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لتي تتطّرق هذه الندوة االيوم تقوم به  المشترك الذيأوّد أن أستهّل كلمتي بالترحيب بهذا العمل 
ي جامعة نَجز مع كلّية العلوم التربوّية فى الصّحة اإلنجابّية والذي ي  حول التربية عل إلى التفكير

ووكالة التعليم الفرنسّي  (IFL)بالتعاون مع المعهد الفرنسّي في لبنان  (FSédu) القّديس يوسف
ني نّ أستطيع أن أقول لكم إ. (UNFPA)مم المّتحدة للسّكان وصندوق األ (AEFE)في الخارج 
 إنسان وكذلك لّ ك ثير اهتمامللغاية وي   ااس  حسّ  اموضوع   لكونها الموضوع، ولكن نظر   هذالست  ملمًّا ب

لمبادئ بعض ابر أن أقول بضع كلمات أو أذكّ  ة، فمن المنطقيّ ة واإلنسانيّ جتماعيّ نا اإلمجتمعات
خاذها اتّ  نالخيارات الصحيحة التي يتعيّ  هذا، على التفكير حول وأنا أعني ،يمكن أن تساعدالتي 

فيما يختّص  المعلومات إلى أدقّ  الولوجعن طريق دة، ة الجيّ ة واإلنجابيّ ة الجنسيّ الصحّ  للتوّصل إلى
اة حي فيية عد  مخاطر األمراض الم  كذلك إلى ا و أخالقيًّ  ةمقبولوالمنة اآلوسائل منع الحمل ب

 .اإلنسان

 :التالية  بعض األفكار ذكرأسوف ، الّتجاهفي هذا ا

 

 تبعد كلّ  يلة التيالنبهذه المهنة ، موضوع التعليم تعالج االتي ترافقه رش العملوو   ندوةهذه ال ،لا أوّ 
مصطلح لا يأتي من هذه الكلمةمعنى ، في الواقع .طرق تعليمّيةمسألة أن تكون مجّرد  عن بعدال

 يالمربّ  يحّتم علىمّما ، مستوى  أعلىمرافقة المرء ليصل إلى و  تربية يعنيو ، "educere" الالتينيّ 



 ةأخالقيّ و  ةجتماعيّ إة مسؤوليّ 
 حياته.ل الخيارات الصحيحةب قومالحقيقة ويو  ستقاللّيةاإل في احقًّ  ينمو كي، لمعلّ تالم تجاه

 
مساعدة  لكنو  هذه المسألة، مة فيملز   ةمبادئ توجيهيّ  عطاءإباألمر في التربية، ال يتعّلق ، اثانيا 

رشيد  يز  تميالتزّود ب في هميمكن أن تساعد التي المعلومات الصحيحة في الحصول على الناس
 الموت. بدل الحياة اختيارب يقوم بضمير حيّ  عادل حكم  و 
 

ا  اتعّلق  األمر مليس  ،اثالثا  هذا  في ةفرديّ و  تاّمة ّيةرفاهه عتبر نأن  يمكن ما إلى فقط يسعبالأيض 
 ا هومكّل أّي  اإلنسان قائمة يندرج تحت ماعلى  تأكيدال الفرد، ولكن ديتمج، من خالل المجال
 إنسان  مع  القةعمرتبط ا بدون أن يكون  من بالكائن اإلنسانيّ التفكير  نا ال نستطيعألنّ  عالئقيّ 

 حقّ و على أساس من الثقة القائمة العالقة  واجب حمايةال ومن زوجين بين هي عالقة الحياة. آخر
ا،  الفرد  لتعاطفا روحاإلعتناء ب من الضروريّ ، في العالقة. اآلخر حقّ  التقليل من من دون طبع 

 أفضل الظروف. في امشروعهم يحّقق الزوجانى الحوار حتّ حترام المتبادل و واإل لطيبةوا
 

 ةاإلنجابيّ  ةحّ الص على ربويّ الت هذا المشروعفي  عملنو  األسرةال ننسى نحن ، ناطقامن في، اوأخير  
لذلك  ،اإلنجاب ااختار  زوجين إنجاز هي األسرة. دعائمها وتوطيد نفسها بناءاألسرة ل لمساعدة

 ة النبيلة.هذه القضيّ و  سالمقدّ  نحو تحقيق هذا الهدفنا التعليمّية  جهودجميع  تتالقى أنيجب 
هذا العشرين و  في القرن الحادية مستقبل البشريّ ":  قالقد  بولس الثاني االبابا يوحنّ  قداسة كان
 الفكريّ  اعملن فليكن ،اومثمر   الذي أتمّنى أن يكون غنيًّا في هذا اليوم." من خالل األسرة ي بنى
 .ربويّ تال نامشروع صميمفي  هذا القلقل مالزم ا ربيةالت حول

 


