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> الدرس األول: المشكالت األساسية في الوطن العربي

> الدرس الثاني: نحو مستقبل عربي أفضل

1 - التنمية في الوطن العربي

2 - التعاون والتضامن العربي لتحقيق التقدم والتنمية

3 - الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

4 - استضافة دولة الكويت ألضخم وأهم المؤتمرات االقتصادية العربية
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الدرس األول
المشكالت األساسية في الوطن العربي

أ - المشكالت المرتبطة بالزراعة

نشاط )1(
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زيارة  خالل  من  الزراعي  بالقطاع  الكويت  دولة  اهتمام   « حول  اكتب  المتعلم  عزيزي       نشاط )2(   
الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية«.

مشكلة التصحر
موقع الوطن العربي في المناطق الجافة وشبه الجافة يعرضه بشكل أساسي لمشكلة التصحر.

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

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

ــر: زحــــف رمـــال  ــح ــص ــت ال
المناطق  عــلــى  الــصــحــراء 

الجافة وشبه الجافة.

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

فكر واستنتج:
•السودان والصومال وموريتانيا أكثر الدول العربية تهديدًا بالتصحر. لماذا؟ 	

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

•كيف تتحول األراضي الزراعية إلى أراض ٍصحراوية غير منتجة؟ 	
...............................................................................

•ما اآلثار الناتجة عن الرعي الجائر؟ 	
...............................................................................

•أين تقع األراضي غير المعرضة للتصحر في الوطن العربي؟ ولماذا؟ 	
...............................................................................

شكل )90(

طبيعيةبشرية

أسباب التصحر
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 مكافحة التصحر ضرورة ملحة لعالج مشاكل الزراعة  

نشاط )3(
أبحث عن مراجع بالمكتبة المدرسية لكتابة تقرير في عالج مشكلة التصحر في الوطن العربي.

تهدف  إستراتيجية  خططًا  واعتمدت  تنموية،  بسياسة  السابقة  المشكالت  العربية  الدول  عالجت 
البذور واستعمال األسمدة  الحديثة وتأصيل  التكنولوجيا  باعتماد  الزراعي وتطويره  العمل  تكثيف  إلى 

المناسبة، وقد حققت التالي:
1 - زيادة اإلنتاج عن طريق األساليب العلمية.

2 - زيادة المساحات المزروعة.
3 - إقامة مشروعات الري.

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

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

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

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

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

الحظ أن:

األسواق  في  وتنافسها  المحاصيل  تشابه  إلى  أدى  العربي  العالم  صعيد  على  زراعية  سياسة  غياب 
العربية، وغياب محاصيل أخرى أساسية يمكن إنتاجها محليًا.
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   نشاط  )4( اكتب أنواع المحاصيل الزراعية في الجدول التالي: 

ب -  مشاكل استثمار المياه
أسباب تدني وفرة المياه في الوطن العربي:

• النمو السريع للسكان الذي يشكل ضغطًا متزايدًا على المياه المتوفرة لكل فرد. 	
٪ من الموارد المائية في العالم العربي تأتي من خارج حدوده، وتتحكم فيها دول المنبع في  • 	50

غياب تشريعات دولية تضمن حقوقنا.
•الطرق التقليدية المستخدمة في استغالل المياه في معظم مناطق العالم العربي مسؤولة عن تدني  	

نسبة المياه )استخدام الري بالغمر واالستهالك غير المسؤول في مجاالت المياه(.
•الشبكات المؤهلة لنقل المياه شبكات قديمة. 	

•افتقار الدول العربية إلى برامج إلدارة المياه، كما أنها ال تستخدم األدوات االقتصادية الالزمة لترشيد  	
االستخدام المتزايد من المياه.

أجب عن ما يلي:

محاصيل زراعية يستوردها الوطن العربي من محاصيل زراعية ينتجها الوطن العربي
الخارج

•ما مصدر المياه المستخدم في منزلك؟ 	
..................................................................

•هل هي معرضة لخطر النقصان؟ ولماذا؟ 	
 ..................................................................

......................................................................
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كيف نحافظ على ثروة المياه ونخفف من المشكلة:
•ترشيد استخدام المياه والحد من التبذير في المنازل. 	

بالتنقيط  الحديثة كالرش  الوسائل  باستخدام  الري، وذلك  المياه في عمليات  •الحد من هدر  	
والمحوري.

•تنظيم عملية االستفادة من المياه الجوفية ومنع تسرب األمالح الملوثة إليها واستثمارها على  	
الوجه األمثل.

•تطوير استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة. 	
•إقامة البحيرات والسدود لتجميع مياه األمطار والسيول لالستفادة منها في فصل الجفاف. 	

•توقيع اتفاقيات مع الدول المشاركة ودول المنبع لتحقيق مصالح الدول العربية المعنية. 	
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هذه  أكثر  ومن  منزلية،  زراعية،  صناعية،  للملوثات:  مصادر  عدة  من  البيئة  عناصر  التلوث  يصيب 
المصانع  التحلية ودخان  )الصادرة من محطات  السامة  الغازات  مثل  الكيميائي  التلوث  انتشارًا  الملوثات 

وعوادم السيارات وغيرها...(.
وكذلك الملوثات الصادرة عن البقايا الصلبة وتراكم النفايات والمواد البالستيكية.

نشاط )1(  ساعد خالدًا في الحصول على إجابات لألسئلة التي تدور في ذهنه:           

•  ما المقصود بالتلوث البيئي؟ وما أسبابه؟ 	
...................................................................................

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

• ما أهم مظاهر التلوث؟ 	
...................................................................................

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

• ما أثر التلوث على اإلنسان والنبات والحيوان؟  	
...................................................................................

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

•ما الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة التلوث البيئي برأيك؟ 	
...................................................................................

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

التلوث:  هو الضرر الذي يلحق بالتربة والهواء والماء، ويصيب التلوث عناصر 
البيئة من عدة مصادر للملوثات. اقرأ وتعلم:

جـ - التلوث البيئي
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نشاط )2( حدد أسباب التلوث في الصور التالية:  

تلوث البيئة مشكلة عالمية:
وأخطر  أهــم  من  البيئي  التلوث 
العالم  شعوب  تواجه  التي  المشاكل 
مستوى  على  مواجهتها  ويتم  اليوم، 
عالمي، حيث عقد أكبر مؤتمر لألمم 
جانيرو  ريــودي  مدينة  في  المتحدة 
باسم  وعرف   ،1992 عام  بالبرازيل 
»قمة األرض« وحضره أكثر من 100 

رئيس دولة.

تلوث التربة
.......................

تلوث الهواء
.......................

تلوث المياه
.......................

نشاط )3( ارسم مخططًا سهميًا ألنواع التلوث في المربع التالي.
شكل )91(
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      نشاط )4(  الحظ الصور التالية واكتب تعليقًا مناسبًا تحت كل منها.

شاطئ ملوث بالنفايات
نتيجة:...............................

حرق آبار النفط في دولة الكويت عام 1991م
نتيجة:...............................

ثقب في طبقة األوزون
نتيجة:...............................

مصنع لفرز النفايات ومعالجتها
نتيجة:...............................

شكل )92(
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نشاط )5(
هل لإلنسان دور في المحافظة على التوازن البيئي؟ أجب مستعينًا بالصور التالية:

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

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

- لماذا نسعى إلى وطن أخضر؟............................................................
- ما أهمية األشجار للهواء؟................................................................

اقرأ النص التالي:

•إن بعض المواد الغازية السيما الكلورية الموجودة في وسائل التبريد وتكرير المياه،  	
تؤدي إلى ثقب في طبقة األوزون التي تحمي األرض من اإلشعاعات فوق البنفسجية 

الضارة.
• والتلوث بأوكسيد الكربون الناتج بصورة خاصة عن عوادم السيارات يؤدي إلى ارتفاع  	

متزايد في حرارة األرض، وإلى تغيير ُمناخي يهدد بإغراق بعض المدن.
على  الحياة  ويهدد  والماء،  والتربة  الهواء  يصيب  المصانع  من  المتصاعد  الدخان   • 	

األرض.

مصنع بعيد عن المناطق السكنيةأطفال يغرسون األشجار

شكل )93(
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    نشاط )6(
استعن بمهارة خالد في اإلنترنت لمعرفة المحميات الطبيعية في دول الخليج العربية مدعمًا بالصور.

اإلماراتسلطنة ُعمانالبحرينالكويتالدولة

www.beatona.netwww.alareen.orgwww.omantourism.gov.omwww.ead.aeاملوقع

اسم 
املحمية

صور

- ما الفائدة من إنشاء هذه المحميات؟
...........................................................................................

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

التوازن البيئي يعني بقاء عناصر الطبيعية في حالة من التوازن لتؤدي وظائفها على أكمل وجه، حيث 
تعمل عناصر البيئة كمنظومة واحدة، مثل جسم اإلنسان، وأي خلل في أي عضو سيؤثر في الجسم بأكمله، 

وكذلك الخلل في عنصر من عناصر نظام بيئي معين، يؤدي إلى اضطراب في وجود بقية العناصر فيه.

- ما األعمال السلبية التي يقوم بها بعض الناس وتؤدي إلى اإلخالل بالتوازن البيئي؟
...........................................................................................

- ما مظاهر اإلخالل بالتوازن البيئي في دولتك الكويت؟
...........................................................................................
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نحو سياسة بيئية فاعلة:
تنمية الوعي البيئي توليد طاقة نظيفةحماية الموارد الطبيعية

- االستخدام السليم للموارد بعيدًا 
يئ للثروات  عن االستغالل السَّ

الطبيعية وتلويثها بالنفايات.

- املحافظة عىل نظافة هذه املوارد 
بحيث تصبح قادرة عىل جتديد 
مواردها والتخلص من خماطر 

التصحر وتاليش تلوث الشواطئ.

- إعادة جتديد حمطات الطاقة 
القديمة.

- االعتامد عىل مصادر الطاقة البديلة 
كالشمس والرياح واملياه؛ للتخفيف 

من تلوث البيئة.

- كيف ننمي الوعي البيئي؟

................................................. -

................................................. -

................................................. -

................................................. -

................................................. -

شكل )94( صورة توضح مصادر الطاقة المتجددة الشمس والرياح

ُتَعدُّ الرياح والشمس من مصادر الطاقة...............................................

iPad


iPad




172

نحو مستقبل عربي أفضل    الدرس الثاني
1- التنمية في الوطن العربي

     حققت الدول العربية خالل العقود الثالثة الماضية إنجازات عديدة في مجاالت التنمية االقتصادية 
التحديات  لمواجهة  كوسيلة  العربية  الدول  بين  التعاون  من  انطلقت  التنمية  هذه  والبشرية،  واالجتماعية 

وتحقيق الطموحات.

  شكل )95( صورة توضح التعاون العربي 

وزن  لها  ويكون  والتقدم،  التنمية  تحقق  أن  على  القدرة  لديها  العربية  الدول 
عالمي اقتصاديًا وسياسيًا.

التنمية: تعني التطور والتطوير، وهي عملية تتطلب التخطيط والمشاركة من الجميع.

نشاط )1(
هل تؤيد كالم خالد؟ أذكر السبب. 

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

..........................................................................................
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كيف نواجه هذه التحديات:
وسائل وأساليب التنمية في الوطن العربي:

ارتكزت عملية التنمية في الوطن العربي على ثالثة محاور رئيسية وهي:

التنمية في الوطن العربي

التنمية البشريةالتنمية االقتصادية التنمية المستدامة

      أ  - التنمية االقتصادية:

نشاط )1( للتخطيط من أجل التنمية االقتصادية يجب اإلجابة عن التساؤالت التالية:

- كيف نستثمر األراضي الزراعية ونستغل المساحات الصالحة للزراعة؟ ...................
- كيف نحسن إنتاجنا الصناعي؟ .......................................................

- كيف نستثمر مواردنا المعدنية  بداًل من تصديرها خامًا؟ ................................

شكل ) 97( صناعة الزيوت النباتية في المملكة المغربية شكل ) 96( استخدام التكنولوجيا في صناعة األقمار الصناعية
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     أهداف التنمية االقتصادية:

    - استخدام العلم في زيادة اإلنتاج.
    - تحقيق التكامل بين الدول العربية في اإلمكانات والحاجات.

ب - التنمية البشرية: 

    المجتمعات ال يمكن أن تتقدم أو تنمو اقتصاديًا أو 
سياسيًا أو اجتماعيًا بدون إعداد للقوى البشرية، فالبشر 

هم الثروة الحقيقية لألوطان.
أهداف التنمية البشرية:

    -كيف يتم توظيف قدرات اإلنسان العربي لبناء مجتمع المعرفة؟
    - االهتمام بالطفل العربي ورعايته في مرحلة الطفولة المبكرة )قبل المدرسة(.

    - توفير فرص العمل، والرعاية الصحية والقضاء على الفقر.
    - رفع كفاءة الثروة البشرية علميًا وفكريًا وروحيًا.                    

    - تعميق المشاركة في الرأي والحوار في ظل الديمقراطية.

نشاط )2(  
اذكر بعض البرامج التوعوية التي تحقق أهداف التنمية في دولة الكويت.

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

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

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

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

شكل ) 98(  
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 المشكالت التي تواجه التنمية البشرية:

1- ضعف االستفادة من القدرات البشرية في المنطقة العربية. 
  - ما األسباب التي تدعو الشباب والعلماء العرب للهجرة إلى الخارج؟ وما الحل برأيك؟

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

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

2 - مشكلة األميَّة.
- ما أثر التعليم في المجتمع ثقافيًا، نفسيًا، اجتماعيًا؟..........................................
- كيف تتصور مجتمعك من دون وجود متعلمين ومثقفين؟.....................................

3 - نقص ومحدودية مشاركة المرأة في المنظمات السياسية. 
4 - االختالف الكبير في مستويات المعيشة بين دولة وأخرى، وفي داخل الدولة الواحدة.

     ج� - التنمية المستدامة:

جميع  بمشاركة  إال  تتحقق  وال  الحياة،  نوعية  تحسين  برامج  عن  عبارة  التنمية المستدامة:  هي 
المواطنين.

نشاط )2(
ساعد خالدًا في التعرف على تخصصات أشهر علماء العرب في الخارج.

من أشهر علماء العرب في الخارج:
1- الدكتور فاروق الباز.............................................
..................................................................

2 - الدكتور أحمد زويل - رحمه الله- ..............................

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

3 - الدكتور محمد شقيرخبير الزالزل وتقوية التربة بالواليات المتحدة األميركية.
4 - الدكتور محمد صالح الدين زكي................................

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

شكل )  99 ( أهداف التنمية المستدامة
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جوهر التنمية المستدامة:

حقوق  المرأة،  حقوق  المحسوبية،  ال  الكفاءة  اإلبداع،  الجماعي،  العمل  المعرفة،  الحرية، 
الطفل.

نشاط )1(
 باالستعانة بالشكل رقم )99( استخلص أهداف التنمية المستدامة.

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

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

نشاط )2(
ابحث وساعد خالدًا في التعرف على تخصصات أشهر علماء العرب في الخارج.

من أشهر علماء العرب في الخارج:

1- الدكتور فاروق الباز...................................................................

التخصص : ............................................................................

2 - الدكتور أحمد زويل..................................................................

التخصص : ............................................................................
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2 - التعاون والتضامن العربي لتحقيق التقدم والتنمية 

أ   - دور الجامعة العربية في تحقيق التكامل بين الدول العربية
بينها،  ما  التعاون في  الدول األعضاء وتنسيق  بين  العالقات  توثيق  إلى  العربية  الدول     تهدف جامعة 
للحفاظ على استقاللها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شئون ومصالح الدول العربية، قد أنشأت عددًا 
االقتصادي  العربي والتكامل  التعاون  لتحقيق  المختلفة  المؤتمرات  االقتصادية، وعقدت  المؤسسات  من 

بين الدول العربية.

و من أبرز هذه المؤسسات: 

1 - مجلس الوحدة االقتصادية العربية.

 2 - المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

التضامن العربي:  هو العمل على توثيق الصالت بين الدول والشعوب العربية، وحماية مصالحها 
السياسية واالقتصادية والثقافية.

شكل )100( اجتماع وزراء الخارجية العرب
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جامعة الدول العربية

منظمة إقليمية للدول العربية،      وقد تم تشكيلها 
في مدينة .............................. 

في22 مارس ........................م، 
وضمت 6 أعضاء مؤسسين هم: مصر، ..
 .......................................

األردن،................................
السعودية،....................  وانضمت 
إليها اليمن في 5 مايو 1945م، كما انضمت 
إليها الكويت في عام ................. م،
واآلن تضم جامعة الدول العربية ..........
...............................  عضوًا.

شكل )101(

ب - مؤسسات التعاون العربي المشترك
     تعددت صيغ التعاون العربي في مختلف الميادين، كما تعددت مستويات هذا التعاون سواء على 

مستوى ثنائي بين دولتين أو بين مجموعة من الدول ذات االنتماء الجغرافي لمنطقة معينة.

 الصناديق اإلنمائية العربية عالمات مضيئة للتعاون العربي:

بفضل  ثم  الله  بفضل من  تمكنت  وقد  الميسر،  التمويل  لتوفير  المصادر  أهم  الصناديق  تعد هذه       
رؤوس أموالها من مساندة الجهود اإلنمائية االقتصادية واالجتماعية في عدد كبير من الدول العربية.

  نشاط )1(  تعرف على منظمة جامعة الدول العربية عن طريق زيارة موقع جامعة الدول العربية التالي   
www.lasportal.org

iPad


iPad


iPad




179

أهم الصناديق الوطنية )على مستوى الدول(:

العربية   1 - الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
والذي تم إنشاؤه عام 1961م.

    
    2 - صندوق أبوظبي للتنمية 1971م.

3 - الصندوق السعودي للتنمية 1974م.

شكل )102(

شكل )103(

شكل )104(

القروض  تقديم  طريق  عن  العربية  التنمية  مشاريع  في  إيجابي  بشكل  الصناديق  هذه  ساهمت 
تدعيمًا  العربية  للدول  االقتصادية  المساعدات  وتقديم  للتمويل  المنح  وتقديم  المشترك  والتمويل 

لنموها االقتصادي.
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   نشاط )1(
اجمع صورًا للمشاريع العربية  التي ساهمت فيها الصناديق التالية:

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

صندوق أبو ظبي للتنمية

الصندوق السعودي للتنمية
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جـ - نموذج التعاون العربي المشترك بين دول ذات انتماء جغرافي
مجلس التعاون الخليجي:

مبادئ  وفق  العربية  الدول  بين  التضامن  دعم  مظاهر  من  ومتقدم  جديد  مظهر 
مدروسة.

نشاط )1(  قم بالتعاون مع زمالئك بزيارة موقع األمانة العامة لمجلس التعـاون لدول الخليج العربية  
www.gcc-sg.org للتعرف على أهم أهداف مجلس التعاون الخليجي. 

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

............................................
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  قــيــام  أعــلــن 
فــي 25 مــايــو مــن عــــــــام..........م في 
مدينة..................  ويضم المجلس 
العربي  الخليج  على  مطلة  عربية  دول   6

وهي:
..................../................

..................../................

..................../................ شكل )105( قادة دول مجلس التعاون الخليجي 

شكل )106( اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي
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المساهمات االقتصادية:
قال تعالى في سورة البقرة اآلية 262:

ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   }ڳ  
ھ  ے  ے  ۓ{

مشاركة دولة الكويت في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العربية:

 - كان نجاح سياسة دولة الكويت في المجال العربي عاماًل    
      مهمًا بمشاركتها في عدة منظمات عربية منها:

 أ    - المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
.....................................................

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

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

 ب  - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
.....................................................

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

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

انطالقًا من مبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف قدمت دولة الكويت الكثير من المساعدات المادية وغيرها 
للدول العربية واإلسالمية للمساهمة في مشاريع التنمية الضرورية لها.

واتخذت هذه المساهمات أشكااًل سياسية وثقافية واقتصادية ودينية وغيرها.

د  - دور دولة الكويت في العمل العربي المشترك
المساهمات الكويتية في العمل العربي المشترك:

اكتب نبذة مختصرة عن عمل كل منظمة.

نشاط )2(
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 جـ  -  ألكسو )ALECSO(.  ما المقصود بها؟
.....................................................

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

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

•بالرجوع إلى ما تمت دراسته. ما أهم المساهمات التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  	
العربية؟

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

............................................................................................
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3 -  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

ُيَعدُّ الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية أول مؤسسة للتنمية في الوطن العربي، حيث يقوم 
وكذلك  واالجتماعية،  الصحية  بالمجاالت  الخاصة  الضرورية   التنمية  مشاريع  تحقيق  في  بالمساهمة 

تقديم المساعدات الالزمة في حاالت الكوارث والنكبات ودعم قضايا األمة العربية اإلسالمية.

شكل )108( صاحب السمو الراحل الشيخ / جابر األحمد الصباح شكل )107( صاحب السمو الراحل الشيخ / عبد الله السالم الصباح            

نشاط )1(  
العربية   االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  لموقع  زيارتك  خــــالل  مــــن  التاليـــة   الفقـــرة  أكمــل 

www.kuwait-fund.org
العربية في عهد الشيخ ..........................  تأسس الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
- رحمه الله - في تاريخ 31 ديسمبر من عام ..............م بفكرة ودعم من صاحب السمو ........

............................... - رحمه الله - حيث كان سموه وزيرًا للمالية آنذاك، ويتبع الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية حاليًا وزارة الخارجية.
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نشاط )2( ابحث عن  هدف الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية .

نشاط )3(
باالستعانة بالمصادر المتوفرة لديك وبالتعاون مع زمالئك اكتب تقريرًا مختصرًا إلنجازات الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في الدول العربية .

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

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

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

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

...................................................................................
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4 - استضافة دولة الكويت ألضخم وأهم المؤتمرات االقتصادية العربية
أ- القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية )19-20 يناير 2009(.

و لقد كان صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- هو صاحب 
المبادرة لعقد القمة، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون »بوابة الخير« للعمل االقتصادي العربي، إيمانًا منه بأن 
العالم العربي يمر بمرحلة حرجة وتحديات خطيرة، لم تعد تقتصر في تهديدها على أمن وسالمة واستقالل 
والتنموية  االقتصادية  األوضــاع  لتمس  األخطار  تلك  تجاوزت  بل  الوطني،  ترابها  ووحدة  العربية  الدول 

واالجتماعية والثقافية التي تحيط بحياة وكرامة المواطن العربي، وحقه في العيش اآلمن والالئق.

أهم أهداف القمة االقتصادية التنموية العربية: 

1 - إنشاء بنك عربي لتمويل شتى المشاريع التنموية للتقليل من معدالت الفقر.
2 - القضاء على البطالة والفقر بتوفير فرص العمل.

3 - االستثمار االقتصادي بين الدول العربية، وتقوية التبادل التجاري.
4 - االعتناء بالعنصر البشري والتنمية المستدامة.

رضه للغزو اإلسرائيلي الغاشم في بداية شهر  تأتي أولويات هذا المؤتمر بإعادة تعمير قطاع غزة بعد تعُّ
يناير 2009م والذي أسفر عن قتل اآلالف من األبرياء )معظمهم من األطفال والنساء( وتدمير البنية التحتية 

لقطاع غزة بالكامل.

شكل )109( عقد أكبر وأهم مؤتمر قمة عربية منذ تاريخ نشأة جامعة الدول العربية
في دولة الكويت يومي 19-20 يناير  2009 م .
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ما سبب عقد هذا المؤتمر؟
...........................................................................

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

نشاط )1( اقرأ الفقرة السابقة ثم أجب عما يلي:

من صاحب مبادرة عقد القمة العربية االقتصادية والتنمية االجتماعية عام 2009؟
.......................................................................
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ب - المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سوريا 
)األول - الثاني - الثالث(

الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  أعلنها  التي  المبادرة  حظيت 
2013م  يناير  نهاية  في  سورية  لمانحي  األول  الدولي  المؤتمر  الكويت  الستضافة  ورعــاه-  الله  -حفظه 
السوري من  الشعب  فيه  يعاني  الذي  الوقت  الكبيرة في هذا  بترحيب عربي ودولي كبيرين، نظرًا ألهميته 

ظروف معيشية بالغة السوء والتعقيد .

 

نشاط )1(
انظر الشكل )110( ثم قم بتحليل الشعار مع زمالئك لإلجابة عن األسئلة التالية:

1 - أين عقد أول مؤتمر للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سوريا؟ .............................
2 - ماذا تمثل صورة اليد التي في الشعار شكل )110( ؟

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

شكل ) 110( كلمة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
-حفظه الله ورعاه- في افتتاح المؤتمر. 
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نشاط )2(
 www.da.gov.kw  باالستعانة باإلنترنت    قم بزيارة موقع الديوان األميري

ولي للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سوريا المؤتمر الدَّ

المؤتمر األول:
- تاريخ االنعقاد )...........(
- الدولة التي عقد فيها المؤتمر 

)......................( 

المؤتمر الثاني:
- تاريخ االنعقاد )...........(
- الدولة التي عقد فيها المؤتمر 

)......................( 

المؤتمر الثالث:
- تاريخ االنعقاد )...........(
- الدولة التي عقد فيها المؤتمر 

)......................( 

أ   - ساعد خالدًا في إكمال المخطط السهمي .

من  والثالث   الثاني  المانحين  مؤتمر  في  صدرت  التي  والتوصيات   القرارات  أهم  عن  ملخصًا  ب -  اكتب 
.www.da.gov.kw    خالل زيارتك لموقع الديوان األميري

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

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

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

نشاط )3(
ماذا تستنج من استضافة دولة  الكويت لمؤتمر المانحين )األول – الثاني – الثالث(؟  

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

........................................................................................
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    نشاط )4(
اكتب رسالة شكر لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- 

على دوره في إبراز دور الكويت اإلنساني. 

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

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

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

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

.............................................................................
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1 - كيف نحافظ على نعمة المياه؟ وما دورك كمواطن في ذلك؟

صنف ثالثة أعمال على األقل يمكن أن تقوم بها للحد من اإلسراف.

األعمال التي أقوم بها للحد 
من اإلسراف في المياه

أفعلأفعلأفعل

2 - ما أثر سوء استهالك المياه على هذه الثروة مستقباًل؟

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

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

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

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

3 - ماذا نقصد بترشيد االستهالك؟

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

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

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

المياه، سجل الخطة في مجموعة من  4-  بالتعاون مع زمالئك خطط لحملة تحث على ترشيد استخدام 
الخطوات.

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

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

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

............................................................................................
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التي  األساليب  وما  كيف؟  الراهن؟  الوقت  في  المياه  مشكلة  مواجهة  العربي  اإلنسان  استطاع  5-  هل 
اتبعها؟

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

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

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

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

والسلبية  اإليجابية  اآلث��ار  ما  كيف؟  المالحة؟  البحار  مياه  من  االستفادة  العربي  اإلنسان  استطاع  6 -  هل 
لذلك؟

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

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

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

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

7 - ما أثر التصحر والزحف العمراني على تلوث البيئة؟

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

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

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

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

8 - ما دورك في المحافظة على البيئة؟

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

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

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

............................................................................................
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9 - كيف تتعامل مع النفايات المنزلية للمساعدة في المحافظة على البيئة؟

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

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

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

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

10 - ما أهم مخاطر التدهور البيئي في العالم؟

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

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

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

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

11 - ما أهم األمراض الناتجة عن تلوث البيئة؟

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

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

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

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

- في الجدول التالي أكمل المطلوب:

وسائل تحقيقهمفهوم التضامن العربي
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أكمل الفراغات في العبارات التالية:

1 - عملية تتطلب التخطيط والمشاركة من الجميع تسمى.......................................

2- عقد أكبر مؤتمر قمة عربية اقتصادية منذ نشأة جامعة الدول العربية في دولة تسمى ..............

3 - تقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في دولة تسمى .........................................
4 - أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو عام ...................................

االقتصادية  التنمية  ــي:  ه مــحــاور  ثــالثــة  على  الــعــربــي  الــوطــن  فــي  التنمية  عملية  ــكــزت  ارت    - 5
و................. و..................

6 - تأسس الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في عهد الشيخ ..........................
7 - تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 31 ديسمبر عام ........................

ا يلي: أجب عمَّ

1 - ما مفهوم التنمية المستدامة؟
............................................................................................

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

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

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

2 - هل يمكن أن تشارك كمواطن عربي في مشاريع التنمية المستدامة؟ كيف؟ اذكر أمثلة على ذلك؟
............................................................................................

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

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

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

3 - كيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية عربية لمستقبل أفضل من وجهة نظرك؟
............................................................................................

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

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

............................................................................................
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4 - ما أهم المشكالت التي تواجه عمليات التنمية االقتصادية في الوطن العربي؟
............................................................................................

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

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

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

5 - ما الهدف من تطوير قطاع الزراعة والصناعة في الوطن العربي؟
............................................................................................

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

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

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

6 - َتتَبع أحد مجالس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي، واذكر أهم قراراته.
............................................................................................

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

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

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

7 - اقترح بعض المشروعات االقتصادية التي يمكن تحقيقها بواسطة منظمة الوحدة العربية.
............................................................................................

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

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

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

8 - عدد أهداف التنمية االقتصادية.
............................................................................................

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

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

............................................................................................
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9 - ما التحديات التي تواجه التنمية البشرية؟
............................................................................................

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

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

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

10 - ما أهداف التنمية المستدامة؟
............................................................................................

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

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

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

11 - ما اإلنجازات التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية للدول العربية؟
............................................................................................

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

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

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

12 - عدد أهداف الصندوق الكويتي للتنمية.
............................................................................................

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

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

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