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ِدَمة
َ
ق
ُ
امل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

أما بعد،

يأتي إعداد كتاب التاريخ القطري والمواطنة للمدارس الخاصة كافة، من أجل 
التاريخية  التاريخية والحضارية لدولة قطر عبر العصور  باإلنجازات  الطلبة  تعريف 
المختلفة، والتأكيد على دور األجداد واآلباء في صنع هذا التاريخ من خالل التآلف بين 
دولة قطر الحديثة  ودور قادة الدولة وجهودهم في بناء  القيادة والشعب من جانب، 
ونهضتها في المجاالت كافة من جانب آخر،  وكذلك بهدف تعزيز فهم الطلبة ألدوارهم 

الحالية والمستقبلية في الحفاظ على الهوية القطرية وهذه اإلنجازات والبناء عليها.

وقد تضمنت سلسة كتب التاريخ القطري والمواطنة الدمج بين مجالي التاريخ 
والوسطية  والوالء  االنتماء  على  القائمة  القيم  من  مجموعة  يعزز  بما  والمواطنة، 
العيش  مبادئ  وترسيخ  الفاعلة،  المواطنة  ظل  في  والواجبات  والحقوق  واالعتدال 
المشترك بما يعمق الوحدة الوطنية، وتم االعتماد في طرح الموضوعات على التوازن 
بين الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية المستمدة من وثيقة معايير الدراسات 
االجتماعية في دولة قطر، وبما يراعي الترتيب الزمني لألحداث بعيدا عن الحشو والتكرار 
واالسهاب، وبما يعزز جوانب التفكير الناقد واالبداعي وحل المشكالت من خالل تنوع 

التدريبات واألنشطة لتلبية أنماط التعلم المختلفة عند الطلبة.

األحوال  ويشتمل كتاب المستوى الثامن على ثمانية دروس على النحو اآلتي: 
االقتصادية واالجتماعية في دولة قطر بين عامَي 1913-1949، الموارد االقتصادية 

األمن االجتماعي  التغير االجتماعي في المجتمع القطري وعوامله،  في دولة قطر، 
والطفل،  المرأة  حقوق  االنسان،  لحقوق  األساسية  المصادر  واالقتصادي، 

السالم العالمي، التعصب والتمييز العنصري.

بهدف  الكتاب  اإليجابي مع محتويات  التفاعل  الطلبة  ونأمل من 
أدواركم  وفهم  اإليجابية  االتجاهات  وبناء  والمهارة  المعرفة  اكتساب 

ومسؤولياتكم تجاه وطنكم قطر والعالم جميعا.

والله ولي التوفيق



فَهًرس:
ْ
ال



األحوال االقتصادية 
واالجتماعية في دولة قطر 

بين عامي 1949-1913

أهلي. 
الكتاتيب.

اشارُك في بناء وطني، ألن 
بنى بحكمة قادتها 

ُ
األمم ت

وسواعد أبنائها .

الدرس األول:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يبين األحوال االقتصادية واالجتماعية 
في عهد الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني.
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التنقيب عن النفط:

بــدأت عمليــة التنقيــب عــن النفــط عــام 1935م فــي  حقــل 

دخــان البـــري غــرب قطــر مــن خــالل الشــركة األنجلــو فارســية، 

ولكن توقفت عمليات التنقيب بسبب قيام الحرب العالمية 

ة مصادر الدخل، ثم عادت عملية 
َّ
ب عليه قل الثانية؛ مما ترتَّ

التنقيــب عــن النفــط مــرة أخــرى مــع انتهــاء الحــرب العالميــة 

ــن.  الثانيــة، وبــدأت األحــوال االقتصاديــة فــي التحسُّ

ت بها دولتنا الحبيبة خالل فترة حكم الشيخ  شــهدت قطــر تغيـًرا في األحوال االقتصادية واالجتماعية، التي مرَّ

عبد هللا بن جاسم آل ثاني، والتي كان لها األثر الكبير في سكان قطر آنذاك:

فهل تعرف تلك األحوال االقتصادية واالجتماعية التـي حدثت في قطر بيـن عامي 1913م إلى 1949م؟

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

األحوال االقتصادية واالجتماعية
في دولة قطر بين عامَي 1949-1913

أواًل: األحوال االقتصادية

م الشــــيخ عبــــد اللــه بــــن جاســــم آل ثانــي فــــترة 
ُّ
ــــْد يمضــــي علــــى تســــل

َ
لــم يك

ـــوال  عــــاني البــــالد مــــن ســــوء األحـ
ُ
مــــن الزمــــن فــي الحكــــم حــــتى بــــدأت ت

االقتصاديــة عقــب تدهــُور حرفــة الغــوص علــى اللؤلــؤ، وكســاد تجارتهــا؛ 

وذلــــك ألســــباب عديــــدة؛ منهــــا: 

ى إلــى . 	 ــــا أدَّ ظهــــور اللؤلــــؤ الصناعــــي اليابانــي منــــذ مطلــــع القــــرن العشــــرين، وإغــــراق األســــواق العالميــــة بــــه؛ ممَّ

انخفــــاض أســــعار اللؤلــــؤ الطبيعــــي. 

 كانــت فرنســا . 	
ُ

إغالق األســواق األوروبيــة أمــام تصريــف اللؤلــؤ القطــري بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث

هي المستورد الرئيس له.

حقل دخان

الدرس األول
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ثانيًا: األحوال االجتماعية 

نتــــج عــــن تدهــــُور األحــــوال االقتصاديــــة فــي بدايــة عهــد الشــيخ عبــد اللــه بــن جاســم آل ثانــي أن شــــهدت البــــالد 

ا عــن فــرص العمــل، وقــد 
ً
ان؛ لهجــرة أعــداد كبـيـرة منهــم إلى المناطــق المجــاِورة بحث

َّ
ك انخفاًضــا كبــيًرا في عــدد السُّ

رت الهجــــرة بحــــوالي ربــــع ســــكان إمــــارة قطــــر. ــــّدِ
ُ
ق

كما ساءت األوضاع االجتماعية؛ فقد ارتفعت األسعار، وعمَّ الغالء. 

ِجب عن األسئلة اآلتية: 
َ
في ضوء ما سبق أ

1- اذكر الحرفة التي ارتكزت عليها الحياة االقتصادية في قطر قبل النفط.

.................................................................................................................

ح  ة على االقتصاد القطري. َوّضِ 2- كان لظهور اللؤلؤ الصناعي آثار سلبيَّ

ذلك.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

فكر وأجب

األحوال االقتصادية واالجتماعية     في دولة قطر بين عامَي 1949-1913

إثـــرائي
اب األوضاع االجتماعية واالقتصادية خالل فتـرة كساد تجارة  تَّ

ُ
وصف أحد الك

:
ً

اللؤلؤ، قائال

رًعــا بحاجتهــم لتدبـــير المؤونــة، 
َ
»بلــغ ســوء الحــال بالنــاس أنَّ الكثيريــن ضاقــوا ذ

َبــلُّ بالمــاء؛ ليــذوب مــا َعِلــَق بقاعهــا وأطرافهــا مــن 
ُ
ؤخــذ وت

ُ
وأنَّ أوعيــة التمــر كانــت ت

بقايــا التمــر؛ ليكــون مــن ذلــك عصيـــر باهــت ُيعـيـــن بعــض ال�شــيء علــى الجــوع«.

اقرأ وأجب

من خالل فهمك ملا سبق:

ل الشعب القطري هذه الفترة العصيبة؟  - ما تقديرك لتحمُّ

................................................................................................................................................................

 - لو كنت من مواطني ذلك العصر؛ ماذا كنت ستفعل حيال هذه األزمات؟

................................................................................................................................................................
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الكتاتيب

مظاهر الحياة االجتماعية:

: التعليم:
ً
ال أوَّ

ار والقضاة اإلنفاق عليه  جَّ  تولى التُّ
ُ

ا؛ حيث بدأ التعليم في قطر أهليًّ

لحاجتهــم إليــه مــن أجــل التدويــن والتســجيل والحســاب؛ لتنظيــم 

ومــن هنــا  بالداخــل والخــارج،  أعمالهــم ومعامالتهــم االقتصاديــة 

ــار وعلمــاء الديــن ظهــور بــوادر  جَّ عرفــت قطــر علــى يــد رجالهــا مــن التُّ

للتعليم القائم أساًسا على الكتاتيب التـي ُيدرَّس فيها فقط القراءة 

والكتابــة وحفــظ القــرآن الكريــم وتجويــده.

ــع مــن الكتاتيــب، ودعــا الشــيخ محمــد  اهتــمَّ الشــيخ عبداللــه بــن جاســم آل ثانــي بعــد توليــه الحكــم بالتعليــم، فوسَّ

له مهمة إنشاء المدرسة األثرية التي تمَّ افتتاحها سنة 1913م، وشملت مناهجها العلوم 
َ
ْجد، وأوك

َ
بن مانع من ن

جار قطر بإنشــائها من خالل جلب العديد من الكتب 
ُ
َحَق بالمدرســة مكتبة ســاَهَم ت

ْ
ل
َ
الشــرعية واللغة العربية، وأ

من الخارج.

مــات المتطوعــات- رائــدة العمــل النســائي بقطــر؛ فهــي أول  ِ
ّ
عــد الســيدة آمنــة محمــود الجيــدة -إحــدى أبــرز الُمعل

ُ
وت

ابهــا ألول مدرســة  تَّ
ُ
ل ك ُمعلمــة قطريــة، وأول مديــرة ألول مدرســة قطريــة نظاميــة للبنــات بقطــر، وذلــك بعــد أن تحــوَّ

حديثــة لتعليــم البنــات فــي عــام 1956م. 

- اذكر أسباب  الحاجة إلى التعليم قبل النفط.

.........................................................................................

ْح دور الكتاتيب في التعليم قبل ظهور النفط. - وّضِ

.........................................................................................

إثــــرائي
ْل على اهتمام قطر بتعليم المرأة. ِ

ّ
- دل

..............................................................................................................

- ما مسؤولية المجتمع في نهضة التعليم؟

..............................................................................................................
اقرأ وحلِّل

الدرس األول
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: دور املجالس:
ً
ثانيا

ا في الحياة االجتماعية والثقافية للمجتمع القطري في تلك الفـــترة، فقد كانت  ل المجالس عنصًرا أساسيًّ ِ
ّ
مث

ُ
ت

شات األدبية 
َ
ت بإنعاش الحركة الفكرية، حيث كانت تدور في المجالس المناق بمثابة األندية الثقافية التي اهتمَّ

شة بعض المسائل الفقهية والدينية.
َ
والفكرية، وإلقاء الشعر، وقراءة الروايات، ومناق

َستهم 
َ
م من ُمجال

ُّ
وقد حرص اآلباء كثيـًرا على اصطحاب أبنائهم للمجالس لالستماع إلى أحاديث الكبار والتعل

أساســيات الحيــاة، وعــادات وتقاليــد اســتقبال الضيــوف، وبخــالف ذلــك كان للمجلــس دور اقتصــادي؛ حيــث 

ار، ويتمُّ عْقد العديد من الصفقات التجارية بـيـن  جَّ اعُتبـرت مكاًنا للتبادل التجاري، ففيها يجتمع النواخذة والتُّ

ــار المحلييــن أنفســهم وبيـــن التجــار األجانــب. جَّ التُّ

إثرائي

اقرأ وحلِّل

: القضاء:
ً
ثالثا

 جرت العادة 
ُ

ا، وكذلك كان الحال بالنســبة للقضاء، حيث
ً
كان المجتمع القطري قبل النفط مجتمًعا بســيط

خــذ  أن يعّيـــن شــيخ قطــر شــخًصا لســماع شــكاوى الخصــوم، والــذي غالًبــا مــا ُيتَّ

مجلــس فــي الســوق أو بالقــرب مــن مقــّرِ الحاكــم، فَيِفــُد إليــه المتخاصمــون للنظــر 

في شكاويهم، ويحاول أن يجد لهم الحلول الُمْرضية والصلح بين المختصمـين، 

وفــي حالــة عــدم رضــا األطــراف المتخاِصمــة بحلــول الشــيخ، فإنــه يبعثهــم إلــى 

القا�شــي، كل حســب نــوع شــكواه وقضيتــه، وانقســمت المحاكــم فــي قطــر إلــى:

   أ- المحاكم الشرعية.

ب- محكمة السالفة.

ومــن أشــهر القضــاة فــي قطــر فــي تلــك الفتـــرة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه 

ْوَحة،  الدرهم، القا�شي محمد بن جابر الجابر، ثم بعد ذلك تمَّ تعييـن الشيخ محمد بن مانع كبيـر القضاة في الدَّ

ًمــا وإماًمــا وقاضًيــا، وفــي الخــور كان الشــيخ إبراهيــم األنصاري. ِ
ّ
فــكان يعمــل ُمعل

اشــتقت تســمية محكمــة الســالفة 

»الســالفة«  العاميــة  الكلمــة  مــن 

وهــي أن املشــتكي يعــرض قضيتــه 

وهــــــذه  الـمحــكمـــــة،  علــــــى  شــفوًيا 

بالــــنـــظر  متخصصـــــــة  الـمحكمــــــة 

الغــوص. فــــي منازعــــــات 

أضف�ملعلوماتك

من خالل فهمك لما سبق:

ما تقييمك لدور التعليم والقضاء في بناء المجتمع؟

األحوال االقتصادية واالجتماعية     في دولة قطر بين عامَي 1949-1913
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• تدهورت حرفة الغوص على اللؤلؤ  وكسدت تجارته.

• بدأت عمليات التنقيب عن البترول في عام 1935 بحقل دخان.

• توقفت عمليات التنقيب بسبب الحرب العاملية الثانية.

• عادت عمليات التنقيب مع نهاية الحرب وتحسنت األحوال في قطر.

األحوال االقتصادية

• انخفض عدد سكان قطر نتيجة تدهور األحوال االقتصادية.

ا عن فرص 
ً
• هاجر عدد من سكان قطر إلى البالد املجاورة بحث

العمل.

• ساءت األوضاع االجتماعية وارتفعت األسعار وعم الغالء.

األحوال االجتماعية

أسباب كساد تجارة اللؤلؤ

تذكر

1. ظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني.

2. اغالق األسواق األوروبية أمام اللؤلؤ القطري.

الدرس األول
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: التعليم
ً
أوال

• بدأ التعليم في قطر أهلًيا بدعم من التجار وعلماء الدين.

• قام التعليم األهلي في قطر على الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم.

• اهتم الشيخ عبد هللا بالتعليم وأفتتحت املدرسة األثرية 1913.

• رائدة املعلمات املتطوعات هي السيدة آمنة محمود الجيدة.

: دور املجالس
ً
ثانيا

• املجالس بمثابة أندية ثقافية وفكرية حيث كانت تدور فيها مناقشة بعض املسائل الفقهية 

   والدينية.

• اصطحب اآلباء أبنائهم للمجالس للتعرف على العادات والتقاليد والقيم.

• كانت املجالس مكاًنا للتبادل التجاري وعقد الصفقات التجارية.

: القضاء
ً
ثالثا

• انقسمت املحاكم في قطر إلى الشرعية والسالفة.

من أشهر قضاة تلك الفترة:

1. عبد الرحمن بن عبد هللا الدرهم.

2. محمد بن جابر الجابر.

3. محمد بن مانع.

4. إبراهيم األنصاري.

مظاهر الحياة االجتماعية 

األحوال االقتصادية واالجتماعية     في دولة قطر بين عامَي 1949-1913
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األنشطة والتدريبات

النشاط الثاني: 

قــم بزيــاة مكتبــة قطــر الوطنيــة وقــراءة كتــاب: )السيــــــــــــــدة آمنـــــــــــــــة محمـــــــــــــــــود الجيــــــــدة )1913 - 
2000(: رائــدة تعليــم البنــات والعمــل النســائي فــي دولــة قطــر(.

النشاط األول: 

شاهد وأجب: من خال مشاهدة فيلم اللؤلؤ والنفط.

- ما الِحَرف الرئيسة  قبل ظهور النفط؟ 

- صف وْضع تجارة اللؤلؤ في قطر في بداية القرن العشرين كما جاء في الفيلم. 

- اكتشاف النفط كان المنقذ لقطر من استمرار تدهُور أوضاعها االقتصادية 

ْح ذلك. واالجتماعية.  وّضِ

- كيف يمكن أن تواجه الدولة مشكلة االعتماد على مصدر واحد في االقتصاد؟

ْص أهم األفكار التي أعجبتك في شخصية السيدة آمنة محمود الجيدة. ِ
ّ
- لخ

ًصا للكتاب في عرض تقديمي. 
َّ
ْم ُملخ - صّمِ

ْم بعقد حلقة نقاشية مع زمائك حول موضوع الكتاب. 
ُ
- ق

أواًل: األنشطة

الدرس األول
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

ثانيًا: التدريبات

شِهَدت قطر في بدايات حكم الشيخ عبد هللا بن جاسم:- 	

     أ- هجرات وافدة للبالد.            ب- هجرات خارجة من البالد.

ا كبيًرا.            د- تصدير النفط للخارج. ا عمرانيًّ ج- نموًّ  

ت عملية التنقيب عن النفط في قطر بسبب:- 	
َ
ف

َّ
توق

      ب- قيام الحرب العاملية الثانية.     أ - قيام الحرب العاملية األولى.

    د- عمليات القرصنة البحرية.    ج- إفالس الشركة البريطانية. 

من أسباب كساد تجارة اللؤلؤ في قطر:- 	

ان إلى الصناعة.    أ - ظهور اللؤلؤ الياباني.
َّ
ك     ب - اتجاه السُّ

      د- انخفاض مستوى املعيشة.   ج - ظهور النفط. 

بدأت عملية التنقيب عن النفط في قطر في حقل:- 	

أ - دخان.    ب - الوكرة.    
    د - الرويس.   ج - مسيعيد. 

كانت أكثر الدول األوروبية استيراًدا للؤلؤ الطبيعي من قطر:- 	

ب- فرنسا.   أ - بريطانيا.     

ج- إيطاليا.     د- إسبانيا.  

األحوال االقتصادية واالجتماعية     في دولة قطر بين عامَي 1949-1913
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السؤال الثاني:  أجب عن األسئلة التالية:

ا:  السؤال الثالث:  برِهْن على صحة العبارات التالية تاريخيًّ

ر تدهُور حرفة الغوص على اللؤلؤ وكساد تجارته؟- 	 ِبَم تفّسِ

.......................................................................................................................................................................................................................

ح ذلك.- 	 اِنية سلًبا  على األحوال االقتصادية القطرية، وّضِ
َّ
رت الحرب العاملية الث

َّ
أث

.......................................................................................................................................................................................................................

ا بعد الحرب العاملية الثانية.- 	 ن األحوال االقتصادية في قطر نسبيًّ ْل تحسُّ ِ
ّ
عل

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

ـــوال االقتصاديــــة فــي بدايــة عهــد الشــيخ عبــد هللا بــن - 	 مــا النتائــج املترتبــة علــى تدهــــُور األحـ

جاســم آل ثانــي؟

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 أحوال القضاء في عهد الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني.- 	
ْ

ِصف

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

ح ذلك.- 	 ا في املجتمع القطري. َوّضِ ا مهمًّ ا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ لعبت املجالس دوًرا ثقافيًّ

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

ا.- 	 بدأ التعليم في قطر أهليًّ

.......................................................................................................................................................................................................................

الدرس األول

الدرس الثاني:



الموارد االقتصادية
في دولة قطر

األمن الغذائي، االستزراع 
السمكي، االكتفاء الذاتي.

أحرُص على استغال املوارد 
 على 

ً
املتاحة بما ال يؤثر سلبا

حقوق األجيال التالية،  وذلك 
لتعزيز ملبدأ التنمية املستدامة .

الدرس الثاني:

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يتعرف مواقع توزيع الظواهر الطبيعية والبشرية في دولة قطر.
يتعرف املفاهيم االقتصادية.

يبين اإلنتاج الوطني في دولة قطر ومكوناته.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :
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إثــــرائي

زت دولة قطر في الِعْقد األخير على عملية تنويع مصادر الدخل؛ وذلك لتعزيز اقتصادها القومي كجزء من 
َّ
رك

رؤية قطر 0	0	م.

الموارد االقتصادية في دولة قطر

ا؟  وملاذا؟ - في رأيك هل يتحقق االكتفاء الذاتي من اإلنتاج الزراعي في دولة قطر حاليًّ

......................................................................................................................................

- ما مقترحاتك لترشيد استهاك املواد الزراعية لتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن  

الغذائي للدولة؟

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

فَكِّر وناقش

االكتفاء الذاتي: 
قدرة الدولة على توفيـر 

احتياجات السكان من املنتجات 

دون اللجوء لالستيراد من 

الخارج بهدف التقليل من 

مستوى التبعية االقتصادية و 

السياسية  للدول األخرى.

أضف�ملعلوماتك

األمن الغذائي:
الدولــة  ملواطنـــي  الغـــــــــــذاء  توفيـــر 

يكفــي  بمــا  املحلــي  إنتاجهــا  مــن 

يزيــد  أو  الســـــــــــــــــــــكان  حـــــــــــــــــــــــــــــاجة 

. عليــه

أضف�ملعلوماتك

أواًل: اإلنتاج الزراعي:

ولي دولة قطر اهتماًما متزايًدا بتطوير القطاع الزراعي، وتعمل على 
ُ
ت

مواجهة التحديات التي تواجه الزراعة؛ لتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن 

الغذائي للدولة.

النشاط الزراعي في دولة  وسوف نتعرَّف على التحديات التي تواجه  

قطر وجهودها من أجل تنمية القطاع الزراعي.

الدرس الثاني
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عيق تحقيق االكتفاء الذاتي، 
ُ
 يواجه النشاط الزراعي في دولة قطر العديد من التحديات التي ت

ومن أبرزها:

1 - قلة األرا�ضي القابلة للزراعة.

 التحديات التي تواجه النشاط الزراعي في دولة قطر:

املصدر : جهاز التخطيط واإلحصاء - اإلحصاءات الزرعية بدولة قطر 2017م.

إجمالي مساحة دولة قطرمساحة األرا�شي القابلة للزراعة )الوحدة بالهكتار(العام

المجموعغير مزروعةمزروعة2017م
1161000

115905341065000

جدول )1( املساحات املزروعة وغير املزروعة بدولة قطر

الهكتار = 0.01 كم2

املوارد االقتصادية في دولة قطر

إثــــرائي

اقرأ واحسب

احسب  قطر،  بدولة  الزراعية  األراضـي  ملساحة  السابق  الجدول  من خالل 

سب املئوية لآلتي:  ِ
ّ
الن

-  نسبة املساحة القابلة للزراعة من املساحة لدولة قطر. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

-  نسبة املساحة املزروعة من إجمالي املساحة القابلة للزراعة بدولة قطر.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

-  نسبة املساحة غير املزروعة من إجمالي املساحة القابلة للزراعة بدولة قطر.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



22

 جهود دولة قطر من أجل تحقيق تنمية القطاع الزراعي:

سعت دولة قطر لتحقيق األمن الغذائي من خالل تأسيس برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي عام 008	م والذي يهدف 

إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية من خالل اقتصاد زراعي قوي قائم على املعرفة يؤدي إلى تقليل اعتماد الدولة 

على الواردات الغذائية.

ا للبرنامج بذلت الحكومة العديد من الجهود تتمثل في:
ً
وتنفيذ

1 - إنشاء املحميات الزراعية.

2 - جذب رؤوس األموال الوطنية لاستثمار في قطاع الزراعة.

3 -  تقديم الدعم الازم لتنمية املنتج الزراعي املحلي من خال عقد البرامج واملؤتمرات على سبيل املثال:

فكر وأجب

-2   موقع دولة قطر في النطاق الصحراوي الجاف. ما النتائج املترتبة على ذلك؟

ْحب وقلة التعويض.  -3  ارتفاع نسبة امللوحة في املياه الجوفية بسبب تزايد كميات السَّ

-4   قلة االستثمار في القطاع الزراعي؛ النخفاض العائد املالي وطول فترة االستثمار.

شكل )1( نسبة املساحة غير املزروعة من إجمالي املساحة القابلة للزراعة بدولة قطر بالهكتار عام 2017

أراض غير مزروعة
األرا�شي القابلة للزراعة

18%

82%

التـي تواجهها دولة قطــر في  م عدًدا من املقترحات لحل املشكات   قّدِ  -

القطاع الزراعي.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

الدرس الثاني
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مبادرة اكتفاء:
أطلقــت شــركة حصــاد الغذائيــة 

الرائدة في قطاعي الزراعة والثـروة 

التــي  »اكتفــاء«  الحيوانيــة مبــادرة 

غيـــر  املحليــة  املــزارع  تســتهدف 

والتــي تزيــد نســبتها عــن  املنتجــة، 

لتشــجيعها علــى اإلنتــاج،   ،%  80

وتهدف مبادرة »اكتفاء« إلى تعزيز 

األمــن الغذائــي املحلــي مــن خــالل 

دعم أصحاب املزارع غيـر املنتجة.

أضف�ملعلوماتك

   أ-  برنامج مزارع قطر لدعم وتحفيـز املنتج الزراعي املحلي لينافس املستورد.

ب-  معرض قطر الدولي الزراعي والذي يعتبـر  فرصة مثالية للكوادر الوطنية العاملة في املجال الزراعي لالطالع 

على أهم املعدات والتقنيات واملنتجات الزراعية الستغاللها في تحقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة.

4 -  دعم الحكومة لعدد من املشاريع واملبادرات، مثل مشروع اإلحصاء الزراعي، ومبادرة اكتفاء لشركة 

حصاد الغذائية.

ب السنوي في دولة قطر
َ
ط مهرجان الرُّ

- استخدم شبكة اإلنترنت لجمع معلومات عن مبادرة "اكتفاء" ودورها في 

تعزيز األمن الغذائي لدولة قطر .

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ابـحث وتعلَّم

إثــــرائي

املوارد االقتصادية في دولة قطر
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1- الزراعة املكشوفة:

عرف بزراعة الحقول املفتوحة، وتمثل الزراعة املكشوفة النسبة 
ُ
ت

األعالف،  ومن أبرز محاصيلها:  ا،  الرئيسة للزراعة في دولة قطر حاليًّ

والخضراوات، والحبوب.

2- الزراعة املحمية:

ومن أبرز املحاصيل التي يتم  976	م،  عام  ظهرت في دولة قطر  

زراعتها في هذا النوع: الخيار والطماطم، والفلفل، وزهور الزينة.

  أنواع الزراعة في دولة قطر:

مشروع أم غويلينة لزراعة األعاف الخضراء 

الزراعة املحمية للخضراوات املحلية في دولة قطر

الزراعة املحمية: 
إنتاج الخضار أو نباتات الزينة 

في بيوت محمية كبيـرة من 

البالستيك الخفيــــف؛ لتوفيـر 

ظروف نمو مواتية، ولحماية 

املحـــاصيل من تقلبـات الطقس 

وأحياًنا من اآلفات؛ ممــا ُيســــاعد 

على إنتـــاج نبــــاتـــــات في غيـر 

مواسمها العادية.

أضف�ملعلوماتك

الدرس الثاني
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املوارد االقتصادية في دولة قطر

   أهم املحاصيل الزراعية في قطر:

قت دولة قطر املرتبة األولى  حقَّ

ا  ا والثانية والعشرين عامليًّ عربيًّ

في مؤشر األمن الغذائي العالمي 

للعام 2018، الصادر عن وحدة 

»إيكونوميست إنتليجنس« 

لألبحاث.

أضف�ملعلوماتك

جدول )2( نسبة اإلنتاج الزراعي ونسبة االكتفاء الذاتي في دولة قطر 2017م.

ج
َ
نسبة االكتفاء الذاتي )%(نسبة اإلنتاج )%(املنت

37.00الحبوب

5713.50األعاف الخضراء

1816.4الخضراوات

5 2الفاكهة

2086.6النخيل

شكل )2( املصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء - اإلحصاءات الزراعية 2017م

fruits
Date palms

20

18
57
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شكل )3( أعداد رؤوس الحيوانات في قطر عام 2017م

1000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

24.958

932.472

382.423

105.387

7.333

الِحظ واحسب 

من خال الجدول والشكل البياني أجب عما يأتي: 

د أعلى املحاصيل إنتاًجا وأقلها إنتاًجا في دولة قطر . 	 - حّدِ

..................................................................................................................

	 - بم تفسر أهمية زراعة محاصيل األعاف الخضراء؟

..................................................................................................................

قت دولة قطر االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية؟
َّ
	 - في رأيك هل حق

..................................................................................................................

1 - اإلنتاج الحيواني:

ا للغــذاء؛ حيــث توفــر اللحــوم ومنتجــات األلبــان كمــا توفــر األصــواف  ــَعدُّ الثـــروة الحيوانيــة مصــدًرا أساســيًّ ـ
ُ
ت

والجلــود للصناعــات، ويمكــن التعــرُّف علــى أعــداد الحيوانــات فــي دولــة قطــر مــن خــالل الرســم البيانــي التالــي:

إنتاج الدواجن: 
خــــالل  جـــــديـــــًدا  تطــــــــوًرا  شــــــهد 

لـــ  تراخيــص  بمنـــــــح  2018م  عــــام 

ــا  حاليًّ منهــا  يعمــل  مشــروًعا   24

ــا تنتـــــــــــــج 9000 طــن 
ً
12 مشـــــــروعـــــــــ

مــن لحــوم الدجــاج حيــث ســيرتفع 

اإلنتاج عام 2019م ليصل إلى 28 

ألف طن من لحوم الدجاج، و23 

ألــف طــن مــن بيــض املائــدة.

أضف�ملعلوماتك

ثانيًا: اإلنتاج الحيواني والسمكي:

الدرس الثاني



27

-	  محدودية مساحة املراعي الطبيعية.

ة مزارع األعالف واملوارد املائية.
َّ
-	  ِقل

ة. -	  الظروف الـُمناخية الحارَّ

ى إلى قلة اإلنتاج الحيواني. -	  تدني إنتاج السالالت الحيوانية املحلية مما أدَّ

   التحديات التي تواجه اإلنتاج الحيواني:

منظومة األمن الغذائي

تحسين 

السالالت 

املحلية وتوفير 

الرعاية البيطرية 

للحيوانات.

إنشاء شركة 

مختصة لالستثمار 

الخارجي في مجال 

الثروة الحيوانية 

)حصاد الغذائية(.

إقامة مزارع 

ُمتطورة لتربية 

الحيوانات، مثل: 

الركية لتربية 

األبقار وإنتاج 

األلبان، وأم قرن 

إلنتاج البيض 

واللحوم البيضاء.

زيادة اإلنتاج 

املحلي للموا�شي، 

عن طريق القطاع 

الخاص )مجمعات 

العزب(.

جهود دولة قطر لتشجيع اإلنتاج الحيواني وتحقيق االستدامة:

الِحظ واحسب 

- احسب إجمالي عدد رؤوس الحيوانات في دولة قطر.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

فَكِّر واقرتح

»تواجــه دولــة قطــر العديــد مــن التحديــات فــي ســبيل االكتفــاء الذاتــي مــن 

اإلنتــاج الحيوانــي«

م عدًدا من املقترحات ملواجهة هذه التحديات. في ضوء هذه العبارة قّدِ

........................................................................................................................

........................................................................................................................

إثــــرائي

املوارد االقتصادية في دولة قطر
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أين تتركز مصائد األسماك في دولة قطر؟ وملاذا؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

..................................................................................................................

ُيعــد صيــد األســماك مــن الِحــَرف الرئيســة لســكان دولــة قطــر فــي املاضـــي؛ وذلــك بســبب تركــز معظــم املــدن علــى 

جــان والدوحــات بيئــة مناســبة 
ْ
ا، كمــا وفــرت األخــوار والِخل

ً
الســواحل القطريــة نظــًرا التســاع الواجهــة البحريــة شــرق

لصيــد األســماك.

الِحظ وأجب

شكل )4( مصائد األسماك في دولة قطر

الحظ الخريطة شكل )4( ثم أجب على األسئلة التالية:

2 - اإلنتاج السمكي:

الدرس الثاني
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  بلغ إنتاج دولة قطر من الـثروة السمكية 	.		 ألف طن عام 7	0	م وهذا 

اإلنتــاج اليــزال ال يكفــي حاجــة الســكان حيــث تمثــل النســبة املئويــة لالكتفــاء  

الذاتــي  7.		 % مــن اإلنتــاج.

  جهود دولة قطر لتنمية الثروة السمكية وتحقيق االستدامة:

ة. حافظ على حماية مصائد األسماك والبيئة البحريَّ
ُ
-	  َسّن القوانـين التـي ت

-	  إنشــاء املــزارع الســمكية التجاريــة التـــي تســاهم فــي زيــادة اإلنتــاج الســمكي 

املحلــي.

-	  استكشاف مصائد سمكية جديدة في املياه اإلقليمية لدولة قطر.

مركــز أبحــاث لتنميــة الثـــروة الســمكية وتطويــر قطــاع االســتزراع  -	   إنشــاء 

الســمكي. 

تعتمد إستراتيجية وزارة البلدية 

والبيئة 2017 - 2022م، على 

تحقيق األمن الغذائي من 

األسماك من خالل إنشاء 13 

 سمكية إلنتاج األسماك، 
ً
مزرعة

حـــقق 
ُ
ومزرعة إلنتاج الروبيان، ت

ا،  ر بـ 7500 طن سنويًّ إنتــــاًجا ُيقدَّ

ولتحقيق االكتفـــاء الذاتي من 

اإلنتاج السمكّي.

أضف�ملعلوماتك

فَكِّر وأجب

إثــــرائي
من خال دراستك السابقة لإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي أجب عما يلي:

ق قطر االكتفاء الذاتي من اإلنتاج الغذائي؟
ّ
حق

ُ
	 - هل ت

.................................................................................................................

	 -  اقترح الحلول املمكنة لتحقيق األمن الغذائي وتقليل الواردات الغذائية.

.................................................................................................................

املوارد االقتصادية في دولة قطر
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 ُيعدُّ قطاع استخراج البتـرول من أهم القطاعات االقتصادية في قطر حيث 

ا للدخل. ل مصدًرا ُمهمًّ
ّ
ُيـمث

يرجع تاريخ التنقيب عن النفط في دولة قطر إلى عام 		9	م عندما منح 

الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني ترخيص التنقيب عن النفط إلى الشركة 

األنجلو فارسية.

تم تصدير أول شحنة نفط عام 9	9	م من حقل دخان البري.

يوجد في دولة قطر العديد من حقول البترول،  و تمتلك قطر احتياطي 

	.		 مليار  برميل.

  حقول البترول في دولة قطر:

ثالثًا: البترول )النِّفط(:

شركة قطر للبترول:
هي مؤسســـة وطنيــة تملكها 

الدولة، أنشئت في عام 1974م، 

اها إلى قطر للبترول  ـر ُمسمَّ وتغيَّ

سمى 
ُ
عام 2001م، حيث كانت ت

في السابق املؤسسة العامة 

القطرية للبتـرول، وهي املسؤولة 

عن كل عمليـــات التنقـــيب 

واسـتخراج البتــرول في دولة 

قطر.

أضف�ملعلوماتك

الِحظ وأجب

الحظ الخريطة اآلتية شكل )5( وأجب على األسئلة التي تليها:

شكل )5( حقول البترول في دولة قطر

الدرس الثاني
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حقل البندق:
يمثل الحقل الوحيد املشترك 

للبترول بدولة قطر، ويقع في 

م  شرق دولة قطر، وإنتاجه ُيقسَّ

مناصفة مع دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، ويصدر نفطه 

من الحقل مباشرة.

أضف�ملعلوماتك

د أنواع حقول البترول القطرية. 	 - عّدِ

.....................................................................................................................................................................

	 - اذكر حقل البترول البري في دولة قطر.

.....................................................................................................................................................................

د حقول البترول التي تقع في شمال شرق دولة قطر. 	 -  عّدِ

.....................................................................................................................................................................

 نستنتج من الخريطة السابقة ما يأتي:

حقل شاهين حقل دخان

حقول البترول القطرية

حقل بري

............................

............................

............................

البندق

............................

............................

............................

............................

الشاهين

حقول بحرية

............................

املوارد االقتصادية في دولة قطر
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تعرَّف على إنتاج حقول البترول في دولة قطر من خال الشكل البياني التالي:

ا( شكل )6( إنتاج حقول النفط القطرية )برميل/ يوميًّ

	 - أكبر الحقول إنتاًجا.

...............................................................................................................

	 - أقل الحقول إنتاًجا.

...............................................................................................................

الِحظ وأجب
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العد الشرقي بو الحنين ميدان محزم الشاهين الريان الخليج الكركرة البندق

الدرس الثاني
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إنتاج دولة قطر من الغاز 

الطبيعي:

األولــى  املرتبــة  قطــر  دولــة  -      تحتــل 

ــا فــي إنتــاج الغــاز  ــا والرابــع عامليًّ عربيًّ

املتحــدة  الواليــات  بعــد  الطبيعــي 

وروسيا وإيران بإجمالي 67	 مليار 

7	0	 م.  متـــر مكعــب عــام 

عدُّ دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي املسال في العالم بإجمالي 	.77 مليون طن.
ُ
-  ت

االنتاجالدولة

750الواليات املتحدة

628روسيا

190إيران

167قطر

ا باملليار متر مكعب لعام 2017م جدول )3( إنتاج الغاز الطبيعي للمراكز األربعة األولى عامليًّ

لحقــل  املصاحــب  الطبيعــي  الغــاز  اســتغالل  فــي  قطــر  دولــة  بــدأت 

دخــان والحقــول البحريــة فــي أوائــل الســتينيات مــن القــرن املا�شــي، وقــد 

اســتخدمته قطــر فــي محطــات تحليــة امليــاه وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، 

املنزليــة. وفــي االســتخدامات  وإدارة املصانــع الحديثــة، 

رابعًا: الغاز الطبيعي:

يوجد الغاز الطبيعي على 
صورتيـن؛ األولى: يــوجــــد في حقــول 

منفـــــردة. أمــــا الثانية: فهو الغاز 

الطبيعي املصاحب  للنفــــط، 

بمعنـى أن إنتــــاجــــه يرتبط بزيادة 

أو نقص إنتاج النفط.

أضف�ملعلوماتك

الغاز الطبيعي املسال:
هو عبارة عن غاز طبيعي تمت 

معالجته وإسالته بالتبريد 

لتحويله من الحالة الغازية إلى  

الحالة السائلة حتى يسهل  نقله 

وتصديره.

أضف�ملعلوماتك

املوارد االقتصادية في دولة قطر
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- حقل غاز الشمال:

ُيعدُّ هذا الحقل من أكبر حقول الغاز الطبيعي املنفرد غير املصاحب في العالم، ويقع في شمال شرق دولة 

قطر، وتبلغ مساحته 6 آالف كيلو متر مربع، ويمثل غاز حقل الشمال حوالي 60 % من الصادرات القطرية.

     أهم حقول الغاز الطبيعي القطرية:

الدرس الثاني
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ا باملليار متر مكعب لعام 2018م شكل )8( احتياطي الغاز الطبيعي للمراكز األربعة األولى عامليًّ
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الواليات املتحدة 
األمريكية 

روسياإيرانقطر

31.9

24.7

11.9

-  تحتل دولة قطر املرتبة الثالثة في االحتياطي العالمي بعد روسيا وإيران بإجمالي 7.		 مليار متـر مكعب.

-	 االستغالل  األمثل للنفط والغاز من خالل التوازن بين اإلنتاج واالحتياطي.

-	 تطوير صناعة الغاز كمصدر للطاقة النظيفة في دولة قطر.

-	   االحتفاظ باحتياطي إستراتيجي من النفط والغاز لتحقيق األمن الوطني والتنمية املستدامة.

 احتياطي الغاز الطبيعي في دولة قطر:

جهود دولة قطر لتحقيق االستدامة في النفط والغاز الطبيعي:

ترشيد االستهاك وحسن استغال املوارد
     يســاهم ترشــيد االســتهالك وحســن اســتغالل املــوارد فــي تحقيــق االكتفــاء الذاتــي 

والتنميــة املســتدامة  فــي ضــوء ذلــك: 

ناقش مع معلمك وزمالئك أهمية  ترشيد االستهالك ودوره في تحقيق االكتفاء الذاتي 

ثم 

ناقش دورك في تحقيق االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية.

قضية الدرس

املوارد االقتصادية في دولة قطر



36

تذكر

تواجه الزراعة في دولة قطر عدد من التحديات:

1 -  قلة األرا�شي القابلة للزراعة.

2 - موقع قطر في النطاق الصحراوي .

3 - ارتفاع نسبة امللوحة في املياه الجوفية.

4 -  قلة االستثمار في القطاع الزراعي .

أنواع الزراعة في دولة قطر

1 - الزراعة املكشوفة.  2 - الزراعة املحمية.

أهم املحاصيل الزراعية 

الحبوب- األعالف -الخضروات - الفاكهة - النخيل. 

يواجه اإلنتاج الحيواني عدة تحديات:

1 - محدودية مساحة املراعي الطبيعية.

2 - قلة مزارع األعالف واملوارد املائية.

3 - الظروف املناخية الحارة.

4 - تدني أنتاج السالالت الحيوانية.

ثانيًا: اإلنتاج الحيواني 

1 - إنشاء املحميات الزراعية.

2 - جذب رؤوس األموال لالستثمار 

في الزراعة.

 3 - دعم املنتج الزراعي بالبرامج 

واملعارض واملشاريع.

جهود دولةقطر لتحقيق
تنمية القطاع الزراعي

1 - تحسين السالالت املحلية.  2 - إنشاء شركات 

لالستثمار في الثروة الحيوانية. 3 - إقامة مزارع متطورة 

لتربية الحيوانات. 4 - زيادة اإلنتاج املحلي  من املوا�شي.

جهود دولة قطر لتشجيع  اإلنتاج الحيواني

 1 - سن القوانين التي تحمي املصائد.

2 - إنشاء املزارع السمكية التجارية.

3 - استكشاف مصائد جديدة.

4 - إنشاء مراكز  بحثية   للتنمية 

واالستزراع السمكي.

جهود دولة قطر لتنمية 
الثروة السمكية 

أواًل: اإلنتاج الزراعي 

الدرس الثاني
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تحتل دولة قطر املرتبة األولى عربًيا والرابعة عاملًيا في انتاج الغاز، 

واملرتبة الثالثة في االحتياطي العالمي.

عد دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي املسال في العالم.
ُ
ت

أهم حقول الغاز الطبيعي القطرية هو حقل غاز الشمال.

الغاز الطبيعي

االستغالل األمثل من خالل التوازن بين االنتاج واالحتياطي.• 

تطوير صناعة الغاز كمصدر للطاقة النظيفة.• 

االحتفاظ باحتياطي استراتيجي لتحقيق األمن الوطني.• 

ترشيد االستهالل وتحقيق االكتفاء الذاتي.• 

جهود دولة قطر لتحقيق االستدامة
في النفط والغاز الطبيعي

ثالثًا: البترول

 للدخل.
ً
 مهما

ً
يمثل استخراج البترول مصدرا

يوجد في دولة قطر العديد من حقول البترول 

)البرية والبحرية(.

املوارد االقتصادية في دولة قطر
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

اني:  َعّرف املفاهيم اآلتية: 
َّ
ؤال الث السُّ

ر: فّسِ
ُ
اِلث:  ِبَم ت

َّ
ؤال الث السُّ

التدريبات

األنشطة والتدريبات

	 -  تطوير دولة قطر لصناعة الغاز الطبيعي؟

 ............................................................................................................................................................................................

	 -  ُيعدُّ قطاع استخراج البترول من أهم القطاعات االقتصادية في قطر؟

............................................................................................................................................................................................

	 -  األمن الغذائي.

 ............................................................................................................................................................................................

	 -  االكتفاء الذاتي. 

............................................................................................................................................................................................

حقل البترول البري في قطر هو:- 	

البندق.ب- دخان.أ-

الشاهين.د -الخليج.جـ-

 في دولة قطر:- 	
ً
أي من املحاصيل اآلتية األكثر انتاجا

األعالف.ب- القمح.أ-

الخضروات.د -الفاكهة.جـ-

أكثر الحيوانات التي تربيها دولة قطر:- 	
املاعز.ب- اإلبل.أ-
األغنام.د -األبقار.جـ-

تشتهر مزرعة الركية في دولة قطر بتربية:- 	

املاعز.ب- اإلبل.أ-

األغنام.د -األبقار.جـ-

الدرس الثاني
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ؤال الرابع:  أجب على األسئلة اآلتية: السُّ

شير إليه األرقام الواردة على خريطة دولةقطر التي أمامك.
ٌ
ؤال الخامس:  اكتب مات السُّ

التدريبات

	 -  حقل

.................................................

	 -  حقل

.................................................

	 -  حقل

.................................................

	 -  حقل

.................................................

	 -  حقل

.................................................

	 -  ما جهود دولة قطر لتحقيق االستدامة في النفط والغاز الطبيعي؟

............................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................

	 -  اذكر جهود دولة قطر لتشجيع اإلنتاج الحيواني.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ح ذلك. 	 -  تبذل دولة قطر جهوًدا عديدة لتنمية الثروة السمكية. وّضِ

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

املوارد االقتصادية في دولة قطر
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............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

إنتاج حقول البترول في قطر

ــل الشــكل الــذي أمامــك، واســتخرج منــه ثــاث حقائــق عــن إنتــاج  ِ
ّ
السؤال السادس:  حل

البتـــرول فــي قطر:

التدريبات

الدرس الثاني



التغير االجتماعي في 
المجتمع القطري  وعوامله

التغير االجتماعي

أعتُز بمسيرة دولتي ووصولها إلى 
مصاف الدول املتقدمة، مع 
الحفاظ على هويتها وتراثها.

الدرس الثالث:

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يتعرف التغير االجتماعي وأنواعه في املجتمع القطري.
يستنتج عوامل التغير االجتماعي في املجتمع القطري.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :
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إن التغيـر سمة طبيعية تخضع لها كل مظاهر الكون الطبيعية وشئون الحياة البشرية؛فاملجتمعات والحضارات 

اإلنسانية تطورت وتغيـرت مالمحها الثقافية واالجتماعية والسياسية عبـر التاريخ؛ فاإلنسان في سعيه الدائم 

نحو توفيـر حياة أفضل يعمل على تغيير وتطوير مالمح تلك الحياة وخاصة الحياة االجتماعية.

التغير االجتماعي في المجتمع القطري  وعوامله

أواًل: تعريف التغير االجتماعي:

ثانيًا: أنواع التغير االجتماعي في المجتمع القطري:

الت التي تطرأ على أي من الجوانب االجتماعية في فتـرة معينة من الزمن في  ل التغيــر االجتماعي في التحوُّ
َّ
يتمث

مجتمع ما، كالعادات والثقافات، والعالقات واألدوار املختلفة.

 1 - التغير الكمي:
أي التحول في عدد األفراد وتوزيعهم وتركيبهم وعدد الوافدين.

2 - التغير النوعي:

وهو التحول في الطريقة التي يعيش فيها أفراد املجتمع وأسلوب التفاعل بينهم، مثل: القيم والعادات والتقاليد 

ودور األسرة.

إثــــرائي

ناقش وأجب

أ -   قاِرْن بين املجتمع القطري في املا�شي و الحاضر من حيث:

َمط املعيشة:.............................        2 - نوع األسرة:..............................
َ
1 - ن

3 - وسائل االتصال:.............................  

ح وجهة نظرك في هذه االختالفات بين املا�شي والحاضر. ب -  وّضِ

........................................................................................................................

الدرس الثالث
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ثالثًا: عوامل )أسباب( التغير االجتماعي:

تعرَّض املجتمع القطري مثله مثل بقية املجتمعات في العالم للتغير والتطور.
ويرجع التغير االجتماعي في املجتمع القطري إلى مجموعة من العوامل، منها: 

1 - العامل االقتصادي: 

لعب التطور االقتصادي الدور األبرز في إحداث التغيـرات في املجتمع القطري؛ حيث انتقل املجتمع خالل فترة 

صات  ع فيه األنشطة االقتصادية، وظهرت التخصُّ بسيطة من مجتمع يمارس أنشطة محدودة إلى مجتمع تتنوَّ

ر أنماط االستهالك. املهنية املختلفة، كما أسهم التطور االقتصادي في ارتفاع مستوى املعيشة وتغيُّ

2 -  العامل الديموغرافي )السكاني(: 

ة قبائل إلى  ل بناؤه من عدَّ
َّ
ل املجتمع القطري في فترة زمنية قصيرة من مجتمع بسيط يتشك يتمثل في تحوُّ

ق أعداد كبيرة من الوافدين بهدف العمل في 
ُّ
ر التركيب السكاني نتيجة تدف ر يسكن املدن. وتغيُّ مجتمع متحّضِ

ر في أنماط الحياة املختلفة.  األنشطة االقتصادية املختلفة. ونتج عن ذلك تغيُّ

3 - العامل التكنولوجي: 

َعّد التكنولوجيا مصدًرا رئيًسا للتغيـر االجتماعي؛ ملا لها من تأثيـر مباشر في الحياة االجتماعية، وفي سلوك 
ُ
ت

األفراد وعالقاتهم االجتماعية، كوسائل االتصال والنقل، فعلى سبيل املثال: ملواقع التواصل االجتماعي تأثيـر 

كبيـر على طبيعة العالقات االجتماعية بيـن أفراد املجتمع. 

ناقش وأجب

ح ذلك. - هل هناك عالقة بين اكتشاف النفط في دولة قطر والتغير االجتماعي؟ وّضِ

...............................................................................................................................

التغير االجتماعي في املجتمع القطري  وعوامله
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فكر وناقش

- ما هي مظاهر تأثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية بين أفراد 
املجتمع؟

................................................................................................................................................
كيف يمكن استثمار التكنولوجيا في إحداث التغيرات االجتماعية املطلوبة على   -

املستوى الشخ�شي أو املجتمعي؟

................................................................................................................................................
ناقش معلمك حول معاييـر الحكم على صحة املعلومات املتداَولة على وسائل   -

التواصل  االجتماعي.

................................................................................................................................................

إثــــرائي

4 - عامل التعليم:

ـر االجتماعـي من خالل ما  ُل سبًبا للتغيُّ ِ
ّ
ُيَعّد التعليم من أهم عوامل التغيـر في املجتمع القطري؛ إذ إنه يشك

رت اتجاهات املجتمع القطري 
َّ
 تغيـ

ً
ف مع مشكالت الحياة، فمثال م وتكيُّ

ُّ
ُيحِدثه من تغييـر في االتجاهات وتأقل

نحو حجم األسرة )من ممتدة إلى  أولية ( ونحو تقاليد الزواج، والنظرة إلى عمل املرأة، ودورها في املجتمع.

التغير حياة

يقول الفيلسوف اليوناني هرقليطس: “ أن الوجود في تغير دائم“.

تعاَون مع زمالئك في إعداد بحث عن مدى تطبيق هذه املقولة على املجتمع 

القطري مؤيًدا رأيك باألدلة.

مرشوع الدرس:

الدرس الثالث
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- التغير الكمي : عدد األفراد وتوزيعهم وتركيبهم وعدد الوافدين.

- التغير النوعي: الطريقة التي يعيش فيها األفراد وأسلوب التفاعل 

بينهم مثل العادات والقيم ودور األسرة.

أنواع التغير االجتماعي في قطر

- العامل الديموغرافي )السكاني(. - العامل االقتصادي.  

- عامل التعليم. - العامل التكنولوجي.  

عوامل  التغير االجتماعي في المجتمع القطري:

تعريف التغير االجتماعي

التغير االجتماعي هو التحوالت التي تطرأ على 

الجوانب االجتماعية في فترة معينة في مجتمع ما .

التغير االجتماعي في املجتمع القطري  وعوامله

تذكر
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النشاط األول: ابحث واستخِلص.

األنشطة والتدريبات

ص عوامل التغيـر  االجتماعي في قطر في شكل خريطة  ذهنية  ِ
ّ
ر   ولخ ِ

ّ
النشاط الثاني: فك

من تصميمك .

تـــــــــهم  ـَرص عـــــلم وعــــــمل متســــــاوية لجميـــــع املـــــواطنين، بـــــــصْرف النـــــظر عن خــــــلفيَّ
ُ
ر االجتماعي يعنـي ف إن التطوُّ

لة في  ِ
ّ
ى القَيم اإلسالمية املتمث م االجتمــاعي أيــــــًضا في مجتمــــع متســـــامح وعــــــادل، يتبنَّ وجْنـــسهم. ويتـــــمثل التــــــــــــقدُّ

السالم، والعدالة، والتضاُمن االجتماعي، وعمل الخيـر، وتسعى رؤية قطر الوطنية 2030م إلى أن تجعل قطر 

رسيخ دورها الثقافي 
َ
عيد العاملـي، مع التأكيد على ت نموذًجا ُيحتذى به، سواء على املستوى اإلقليمـي أو على الصَّ

في الشرق األوسط والعالم.

2030م عن أهم قَيم املجتمع  م، وابحث في رؤية قطر 
ُّ
م بزيارة ملركز مصادر التعل

ُ
- في ضوء النص السابق ق

القطري. 

أواًل: األنشطة

الدرس الثالث
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة للعبارات اآلتية:

السؤال الثاني: أجب عما يلي:

ثانيًا: التدريبات

1 - التحول في الطريقة التي يعيش فيها أفراد املجتمع، هو التغير:

ي. ب- النوعي.  أ - الكّمِ

 د- التكنولوجي. جـ- الثقافي.

2 -  يرجع الدور األبرز في إحداث التغيرات باملجتمع القطري للعامل:

ب- السكاني.أ-التعليمي.   

د- االقتصادي.ج- االجتماعي.    

1 - عّرِف التغير االجتماعي.

........................................ .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

َعّد التكنولوجيا مصدًرا رئيًسا للتغير االجتماعي، دلل على ذلك.
ُ
2 - ت

........................................ .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3 - لعب التطور االقتصادي دوًرا بارًزا في إحداث التغيرات في املجتمع القطري، وّضح ذلك.

........................................ .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

التغير االجتماعي في املجتمع القطري  وعوامله
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ـن العامل املســـؤول عن حـــدوث التغـــييرات التالية في املجتمع  بّيِ السؤال الثالث: 

القطري:

السؤال الرابع:  أكمل الشكل التالي:

التدريبات

1 - االتجاهات:.............................................................................................................................................

2 - زيادة أعداد السكان:................................................................................................................................

3 - ارتفاع مستوى املعيشة:..........................................................................................................................

عوامل التغير االجتماعي في املجتمع القطري

........................

........................

........................
........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................
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األمن االجتماعي، األمن 
االقتصادي،الرأي العام. 

للقانون دور مهم في تنظيم العاقات 
البشرية بما يحقق األمن االجتماعي، 
فاحرُص على احترام وتطبيق القانون 

في حياتي.

الدرس الرابع:

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يحدد مقومات األمن االجتماعي واالقتصادي للمجتمع القطري.
يبين دور املؤسسات الوطنية املختلفة في تحقيق األمن االجتماعي واالقتصادي لدولة قطر .

يقدر أثر الهوية الوطنية في ترسيخ األمن االجتماعي واالقتصادي.

األمن االجتماعي 
واالقتصادي

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :
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ز االنتماء إلى الدولة بصفتها الحامي لحياة  األفراد وممتلكاتهم وآمالهم بالعيش الكريم، وهو  تحقيق األمن ُيعّزِ

ل أمــن املجتمــع أحــد أساســيات  ِ
ّ
ــة التنميــة بُمختلــف املجــاالت؛ لذلــك ُيشــك ة لنجــاح عمليَّ مــات األساســيَّ قِوّ

ُ
أحــد امل

ي إلــى العديــد مــن العقبــات، وعدم االســتقرار. الحيــاة، وانعدامــه ُيــؤّدِ

 األمن االجتماعي واالقتصادي

أواًل: األمن االجتماعي:

ل األمن االجتماعي في تأمـين استقرار وتماُسك املجتمع، عن طريق حماية مكتسباته املادية واملعنوية.
َّ
يتمث

مقومات األمن االجتماعي القطري:

ل في الشكل التالي:
َّ
عتبر أساًسا في مختلف نواحي الحياة وتتمث

ُ
يقوم األمن االجتماعي على ُمقومات ت

	- التكافل االجتماعي.	- سيادة القانون.

عاون االقتصادي.	- التعايش. 	 - التَّ

نة.	 - الشعور باملسؤولية.
َ
6 - املواط

الدرس الرابع
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ة نيَّ
َ
سات الَوط  دور املؤسَّ

فـي تحقيق األمن االجتماعي فـي دولة قطر:

ــدت 
َّ
ــا ليكونــوا مواطنيــن صالحيــن، وقــد أك ا ومعرفيًّ ــا ونفســيًّ ــى إعــداد النــشء اجتماعيًّ

َّ
ســات التربويــة: تتول -  املؤسَّ

رؤيــة قطــر 0	0	 علــى دور التعليــم فــي تلبيــة حاجــات املجتمــع.

-  األجهــزة القضائيــة واألمنيــة: مــن خــالل تطبيــق القانــون، بمــا ُيســِهم فــي إرســاء قواعــد العدالــة واملســاواة فــي 

ــلطة القضائيــة فــي دولــة قطــر واليــة القضــاء، بمــا يكفــل تحقيــق العدالــة فــي املجتمــع وضمــان  املجتمــع، وتتولــى السُّ

ــات. يَّ الحقــوق والُحّرِ

سات الدينية: يبرز دور املسجد في توفير التوجيه واإلرشاد للمجتمع. -  املؤسَّ

 -  النــوادي والجمعيــات الشــبابية: تهتــمُّ بتوجيــه طاقــات الشــباب للعلــم والعمــل، واكتشــاف املواهــب وتوجيــه 

الطاقــات، مــن خــالل توفيـــر األنشــطة الهادفــة واألعمــال التطوعيــة التــي تعــود بالنفــع علــى املجتمــع.

ْسِهم في إيجاد وتوجيه الرأي العام.
ُ
- أجهزة اإلعام: ت

لة في املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي التي تهدف لتقديم خدمات في املجال 
َّ
سات املجتمع املدني: ُممث -  ُمؤسَّ

َسرية والتأهيلية واالستشارية والقانونية والنفسية عبـر املراكز التابعة لها .
ُ
ها الخدمات األ االجتماعي، أهمُّ

إثــــرائي

ابـحث وتعلم

سات التابعة للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، ودورها في تحقيق  اذكر أهمَّ املؤسَّ

األمن االجتماعي.

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

األمن االجتماعي واالقتصادي
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للطاقة  إستراتيجية  وتنفيذ  بوضع  قطر  دولة  في  للطاقة  قطر  تقوم 

املتجددة. 

دة؟ ي الدولة ملشاريع الطاقة املتجّدِ − ما أهمية تبّنِ
................................................................................................................................................................................................................

ق بأمن الطاقة؟ ِ
ّ
ه بالتحدي الكبير املتعل − وما عالقة هذا التوجُّ

................................................................................................................................................................................................................

إثــــرائي

مقومات األمن االقتصادي القطري:

لـــــة  في البتـرول والغاز الطبيعي 1-  ِ
ّ
تمث

ُ
ـــــر مصـــــادر الطاقـــــــــة:    وامل

ُّ
 توف

املحرك األسا�شي لعجلة الصناعة في الوقت الحاضر.

بـرى في 2- 
ُ
ر املوارد املالية الالزمة لتنفيذ مشاريع اقتصادية ك

ُّ
 توف

جميع املجاالت.

لة.3-  ؤهَّ
ُ
درَّبة وامل

ُ
ة امل نيَّ

َ
ر املوارد البشرية الَوط

ُّ
توف

 انفتاح دولة قطر على العالم الخارجي: بفضل قيادتها الحكيمة، 4- 

وتشجيع الشركات العمالقة في الدول املتقدمة على إقامة مشاريعها بدولة قطر، وتطوير الصناعات القطرية.

دور املؤسسات االقتصادية في تحقيق األمن االقتصادي:

 وضع السياسات العامة: في املجاالت االقتصادية واملالية والتجارية وشؤون الطاقة، عن طريق املجلس األعلى 1- 

للشؤون االقتصادية واالستثمار.

َناخ املناسب لالستثمار من خالل 2- 
ُ
ر االقتصادي العالمي، وتوفيـر امل شاط االقتصادي: بما يواكب التطوُّ

َّ
 تعزيز الن

مركز قطر للمال واألعمال.

ثانيًا: األمن االقتصادي:

م والرفاهية للمواطن. هو القدرة على حماية وتأميـن املصالح االقتصادية للدولة، وتوفيـر ُسُبل التقدُّ

ابحث وناِقش

الدرس الرابع
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−  يواجه القطاع الزراعي في 
دولة قطر تحديات وعوائق 

د أهمَّ تلك  كبيـرة، َحّدِ

ِم الجهود  التحديات، ثم قّيِ

التي تبذلها الحكومة ملواجهة 

تلك التحديات.

سِهم في تحقيق األمن االقتصادي في دولة 
ُ
سات اقتصادية أخرى، ت ْر مؤسَّ

ُ
− اذك

قطر.

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

إثــــرائي

إثــــرائي

االستثمار في األسواق العاملية: وخارج قطاع الطاقة في قطر، 3- 

وهو الدور الذي يقوم به جهاز قطر لالستثمار. 

املـــشـاركــــة   في   تــمـــــــويل  املـشــروعات الصــناعية: 4- 

من خالل بنك قطر للتنمية. 

النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره: من خالل وزارة 5- 

البلدية  ليساهم  في تحقيق االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية 

اإلستراتيجية، بهدف التقليل من االعتماد على االستيراد في 

مواجهة أية ظروف طارئة،  كما تعمل على اتخاذ التدابيـر الالزمة 

بنك قطر للتنميةللحفاظ على املوارد البحرية. 

ابحث وناقش

شركة حصاد الغذائية:
 إحدى شركات جهاز قطر 

لالستثمار، تعتمد بشكل أسا�شي 

على االستثمار في األسواق 

العاملية املتميزة بهدف توفير 

مصادر الغذاء لدولة قطر وذلك 

بتلبية  املتطلبات املحلية.

أضف�ملعلوماتك

ابحث وتعلم

األمن االجتماعي واالقتصادي
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ة في زيادة قدرة املجتمع على مواجهة التحديات  ُيسهم االعتـزاز بالُهويَّ

االجتماعية واالقتصادية من خال:

	 - دعم قيم الوالء واالنتماء.

	 - تأهيل املجتمع ملواجهة العادات والقيم الدخيلة.

	 - تعزيز التفاعل اإليجابي مع الثقافات األخرى.

	 - تنويع االقتصاد القطري وضمان استقراره واستدامته.

	 -  إيجاد توازن بين االقتصاد املعتِمد على الطاقة، واالقتصاد األكثـر 

اعتماًدا على املعرفة.

حة الفساد.
َ
6 - احترام حقوق اإلنسان وتفعيل سيادة القانون، ومكاف

أضف�ملعلوماتك

املادة 28 من الدستور القطري:

ـــــــاط 
َ

ش
َّ
كفـــــــل الدولـــــــة ُحريـــــــة الن

َ
ت

االقتصادي على أساس العدالة 
عاون املتوازن  االجتماعية والتَّ

اط العام والخاص؛ 
َ

ش
َّ
بين الن

لتحقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية، وزيادة اإلنتاج، 

وتحقيق الرخاء للمـــــــواطنيـــــــن، 

ورفــــــــــــــع مستـــــــــوى معيشتهم، 

وتوفير فرص العمل لهم، وفًقا 

ألحكام القانون.

ة فـي ترسيخ  نيَّ
َ
ة الَوط أثر االعتزاز بالُهويَّ

األمن االجتماعي واالقتصادي:

اقرأ وناقش

الدرس الرابع

جاء في خطاب صاحب 

تميم  الشيخ  السمو 

بن حمد آل ثاني أمير 

 		 في  املفدى   البالد 

ظل  في   	0	7 يوليو 

األزمة الخليجية: 

لفتح  ون  مدعوُّ “نحن 

نّوِع مصادر 
ُ
نتج غذاءنا ودواءنا ون

ُ
ن  

ُ
اقتصادنا للمبادرات واالستثمار بحيث

عاون مع  ق استقاللنا االقتصادي ضمن عالقات ثنائية من التَّ حّقِ
ُ
دخلنا، ون

الدول األخرى، في محيطنا الجغرافي وفي العالم أجمع، وعلى أساس املصالح 

املشتركة واالحتـرام املتبادل“.

د عليها أميـر الباد املفدى  كوسيلة لتحقيق 
َّ
ناِقش الخطوات التي أك  −

األمن الوطني واالقتصادي.

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
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العاقة بين األمن  والهوية

إن تحقيق األمن سواء  حيث  ة؛  تباُدليَّ والهوية عالقة  األمن  بيـن  العالقة 

اجتماعي أو اقتصادي ُيساعد على تحقيق  االستقرار والشعور باألمان، وتحقيق 

خ قيم الوالء واالنتماء واالعتزاز  العدالة االجتماعية بيـن أفراد املجتمع؛ مما يرّسِ

بالهوية، كما أن االهتمام بغرس قيم االعــتـزاز بالــهوية الــوطـنية ُيساِهم في تحقيق 

األمن االجتماعي واالقتصادي.

في ضوء العبارة السابقة:

مك العاقة بين األمن والهوية. ِ
ّ
- ناِقْش مع ُمعل

ْم عدًدا من املقتَرحات لترسيخ األمن االجتماعي واالقتصادي. - قّدِ

قضية الدرس:

األمن االجتماعي واالقتصادي
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تذكر

- املؤسسات التربوية )أعداد النشء(.

- األجهزة القضائية )تطبيق القانون(.

- املؤسسات الدينية )توفير التوجيه واالرشاد(.

- النوادي والجمعيات الشبابية )توجيه طاقات الشباب(.

- أجهزة اإلعالم )توجيه لرأي العام(.

- مؤسسات املجتمع املدني )تقديم الخدمات األسرية 

والتأهيلية(.

دور المؤسسات الوطنية في تحقيق
مقومات األمن األمن االجتماعي في قطر

االجتماعي في قطر

األمن االقتصادي:

األمن االجتماعي:

1 - سيادة القانون.

2 - التكافل االجتماعي.

3 - التعايش.

4 - الشعور باملسؤولية.

5 - التعاون االقتصادي.

6 - املواطنة.

هو القدرة على حماية وتأمين 

املصالح االقتصادية للدولة.

  هو تأمين استقرار وتماسك 

املجتمع. 

الدرس الرابع
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1 - وضع السياسات العامة.

2 - تعزيز النشاط االقتصادي.

3 - االستثمار في األسواق العاملية.

4 - املشاركة في تمويل املشروعات الصناعية.

5 - النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره.

دور المؤسسات االقتصادية في تحقيق األمن 
مقومات األمن االقتصادي االقتصادي في قطر

في قطر

1 - توفير مصادر الطاقة.

2 - توفير املوارد املالية.

3 - توفير املوارد البشرية.

4 - انفتاح قطر على العالم 

الخارجي.

1- دعم قيم الوالء واالنتماء.

2- تأهيل املجتمع ملواجهة العادات والقيم الدخيلة.

3- تعزيز التفاعل اإليجابي مع الثقافات األخرى.

4- تنويع االقتصاد القطري وضمان استقراره واستدامته.

5- إيجاد توازن بين االقتصاد املعتِمد على الطاقة، واالقتصاد 

األكثر اعتماًدا على املعرفة.

حة 
َ
6 - احترام حقوق اإلنسان وتفعيل سيادة القانون، ومكاف

الفساد.

أثر االعتزاز بالهوية الوطنية في ترسيخ األمن 
االجتماعي واالقتصادي.

األمن االجتماعي واالقتصادي
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ْر واكتب:  ِ
ّ
النشاط األول: فك

األنشطة والتدريبات

 واقترِْح
ْ
النشاط الثاني: تعاَون

ر فيها عن مستوى األمن االجتماعي الذي يشعر به أبناء  عّبِ
ُ
ب موضوًعا من خمس ُجمل، ت

ُ
اكت

الشعب القطري.

ساهم في تطوير اقتصاد دولة قطر.
ُ
ح كيف ت وّضِ

ُ
تعاون مع زميلك في كتابة ُمقترحاٍت ت

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أواًل: األنشطة

الدرس الرابع
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اِلية:
َّ
السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الت

السؤال الثاني: أجب عما يلي:

ثانًيا: التدريبات

مات األمن االجتماعي في دولة قطر. ْد مقّوِ 1 – عّدِ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2 – اذكر مقومات األمن االقتصادي في دولة قطر.

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

: 1- وضع السياسات العامة في املجاالت االقتصادية من مهاّمِ

2- الجهة التي تعمل على املشاركة في تمويل املشروعات الصناعية في دولة قطر:

ب- بنك قطر للتنمية.  أ - جهاز قطر لالستثمار.
ة. ديَّ

َ
 د  - قطر للطاقة.جـ - وزارة الَبل

ا: ا ومعرفيًّ ا ونفسيًّ ى إعداد النشء اجتماعيًّ
َّ
سة التي تتول 3- املؤسَّ

ب- التربوية.  أ - األمنية.
 د  - اإلعالمية.جـ - الدينية.

ق وتوجيه الرأي العام:
ْ
ل
َ
ْسِهم في خ

ُ
4- الجهة التي ت

ب- النوادي.  أ - اإلعالم.
 د  - الجامعات.جـ - املساجد.

األمن االجتماعي واالقتصادي

ب - مركز قطر للمال واألعمال. أ - املجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار.

د – بنك قطر للتنمية.جـ -  جهاز قطر لالستثمار. 
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في تحقيق األمن  اِلية 
َّ
الت ة  نيَّ

َ
الَوط سات  من املؤسَّ كّلٍ  ح دور  َوّضِ الثالث:   السؤال 

االجتماعي واالقتصادي:

 ما يلي:
ْ

السؤال الرابع:  عّرِف

السؤال الخامس:  تبذل الدولة جهوًدا كبيرة حتى ينعم املواطنين باألمن االجتماعي 

واالقتصادي.

التدريبات

ر فيها عن تقديرك لجهود دولة قطر في مجال األمن االجتماعي واالقتصادي. عّبِ
ُ
- اكتب جملة ت

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 – األجهزة األمنية والقضائية.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 – النوادي والجمعيات الشبابية.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 - بنك قطر للتنمية.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ة. ديَّ
َ
4 - وزارة الَبل

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 – األمن االجتماعي.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 – األمن االقتصادي.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

الدرس الرابع



حقوق اإلنسان،  
االتفاقيات الدولية.

احترُم دستور وطني قطر، وأقدُر ما 
تضمنه من حقوق للمواطن.

الدرس الخامس:

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يوضح املصادر األساسية لحقوق االنسان )الدين – التشريعات – االتفاقيات الدولية(.
يوضح االتفاقيات الدولية بحقوق االنسان الصادرة عن منظومة األمم املتحدة.
يستخلص مبادئ حقوق االنسان من االتفاقيات الدولية التي وقعتها  دولة قطر .

 يقدر انضمام دولة قطر للمنظمات واالتفاقيات الدولية.

المصادر األساسية
لحقوق اإلنسان

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :
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واملنظمات والوثائق الدولية،  د الحقوق مع اإلنسان وقد رًسختها واعترفت بها كل األديان السماوية، 
َ
ول

ُ
ت

ة مراحل َعْبـر التاريخ البشري حتـى وصلت إلى ما عليه اآلن.  واالهتمام بإبراز هذه الحقوق مرَّ بِعدَّ

المصادر األساسية لحقوق اإلنسان

ين:  أواًل: الدِّ

الشرائع  فكلُّ  ْجر التاريخ، 
َ
لقد كانت الشرائع السماوية هي األساس األول ملسيرة حقوق اإلنسان منذ ف

ْولت اإلنسان وحقوقه االهتمام األول، وجعلت رسالة اإلنسان هي الدفاع عن حقوق أخيه اإلنسان 
َ
السماوية أ

أينما كان، وحيثما كان، دون تمييـٍز أو تفريٍق.

مفهوم حقوق اإلنسان: 
لة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم،  حقوق اإلنسان هي حقوق ُمتأّصِ

أو أصلهم الوطنـي أو الِعْرقـي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم.

الـمصادر األساسية لحقوق اإلنسان:

هناك الكثيـر من املصادر لحقوق اإلنسان، منها ما هو نابٌع من الشرائع السماوية، ومنها ما أصدرته التشريعات 

دت عليه االتفاقيات واملواثيق الدولية وُيلخصها الشكل التالي:
َّ
القانونية، أو أك

إثــــرائي
لقد أقرَّ اإلسالم بالحقوق والحریات العامة لجمیع الناس بدون تمیيز 

بینهم.

 على احترام حقوق اإلنسان وتكريمه.
ُّ

- ابحث عن اآليات القرآنية التي تُحث

المصادر االساسية لحقوق اإلنسان

الدساتير والتشريعات الوطنية 

ين الدِّ

المواثيق واالتفاقيات الدولية

ابحث وتعلم

الدرس الخامس
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هناك العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان 

على املستوى الدولي أو على املستوى اإلقليمي،  سواء  والحريات السياسية، 

عدُّ هذه االتفاقيات من املصادر املهمة لحقوق اإلنسان.
ُ
وت

ك، 
ُّ
والتمل والتعليم،  والحرية،  والكرامة،  الحياة،  حق  اإلسالمي،  ين  الّدِ َفلها 

َ
ك التـي  الحقوق  أهم  ومن 

والتصرُّف، والعمل... 

لها الشكل التالي: ِ
ّ
ولحقوق اإلنسان خصائص ُيمث

قال تعالى:

َفلها اإلسالم، ما هو هذا الحق؟
َ
- تشير اآلية إلى أحد أهّمِ الحقوق التي ك

..............................................................................................................................

- هل هناك حقوق أخرى؟ اذكرها.

..............................................................................................................................

وتتمثَّل االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ابآليت:
1- اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان 1948م:

ُيعدُّ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أول وثيقة شاملة لحقوق اإلنسان 

تصُدر عن األمم املتحدة  على شكل توصية ال تضع أيَّ التزامات قانونية، فهو 

عبارة عن توجيهات تهتدي بها الدول في حال تعاملها مع حقوق اإلنسان.

خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم

حقوق اإلنسان 
في اإلسالم ثابتة 

وشاملة.

حقوق اإلنسان في 
اإلسالم ِمنٌح إلهيةٌ من 

هللا لجميع َخْلقه.
مصدر حقوق اإلنسان 

في اإلسالم هي 
الشريعة اإلسالمية.

ل وأجْب تأمَّ

ثانيًا: المواثيق واالتفاقيات الدولية:

االتفاقية: اصطالح ُيطلق 

على االتفاق الدولي، 

وُيقصد به َوْضع قواعد 

قانونية ملزمة ألطرافها. 

املواثيق: لـفظ جـامع يـشــمل 

االتـفاقيـــات واملعاهدات .

أضف�ملعلوماتك

املصادر األساسية لحقوق اإلنسان
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ُيْحتفل بيوم حقوق اإلنسان في 

10 ديسمبر من كل عام. وَيـْرمز 

هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت 

فيه الجمعية العامة في عام 
1948م اإلعالن العاملـي لحقوق 

اإلنسان.

أضف�ملعلوماتك

نت العديد من الحقوق منها: وقد جاء في اإلعان ) 30 ( مادة تضمَّ

 أ -  الحق في املساواة والكرامة اإلنسانية.

ة. كيَّ
ْ
ب- الحق في امِلل

جـ- الحق في التعليم.

في.  د - عدم جواز االعتقال أو االحتجاز التعسُّ

2 -   العهدان الدوليان عام 1966 م:

 تم إصدار اتفاقيتيـن دوليتـين ملزمتـين خاصتيـن بحقوق اإلنسان؛ األولى خاصة بالحقوق املدنية والسياسية 

ن  )31 ( مادة. ن ) 53 ( مادة، والثانية خاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتتضمَّ وتتضمَّ

اقرأ وَحلِّل

من املواد الواردة في وثيقة اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان: 

ية، وفي األمان على شخصه. - املادة 3: لكِلّ فرٍد الحقُّ في الحياة والحِرّ

ع  -  املادة 7: الناُس جميًعا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون في حِقّ التمتُّ

ع بالحماية من  بحماية القانون دونما تمييـــز، كما يتســاوون في حِقّ التمتُّ

أِيّ تمييـز ينتهك هذا اإلعالَن، ومن أِيّ تحريض على مثل هذا التمييـز.

ــك، بمفــرده أو باالشــتراك مــع غيـــره، ال 
ُّ
-    املــادة 17: لــكِلّ فــرد حــقٌّ فــي التمل

ــًفا. كــه تعسُّ
ْ
يجــوز تجريــُد أحــٍد مــن ِمل

1- اذكر أهم الحقوق الواردة في هذه املواد؟

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

ا أخرى وردت 
ً
2- ارجع لوثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وَدّوِن حقوق

فيه؟

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

الدرس الخامس
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دة على الدول التي تنضمُّ إليهما.  وما يميز العهدين الدوليين أنهما يضعاِن التزاماٍت قانونية ُمحدَّ

أ - العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:

ومن أهم الحقوق التي جاءت فيه:

1- الحق في تقرير املصير.

2-  الحق في الحياة.

3-  تحريم الّرِّقِ والعبودية. 

4- الحق في املساواة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ب - 

ومن أهم الحقوق التي جاءت فيه:

الحق في العمل.  -1

2-  حماية األسرة ومساعدتها.

3-  الحق في التعليم.

مية. 
ْ
4- الحق في املشاركة في الحياة الثقافية والِعل

الدستور هو التشريع األعلى في الدول، حيث أصبح املصدر املباشر لحفظ حقوق األفراد وحرياتهم بوضع 

كُفل حماية حقوق اإلنسان؛ لذلك جاءت جميع القوانيـن لتنفيذ آليات حفظ حقوق األفراد 
َ
الضوابط التـي ت

وحرياتهم.

ن دستور دولة قطر العديد من املواد  التـي تحفظ للمواطن حقوقه وتصون حريته.  وقد تضمَّ

 ثالثًا: الدساتير والتشريعات الوطنية:

فكِّر وناقش

املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  علــى  قطــر  دولــة  قــت  َصدَّ

والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  والسياســية، 

.2018 أغســطس  فــي 21  والثقافيــة 

- ما داللة ذلك؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

املصادر األساسية لحقوق اإلنسان
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املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان: 

اقرأ وأجْب 

ومن أبرز هذه املبادئ ما يلي:

اقرأ هذه املواد من الدستور القطري، وأجْب عن األسئلة التي تليها:

واإلحســان،  يقــوم املجتمــع القطــري علــى ِدعامــات العــدل،   :)18( املــادة 

ومــكارم األخــالق. واملســاواة،  والحريــة، 

املــادة )36(: الحريــة الشــخصية مكفولــة، وال يجــوز القبــض علــى إنســان 

ــل  أو حبُســُه أو تفتيشــه أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد حريتــه فــي اإلقامــة أو التنقُّ

ــة 
َّ
إال َوفــق أحــكام القانــون، وال ُيعــرَّض أي إنســان للتعذيــب أو للمعاملــة الحاط

 يعاقــب عليهــا القانــون.
ً
للكرامــة، ويعتبـــر التعذيــُب جريمــة

ــت عليهــا املــادة  عائــم التـــي يقــوم عليهــا املجتمــع القطــري كمــا نصَّ 1-  اذكــر الدَّ

مــن الدســتور القطــري الدائــم.  )18(

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

َفلتها املادة )36( من الدستور القطري الدائم؟
َ
2- ما هي الحقوق التي ك

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

حقوق اإلنسان في حالة 
ر مستمر تطوُّ

املبادئ األساسية 

لحقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان 
ال يمكن التنازل عنها أو 

االنتقاص منها

حقوق اإلنسان ال 
باع

ُ
شترى وال ت

ُ
ت

حقوق اإلنسان هي 
نفسها لكل بني البشر

حقوق اإلنسان هي 
حقوق عامة

حقوق اإلنسان 
متكاملة وغير قابلة 

للتجزئة

الدرس الخامس
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جهود دولة قطر في مجال تعزيز ونشر حقوق اإلنسان:

: الصكوك الدولية:
ً

أوال

ت إلى ُحزمة من اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية، وفي مقدمتها:  صادقْت دولة قطر وانضمَّ

1.  اتفاقيــات ) مناهضــة التمييـــز العنصــري، ومناهضــة كافــة أشــكال التمييـــز ضــد املــرأة، ومناهضــة التعذيــب 

ع أشــكال التعبيـــر الثقافــي (. وحقــوق الطفــل، وحمايــة ذوي اإلعاقــة، ومكافحــة اإلتجــار بالبشــر، وتعزيــز تنــوُّ

لــة  ِ
ّ
2.  االتفاقيــات الخاصــة بحمايــة حقــوق اإلنســان فــي بيئــة العمــل الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، واملتمث

باتفاقيــات ) العمــل القســري، واملســاواة فــي األجــور واالســتخدام وغيرهــا (.

3.  عــدد وفيـــر مــن اتفاقيــات القانــون الدولــي اإلنســاني، ومنهــا اتفاقيــات جنيــف األربــع، والبروتوكــوالن اإلضافيــان 

حة الدوليــة وغيـــر الدوليــة.
َّ
ســل

ُ
امللحقــان بهــا الخاصــان باملنازعــات امل

4.  العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.

ثانًيا: الصكوك اإلقليمية:

1.  امليثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان لعــام 2004 املعتمــد مــن قبــل القمــة العربيــة السادســة عشــرة املنعقــدة فــي 23 

مايــو 2004 م.

2. االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام 2012 م.

ف والحقوق املجاورة لعام 2015 م. ِ
ّ
3. االتفاقية العربية لحماية حقوق املؤل

ناقش وأجْب

ــَدم 
َ
لــكِلّ إنســاٍن علــى ق 10 مــن اإلعــالن العاملـــي لحقــوق اإلنســان:  ورد فــي املــادة 

 ،
ٌ
 ومحايــدة

ٌ
ة

َّ
 مســتقل

ٌ
نظــر قضيَتــه محكمــة

َ
املســاواة التامــة مــع اآلخريــن الحــقُّ فــي أن ت

ــه إليه. وجَّ
ُ
ــة تهمــة جزائيــة ت ــا، للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه، وفــي أيَّ نظــًرا ُمنِصًفــا وعلنيًّ

وفــي املــادة 35 مــن الدســتور القطــري: النــاس متســاوون أمــام القانــون، ال تمييـــز 

يــن. بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس، أو األصــل، أو اللغــة، أو الّدِ

-  مــا الَعالقــة بيــن املادتيـــن فــي كّلٍ مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والدســتور 

القطــري؟

...................................................................................................................

...................................................................................................................

املصادر األساسية لحقوق اإلنسان
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ة  ْعنيَّ
َ
ا: أنشأت دولة قطر العديد من املؤسسات امل

ً
ثالث

بحقوق اإلنسان:

منها ما هو تابع للحكومة مثل: 

أ- وزارة الخارجية - مكتب حقوق اإلنسان.

ب- وزارة الداخلية - إدارة حقوق اإلنسان.

ومنها ما هو من املؤسسات الخاصة ذات النفع العام مثل: 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

في دولة قطر: لجنة وطنية رسمية 

استشــــاريـــــــــة  سلطـــــــــــات  ذات 
دائمـــــــــــة فيمــــــــــا يتعلــــــــــــق بحقـــــــــــوق 

اإلنســـــــــــــان علــى الصعيــد الوطنــي 

فــي  اإلداريــة  والجهــات  للســلطات 

فــي  النظــر  خــالل  مــن  أو  الدولــة 

الشــكاوى املقدمــة مــن األفــراد أو 

ــف علــى الدرجــة  صنَّ
ُ
الجماعــات، ت

ــا. دوليًّ )أ( 

أضف�ملعلوماتك

ناقش وأجْب

خالل األزمة الخليجية َبَرز اسم اللجنة 

حيث  قطر  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

للحصار  اإلنسانية  اآلثار  برصد  فت 
َّ
تكل

الذي فرضته دول الجوار على قطر بالنظر 

قه من انتهاكات حقوقية خطيـرة، 
َ
إلى ما َراف

ى الحصار إلى انتهاك لإلعالن العاملـي لحقوق اإلنسان. فقد أدَّ

والعهد  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وكذلك 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.

1- ما هو َدور اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في الدفاع عن تلك الحقوق؟ 

..................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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عن انتهاكات حقوق اإلنسان  ر(  )تقرير ُمصوَّ مع زمالئك في إعداد  تعاَوْن   -

في العالم، ودور املجتمع الدولي فيها، ُيمِكنك عرض التقرير باستخدام أحد 

.) powerpoint ( البرامج

مرشوع الدرس 

املصادر األساسية لحقوق اإلنسان
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تذكر

حقوق اإلنسان هي حقوق 

متأصلة في جميع البشر مهما 

كانت جنسيتهم، أو مكان 

إقامتهم، أو عرقهم، أو دينهم، أو 

لغتهم أو غير ذلك.
الدين.• 

املواثيق واالتفاقيات الدولية.• 

الدساتير والتشريعات الوطنية.• 

المصادر األساسية 
لحقوق اإلنسان

مصدرها الشريعة اإلسالمية.• 

منحة إلهية لجميع خلق هللا.• 

ثابتة وشاملة.• 

خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948.• 

العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام • 

.1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية • 

والثقافية لعام 1966.

حقوق اإلنسان في المواثيق
واالتفاقيات الدولية

الدرس الخامس



71

حقوق اإلنسان في الدساتير 
والتشريعات الوطنية

الدستور القطري
دعامــات املجتمــع •   18 أقــرت املــادة 

القطري العدل واملساواة واإلحسان 

والحريــة ومــكارم األخــالق.

كفلت املادة 36 العديد من • 

الحقوق .

المبادئ األساسية 
لحقوق اإلنسان

1 - ال تباع وال تشترى.

2 - هي نفسها لكل البشر.

3 - في تطور مستمر.

4 - ال يمكــن التنــازل عنهــا أو االنتقــاص 

منها.

5 - حقوق عامة.

6 -  متكاملة وغير قابلة للتجزئة.

جهود دولة قطر في تعزيز 
حقوق اإلنساني

املصادقــة علــى عــدد مــن الصكــوك • 

الدوليــة التــي تكفــل حقــوق اإلنســان.

املصادقــة علــى عــدد مــن الصكــوك • 

اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان.

إنشــاء املؤسســات املعنيــة بحقــوق • 

اإلنســان.

املصادر األساسية لحقوق اإلنسان
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النشاط األول: اقرأ املادة )1 و 2( من اإلعان العاملـي لحقوق اإلنسان عام 1948م، وأجْب عن 

السؤال التالي:

 من اإلعان العاملـي لحقوق اإلنسان ودستور دولة قطر، واستخرج 
ًّ

ل كا ِ
ّ
النشاط الثاني: حل

عبـر عن كّلِ حّقٍ مما يلي:  
ُ
املواد التـي ت

األنشطة والتدريبات

د جميع الناس أحراًرا ومتساويَن في الكرامة والحقوق، وهم قد ُوهبوا العقل والِوجدان، 
َ
املادة )1(: ُيول

وعليهم أن ُيعاملوا بعضهم بعًضا بُروح اإلخاء. 

ع بجميع الحقوق والحريات املذكورة في هذا اإلعالن دونما تمييـٍز  املادة )2(: لكل إنسان حق التمتُّ

ا  ين، أو الرأي؛ سياسيًّ غة، أو الّدِ
ُّ
ون، أو الجنس، أو الل

َّ
من أي نوٍع، وال سيما التمييـز بسبب العنصر، أو الل

 عن ذلك 
ً

وغيـر سياسـي، أو األصل الوطنـي أو االجتماعـي، أو الثـروة، أو الـَمولد، أو أي وضع آخر. وفضال

ال يجوز التمييـز على أساس الوضع السياسـي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمـي إليه 

 أو موضوًعا تحت الوصاية أو غيـر متمتع بالحكم الذاتي أم خاضًعا ألّيِ 
ًّ

الشـخص، سواء أكان مستقال

قيٍد آخر على سيادته. 

نتها املواد )1 و 2( من اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان 1948م: ح أهم الحقوق التي تضمَّ - َوّضِ

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

مواد الدستور القطريمواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناحلــــق
حرية التعبري

ممارسة الشعائر الدينية
حرية التنقل

احلق يف التعليم
احلق يف الرعاية الصحية

احلقوق االقتصادية

أواًل: األنشطة

الدرس الخامس
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اِلية:
َّ
السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الت

السؤال الثاني: عّرِف حقوق اإلنسان.

ثانيًا: التدريبات

1 - من املصادر األساسية حلقوق اإلنسان: 
 ب- االتفاقيات الدولية.أ- الِقيم واألخالق.

د-  مبادئ الَعيش املشترك. جـ- املسؤولية التضامنية.

 2 -  من املؤسسات اخلاصة حلقوق اإلنسان يف دولة قطر:
 ب- إدارة حقوق اإلنسان.أ- مكتب حقوق اإلنسان.         

د-  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. جـ- مركز قطر للعمل االجتماعي.               

3 -  يتبع مكتب حقوق اإلنسان يف دولة قطر وزارة:

ب- الخارجية.أ- الداخلية.               

                
د- التربية والتعليم والتعليم العالي. جـ- البلدية.

4 -  وثيقة خاصة حبقوق اإلنسان ال تضع أي التزامات قانونية:
ب- -اتفاقية إلغاء العمل الجبري.أ- العهدان الدوليان.           

جـ- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
د- اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

املصادر األساسية لحقوق اإلنسان
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السؤال الثالث:  أجْب عما يلي:

التدريبات

ح خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم. 	-  َوّضِ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

	- ما الفرق بين اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين؟

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

نها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  ألهم الحقوق التي تضمَّ
ً
م أمثلة 	- قّدِ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

	- اذكر بعًضا من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

د املصادر األساسية لحقوق اإلنسان. 	- َعّدِ
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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حقوق املرأة.

أقدر دور املرأة في املجتمع،  فهي 
شريك أسا�ضي في الحياة،  ودور 
الدولة في االهتمام باألطفال 

ورعايتهم.

الدرس السادس:

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يبين الحقوق األساسية للمرأة والطفل
كما وردت في املرجعيات واملواثيق الدولية.

حقوق المرأة والطفل

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :
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حقوق المرأة والطفل

حقوق المرأة في اإلسالم:

م اإلسالم املرأة، ويتضح ذلك فيما يلي: لقد كرَّ

ِي َعلَۡيِهــنَّ بِٱلَۡمۡعــُروِفۚ  َولَُهــنَّ ِمۡثــُل ٱلَّ - ســاوى بينهــا وبيـــن الرجــل فــي الحقــوق والواجبــات فــي قولــه تعالى: 

]البقــرة: 228[. ــٌز َحِكيٌم ُ َعزِي ــةۗٞ َوٱللَّ ــنَّ َدرََج ــاِل َعلَۡيِه َولِلرَِّج
ــة والبيــع والشــراء وغيرهــا مــن  كيَّ

ْ
-  مَنــَح اإلســالُم املــرأة حقوقهــا كاملــة غيـــر منقوصــة؛ منهــا الرعايــة والتعليــم وامِلل

الحقوق.

ق باملرأة، فقد أو�شى الرسول هللا بها وقال  “استوصوا بالنساء خيـًرا” 
ْ
 اإلسالُم على الّرِف

َّ
-  حث

]رواه الترمذي[

حقوق المرأة في المواثيق الدولية:

: حقوق املرأة:
ً
 أوال

عــدُّ مشــاركة املــرأة فــي النشــاط املدنــي والسياســـي واالقتصــادي واالجتماعـــي 
ُ
مثــل املــرأة نصــف املجتمــع، وت

ُ
“ ت

ــا لهــا“. والثقافــي ســواء علــى الصعيــد الوطنـــي أو اإلقليمـــي أو الدولــي حقًّ

مفهوم حقوق املرأة:

ُيقصد بها تلك الحقوق التي تحفظ للمرأة إنسانيتها وكرامتها دون أدنى تمييز.

كفلــت املواثيــق الدوليــة حمايــة قانونيــة لحقــوق املــرأة، وذلــك بســبب مــا تعرَّضــت لــه مــن ســوء معاملــة مــن 

قبــل قوانيـــن وأعــراف العديــد مــن الــدول، وأخــذت األمــم املتحــدة علــى عاتقهــا الدفــاع عــن املــرأة مــن خــالل 

االتفاقيــات الخاصــة بحقــوق املــرأة، مثــل:

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام 1979م: 

ن من )30( مادة. معاهدة دولية اعُتِمدت بواسطة اللجنة العامة لألمم املتحدة عام 1979 وتتكوَّ

الدرس السادس
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اقرأ وناِقْش

مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع   )11  ( مــن املــادة  فــي جــزء  جــاء 
أشــكال التمييـــز ضــد املــرأة مــا يلــي:

جميــع  األطــراف  الــدول  تتخــذ   -
علــى  للقضــاء  املناســبة  التدابيـــر 
التمييـــز ضــد املــرأة فــي ميــدان العمــل 
لكي تكفل لها، على أســاس املســاواة 
بيـــن الرجــل واملــرأة، نفــَس الحقــوق 

وال ســيما:
ــا ثابًتــا   الحــق فــي العمــل بوصفــه حقًّ )أ( 

البشــر. لجميــع 
َرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معاييـر 

ُ
ع بنفس ف )ب( الحق في التمتُّ

اختيار واحدة في شــؤون االســتخدام.
) ج ( الحق في حرية اختيار املهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن 
ــي  علــى العمــل، وفــي جميــع مزايــا وشــروط الخدمــة، والحــق فــي تلّقِ
التدريــب وإعــادة التدريــب املهنـــي، بمــا فــي ذلــك التلمــذة الِحرفيــة، 

م، والتدريــب املتكــرر. تقــّدِ
ُ
والتدريــب املهنـــي امل

)د( الحــق فــي املســاواة فــي األجــر، بمــا فــي ذلــك االســتحقاقات، والحــق 
فــي املســاواة فــي املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل ذي القيمــة املســاوية، 

وكذلــك املســاواة فــي املعاملــة فــي تقييــم نوعيــة العمــل.
)هـ( الحق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة 
واملــرض والعجــز والشــيخوخة وغيـــر ذلــك مــن حــاالت عــدم األهليــة 

للعمــل، وكذلــك الحــق فــي إجــازة مدفوعة األجر.
)و( الحــق فــي الوقايــة الصحيــة، وســالمة ظــروف العمــل، بمــا فــي ذلــك 

حمايــة وظيفــة اإلنجــاب.
11 مــن االتفاقيــة؟ ومــا أهميتهــا  - مــا الحقــوق التــي كفلتهــا املــادة 

للمــرأة؟

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

حقوق املرأة والطفل

ترعـى سمو الشيخة موزا بنت 

ناصر املسند املؤتمرات التـي 

تهدف إلى مناقشة قضايا 

املرأة، وتضع الحلول املقترحة 

للمشكالت والتحديات التـي 

تواجهها في سوق العمل.

أضف�ملعلوماتك
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 ثانًيا: حقوق الطفل:
ع بنفس حقوق البالغيـن.  تنطبق حقوق اإلنسان على جميع الفئات العمرية، ولألطفال حق التمتُّ

خصائص حقوق الطفل:
ل في أنها:

َّ
لحقوق الطفل خصوصية تتمث

1 - حقوق ال يستطيع أن يطالب بها الطفل أو يحافظ عليها أو يدافع عنها لعجزه عن ذلك.

2 - حقوق ال يقابلها واجبات من قبل الطفل وخصوًصا في سنواته األولى.

3 - حقوق أساسية للطفل ال يمكن التنازل عنها مهما كانت األسباب.

الحقوق األساسية للطفل:

حقوق ما قبل الوالدة:

ا. ا ونفسيًّ ل في: االهتمام باألم الحامل  ورعايتها صحيًّ
َّ
وتتمث

حقوق ما بعد الوالدة:

تمتدُّ هذه الحقوق من بعد الوالدة حتى مرحلة البلوغ ومنها:

أ- الحق في الحياة حيث ال يجوز التخلص من الوليد.

ب- الحق في الرضاعة والحضانة.

جـ- الحق في التربية والتعليم.

د- الحق في األمان.

هـ- الحق في التعبير واملشاركة.

و- الحق في الرعاية الصحية والبيئية ) مسكن – صحة... (.

حقوق الطفل في الحاالت  الخاصة:

ومنها:

 أ - حاالت فقدان األسرة أو املعيل أو املأوى.

حة.
َّ
سل

ُ
ب- حاالت الحروب والنزاعات امل

جـ- حاالت األمراض الخطيرة واإلعاقات.

الطفل: كل إنسان لم 

يبلغ السادسة عشر من 

العمر.

أضف�ملعلوماتك

الدرس السادس
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من صور اهتمام اإلسالم بحقوق الطفل ما يلي:

 أ - االهتمام بالطفل وهو جنيـن من حيث الرعاية وتحريم اإلجهاض إال للضرورة القصوى.

ن يُتِــمَّ 
َ
َراَد أ

َ
ــۡن أ ۖ لَِم ــۡنِ ــۡنِ َكِملَ ۡوَلَٰدُهــنَّ َحۡولَ

َ
ــَن أ ِــَدُٰت يُۡرِضۡع ب- الحــق فــي الرضاعــة قولــه تعالــى:  َوٱۡلَوٰل

ةُۢ  ٱلرََّضاَعــَةۚ َوَعَ ٱلَۡمۡولـُـودِ َلُۥ رِزُۡقُهــنَّ  َوكِۡســَوُتُهنَّ بِٱلَۡمۡعــُروِفۚ َل تَُكلَّــُف َنۡفــٌس إِلَّ وُۡســَعَهاۚ َل تَُضــارَّ َوِٰلَ
ِۦۚ ]ســورة البقــرة: 233[ ـِـَوَلِه ُۥ ب ـُـودٞ لَّ ــا َوَل َمۡول بَِوَلَِه

ۡــُن نَۡرزُُقُهۡم ِإَويَّاُكۡمۚ  ۡوَلَٰدُكــۡم َخۡشــَيَة إِۡمَلـٰـٖقۖ نَّ
َ
َوَل َتۡقُتلُــٓواْ أ جـــ- املحافظــة علــى حيــاة الطفــل قــال تعالــى: 

]ســورة اإلســراء:  31[ ــا َكبرِٗيا ــۡم َكَن ِخۡط ٔٗ إِنَّ َقۡتلَُه
د- الحق في التربية واالهتمام واختيار االسم املناسب.

]سورة الضحى: 9[ ا ٱۡلَتِيَم فََل َتۡقَهۡر  مَّ
َ
فَأ هـ- أو�شى اإلسالم باألطفال األيتام قال تعالى: 

ومنها:

1 - إعان جنيف عام 1924 م:
بدأ االهتمام الدولي بحقوق الطفل سنة 1924 م عندما أقرَّت ُعصبة األمم إعالن جنيف لحقوق الطفل.

حقوق الطفل في اإلسالم:

حقوق الطفل في المواثيق الدولية:

حقوق املرأة والطفل
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2 - إعان حقوق الطفل عام 1959م:
ع بطفولة سعيدة ينعم فيها  لتمكيـن الطفل من التمتُّ “إعالن حقوق الطفل”  أصدرت الجمعية العامة 

ن من 10 مبادئ.  بالحقوق والحريات، بما يعود بالخيـر عليه وعلى املجتمع، ويتكوَّ

تم تأسيس اليوم العالمي للطفل 

في عام 1954، ويحتفل به في 

20 نوفمـــبر مــن كل عام لتعزيز 

الترابط الـــــدولي، والتوعية بين 

األطفـــال في جــميع أنحاء العالم، 

وتحسـين رفاه األطفال.

وكـــان عنــــــــوان االحتفــــــــال عام 

2019 “ال ينشـــغل األطفال 

بالعمـــــــــــــــل في الحـــــــقول، ولـــــــــــكن 

بتحقــــــــيق أحـــــــــــالمهم”.

أضف�ملعلوماتك

اقرأ وناِقْش

الدرس السادس

جاء في املبدأ السابع إلعان حقوق الطفل عام  1959 ما يلي: 

ا، في مراحله  ا وإلزاميًّ للطفل حقٌّ في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيًّ

االبتدائية على األقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، على 

أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره باملسؤولية األدبية 

واالجتماعية، ومن أن يصبح عضًوا مفيًدا في املجتمع.

ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي املبدأ الذي يسترشد به املسؤولون 

عن تعليمه وتوجيهه، وتقع هذه املسؤولية بالدرجة األولى على أبويه، ويجب أن 

اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف  تاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، 
ُ
ت

ع بهذا  لتيسير التمتُّ لطات العامة السعُي  وعلى املجتمع والسُّ التعليم ذاتها، 

الحق.

نة في هذا املبدأ؟  - ما أهم الحقوق املتضمَّ

.................................................................................................

.................................................................................................



81

3 - اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م:
ا بالطفل، واشتملْت على )54( 

ً
علنت بموجب قرار الجمعية العامة، وقد أبرزْت هذه االتفاقية اهتماًما بالغ

ُ
أ

مادة.

جاء في املادة 32 التفاقية حقوق الطفل  1989 م:  

االستغالل  من  حمايته  في  الطفل  بحق  األطراف  الدول  تعتـرف   -1

ـح أن يكون خطيـًرا أو أن ُيمثل إعاقة  عمل ُيرجَّ أّيِ  ومن أداء  االقتصادي، 

ا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو  لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًّ

الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي.

2- تتخذ الدول األطراف التدابيـر التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية 

ومع مراعاة أحكام الصكوك  ولهذا الغرض،  التـي تكفل تنفيذ هذه املادة؛ 

الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص بما يلي:

أ- تحديد عمر أدنى أو أعمار ُدنيا لاللتحاق بعمل.

ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

املادة  إنفاذ هذه  أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان  فرض عقوبات  جـ- 

بفعالية.

ركز عليه املادة  )32( من االتفاقية؟ 
ُ
- ما الحق األسا�شي التي ت

..............................................................................................

اقرأ وأجْب

فَكِّر وأجب

ح مظاهر التزام دولة قطر بحقوق الطفل في التعليم. - َوّضِ

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

ولــي دولــة قطــر لحقــوق املــرأة والطفــل اهتماًمــا كبيـــًرا علــى جميــع املســتويات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، 
ُ
ت

أ مــن حقــوق اإلنســان، ويتضـــح ذلــك مــن خــال مــا يلــي: باعتبارهــا جــزًءا ال يتجــزَّ

1 - أكــد الدســتور القطــري علــى حقــوق املــرأة والطفــل، فقــد جــاء فــي املــادة )21(: األســرة أســاس املجتمــع 

جهود دولة قطر لتعزيز حقوق المرأة والطفل:

حقوق املرأة والطفل
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ــم القانــوُن الوســائل الكفيلــة بحمايتهــا، وتدعيــم كيانهــا، وتقويــة  ِ
ّ
قوامهــا الديــن واألخــالق وحــب الوطــن، وُينظ

أواصرهــا، والحفــاظ علــى األمومــة والطفولــة والشــيخوخة فــي ظلهــا.

 كمــا ورد فــي املـــادة )22(: ترعــى الدولــة النــشء، وتصونــه مــن أســباب الفســاد وتحميــه مــن االســتغالل، وتقيــه 

كاتــه فــي شــتى املجــاالت، علــى ُهــًدى 
َ
وفــر لــه الظــروف املناســبة لتنميــة َمل

ُ
شــرَّ اإلهمــال البدنــي والعقلــي والروحــي، وت

مــن التربيــة الســليمة.

عنى باملرأة والطفل ومنها:
ُ
2 - حرصت دولة قطر على إنشاء العديد من املؤسسات التي ت

 أ -  مركز الحماية والتأهيل االجتماعي )أمان(:

ع األســري مــن  ــس فــي عــام 2013م، وُيعنــى بحمايــة وتأهيــل ضحايــا العنــف والتصــدُّ  تأسَّ

النســاء واألطفــال وإعــادة دمجهــم فــي املجتمــع، وينضــوي مركــز أمــان تحــت مظلــة املؤسســة 

القطريــة للعمــل االجتماعــي.

ب – مركز االستشارات العائلية ) وفاق (: 

2002م، ُيقدم خدماته املجانية املتعددة إلى كافة األسر واألفراد فـي  س  املركز في  تأسَّ

من خالل توفيـر االستشارة واإلرشاد على يد املتخصصــين من ذوي  املجتمع القطري، 

الخبـرة والكفاءة. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 -  استخدم شبكة املعلومات الدولية، وادخل 

على الصفحات الرسمية ملركز دعم الصحة 

ْص أهمية أنشطته. ِ
ّ
السلوكية ولخ

www.bhc.org.qa

ابحث ولخِّْص

الدرس السادس
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ك
َّ
 حق

ْ
حملة اعرف

د أهــداف  تعــاَوْن مــع زمالئــك لتنظيــم حملــة لنشــر الوعــي بحقــوق الطفــل، حــّدِ

الحملة - الوســائل التـــي ستســتخدمها لنشــر الوعي بحقوق الطفل - الجهات التـــي 

ُيمكنــك التعــاون معهــا فــي هــذا الشــأن.

مرشوع الدرس 

حقوق املرأة والطفل
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تذكر

هي الحقوق التي تنطبق على جميع الفئات العمرية.

خصائصها: بأنها ال يستطيع أن يطالب بها الطفل، وال 

يقابلها واجبات منه، وال يمكن التنازل عنها.

ثانيًا: حقوق الطفل

هي حقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم، أو 

مكان إقامتهم، أو عرقهم، أو دينهم، أو لغتهم أو غير ذلك.

حقوق اإلنسان

يقصد بها الحقوق التي تحفظ للمرأة انسانيها وكرامتها.

كرم اإلسالم املرأة بمساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات.

كفلت املواثيق الدولية حماية قانونية لحقوق املرأة.

أواًل: حقوق المرأة

الدرس السادس
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جهود دولة قطر في تعزيز 
حقوق المرأة والطفل

الحقوق األساسية للطفل:

أكد الدستور القطري على حقوق املرأة والطفل في 

مواد 21و22.

أنشأت دولة قطر العديد من املؤسسات التي تعني 

باملرأة والطفل، منها:

1 - مركز الحماية والتأهيل االجتماعي )أمان(.

2 - مركز االستشارات العائلية )وفاق(.

ما قبل الوالدة )االهتمام باألم الحامل(.• 

ما بعد الوالدة )الحياة، الرضاعة والحضانة، التربية والتعليم، • 

األمان، التعبير واملشاركة، الرعاية الصحية(.

حاالت خاصة )فقدان األسرة، الحروب، األمراض واإلعاقات(.• 

حقوق الطفل في األسام:

اهتم اإلسالم بحقوق الطفل فحرم اإلجهاض إال للضرورة، • 

وحق الرضاعة، والحفاظ  على حياة الطفل، والحق في التربية 

والرعاية واختيار االسم،  كما أو�شى اإلسالم برعاية االيتام.

حقوق الطفل في املوثيق الدولية :

 من حقوق الطفل.• 
ً
تضمن أعالن جنيف 1924 عددا

أعالن حقوق الطفل عام 1959، وكذلك اتفافية حقوق الطفل • 

عام 1989بموجب قرار من الجمعية العام لالمم املتحدة.

حقوق املرأة والطفل
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ْص: ِ
ّ
النشاط األول: ابحث ولخ

أهــم  ــْص  ِ
ّ
لخ )أمــان(،  االجتماعــي  والتأهيــل  الحمايــة  ملركــز  الرســمي  باملوقــع  باالســتعانة 

أنشــطته وبرامجــه.

ـرة. عّبِ
ُ
دة بالصور امل ن حقوق الطفل ُمزوَّ النشاط الثاني:  ارسم خريطة معرفية تتضمَّ

األنشطة والتدريبات

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

أواًل: األنشطة

الدرس السادس
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اِلية:
َّ
السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الت

 حقوق املرأة.
ْ

السؤال الثاني: - عّرِف

ثانيًا: التدريبات

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

1- املركز الذي يُوفِّر االستشارة لألسرة واألفراد:

ب- نماء   أ  - أمان 

 د - إحسان جـ - وفاق 

3- املركز الذي يُعىن حبماية وأتهيل ضحااي العنف األسري:

ب- إدارة حقوق اإلنسان أ - االستشارات العائلية  

 د - اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان جـ - الحماية والتأهيل االجتماعي  

2- اتفاقية الطفل اليت تتكوَّن من 10 مبادئ:

 أ - إعالن جنيف                                    ب- إعالن حقوق الطفل 

جـ - اتفاقية حقوق الطفل                    د - العهد الدولي الخاص بالحقوق

حقوق املرأة والطفل
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السؤال الثالث:  أجْب عما يلي:

ؤال الرابع:  السُّ

السؤال الخامس:  أجْب عما يلي:

التدريبات

ته عصبة األمم عام 1924م؟ ما أهم املبادئ التي اشتمل عليها إعالن جنيف لحقوق الطفل الذي أقرَّ

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

ْر جهود دولة قطر في تعزيز حقوق املرأة والطفل.
ُ
اذك

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

عنى باملرأة والطفل في دولة قطر.
ُ
	-  اذكر أهم املؤسسات التي ت

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

	- ما خصائص حقوق الطفل؟

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ْد حقوق الطفل األساسية. 	- عّدِ
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

	-  ما أهم الحقوق التي كفلها اإلسالم للمرأة؟ 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ت املواثيق الدولية بتوفير الحماية القانونية لحقوق املرأة؟ 	- ملاذا اهتمَّ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

الدرس السادس



السام

احرُص على تطبيق مبادئ التسامح 
واحترام اآلخر وقبول االختاف 

والتنوع بيني وبين زمائي لدعم ثقافة 
السام .

الدرس السابع:

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يوضح دور دولة قطر في املنظمات اإلقليمية والدولية.
يقدر أهمية العاقات الدولية في نشر السام العاملي.

 من القيم التي تساعده على االنخراط اإليجابي في مظاهر الحياة العامة.
ً
يتبنى عددا

التعامل مع اآلخرين وفق القيم اإلسامية.
توضيح أهمية السام بين شعوب العالم. 

السالم العالمي

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :
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السالم العالمي
ا، قديًما ِقَدم اإلنسان  نفسه، وكان السالم  إن االهتمام بالسالم والسعي نحوه كان دائًما مطلًبا إنسانيًّ

-ولم یزل- ُحلًما للبشریة منذ عصور عدیدة، فقد عانت البشریة كثیـًرا من َوْیالت الحروب والصراعات 

الت الصراعــات والعنــف بجمیــع أشــكاله، علــى  ــا فــي ُمعــدَّ
ً
والعنــف واإلرهــاب؛ إذ نشــهد تزایــًدا ملحوظ

ر الوعــي بوحــدة املصیـــر اإلنســاني، وبأهمیــة  الســالم؛  لتحقيــق  التنمیــة والرخــاء، وبنــاء  الرغــم مــن تطــوُّ

ثقافــة الســالم العاملـــي تعتمــد بدرجــة كبيـــرة علــى بنــاء قيــم أخالقيــة تســود املجتمعــات اإلنســانية كافــة، 

ونســتمدها نحــن كمســلمين مــن تعاليمنــا الدينيــة.

الســـالم يعنـــي األمـــان والعافيـــة 

والتســليم والســالمة والصــلح، 

وهو حالــة التوافــق والراحــة 

التــي تتــوفر بين طرفين أو 

مجموعة أطراف بما يحقـق 

االنسـجام ويـــــــدرأ العــــــداوة.

أضف�ملعلوماتك

اقرأ النصَّ التالي، ثمَّ أجْب:

ن مفهوم السالم كيفية ُصنعه وحفظه وبنائه، أما ُصْنع السالم، فهو  يتضمَّ

مســاعدة أطــراف النـــزاع للوصــول إلــى اتفــاق تفاوضـــي، وحفــظ الســالم هــو  َمْنــع 

أطراف النـزاع من الدخول في حرب أو صراع ُمحتَمل، ويعنـي بناء السالم: تهيئة 

ـــي ثقافــة الســالم وممارســتها، ويشــمل هــذا: التربيــة والتعليــم،  املجتمــع لدعــم وتبّنِ

ديــة والتســامح  والتنميــة االقتصاديــة والتعدُّ ودعــم ثقافــة حقــوق اإلنســان، 

وقبــول اآلخــر وتعزيــز التوافــق بيـــن الفــرد ومجتمعــه، والفــرد والبيئــة.

- ما املفاهيم املستخدَمة في مجال السالم؟ وما الفرق بينها؟

......................................................................................................................

......................................................................................................................

اقرأ وَحلِّل 

اًل: مفهوم السالم: أوَّ

ُيـــْقصد بالســالم حالــة األمــن واالســتقرار التــي تســود املجتمــع مـــــن 

أبســط تكويناتــه )األســرة( إلــى أكبـــر تكويناتــه )املجتمــع الدولــي( بمــا 

ر واالزدهــار للجميــع. يتيــح التطــوُّ

الدرس السابع
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إثــــرائي
-  مــن خــالل مفهــوم الســالم، هــل يتفــق الحصــار الــذي تعرَّضــت لــه دولــة قطــر 

مــك.  ِ
ّ
مــع هــذا املفهــوم، ناقــش ذلــك مــع زمالئــك وُمعل

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

فَكِّر وناقش

ثانيًا: أهمية السالم:

قها: ر السالم له أهمية كبيرة، ومن األمور التي يحّقِ
ُّ
إن توف

ح رأيك.    -  ُيعتبر السالم من القيم اإلنسانية العظيمة، َوّضِ

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ناقش وأجب

123

45

املحافظة على حياة 
الشعوب من خالل 

ب الصراع املسلح. تجنُّ

استقرار املجتمع ونموه، 
ي الشعور باألمان  إذ يؤِدّ
إلى زيادة نسبة التعليم، 
ٍف واٍع  وظهور جيٍل ُمثقَّ

ُمبِدع .

ر القيم اإليجابية في 
ْ

ش
َ
ن

املجتمع كالتسامح واالحترام، 
ْبذ التطرف والعنف، 

َ
ون

والقبول لثقافات العالم، 
. واختالف البشر بشكٍل عاٍمّ

التنظيم وتطبيق القانون 
فال يمكن تطبيق القانون 
الم  إال بُوجوِد األمن والسَّ

جتمع .
ُ
في امل

التبادل الثقافي واملعرفي 
بين املجتمعات.

إثــــرائي

السام العاملي
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ــن طفيــف” فــي  2019 حــدوث “تحسُّ ــد مؤشــر الســالم العاملـــي لعــام 
َّ
أك

معدل السالم العاملـي،  والذي يصُدر من معهد االقتصاد والسالم العاملـي 

ومقــره أســتراليا، بالتعــاون مــع عــدة منظمــات بحثيــة، وُيصّنــف الدول وفق 

رت أيسلندا ترتيب أكثـــر الدول أمًنا )سالًما( على مستوى  سلميتها، وتصدَّ

ــا علــى قائمــة مؤشــر الســالم  2019، وجــاءت  قطــر األولــى عربيًّ العالــم فــي 

ــا. ــت باملركــز 31 عامليًّ
َّ
العاملـــي وحل

ثالثًا: السالم في اإلسالم: 

اإلسالم دين السالم ودين الرحمة، فقد جاء اإلسالم ليقرَّ مبدأ السالم واألخالق وُحسن املعاملة، قال تعالى: 

ــلم والســالم، وأنــه القاعــدة  ـــي مبــدأ الّسِ ی  ی   ی  ی  جئ ]األنفــال:	6[، ففيهــا داللــة واضحــة علــى تبّنِ
ة.  مَّ

ُ
األساسية لهذه األ

ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم  ُ َعِن ٱلَّ ــة، وفــي ذلــك قــال تعالــى: لَّ َيۡنَهىُٰكــُم ٱللَّ مَّ
ُ
ـــخ الديــُن اإلســالمي قواعــَد الســالم لأل كمــا رسَّ

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِســِطن )املمتحنــة، 8( وُهــۡم َوُتۡقِســُطٓواْ إَِلِۡهــۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ن َتَبُّ
َ
ِف ٱّلِيــِن َولـَـۡم ُيۡرُِجوُكــم ّمِــن دَِيٰرُِكــۡم أ

ــرعت ألجــل الحفــاظ علــى الســالم مــن اعتــداء 
ُ

إن الســالم هــو األصــل فــي َعالقــة املســلمين بغيرهــم، وأن الحــرب ش

ّلٍ 
ُ
، ولكنــه لــم يكــن يوًمــا مــا ديــَن ذ

ً
ا، فلــم يجعــل الحــرب أصــال

ً
الظامليـــن علــى الضعفــاء؛ ولهــذا جــاء اإلســالم َوَســط

وهــواٍن.

اقرأ وتعلَّْم

إثــــرائي

ق اإلسالم جذورها في نفوس املسلمين،  ُیعدُّ السالم مبدأ من املبادئ التي عمَّ

وأصبــح الســالم أحــد  وعقيــدة مــن عقائدهــم،  فأصبحــت جــزًءا مــن كيانهــم، 

دعائــم قيــام الحضــارة اإلســالمية.

ابحــث عــن مواقــف للرســول صلــى هللا عليــه وســلم  هــذه العبــارة،  -  فــي ضــوء 

علــى تبنـــي ثقافــة الســالم فــي املعامــالت اإلنســانية. والصحابــة تــدلُّ 

........................................................................................................................

ابحث وناِقْش

إثــــرائي

الدرس السابع
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هيئة الأمم املتحدة:
مة عاملية، ومن أهم أهدافها الحفاظ على 

َّ
عدُّ هيئة األمم املتحدة ُمنظ

ُ
ت

السالم واألمن الدولييِن.

اأجهزة هيئة الأمم املتحدة:
مة عاملية، ومن أهم أهدافها الحفاظ على 

َّ
عدُّ هيئة األمم املتحدة ُمنظ

ُ
ت

السالم واألمن الدولييِن.

مات الدولية واإلقليمية الـَمعنيَّة بالسالم: رابعًا: المنظَّ

أجهزة هيئة  األمم املتحدة

هي جهاز تداول ووضع 
السياسات، ولجميع 
الدول األعضاء تمثيل 

فيه.

ى املسؤولية 
َّ
يتول

الرئيسة عن حفظ 
لم الدولي. األمن والّسِ

ى تسوية 
َّ
تتول

املنازعات بين 
األعضاء .

محكمة العدل الدوليةمجلس األمنالجمعية العامة

إثــــرائي
قد نصَّ  ميثاق األمم املتحدة على أننا “نحـن شـعوب األمـم املتحـدة، وقـد 

نِقــذ األجيـــال املقبلـــة مـــن َوْيـــالت الحـــروب..، وأن نؤكـــد 
ُ
آلينـــا فـــي أنفســـنا أن ن

مـــن جديـــد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان، وبكرامة الفرد وقـــدره، وفي 

ســـبيل هـــذه الغايـــات اعتزمنـــا أن نأخذ أنفســنا بالتســامح، وأن نعيش مًعا في 

ســالم وُحســن ِجواٍر.”

فى ضوء النص السابق، ما الَعالقة بين التسامح والسالم؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

فَكِّر وناقش

السام العاملي
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جهود الأمم املتحدة لن�سر ال�سالم العاملي: 
ل نحــو ثقافــة الســالم  ا مــن األمــم املتحــدة بــأن إنقــاذ األجيــال املقبلــة مــن َوْيــالت الحــرب يحتــاج إلــى التحــوُّ

ً
إدراك

ل من قيم واتجاهات وسلوكيات تقوم على أساس من مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية 
َّ
والالعنف، التي تتشك

وحقــوق اإلنســان والتســامح والتضامــن، وحــل املشــاكل بالحــوار والتفــاوض لذلــك دعــت األمــم املتحــدة إلــى ترويــج 

ثقافة الســالم.

ومن أبرز جهود األمم املتحدة لنشر السالم العالمي : 

1. إصدار الجمعية العامة برنامج عمل بشأن ثقافة السالم.

ن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بعض املواد التي تدعم قيم السالم مثل: 2. تضمَّ

)املادة 18( لكل شخص الحقُّ في حرية التفكير والضمير والدين.• 

ع بحرية الرأي والتعبير. •  )املادة 19(  لكِلّ شخص حقُّ التمتُّ

)املادة 26( إن التربية يجُب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بيـن جميع الشعوب والجماعات   •

العنصرية أو الدينية.

3.أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة اليوم الدولي للسالم في عام 1981م من أجل االحتفال بمثل السالم 

ا لذلك .
ً
وتعزيزها بيـن جميع األمم والشعوب،  وحددت 21 سبتمبر تاريخ

اقرأ وأجْب

إثــــرائي

الدرس السابع

 جــــــاء في خطـــــــاب حضــــــــرة صاحــــــــب السمــــــــو 

أميـــر دولــة  الشيـــــــخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، 

قطــر فــي الــدورة 73 الجتمــاع الجمعيــة العامــة 

لألمــم املتحــدة عــام  2018 م:

“وفــي هــذا الســياق، فــإن دولــة قطــر تــرى أن 

ل خط  ِ
ّ
تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة ُيشك

ــة ملكافحــة اإلرهــاب،  الدفــاع األول لنظــام األمــن الجماعــي، وأحــد العوامل الهامَّ

وبنــاء الســالم واالســتقرار؛ ولهــذا التزمنــا بتعليــم عشــرة مالييــن طفــل، وتوفيــر 
وقمنــا بالتعــاون  التمكيـــن االقتصــادي لنصــف مليــون مــن شــباب منطقتنــا، 

مــع األمــم املتحــدة بتنفيــذ مشــاريع لتعزيــز فــرص العمــل للشــباب مــن خــالل بنــاء 

القــدرات وإطــالق برامــج ملنــع التطــرف العنيــف”.

- ما السبيل لبناء السالم واالستقرار؟

........................................................................................................................

- ما اإلجراءات التي اعتمدتها دولة قطر للمساهمة في بناء السالم العالمي؟

........................................................................................................................
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خامسًا: دور دولة قطر في التعاون الدولي لتحقيق السالم:

 حرصــت  قطــر علــى املســاهمة الفاعلــة لتعزيــز الجهــود التــي يبذلهــا املجتمــع الدولــي لحفــظ األمــن والســلم 

الدولييــن، ويتضــح ذلــك فيمــا يلــي : 

    1 -  الَوساطة:
ة أزمات. مثل: مســألة  ا ســاهم في إنجاح جهودها في عدَّ ا نزيًها وُمخلًصا، ممَّ

ً
فقد كانت دولة قطر وســيط

دارفور، والَوساطة بيـن إريتريا وجيبوتي، وغيرها.

    2 -  حوار األديان وتحالف الحضارات:
مت دولة قطر حوار األديان وتحالف الحضارات، ويتضـح ذلك فيما يلي: دعَّ

ف الحضارات في الدوحة في ديسمبر 2011م.
ُ
-  استضافة املنتدى العالمي الرابع لتحال

-  إنشــاء مركــز الدوحــة الدولــي لحــوار األديــان، الــذي يســعى لنشــر ثقافــة الحــوار، وتعزيــز ثقافــة قبــول 

اآلخــر، والتعاُيــش الســلمي بيـــن أتبــاع الديانــات والحضــارات. 

السام العاملي
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لو  ِ
ّ
رون وُعلماء وُممث ِ

ّ
-  االستضافة السنوية ملؤتمر الدوحة الدولي لحوار األديان، الذي يشارك فيه ُمفك

م.
َ
الديانات، ومن أنحاء مختلفة من العال

    3 -  مكافحة اإلرهاب:
ة بمكافحة اإلرهاب  شارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب، وتتعاون مع األجهزة الـَمعنيَّ

ُ
ت

في األمم املتحدة، وأنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأوكلت لها مهمة 

ة بمكافحة اإلرهاب، وتنسيق الجهود بيـن  ْعنيَّ
َ
العمل على تحقيق األهداف الواردة في االتفاقيات الدولية امل

الجهات املختلفة، لتنفيذ قرارات مجلس األمن واألمم املتحدة.

ؤكد على وجوب معالجة جذور اإلرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة. 
ُ
وت

 أنشــطة  
ْ

ف اســتخدم رابــط مركــز  الدوحــة الدولــي لحــوار األديــان، وتعــرَّ

ًصــا عنهــا، واعرْضــه علــى معلمــك. املركــز، واكُتــْب ُملخَّ
ابحث وناِقْش

إثــــرائي

الدرس السابع
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ــة لألمــم املتحــدة اليــوم الدولــي للســالم فــي عــام 1981  أعلنــت الجمعيــة العامَّ

ــل الســالم وتعزيزهــا بيـــن جميــع األمــم والشــعوب”. وبعــد 
ُ
مــن أجــل “االحتفــال بُمث

ا لالحتفال باليوم 
ً
دت الجمعية العامة 21 أيلول/سبتمبر تاريخ عشرين عاًما، حدَّ

ســات  الدولــي  للســالم، حيــث تدعــو األمــم املتحــدة جميــع الــدول األعضــاء واملؤسَّ

التابعة ملنظومة األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية وغيـر الحكومية واألفراد إلى 

االحتفال بهذا اليوم  عن طريق التعليم وتوعية الجمهور والتعاون لوقف إطالق 

النــار علــى النطــاق العاملـــي وجميــع أنــواع العنــف.

 لالحتفال باليوم الدولي للسالم محدًدا:
ْ
ط ِ

ّ
- خط

- أهمَّ األنشطة التي سوف تقام في االحتفال.

- الشخصيات التي تدعوها لالحتفال. 

م شعاًرا لهذا اليوم. - صّمِ

مرشوع الدرس 

السام العاملي
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تذكر

حالة األمن واالستقرار التي تسود املجتمع 

مما  يتيح للمجتمع التطور واالزدهار.

مفهوم السالم

السالم في اإلسالم

- اإلسالم دين الرحمة والسالم وحسن املعاملة. 

- السالم هو األصل في عالقة املسلمين بغيرهم. 

- رسخ الدين اإلسالمي  قواعد السالم لألمة. 

أهمية السالم

1 - املحافظة على حياة الشعوب. 

2 - استقرار املجتمع ونموه.

3 - نشر القيم اإليجابية في املجتمع.

4 - التنظيم وتطبيق القانون.

5 - التبادل الثقافي واملعرفي بين املجتمعات.

الدرس السابع
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أجهزة األمم المتحدة

-  الجمعية العامة.

-  مجلس األمن.

- محكمة العدل الدولية.

األمم املتحدة منظمة عاملية لحفظ السام واألمن الدوليين

جهود األمم المتحدة في 
نشر السالم العالمي

- إصدار الجمعية العامة برنامج 

عمل بشأن ثقافة السالم.

- تضمن اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان بعض املواد التي تدعم 

قيمة السالم.

- أعلنت الجمعية العامة لألمم 

املتحدة اليوم الدولي للسالم في 

عام 1981.

1 - الوساطة.

2 - حوار األديان وتحالف 

الحضارات.

3 - مكافحة اإلرهاب.

دور قطر في التعاون 
الدولي لتحقيق السالم

السام العاملي
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النشاط األول: 

 الصورة املعبرة 
ً
م بعمل مطوية تحتوي على أهم القيم اإلسامية التي تحث على السام مستخدما

ُ
ق

عنها .

النشاط الثاني:

 عن َدور دولة قطر في املنظمات الدولية في الجانب االجتماعي واإلنساني والتنموي.
ً

 اكتب مقاال

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة

الدرس السابع
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اِلية:
َّ
السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الت

السؤال الثالث: أجْب عن األسئلة اآلتية:

السؤال الثاني: 

ما املقصود بالسام؟

ثانيًا: التدريبات

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

1- املشاركة في حل أزمة دارفور من نجاحات دولة قطر في مجال:

ب- حقوق اإلنسان.أ - الَوساطة.                                    
 د - اإلغاثة اإلنسانية.جـ - حوار الحضارات.                          

ى حفظ األمن والسلم  الدوليين:
َّ
2- أي من أجهزة هيئة األمم املتحدة  يتول

ب- اليونسيف.أ - اليونسكو.                                                   

 د - الجمعية العامة.جـ - مجلس األمن.                                        

1 - ما دور دولة قطر في التعاون الدولي لتحقيق السالم العالمي؟

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

د أهمَّ أجهزة هيئة األمم املتحدة . 	 -  عّدِ

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

السام العاملي
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ؤال الرابع:  السُّ

التدريبات

ة السالم؟ 3 - ما أهميَّ

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4- اذكر جهود هيئة األمم املتحدة في مجال السالم العالمي.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ل على ذلك. ِ
ّ
ف الحضارات، دل

ُ
مت دولة قطر حوار األديان وتحال دعَّ

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

الدرس السابع



التعصب والتمييز 
العنصري.

أحترم التنوع وأقدر حكمه هللا
في وجوده. 

الدرس الثامن:

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

معرفة التعصب والتميز العنصري وأنواعه.
يوضح اآلثار املترتبة على التعصب والتمييز العنصري وأهمية محاربته.

التعصب
والتمييز العنصري

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :



104

التعصب والتمييز العنصري

ب والتمييز العنصري:  تعريف التعصُّ

أيُّ تمييــز أو اســتثناٍء أو تقييــٍد يقــوم علــى أســاس الِعــرق أو اللــون 

سب أو األصل القومي، ويستهدف تعطيل أو عرقلة االعتـراف 
َّ
أو الن

ــع بهــا أو ممارســتها  بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، أو التمتُّ

دم املساواة في امليدان السياسـي أو االقتصادي أو االجتماعي 
َ
على ق

ــق 
ْ
أو الثقافــي، أو فــي أي ميــداٍن آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة َوف

االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييـــز العنصــري.

والتـــي يجــب محاربتهــا بكافــة الوســائل  ــب والعنصريــة مــن الِقيــم الســلبية فــي املجتمعــات،  التعصُّ

مــن وســائل َهــْدم املجتمعــات الســليمة إذا انتشــرت فيهــا. عــدُّ 
ُ
فهــي ت والطــرق، 

ب والتمييز العنصري  التعصُّ

ــب شــعور داخلــي يجعــل اإلنســان يــرى نفســه علــى حــق، واآلخــر علــى   التعصُّ

ــؤدي إلــى 
ُ
باطــل، ويظهــر هــذا الشــعور فــي صــورة ممارســات ومواقــف تجــاه اآلخــر ت

عــدم االعتـــراف بحقوقــه.

أمــا التمييـــز هــو التفرقــة بيـــن األفــراد أو اإلضــرار بهــم أو تجاهلهــم أو اســتبعادهم 

بســبب لونهــم أو جنســهم أو دينهــم أو ِعْرقهــم أو رأيهــم، وُيــؤدي ذلــك إلــى عــدم 

حصولهــم علــى حقوقهــم.

، وبــأنَّ اآلخــر  ــب، فعندمــا يشــعر اإلنســان بأنــه علــى حــّقٍ يرتبــط التمييـــز بالتعصُّ

علــى باطــل، فإنــه يحرمــه مــن حقوقــه.

ب والتمييز؟ - ما العالقة بين التعصُّ

.........................................................................................................................

ب والتمييز العنصري؟ ب على التعصُّ - ما الذي يترتَّ

........................................................................................................................

اقرأ وأجب 

الدرس الثامن
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 اإلسالم ونبذ التمييز العنصري:

يدعو اإلسالم إلى احترام كرامة اإلنسان ونبذ التمييز العنصري، قال تعالى: 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژرب ]احلجــرات[.

ب والتمييز العنصري:  أنواع التعصُّ

اآلثار السلبية للتعصب والتمييز العنصري

ب املبني  التعصُّ  
على اللون

ب املبني  التعصُّ   
على أساس ِعرقي

ب على  التعصُّ

َبلّيٍ
َ
ب الدينيأساٍس ق التعصُّ التعصب الفكري 

املبني على 
أساس اللون بين 
البيض والسود.

د    هو التشدُّ
لصالح ِعرق على 

حساب ِعرق 
آخر.

املبني على االنتماء 
للقبيلة، والذي 
يظهر في بعض 
املجتمعات 

العربية.

ب أتباع  هو تعصُّ
ديانة أو مذهب 

ضد أتباع الديانات 
واملذاهب األخرى.

وهو التفكير دائًما 
بصفة أحادية مع 
إلغاء الرأي اآلخر 

له  ورفض تقبُّ
ونقاشه.

إثــــرائي
- ما القيمة اإلنسانية التي يدعو إليها اإلسالم وتؤكدها اآليات القرآنية؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
فَكِّر وناقش

التعصب والتمييز العنصري
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 اإلســالم على املســاواة بيـــن الناس، ونبذ التمييـــز، وجعل 
َّ

اَس َجِميًعا من أصٍل واحٍد؛ لذلك حث َق هللا النَّ
َ
ل
َ
 خ

التقوى والعمل الصالـح أساس التفاضل بيـن الناس، فهو دين التسامح والتراحم بيـن البشر.

فالنــاس كلهــم مــن نفــس واحــدة،  فقــد حــارب اإلســالُم كلَّ أســباب وأشــكال العنــف والتطــرف والتمييـــز العرقيــة 

ــا كانــت مكانتــه . واالجتماعيــة، وجعــل مكانهــا مبــادئ العــدل واملســاواة والرحمــة ورعايــة كرامــة اإلنســان أيًّ

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:

ن 18 مادة، وبدأ تنفيذها في عام 1969، وتهُدف إلى : هي اتفاقية برعاية األمم املتحدة، وتتضمَّ

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.• 

تعزيز التفاهم بين األجناس واملذاهب واألديان.• 

بناء مجتمع دولّيٍ خاٍل من كافة أشكال التفرقة والتمييز العنصري.

من مواد االتفاقية الدولية للقضاء على صور التمييز العنصري :

املادة )5(

عليــه بكافــة  ــد الــدول األطــراف بحظــر التمييـــز العنصــري والقضــاء  تتعهَّ

أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييـز بسبب الِعْرق أو اللون أو األصل 

القومــي أو اإلثنـــي، فــي املســاواة أمــام القانــون.

املادة )6(

 تكُفل الدول األطراف لكل إنســان داخل في واليتها حقَّ الرجوع إلى املحاكم 

الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الدولــة املختصــة لحمايتــه، ورفــع الحيــف عنــه 

ا ملا لـه 
ً
ال بصدد أي عمل مـن أعمـال التمييـز العنصري يكون انتهاك على نحو فعَّ

مــن حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، ويتـــنافى مــع هــذه االتفاقيــة، وكذلــك 

حــق الرجــوع إلــى املحاكــم املذكــورة  التماًســا لتعويــض عــادل مناســب أو ترضيــة 

عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

اقرأ وأجب 

الدرس الثامن
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ب والتمييز العنصري آثار سلبية منها : ينتج عن التعصُّ

املادة )7(

الة، ال سيما في ميادين  د الـدول األطراف بأن تتخذ تدابيـر فورية وفعَّ  تـتعهَّ

التعلـــيم والتربيــة والثقافــة واإلعــالم ُبغيــة مكافحــة النعــرات املؤديــة إلــى التمييـــز 

بيـــن األمــم والجماعــات  وتعزيـــز التفاهــم والتســامح والصداقــة  العنصــري، 

العرقية أو اإلثنية األخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، 

واإلعــالن العاملـــي لحقــوق اإلنســان، وإعــالن األمــم املتحــدة للقضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييـــز العنصــري، وهــذه االتفاقيــة.

قدمهــا االتفاقيــة للتعامــل مــع حــاالت التمييـــز 
ُ
مــا أبــرز الوســائل التـــي ت  -

؟ العنصــري التـــي قــد يتعــرَّض لهــا الفــرد 

......................................................................................................................

- ما التدابير التي يجب على الدول اتخاذها ملواجهة التمييز العنصري؟

......................................................................................................................

ها مع معلمك.
ْ

- دّوِن مالحظاتك عن أهّمِ ما ورد في املواد املذكورة، وناِقش

......................................................................................................................

اآلثار المترتبة على التعصب والتمييز العنصري:

آثار التمييز العنصري

َزْرع الكراهية 
واألحقاد بين 
أبناء املجتمع 

الواحد.

َهْدر الكفاءات 
العلمية 

واإلدارية بين 
أبناء املجتمع.

انتشار الفقر بين 
طبقاٍت معينٍة من 

املجتمع.

الهجرة خارج 
 
ً
األوطان نتيجة

لالضطهاد.

زيادة الحروب.

التعصب والتمييز العنصري
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تقوم دولة قطـــــــــــر من خـــــــــــالل 

عضويتها في مجموعة أصدقاء 

تحالف الحضارات لألمم 

املتحدة، بحمالت التوعية 

املستمرة للتعريف بأهداف 

تحالف الحضارات الداعي إلى 

نبذ العنف، ونشر قيم التسامح، 

ة بين الحضارات،  وسد الهوَّ

وبناء مجتمع إنساني تسوده 

قيم العدالة واملساواة واحتـرام 

حقوق اإلنسان.

أضف�ملعلوماتك

ــب والتمييـــز العنصــرى علــى الفــرد واملجتمــع  تنعكــس ســلبيات التعصُّ

علــى حــٍد ســواء، لذلــك ال بــدَّ مــن  اســتخدام كافــة األســاليب ملواجهتــه 

وفيمــا يلــى عــرض لبعــض هــذه األســاليب:

1 - تعزيز التفاهم واملشاركة املدنية والحوار بين الثقافات.

ــب والتمييـــز العنصــري واملشــاكل الناجمــة  2 -  التوعيــة بمخاطــر التعصُّ

عنه. 

3 - العدالة في توزيع الثروات واملكافآت وامِلنح وغيرها.

 مــن القبيلــة أو الطائفــة أو 
ً

ــْرس مبــادئ الــوالء واالنتمــاء للدولــة بــدال
َ
4 -  غ

الجماعة.

5 - تعزيز املصلحة الوطنية على املصالح الشخصية والطائفية.

كُفل العدل واملساواة بين أفراد املجتمع. 
َ
6 - إصدار القوانين التي ت

ْسهم في مكافحة العنصرية، كلٌّ على مستواه. 
ُ
ينبغي لنا جميًعا أن ن

 ملكافحة التعصب والتمييز العنصري. 
ً

- اقترح ُسبال

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

فَكِّر وناقش

أساليب محاربة التعصب والتمييز العنصري:

الدرس الثامن
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ثقافة االحترام وقبول اآلخر 

ــد  التعصــب والتمييـــز العنصــري الحقــد والكراهيــة بيـــن البشــر كمــا أنــه يــؤدي 
ّ
يول

ك املجتمع؛ لذلك تسعى الدول التخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة التمييـز 
ُّ
إلى تفك

ونشــر ثقافــة االحتـــرام وقبــول اآلخــر.

في ضوء هذه العبارة ناِقْش مع ُمعلمك. 

- الجهود التي تقوم بها قطر ملكافحة التمييز بكافة أشكاله. 

ب والتمييز العنصري.  - دورك كفرد في مواجهة التعصُّ

قضية الدرس 

التعصب والتمييز العنصري
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تذكر

حض اإلسالم على احترام كرامة اإلنسان ونبذ 

التمييز العنصري.

اإلسالم التعصب والتمييز العنصري

تعريف التعصب والتمييز العنصري

تمييز أو استثناء أو تقيد يقوم على أساس العرق أو 

اللون أو النسب أو األصل، يعطل او يعرقل االعتراف 

بحقوق األنسان والحريات األساسية،  أو التمتع بها 

أو ممارستها .

أنواع التعصب
والتمييز العنصري

التعصب املبني على اللون.• 

التعصب املبني على أساس عرقي.• 

التعصب املبني على أساس قبلي.• 

التعصب لديانة أو مذهب.• 

التعصب الفكري وهو التفكير دائًما • 

بصفة أحادية وإلغاء اآلخر.

الدرس الثامن
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االتفاقية الدولية للقضاء
على أشكال التمييز العنصري

هي اتفاقية برعاية األمم املتحدة، تهدف إلى:

1 - القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

2 - تعزيز التفاهم بين األجناس واملذاهب واألديان.

3 - بناء مجتمع دولي خال من أشكال التفرقة.

أساليب محاربة التعصب 
والتمييز العنصري

اآلثار المترتبة على التعصب 
والتمييز العنصري

1 - تعزيز التفاهم واملشاركة املدنية 

والحوار بين الثقافات.

ب والتمييز  2 - التوعية بمخاطر التعصُّ

العنصري واملشاكل الناجمة عنه. 

3 - العدالة في توزيع الثروات واملكافآت 

وامِلنح وغيرها.

ْرس مبادئ الوالء واالنتماء 
َ
4 - غ

 من القبيلة أو الطائفة أو 
ً
للدولة بدال

الجماعة.

5 - تعزيز املصلحة الوطنية على 

املصالح الشخصية والطائفية.

كُفل العدل 
َ
6 - إصدار القوانين التي ت

واملساواة بين أفراد املجتمع.

زرع الكراهية واألحقاد.• 

هدر الكفاءات العلمية • 

واإلدارية.

انتشار الفقر بين طبقات معينة.• 

الهجرة لخارج األوطان نتيجة • 

لالضطهاد.

زيادة الحروب.• 

التعصب والتمييز العنصري
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النشاط األول: 

ا على كل 
ً
ا بسيط

ً
ة، واكتب  تعليق   اجمع صوًرا لنبذ التمييز العنصري في العالم، واجمعها في َمطويَّ

صورة، وناقشها مع زمائك في الصف.

ب والتمييـز على  النشاط الثاني: التاريخ اإلسامي مليء بالعديد من املواقف التـي تنبذ التعصُّ
أساس اللون أو الجنس أو الدين.

ؤكد 
ُ
استخدم شبكة اإلنترنت واجمع مواقف من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم  والصحابة ت

ب والتمييز العنصري. نبذ اإلسام للتعصُّ

األنشطة والتدريبات

الدرس الثامن
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اِلية:
َّ
السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الت

السؤال الثاني:  أجْب عما يلي:

ثانيًا: التدريبات

-1 من أساليب محاربة التمييز العنصري :

ب- انتشار الفقر في املجتمع.أ - زيادة الحروب .           

د - زرع الكراهية في املجتمع.جـ - العدالة في توزيع الثروات.

التمييـز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  مواد  د  عّدِ  2-

العنصري:

           
ب- 14.أ - 12.

 د - 18.جـ - 16.

ب والتمييز العنصري.  1 - ما املقصود بالتعصُّ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2 - ما أنواع التعصب والتمييز العنصري ؟

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ب والتمييز العنصري. بة على التعصُّ ِ
ّ
ن اآلثار املترت 3 - َبّيِ

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

التعصب والتمييز العنصري
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التدريبات

ح أساليب محاربة التمييز العنصري. 4 - وّضِ

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5 -  اذكر أهداف االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

6 -  ما أهم مبادئ محاربة التمييز العنصري التي دعا إليها اإلسام؟

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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