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بسم هللا ال حمن ال حيم آ
الحمدآ هلل ربآ العاملين ،والصالةآ والسالمآ على الهادي البشير نبينا محمآدآ
صلآى هللاآ عليهآ وسلآم وعلى آلهآ وصحبآهآ ومآنآ تبآعآهآ آ
بإحسانآ إلى يومآ الدين ...آ
آ
الحجار آ
آ
معالي رئيس مجموعة البنك اإلس آالمي للتنمية ،الدكتور بندر
إخ آوتي وأخواتي منسوبي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية .آ
السيدات والسادة آ
الضيوف الك ام آ
السالمآ عليكآمآ ورحمةآ هللاآ وب كاتآه ...آ
آ
إن األمم ال تبنى إال بسواعد الخيرين من أهل الفضل  ...ونحن إذ نلتقيكم اليوم،
ً
ً
نتوج الجهد بالشك  ،ون ُّد الفضل ألهله ،فأهال وم حبا بكم حضورنا الك يم.
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إنه ملن دواعي س وري واعتزازي أنآ أشارككم اليوم فعاليات اليوم العاملي للتعليم،
من منصة البنك اإلسالمي للتنمية؛ املنصة الجامعة لخمس وخمسين دولة من
دول العالم اإلسالمي ،فما أفضله من منبر إليصال الصوت آو رسالة التعليم
والتنمية.
والشك موصول ملعالي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية :د .بندر الحجار على
دعوته الك يمة ،آوعلى جهوده السامية املبذولة وخطواته الجادة في سبيل دعم
مسيرة التعليم آوالتطوي  ،وأثني على حسن تنظيم هذا امل ـآلتقى ،وإتاحة الف آصة
ً
للقاء اليوم ،وأثمن جهود العاملين واملنظمين جميعا .آ

إضافةآإلى حسن الجوار ،ت بط جامعة عفت بالبنك اإلسالمي ش اكات استراتيجية
ً
عاماآعلى األقل ،نحن لسنا مؤسستين متجاورتين
مؤصلة تمتد الثنيآعش آ آ
فحسب؛ بل شقيقتين يجمعنا امللك فيصل بن عبد العزيز رحمه هللا؛ إذ إنه هو
من أسس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،ودعم زوجته ،طيب هللا ث اها؛
لتؤسس أول ص حين تعليميين للبنات في اململكة الع بية السعودية؛ وهما دار
الحنان ،وجامعة عفت ،ولطاملا تك آم البنك باملشاركة ودعم مؤتم ات الجامعة
العاملية عبر السنين،آولنا مع الزمالء منسوبي البنك عالقات مهنية وشخصية
تطورت مع الزمن.آ آ
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آ
ً
نلتقي اليوم لنحتفي باليوم العاملي للتعليم في نسخته الثانية باعتباره حقاآ من
حقوق اإلنسان ،آومسؤولية مشتركة؛ إذ خصصت مؤسسة اليونكسو في أواخ
ً
ً
ً
احتفاء بالدور الذي يضطلع به
عام  2018يوم  24يناي  ،يوما دوليا للتعليم
التعليم في تحقيق السالم والتنمية؛ فالتعليم مكون أساس ي من مكونات الشخصية
اإلنسانية ،فهو يعمل على غ س القيم الثقافية واالجتماعية والوطنية في اإلنسان،
ويساعده على فهم الحقوق والواجبات التي يجب أن يدركها ،كما يتيح للمواطن
ف صة التع ف على ثقافته وتاريخه وحضارته وقيم مجتمعه ،ويعمل على تحسين
الوعي لدى األف اد؛ ألن الوعي السليم يغيآر من ط يقة التفكير عند األشخاص مما
يؤدي إلى التقدم والنجاح ،ويتأتى ذلك عن ط يق تلقي التعليم املناسب ،آويشارك
ق
التعليم في تطوي القدرات والكفاءات واملؤهالت لدى األف اد ،والتي يتطلآبها سو آ
العمل .آ
وأجدها مناسبة ألشارككم بالنقاش والتق ي الصادر من منتدى اإلقتصادي العاملي
دافوس األسبوع املاض ي حول الط ق التي يجب أن يتكيف بها التعليم العالي خاصة
مع مستقبل العمل۔ فأجمع املختصون في التعليم وخبراء سوق العمل العاملي بأنه
وفي هذا االقتصاد س يع الخطى والتقدم التكنولوجي املتسارع يجب أن ينظ آ إلى
التعلم كمسعى مدى الحياة لألف اد في كل م حلة من حياتهم املهنية .آوينبغي أن
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يتكيف التعليم العالي وش كاؤه من أجل تزويد القوى العاملة بالكفاءات واملهارات
األساسية التي يحتاجون إليها الن وفي املستقبل ألن بعض الوظائف ستنتهي
آوتصبح آلية ووظائف أخ ى
كبير كما ستكون هناك ف ص عمل
ستتغير آوبشكل آ
آ
جديدة  -بعضها آال يمكننا حتى تخيله اليوم .وأجمع املتحاورون على أهمية أربعة
مجاالت واسعةمهمة في تعليم الق ن الواحد والعش ين :آ
ً
أوال :ض ورة التركيز على املهارات "اإلنسانية" ،وليس فقط الكفاءات ال آقمية آ
ً
ثانيا :أهمية تبني الجامعات ملنهجية ح ف  Tللمع فة لفلسفات التعليم والتعلم
والذي يجمع بين الخبرة العمودية (العميقة) واملع فة األفقية (الشاملة) .آ
ً
ثالثا :ض ورة ا آالستثمار في التعلم الشخص ي الف دي واملعزز بالتكنولوجيا
واستخدام مبادرة سيمون في جامعة كارنيجي ميلون والتي تهدف إلى تس يع هذا
االتجاه من خالل تعلم الهندسة ،وهو نهج يجمع بين البحوث التعليمية والبيانات
والتكنولوجيا۔ آ
ً
رابعا :أهمية تنمية الش اكات بين القطاعين العام والخاص التي ت كز على التحصيل
العلمي العالي وتنمية القوى العاملة هي استثمار طويل األجل في مستقبل اقتصادي
نابض بالحياة .آ
ً
ً
ً
آوقد أولت اململكة الع بية السعودية حكومة وشعبا اهتماما كبيرا بالتعليم منذ
ً
املكون ال ئيس للعنص البش ي ،الذي يمثل
تأسيسها ،إيمانا منها بأن التعليم هو آ
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ال افد األساس ي للتنمية املستدامة ،فأنشأت العديد من املدارس والجامعات
والكليات وم اكز البحوث ،التي شاركت في تنمية مهارات الكوادر البش ية،
واستقطبت العديد من املدارس والجامعات العاملية ،والتي عملت على تأهيل
الشباب بما يلبي احتياجات التنمية في البلد .آ
وربما ال يع ف الكثير منكم أن التعليم النظامي في اململكة لم يظه إال مع إنشاء
ً
وزارة املعارف في عام 1951-1371م ،كما أنه لم يكن متاحا للم أة السعودية في
هذا الوقت ،فأول مدرسة نظامية أآنشأت على اإلطالق للبنات في اململكة الع بية
السعودية كانت مدارس دار الحنان عام  1955ميالدية ،والتي أسآستها امللكة عفت
آل ثنيان ،طيآب هللا ث اها ،بدعم من املغفور له امللك فيصل بن عبد العزيز؛ إذ
ً
كان من عادة امللكة عفت في املناسبات التذكارية أن تهدي بدال من أن تستقبل
الهدايا  ،وفي ذك ى زواجها عام 1955م ،ق رت أن تنش ئ مدرسة دار الحنان في
جدة؛ مؤسسة تعليمية متطورة التجهيزات للبنات ،إال أن بعض أعضاء املجتمع
لم يتقبل أن تخ ج بناتهم من منازلهم للدراسة ،فق رت بناء املدرسة لليتيمات
وللفتيات املحتاجات وسمتها "دار الحنان" ،بدأت املدرسة بسبع عش ة طالبة
وأطفال ،وطاقم العمل املوجود في منزلها ،باإلضافة إلى ابنتها ً
أيضا؛ صاحبة سمو
امللكي األميرة هيفاء الفيصل ،وفي غضون شه ين بدأت العائالت املع وفة في جآدآة
ً
بإرسال بناتها للتسجيل في املدرسة ،ومع نهاية العام أصبح تعليم امل أة شيئا
اعتيادي ًآا ،وأضحت دار الحنان واحدة من أشه املدارس في جدةً .
بناء على هذه
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البادرة ،سارعت الحكومة بإنشاء مؤسسات تعليمية حديثة في جميع أنحاء
اململكة ،وأتت االعتراضات من منطقة محددة في اململكة على تعليم البنات ،ولكن
امللك فيصل (رحمه هللا) قال " :إن كان هناك أحد ال ي يد أن ي سل بناته لتتعلم
فال ي سلهن ولكن املدرسة ستبقى مفتوحة للذين ي غبون بتعليم بناتهم" ،وفي يومنا
ً
ً
هذا أصبح إ آرسال الشباب والشابات للتعليم شيئ آا اعتيادا ولكن هذه الفك ة بنيت
بشكل كلآي على رؤية امللك فيصل وتصميمه وإص اره وامللكة عفت (طيب هللا
ً
ً
اجتماعيا للعائالت
آ
ث اهما) ،واليوم أصبح تعليم الفتيات السعوديات ش فا
السعودية و ليس فقط بإكمال امل حلة الثانوية بل بالحصول على التعليم العالي
ً
أيضا إلى أن بلغت نسبة السعوديات املتعلمات في  %91 ،2019إلى أن احتلت
امل أة السعودية امل تبة األولى ع بيا والعاش ة عامليا من ناحية التعليم ضمن
عش ين دولة وفقا لتصنيف مؤش سبيكتور إندكس وما يزال تقدم امل أة
السعودية في التعليم جاريا ،حيث سمح لها في عام  2019االنضمام إلى جامعة
امللك فهد للبترول واملعادن التي كانت مخصصة للطالب۔ آ
ويت آواصل سعي اململكة لتحقيق املزيد من طموح امل أه امل أة السعودية ضمن رؤية
 2030التي تستهدف رفع نسبة مشاركة امل أة السعودية في سوق العمل بنسبة
%30۔ حيث يوصف عام  2017م بأنه "عام تمكين امل أة السعودية" إال أن عام
 2018م قد زاد عليه بتمكينها في أمور مستجدة منها قيادة السياره ،وتبعها إق ار
قانون التح ش الذي يؤكد ح ص ومتابعة القيادة على املحافظة عليها كقيمة
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معيارية إنسانية ،وق ار ممارسة ال ياضة للفتيات باملدارس والسماح لألس بدخول
مباريات ك ة القدم ،وكذلك السماح للسعوديات باملشاركة في األلعاب األوملبية،
ومنح ت اخيص قيادة الطائ ات للم ة األولى في تاريخ اململكة۔ فقط كما تبوأت
امل أة السعودية آوألول م ة منصب "سفير" في صورة مش قة لقدرات وكفاءة
السعوديات في كل مجال۔ ونجد القاسم املشترك األب ز في كل ذلك التطور الوثاب
الواثق في خطى النجاح والتميز ثم ة لق ارات وتوجيهات خادم الح مين الش يفين
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  -حفظه هللا  -ورؤية صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزي
الدفاع .آ
والحديث عن قصة تعليم امل أة السعودية وتمكينها ،وت اث امللكة عفت وطموحاتنا
التي تبلغ ذرى السحاب طويل ،والوقت املتاح لنا قصير اليوم؛ لهذا أدعوكم من
ً
شخصيا ،والتجول ب حابها والتع ف إلى ب امجها
آ
هذا املنبر إلى زيارة جامعة عفت
وم افقها ،كما يس ني أن أعلمكم أن جامعة عفت ستمنح موظفي وموظفات
ً
مجموعة البنك اإلسالمي وأبنائهم وبناتهم منحا تصل إلى %70؛ علما بأننا بدأنا في
مطلع هذا العام األكاديمي استقبال الذكورآ باإلضافة إلى اإلناث في ب امج
املاجستير۔ آ
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أشك الجميع على حسن اإلستماع واإلصغاء ؤأرحب بكم بل نتطلع لزيارتكم ح منا
الجامعي والتع ف على ب امجنا ومشاركتنا بم ئياتكم ألن جامعة عفت هي املجتمع
واملجتمع هو جامعة عفت۔ فأهال وسهال وم حبا بكم۔ آ
والسالم عليكم ورحمة هللا وب كاته ،،،،آ
هيفاء رضا جمل الليل آ
رئيس جامعة عفت
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