
  
  

 مرور مثاين ؤاربعني سـنة عىل إالعالن الرمسي عىل تأسيسها بيان أاللكسو  مبناسـبة 

 1970يوليو  25يوم 
 

حتتفل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مبرور مثاين ؤاربعني سـنة عىل إالعالن الرمسي عىل تأسيسها 
، ومنذ ذكل التارخي الزالت املنظمة حترص عىل جتسـيد الهدف ادلسـتوري اذلي 1970 جويلية 25يوم 

المتكني للوحدة الفكرية بني ٔاجزاء الوطن العريب عن طريق الرتبية والثقافة  “ٔانشئت من ٔاجهل املمتثل يف 
واملسامهة يف ، ورفع املسـتوى الرتبوي والتعلميي والثقايف والعلمي حىت يقوم بواجبه يف البناء ”والعلوم

  .احلضارة العاملية واملشاركة إالجيابية فهيا
  

  

وما ٔافرزته  تغريات إالقلمييـة وادلولية،ٕان رساةل املنظمة تقوم عىل ٔاهداف واحضة تأخذ بعني الاعتبار امل 
حتدايت ٔامام صناع القرار يف املنطقة العربية تسـتوجب القيام مبراجعات معيقة خلططهم من تداعيات و 

جتويد النظم الرتبوية العربية وحتديهثا وفق مقاييس اجلودة العاملية، وتشجـــــيع تتطلب حيث . اتيجيةالاسرت 
الابتاكر وإالبداع لتغطية احتياجات الواقع العريب وتطلعاته، وحتديث مناجه ؤاساليب و البحث العلـمي

مواصةل ٕاعداد و  واجلامعي والبحث العلميتعلمي وتعمل اللغة العربية وتعزيز اسـتخداهما يف التعلمي العايل 
  .املتخصصني يف تعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها

التعريف ابلثقافة العربية وٕاجنازاهتا ومساهامهتا يف بناء احلضارة إالنســـــانيـة، واحملافظة كام تواصل املنظمة 
نفتاح يف آن واحد عىل لغات العامل ؤامه عىل تراهثا املادي وغري املادي والهنوض به وحاميته ونرشه مع الا

ع الرشاكء وطنيا وٕاقلمييا ٕاجنازاته الثقافية، وتعزيز احلوار بني الشعوب والثقافات دعام للتفامه والتعاون مع مجي
من منطلق  2030العمل عىل حتقيق التعلمي للجميع من ٔاجل حتقيق ٔاهداف التمنية املسـتدامة و  ودوليا



افة ورفض التعّصب والانغالق ومقاومة التطّرف جبميع ٔاشاكهل، وعىل أالخص أالخذ والعطاء وإالض
  . التطرف العنيف

 

) 2022-2017(ودعام لهذا املسار، ٔاعّدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خّطهتا الاسرتاتيجية 
ن احملاور والقضااي ورشعت يف تنفيذها بعد اعامتدها من قبل املؤمتر العام، ؤاعطت أالولوية لعدد م

  :الاسرتاتيجية مهنا
تطوير التعلمي وخدمة اللغة العربية والهنوض هبا للتوّجه حنو جممتع املعرفة والاقتصاد اجلديد، وإالسهام يف  -

املعامج ت العلمية و وضع حتيني اخلطط السـتكامل تعممي اسـتعامل اللغة العربية، والتوسع يف ٕاصدار املوسوعا
  ؛ٔاعامل الرتمجة يف خمتلف امليادين املعرفية تمنيةاملتخصصة، و 

تعزيز البحث العلمي لتحقيق التمنية املسـتدامة وتشجيع مراكز البحث ابجلامعات واملعاهد العليا لتوطني  -
  ؛التكنولوجيا

  ؛دمع دول القرن إالفريقي يف هجودها لتعزيز اللغة العربية ونرشها -
ولية اكليونسكو واليونيسـيف والاسكوا وغريها واملنّظامت تطوير الرشاكة والتعاون مع الهيئات ادل -

إالقلميية مثل إاليسيسكو ومكتب الرتبية العريب دلول اخلليج لتنفيذ املرشوعات وأالنشطة املشرتكة يف 
  ؛الرتبية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا

تعزيز الانفتاح عىل مؤّسسات المتويل والصناديق وبيوت املال لالستامثر يف إالنسان ابعتباره ٔاساس  -
  ؛وغايهتاالتمنية 

التعاون مع ادلول أالعضاء لتطوير الوعي بني امجلاهري ونرش ثقافة احلفاظ عىل الرتاث احلضاري والعمل  -
العربية وادلولية من ٔاجل صون هذا إالرث عىل صونه وحفظه والتنسـيق مع املنّظامت واملؤّسسات 

  ؛إالنساين من ادلمار والهنب وتسجيهل يف قامئة الرتاث العاملي املادي و غري املادي لليونسكو
  

  

وحترص املنّظمة يف هذه املناسـبة كام يف غريها، عىل تأكيد نرصهتا للقضية الفلسطينية  يف  براجمها ؤانشطهتا 
وتدعو امجليع ٕاىل دمع ما حقّقته من . ناسـبات واحملافل العربية وادلولية اكفّةوعن طريق مشاراكهتا يف امل 

ماكسب يف خدمة العمل العريب املشرتك، وٕاىل التعاون معها عىل ٕاجناز هماهما والتعريف برباجمها ومشاريعها 
دعام للتمنية ة و الثقافية جه حىت توصل رسالهتا الفكريـعىل اوسع نطاق ممكن داخل الوطن العريب وخار 

 . الشامةل واملسـتدامة


