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 معايل الدكتور/ محد بن حممد آل الشيخ 
 وزير التعليم يف اململكة العربية السعودية

 أصحاب املعايل والسعادة وزراء التعليم يف الوطن العربي
 معايل الدكتور/ مشعل السلمي 
 رئيس الربملان العربي
 معايل الدكتور/ حممد ولد أعمر 

 للرتبية والثقافة والعلوماملدير العام للمنظمة العربية 
 أصحاب املعايل والسعادة .. السيدات والسادة احلضور

هذاا اجتتمذاا اامذاأ  أن أم ذدأ ص ذاا  في ن اشارك معكم أيسعدني 
هذذذذاا ااشذذذذكر  اات ذذذذدكر الممليذذذذس ااعر عذذذذس ااسذذذذع  يس  لذذذذ  م  ذذذذعم أ مذذذذا  

 ااث افذس ، صاات سيق مع مؤسست ا ااعري س اام  مس ااعر عذس التر عذس اجتتماا
تم   اابرامان ااعر ذي فذي د ذدا   ثع ذس يم ذ ير ااتعلذعم  .. كما أثمن ااعل أ

صاا جذذذذا  هذذذذاا اجتتمذذذذاا يلذذذذم أ مذذذذا  م  فذذذذي ااعذذذذاام ااعر ذذذذيي،  أمم ذذذذ  أن 
  اات فيق...

 السيدات والسادة،

برغم كم ما مشذمد  م   ت ذا مذن متذ جي كبيذرح،  متذدياي   يذرح 
 ا ظذم  اممذاأ أن ااتعلذعم هذ  ن ذيت    ل  أكثر من صذعيد.. فذ ن انت ذا ي

األ اذذذ  .. هذذذ  اارهذذذان  لذذذ  اامسذذذت بم ..   ذذذ   اا جذذذاح األهذذذم مذذذن 
 م شكالي ااتاضر. 
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مذذذذذا  اا م ذذذذذس اجنت ذذذذذا يس..  هذذذذذ   ن  هذذذذذا دن  ااتعلذذذذذعم هذذذذذ   ة
 متركمذذا.. كاذذ  أن اجنت ذذا  فذذي هذذاا ااع ذذر يعتمذذد  لذذ  ااممذذاراي 

 لذذ  اكتسذذام ااممذذاراي  نذذدرح األفذذرا  اامعرفذذس.. بذذم دنذذد يعتمذذد  لذذ  
، ارف متجذذد   مت ذذا  اامعذذف م ذذ ير اامعرفذذس  بذذر سذذ  اي ااعمذذر... 

 ااممذذذاراي اام ل  ذذذس اسذذذ   ااعمذذذم متبذذذد  صسذذذر س..  مذذذن يعجذذذ   ذذذن 
ااتتذذ جي اامتسذذار س كت م ذذر  يتذذل ر  ذذن ااركذذ .. أ  أن   م اكبذذس هذذا

أن ي تذرن صااتعلعم في ص ر  اات ليديس ام يعد كافعاأ، بذم كتعذين  هتماأاج
اذد   اا درح  ل  ااتعلم ااااميتع ي  صااتدري  اامستمر،    ااجيد ااتعلعم
 بذذر سذذ  اي ااعمذذر.. هذذاا مذذا ي رضذذد  لي ذذا اا انذذع اجنت ذذا    األفذذرا 

  ااتي  ا تي ااجدكد صكم ما ك      لعد من متدياي  مت جي.

 ااتعلذذعم ثانعذذاأ هذذ  ركيذذ ح ااذذ  ي..  ااب عذذس األساسذذعس ااتذذي م ذذ أ 
 ليما اار   اا   عس  اجنتماء اا  مي..  ه ا؛  لي ذا أن نفذو  نسذامم 

عالنذس بذين مذده ر م ذاهو  تذ  ح ااتعلذعم فذي اايثيذر ااأن س ا ملعذاأ  ذن 
ااعر عس،   ين ما مشذمد  م   ت ذا مذن مجلعذاي م تل ذس ها  اابلدان من 
ف..  ما أ   داعد انتشار هاا اا ير مذن م ذد اي ر اادك ي اامت ر ال ي

فذي -في ااجدار اا   ي ..  من شر خ في   ذي األمذس.. ااتعلذعم ي ذم 
.. صذذلدح  غيذذر جسذذتعا ح ه يذذس    عذذس تامعذذس  نجذذعااسذذبيم األ  -ن ذذر  

.. متلسس  ل  مبدأ اام ا  ذس..  م  لذق مذن نابلس اليسر أ  اج ترا  
فذذذي   ذذذ ر   أل  ذذذان ..  مسذذذتلمم ااتذذذاري  ااذذذ   يااذذذ جء امرتععذذذس 
 ااث افس اإلسالمعس اارحبس فذي نسذعو مت ذافر يسذمش بتشذكيم  اام تل س

 ش  عس ن معس  ا عس باامما، معت ح بث افتما  ه يتما.
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 ااتعلذذعم، ثااثذذاأ، هذذ  ااب اصذذس اااهبعذذس اترسذذع  مبذذدأ ااتسذذامش فذذي 
فذي اايثيذر مذن اابلذدان اامجتمع ..  هذ  مبذدأ كتعذرل الت كذم  ااتراتذع 

صبغس ماهبعس م يتذس..  مت شذ  مت ا اا را اي  ث صاريااعر عس.. حي
أمذذرال ث افعذذس   ذذا  كذذرفك اه ذذر  كراهيتذذد.. دن نشذذر ااتسذذامش، 

 لذذ   اأ ، م  تتذذاأ تدكذذد تذذيالأ  ي ذذر   مر عذذس ااذذ لء  لذذ  مبا مذذد، هذذ  مذذا
مذن م نذع  -أ ذااأ    ذاءاأ - ل  اات ا م معما اأ ااث افس ااعاامعس..  نا ر 

 من   ن   ف أ   تم..   غير رفك أ  كراهعس.  اا ديس ااث س

ايذذم هذذا  األسذذبام، أ اذذ  األمانذذس ااعامذذس اهتمامذذاأ  اصذذاأ ص  ذذايا 
ااتعلعم،  مب    د اأ من اامبا راي في هذاا اا  ذ ...  مذن بي مذا مذثالأ 

،  كاذ  م  يذااأ ال ذرار االرم اء صااتعلعم اا  ي  اامم ياامبا رح ااتي أ ل تما 
اا مذس ااعر عذس اات م يذس اجنت ذا يس  اجتتما عذس فذي بيذر ي اا ا ر  ذن 

  ذذس م ذ ير شذذامم ام   مذس ااتعلذذعم حيذث سذذيتم  ضذع  .. 2019ك ذاكر 
اا  ذذذي  اامم ذذذي مت اكذذذ  مذذذع احتعاتذذذاي سذذذ   ااعمذذذم ااعر ذذذي  ااعذذذاامي 

  .،  ااي نسك صااتعا ن مع اام  مس ااعر عس التر عس  ااث افس  ااعل أ

حيذث ا تمذدي  ذاأ  ..كما اهتمذ  األمانذس ااعامذس صاابتذث ااعلمذي
اجسذذذترامعجعس ااعر عذذذس البتذذذث ااعلمذذذي  ااتي  اذذذ تي  اجبتيذذذار  2017

 هذم صااتعا ن مع شذركام ا أ  ذاء اج ذس اات سذيق ااعلعذا االسذترامعجعس  
اعلمذي، اام  مس ااعر عس التر عس  ااث افس  ااعل أ، امتا  مجااس اابتث ا

 امتا  ااجامعاي ااعر عس(.

دن  راسذذذذس أحذذذذ ا  ااتعلذذذذعم فذذذذي ااذذذذ  ن ااعر ذذذذي   سذذذذامم م ذذذذ ير  
 متدكثذذد امالح ذذس اات ذذ راي  ااتغيذذراي اامتسذذار س معذذد دحذذد  أ ا يام ذذا 
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فااعملعس ااتعلعمعس م   مس متلاو من حل اي مرمب ذس كذؤثر  األساسعس ..
ااتذذدريس  أهذذداف ااتعلذذعم علذذم  أسذذااي  اام  .. مشذذمم صع ذذما فذذي صعذذك

يجذ  اا  ذر    ... ااتجمي اي األساسعس ايذم كاذ    متت ا ،  ن م اات  يم
 م  يذااأ امذا  اارةيذس ف ذد ا تمذد ...  اتل  ااع امم تمععاأ ت بذاأ داذ  ت ذ 

اا ا ح ااعرم   س م  ير ااتعلعم في اا  ن ااعر ي،  ااتي انري في نمذس 
اجنت ذذذا يس  اات م يذذذس  ، كمذذذا أصذذذدري اا مذذذس2008 مشذذذق   مذذذار  

 ... فذذي هذذاا اا  ذذ .صااي يذذ   نذذراراأ  2009 اجتتما عذذس فذذي  ذذاأ 
 كان    س م  ير ااتعلعم في ااذ  ن ااعر ذي سذبانس فذي مت يذق غايذاي 
اامدف ااراصذع مذن أهذداف اات معذس اامسذتدامس  هذ  ضذمان ااتعلذعم ااجيذد 

 .الجمعع اام  و  ااشامم الجمعع  مع ي  فر. ااتعلم مد  ااتعاح 

 السيدات والسادة،
..  مذذن ااالتنذذين  اا ذذا حينأ ضذذاا األ  ذذا  ااعذذرم  أي ذذاأ  ج ن سذذ 

اامت ذذررين مذذن اا  ا ذذاي  أهمعذذس  اصذذس األ  ذذا األمانذذس ااعامذذس  مذذ اي 
بمذذدف  ..فذذي ااتعلذذعم ..  مسذذع  إل ذذال  مبذذا راي متب ذذ  ح مذذماامسذذلتس

مذذ فير   لذذ ..  كاذذ   بذذر ااعمذذم اات ذذ    لذذ   مذذم جمذذق  حعذذاح كريمذذس
مذذ ش  راسذذعس ال ذذالم فذذي اامراحذذم ااجامععذذس صااتعذذا ن مذذع ااشذذركاء  ذذال  

 لذ  مذاكرح م ذاهم مسذمم فذي ممكذين  مذؤ راأ  كما مذم اات يعذع.. 2013 اأ 
ااالتنين  اا ا حين مذن اات ذ    لذ  ااتذد األ نذ  اا ذر ر  مذن ااتعلذعم 

..  بذر  مجتمذعاانا رين  ل  ااعذعل  اامشذاركس ااب ذاءح فذي  اأ اعك ن ا أفرا 
 م فير  د  من اام ش اادراسعس  اا ر. ااتعلعمعس امم.
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 ..وختاما  
 لةكذذد.. فأمم ذذ  أل مذذا  مؤممرنذذا هذذاا اا جذذا   اات فيذذقفذذ ن ي دك 

كافذذذس دمكانعاممذذذا  نذذذدرامما  م  ماممذذذا  م ذذذعأن األمانذذذس ااعامذذذس   لذذذ 
ااعر عس اتت يذق ن لذس ن  عذس فذي  ااتك مايتم     م في اامت   س 

 نت لذذع داذذ  كذذ أ نريذذ  نشذذمد فعذذد مجذذاجي ااتعلذذعم  اابتذذث ااعلمذذي... 
اام افسذس  اجسذماأ  مست ياي ااتعلعم في بال نذا  نذد صذاري نذا رح  لذ 

 في ص ا س مست بم تدكد. 

 . ااسالأ  لعكم  رحمس هللا   ركامد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


