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سة أ داين برانمج س ياقهذإ إل عالن يف  مت  وضع   :مؤس 

 .بدمع من إلسفارة إلربيطاني ة يف بريوت ،ة للرتبية عىل إملوإطنة وإلعيش مًعا"ة إلوطني  سرتإتيجي  "الا
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 مقدمة 

سة أ داينبدعوة من معهد إملوإطنة  دإرة إلتنو ع يف مؤس  ابلرشإكة مع  ،وإ 

 6302أ يلول/سبمترب  03و 62يف منتدى إلفكر إلعريب، إجمتع يف بريوت 

إلس ياسات إلرتبوي ة قادمون من إلعرإق وإلبحرين وسلطنة عامن يف مخسون خبرًيإ 

مع مشاركة من إملكتب إل قلميي لليونسكو  وإل ردن وسوراي ومرص وتونس ولبنان،

وإملعهد إلعريب حلقوق إل نسان وإللجنة إلوطني ة لليونسكو وإملركز إلرتبوي للبحوث 

سات إل  وإل مناء يف وإلرتبوي ة من إلقطاعني إلعام اكدميي ة  لبنان وإلعديد من إملؤس 

 سبيالً إلرتبوي  وإخلاص ومن إجملمتع إملدين، للتفك ر إملشرتك يف قضااي إل صالح

ف يف إجملمتعات إلعربي ة للوقاية من ىل ما ييل.إلتطر         ، وخلص إجملمتعون إ 

 

 يف إلس ياق إلعام  (0

س نوإت خالل إل أ ذكت إل حدإث وإلتفاعالت إجلارية يف إملشهد إل قلميي إلعريب، 

ف ااطً ، أ منإل خرية  إجملمتعي  لسملإو سار إلتوموي  إمل  إذلي هيدد متنامية من إلتطر 

 ،وإلعاملي لساحات إلفضاء إلعريب ف، إلعابرإلتطر   رتبطوي .وإل من والاس تقرإر

سة دلوةل إملوإطنة منظومة إلقّي  وإملفاهّي إملؤس  ة منغلقة تصطدم مع س ياقات فكري  ب 

 ع والاختالف.ت وإلتنو  وللحراي   ةة وإدلميوقرإطي  جامتعي  ، الاةإحلدإثي  ، إملدني ة

مجةل  ةيف إدلول إلعربي  ة إلتعلميي  و ة إلرتبوي   اتإملنظوم وإجهت ويف هذإ إلس ياق،

صالح شك  ي  بيامن، دةوإحملد  ة إلوإحضة سرتإتيجي  غياب إلرؤية الا عاينتحتدايت و   إ 

 مدخاًل ، وإلعيش مًعا عىل أ ساس قّي إملوإطنة وإلتنوعة، إلتعلميي  و ة ظومة إلرتبوي  إملن
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صالح إلرتبية وإلتعلّي دومنا حتقيق .فلتطر  إ ملوإهجة حيوايً  صالح  ول يس تقّي إ  إ 

 .نس نةل  ة لثورة تربوي  ب ، ما يتطل  متاكمل وشامل جممتعي  

 

  حماور إلنقاش  (6

مزمة لل   عكست جرأ ة يف إلتحليل إلوإقعي ،اءة ودإةلَ إجللسات بنقاشات بن   تُأثري  لقد 

إلآرإء  زتترك  و انحجة.  سة للحلول وإملستندة إ ىل جتاربيف إلرؤية إملؤس    ووضوًحا

 :إحملاور إلتالية حولوإلتفاعالت 

ف وأ دوإته وجذوره يف إجملمتعات إلعربي   -0  ةإلتطر 

فمقتضيات إل صالح  -6  إلرتبوي ملوإهجة إلتطر 

 ةإجملمتعات إلعربي  معوقات إل صالح إلرتبوي يف  -0

 يف إل صالح إلرتبوي وعرب خربإت  -4

 

 إلتوصيات  (0

 عللتنو   إحلاضنة إملوإطنة قّي مزتعز   ةتعلميي  و  تربوي ة منظومة بناء عىل إلعمل .0

    الاختالف. وقبول إلمتيزي عدم مبادئ وترس   ،أ شاكهل خمتلف عىل

نسان بناء ةإلتعلميي  و  إلرتبوي ة إملنظومة هدف يكون نل   إلسعي .6  عيمتت   إ 

 إلنقدي إلفكر ل دوإت وممتلاكً  إلتعبري عىل قادر ،ةحر   مس تقةل   ةبشخصي  

 .وإحلوإر إلتوإصل وهمارإت
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رشإكه عمل  إملت حول ةإلتعلميي  و  إلرتبوي ة إملنظومة متحور عىل إلعمل .0  خمتلف يف وإ 

 إذلإت لتومية كسبيل لتعل مه معىن جيد ليك تقومي،إل  اتمعلي   فيه مبا أ بعادها،

  إحلياة. يف إلفاعةل وللمشاركة

دماج للمتعمل   إلشامل ابلتكوين الاهامتم .4  وإلتوإصلية ةإلثقافي   انتإملكو   وإ 

 يف إلعلمي الابتاكر عىل عتشج   إليت وتكل ة،وإلرايضي   ةإل بدإعي   ةوإلفني  

 ة.إلتعلميي  و  إلرتبوي ة إملنظومة

ّ  ك  وإلتعلميي ة إلرتبوي ة إلعملي ة يف إلرئييس إملعمل   دور عىل إلرتكزي .5  للحصول ي

 إجملال يف إلعاملني وسائر إملعل مني وتأ هيل لها، رصدك وليس إملعرفة عىل

 وقبول فإلتطر   وموإهجة إلمتيزي ومنع إملوإطنة قّي بثل  قدرإهتم وبناء إلرتبوي  

 والاختالف. عإلتنو  

 وقّي ةإدلميقرإطي   مفاهّي يرس   مفتوًحا فضاءً  إملدرسة تكون أ ن عىل إلعمل .2

  إل نسان. حقوق

 بك   وإلمتيزي إلكرإهية وخطاابت إلومطي ة إلصور من إدلرإس ي ة إملناجه تنقية .7

ن أ ي   جتاه أ شاكهل ثين أ و ديين أ و ثقايف مكو  انت من جندري أ و إ   مكو 

  إجملمتع.

يالء .8  وإللغات وإل نساني ات ةالاجامتعي   إلتنش ئة مبجالت خاص مهامتإ إ 

 لتنو ع.ل  إحلاضنة إملوإطنة قّي وفق وإلفنون

درإج .2 رإت إ  رإت إلفلسفة مقر   إخملتلفة إلعام إلتعلّي مرإحل يف أ ساس ي ة كقر 

. دلى إلنقدي ة إلقدرإت تومية هبدف   إملتعمل 

رإتمق يف إملتنو ع إلثقايف إل رث عن إلتعبري مرإعاة .03  أ ن جيب إليت إلتارخي ر 

  إلشعوب. واترخي الاجامتعي إلتارخي تقدمي تشمل
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يالء .00  عىل إلرتبية يف دوره عىل وإلرتكزي إخلاصة، إلعناية إدليين إلتعلّي مسأ ةل إ 

ىل وإلتنب ه إملشرتكة، إلعامة إحلياة قّي  وإلتوظيف الانتقائي ة إملقارابت إ 

 إدليني ة. للنصوص إل يديولويج

 مزيعز   مبا إخلطاب وجتديد إدليين إملوروث ملرإجعة إمللحة إحلاجة عىل إلتأ كيد .06

   .مًعا وإلعيش إملوإطنة قّي

ىل إدلعوة .00  تضع وإلعلوم وإلثقافة للرتبية مس تقةل   عليا جمالس تشكيل إ 

   .ةإلرتبوي   وإملناجه إلس ياسات

ف عوإرض رصد تتوىل   مس تقةل   ةوطني   هيئات تشكيل .04  تقوميو  إلتطر 

  .إجلودة مبعايري إلزتإهما وتضمن ةإلرتبوي   إملنظومة

 يف وإخلربإء، إملدين وإجملمتع ةإلرمسي   ةإلرتبوي   ساتإملؤس   بني إلرشإكة تعزيز .05

 وضع يف وإملشاركة وبناهئا، ةإلتعلميي  و  ةإلرتبوي   إملنظومة صياغة ةمعلي  

   إلرتبوية. وإلربإمج وإملناجه إلس ياسات

 ع،للتنو   إحلاضنة وإملوإطنة إل نس نة أ جل من للرتبية ةعربي   ش بكة تشكيل .02

 .إخلربإت وتبادل إجلهود تنس يق هبدف

 


