرة واحدة في سبتمبر عام   

  

صنّف التقرير مملكة البحرين األولى خليجيا وعربيا وفق مؤشر  
م، والثانية في العام 2015في العام  مرتين األولىالعطاء العالمي 

 م األولى عربيا.2018

 

 ، معلاًل إجابتك:الجدول اآلتيمن   في المكان المناسب( ضع عالمة )


