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تكفلت الدول  العربٌة منذ استقاللها بضمان التعلٌم ألبنائها ، و اعتبرت ذلك واجبا ٌنبغً علٌها      

الوفاء به ، خاصة فً ظل التركة االستعمارٌة الرهٌبة فً هذا المجال ، حٌث انتشرت األمٌة و الجهل 

فً أوساط الشعوب العربٌة ، شٌبها و شبابها ، رجالها و نسائها ، فكان من الطبٌعً أن تتحمل الدول 

 .مسؤولٌة ضمان التعلٌم ألبنائها ، تحقٌقا للعدالة االجتماعٌة 

   و استمرت الدول العربٌة على هذا الحال ، تبنً المدارس و تشٌد الجامعات ، و تكون المدرسٌن و 

المربٌن ، و ترصد األموال الطائلة ألجل ذلك ، إلى أن استطاعت أن تحقق قدرا ال بأس به من التعلٌم 

ألبنائها ، و تصل إلى أرقام جٌدة من حٌث نشر التعلٌم و توفٌره  ، و اعتبر ذلك بحق مفخرة لكثٌر من 

 .الدول العربٌة على غرار الجزائر التً استطاعت أن تحقق انجازات كبرى فً هذا اإلطار 

   لكن ، ومع مرور الزمن ، و إقبال العرب على التعلٌم بشكل الفت ، و بالتوازي مع ارتفاع معتبر 

للكثافة السكانٌة ، أصبح هناك ضغط شدٌد على المدارس العمومٌة التً أصبحت تجد صعوبات جمة فً 

 .تلبٌة الطلب االجتماعً على التعلٌم ، و هو ما انعكس الحقا على نوعٌته و جودته 

   أدى هذا الوضع الى تبلور حاجة ملحة لفتح التعلٌم أمام المبادرات الخاصة للمساهمة فً تحسٌن جودة 

التعلٌم و تخفٌف العبء المادي على الحكومات العربٌة ، مع تفاوت بٌن هاته الحكومات فً ذلك ، فهناك 

 .من خطى خطوات متقدمة فً هذا المجال ، و هناك من انطلق بحذر و بطء على غرار الجزائر 

   لقد أصبح التعلٌم الخاص ضرورة ملحة للرفع من مستوى التعلٌم أوال ، و تخفٌف الحمل على المدرسة 

 .العمومٌة المنهكة بفعل التدفق الهائل لطلبة التعلٌم و المعرفة

  لقد أصبح التعلٌم الخاص واقعا معٌشا فً أغلب الدول العربٌة ، مثل الجزائر التً فتحت 

الباب ، فً اطار اصالح المنظومة التربوٌة ، إلنشاء مؤسسات خاصة للتربٌة و التعلٌم ، 

لذلك جاء تنظٌم هذا الملتقى من أجل وضع رؤٌة استشرافٌة تنظمه و تضبطه حتى ٌكون 

 .دعما للتعلٌم العمومً و لٌس ندا له  
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  صفحة بما فً ذلك الهوامش والمراجع30 صفحة وال تزٌد عن 15أن ال تقل صفحات البحث عن     -
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 مورٌتانٌا         محمد االمٌن ولد أند  .أ 
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