
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/bh/10social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس ابراهيم مصطفى اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ١ 

  ١٠١وطن  مراجعة مقرر
  وضح مقتضیات وحدة المجتمع البحریني 

 مساندة القیادة الحكیمة     -اعالء رایة الوطن           -االعتراف بالتعدد        -
 تعزیز الجبھة الوطنیة  -االلتزام بقانون الدولة وسیادتھ                   -

  العناصر التي تبنى علیھا الوحدة الوطنیة 
 تماسك نسیج المجتمع واللحمة بین عناصره ومكوناتھ -
 تأسیس الروابط على االنتماء للوطن وإرادة العیش المشترك -
  وحدة الدولة وتكاملھا وحفاظھا على وحدة الشعب -
 وحدة النظم الدستوریة والمؤسسیة  -

  تعریف الوحدة الوطنیة 
 وجود وطن واحد موحد یسكن فیھ شعب یربط بین أفراده تاریخ مشترك ومصیر ومصالح مشتركة  -

  
  ** تتجسد الوحدة الوطنیة في تالحم الشعب مع بعضھ ومع قیادتھ الوطنیة 

  االنتماء ) –قیم الوحدة الوطنیة ( الوالء 
  مستویات االنتماء 

 االنتماء الى الوطن ( االنتماء الوطني ) -١
 نادي ریاضي أو ثقافي ) -المحافظة   –االنتماء الى مجموعات أخرى ( الحي  -٢
 االنتماء العائلي  -٣

  خصائص االنتماء الوطني 
 أعلى مستویات االنتماء  -١
 الجامع لمختلف االنتماءات  -٢
 الضامن لوحدة التنوع واالختالف  -٣
 یبة الدولة ورموزھا ولسیادة القانون الضامن لھ -٤
 الضامن لعلویة المصلحة الوطنیة  -٥

 ھنوقوانیا وملتزم بقیمھ وعاداتھ وتقالیده : ھو حالة یكون فیھا الفرد مرتبطا بوطنھ ارتباطا نفسیا واجتماعی ** االنتماء الوطني
  ومؤسساتھ وملتزم باالخالص والوفاء والتضحیة من أجلھ 

  الصفات واألفعال المجسدة للوالء الوطني 
 تخلید ذكرى شھداء الوطن -تقدیر دور القیادة          -اإلخالص للوطن       -
 االنضباط في العمل  –نصرتھ داخلیا وخارجیا  -التضحیة في سبیل الوطن     -
 احترام القانون –االنھماك في قضایا الوطن  –اإلغاثة  –التضامن  –التطوع  -

  

  ** مفھوم الوالء : ھو ترجمة فعلیة عملیة تحول مشاعر االعتزاز باألنتماء الى سلوكیات وأفعال یمكن مالحظتھا 

  مبادئ الوحدة الوطنیة 
 مبدأ المسؤولیة المشتركة  -٢مبدأ خدمة الوطن والمواطن                               -١

 ن :ما الفرق بی 
  السلطة التنفیذیة  السلطة التشریعیة

  المھمات 
  مھمة رقابیة ( على عمل الحكومة وتطویر برامجھا )

  مھمة تشریعیة ( سن القوانین )
  متابعة عمل الحكومة 

تنفیذ مشروعات  –تطویر برامج الحكومة 
  الدولة 

  اآللیات 
  توجیھ األسئلة واالستجوابات  -اجراء التحقیقات  

  طرح الثقة ( باستثناء رئیس الوزراء )
  التواصل مع كافة فئات المجتمع 

  
  

  



 

 ٢ 

  ** التحدیات التي تواجھ مملكة البحرین :

 تحدیات اقتصادیة واجتماعیة تتمثل في : -١
  -تزاید األعباء المالیة للدولة    -تراجع أسعار النفط   -

  :  المعالجات**             

 دمج بعض الوزارات والھیئات الحكومیة  -
 المحافظة على استمرار تقدیم الخدمات الحیویة للمواطنین  –إعادة توجیھ الدعم  -

  
 األمنیة : التحدیات -٢
تزاید الھجرة  –تدخالت خارجیة  -اإلنقالب على الشرعیة   -أعمال تدمیریة وتخریبیة   -تطورات سیاسیة متسارعة     -

 والنزوح الجماعي 

  ** وضح المسئولیات المشتركة لمواجھة التحدیات 

 ة في جھودھا التنمویة وتحقیق األمن استمرار الدول -١
 المواطنون ) -المنظمات والجمعیات   -دعم كافة أطراف المجتمع لجھود الدولة ( اإلعالم   -٢

  
  ** وضح دور األطراف المختلفة في مواجھة التحدیات التي تواجھ المجتمع البحریني :

  طاب التفرقة تجنب خ –توجیھ الرأي العام  –اإلعالم : التعریف بالتحدیات  – ١

  اعالء المصلحة الوطنیة  –المنظمات والجمعیات : تعزیز التوافق والحوار  – ٢                

  المواطنون : المشاركة في تحمل األعباء  – ٣                

  

  الدرس الثاني 

  ( أسس المواطنة الضامنة للوحدة الوطنیة )  ** وضح أسس المواطنة في مملكة البحرین ؟

 تكافؤ الفرص  -التسامح          -االعتدال        -العدالة                   -المساواة                 -

  ** أقر دستور المملكة نوعین من المساواة 

  أمام القانون تتجسد في : مساواة  – ١

 والواجبات  المساواة في الحقوق -المساواة في الكرامة       -المساواة في تولي الوظائف العامة  -

  المساواة أمام القضاء وتتجسد في :  – ٢

 العدل وضمان الحقوق والحریات  -
  

  ** لضمان المساواة أمام القضاء یشترط 
 توفیر ضمانات استقالل القضاء ومكانة القضاة  -منع التدخل في شئون العدالة      -

  
  ** وضح رؤیة جاللة الملك حمد بن عیسى المتصلة بالعدالة 

  مبدأ ضمان خدمات القطاعات الحیویة  -٢مبدأ استمراریة الدولة في جھودھا التنمویة     – ١                   

  ** الفئات التي تحتاج لجھد خاص من الدولة 

 العاطل عن العمل  -كبیر السن    -األرملة       -الیتیم           -المعوق           -الطفل      -المرأة     -

  التي اتخذتھا الدولة الخاصة بالمرأة :اإلجراءات  **

 التوفیق بین مسؤولیاتھا األسریة وعملھا في المجتمع  -
  واتھا مع الرجل في كافة المیادینمسا -



 

 ٣ 

  ** أنواع التسامح :

  حریة القیام بالشعائر الدینیة ) -حرمة دور العبادة    -دیني ( حریة الضمیر    -١
 حق نشر الرأي ) -حق التعبیر عن الرأي  -( حریة الرأي والبحث العلمي   فكري -٢

  ** آثار التسامح : 

 االعتراف بحریة الضمیر والفكر  -                          القبول باآلخر   -
 ضمان العیش المشترك  -        ثراء ثقافة المجتمع               -

  المشترك :** محظورات وجب تجنبھا ضمانا للعیش 

 المثیرة للفرقة تجنب األقوال واألفعال     -            عدم المساس بأسس العقیدة اإلسالمیة  -
 االمتناع عن األفعال المخلة باألمن العام ومصالح الوطن والمواطنین  -             عدم المساس بوحدة الشعب والدولة   -

  ** ممیزات االنسان المعتدل 

 / التبصر / التعقل / ادراك المخاطر / تقدیر اآلخر المختلف الھدوء / االتزان   -

  ** آثار ممیزات األعتدال في :

 سلوك االنسان المعتدل :  -١
 یرفض التعصب  –یمتنع عن التشھیر والسب  –یدعو للمصالحة  -یفضل التوافق     -یفضل الحوار    -

 آثارھا على المجتمع : -٢
 تحقیق األمن واالستقرار  -تعزیز احترام الدولة    –تقویة الوحدة الوطنیة  -تعزیز انسجام النسیج االجتماعي    -

  ** مقاومة التطرف :

  معالجات تشریعیة وقضائیة – ١

 داخل المجتمعات المحلیة بتحریم األفعال المتطرفة  -
  لیة )على المستوى الدولي ( عمل ھیئات لمقاضاة مرتكبي جرائم الدو -

  ( تتوالھا المؤسسات التربویة ومنظمات المجتمع األھلي والھیئات األممیة ) معالجات تربویة – ٢

  

  ** االعتدال : قیمة تؤھل االنسان لرفض التطرف والتعصب والتھور والتشدد أیا كان اتجاھھ 

  

  )شھداء الواجب (   الدرس الثالث 

  ** مقتضیات التضحیة من أجل الوطن :

 تقدیم المصلحة الوطنیة العلیا  -٢العمل على خدمتھ وتنمیتھ والدفاع عنھ                    -١

  نكران الذات  -٤الشعور بروح المسئولیة                                    – ٣

  االستشھاد في سبیل الوطن أعلى معاني التضحیة  – ٥     

  ** وضح الصفات والمعاني المجسدة للتضحیة :

 االیثار  -٣الشجاعة والقوة                 -٢البذل والعطاء من دون انتظار مقابل                    -١

  / التطوع / التضامن / اإلغاثة الفداء  -٦الوفاء           -٥العزة والكرامة                         – ٤

  

  ** التضحیة : ھي بذل النفس أو الوقت أو الجھد أو المال ألجل الوطن دون مقابل 

  



 

 ٤ 

  ** وضح أھداف الصندوق الملكي لشھداء الواجب وفوائده 

 حمایة حقوق الشھداء  -٢تقدیر تضحیات شھداء الواجب        -١

  تعزیز القیم اإلنسانیة في المجتمع  -٤التكافل االجتماعي                       – ٣

  مواساة أسر الشھداء  -٦تشجیع روح التضحیة                  – ٥

  توفیر األمان االجتماعي ألبناء الشھداء  – ٦

  لوس جاللة الملك حمد )م ( یصادف عید ج٢٠١٥دیسمبر  ١٧** تم االحتفاء بالذكرى األول لشھداء الواجب في 

  ** دالالت اإلحتفاء بذكرى شھداء الواجب في نفس تاریخ عید جلوس جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة :

 المكانة الرفیعة التي یحتلھا الشھید لدى القیادة والشعب  -١
 التقدیر الكبیر الذي تولیھ المملكة لتضحیات الشھداء  -٢
 المنزلة العالیة للشھید في ضمیر األمة ووجدانھا  -٣
 الترابط والتالحم بین القیادة والشعب  -٤

  ** علل تعتبر بطوالت شھداء الواجب وسام فخر لكل األجیال 

 حاملي رایة العزة والكرامة  -٢نبراسا مضیئا لألجیال القادمة              -١

  أروع المثلة في حب الوطن ضرب  -٤مسطري معاني التضحیة والعطاء         – ٣

  تجسید أسمى قیم الشجاعة والفداء والوالء  – ٥

   ) إنجازات مملكة البحرین في مجال حقوق االنسان(  الدرس الرابع 

  ** وضح خصائص الدیمقراطیة في مملكة البحرین 

 متفاعلة مع تطورات البالد  -٣متجذرة في تراثھا         -٢نابعة من الشخصیة البحرینیة                -١

  ** علل یعد اإلعالن العالمي لحقوق االنسان إنجازا عظیما في تاریخ البشریة 

 نتج عنھ ظھور العدید من االتفاقیات والمعاھدات الدولیة المكرسة لحقوق االنسان  -
 تعد مبادئھ معیارا ومقیاسا لمدى تقدم الدول وتحضرھا  -

  ** رغم أھمیة اعالن حقوق االنسان ال یجب أن یتم االخالل بـــــ :

 مبدأ احترام السیادة الوطنیة والخصوصیة الثقافیة للدول  -عدم التدخل في الؤون الداخلیة للدول                 -

  یر األساسیة التي ال یمكن للناس أن یعیشوا من دونھا ھي المبادئ والمعای ** حقوق االنسان :

  :  ( أقسام حقوق االنسان من حیث مضامینھا وتسلسلھا الزمني ) ** مجاالت حقوق االنسان 

 الحقوق في البیئة المستدامة وحفظ الحیاة  -٣الحقوق االجتماعیة والثقافیة     -٢الحقوق المدنیة والسیاسیة          -١

الحقوق السیاسیة ( المتصلة باإلنسان في عالقتھ بإدارة الشأن   ة ( المتصلة باإلنسان بوصفھ انسانا )الحقوق المدنی
  العام السیاسي والمشاركة فیھ )

 الحق في األمان -الحق في الحیاة     -
  األھلیة ) –اللقب –الحق في الھویة ( االسم  -
  الحق في المساواة –الحق في التقاضي  -
  حرمة الحیاة الخاصةالحق في  -

  االنتخاب والترشح لالنتخابات  -
  تكوین الجمعیات السلمیة واالنضمام الیھا  -
  حریة التعبیر والنشر  -
  المشاركة في االستفتاء  -
  **ممیزات التشریعات البحرینیة في مجال الحقوق المدنیة والسیاسیة :

 دولیة منسجم مع التشریعات ال -٢تشریع مواكب لروح العصر      -١

  مرسوم مباشرة الحقوق السیاسیة) –الدستور  –تنوع وتعدد التشریعات ( میثاق العمل الوطني  -٤متجذر في أصولھ العربیة     – ٣

  



 

 ٥ 

  :الحقوق المدنیة والسیاسیة ** الھیئات التي استحدثتھا مملكة البحرین في مجال 

 معھد البحرین للتنمیة السیاسیة  -٢المؤسسة الوطنیة لحقوق االنسان      -١

  إدارة الشكاوى وحقوق االنسان ( وزارة الداخلیة ) -٤ى              إدارة التظلمات والشكاو – ٣

  اللجنة الوطنیة لمكافحة االتجار باألشخاص ( وزارة الخارجیة ) – ٥

  األمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلیة  -٧اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق           – ٦     

  مفوضیة حقوق السجناء والمحتجزین  – ٨     

  ** آلیات ھذه الھیئات للقیام بمھاماتھا :

 رفع تقاریر للجھات المعنیة  -الزیارات المیدانیة       -التدریب والتثقیف       -

  آلثار اإلیجابیة للمنجزات التشریعیة والمؤسساتیة :** ا

 انفتاح لوسائل االعالم على ھذه القضایا  -دینامیكیة داخل المجتمع البحریني             -
 المشاركة المكثفة في الفعالیات الخارجیة ذات الصلة  -حركیة متصاعدة داخل ھیئات الدولة              -

  ماعیة والثقافیة التي تكفلھا الدولة :** الحقوق االقتصادیة واالجت

 الحق في الصحة الجسمیة      -الحق في مستوى معیشي الئق           -الحق في العمل      -
 الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي  -الحق في الحیاة الثقافیة          -الحق في التربیة والتعلیم                  -
 الحق في الملكیة والمبادالت التجاریة  -

  واالجتماعیة والثقافیة : حرینیة في مجال الحقوق االقتصادیة** ممیزات التشریعات الب

 ارتباط ھذه المقاربة بالحفاظ على كرامة المواطن  -شمولیة المقاربة التشریعیة                 -

  االجتماعیة :** الھیئات المعنیة بالحقوق االقتصادیة والثقافیة و

 اللجنة العلیا لشئون المعاقین  -مجلس البحرین للتنمیة االقتصادیة          -المجلس األعلى للمرأة          -
 إدارة شكاوى العمال ( بوزارة العمل )      -

  ** البرامج والمشروعات التي تقوم بھا الھیئات المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة :

 برنامج التعلیم للجمیع  -استراتیجیة وخطة وطنیة لذوي اإلعاقة            -

  ** األخطار األساسیة التي تھدد الكرة األرضیة :

 أخطار تھدد األمن والسلم  -أخطار تھدد التنمیة               -أخطار بیئیة مناخیة       -
 أخطار تھدد الحیاة  -أخطار تھدد االستقرار      -

  ** حقوق االنسان في مجال البیئة والتنمیة المستدامة وحفظ الحیاة 

 سلم دائم  -تنمیة مستدامة   -صحة عقلیة وجسدیة     -ھواء نقي    -مناخ معتدل    -
 حمایة لإلرث اإلنساني  -تضامن انساني    -

  اة :** ممیزات المقاربة البحرینیة في مجال حقوق البیئة والتنمیة المستدامة وحفظ الحی

 راك كامل للمخاطر التي تھدد اإلنسانیة دا -تشریع مواكب لروح العصر           -
 احداث مؤسسات وھیئات متخصصة     -
 استعداد ومشاركة فعلیة في الجھود الدولیة لمقاومة ھذه المخاطر ومن أھمھا :  -

  االنھماك الطوعي في االنتقال المناخي 
 دات االنھماك الطوعي في التأقلم مع المستج 
  االنھماك الطوعي في جھود السالم 
  تنویع مصادر التنمیة 
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  ) الوظائف األساسیة للدولة (   الدرس الخامس 
  ** ترتبط الوظائف األساسیة بالقضاء والدفاع واألمن ( من الوظائف السیادیة للدولة )

  استقالل القضاء ) -( استقالل القضاء وحصانتھ   ** الضمانتان األساسیتان لحمایة الحقوق والحریات
  

  ** مقومات الوظیفة القضائیة في مملكة البحرین :
 یرأس الملك المجلس األعلى للقضاء  -القانون أساس الحكم                       -
 ات )اعداد التشریع –مھام اإلفتاء القانوني  –یضع القانون األحكام الخاصة بـــ ( النیابة العامة  -
 ینظم القانون أحكام المحاماة  -
 أسس ھیبة القضاء  -

  الحرص على حسن صورة وسیرة رجالھ   – ١
  التمتع بالھیبة والوقار والصبر  – ٢
  البعد عن مواطن الشبھات – ٣

  ** مھام الوظیفة القضائیة :

 فض النزاعات على قاعدة العدل والمساواة  -٢ضمان األمن وحمایة الحریات                    -١

  ** مبادئ الوظیفة القضائیة :

 المساواة أمام القضاء  -٣استقالل القضاء وحصانتھ                    -٢سیادة القانون               -١
  

  ** أقسام السلطة القضائیة في مملكة البحرین :

 محكمة دستوریة ) -عسكریة    -شرعیة   -المحاكم ( مدنیة  أنواع القضاء أو  -١
 النیابة العامة  -٢
 المجلس األعلى للقضاء  -٣
 المترجمون ) -الكتبة   –الخبراء  –أعوان القضاء ( المحامون  -٤

  المحكمة الصغرى ) -المحكمة الكبرى المدنیة   –محكمة االستئناف العلیا المدنیة  –( محكمة التمییز  **  درجات المحاكم المدنیة

  ** ضوابط القضاء ومراعاتھ خدمة المواطنین :

 مستقل یخضع للمجلس األعلى للقضاء  -٢منظم وفقا للقانون                    -١

  متدرج یضمن للمواطن فرص مراجعة األحكام  -٤متنوع یضمن شمولیتھ لكل شؤون الدولة          – ٣

 قضاء عسكري متخصص  -٧قضاء دستوري           -٦الدفاع                   یضمن حقوق -٥

  ** منظومة الوظیفة الدفاعیة لمملة البحرین :

 تأسیس قوة الدفاع على ید جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة  -١
 تحظى قوة الدفاع بالرعایة من قبل جاللة الملك  -٢

  ** مكونات قوة الدفاع :

 القوة الخاصة والخدمات الطبیة  -٤سالح البحریة الملكي     -٣سالح الجو الملكي              -٢القوات البریة             -١

  ** مھمات قوة الدفاع :

 مساندة األجھزة األخرى والمحافظة على النظام  -٢                الدفاع عن حدود الوطن وحمایتھ          -١

  المساھمة في الدفاع المشترك عن مجلس التعاون  -٤    المساھمة في تطویر البناء الحضاري للبالد         – ٣

  التعاون مع الدول الصدیقة والحلیفة  – ٦المساھمة في الدفاع المشترك عن الدول العربیة        – ٥     
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  ** إنجازات قوة الدفاع :

  في خدمة الوطن والمواطن ) ( الوظیفة الدفاعیةللوطن والمواطن  -١
 المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد  -مشروعات اسكانیة لمنتسبي قوة الدفاع      -
   توفیر السلع بأسعار تنافسیة لتحسین المستوى المعیشي للمواطن  -

 : حفظ السالم واألمن في المنطقة -٢
 ب المشاركة في القضاء على اإلرھا -المشاركة في تحریر الكویت       -
 المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة األمل  -      م ضد اإلرھاب٢٠١٥دعم األردن بقوات عام  -

  ** نطاق الوظیفة الدفاعیة  في مملكة البحرین :

  دفاع مشترك  -٢دفاع وطني                        – ١

  ** أنماط الوظیفة الدفاعیة :

 إغاثة إنسانیة  -٢حربیة عسكریة                                -١

   جریمة االتجار بالبشر : تجارة غیر مشروعة تمس اإلنسانیة ومعظم ضحایاھا من النساء واألطفال** 

  ** دور وزارة الداخلیة في مكافحة االتجار بالبشر :

 انشاء شعبة لتلقي البالغات المتعلقة بجرائم االتجار بالبشر  -١
 تنفیذ القرارات واألوامر الصادرة عن المحاكم المختصة  -٢
 نظام تسجیل جمیع المعلومات المتعلقة بھذه الجریمة  -٣

  ** إنجازات وزارة الداخلیة في الحمالت اإلنسانیة :

 التعاون مع المؤسسة الخیریة في حصر ودعم المواطنین المتضررین  -١
 اإلنسانیة ( عملیة إعادة األمل بالیمن )التعاون مع المؤسسة الملكیة في تقدیم المساعدات  -٢
 التعاون مع المؤسسة الخیریة الملكیة وقوة الدفاع في المساعدات للشعب النیبالي  -٣

  مواصفات الحمالت اإلنسانیة ومالمحھا :** 

 الرسمیة واألھلیة مشاركة المؤسسات  -٤التشارك والتعاون        -٣التخطیط واالستعداد           -٢المخاطرة والتضحیة         -١

  ** دور وزارة الداخلیة في الحمالت اإلنسانیة 

 مكافحة االتجار بالبشر  -٢عملیات اإلغاثة واإلنقاذ                      -١

  ** أصناف الحمالت اإلنسانیة 

 مكافحة االتجار بالبشر  -٣إغاثة وإنقاذ               -٢مساعدات مالیة ومادیة             -١

  : ھي المشاركة في توفیر األمن لألفراد والجماعات في الحاالت الطارئة والكوارث  الحمالت اإلنسانیة** 

  :** أھداف وزارة الداخلیة ومبادئھا 

  تنمیة الصفات الشرطیة ) –الجاھزیة األمنیة  –( توفیر بیئة آمنة األھداف 
  )  الشراكة مع المجتمع ) –اإلنسانیة  –ة المساءل –الشفافیة  –الفاعلیة  –سرعة االستجابة المبادئ 

  ** أھداف وزارة الداخلیة ومبادئھا لخدمة الوطن والمواطن 

 الصفات الشرطیة الحمیدة والشفافیة والجاھزیة تخلق الثقة واالطمئنان وتعمل على استقرار الوطن  -١
 ال یعطي األمن مفعولھ اال بتعاون المجتمع رسمیا وأھلیا  -٢

  األمن الوطني ھو األمن الشامل الذي تنضوي تحتھ األنواع األخرى من األمن مثل  :  ** أنواع األمن

  الكتروني ) -بیئي   –مروري  –اجتماعي  –غذائي  –( اقتصادي                     
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 منیة والمجتمع ** الشراكة المجتمعیة : مبدأ یقوم على التعاون والتواصل المبني على رؤیة واضحة وقواعد منظمة بین األجھزة األ
  المدني 

  ** أھداف الشراكة المجتمعیة 

 توفیر خدمات متطورة  -٣االستقرار األمني              -٢تفعیل دور افراد الوطن ومؤسساتھ                       -١
  خلق مجتمع متعاون وآمن  -٥         تعزیز روح األسرة الواحدة                 – ٤
  

   ) الوظائف الخدماتیة للدولة(  الدرس السادس 
  ** الوظائف الخدماتیة للدولة :

  تتكفل بھا الدولة لتسھیل حیاة المواطنین كالصحة والتعلیم والكھرباء والماء والسكن 
  

  ** ممیزات الوظائف الخدماتیة في مملكة البحرین :
 تتمتع بالرعایة والمتابعة من جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة  -١
 تكریسھا لحق المواطن في جودة الحیاة  -٣               توسعھا وتطورھا لمواكبة التطور  -٢

  اعفاء ذوي الدخل المحدود من الرسوم او تقدیم  -٥فرض رسوم رمزیة على بعض الخدمات        – ٤           

  التعلیم ) –بعض الخدمات تكون مجانیة للمواطنین ( الصحة  – ٦            

  ** الصحة : 

  ** مقومات البنیة التحتیة الصحیة في مملكة البحرین :

 صیدالنیین .....) –ممرضین  –وجود كوادر ( أطباء  -٢وجود مستشفیات ومراكز صحیة مجھزة                -١

  شمولیة الخدمة لكل المناحي الصحیة  -٤توافر أجھزة حدیثة                                       – ٣

  ** البنیة التحتیة في خدمة الوطن والمواطن من خالل :

 التخصص  -٣الجاھزیة واالستعداد والكفایة             -٢التوزیع المتوازن                   -١

  مراعاة الشرائح االجتماعیة والفئات العمریة  – ٤

  ** ما الفرق بین :

  الخدمات العالجیة  الخدمات الوقائیة
 للفرد والمجتمع قبل المرض  الخدمات التي تقدم -
تقدم من خالل حمالت منظمة أو طارئة أو استباقیة  -

 أو مؤقتة
  التطعیم –الفحوصات  –تشمل : التوعیة والتثقیف  -

  

 الجھود التي تقدم للفرد والمجتمع في حاالت المرض -
 تقدم من خالل نوبات العالج في المستشفیات والمراكز -
  ضرورة المتابعة للتحقق من الشفاء -

  

  ** التدخل الوقائي في خدمة الوطن والمواطن :    

 تشمل الخدمات المواطنین والمقیمین  -                 یعتبر حقا منصوص علیھ في الدستور -
 السماح بانشاء مستشفیات خاصة تخضع الشراف الدولة  -یكون وفق منظومة صحیة متكاملة                      -

  الصحیة في البحرین : ** خصائص مجانیة الرعایة

 رعایة القیادة -٥اإلنسانیة            -٤التدرج            -٣التغطیة                      -٢الشمولیة                        -١
  

 التعلیم :

  التحتیة التعلیمیة في مملكة البحرین  ** مقومات البنیة

 ٣ ..)معلمین  –مرشدین  –وجود كوادر ( إدارات  -٢  دارس لمختلف المراحل  وجود م -١
  توافر صفوف ومرافق تعلیمیة مجھزة  – ٣
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  ** البنیة التحتیة التعلیمیة في خدمة الوطن والمواطن :

 التصنیف الطالبي  -٣الجاھزیة واالستعداد والكفایة         -٢التوزیع المتوازن             -١

  خدمة الوطن والمواطن ( علل أھمیة مجانیة التعلیم والزامیتھ ) ** مجانیة التعلیم والزامیتھ في

 ضمان استمرار تكفل الدولة بالتعلیم -٢تكریس الحق في التعلیم المنصوص علیھ في الدستور               -١
  الرقي ) –تحقیق طموحات المجتمع ( التنمیة  -٤یكرس مبدأ تكافؤ الفرص                                         – ٣

  ** صور المجانیة في التعلیم في مملكة البحرین :
 المواصالت  -٣                الكتب           -٢                  المدارس    -١

  :** صور اإللزامیة في التعلیم 

  ولیة ولي األمرالمواظبة واالنتظام مسؤ-٣  ؤولیة ولي األمر سااللتحاق بالمدرسة م -بع الزجري ( فرض عقوبات )   الطا -١

  ** التعلیم الجامع في البحرین في خدمة الوطن والمواطن من خالل :   

 التعلیم المستمر ( تعلیم الكبار ) -٢التعلیم المتخصص لیلبي رغبات المجتمع واحتیاجاتھ                -١

  رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة والحاقھم بالمدارس العامة -٤إعفاءات من الرسوم )                    –تكافؤ الفرص ( بعثات  – ٣

  ** الكھرباء والماء 

  جھود المملكة في انشاء بنیة تحتیة لقطاع الكھرباء والماء 
 انشاء محطات تحلیة المیاه  -انشاء محطات تولید الكھرباء              -
 أنابیب المیاه وأسالك الكھرباء  توفیر االمدادات من -

  ھیئة الكھرباء والماء في خدمة الوطن والمواطن من خالل :** 

 سرعة االستجابة للشكاوى  -٣كفایة الخدمة واستدامتھا                -٢الموثوقیة والجودة            -١

  املة األداء الفني العالي للقوى الع -٥اإلدارة المالیة الفعالة             – ٤

  ** أھمیة مشروع الربط الكھربائي الخلیجي :

  خدمة النواحي االقتصادیة  –٣ ضمان استمرار الكھرباء دون انقطاعات -٢    مل بین دول مجلس التعاون  الترابط والتكا -١

  ** مقتضیات الدعم الحكومي لخدمة الوطن والمواطن :

 تخفیض الرسوم بالنسبة للمواطن  -٢التغطیة الكافیة لكافة مناطق المملكة            -١

  الترشید ( نمط حیاة یزید من فاعلیة الخدمة وتوفیر فائض ) -٤   انتظام دفع االشتراكات ( تكافل اجتماعي )  – ٣

  ** الخدمات اإلسكانیة :

 : الوحدات السكنیة في خدمة الوطن والمواطن 
 مدینة زاید ......) -مدینة حمد    –المشروعات السكنیة الكبرى ( مدینة عیسى  -١
 القسائم ) –الشقق السكنیة  –أنواع الوحدات ( بیوت اإلسكان  -٢

 : اشتراطات توفر الوحدات السكنیة 
 المشروعاتجاھزیة  -٤أقدمیة الطلب         -٣مستوى دخل صاحب الطلب              -٢نوعیة الطلب               -١

 : أنواع القروض السكانیة 
 ترمیم أو إضافة بناء للمسكن )قروض ترمیم (  -٢قروض الشراء ( شراء بیت للسكن )             -١

  قروض بناء ( بناء أرض مملوكة لصاحب الطلب ) – ٣

  القروض والتسھیالت السكنیة في خدمة الوطن والمواطن :** 

 تغطیة الطلبات ( خالل فترة وجیزة ) -                             كفالة الدستور : لذوي الدخل المحدود  -
 رعایة ذوي الحاالت الطارئة ( مشروع مساكن )  -         ابتكار حلول اسكانیة ( برنامج مزایا للسكن االجتماعي ) -
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  الدرس السابع ( النظام السیاسي لمملكة البحرین )

: ھو نظام ملكي دستوري وراثي یقوم على سیادة الشعب والفصل بین السلطات وضمان  البحرین** مفھوم النظام السیاسي لمملكة 
  المساواة في الحقوق والواجبات

  ( الشیخ أحمد الفاتح بن محمد آل خلیفة )م على ید فاتح البحرین  ١٨** أسس النظام السیاسي للبحرین في القرن الـ 

  یاسي في مملكة البحرین :** المبادئ التي یرتكز علیھا النظام الس

 صیانة الحریة العامة وحقوق األفراد       -٢سیادة الشعب مصدر السلطات                          -١

  فصل السلطات  -٤              المساواة القانونیة في الحقوق والواجبات -٣

  ** خصائص النظام السیاسي البحریني :

 وجود قواسم مشتركة مع النظم األخرى  -االنتماء للبیئة الخلیجیة     -ة          االنتماء للحضارة العربیة واإلسالمی -
 یعكس الخصائص الذاتیة للمجتمع البحریني -تفاعل النظام السیاسي مع النظم االقتصادیة واالجتماعیة       -

  ** مرتكزات النظام السیاسي البحریني :

 البیعة الثالثة ) -الثانیة   البیعة  -المرتكز الشعبي ( البیعة األولى   -١
 المرتكز الدستوري ( الدستور ) -٢

  البیعة الثالثة  البیعة الثانیة  البیعة األولى
تمثلت في اجماع شعب البحرین على تولي 

  م١٨٦٩الحكم  عیسى بن علي آل خلیفةالشیخ 
تمثلت في اجماع شعب البحرین على عروبة 

  البحرین وسیادتھا تحت حكم آل خلیفة 
   عیسى بن سلمان آل خلیفةالشیخ 

تمثلت في نتیجة اإلستفتاء الشعبي على 
  ) %٩٨٫٤میثاق العمل الوطني (

  جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة    
  

  م ١٨٦٩** علل اجماع شعب البحرین على تولي الشیخ عیسى بن علي الحكم عام 

 ما خبره شعب البحرین فیھ من صفات قیادیة وخصال اجتماعیة  -ما كان یتمتع بھ من صفات الحاكم العادل       -

  ** كیف أرسى الشیخ عیسى بن علي دعائم الدولة الحدیثة ( أعمال الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة )

 زاد رقعة المزارع  - أنشأ القضاء   -تنظیم شؤون األسرة الحاكمة       -تنظیم القوانین       -
 عزز المرافق الطبیة  -نظم مصائد األسماك واللؤلؤ( العصر الذھبي للغوص )   -أسس الموانئ       -
 اھتم بالتعلیم وأسس أول مدرسة نظامیة ( الھدایة الخلیفیة ) -

  ** أھم التطورات التي رافقت البیعة الثانیة :

 صدور بیان رسمي عن األمین العام لألمم المتحدة للتحقق من رغبات شعب البحرین  -
 اجماع شعب البحرین على عروبة البحرین وسیادتھا تحت حكم آل خلیفة الكرام  -مباشرة البعثة األممیة لعملھا                -

  یاة السیاسیة : وثیقة تجسد طموحات الشعب البحریني ودلیال للح میثاق العمل الوطني** 

  ٢٠٠١فبرایر  ١٥و ١٤** جرى االستفتاء على المیثاق في                      

   % ٩٨٫٤** بلغت نسبة الموافقة علیھ                       

  ** ثوابت میثاق العمل الوطني :

 األسس االقتصادیة للمجتمع  -المقومات األساسیة للمجتمع          -نظام الحكم في مملكة البحرین          -
 العالقات الخارجیة  -العالقات الخلیجیة          -الحیاة النیابیة     -األمن الوطني        -

  یعة الدولة وشكلھا ونظامھا والمقومات األساسیة للمجتمع : مجموعة من القواعد القانونیة الملزمة التي تحدد طب ** مفھوم الدستور

  وتضبط الحقوق والواجبات والحریات العامة وتحول السلطات وتبین اختصاصھا                         
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  ** أھمیة الدستور :  

 یحدد السلطات التي تتولى إدارة الدولة  -٢یحدد شكل النظام السیاسي              -١

  ینظم حیاة األفراد والجماعات -٤القضائیة )       –التشریعیة  –ین السلطات ( التنفیذیة یفصل ب – ٣

  في عھد الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة  ١٩٧٣دیسمبر  ٦** صدر دستور البحرین في 

  أبواب : ٦** مواد الدستور موزعة على 

 الباب الثاني (المقومات األساسیة للمجتمع )   الثالث ( الحقوق والواجبات العامة ) –یختص بالدولة ) الباب األول (  -
 الباب السادس ( أحكام عامة وأحكام ختامیة ) –الخامس ( الشؤون المالیة )  -الرابع ( السلطات العامة )     -

  ** السلطات في الدولة :

  السلطة التنفیذیة 
  الوزراء ) –( مجلس الوزراء 

 یرسم السیاسة العامة للحكومة ویتابع تنفیذھا  -الح الدولة    یرعى مص -
  یقوم كل وزیر بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة  -

  السلطة التشریعیة ( المجلس الوطني)
  مجلس الشورى  –مجلس النواب 

  

 سن القوانین والتشریعات  -
  مراقبة أعمال الحكومة  -

  اصدار األحكام بمختلف أنواعھا  -  السلطة القضائیة 
  ** صالحیات الملك وفق الدستور :

 : ھو الحامي األمین للدین والوطن ورمز الوحدة الوطنیة الملك رأس الدولة  -١
 باسمھ تصدر األحكام القضائیة  –یتولى التنفیذیة مع مجلس الوزراء  –یتولى السلطة التشریعیة مع مجلس النواب  -٢
 یعین الوزراء ویعفیھم من مناصبھم  –یعین رئیس مجلس الوزراء ویعفیھ من منصبھ  -٣
 یرأس المجلس األعلى للقضاء  -٦ھو القائد األعلى لقوة الدفاع         -٥یعین أعضاء مجلس الشورى      -٤

  للملك حق تعدیل الدستور واقتراح القوانین  – ٧

  ** ممیزات النظام السیاسي في مملكة البحرین 

 نظام دیمقراطي تعاقدي  -٢نظام دیمقراطي بإرادة ورغبة بحرینیة خالصة            -١

  یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات  -٤یحافظ على استقرار المجتمع وتوازنھ                     – ٣

  : ** مظاھر الحیاة الدیمقراطیة في مملكة البحرین

 البلدیة احیاء نظام االنتخابات  -إقرار تعدیالت دستوریة         -صدور میثاق العمل الوطني         -
 كفالة حریة التعبیر والرأي  -فتح حوار مع أبناء الشعب كافة     -اطالق حریة المواطن                -
 ة صدور عفو عام عن الموقوفین سیاسیا وإلغاء قانون ومحكمة أمن الدول -
  التوقیع على غالبیة االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق االنسان –انشاء جمعیة البحرین لحقوق االنسان  -

  الدرس الثامن (العالقات الخارجیة لمملكة البحرین المقومات واإلنجازات )

  ** أھداف السیاسة الخارجیة لمملكة البحرین :

 تأكید سیدة المملة واستقاللھا ووحدة أراضیھا  -
 صیانة مصالح البحرین االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة في الخارج والدفاع عنھا وحمایتھا  -
 تنمیة وتقویة الروابط والعالقات مع مجلس التعاون والھیئات العربیة والدولیة  -
 تمثیل البحرین في المحافل العربیة والدولیة  -
 لقدس الشریف)دعم القضایا العادلة عربیا واسالمیا ( قضیة فلسطین وا -

  ** مبادئ السیاسة الخارجیة لمملكة البحرین :

 احترام القوانین واألعراف الدولیة  -الثبات والوضوح         -
 تغلیب منطق الحوار والتفاوض والوسائل السلمیة  -التوازن في العالقات مع دول العالم        -
 م التدخل في الشؤون الداخلیة للغیر عد -المساھمة في كل عمل یخدم السلم واألمن واالستقرار     -
 الخلیجي والعربي واإلسالمي والدولي  انفتاح المملكة وتضامنھا مع محیطھا -نصرة القضایا العادلة              -



 

 ١٢ 

  ** السمات المشتركة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة :

 المصیر المشترك  -التاریخ المشترك       -العادات والتقالید      -الدین     -اللغة        -
 التجاور الجغرافي  -التماثل االقتصادي     -التجانس االجتماعي       -

  م١٩٨١** وضح مساھمات مملكة البحرین في انشاء مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

  لبحرین في تفعیل العمل الخلیجي المشترك )( مساھمات مملكة ا        

 والمساندة لتطویره وتحقیق أھدافھ تقدیم كل أنواع الدعم  -
 مشاركة المملكة في جمیع مؤتمرات القمة  -
 حث الدول األعضاء على ضرورة تفعیل المجلس  -
 دعم مسیرة التعاون بما یلبي طموحات الشعوب  -
 تحسین العالقات واالرتقاء بھا ألعلى المستویات  -

  ) الخارجیة لمملكة البحرینأبعاد السیاسة الخارجیة لمملكة البحرین ( دوائر اھتمام السیاسة ** 

 الدائرة الدولیة  -٤الدائرة اإلسالمیة        -٣الدائرة العربیة        -٢الدائرة الخلیجیة         -١

  ارجیة لمملكة البحرین على المستوى العربي ؟** وضح ثوابت السیاسة الخ

 تثمین الروابط بین دول األمة العربیة وشعوبھا  -دعم مسیرة العمل العربي المشترك                 -
 الیمنیة ) -تأكید نصرة القضایا العربیة ( الفلسطینیة   -الدفاع عن الحقوق العربیة الثابتة                  -
 تأیید مبادرة السالم العربیة  -المشاركة بفاعلیة في اجتماعات الجامعة العربیة       -
 الحرص على حضور كل اجتماعات الجامعة العربیة  -االلتزام بجمیع قرارات جامعة الدول العربیة            -

  ** دور مملكة البحرین في نصرة القضایا العربیة : 

 شاملة وعادلة لكل الخالفات دعم الجھود الرامیة الى تسویة  -
 الدعوة لتحقیق السالم والتعایش السلمي بین الدول العربیة  -

  ** مرتكزات السیاسة الخارجیة لمملكة البحرین لحل القضیة الفلسطینیة :

 تحریر األراضي العربیة المحتلة  -حق العودة للشعب الفلسطیني                     -
 الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس  تحقیق التسویة السلمیة بإقامة -
 تنفیذ قرارات األمم المتحدة بخصوص القضیة الفلسطینیة  -
 استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني  -
 م )١٩٩١تأیید مؤتمرات السالم ( مؤتمر مدرید  -الترحیب بمبادرات السالم العادلة    -

  معلومات ھامة :

  م ١٩٧٢** انضمت مملكة البحرین لمنظمة التعاون اإلسالمي عام 

  م في دولة تركیا  ٢٠١٦** عقدت القمة اإلسالمیة عام 

  م في مدینة الھور ( باكستان ) وتم خاللھا انشاء صندوق التضامن اإلسالمي ١٩٧٤** عقدت القمة اإلسالمیة عام 

  خالل الدائرة اإلسالمیة  ** مستویات النشاط الدبلوماسي لمملكة البحرین من

 ( جمع وحدة الصف اإلسالمي ) األول : التحرك الفاعل من خالل منظمة التعاون اإلسالمي   -
 الثاني : العمل على فتح آفاق جدیدة مع الدول اإلسالمیة غیر العربیة  -

  ** الخطوات التي تتخذھا مملكة البحرین لدعم منظمة التعاون اإلسالمي 

 العمل للنھوض بالثقافة والقیم اإلسالمیة  -ات صندوق التضامن اإلسالمي    المساھمة في مشروع -
 االھتمام بإیجاد اآللیات التي تدعم العمل والتعاون اإلسالمي  -
 الدعم المالي والمعنوي للمنظمات والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  -
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  ة البحرین في مجال التعاون الدولي : كسیاسة ممل** 

 تطویر العالقات ) –تعاون اقتصادي وعسكري  –توطید العالقات مع الدول الكبرى ( بناء عالقات صداقة  -١
 دور ریادي في اطار المنظمات الدولیة  -٢

  )لمنظمة االسھام ودعم أجھزة ا –التوقیع على غالبیة االتفاقیات  –االلتزام بمیثاق األمم المتحدة  –م ١٩٧١( االنضمام لألمم المتحدة           
 تشجیع الحوار بین الحضارات  -٤                   تكریس السلم واألمن الدولیین   -٣

  ** علل : تعد مملكة البحرین رمزا للتعایش األمثل والسالم الدائم 
 احترام منجزات شعوب العالم وتقدیرھا  -نھجھا سیاسة سلمیة تجاه مختلف القضایا             -
 رفضھا تسویة النزاعات عن طریق القوة  -

  والطوائف** علل : تعد مملكة البحرین نموذجا للتعایش والتسامح لجمیع الدیانات 

 م سنة للحوار بین الحضارات ٢٠٠٠بتسمیة العام تفعیل دعوة األمم المتحدة  -
 استضافة المملكة للدورة العاشرة لمؤتمر الحوار اإلسالمي المسیحي  -
 م ٢٠٠٨دى حوار الحضارات تنظیم منت -
 م ٢٠١٤تنظیم حوار الحضارات  -
 ابداء جاللة الملك حمد استعداد البحرین الستضافة األمانة العامة لحوار األدیان والثقافات -

  ** منجزات السیاسة الخارجیة لمملكة البحرین 

  المساھمة في حل النزاعات المسلحة وتعزیز السلم واألمن الدولیین  -١
  المساھمة في مكافحة اإلرھاب ) –المساھمة في إیجاد حلول للنزاعات  –( المشاركة في قوات حفظ السالم 

 المساھمة في تحقیق الشراكة العالمیة للتنمیة وتعزیز التعاون اإلنمائي -٢
  تقدیم مساعدات إنسانیة ) –مستشفى البحرین التخصصي بالصومال  –( تقدیم معونات ومساعدات 

 ى العدید من االتفاقیات الثنائیة مع مختلف دول العالم التوقیع عل -٣
 تعدد الزیارات الناجحة لمختلف دول العالم  -٤
 استقبال العدید من قادة الدول واعضائھا ومسؤولیھا رفیعي المستوى  -٥
 استضافة العدید من المؤتمرات والمنتدیات الدولیة العالمیة  -٦

  م )٢٠١٥حوار المنامة  –م ٢٠١٤المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرھاب الدولي  –م ٢٠١٤( حوار الحضارات والثقافات  

  

  الدرس التاسع (الحكم الرشید والشأن العام ) 

  نشأت مبادئ الحوكمة الرشیدة داخل المؤسسة االقتصادیة ثم انتشرت الى باقي المؤسسات المجتمعیة 

 ** مبادئ الحوكمة الرشیدة : المشاركة / سیادة القانون / الرقابة / الشفافیة / الكفاءة / الفاعلیة / النزاھة 

  ** فوائد الحوكمة الرشیدة : حمایة المصالح المشتركة / تحدید المسؤولیات والمھمات / تحقیق األھداف / ضمان الثقة والمصداقیة

   تحقیق التوازن الداخلي / ضمان االنسجام مع المحیط الخارجي                                  

  ** مبادئ الحكم الرشید : 

  تقدیم خدمة بجودة عالیة في وقت مناسب وتكلفة مقبولة   الكفاءة 
  تقدیم الخدمات واالستفادة منھا للجمیع من دون تفرقة   العدالة 

  واالستفادة منھاالقدرة على تحدید كیفیة الوصول للمعلومة   الشفافیة
  على حساب المال العام والوساطة غیر المشروعة   لإلثراءالتصدي   مكافحة الفساد

  قیام الجھات المعنیة واألفراد بما یجب علیھا وارضاء المواطن   الفاعلیة
  في الخدمات  بآرائھماعداد اآللیات واإلجراءات لیبدي المواطنون من خاللھا   المشاركة 

  خضوع الجمیع للقانون دون تمییز   سیادة القانون 
  قبول مطالب المواطنین وشكاویھم والرد علیھا وفق آجال مضبوطة ومعروفة  االستجابة 
  محاسبة األشخاص والجھات المقدمة للخدمات كلما تبین ان ھناك خلل ما   المساءلة 
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  ** مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة :

  ) مؤسسات الدولة ٢(   المجتمع المدنيمكونات  )١(
  مؤسسات رقابیة  مؤسسات قضائیة  مؤسسات سیاسیة  مؤسسات مھیكلة  أفراد

أشخاص مستقلین -
یساھمون بإبداء الرأي 

وتقدیم االقتراحات 
والشكاوى من أجل تحسین 

  الخدمات

مثل المجلس األعلى  -
االتحادات  –للمرأة 

المؤسسات  –العمالیة 
–المجالس  –العائلیة 

  المؤسسات االقتصادیة 
ھي مؤسسات تشارك  -

الدولة في صنع السیاسات 
العامة وتحقیق المصالح 

  المشتركة

الملك / مجلس الوزراء/  -
الوزراء/ المجلس الوطني 

  النواب ) –(الشورى 
  
مھمتھا صنع السیاسة -

  العامة وانفاذھا

المحاكم بمختلف  -
  درجاتھا وأنواعھا 

  
ر في مھمتھا : النظ-

النزاعات والحكم بین 
  الناس

رقابة دستوریة  -
  القوانین / 

  الرقابة اإلداریة والمالیة 

  

: ھو مختلف األنشطة التي تدیرھا مؤسسات الدولة باالشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص واألفراد  ** الشأن العام
  المستقلین لرسم السیاسات العامة وتجوید األداء خدمة للوطن والمواطن 

  ** وضح فیما تتجلى مبادئ الحكم الرشید في مملكة البحرین ؟

  نظمة ..) تضمن الحق في التمتع بمزایا الحكم الرشید مثل االنتخاب والترشیح( قوانین / لوائح / أالتشریعات  -١
 القیم الضامنة لمبادئ الحكم الرشید  -٢

  ( العدل / المساواة / قبول اآلخر المختلف / العیش المشترك / الشورى / التسامح / المشاركة ...)      
  میثاق العمل الوطني التي تضمنھا التشریعات مثل الدستور و                 

  ( المؤسسات التي تدعم الحكم الرشید ) : المؤسسات الضامنة والمجسدة لمبادئ الحكم الرشید** 

 األمانة العامة للتظلمات  -المؤسسة الوطنیة لحقوق االنسان       -دیوان الرقابة المالیة واإلداریة      -
 المجلس األعلى للمرأة  -وحدة خاصة للتحقیق بالنیابة العامة     -مفوضیة السجناء والمحتجزین      -
 جمعیات المجتمع المدني  -الصحف والقنوات التلفزیونیة            -الھیئة العلیا لإلعالم واالتصال       -

  : ** وسائل توظیف تكنولوجیا االتصال في خدمة الحكم الرشید

 راء / حجز مواعید  /  استخراج وثائق  / تقدیم اقتراحات / لفت نظر  / رفع تظلمات بیع / ش -
  

  إنجازات المملكة نحو تحقیق منظومة الحكم الرشید :** 

  تواصل مسیرة اإلصالح السیاسي والدستوري   / االندماج الطوعي في المنظومة الحقوقیة العالمیة 
  انشاء مؤسسات حقوقیة تدعم الحكم الرشید      / حریة الصحافة واإلعالم  / مكانة مرموقة للمرأة البحرینیة  

  
  الدرس العاشر (الشأن العام اإلعالمي والحكم الرشید )

  والشباب والسالم والفقر .....والمشاركة  اإلعالم : ھو تقدیم معلومات وأخبار وقضایا متعلقة بالتنمیة الشاملة مثل البیئة والعلوم والنوع االجتماعي** 

  في إدارة الشأن العام ورسم السیاسات ...              

  ** مبادئ الحكم الرشید التي یعمل اإلعالم الحر والمستقل على تكریسھا :

   مبدأ الشفافیة : -١
  / الفاعلیة / االستجابة / المساءلة )یحتاج مبدأ تكریس الشفافیة في اإلعالم الى التحقق من القدرة على ( الكفاءة 
  ُفاعلیتھ ) -  شرعیتھ  –مبدأ الشفافیة من التحقق من : ( وجاھة القرار موضوع العمل  یَُمكن 
 : یحتاج االعالم الحر المستقل تكریسا لمبدأ الشفافیة الى اعالمیین ذوي قدرات 

  قیق والتدقیق / كفایة في تجمیع المعطیات والتألیف بینھا ( كفایة في إدارة التحقیقات / كفایة في استعمال وسائل التح     
  / كفایة في تحدید الكلفة  ) / كفایة في اقناع الجمھور         

 :مبدأ المشاركة  -٢
  ** االعالم وتطویر الحیاة السیاسیة من خالل :

سیة / تكوین فكرة شاملة عن المشھد نشر الثقافة السیاسیة وتطویر الوعي السیاسي  / معرفة برامج الجمعیات واألحزاب السیا -
 ةیالسیاسي واالنتخابي / تنمیة القدرة على االختیار بین المتنافسین على قاعدة العدل والحیاد /تنمیة الوعي باالندماج في الحیاة السیاس



 

 ١٥ 

  ؟ ما یسعى الیھ اإلعالم المواطنيأھم وضح ** 

  / الھجرة / الفقر /اإلرھاب / التنمیة ..........)التوعیة بالقضایا المجتمعیة المعاصرة ( البیئة 
  تعزیز التغیر في االتجاھات والمواقف والسلوكات تجاه ھذه القضایا 
  التعریف بالجمعیات والمنظمات الناشطة في ھذه المیادین وتعزیز االندماج فیھا 

  ** وضح حقوق اإلعالمیین وضوابطھم في أثناء ممارسة مھنتھم 

  الضوابط  الحقوق
 حریة التعبیر  -
 حق النفاذ الى المعلومة واألفكار  -
  حق تلقي المعلومة ونقلھا لآلخرین  -

 احترام حقوق اآلخرین وسمعتھم  -
 حمایة األمن القومي  -
  ( یحظر على الجمیع ) التمییز –العنف  –یحظر علیھم الدعایة للحرب -

   

  تشریعات مملكة البحرین المكرسة إلعالم حر مستقل :** 

 ضمان حریة الرأي والبحث العلمي  -١
 حریة النشر بمختلف الوسائل التعبیریة السمعیة والبصریة  -٢
 حریة الصحافة والطباعة  -٣

  ** حدود حریة التعبیر واإلعالم :

 عدم المساس بالعقیدة اإلسالمیة    / وحدة الشعب البحریني    / حظر خطاب الكراھیة والعنف  -

  اإلعالم واستقاللیتھ ؟ ** علل دعم مملكة البحرین لحریة

 إیجاد الحلول الفضلى لمعالجة مشكالت المجتمع  -تھیئة المناخ الحر لنمو المجتمع            -

  مبادئ الممارسة الحرة والمستقلة لإلعالم واإلعالمیین : **

 الوحدة الوطنیة وأمن الوطن  الغیر  / المحافظة علىالدستور وسیادة القانون  / احترام حریة الرأي والفكر لدى  بأحكامالتمسك  -

  مظاھر حیادیة الدولة ومؤسساتھا أمام العملیة االنتخابیة :** 

 حظر الدعایة االنتخابیة من طرف الدولة أو مؤسساتھا ألحد المرشحین ضمانا للمساواة  -
 مراعاة وسائل االعالم المساواة في التعامل مع مختلف المرشحین  -
 تقدمھ الدولة ضمانا لتكافؤ الفرص بین المرشحین مراعاة المساواة في الدعم الذي  -

  * إنجازات مملكة البحرین في تثبیت الحكم الرشید وتطویر االعالم الحر والمستقل :*

  قضاء مستقل ) –استمرا مسیرة اإلصالح السیاسي واإلداري ( فصل بین السلطات 
 االتفاقیات الدولیة ) احترام حقوق االنسان والحریات األساسیة والشخصیة ( المصادقة على 
  وحدة خاصة للتحقیق بالنیابة –مفوضیة حقوق السجناء والمحتجزین  –( المؤسسة الوطنیة لحقوق االنسان انشاء مؤسسات حقوقیة مستقلة ( 
 ( لمختلف المذاھب والدیانات) حریة ممارسة الشعائر واالحتفاالت العقائدیة 
  ھیئة مستقلة لالعالم ) –قنوات تلفزیونیة  –مجالت  –( صحف تنوع وسائل االعالم 
  ٢٠١٤عاصمة للسیاحة االسیویة  -٢٠١٣( عاصمة للسیاحة العربیة اشعاع البحرین دولیا( 
  ( جمعیات سیاسیة ونسائیة واجتماعیة )مجتمع مدني متطور 
  البحرین مركز تجاري ومالي واستثماري 
  لمرأة على حقوقھا السیاسیة والدستوریة )حصول ا –( مجلس أعلى للمرأة مكانة مرموقة للمرأة 
 تمكین ) –ھیئة تنظیم سوق العمل  –( قوانین متطورة  إنجازات رائدة في اصالح سوق العمل والتوظیف 

  ** أبعاد رؤیة جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة لرسالة االعالم الحر والمستقل 

  البعد اإلقلیمي والدولي  البعد الوطني
  توافر االطار التشریعي الضامن لحریة اصدار الصحف والمطبوعات  -
  ضمان أمن الصحفیین وسالمتھم  -
  ضمان الوصول والنفاذ الى المعلومات  -
  حمایة سریة المصادر  -
  حظر إھانة الصحفیین أو التعدي علیھم  -
  ضمان عدم التجریم الفعلي لحریة التعبیر والرأي بالنسبة للصحفیین  -

  دعوة جاللة الملك لصیاغة میثاق دولي یتضمن : -
  التقید بالمبادئ األخالقیة والمھنیة في تحري المصداقیة واألمانة  -
  نشر قیم السالم والتسامح والوسطیة  -
  نبذ روح التعصب والتطرف والغلو والعداوة  -
  االمتناع عن نشر الشائعات أو التحریض على الفرقة أو الكراھیة  -
  الجھود لوقف بث القنوات المسیئة والمثیرة للفتنة تضافر  -

  



 

 ١٦ 

  ** وضح مزایا االعالم الحر والمستقل ؟

 یرفع منسوب الثقافة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة لدى المواطنین والھیئات 
  ینمي القدرة على الممارسة النقدیة والموضوعیة  
  ینیر السبیل التخاذ القرارات الصائبة 
 والكفاءة والفاعلیة ن على التحلي بالمسؤولیة یحث الموظفی 
  ینمي ثقافة احترام القانون 
  یساعد على تمكین الجمھور من الوصول لمعلومة موثوق بھا 
  اتاحة معلومات موثوق بھا ومفیدة 
  ینمي قدرة الناس على أن یكونوا جزءا أساسیا من شراكة عالمیة جدیدة 

  للشأن المالي في مملكة البحرین )اإلدارة الرشیدة الدرس الحادي عشر ( 

  ** أھم الھیئات المعنیة بإدارة الشأن العام المالي تصرفا ورقابة :

 وزارة المالیة ( تتولى اعداد المیزانیة العامة للدولة ) -١
 السلطة التشریعیة ( بوصفھ فضاء للحوار والرقابة والتشریع ) -٢
 واعداد التوصیات )دیوان الرقابة المالیة واإلداریة ( رصد االختالالت  -٣
 الھیئات القضائیة ( سلطة فرض احترام القانون ) -٤
 وسائل االعالم ( لتوسیع دائرة التشارك والرقابة ) -٥

  ھي أداة السیاسة المالیة للدولة وتتضمن بیان اإلیرادات والمصروفات المقدرة خالل سنة مالیة معینة ** المیزانیة العامة للدولة :

  تخضع المیزانیة العامة للدولة لقانون المیزانیة العامة  نیة :** الطابع الرسمي للمیزا

  ** أھداف المیزانیة : 

 تحقیق اإلدارة الحدیثة  -٢تحقیق االستقرار والنمو االقتصادي                 -١

  ** آلیات تحقیق أھداف المیزانیة :

 عالیة الكفاءة والف -٢التوظیف العادل للموارد الوطنیة                       -١

  اإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات  الرقابة على  – ٣

  تحقیق الشفافیة والمساءلة في إدارة المیزانیة  -٤

  ** التشارك في اعداد المیزانیة العامة للدولة واعتمادھا :

 داخل كل وزارة وجھة حكومیة  -١
 : وفق برنامج عمل الحكومة وتعلیمات وزیر المالیة)التنسیق بھدف تحدید األولویات  -  ( تحدید الطلبات الخاصة لكل إدارةیتم الحرص على 

 
 التشارك بین وزارة المالیة وبقیة الوزارات  -٢
  : تحرص وزارة المالیة على 

 المالیة العامة تحقیق التوازن بین احتیاجات وطلبات كل وزارة والتوازنات -اتاحة الفرصة للتباحث مع كل وزارة واالستماع لرأیھا       -
 

 التشارك بین وزارة المالیة ومجلس الوزراء  -٣
 : عند عرض وزیر المالیة لمشروع الموازنة على مجلس الوزراء العتماده یُحَرُص على 

 اجراء ما یلزم من تعدیالت على المیزانیة قبل إقرارھا مشروعا  -    اتاحة فرصة للحوار في اطار مجلس الوزراء  -
 

 الوزراء ومجلس النواب  التشارك بین مجلس -٤
 : یعرض وزیر المالیة مشروع الموازنة على مجلس النواب ویتم الحرص على 

 تمریر المشروع في اآلجال المحددة لمنح الوقت الكافي للمناقشة  -
 الحرص على التوافق بین النواب والحكومة العتماد المیزانیة  -

  ** دیوان الرقابة المالیة واإلداریة :

  جھاز مستقل یتبع جاللة الملك ویتولى مھمة :               

 یتحقق ومشروعیة استعمال ھذه األموال وحسن ادارتھا وفقا للقانون -الرقابة المالیة على أموال الدولة         -



 

 ١٧ 

  : تبرز الشفافیة من خالل  ضمانات شفافیة الرقابة المالیة للدیوان** 

  متابع تقریره السنوي من قبل جاللة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ) –تبعیتھ للملك  -( استقاللیة الدیوان                                        

  : تقوم الرقابة المالیة للدیوان على التأكد من  ** المضامین األساسیة للرقابة المالیة

  حسن أدارتھا بمعنى صرفھا وفق األھداف ) –المشروعیة بمعنى صرف األموال وفقا للقانون  –تعمال أموال الدولة ( سالمة اس                   

  : تكریسا لمبدأ الشفافیة من خالل  ** أھمیة التحقق في المخالفات والمالحظات الواردة في تقریر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة

 التقریر من مالحظات ومخالفات وتجاوزات  التدقیق والتحقیق في كل ما یرد في 
  المساءلة في المستویین اإلداري والقضائي 
  المحاسبة والعقاب اذا ثبت سوء التصرف 
  إضفاء مزید من الفعالیة في إدارة المال العام 

  ** آلیات الرقابة المجتمعیة ووسائطھا :

 اتھا ال یقتصر موضوع الرقابة المالیة واإلداریة على الدولة ومؤسس 
  األطراف المجتمعیة التي تمارس الرقابة المالیة واإلداریة 

 أفراد .... ) –جمعیات  –منظمات وطنیة  –منظمات المجتمع المدني ( مؤسسات إعالمیة  -١
 مؤسسات القطاع الخاص  -٢

  ھذه األطراف تعبر عن رأیھا وتصوغ المالحظات والتوصیات بشأن الرقابة المالیة واإلداریة 

  التي توظفھا األطراف المجتمعیة لممارسة الرقابة المالیة واإلداریة :** الوسائط 

 الحمالت التوعویة -٤الندوات والمنابر والفعالیات والمؤتمرات  -٣شبكات التواصل االجتماعي      -٢االعالم المكتوب والسمعي والبصري    - ١

  ** أھمیة الحوارات المجتمعیة :    

  تعبیرا عن دینامیكیة وحركیة وھیئات المجتمع یعتبر تنوع وتعدد اآلراء 
  في أدارة الشأن العام المالي تكریس مبادئ الحوكمة الرشیدة  

 

  

  

  


