
إعـــالن الــريــاض
والقيم اإلنسانية المشتركة: حول التربية على المواطنة  

 من النظرية إلى التطبيق



مقدمة 
 إن جـودة المسـتقبل بشـكل عـام وجـودة التربيـة بشـكل خـاص، ينبغـي لهـا أن تسـعى إلـى تعزيـز كل 
مـا مـن شـأنه تنميـة مسـتوى الوعـي وتحفيـز العمـل وبـذل الجهـود الراميـة إلـى تعزيـز ثقافـة الحـوار 
والتسـامح وتعزيـز القيـم اإلنسـانية المشـتركة وتشـكيل قـوة بنـاء معرفـي ومهـاري وقيمي وسـلوكي، 
كإطـار ضامـن السـتدامة السـام والرفـاه للجميـع، وفـي الوقـت ذاتـه تعـزز احتـرام التنـوع بيـن الثقافـات 

مـن منظـور أن التنـوع ثـراء للقيـم اإلنسـانية المشـتركة.

     لهـذه الغايـات ومـن أجـل دعـم الجهـود والمبـادرات الدوليـة الراميـة إلـى تعزيـز مفاهيـم وممارسـات  
التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة، عقد فـي الرياض في المملكة العربية السـعودية 
الملتقـى اإلقليمـي بعنـوان: التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة: مـن النظريـة إلـى 
التطبيـق، برعايـة معالـي وزيـر التعليـم فـي المملكة العربية السـعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشـيخ  
بتاريـخ 27 - 28 جمـادى األولـى 1441هــ، الموافـق 22 – 23 ينايـر 2020 ، بالتعـاون بيـن جهـات وطنيـة 
وإقليميـة ودوليـة: مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة في الـدول العربية، ومركز اليونسـكو اإلقليمي 
للجـودة والتميـز فـي التعليـم،  ومكتـب التربيـة العربـي لـدول الخليـج،  ومركـز الملـك عبـد العزيـز الحـوار 
الوطنـي،  ومركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز العالمـي للحـوار بيـن أتبـاع األديـان والثقافـات،  ومركـز 

أسـيا والمحيـط الهـادئ للتعليـم مـن أجـل التفاهـم الدولـي.

       وقـد أتفـق المشـاركون مـن الخبـراء المحلييـن واإلقليمييـن والدولييـن وممثليـن عـن الـدول العربيـة 
الجامعـات ومعلميـن ومعلمـات وقـادة مـدارس وطـاب وطالبـات، وبعـد  وأعضـاء هيئـة تدريـس مـن 
عـرض العديـد مـن أوراق العمـل والدراسـات واألبحـاث وورش العمل ومجموعات التركيز، التي اسـتمرت 
علـى مـدى يوميـن، علـى وثيقـة بعنـوان: إعـان الريـاض حـول التربيـة علـى المواطنـة والقيم اإلنسـانية 

المشتركة.  

     مـن خـال هـذه الوثيقـة أعلـن المشـاركون عن توصيـات طموحة وواعدة متضمنة آليات عمل تنفيذية 
علـى المسـتوى القطـري واإلقليمـي، لتعزيـز ونشـر مفاهيـم التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية 

المشتركة.

ويتقدم فريق إعداد وثيقة )إعان الرياض( بالشـكر والتقدير لكل الذين سـاهموا من أفراد ومؤسسـات 
نظيـر جهودهم المخلصة. والله الموفق.

رئيس اللجنة االشرافية العليا للملتقى
المدير العام لمركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

 د.عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس      



الشـيخ،  بـن محمـد آل  الدكتـور حمـد  السـعودية  العربيـة  المملكـة  التعليـم فـي  برعايـة معالـي وزيـر 
وبالتعـاون بيـن مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة، ومركـز اليونسـكو اإلقليمـي 
للجـودة والتميـز فـي التعليـم، ومكتـب التربيـة العربـي لـدول الخليـج، ومركـز الملـك عبـد العزيـز للحـوار 
األديـان  أتبـاع  بيـن  للحـوار  الدولـي  العزيـز  عبـد  بـن  اللـه  عبـد  الملـك  ومركـز  الريـاض،  فـي  الوطنـي 
والثقافـات، ومركـز آسـيا والمحيـط الهـادئ للتعليـم من أجل التفاهم الدولي، ُعِقـَد الملتقى اإلقليمي 
للتربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة: مـن النظريـة إلـى التطبيـق فـي الريـاض فـي 
الفتـرة بيـن 27 - 28 جمـادى األولـى 1441هــ الموافـق 22 و23 ينايـر 2020م وذلـك بحضـور نحـو 200 
مشـارٍك، يمثلـون دواًل عربيـة، ومنظمـات دوليـة وإقليمية وجامعات وممثلين من مؤسسـات مختصة 

مـن قـارات العالـم المختلفـة.  

وَيُسـّر المشـاركون فـي هـذا الملتقـى أن يتقدمـوا بجزيـل الشـكر والتقديـر لجهـود حكومـة المملكـة 
العربيـة السـعودية، مثمنيـن لمقـام خادم الحرمين الشـريفين ولسـمو ولي عهـده عظيم دعمهم الكبير 
والمسـتمر للجهود الرامية إلى نشـر ثقافة التسـامح وتعزيز القيم اإلنسـانية المشـتركة، ومن ضمنها 

الملتقـى اإلقليمـي حـول التربيـة علـى المواطنـة والقيم اإلنسـانية المشـتركة.

كما يتوجه المشـاركون بخالص التقدير لمعالي وزير التعليم بالمملكة العربية السـعودية الدكتور حمد 
بـن محمـد آل الشـيخ؛ لرعايتـه أعمـال هـذا الملتقـى ودعـم فـرص نجاحه، حيث قام المشـاركون بدراسـة 
المداخـات  الملتقـى، وناقشـوا  المنظمـة والمشـاركة فـي  الجهـات  أعدتهـا  التـي  الرئيسـة  الوثائـق 
المختلفـة التـي قـام بهـا الخبـراء مـن المملكـة العربيـة السـعودية وعـدد مـن الـدول العربيـة، والخبـراء 
الدوليـون مـن اليونسـكو وآسـيا وإفريقيـا؛ وهـم يدركـون أن المجتمـع الدولـي قـد َوَضـَع مسـاًرا جديـًدا 
للتنميـة المسـتدامة منـذ عـام 2015م، يركـز علـى أهميـة ترسـيخ روح التضامـن والتعايش وإرسـاء قيم 
وممارسـات التسـامح ونشـر الوعـي بأهميـة تبنـي قيـم إنسـانية مشـتركة مـن خـال الحـوار واحتـرام 

التنوع. 



وُيعـد التعليـم واحـدًا مـن األهـداف الرئيسـة للتنميـة المسـتدامة، فهـو القـوة التحويليـة الكبـرى التـي 
تبنـي المهـارات وتنشـر الوعـي وترشـدنا نحـو مسـتقبل مشـترك. وللتعليـم دور حاسـم فـي النهـوض 
بالمعـارف والقيـم والمهـارات التـي نحتـاج إلـى تنميتهـا فـي مجـال تعزيـز المواطنـة المحليـة والعالمية 
المسـؤولة عن التعايش في عالم سـريع التغير، ضمن أهداف التربية المسـتدامة من خال المقصد 
4.7 ومـا يتضمنـه مـن دعـوة إلـى تعليـم مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين، وتمكيـن المتعلميـن مـن 

العمـل باتجـاه التوصـل إلـى عالـم أكثـر ِسـلمًا وعداًل وشـموليًة واسـتدامًة. 

ومـن دالالت المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة المشـاعر اإليجابيـة بيـن البشـر باالرتبـاط إلـى 
اإلنسانية المشتركة، وأن التحديات التي نواجهها مترابطة، وهذا يدل على أهمية الترابط السياسي 

واالقتصـادي واالجتماعـي والثقافـي كمواطنيـن فـي المجتمـع العالمـي الكبيـر. 

وتختلـف وجهـات النظـر الحاليـة حـول المواطنـة المحليـة بين بلـد وآخر، وهو ما يعكـس االختافات في 
السـياق السياسـي والتاريخـي، باإلضافـة إلـى عوامـل أخـرى، ولهـذا تراعـى وجهـات النظـر المتنوعـة 
عنـد التطبيـق. والهـدف مـن التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة أن يتـم تشـكيل قوة 
بنـاء معرفـي ومهـاري وقيمـي وسـلوكي يحتاجهـا المتعلمـون ليتمكنـوا مـن اإلسـهام فـي عالـٍم أكثـر 
اندماجـًا واحترامـًا وعـداًل وسـامًا ليحقـق التفاهـم الدولـي. والتربيـة علـى المواطنـة والقيم اإلنسـانية 
المشـتركة تلعـب دورًا مهمـًا فـي المسـاهمة فـي تحقيـق العـدل بيـن الجنسـين. ونظـًرا لمـا يمثله هذا 
المفهـوم مـن تحديـات فـي مجـال التربيـة والتعليـم، ينبغـي النظـر فـي كيفيـة تبنيـه فـي السياسـات 
فـي  التعليـم  ومحتويـات  والتعلـم  التعليـم  وممارسـات  الدراسـية  المناهـج  فـي  وإدماجـه  التربويـة 
الصفـوف الدراسـية. ومـن هـذا المنطلـق، ركـز هـذا الملتقـى اإلقليمـي علـى المكونـات األساسـية 

اآلتية:



المكون األول 
وضع السياسـات التربوية الازمة لترسـيخ قيم وممارسـات التربية على المواطنة والقيم اإلنسـانية 

المشتركة.

المكون الثاني
تحديـد الخطـوات الازمـة لتعزيـز التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة فـي المناهـج 

الدراسـية.  

المكون الثالث
تحديد ممارسات التعليم والتعلم المائمة لمقاربات بناء المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة. 

نتائـج ملموسـة،ينبغي مراجعـة هـذه  إلـى  تـؤدي  ولكـي تصبـح المكونـات السـابقة عوامـل فاعلـة 
المكونـات والتأكـد مـن جـودة تنفيذهـا بمـا يخـدم التربية على المواطنة والقيم اإلنسـانية المشـتركة، 
مـن خـال المتابعـة والقيـاس مـن قبـل الجهـات المعنية بذلـك، وأن تكون عمليـات المتابعة والقياس 
مسـتمرة ومسـتدامة لضمـان تحقيـق أهـداف هـذه المكونـات الثاثة،وضمـان جـودة النواتـج. وقـد 

توافـق المشـاركون علـى اآلتـي: 



أواًل: السياسات التربوية:

تشـكل السياسـات التربويـة فـي مجـال التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة عنصـًرا 
ا نحـو إحـداث التغييـر المطلـوب كونهـا إعـان نوايـا مرفقـًا بخطـة إسـتراتيجية، إلدمـاج التربيـة  أساسـيًّ
علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة فـي المناهـج الدراسـية وممارسـات التعليـم والتعلـم. 

 ويمكن تحقيق ذلك من خالل اإلجراءات اآلتية: 

والقيـم 	  المواطنـة  علـى  بالتربيـة  المتصلـة  الحاليـة  والمحتويـات  والخطـط  السياسـات  دراسـة 
اإلنسـانية المشـتركة، بمـا فيهـا تحديـد وتوضيـح المفهـوم، وتكييفـه حسـب السـياق الثقافـي 

والدينـي. 

حصر الفرص والفجوات الموجودة، بما في ذلك األنشطة الصفية والاصفية.  	 

ومعلميـن 	  )طلبـة،  المسـتفيدة  الجهـات  وكذلـك  السياسـات  بتطويـر  المعنيـة  الجهـات  تحديـد 
وأعضاء هيئة تدريس، وتربويين، وأولياء أمور، ومؤسسـات مجتمع مدني، ومؤسسـات تعليم، 

ومؤسسـات إعاميـة( بهـدف التشـاور والتشـارك فـي وضـع تلـك السياسـات. 

وضع أهداف واضحة للقياس وخطط تنفيذية محددة. 	 

الحصول على الموافقات الازمة إلقرار السياسات مع أهمية الدعم والتهيئة لتنفيذها. 	 

اإلنسـانية 	  والقيـم  بالمواطنـة  المتعلقـة  اإلنسـانية  والمشـتركات  المبـادئ  ومشـاركة  تحديـد 
دقيـق.   بشـكل  الدراسـية  المناهـج  فـي  تضمينهـا  المـراد  المشـتركة 

مراقبـة وتحليـل المبـادئ المخالفـة للمبـادئ اإلنسـانية المتعلقـة بالمواطنـة والقيـم اإلنسـانية 	 
المتحـدة  األمـم  وثيقـة  مـع  توافقـًا  أسـبابها وذلـك  لجـذور  الحلـول  المشـتركة وتحليلهـا ووضـع 
الصـادرة فـي 18 يونيـو 2019م بعنـوان )إسـتراتيجية وخطـة عمـل األمـم المتحـدة بشـأن خطـاب 

الكراهيـة(.



ثانيًا: المناهج الدراسية: 
تشـكل المناهـج والمحتويـات الدراسـية الطريقـة األساسـية التـي تحـدد المعـارف والقيـم والمهـارات 

التـي ينبغـي اكتسـابها وتعّلمهـا، وكذلـك الطريقـة التـي ُينظـم بهـا التدريـس والتعّلـم والتعليـم.

 ويمكن تحقيق ذلك من خالل اإلجراءات اآلتية: 

مراجعة المناهج الوطنية القائمة، واستعراضها، وتحديد الفرص والفجوات الموجودة.  	 

إدمـاج التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة فـي المناهـج الدراسـية حسـب سـياق 	 
كل دولـة وحسـب أنظمتهـا، علـى أن يتضمـن ذلـك محتويـات المناهـج فـي التعليـم النظامي وغير 

النظامـي وكذلـك برامـج التطويـر المهنـي للمعلميـن. 

تبني النهج التشـاركي في عمليات إدماج التربية على المواطنة والقيم اإلنسـانية المشـتركة في 	 
المناهـج الدراسـية، وذلـك بمشـاركة جميـع الجهات المعنيـة بتطوير السياسـات التربوية، والمناهج 
الدراسـية، والمعلميـن وأعضـاء هيئـة التدريس والممارسـين التربويين بالميـدان التربوي، وغيرهم 

مـن الجهـات والمنظمات ذات العاقة.

تبني النهج الشـمولي الذي يقوم على إدماج التربية على المواطنة والقيم اإلنسـانية المشـتركة 	 
فـي جميـع المـواد الدراسـية، وعلـى أسـاس االحتـرام والسـام، وتدعيـم مصـادر التعليـم والتعلم 
فـي كل أشـكال ومسـتويات التعليـم بمختلـف المؤسسـات التعليميـة، مـع التأكيـد علـى تضميـن 
مفاهيمهـا فـي المـواد الدراسـية ذات العاقـة المباشـرة، وإلكسـاب المتعلميـن المعرفـة والفهم 

والتفكيـر النقـدي، المـؤدي إلـى فهـم العالـم وتعقيداته بشـكل أفضل. 

االسـتفادة مـن إصـدار اليونسـكو بعنـوان “التربيـة علـى المواطنـة العالميـة: مواضيـع وأهـداف 	 
تعلميـة” كمـورد مرجعـي رئيـس إلدمـاج المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة فـي المناهـج. 

زيـادة المحتـوى العربـي فـي مجـال التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة بمـا فيهـا 	 
تشـجيع األبحـاث، وترجمـة أفضـل الممارسـات العالميـة. 

عـرض المفاهيـم الجديـدة المتعلقـة بالمواطنـة والقيـم اإلنسـانية علـى شـكل مواضيـع مراعيـة 	 
للمتعلميـن. العمـري والثقافـي  التناسـب 

إدخـال مفاهيـم المواطنـة والقيـم اإلنسـانية عبـر وسـائط خاقـة وتفاعليـة مناسـبة للفئـة العمرية، 	 
مثـل الوسـائل اإللكترونيـة والتقنيـة أو بـأي طريقـة أو أسـلوب آخـر يعتبرهـا مقدمو التعليم أنسـب 

فـي سـياقهم الخاص.



ثالثًا: ممارسات التعليم والتعلم: 

تتطلـب التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة أسـاليب تدريسـية غيـر تقليديـة، وتحفيـز 
التفكيـر الناقـد، وتعزيـز التشـاركية والمبـادرات المجتمعية. وهذا بدوره يسـتلزم برامج وطنية وإقليمية 
لبنـاء قـدرات المعلميـن وجميـع الممارسـين التربوييـن والمسـؤولين عـن عمليات التعليـم والتعلم من 

أجـل تعزيـز ممارسـات التعليـم والتعلـم الداعمـة للتربيـة علـى المواطنة والقيم اإلنسـانية المشـتركة.

ويمكن تحقيق ذلك من خالل اإلجراءات اآلتية: 

تعزيـز الوعـي لـدى المعلميـن وأعضـاء هيئـة التدريـس وجميـع الممارسـين التربوييـن فـي مجـال 	 
التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة، حتـى ينتج هذا الوعي طالبـًا مثقفًا ومطلعًا، 

ومتواصـًا مـع اآلخـر اجتماعيـًا ويتحلـى بـروح المسـؤولية وااللتـزام األخاقـي.

الحكومـي 	  والتدريـب  التعليـم  فـي  المهنـي  التطويـر  ببرامـج  للمشـاركة  متنوعـة  فـرص  توفيـر 
واألهلـي، وتعزيـز التكامـل والتعـاون النشـط بيـن سـياقات التعليـم وبيـن المـواد الدراسـية المختلفـة. 

تعزيـز مبـادئ التربيـة علـى المواطنـة والقيم اإلنسـانية المشـتركة عـن طريق إتباع طرائق تدريسـية 	 
تفاعليـة تتبنـى التعليـم التحويلـي، وإدماج أسـاليب التفكير الناقد، وأسـاليب حل المشـكات.

تعزيـز المبـادرات المدرسـية والمجتمعيـة التـي تشـرك الطاب والطالبات في أنشـطة تعزز التربية 	 
على المواطنة والقيم اإلنسـانية المشـتركة.

تطويـر منصـات إلكترونيـة لتعزيـز تنميـة قـدرات المعلميـن وأعضـاء هيئـة التدريـس، وتسـاعد على 	 
توليـد المعرفة ومشـاركتها. 



دور اليونسكو والشركاء
لتحقيق توصيات وتطلعات هذا الملتقى اإلقليمي،فإنه يؤمل من اليونسكو والمؤسسات اإلقليمية 

والدوليـة تبنـي مبادرات تواكب تنفيذ توصيات هذا الملتقى.

 ويمكن تحقيق ذلك من خالل اإلجراءات والمبادرات اآلتية: 

تأميـن الدعـم والمسـاندة علـى الصعيديـن اإلقليمـي والوطنـي لكسـب المزيـد مـن التأييـد لنشـر 	 
مضاميـن مفاهيـم المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة وتعزيـز أثرهـا علـى نواتـج التعلـم.

اسـتعراض التجـارب مـن الميـدان والدروس الرئيسـة المسـتقاة، ونشـرها على المسـتوى اإلقليمي 	 
والوطني. 

تطوير سياسات وأدلة وأبحاث؛ لتعزيز التربية على المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة. 	 

عقد برامج التطوير المهني، وبناء قدرات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والممارسـين التربويين 	 
على المستوى اإلقليمي والوطني للتربية على المواطنة والقيم واإلنسانية المشتركة. 

تطوير محتوى إلكتروني حول التربية على المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة.	 

التوسع في الشبكة اإلقليمية للتربية على المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة.	 

المسـاهمة فـي إيجـاد فضـاءات مـن شـأنها تعزيز تبـادل الخبـرات والمعلومات، وربط مـا يحدث على 	 
الصعيـد الدولـي بالصعيـد اإلقليمـي والوطنـي والعكـس، مثـل تطويـر شـبكات إقليميـة ومنصـات 

تعليمية. 

التوافـق علـى قـدر مشـترك لمفاهيـم التربيـة علـى المواطنـة والقيـم اإلنسـانية المشـتركة علـى 	 
المسـتويين العالمـي واإلقليمـي؛ لتكـون مرجًعـا يوضـع فـي الحسـبان لتطويـر السياسـات التربوية 

والمناهـج الدراسـية وممارسـات التعليـم والتعلـم.




