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 توصيات املؤمتر العلمي الجالح للجمعية العربية للقياس والتقويم 

 بالتعاون مع اجمللس العربي لألخالق واملواطهة 

 الرتبية األخالقية وبهاء األمة يف عامل متغري :   حتت عهوان

 م6112أكتوبر  1املوافق يوم السبت 
 

ذد وج١ش عثّشبسوخ ٚٚثعغ اٌٛصاساد  ؾؼٛس ِّض١ٍٓ عٓ اٌّغٍس االسزشبسٞ ٌٍزع١ٍُ اٌزبثع ٌشئبسخ اٌغّٙٛس٠خث

ثعغ اٌذٚي اٌعشث١خ، ٚأطاللب ِٓ اٌزع١ٍُ لجً اٌغبِعٟ ثّظش ٚبٌغبِعبد ِٚذاسط ل١بداد ٚأعؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ثٓ ِ

اٌذٚس اٌعٍّٟ ٚاٌّغزّعٟ ٚاٌز٠ٕٛشٞ اٌّزٕبِٟ ٌٍغّع١خ اٌعشث١خ ٌٍم١بط ٚاٌزم٠ُٛ، ٚثبٌزعبْٚ ِع اٌّغٍس اٌعشثٟ ٌألخالق 

عمذ اٌّؤرّش اٌعٍّٟ اٌضبٌش ٌٍغّع١خ فٟ أوبد١ّ٠خ ط١جخ ثّذ٠ٕخ اٌعجٛس ٠َٛ  .عف١فِٟؾّذ .د/ طذ٠ك أٚاٌّٛاطٕخ اٌزٞ ٠زشأسٗ 

رؼّٓ ، ٚاٌزٞ رؾذ عٕٛاْ" اٌزشث١خ األخالل١خ ٚثٕبء األِخ فٟ عبٌُ ِزغ١ش"،  6102سجذ اٌّٛافك األٚي ِٓ أوزٛثش اٌ

 :اٌزب١ٌخاٌزٛط١بد ٠مزشػ ( ثؾًضب ع١ًٍّب ٚٚسلخ ثؾض١خ،  74) اشزٍّذ عٍٝعٍسبد ع١ٍّخ  رسع ثغٍسزٗ االفززبؽ١خ ٚ

 

 أواًل: فيما يتعلق باملقاييس واملعايري األخالقية:

أشبء ِشطذ أخاللٟ ثىً إداسح رع١ّ١ٍخ ٌزم١١ُ أداء اٌّؤسسبد اٌزع١ّ١ٍخ ف١ّب ٠زعٍك ثأثعبد ِّٚبسسبد اٌزشث١خ  .0
 األخالل١خ.

ٚػع ِعب١٠ش أخالل١خ ٚاػؾخ ِٚؾذدح ٍِٚضِخ فٟ اعشاءاد اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ إٌفسٟ ٚاٌزشثٛٞ ثّؤسسبد اٌزع١ٍُ  .6
 لجً اٌغبِعٟ ٚاٌغبِعٟ.

 ٌم١بط اٌم١ُ ٚاألخالل١بد ٌذٜ ع١ّع اٌعب١ٍِٓ ثبٌذٌٚخ  رٕجع ِٓ صمبفخ ٚل١ُ اٌّغزّع اٌّظشٞ.اعذاد ثطبس٠خ أدٚاد  .3
 سطذ ٚل١بط رأص١شاد إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ اٌزشث١خ األخالل١خ ٚاٌم١ّ١خ ثغبٔت إٌّٙظ اٌشسّٟ ٚإٌظبِٟ. .7

 
 ثانيًا: فيما يتعلق باملشاركة السياسية واجملتمعية:

ٌٍم١ُ ٚاألخالل١بد رزجٕب٘ب ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزع١ٍُ ٚرطجمٙب ع١ّع اٌّؤسسبد اٌزع١ّ١ٍخ، ٚػع ِٕظِٛخ ِٛؽذح  .0
 ٚرىبٍِٙب ِع اٌّؤسسبد اٌّغزّع١خ ٌز١ّٕخ اٌم١ُ ٚاألخالل١بد ٚرشس١خٙب ٌذٜ أثٕبء األِخ .

 رفع١ً اٌششاوخ ث١ٓ اٌّذسسخ ِٚؤسسبد اٌّغزّع ٌزطج١ك ِٕظِٛخ اٌم١ُ ٚاألخالل١بد. .6

بد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّشبسوخ اٌّغزّع١خ فٟ إٌٙٛع ثبألخالق ٚاٌسٍٛن ٌذٜ اٌطالة ٚاٌعب١ٍِٓ رفع١ً دٚس اٌّؤسس .3
 ثبٌّؤسسبد اٌّخزٍفخ.

 
 ثالجًا: فيما يتعلق بالقوانني واللوائح:

سٓ رشش٠عبد ٚلٛا١ٔٓ رؼّٓ سالِخ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ِٓ اٌغبٔت األخاللٟ ٚاٌم١ّٟ، ٚاٌعًّ عٍٝ ٚػع إعشاءاد  .0
 اٌّذسسخ ٌذٚس٘ب اٌزشثٛٞ فٟ غشط ٚثٕبء اٌم١ُ ٌذٜ إٌشء.ؽبسّخ ٌعٛدح 

اٌعًّ عٍٝ ثٕبء ٔسك ل١ّٟ ِزىبًِ ٠زُ ل١بسٗ ثأداح ٍِضِخ ٌغ١ّع اٌعب١ٍِٓ ثبٌّؤسسبد اٌزع١ّ١ٍخ ثذءا ِٓ س٠بع  .6
 األطفبي.

 ٚػع اسزشار١غ١خ اعشائ١خ ٌز١ّٕخ األخالل١بد ِٓ خالي ثشاِظ ٚأٔشطخ رزجٕب٘ب ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزع١ٍُ. .3
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رجٕٝ عذد ِٓ اٌّششٚعبد األخالل١خ ثٛصاساد اٌزشث١خ ٚاٌزع١ٍُ ٚاٌزع١ٍُ اٌفٕٟ ٚاٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاإلعالَ ٚاٌذاخ١ٍخ  .7
 ٚاٌشجبة ٚاٌش٠بػخ ٚاٌعذي.

 
 رابعًا: فيما يتعلق باملهاهج واألنشطة املدرسية:

دِظ األخالل١بد ٚاٌم١ُ فٟ إٌّب٘ظ اٌذساس١خ ٚاٌزعبِالد اٌسٍٛو١خ ا١ِٛ١ٌخ داخً اٌّذسسخ ثؾ١ش ٠شىً اٌعبٍِْٛ  .0
 ثبٌّذسسخ ِغزّعب خٍٛلب ٌٗ ل١ُ ٠زّضٍٙب اٌغ١ّع.

رؼ١ّٓ إٌّب٘ظ اٌذساس١خ ألٔشطخ طف١خ ٚال طف١خ ٌزعض٠ض اٌم١ُ ٚاألخالل١بد فٟ ٔفٛط إٌشء ٚاٌطالة، ِع ِزبثعخ  .6
 ٌّشدٚد األخاللٟ ٌألٔشطخ اٌطالث١خ ثّؤسسبد اٌزع١ٍُ اٌغبِعٟ ٚلجً اٌغبِعٟ.ٚل١بط ا

رشس١خ ِفب١ُ٘ اٌزشث١خ األخالل١خ ِٓ خالي إٌّب٘ظ ٚاألٔشطخ فٟ ٔفٛط أثٕبئٕب ٌز١ّٕخ اٌٛالء ٚاٌّٛاطٕخ ٚاٌزسبِؼ  .3
 ٚاٌزعب٠ش ِع ٚلجٛي ا٢خش ، ٚرذس٠جُٙ عٍٝ و١ف١خ ارخبر اٌمشاساد األخالل١خ.

إربؽخ فشص اٌؾٛاس ٚرجبدي ا٢ساء ث١ٓ اٌّع١ٍّٓ ٚاٌطالة ِٓ خالي عمذ ِؤرّشاد ٚٔذٚاد طالث١خ ِع االٌزضاَ  .7
ثؾش٠خ اٌزعج١ش ٚاؽزشاَ اٌشأٞ ٚاٌشأٞ ا٢خش، ٚاال٘زّبَ ثز١ّٕخ اٌزوبء األخاللٟ ٚاٌشٚؽٟ ٚاٌٛعذأٟ ٌذٜ وً ِٓ 

 اٌّع١ٍّٓ ٚاٌزال١ِز ٚإداسح اٌّذسسخ.
 اختيار وإعداد املعلم:خامسًا: فيما يتعلق ب

 رطج١ك اخزجبساد ِٛػٛع١خ إعشائ١خ ٌمجٛي اٌطالة ثى١ٍبد اٌزشث١خ رزؼّٓ األثعبد األخالل١خ ٚاٌم١ّ١خ ثشىً ٚاػؼ. .0
ادساط ِٕظِٛخ األخالق ٚاٌم١ُ ػّٓ ثشٔبِظ إعذاد اٌّعٍُ فٟ و١ٍبد اٌزشث١خ اٌّزٕٛعخ ٚو١ٍبد س٠بع األطفبي  .6

 ٚاٌخذِخ االعزّبع١خ.
خش٠غٟ و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍعًّ ثٛصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزع١ٍُ ِع اٌزشو١ض عٍٝ ِزبثعخ ٚرم١١ُ أدائُٙ اٌم١ّٟ إعبدح رى١ٍف  .3

 ٚاٌخٍمٟ.
اال٘زّبَ ثبٌزمذ٠ش ، ٚٚػع ِعب١٠ش ِٚؤششاد ٌٍزؾمك ِٓ االٌزضاَ ثبٌم١ُ ٚاألخالل١بد ٌذٜ وً ِٓ اٌّعٍُ ٚاٌّزعٍُ .7

 ب ٚاعزّبع١ب ٚل١ّ١ب.االعزّبعٟ ٌّٕٙخ اٌّعٍُ ِع رط٠ٛش اٌّعٍُ ِبد٠ب ِٚع٠ٕٛ
رمذ٠ش دٚس اٌّعٍُ ٚاعطبئٗ طالؽ١بد رفع١ً اٌزشث١خ األخالل١خ، ٚاعذاد د١ًٌ اٌّعٍُ فٟ " اٌزشث١خ األخالل١خ ٚاٌم١ُ "  .5

 ٠سبعذٖ فٟ اثزىبس األٔشطخ إٌّبسجخ ٌزعذ٠ً سٍٛو١بد اٌزال١ِز  اٌسٍج١خ. 
 

 سادسًا: فيما يتعلق بدور األسرة األخالقي:
ٚاٌزشاثط األسشٞ ِٓ خالي اٌجشاِظ اٌزٛع٠ٛخ ٚاٌزضم١ف١خ رزجٕب٘ب ِؤسسبد اٌزع١ٍُ ٌزشس١خ اٌم١ُ  رفع١ً دٚس األسشح .0

 ٚاألخالل١بد فٟ ٔفٛط أطفبٌٙب.
 عمذ ثشاِظ ِزىبٍِخ ث١ٓ األسشح ٚاٌّذسسخ وذساسخ ؽبٌخ ٌزعض٠ض اٌّّبسسبد األخالل١خ ٌذٜ إٌشء.  .6
 سٍٛو١بد األطفبي اٌسٍج١خ ثبٌزعبْٚ ث١ٓ اٌّذسسخ ٚاألسشح. رذس٠ت األخظبئ١١ٓ االعزّبع١١ٓ ٚإٌفس١١ٓ عٍٝ ِعبٌغخ .3

 

 سابعًا: فيما يتعلق مبساهمة مؤسسات اإلعالم:
إطالق ٘بشزبط رؾذ عٕٛاْ )#  ٔسّٛ ثأخاللٕب( أٚ )#  أخاللٕب ٔجغ ؽ١برٕب( ٌزعض٠ض ِفَٙٛ اٌزشث١خ األخالل١خ  .0

 ثأغٍت ِٛالع اٌزٛاطً االعزّبعٟ.
اٌخطبة األخاللٟ ثبٌزعبْٚ ِع األص٘ش ٚ ٚصاسح األٚلبف فٟ ِٛاعٙخ اٌزطشف ٚاإلس٘بة اؽ١بء ٚرعض٠ض دٚس  .6

  ٚاٌجٍطغخ ٚاٌزّٕش.
أزبط ثشاِظ اعال١ِخ ٚدسا١ِخ رسزضّش اٌشخظ١بد اٌّؾجٛثخ ٌذٜ األطفبي ٚاٌشجبة ٌجش اٌم١ُ األخالل١خ اٌّشغٛثخ ِع  .3

 د ٚرمذَ اٌّغزّع.اٌزأو١ذ عٍٟ اٌعاللخ اٌم٠ٛخ ث١ٓ اٌزّسه ثبٌم١ُ ٚاألخالل١ب
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رس١ٍط اٌؼٛء عٍٝ اٌس١ش اٌزار١خ ٌٍعٍّبء ٚاألدثبء ٚاثشاص لظض ٔغبؽُٙ ٚاسٙبِبرُٙ فٝ ثٕبء اٌّغزّع ِٓ خالي  .7
 ٚسبئً اإلعالَ ٚاٌظؾبفخ.

 
 ثامهًا: فيما يتعلق بأخالقيات البحح العلمي:

 اٌزؾى١ُ.رؾذ٠ذ ِعب١٠ش ل١ِٛخ إعشائ١خ ٌٍجؾٛس ٚلٛاعذ ٔشش٘ب ٚاالٌزضاَ ثٙب عٕذ  .0
 اعذاد ١ِضبق أخاللٟ ٍِضَ ٌٍزؾى١ُ اٌعٍّٟ ٌٍجؾٛس اٌع١ٍّخ. .6

 اعذاد ِعب١٠ش ٍِضِخ الخز١بس اٌّؾى١ّٓ ٌزشل١بد أعؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌغبِعبد. .3
 رغش٠ُ االٔزؾبي فٟ اٌجؾٛس اٌع١ٍّخ ) اٌسشلبد اٌع١ٍّخ(. .7

 

 تاسعًا: فيما يتعلق باجمللس العربي لألخالق واملواطهة:
ثذساسبد ٚثؾٛس إعشائ١خ ٌٛالع اٌزشث١خ األخالل١خ ٚاٌم١ّ١خ ثبٌّؤسسبد اٌّغزّع١خ اٌّخزٍفخ ٚٚػع  ل١بَ اٌّغٍس .0

 خطط عالع١خ ٌٍٕٙٛع ثٙب.
 رجٕٟ اٌّغٍس ٌعذد ِٓ اٌّمب١٠س ٚاٌّعب١٠ش األخالل١خ ثؾمً اٌزشث١خ ٚاٌزع١ٍُ. .6
ٌٛػع ١ِضبق أخاللٟ ٍِضَ ٌغ١ّع دعٛح عذد ِٓ خجشاء اٌزشث١خ ٚاٌزع١ٍُ ٚاٌضمبفخ ٚاٌش٠بػخ ٚاٌشجبة ٚاإلعالَ  .3

 اٌعب١ٍِٓ ثّؤسسبد اٌذٌٚخ ٚفمب ٌم١ُ ٚأخالل١بد اٌّغزّع اٌّظشٞ.
 رٕف١ز عذد ِٓ اٌّششٚعبد األخالل١خ ثجعغ ِٕبطك اٌغّٙٛس٠خ.  .7
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