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 الـدورة الــرابعــة لمنتــدى البـرلمـــانيين العـــرب للتـربيــة
 2010حزيران / يو نيو 8 – 7بيروت، 

 
 

 التقرير الختامي
 

نسكو وااليسيسكو واأللكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج، انعقدت آريمة من منظمات اليوبدعوة 
 8-7عاصمة الجمهورية اللبنانية يومي الدورة الرابعة لمنتدى البرلمانيين العرب للتربية بمدينة بيروت 

 .2010يونيو 
 

 7/6/2010جلسة يوم االثنين 
 

 الجلسة االفتتاحية
اليونسكو، االيسيسكو، األلكسو، (للمنتدى الجهات المنظمة  ممثلي تم افتتاح الدورة الرابعة بحضور
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المتحدثين على أهمية  العمل مع البرلمانيين إلنجاز أهداف التعليم للجميع وعبروا عن وقد أآد جميع 
املة ومرتكز للحوار والتفاهم ه الشراآة معتبرين أن التربية هي مفتاح التنمية الشحرصهم على تعزيز هذ
ن تحقيق أهداف التعليم للجميع يتطلب وضع الخطط ورصد االمكانيات المادية أو ،والتقدم لكل الشعوب

 . والبشرية ومشارآة المعلمين وسائر فئات المجتمع المدني وجعل التعليم حقًا لسائر أفراد المجتمع
 
مكتب ولكسو، واأليسيسكو، واالاليونسكو، "نظمات مبين النموذجية الشراآة بالمتكلمين جميع  داشوأ

التربية العربي لدول الخليج، آما تقدموا بالشكر للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو ولكل المنظمات 
 . نجاحهاعلى عقد هذه الدورة والعمل على إ الحرصهالمتعاونة 

 
  : ًا لما يليتم خاللها انتخاب مكتب المنتدى وفقأما جلسة العمل األولى فقد 

 السيد شريف عمر، رئيسًا  -
 السيد عالء مكي، نائبًا للرئيس  -
  ًاالسيد يوسف بن االغا، مقرر -

 
وضعوها في شاآرًا لهم الثقة التي شارآين المفيها  اأخذ الكلمة السيد رئيس المكتب حيالجلسة بداية في  

 . ادهلمناقشة جدول األعمال واعتمشخصه ثم أحال الكلمة للسادة الحضور 
 

 :وبعد ذلك انطلقت أعمال المنتدى وفقًا لما يلي
 

آات الجديدة مداخلة حول أهمية الشراآة اقدمت السيدة سونيا زروالي ، رئيسة قسم أندية اليونسكو والشر
مع البرلمانيين مؤآدة آونها شراآة استراتيجية تنطلق من أهداف الخطة متوسطة األجل لليونسكو وتلبي 

مم المتحدة الداعي الى تعزيز العالقة مع البرلمانيين على المستويات العالمية واالقليمية العام لألالتوجه 
وقدمت في مداخلتها عرضًا موجزًا عن اإلنجازات التي تمت في هذا المجال وعن تجارب . والوطنية

بية التي تعتبر فريقيا وآسيا ودول امريكا الالتينية والكاريبي والدول العرفي االشراآة مع البرلمانيين 
واأللكسو ومكتب التربية العربي  واألسيسكومتقدمة في هذا المجال نتيجة التعاون المستمر بين اليونسكو 

 . لدول الخليج
 

حرص اليونسكو على العمل مع البرلمانيين لتحقيق أهداف التعليم للجميع، آيد  بتأواختتمت مداخلتها 
ل المصادقة على االتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها بعد العمل من أجعلى  وحثت البرلمانيين العرب

 .لما تمثله هذه االتفاقيات من ضمانات لحماية التراث والممتلكات الثقافية في الوطن العربي
 

أما ممثل البرلمان الروماني فقد قدم عرضًا عن تجربة برلمان رومانيا الذي أقدم على إنشاء لجنة دائمة 
اون مع اليونسكو انطالقًا من قناعة البرلمانيين على أهمية الشراآة والعمل مع اليونسكو في البرلمان للتع

في مختلف مجاالت التربية والثقافة والعلوم مشيدًا بدور اليونسكو في إيجاد هذه اللجنة الدائمة وخصوصًا 
 .في معظم دول العالم يينعلى العمل مع البرلمان

 
بيروت  -ي ادريس، أخصائي التعليم في مكتب اليونسكو االقليميالدآتور حجاز وفي مداخلته أوضح

نيابة عن الدآتور عبد في تحقيق أهداف التعليم للجميع العربية  االنجازات والتحديات التي تواجه المنظمة
في التعليم  في توفير االتاحة وقد عرض التقدم المنجز. مدير مكتب اليونسكو، بيروت –المنعم عثمان 

والمبادرات الناجحة التي تم استخدامها في المنظمة العربية في مجال الطفولة المبكرة وفي  االبتدائي
وتطرق إلى التحديات التي تواجه بعض الدول نحو تحقيق أهداف التعليم . مجال تحقيق جودة التعليم
قيق أهداف للبرلمانيين العرب أن يدعموا الجهود الوطنية نحو تح عملية يمكنللجميع واختتم بتوصيات 

  .التعليم للجميع
 
خالصات التقرير  فقد قدم أخصائي برامج التخطيط التربوي والتعليم للجميع، سعيد بلقشلة السيد أما

تطرق للتقدم الحاصل نحو تحقيق أهداف داآار بالترآيز على الذي  2010العالمي للتعليم للجميع لسنة 
 .لحرمان والتهميش من خدمة التعليمالخصوص على الشرائح االجتماعية التي تعاني من ا
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االثني والنوع االجتماعي تأثر سلبًا  على المشارآة في ومن أهم الخالصات أن عوامل الفقر واالنتماء 
  .التعليم

 
ة      ود الجامع ة عن جه وفي الجلسة المسائية أوضحت السيدة فائقة صالح سعيد، ممثلة جامعة الدول العربي

يم و   ة والتعل ة   في مجال التربي ات الجامع رز أولوي ر من أب ي تعتب ة الت ام بقضايا التربي ين الع ام األم اهتم
 .وتحضن بمتابعة شخصية من معاليه

 
ة  دول العربي ي ال ة ف ب االقليمي للتربي ة، المكت رامج الثقافي دي، مسؤول الب ّدم جوزيف آري كو  /ق اليونس

ى أ   ". السنة الدولية للتقارب بين الثقافات"بيروت  ة      فسّلط الضوء عل ادىء الحوار والمعرف ة دمج مب همي
ري المث      ي تعت ة    لالمتبادلة في آافة السياسات على أمل تصحيح الشوائب الت اط الثقافي يم واألنم ا  . والق آم

ددة        ا المتع دات وممارسات مجتمعاتن واريخ ومعتق رّآز على ضرورة تعزيز المعرفة المتبادلة وخاصة بت
ن الخوف  تخلص م ا ال ا أردن ات، إذا م اء   الثقاف ف، وإلغ وتر والعن ى الت بقة، والقضاء عل ام المس واألحك

 .المفاهيم الخاطئة
 

ز    "قّدم األستاذ محمد الغماري، مدير العالقات الخارجية والتعاون عرضًا حول  دور االيسيسكو في تعزي
ق      ات تحقي ارب وآلي وار والتق ذا الح روط ه ه ش ّين في ات ب ين الثقاف ارب ب ين الحضارات والتق وار ب الح

ه،  أه رز داف ا أب ذتها   آم ي نف ادرات واألنشطة الت م المب ع شرآائها من  أه اون م يكو بالتع ا االيس وبرمجته
كوفونية والمفوضية السامية لتحالف نوأهمها اليونسكو والمنظمة الدولية الفرا المنظمات الدولية واالقليمية
ر     ، وجامعة الدول العربية واألآسو ومؤسسة أنالين   الحضارات ومجلس اوروبا ي ساهمت في تقري د والت

 .ثقافة الحوار والتعايش والتقارب في مختلف الحضارات والثقافات
 

ة إضافية        ادات مالي وفير اعتم يم وت ة التعل وأثناء المناقشة، أوضح عدد من المشارآين أهمية تحسين نوعي
اد      يج إليج دول الخل ي ل وثمنوا الجهود التي تقوم بها اليونسكو وااليسيسكو واأللكسو ومكتب التربية العرب

ق  ز دور ا     .مبادرات مبدئية ملموسة قابلة للتطبي ى تعزي دوا أيضًا عل ه     وأآ ة والتوجي انيين في الرقاب لبرلم
 .والمتابعة لسائر المشاريع والقضايا التربوية

 
ة آما أآدوا على أهمية تفعيل الشراآة بين البرلمانيين والمؤسسات الع ى   املة في مجاالت التربية والثقاف ال

ة الموروث      ى أهمي د عل افي   ضرورة ربط قضايا التعليم بالوضع االقتصادي وقضايا العصر، والتأآي الثق
 .   في الدول األعضاء

 
 

 8/6/2010 ثالثاءجلسة يوم ال
 

ة   ي جلس وم الوف اني ي ارآون   الث ادل المش ة ودور    تب ال التربي ي مج ة ف ارب الوطني ول التج ديث ح الح
ادل        ي وتب وطن العرب البرلمانيين في هذا الشأن مؤآدين على أهمية االستفادة من التجارب الناجحة في ال

ل   رات والعم ترآة     الخب ة مش ة عربي اد رؤي ى إيج املة     عل ة الش ايا التنمي ا بقض ة وربطه ايا التربي لقض
رات   ادل الخب ي تب ة ف ات القادم ي اإلجتماع تمرار ف رورة اإلس ى ض ًا عل دين أيض تدامة، مؤآ والمس

 .والتجارب في مختلف قضايا التربية والتعليم في الوطن العربي
 

انيين ف    ز دور البرلم ى تعزي ًا عل دوا أيض ايا    وأآ اريع والقض ائر المش ة لس ه والمتابع ة والتوجي ي الرقاب
 .التربوية

 
 
  

 التوصيات
 

 :خرج منتدى البرلمانيين العرب للتربية في دورته الرابعة بالتوصيات التالية
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راءات     - اذ إج ه اتخ اج إلي ذي يحت ه وال ف درجات يم بمختل ة التعل ين نوعي ى تحس دعوة ال ة ال عملي
وفير  ة إض وت ادات مالي ة    اعتم ة واالقليمي ات الدولي وة المنظم ات ودع ذه الحاجي ة ه افية لتغطي
ق الجودة في ظل        شأن لباالمهتمة  رامج تحقي ة لب التربوي الى وضع تقديرات لالنعكاسات المالي

في إقناع صناع القرار في   ملديها لوضعها رهن إشارة البرلمانيين لمساعدتهالمعطيات المتوفرة 
    .للميزانيات المخصصة للتربيةالي إضافي بلدانهم بضرورة تخصيص دعم م

يج         - دول الخل ي ل ة العرب تثمين الجهود التي تبذلها اليونسكو وااليسيسكو واأللكسو ومكتب التربي
في تعزيز شراآاتها في البرلمانات العربية واالسالمية من أجل تعزيز الحوار والتعاون المستمر 

 .في مختلف المجاالت
ة ومنظمات اليونسكو، االيسيسكو،        إنشاء مجموالدعوة الى  - ات العربي ين البرلمان عات صداقة ب

و، و ارب  األلكس ات والتج ادل المعطي ار لتب ون إط يج تك دول الخل ي ل ة العرب ب التربي ومكت
 .والخبرات والمقترحات

ات  - ي المعوق ق النظر ف يم للخروج  تعمي ة والتعل ال التربي ي مج ة ف دان العربي ا البل ي تواجهه الت
 .بعيدة النظر وقابلة للتنفيذوجهات وت صياتوبت

ة      أهمية الترآيز على الهوية ا - ذه القيم ا يجّذر ه ة بم لوطنية والقومية في العملية التربوية والتعلمي
 .لدى األجيال الصاعدة باعتبارها الحصن المنيع لألوطان واألزمة العربية

ا       بار اللغة العربية من أهم مقومات الهوية العربية والدعوة المتاع - ام به د من االهتم ى مزي ة ال لّح
ة      في جميع المراحل التعليمية بما يساعد على حذقها واتقانها دولي باللغ راح المجلس ال وتأييد اقت

 .العربية بإنشاء بنك للتعليم
دعوة المنظمات المعنية بالشأن التربوي وخاصة اليونسكو وااليسيسكو واأللكسو ومكتب التربية  -

راق      يونيسيف الى مزيد من االهتمام والالعربي لدول الخليج  يم في الع ة والتعل بدعم قطاع التربي
ذا الظرف العصيب       ا في ه ذي يعيشه وبخاصة في     لمواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهه ال

 .م والتكوين المهني والبحث العلميمجال محو األمية وضمان حق المرأة في التعلي
ادل    تفادة من التجارب الناجحة في مجال االس - ة االسالمية وتب تعليم جيد للجميع في البلدان العربي

  .في هذا المجال الخبرات
المي         - ؤتمر ع د م دعم اليونسكو عق راق وأن ت الدعوة لتعزيز عالقات التعاون بين اليونسكو والع

 .في بغداد عن دور التعليم في صياغة الهوية الوطنية لألجيال في مناهج التعليم
يم         في مجال تعزيز الجهود  - ة لالتصال في التعل ات الحديث اج التكنولوجي ع المعلومات وإدم تجمي

 .للتعلم بما يمكن من مساعدة مجتمع المعرفة
ة        - انية والكوني يم االنس ى الق أة عل اة والتنش الدعوة الى تحقيق مبدأ التعلم عن بعد والتعلم مدى الحي

اون و       لم والتع وار والس طية والح امح والوس ها التس ترآة وأساس ة  المش امن والديمقراطي التض
 .قوق االنسانواحترام ح

 
ة           يجدد المنتدى  • يس الجمهوري ي، رئ ن عل دين ب ن العاب رئيس زي يادة ال ادرة س ديره لمب دعمه وتق

المي حول الشباب      2010 التونسية بالدعوة الى إعالن  ؤتمر ع سنة دولية للشباب والى تنظيم م
األممية والدول الصديقة والشقيقة على المنظمة  برعاية األمم المتحدة ويوجه الشكر والتقدير الى

م المتحدة       ة لألم ة العام اع الجمعي دعوها  . مساندتها لهذه الدعوة ومصادقتها عليها خالل اجتم وي
 .الى المشارآة في فعالياتها ببرامج وأنشطة ومبادرات ملموسة

دى ا   • ة لمنت دورة الخامس د ال كو بعق راح االيسيس ى اقت ة عل ب والموافق رب الترحي انيين الع لبرلم
ام    الل ع ية خ ة التونس اب الجمهوري ي رح ة ف الن  2011للتربي بة إع ة  2010بمناس نة دولي س

 .للشباب واختيار أحد القضايا الهامة للشباب آموضوع رئيس للمنتدى

دى     • ة لمنت دورة السادس عودية باستضافة ال ة الس ة العربي وة المملك ى دع ة عل ب والموافق الترحي
 .2012ب للتربية في الرياض خالل عام البرلمانيين العر
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ي     • ة العرب ب التربي و ومكت كو واألآس كو وااليسيس ات اليونس ين منظم ائم ب اون الق ادة بالتع اإلش
دول األعضاء وبخاصة في مجالي        الخليج من أجل تطوير قضايا التربية والعلوم والثقافة في ال

يم  ين الثقالتعل ارب ب ين الحضارات والتق وار ب ع والح اون للجمي ز التع ى تعزي ا ال ات ودعوته اف
 .والشراآة في عدة مجاالت

ع الخاص      • ائه للموق ى إنش عودي عل ورى الس س الش ى مجل دير ال كر والتق ارات الش ه بعب التوج
دى دعووبالمنتدى  ار           ة آافة أعضاء المنت د من أخب ده بكل جدي ع وتزوي ذا الموق تفادة من ه لالس

  . طنية البرلمانيةوقرارات ورؤى ومقترحات وأنشطة اللجان الو

اإلعراب عن االرتياح والتقدير لعالقات التعاون المستمرة بين اليونسكو وااليسيسكو في مختلف  •
امي  مجاالت   2010بناء الحضارة والتنويه بمحتوى برنامج التعاون المشترك بين المنظمتين لع

وي   2011و ي يحت دول األ     132الت ه ال تفيد من افي ستس ي وثق وي وعلم اط ترب ي  نش اء ف عض
 .المنظمتين

ى    • يج عل شكر رؤساء منظمات اليونسكو وااليسيسكو واأللكسو ومكتب التربية العربي لدول الخل
ن         ي أحس دى ف ذا المنت د ه ل عق ن أج خي م م الس تمر ودعمه اونهم المس درة وتع ودهم المق جه
دير    الص التق ع اإلعراب عن خ يم م ودة وحسن التنظ داد وج توى اإلع ادة بمس الظروف واإلش

ه    ل د الصياد ومعاوني دورة           لدآتور أحم ذه ال ات ه ذلوها من أجل إنجاح فعالي ي ب ود ات ى الجه عل
 .وسابقاتها

 
ودهم       ى جه ة لليونسكو عل ة اللبناني شكر المكتب االقليمي لليونسكو ووزارة الثقافة اللبنانية واللجنة الوطني

   .إجراءات تنظيم المنتدىالمقدرة من أجل تسهيل 
 

 . يتجه الى الدآتور فؤاد القرقوري، الرئيس السابق للمنتدى وآافة أعضاء المكتب المتخليالشكر والتنويه 
 

 : وفي األخير تم انتخاب المكتب الجديد لمنتدى البرلمانيين العرب آما يلي
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