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 في اململكة العربية السعودية  لتحويل التعليم الوطني بيان االلتزاممشروع 

 التعليم( قمة تحويل  )

   الواليات املتحدة األمريكية -  نيويورك  ،م  2022  سبتمبر 19 

  املسعععتدامة،  محوٌر   للتنمية    رئيٌس   محرٌك حٌق من حقوق اإلنسعععا  األسعععاسعععية،     التعليم   تؤمن اململكة العربية السععععو ية    

 إرسعععا    ،نص على ال ق في التعليم في اململكة  أ  النظام األسعععا ععع   ل  كم  ذلك   يؤكد      النهوض بها، ةالبشعععري    القدرات    لتنمية   أسعععا ععع  ٌ 

 في  مير املراح ،    
 
االتفاقيات الد لية ذ ات الصععلة   انضععمام اململكة ى ىمبدأ املسععا اة  عدم التمي ف في سععياق التعليم،  تو  را مًانا

شعععععععععملت األعر الاشعععععععععر عية  املؤسعععععععععسعععععععععية،   ، إصعععععععععةحات  ورية  ملنظومة التعليم  ، ةشعععععععععامل  تطوراتمن    تشععععععععع داما   ال ق في التعليم،   

  شععام     تعليم   تو  ر  بهدف  الت   علت من التعليم أحد أهم مرتكزاتها، ،  2030 اململكة   رؤية    ىعةق  منو    اسععات التعليمية مختلف السععي

م    رص    عا ي الجو ة،  تحقيق      نصعععععععععععف  م  
 
  الر اا    ،  بما يحقق  ل جمير  مسعععععععععععتدامة تعل

 
، في  في اململكة  لأل را   املجتمعات ال ياة    و ة

 خصوصيتها الثقا ية  قيم ا ال ضارية.ىعار 

على ىعععا ة ملف التعليم على األ نععدة الرئيسععععععععععععععة ملجموعععة العشعععععععععععععرين خة  رئععاسعععععععععععععتهععا للمًموعععة في عععام  اململكععة  كمععا عملععت  

  يه    ألقت  م،  هو العام الوي  2020
 
،  م د ة  آثار  لتعليمل  مسعععععععبوق  غ ر   ىرباكفي   العالم، ماسعععععععببة ا على   ظةل   كور نا     ر س ائحة

 األنظمة التعليمية في كا ة     العالم ى ى مرا عة    امما حد،  إنتا ية األ را  على املدى الطوي سلبية على التعلم  اكاساب امل ارات 

 ملوا  ة تداعيات  على  قدراتها  
 
 سععععععععر عة

 
 اسععععععععتًا ة

 
تحقيق املر نة في التعام  مر هوا األزمة  أي أزمات مسععععععععتقبلية، حيا  أ دت اململكة

خة  األزمات( ك  لوية ثالثة من أ لويات مًموعة عم  التعليم في مًموعة العشععععرين  الجائحة،  أضععععا ت أ لوية ماسععععتمرارية التعليم  

ًعارب  العدر س املسعععععععععععععتفعا ة  يمعا يتعلق  موا  عة  عائحعة   ر س كور نعا،    لعد   املجموععة لتبعا   اللبرات  الت
 
آنعواك، لتوو   رصعععععععععععععة

  إ ارة ال وار ملناقشعععععععععععات   لية ضعععععععععععمن هوا اإلعار، كما أ  ما  شععععععععععع دا العال
 
،   ،م اليوم من تحديات متفايدة  ماشعععععععععععا كة  ععععععععععع يا

 
 أمنيا

 
 
 يؤكد على أهمية التعليم إلعدا  أ يا  قا رة على االستًا ة مللتلف التحديات  تًا زها  التعافي منها.  ، غوائيا

 
  بيئيا

 في  العربية السععو ية قدرتها على االسعتًا ة ألحد أ رز هوا التحديات، حيا قدمت لل اململكة   قد أثبات
 
 مم فا

 
عالم أنموذ ا

مقععدمععة اإلنسععععععععععععععا  على كعع  اعتبععار في مختلف  ،      ق نهج  قععائم  على مبععا و حقوق اإلنسععععععععععععععا   ،كور نععا  ر س     ععائحععة  أزمععة  مر    التعععامعع 

    للتعليم  ة عام  ى ارة املجاالت املت ثرة بهوا الجائحة،  من ذلك  عم اسعععععتمرارية التعليم من خة  ت سعععععيس
عد    التعليم   اإللكتر ني    عن ب 

عععد  اإللكتر ني  منصعععععععععععععت   للتعليم     تععدشععععععععععععع  ،  في  زارة التعليم    ، تقععدم   التعليم عن ب 
 
 ريععاض    من مرحلععة    لجمير الطةب،  التعليم  خععدمععة

فت   -متفامنة   غ ر    تفامنةم ر س   م  يهاتقدا تراضعععية  من خة   صعععو   راسعععية  ثانوي، ال  الثالا    الصعععف   حتى نهاية     األعفا     قد صعععن 

 25م  ،  إعةق-مدرسعععععععت (  احدة من أ ضععععععع  أر ر تًارب عاملية في التعليم عن بعد في أثنا  الجائحة  حسععععععع  اليونسعععععععوو  ممنصعععععععة
 
  ( قناة

 
 
    ضعععععععععععععععائيععة

 
   ،تعليميععة

 
 24م  على مععدار    الععدر س    تبععا

 
  الرقميععة     قععد كععا  ل ععوا ال لو     ،   من  يهم ذ ي اإلعععاقععة  الطةبلجمير    ،( سعععععععععععععععاعععة

  .الجائحة أثنا    اململكة فيالتعليم    رحلة    في  عم    األثر    الغ     التقنية  

  قب      دأت    الشعععاملة، الت صعععة   اإل   خطط  بها ى ى األمام،   ق     الد ر   اسعععتمرت اململكة في تطوير منظومة التعليم  التدري ،  

 السعياسعات  ،  تبن   التعليم    ىصعة      اسعتمرت خةل ا   عدها،  العم  على تطوير اسعتراتيًية  عنية للتعليم  التدري ، بهدف الجائحة

 تعزيز املعععارف  امل ععارات  القيم    التعليميععة،   الطةبب  تًععار   املنععا،ج،  تًويععد    التعليميععة  اللععدمععات    ى ى تطوير    الراميععة    االسعععععععععععععتراتيًيععة  

( مبعا رة  عنيعة لتنميعة  89العوي  شعععععععععععععتمع  على م،  2030ضعععععععععععععو   رنعامت تنميعة القعدرات البشعععععععععععععريعة  هو أحعد  رامت رؤيعة اململكعة  في    لعدههم

 
 
من خة  تعزيز القيم  تطوير امل ارات األسعاسعية،  م ارات املسعتقب   تنمية   ،القدرات البشعرية تهدف ى ى ىعدا  مواعن منا س عامليا

ل جمير  إعدا  الشعععععععباب لسعععععععوق العم  املسعععععععتقبلي امل لي  العاملي،  تو  ر  رص التعلم مدى ال ياة  املعارف،  تطوير أسعععععععاس تعلي    

 و ة    ما يحقق ر ر ،ذات العةقة  الوعنية  الج اتمر  شعععععععععععععراكة     ، مقارنات مر عية عاملية قيق،    تخطيط    من خة    ذلكل جمير،  

عزز البرامت  اللعععدمعععات   احتيعععا عععات املجتمر،   مر    يتوعععامععع بمعععا    ،  ةالتعليم  التعععدريععع   كفعععا تهمعععا في اململكعععة ألعلى املسعععععععععععععتويعععات الععععامليععع 
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مر    تعا   عزز الشعععععععراكة  ال   بنا  املبا رات الت  تسععععععع م في التنمية املسعععععععتدامة لألسعععععععرة  املرأة  الطف   كبار السعععععععن،    ،نة لألسعععععععرةاملمك

 .  لتر ية  الثقا ة  العلوم ا  امللتصةاملنظمات الد لية  

  املدارس   ىنشععععععععا     من خة     ،املبكرة الطفولة   في مرحلة    في التعليم    التوسععععععععر  التعليم في اململكة  تطوير   من أ رز مةمح ىصععععععععة   

املعلم       تدري     املصعععععع  ة،  اسععععععتقطاب   أ عععععع اب   مير   مر    اللاص،  التعا     القطاع    مر    الجديدة،  الشععععععراكة    الدراسععععععية     الفصععععععو   

   املنا،ج    الدراسععععععععععية    ل لطط    املسععععععععععتمر    التطوير      ؛م2030 عام   و   ل(  ح%90م  التحاق تتًا ز  نسععععععععععبة  ى ى الوصععععععععععو    بهدف ،ل وا املرحلة

ال ا ي  العشعععععععععرين،    القر     م ارات  رسععععععععع  األسعععععععععاسعععععععععية،  ي  امل ارات   ما  عزز أهداف التنمية املسعععععععععتدامة  مقاصعععععععععدها،  ين      التعليمية

    التنوع     قبو     ، السعععةم    الاسعععامح     قيم    ،العاملية املواعنة     مف وم  
    الثقافي 

  تركز على  ، ديدة     راسعععية    موا   ىضعععا ة   ،  املشعععترك   التف م 

،  امللتلفعة   م العدراسعععععععععععععيعةمراحل     تع هيع  الطةب      ؛  ر ر نواتت التعلم،  امل عارات الرقميعةالنعاقعد  التفك ر     ال يعاتيعة،    األسعععععععععععععريعة    امل عارات  

في    التخصععععصععععية    املسععععارات    الثةثة،  نظام    الدراسععععية    الفصععععو    نظام  ل  املطورة    دراسععععية  ال  لطط  ال  ، من خة   املتعد ة  هم امل نية تو  ات  

 ى ى    (152ممن    الفعلية    الدراسععععععععععععية   األيام    عد     الثانوية،  زيا ة   املرحلة  
 
،   (183ميوما

 
  الدراسععععععععععععية    املوا     على اسععععععععععععايعاب   ما  سععععععععععععاعد  ميوما

نواتت التعلم في  مير املعدارس  عاختبعارات مقننعة بهعدف ت عععععععععععععليص    يمو تق ؛   الطعالع   حو     املتمحورة    التعدر س    أسععععععععععععععاليع     الجعديعدة،  

    الفقد  
    الفقد   في معالجة    امل رز    التقدم   لقياس     الد لية   امل لية    ،  مقارنتها مر املؤشعععععععععرات  في أعقاب الجائحة  التعلي   

 إعدا     التعلي   

الت     من املبا رات    عد     من خة     املدارس   مديري خطط التعافي املناسعععععععبة؛  تعزيز كفايات ال يعات التعليمية،  إعدا    عم املعلم    

    املع د   للمعلم،  ت سععععععيس    امل نية   الرخصععععععة    : تطبيق  شععععععملت  
   للتطوير    الوعن  

   رامت    املعلم،  تقديم    ىعدا      رامت  تطوير  التعلي  ،     املنه  

   القطاع    شعععركات    ،مؤسعععسعععات التعليم العا يمر     الشعععراكة     اعلة    م نية   تطوير  
 ذات  ملنظمات  ،  اة لي   الد    امل لية    املتخصعععصعععة اللاص 

    التعليم    نمععاذ   تبن       ؛العةقععة
عععد   التعليم    اإللكتر ني   معززة    التعليم التقليععديععة  ملنهجيععات  ة  مكملعع   كوسعععععععععععععععائعع     املععدمت     التعليم    ،عن ب 

   األ را  من االسععععععععتفا ة من  تمكلتعلم مدى ال ياة ل إعةق مبا رات ل ؛ال ديثة    التعليم    في منا،ج   ت ععععععععجير اال توار    لفاعلية التعلم  

 . رص التعلم  التدري  املتنوعة

  الرابر عشععععر  ىضععععا ة ى ى تقدم  امعات اململكة في التصععععديفات الد لية،  
 
 املؤشععععرات العاملية حيا احتلت املركز األ   عربيا

 في الدشعععععععععععععر العل  ،  حققععت قفزات في مؤشعععععععععععععرات اال توععار  برا ات االختراع،  تعزيز ريععا ة األعمععا ، كمععا أعلقععت اململكععة  رنععامت  
 
عععامليععا

وعية بهدف ر ر رأس املا ي البشععععري  تحقيق  اال تعاث اللارجي ى ى أ ضعععع  املؤسععععسععععات التعليمة حو  العالم لدراسععععة التخصععععصععععات الن

 في القطاعات الواعدة  املشار ر النوعية الت  أعلقتها رؤية اململكة  
 
 .2030التنمية املستدامة،  خصوصا

   املركز    يمعا يتعلق  تمويع  التعليم،  قعد احتلعت اململكعة العربيعة السععععععععععععععو يعة  
 
  على التعليم    ى معا ي اإلنفعاق    في مؤشعععععععععععععر    الثعالعا

    التنا سعية    تقرير       حسع  
   املصعر  ات   شعولت  حيام،  2022  لعام    العاملي 

 
%( من ى ما ي   19م م2021املا ي   للعام    التعليم    لوزارة    الفعلية

   من الناتت  %(    8.3م  ما  عا    هو  ال وومي،     اإلنفاق  
 .اإل ما ي  امل لي 

  
 
تشعععععععععععععكيع  لجنعة تو يهيعة    عملعت علىمن اململكعة العربيعة السععععععععععععععو يعة  ع هميعة تحقيق أهعداف التنميعة املسعععععععععععععتعدامعة  قعد   إيمعانعا

الوعنية مر غايات أهداف    تموا مة  مير اللطط االسعععععععععتراتيًية  املسعععععععععتهد ابهدف   ،تًمر مختلف الج ات ال وومية ذات العةقة

  ها تحقيق  الت  من شع ن     املبا رات   األعما      مير    مراقبة      تنفيوها،  تطوير السعياسعات املتعلقة بها، متابعة  ، بعامة  التنمية املسعتدامة

 مسععععؤ لياتها اإلقليمية  الد لية من   اململكة  ىضععععا ة ى ى اضععععطةع بشععععو  خاص،    املسععععتدامة  لتنمية  اال دف الرابر من أهداف    مقاصععععد  

خة  املسعععاهمة في  عم املبا رات  املشعععار ر التعليمية،  ما يقدمه مركز امللك سعععلما  لعغاثة  األعما  اإلنسعععانية من أعما  في مًا   

   ساهمات في ر ر  و ة التعليم على املستوى اإلقلي    الد  ي.التعليم،  أثر هوا امل

، تًد  اململكة العربية السعععععو ية التفام ا  تو  ر 
 
  ليها،   ملواعن    عا ي الجو ة  شععععام   منصععععف     تعليم   أخ را

على    من  عيش    و  

في هوا اإلعار  تبا   اللبرات  التًارب املل مة  االسعععععععععععتفا ة منها  ما يحقق  التوام   التضعععععععععععامن الد  ي    ضعععععععععععر رةعلى  ،  تؤكد  هااضعععععععععععيأر 

 األهداف النبيلة الت  تسعى قمة تحوي  التعليم ى ى تحقيق ا.  
 

 


