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»اإن تربية قياديني م�شتقبليني فّعالني هو م�شوؤولية كبرية. ولأداء هذه املهمة على نحو 

جيد، يجب اأن ننظر اإىل ما وراء العامل الذي ميّر اأمامنا واأن نرنو اإىل عامل امل�شتقبل غري 

املطروق. كما يجب اأن نت�شامى فوق املقاربات التي عفا عليها الزمن والتي تعود اإىل غابر 

الأيام، واأن نغر�س يف طالبنا عو�شًا عن ذلك ثالثة اأمور متّيز التعّلم احلديث األ وهي 

روح ال�شتباق وروح التكّيف وروح املغامرة. و�شيح�شل هذا الأمر باأف�شل اأ�شكاله يف بيئات 

التعّلم اجلادة واملرّكزة من جهة، والتي تكون يف الوقت عينه اأماكن ممتعة ت�شّكل م�شدر 

ل اإليه يف علم الرتبية واملعرفة.  اإلهام وتعمل وفقًا لأحدث ما مّت التو�شّ

و�شيكون خلق مثل هذه البيئات هو املهمة الأ�شا�شية لأكادمييات الآغا خان يف 

املقبلة.« ال�شنوات 

�ساحب ال�ّسمو الآغا خان



�شبكة اأكادمييات الآغا خان املزمع اإن�شاوؤها 

�إفريقيا

كين�شا�شا، جمهورية الكونغو الدميقراطية   

مومبا�شا، كينيا  

نريوبي، كينيا  

اآنتاناريفو، مدغ�شقر   

باماكو، مايل  

مابوتو، موزمبيق   

دار ال�شالم، تنزانيا  

كمبال، اأوغندة   

اأكادميية بداأت العمل   

قيد الإن�شاء و/اأو الت�شميم  

جرت حيازة الأر�س  

درا�شات ال�شوق وانتقاء الأر�س جارية حاليًا  

مواقع م�شتقبلية  

�ل�شركاء يف تطوير �لتعليم

البكالوريا الدولية، ال�شراكة الأكادميية الدولية، اأكادميية فيليب�س يف اآندوفري، جامعة هارفارد، معهد ما�شا�شو�شت�س للتكنولوجيا، جامعة تك�شا�س 

يف اأو�شنت، جامعة كالغاري، جامعة تورنتو، جامعة اأك�شفورد، مدر�شة ق�شر �شامل، جامعة اآ�شيا الو�شطى، جامعة الآغا خان

�آ�شيا �لو�شطى 

كابول، اأفغان�شتان   

بي�شكك، جمهورية القرغيز   

دو�شنبي، طاجاك�شتان  

خوروج، طاجاك�شتان   

�ل�شرق �لأو�شط 

دم�شق، �شورية  

�شلمية، �شورية  

جنوب �آ�شيا

دكا، بنغالد�س   

حيدر اأباد، الهند  

كرات�شي، باك�شتان   



The Aga Khan Academies will form an integrated network of
schools, to be located in Africa, South and Central Asia and the
Middle East, providing a rigorous international standard of education
combined with structured leadership-development and service
experiences from pre-primary to upper secondary levels.

The Academies aspire to develop home-grown intellectual talent of
exceptional calibre – boys and girls of great integrity, understanding
and generosity of spirit who will become the men and women who
will build and lead institutions of civil society.

The Aga Khan Academies are founded on the premise that a school
must prepare a graduate not only for his or her first job, but for
a life of inquiry, learning and service. Whereas rote learning may
prepare students for jobs that currently exist, an Academy education
goes further to teach young men and women the art and science
of thinking so as to prepare them to successfully grasp opportunities
in a constantly changing world. Students and teachers at each
Aga Khan Academy contribute to and learn from the diverse
members of this global network of Academies.

Students of promise, good character and serious intent will be
selected regardless of their families’ ability to pay. Educators will be
selected on the basis of their commitment to the all round development
of students and their own continued professional growth.

The Aga Khan Academies have a dual mission: to provide an
outstanding education to exceptional students from diverse
backgrounds, and to model and disseminate highly effective
educational practice.

“The underlying idea of the
network of Aga Khan Academies
is to concentrate substantial
resources on exceptional
individuals – students and
teachers – who have the
potential to transform society.”
-- Salim Bhatia, Director of
the Aga Khan Academies

THE AGA KHAN ACADEMIES
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اأكادمييات الآغا خان

�شت�شّكل اأكادمييات الآغا خان �شبكة متكاملة من املدار�س تقع يف كل من اإفريقيا وجنوب 

وو�شط اآ�شيا وال�شرق الأو�شط، و�شتقّدم تعليمًا مبعايري دولية دقيقة جدًا اإ�شافة اإىل 

جتارب مدرو�شة يف تطوير القيادة واخلدمة بدءًا من مرحلة ما قبل البتدائي وحتى 

امل�شتويات الثانوية العليا.

تطمح الأكادمييات اإىل تطوير املواهب الفكرية املحلية ذات ال�شوية ال�شتثنائية - فتيان 

وفتيات ذوي ا�شتقامة وفهم كبريين وروح كرمية مّمن �شي�شبحون الرجال والن�شاء 

الذين �شيبنون موؤ�ش�شات املجتمع املدين ويقودونها.

جرى تاأ�شي�س اأكادمييات الآغا خان بافرتا�س اأن املدر�شة يجب األ تعّد اخلّريج للمهنة 

الوظيفية الأوىل فح�شب، بل حلياة من ال�شتعالم والتعّلم واخلدمة. ويف حني اأن التعليم 

القائم على احلفظ الب�شم قد يعّد الطالب للمهن الوظيفية املوجودة حاليًا، يذهب 

تعليم الأكادميية اإىل اأبعد من ذلك كي يعّلم ال�شّبان وال�شاّبات فن التفكري وعلمه بحيث 

يهيئهم ليغتنموا الفر�س بنجاح يف عامل دائم التغرّي. فالطالب واملعلمون يف كل اأكادميية 

من اأكادمييات الآغا خان يقّدمون اإ�شهاماتهم ويتعّلمون من الأع�شاء املتنّوعني يف هذه 

ال�شبكة العاملية من الأكادمييات. 

�شيجري انتقاء الطالب الواعدين من ذوي الأخالق احل�شنة والأهداف اجلادة مبعزل 

عن قدرة اأ�شرهم على دفع التكاليف. اأّما املرُبّون ف�شيجري انتقاوؤهم على اأ�شا�س 

التزامهم بالتنمية ال�شاملة للطالب والطالبات وتطّورهم املهني الذاتي املتوا�شل. 

ت�شطلع اأكادمييات الآغا خان مبهمة مزدوجة: فهي توّفر تعليمًا ممّيزًا للطالب 

ال�شتثنائيني من خلفيات متنّوعة، وت�شّكل مثاًل يحتذى به يف املمار�شات التعليمية ذات 

الفّعالية الكبرية. 

»اإن الفكرة الأ�شا�شية التي ت�شّكل 

جوهر �شبكة اأكادمييات الآغا خان هي 

تركيز املوارد الأ�شا�شية على الأفراد 

ال�شتثنائيني �شواء اأكانوا طالبًا اأم 

معّلمني مّمن ميتلكون الطاقة الكامنة 

لإحداث حتّول يف املجتمع.« 

- �شليم بهاتيا 

مدير اأكادمييات الآغا خان 
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جتربة دقيقة جدًا يف تطوير اجلوانب الأكادميية والقيادية

ي�شعى الربنامج التعليمي لأكادميية الآغا خان جاهدًا اإىل تكوين املتعّلمني املاهرين 

والقياديني الأخالقيني الذين �شوف يلتحقون فيما بعد بف�شلى اجلامعات يف اأي مكان من 

العامل، و�شيختّطون لأنف�شهم امل�شارات املهنية التي يختارونها ف�شاًل عن بناء موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين وقيادتها يف بلدانهم ويف اأرجاء العامل.

�شيتّم اإغناء التعليم يف اأكادميية الآغا خان عرب برامج اأكادميية واأخرى م�شاعدة فريدة 

من نوعها ف�شاًل عن برامج لل�شفر والدرا�شة على امل�شتوى الدويل. هذا واإن برنامج 

الأكادميية مدعوم بروابط مع جمموعة من اأكرث املدار�س وموؤ�ش�شات التعليم العايل 

تقّدمية يف كافة اأنحاء العامل. وت�شهم هذه ال�شراكات يف تعزيز نوعية املناهج وبرامج 

التطوير املهني مع �شمان حمافظة الأكادمييات على م�شتواها الدويل وتعزيزه. 

�شتوّفر الأكادمييات تعليمًا وا�شعًا متعّدد الخت�شا�شات يتمحور حول برامج البكالوريا 

الدولية. كما �شتّتبع الأكادمييات �شيا�شة تعتمد على ا�شتخدام لغتني على اأن تكون 

اللغة الإنكليزية هي اللغة ال�شائدة �شمن �شبكة الأكادمييات اإ�شافة اإىل التدري�س 

باللغة املحلية يف كل اأكادميية، بحيث يخلق ذلك ج�شرًا يربط بني ما هو عاملي وما هو 

حمّلي. و�شت�شمل املجالت الدرا�شية موادًا تقليدية مثل اللغة والأدب واللغات الأجنبية 

والثقافات والريا�شيات والعلوم الجتماعية والعلوم الإن�شانية )مع الهتمام بالثقافات 

والرتاث املحليني( والعلوم التجريبية والتكنولوجيا، ف�شاًل عن امل�شاريع التي تتجاوز 

الفروع العلمية الفردية، والتي �شيكت�شب الطالب فيها املهارات �شمن ال�شياق املالئم 

وي�شتك�شفون ق�شايا هامة ومنا�شبة. و�شرتّكز مناهج الأكادميية على التعّددية والأخالق 

واقت�شاد العامل والدرا�شة ال�شاملة لثقافات العامل )مبا يف ذلك الثقافات الإ�شالمية( 

والأنظمة احلكومية املقارنة. 

تّت�شم جتربة الإقامة يف املدر�شة الداخلية بالتعّلم والنمو اللذين يجري حتفيزهما من 

خالل التفاعل الدائم بني الهيئة التدري�شية والأقران من الطالب والطالبات من ذوي 

املوهبة الكبرية وال�شخ�شية القوية والقيادية. و�شتوّفر هذه التجربة ميزة تعليمية هامة 

اأخرى كما اأنها �شتو�ّشع نطاق التجربة التعليمية الإجمالية وتغنيها ب�شكل كبري. و�شت�شّكل 

فرتات تناول الوجبات واللقاءات غري الر�شمية الأخرى فر�شًا للنقا�س والجتماعات 

وجل�شات احلوارات اللغوية واملجموعات الدرا�شية. كما �شت�شاهم الريا�شة والن�شاطات 

الال�شفية الأخرى ون�شاطات اخلدمة يف تعزيز تطّور القيادة وروح الفريق وتقدير الذات 

والن�شباط الذاتي. 

»اإن املواقف الواثقة جتاه التعليم وعادات 

التعّلم تتطّور يف مرحلة مبكرة من 

العمر. وهي مرتبطة بال�شحة واحليوية 

البدنية كما اأنها تتعّزز من خالل بيئات 

ال�شتقامة والإن�شاف والدقة الفكرية 

العالية والتي تّت�شف بال�شتقرار 

والقابلية لال�شتقراء.«

- �شاحب ال�ّشمو الآغا خان
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ال�شتثمار يف املعّلمني 

اإحدى ال�شمات املُمِيّزة ل�شبكة اأكادمييات الآغا خان هي مراكز التطوير املهني املوجودة 

�شمن كل واحدة من هذه الأكادمييات. و�شتكون مراكز التطوير املهني مكّر�شة لتدريب 

املعّلمني واملعّلمات اجلدد وفقًا لأرفع املعايري يف الوقت الذي توّفر فيه لقدامى املعّلمني 

ل اإليه يف جمال التعليم من خالل البحث واملمار�شة. فر�شة متابعة اأحدث ما مّت التو�شّ

�شتقّدم مراكز التطوير املهني برناجمًا وا�شعًا من التطوير املهني للهيئة التدري�شية 

واملوظفني، مبا يف ذلك تقنيات التعليم التفاعلي وطرائق التعليم التي يكون الطالُب 

حموَرها. اإ�شافة اإىل ذلك، �شيجري ربط هذه املراكز مع بع�شها البع�س باأحدث 

التكنولوجيا املعلوماتية مّما �شي�شمح للمعّلمني واملعّلمات بالتعاون فيما بينهم وتبادل 

املمار�شات الف�شلى واملوارد التدري�شية. كما اأن مراكز التطوير املهني اإّياها �شوف تدعم 

اأبحاث الهيئة التدري�شية الرامية اإىل تكوين معارف جديدة حول التدري�س والتعّلم وذلك 

عرب روابط مماثلة مع اجلامعات يف كافة اأنحاء العامل. 

�شتكون هذه الربامج متاحة للهيئة التدري�شية يف الأكادميية وموظفيها وكذلك للهيئات 

التدري�شية يف املدار�س احلكومية واملدار�س الأخرى. وتكمن اأهداف هذه املراكز يف و�شع 

معايري رفيعة للتدري�س يف الأكادمييات، مع العمل يف الوقت ذاته على تو�شيع قاعدة 

املعّلمني واملعّلمات احلا�شلني على التدريب اجلّيد على م�شتوى املنطقة، حيث �شتطمح 

مراكز التطوير املهني من خالل ذلك اإىل حت�شني و�شع مهنة التعليم، مّما �شيهيئ 

الظروف لزيادة عدد الأ�شخا�س املوهوبني الذين �شيتّم اجتذابهم اإىل املهنة. 

�شيكون هناك برنامج للتبادل الدويل للمعّلمني واملعّلمات والتعاون �شمن �شبكة 

الأكادمييات ومع موؤ�ش�شات �شريكة حيث �شيلعب هذا الربنامج دورًا هامًا يف التطوير 

املهني للمعّلمني ل�شيما من حيث قدراتهم الذاتية على ت�شجيع جمتمعات التعّلم متعّددة 

الثقافات واملتنّوعة. 

�شتكون اأكادمييات الآغا خان، ك�شبكة عاملية، قادرة على ال�شعي يف الوقت ذاته اإىل 

حتقيق هدفني هامني واإن كانا متباعدين اأحيانًا. فالطالب والهيئة التدري�شية �شوف 

يتفّهمون التنّوع يف العامل و�شعوبه وثقافاته ويقّدرونه؛ ولكن مع تنقلهم بني جمّمعات 

الأكادمييات �شمن ال�شبكة، �شيجدون القيم اجلوهرية ذاتها وم�شتوى مّت�شقًا من التمّيز 

يف التعليم.

»اإن تعليم الطالب ال�شتثنائيني هو 

اأمر ينطوي على حتٍدّ رائع ويحّفز 

فكريًا. فهم ي�شّكلون حتّديًا للمعّلمني 

الأذكياء واخلبريين كي يعيدوا النظر 

يف املعارف التي �شبق لهم واعتقدوا 

ذات يوم اأنهم قد ‘اأتقنوها’.«

- بيرت ماك موري، مدير اأكادميية

الآغا خان، مومبا�شا
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Left: An artist’s rendering

of the residential campus.
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جمّمع الأكادميية يف مومبا�شا قبل التو�ّشع
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تخطيط �شبكة الأكادمييات

جرى افتتاح اأول جمّمع لأكادميية الآغا خان يف مومبا�شا بكينيا كمدر�شة نهارية وذلك 

من قبل الرئي�س الكيني وبح�شور �شاحب ال�ّشمو الآغا خان يف كانون الأول/دي�شمرب 

2003. وقد تبع ذلك اإن�شاء مرافق الإقامة الداخلية، الأمر الذي مّكن الطالب من خارج 

مومبا�شا من اللتحاق بالأكادميية.

ومبا اأن الأكادميية يف مومبا�شا كانت اأوىل اأكادمييات الآغا خان التي يتّم بناوؤها، فقد كانت 

مبثابة مكان لختبار الربنامج مبجمله وكانت النتائج واعدة. فالمتحانات الدولية ت�شع 

املدر�شة يف م�شاف الدرجة الأوىل من حيث الأداء الأكادميي على امل�شتوى العاملي. والطالب 

ي�شتمتعون بربنامج مفعم باحليوية من الن�شاطات الريا�شية والال�شفية التي ت�شهم يف 

منّوهم ال�شخ�شي. كما اأن املعّلمني والطالب منخرطون ب�شورة فّعالة مع املجتمعات املحلية 

من خالل برنامج خدمة �شامل يعترب اأحد ركائز الإطار الأخالقي لالأكادميية. 

ومع ازدهار املجّمع يف مومبا�شا وا�شتكمال احتفالت و�شع حجر الأ�شا�س يف العديد 

من املواقع، ثّمة جهود ُتبذل حاليًا لإن�شاء عدد من املجّمعات التعليمية تكون مبثابة 

كتلة فاعلة من �شاأنها اأن متّكن الطالب والهيئة التدري�شية من ال�شتفادة من مكا�شب 

هذه ال�شبكة العاملية. و�شت�شتمل تلك املكا�شب على فر�س للطالب للتعاون والدرا�شة يف 

جمّمعات اأخرى؛ وكذلك للهيئة التدري�شية كي تدّر�س يف جمّمعات اأخرى اإ�شافة اإىل 

تعاطي اأع�شاء هذه الهيئة وعائالتهم مع ثقافات جديدة؛ ف�شاًل عن التعاون بني اأع�شاء 

الهيئة التدري�شية �شمن ال�شبكة بغية تطوير املناهج وتبادل املمار�شات الرتبوية الف�شلى؛ 

وكذلك الأمر تب�شيط بع�س الوظائف الإدارية والأبحاث املوؤ�ش�شاتية واإ�شفاء الطابع 

املركزي عليها. فالطالب والهيئة التدري�شية الذين يدخلون اإحدى اأكادمييات الآغا خان 

يف بلدانهم اإمنا ين�شّمون يف واقع الأمر اإىل جمتمع عاملي للتعّلم ا�شتثنائي وفريد من 

نوعه. اإن تاأ�شي�س ذلك املجتمع عرب احلدود هو مرحلة حا�شمة يف تطوير هذا الربنامج. 

جرى تاأمني الأر�س لأكادمييات الآغا خان امل�شتقبلية اأو اقتناوؤها يف عدد من البلدان؛ ويف بلدان 

اأخرى، ُتتابع الإمكانيات ب�شكل فّعال لتحقيق ذلك. كما اأن هناك اأبحاثًا مو�ّشعة ُت�شتكمل يف 

الوقت احلا�شر لفهم الواقع التعليمي يف كل بلد. وت�شّكل هذه الدرا�شات البحثية اأ�شا�شًا معرفيًا 

وا�شعًا حول خطط التطوير لعّدة �شنوات يف تلك البلدان وتاأثري تلك اخلطط على قدرات املوارد 

الب�شرية؛ وكذلك الأمناط ال�شائدة للم�شارات املهنية للقوة التدري�شية ونوعيتها؛ والبيانات 

الدميوغرافية للطالب؛ ومتطلبات دخول اجلامعات؛ اإ�شافة اإىل مواقف الأهل واملعّلمني 

وتوّقعاتهم اإزاء التعليم، مبا يف ذلك برنامج اأكادمييات الآغا خان. وتزامنًا مع هذه الدرا�شات 

وحيازة مواقع الأكادمييات امل�شتقبلية، يجري اأي�شًا تطوير العنا�شر املُمِيّزة للتعليم يف 

اأكادمييات الآغا خان واختبارها وحت�شينها. وتت�شّمن هذه العنا�شر طرق التعّرف على الطالب 

املوهوبني وعمليات القبول وامل�شاعدة املالية التي حتافظ على م�شتوى رفيع من النزاهة؛ 

والعمليات الفّعالة لنتقاء الهيئة التدري�شية وتطويرها مهنيًا؛ وكذلك تطوير املناهج. 

وعندما تت�شّكل كتلة فاعلة من املجّمعات وت�شبح قيد الت�شغيل وتتحّقق املكا�شب

التعليمية والإدارية �شمن ال�شبكة، �شينتقل الرتكيز يف التخطيط اإىل ا�شتكمال �شبكة 

الأكادمييات مبجملها.

»لي�شت املدار�س التي ت�شّكل هذه ال�شبكة 

كوكبة غري مرتابطة من املوؤ�ش�شات ذات 

التفكري املماثل، بل هي جمتمع تعّلم 

متكامل. وعندما تربز نقاط قوة معّينة 

ب�شورة طبيعية يف اإحدى الأكادمييات، اأو 

عندما يجري تطوير املوارد املحلية البارزة، 

�شيتّم الت�شارك بها مع ال�شبكة باأكملها.« 

- �شليم بهاتيا
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ت�شميم العمارة واملناظر الطبيعية وجمّمعات الأكادمييات 

�شني يف التعليم من ف�شلى املوؤ�ش�شات مع �شركة �شا�شاكي يف  عمل فريق من املتخ�شّ

بو�شطن بالوليات املّتحدة الأمريكية على تطوير مبادئ وقواعد توجيهية لتخطيط 

جمّمعات الأكادمييات. و�شيكون كل واحد من هذه املجّمعات م�شّممًا من قبل معمار 

م�شهور. و�شيعرّب كل جمّمع منها عن طابعه الذاتي ويعك�س ثقافته اخلا�شة. 

�شت�شعى مباين الأكادميية وفناءاتها اإىل توفري بيئة مدرو�شة من الناحية اجلمالية 

ت�شاعد على التاأمل والدرا�شة وال�شتمتاع �شمن �شياق ثقايف منا�شب. ويتطّلع املجّمع 

وَمرافقه اإىل جعل طالب الأكادميية وهيئتها التدري�شية يرون بعينهم م�شتوى من التمّيز 

مكافئ لأف�شل ما هو موجود يف العامل. فكّل بناء ُي�شاد وكل �شجرة ُتزرع ينتظر منها اأن 

تكون تعبريًا عن الروؤية البعيدة املدى للتمّيز. 

اإن اإجراء امل�شح ال�شامل اإىل جانب الدرا�شات الطبوغرافية واجليوتقنية واملناخية ي�شمح 

ملخّططي املواقع ومعمارييها بجعل املواقع املتمّيزة ت�شتخدم بال�شكل الأمثل. 

�شت�شتمل بدايات الإن�شاء على مركز التطوير املهني، الذي يكون عادة داخل مبنى 

الأكادميية ويف قلب املجّمع. كما �شي�شّم مبنى الأكادميية اأي�شًا مكتبة ملدر�شة الكبار 

وخمتربات الكمبيوتر واملعلوماتية وقاعات الندوات واأماكن الدرا�شة اإ�شافة اإىل 

مكاتب القبول والإدارة. و�شيّت�شف الربنامج الأكادميي يف كل اأكادميية من اأكادمييات 

الآغا خان مب�شاركة فّعالة من قبل الطالب بدًل من الإ�شغاء واملراقبة املنفعلني. 

فال�شرتاتيجيات الرتبوية للتعّلم التعاوين القائم على امل�شاريع وعلى تداخل فروع املعرفة 

ت�شتوجب اأن يقوم الطالب بالتحّرك والعمل �شمن جمموعات ذات اأحجام متباينة واأن 

يكونوا فاعلني. ويعترب الحتفاء باأعمال الطالب من خالل عر�شها وتقدميها جزءًا ل 

يتجّزاأ من هذه املقاربة.

�شة  �شيكون هناك مركز للن�شاطات ي�شّم قاعة الطعام وجمموعة من الفناءات املخ�شّ

للن�شاطات املدر�شية. كما اأنه �شيكون مبثابة املكان الرئي�س للمنا�شبات املدر�شية الكبرية، 

مبا يف ذلك العرو�س املو�شيقية وامل�شرحية واملحا�شرات العامة. 

اأّما املباين الدرا�شية لأكادميية ال�شغار ف�شت�شتمل على مدر�شة احل�شانة )بني عمر 3 

و5 �شنوات، �شفوف احل�شانة من 1 اإىل 3( واملدر�شة البتدائية )بني عمر 6 و12 �شنة، 

ال�شفوف من 1 اإىل 6(. و�شت�شّم مدر�شة الكبار )بني عمر 12 و18 �شنة، ال�شفوف من 

7 اإىل 12( �شفوفًا وخمتربات وقاعات للندوات مهياأة لدعم عملية التدري�س كفريق 

وكذلك العمل القائم على التداخل بني فروع املعرفة. 

»اأوّد اأن اأوؤكد وفوق كل �شيء اآخر على 

التزامنا الذي ل ت�شاهل فيه باجلودة 

يف كل جانب من جتربة الأكادميية. 

وال�ّشمة التي �شُتمِيّزنا هي الطالب 

ذوو اجلودة واملدّر�شون ذوو اجلودة 

واملن�شاآت ذات اجلودة، وهذا التزام 

ثابت بامل�شتويات العاملية ل حياد عنه.« 

- �شاحب ال�ّشمو الآغا خان
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اأماكن عامة: �شتكّر�س هذه املناطق لن�شاطات خارج املناهج الر�شمية، مثل الرق�س 

واملو�شيقى واحلوارات والفنون، اأي الن�شاطات التي تعّزز الثقة والقيادة وتخلق كيانًا 

طالبيًا حيويًا ومتما�شكًا تت�شم فيه العالقات بني الطالب املتحّدرين من خلفيات واأعراق 

وهويات خمتلفة بالحرتام والتجان�س. 

اأماكن ال�شكن: �شت�شبح كل اأكادميية مدر�شة داخلية كاملة مع �شكن للطالب واملعّلمني 

والإداريني. و�شيعي�س الطالب يف جتّمعات اآمنة ت�شبه املنازل قوامها ما بني 24-48 طالبًا 

يخ�شعون لإ�شراف حمكم من قبل عدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية املقيمني معهم. 

اإن كثافة الطالب واأع�شاء الهيئة التدري�شية يف ال�شكن م�شّممة بناًء على معتقد اأ�شا�شي 

لالأكادميية األ وهو اأن التفاعل بني الطالب واأع�شاء الهيئة التدري�شية يغني التعّلم 

ب�شكل كبري. 

املن�شاآت الريا�شية: هي اأماكن لالألعاب الريا�شية �شت�شتمل على مالعب لكرة القدم 

والكريكيت والهوكي وكرة ال�شلة والبادمنتون والكرة الطائرة وم�شمار للجري

وم�شبح. و�شيجري توفري بع�س الريا�شات مع مدّربني اخت�شا�شيني مب�شتوى عايل 

اجلودة. كما �شيتّم ا�شتخدام مركز الألعاب لن�شاطات الريا�شة الهوائية والرق�س 

والر�شاقة. و�َشُت�شَتخدم هذه املرافق وفق جدول زمني ي�شتوعب ن�شاطات ريا�شية م�شتقلة 

للذكور والإناث. و�شُتبنى غرف لتغيري املالب�س )م�شالح( وغرف ا�شتحمام للذكور 

واأخرى لالإناث.

»خ�شع تخطيط املجّمعات لتفكري 

دقيق، مبا يف ذلك الفناءات 

والعالقات فيما بينها، اآخذين 

باحل�شبان حاجات اليوم 

واحتمالت الغد لإيجاد بيئات 

نة من �شاأنها اأن تدعم التعليم  ممِكّ

والتعّلم العاليي اجلودة.« 

- بيرت ماك موري
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ر بعد التو�ّشع  جمّمع الأكادميية يف مومبا�شا كما هو ُمت�شَوّ
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اخلّريجون

اأّكد �شاحب ال�ّشمو الآغا خان مرارًا وتكرارًا على اأهمية مفاهيم ثالثة يراها اأ�شا�شية 

خللق الدميقراطيات حول العامل وتقويتها وجعلها م�شتقرة، وهذه املفاهيم هي اجلدارة 

والتعّددية واملجتمع املدين. 

وهناك نظرة ترتبط بتلك القيم اجلوهرية وُتعترب مركزية ملا ميّثله مقرتح

الأكادمييات األ وهي اأن تعليم قادة امل�شتقبل الفّعالني يف عامل �شريع التغرّي يتطّلب 

تطوير اأفراد ميتلكون توّجهًا اأخالقيًا قويًا وعقوًل مرنة قابلة للتكّيف واأمزجة واقعية 

)براغماتية( وتعاونية وقدرة على التوا�شع الفكري. و�شت�شعى �شبكة الأكادمييات اإىل 

غر�س هذه املفاهيم والقيم يف طالبها، وهي مفاهيم وقيم �شيج�ّشدونها ويحملونها

معهم طوال حياتهم. 

وينتظر من طالب اأكادمييات الآغا خان اأن ي�شبحوا:

م�س�ؤولني متحّم�شني خلدمة العامل وجعله مكانًا اأف�شل واأكرث �شالمًا؛ 

باحثني ميلكون حب الطالع ومتعّلمني م�شتقلني؛

من اأ�سحاب املعارف يف طيف وا�شع من فروع املعرفة والتقاليد العلمية؛

مفّكرين ناقدين ومبدعني ي�شنعون قرارات عقالنية واأخالقية؛

اأ�سخا�سًا قادرين على التوا�شل يعرّبون عن اأفكارهم بثقة واإبداع �شفهيًا وكتابيًا، 

بلغتني على الأقل ومن خالل الفن واملو�شيقى؛

�سّبانًا من اأ�شحاب املبادئ يتمتعون باإح�شا�س قوي بالأمانة وال�شتقامة والإن�شاف 

والعدالة ويحرتمون كرامة الأفراد واجلماعات واملجتمعات ويتحّملون م�شوؤولية

اأفعالهم وعواقبها؛

»يف الأكادميية، اأ�شعر اأنني جزء 

من جمتمع. فاأنا نا�شط يف م�شاريع 

خدمة حُتِدث فرقًا م�شتدامًا يف 

حياة النا�س. مل تكن لدّي فكرة 

كم �شي�شبح هذا الأمر مهّمًا 

بالن�شبة يل.«

- طالب يف مدر�شة الكبار، 

اأكادميية الآغا خان، مومبا�شا 
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�أنا�سًا بعقول منفتحة يفهمون تواريخهم وثقافاتهم ال�شخ�شية ويقّدرونها مع 

اعرتافهم بالتعّددية وتقديرهم لها؛ 

�أنا�سًا حمّبني قادرين على التعاطف واإبداء الهتمام واحرتام حاجات الآخرين 

وم�شاعرهم مع التزامهم ال�شخ�شي اأي�شًا باإحداث فرق اإيجابي يف حياة الآخرين 

والبيئة؛

 ، متعّلمني واثقني يتعاملون مع الأو�شاع غري املاألوفة والأمور الغام�شة ب�شجاعة وترٍوّ

واأ�شخا�شًا ذوي طباع ا�شتقاللية و�شجعانًا ف�شيحني يف الدفاع عن معتقداتهم؛

 �سبانًا و�سابات مت�ازنني يفهمون اأهمية احلفاظ على ال�شعادة ال�شخ�شية والتوازن 

اجل�شدي والفكري والروحي والعاطفي �شواء بالن�شبة لهم اأو لغريهم؛ 

�أفر�دً� متاأملني يولون العتبار العميق لتعّلمهم وتطّورهم الذاتي وقادرين على حتليل 

نقاط قّوتهم وحمّدداتهم ب�شكل مثمر؛

 وقادة يدركون احلاجات وامل�شاكل وي�شتبقونها حمليًا وعامليًا؛ وقادرين على حتفيز 

اأنف�شهم والآخرين ملواجهة هذه امل�شاكل بثقة وبروح من التعاون. 

اإن اجلهود ال�شتثنائية املبذولة يف التخطيط ل�شبكة الأكادمييات – بدءًا بالفهم ال�شامل 

لكل بلد و�شياقه التعليمي، اإىل تطوير منهاج دقيق جدًا ومنا�شب وبرنامج �شكني، واإن�شاء 

مراكز خا�شة وبرنامج غني للتطوير املهني للمعّلمني، والتطوير القائم على التفكري 

العميق ل�شيا�شات انتقاء الطالب وامل�شاعدة املالية، والهتمام لال�شتفادة من الأر�س 

يف كل موقع بال�شكل الأمثل، والت�شميم املبدع واخلالق للمجّمعات – هي جميعها جهود 

يحر�شها واجب اإحداث التحّول. اإننا نوؤمن بتعليم �شمن ال�شبكة العاملية من اأكادمييات 

الآغا خان ميتلك طاقة كامنة على اإحداث حتّول يف حياة الطالب وحياة عائالتهم 

وجمتمعاتهم املحلية واملجتمع باأ�شره. 

»اإن البيئات الف�شلى للمدار�س الداخلية 

هي تلك التي تتوّقع من الطلبة اأن 

يقّدموا اأق�شى ما لديهم من حيث 

ال�شلوك والقيادة، وهي اأماكن يكون 

فيها تاأثري الأقران عاماًل اإيجابيًا، 

وحيث ين�شج الطالب لي�شبحوا �شبابًا 

بالغني من�شبطني ذوي مبادئ و�شعداء.«

- �شليم بهاتيا





�شبكة الآغا خان للتنمية 

�شاحب ال�ّشمو الآغا خان هو الإمام )الزعيم الروحي( التا�شع والأربعون بالوراثة 

للم�شلمني الإ�شماعيليني الذين ي�شّمون جمموعات متنّوعة اأخالقيًا وثقافيًا من

النا�س الذين يعي�شون يف اأكرث من 25 بلدًا حول العامل. وهو موؤ�ش�س ورئي�س �شبكة

الآغا خان للتنمية.

�شبكة الآغا خان للتنمية هي جمموعة من الوكالت اخلا�شة الدولية غري املذهبية التي 

تعمل لتمكني املجتمعات املحلية والأفراد. وهدفها هو حت�شني ظروف املعي�شة وتوفري 

الفر�س، خ�شو�شًا يف �شبه ال�شحراء الإفريقية وو�شط وجنوب اآ�شيا وال�شرق الأو�شط. 

وترّكز وكالت ال�شبكة التنموية الت�شع على التنمية الجتماعية والثقافية والقت�شادية 

لكافة املواطنني ب�شرف النظر عن جن�شهم اأو اأ�شلهم اأو دينهم. 

اإن املبداأ الأخالقي الأ�شا�شي الذي تعتنقه �شبكة الآغا خان للتنمية هو التعاطف مع ال�شعاف 

يف املجتمع. وتزيد موازنتها ال�شنوية اخلا�شة بالن�شاط اخلريي عن 350 مليون دولر. 

تنخرط �شبكة الآغا خان للتنمية يف التعليم يف العامل النامي منذ اأكرث من قرن. وميتد 

هذا الن�شاط من التعليم ما قبل البتدائي وحتى التعليم العايل، وينطوي على تاريخ 

ة. يف حني اأن اأكادمييات  من الإ�شالح التعليمي التقّدمي �شمن �شياقات ثقافية خا�شّ

الآغا خان قائمة لتعليم الطالب ال�شتثنائيني، اإل اأن معظم الربامج التعليمية ل�شبكة 

الآغا خان للتنمية موجودة لتو�ّشع اإمكانية التحاق اجلميع بالتعليم، ل�شيما اأولئك الذين 

تعّر�شوا تاريخيًا لالإق�شاء اأو مل تتّم خدمتهم ب�شكل كاٍف. 

تلعب موارد �شبكة الآغا خان للتنمية وروابطها دورًا هامًا فيما �شتحّققه الأكادمييات 

ومعّلموها وخّريجوها والأثر الذي �شيرتكونه. وي�شتفيد الطالب والهيئة التدري�شية من 

املوارد الفكرية والرباجمية ملوؤ�ش�شات �شبكة الآغا خان للتنمية ذات احل�شور الرا�شخ، 

مثل خدمات الآغا خان التعليمية، وموؤ�ش�شة الآغا خان، وموؤ�ش�شة الآغا خان للثقافة، 

وجامعة الآغا خان، وجامعة اآ�شيا الو�شطى. 

كما ت�شتفيد اأكادمييات الآغا خان من ال�شراكات العريقة ل�شبكة الآغا خان للتنمية مع 

جامعات اأخرى مبا يف ذلك هارفارد ومعهد ما�شا�شو�شت�س للتكنولوجيا واأك�شفورد وتورنتو، 

اإ�شافة اإىل مدار�س ثانوية م�شهورة مثل اأكادميية فيليب�س يف اآندوفري بالوليات املّتحدة 

الأمريكية ومدر�شة ق�شر �شامل يف اأملانيا لتحقيق م�شتواها يف التمّيز واحلفاظ عليه.

»لي�س هدفنا هو توفري تعليم خا�س 

لنخبة حمظوظة – بل فتح اأبواب 

الفر�س اأمام طالب من خلفيات اأكرث 

تنوعًا. وهدفنا هو توفري تعليم ا�شتثنائي 

بحق لطالب ا�شتثنائيني بحق. وناأمل 

اأن ت�شبح الأكادمييات اأي�شًا باعتناقها 

لهذا املبداأ مثاًل يحتذى به للعديد من 

املدار�س الأخرى.« 

- �شاحب ال�ّشمو الآغا خان
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»لذلك فاإن اجلودة الفكرية والأخالقية لالأكادمييات لن تعتمد على ت�شميم منهاجها 

فح�شب، بل على جودة مدّر�شاتها ومدّر�شيها وتفانيهم. وبدورهم فاإن املدّر�شني واملدّر�شات 

يجب اأن يحظوا بدعم الأهل وقادة املدر�شة واملجتمع ذاته. لذا، فاإن اأحد الأهداف الرئي�شة 

لالأكادميية هو ا�شتعادة املكانة الالئقة ملهنة التدري�س بني �شفوف عامة النا�س بحيث تنظر 

الأجيال امل�شتقبلية من الرجال والن�شاء املتعّلمني اإىل التعليم كفر�شة عظيمة يف احلياة 

جمزية ولها قيمتها. وللحفاظ على رغبة املعّلمني واملعّلمات يف موا�شلة حت�شينهم لذاتهم، 

�شت�شّم الأكادمييات �شمن نظامها اأحكامًا لتعزيز تطوير املعلمني وذلك من خالل العمل 

الوثيق مع معهد تطوير التعليم يف جامعة الآغا خان.«

�ساحب ال�ّسمو الآغا خان 
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