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 1970يوليو  25 تأأسيسها يومبيان الألكسو  مبناس بة ذكرى 

 قياهماعنان الريم  عىل وأأربعني س نة عىل ال  تسع حتتفل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مبرور 

عىل جتس يد الهدف ادلس توري اذلي تأأسيسها  منذ حرصت املنظمة ، وقد1970جويلية  25يوم 

ية المتكني للوحدة الفكرية بني أأجزاء الوطن العريب عن طريق الرتب "يف املمتثل و أأنشئت من أأجهل 

حىت يقوم بواجبه وطن هذا ال والعلم  يفورفع املس توى الرتبوي والتعلمي  والثقايف  ،والثقافة والعلوم

 ."يف البناء واملسامهة يف احلضارة العاملية واملشاركة ال جيابية فهيا

ن رساةل   املتغرياتار قوم عىل أأهداف واحضة تأأخذ بعني الاعتبالرتبوية والثقافية والعلمية، تنظمة امل ا 

قلميي س توجب العربية ت  املنطقة أأمام صناع القرار يف حتدايتأأفرزته من تداعيات و  وماوادلولية، ة ــــال 

وفق  لعربية وحتديهثاالنظم الرتبوية ا جتويد تتطلب . كامالاسرتاتيجية همخلطط  القيام مبراجعات معيقة

ــ تشج و  مقاييس اجلودة العاملية، بداع و م ـــالبحث العليع ـــ  طنالو  ياجاتلتغطية احت الابتاكر وال 

داهما يف التعلمي  اللغة العربية وتعزيز اس ت وحتديث مناجه وأأساليب تعلمي وتعلّ ، العريب وتطلعاته

عداد املتخّص مواصةل و  ،والبحث العلم  العايل واجلامع    بغريها. للناطقنيها صني يف تعلمي ا 

 

جنازاهتا ومساهامهتا يف بناء احلضارة  واصلتعىل املنظمة أأن كام   التعريف ابلثقافة العربية وا 

نس يف  الانفتاحع م وحاميته ونرشه املادي والهنوض بهتراهثا املادي وغري عىل احملافظة و ة، ــانيـــــال 

جنازاتو عىل لغات العامل الوقت نفسه  افات دعام للتفامه وتعزيز احلوار بني الشعوب والثق ،الثقافية هأأمه ا 

قلمييّ مع مجيع الرشاكء وطنيّ والتعاون   الآخر واحلواراحرتام الرأأي والرأأي ق لمن منط 2030ا ا ودوليّ ا وا 
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التعلمي  والعمل عىل حتقيق ،جبميع أأشاكهلوال رهاب رفض التعّصب والانغناق ومقاومة التطّرف و 

 من أأهداف التمنية املس تدامةللجميع وفقا ملقاصد الهدف الرابع 

 

-2017) يجيةالاسرتات ودعام لهذا املسار، أأعّدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خّطهتا 

احملاور  ن( ورشعت يف تنفيذها بعد اعامتدها من قبل املؤمتر العام، وأأعطت الأولوية لعدد م2022

 والقضااي الاسرتاتيجية مهنا:

 ع املعرفة والاقتصادوالهنوض هبا للتوّجه حنو جممت اس تعاملهاتعممي و  تطوير التعلمي وخدمة اللغة العربية -

،  املتخصصةواملعامجوالتوسع يف ا صدار املوسوعات العلمية  اخلطط،حتيني  وال سهام يف، الرمق 

 الرتمجة يف خمتلف امليادين املعرفية. وتمنية أأعامل

تعزيز البحث العلم  لتحقيق التمنية املس تدامة وتشجيع مراكز البحث ابجلامعات واملعاهد العليا  -

 لتوطني التكنولوجيا.

 

عداد العقد الأأولهتا املنظمة عناية خاصة من خنال  الأمية اليت اجال حومب الاهامتمزايدة  - عريب حملو ا 

احلد من و  جبميع أأصنافها توفري ما يلزم من وسائل للمساعدة عىل حو الأميةو ، 2023-2014الأمية 

 الترسب املدريس اذلي ينخر اجملمتعات العربية. 

 اكنةم القرن ال فريق  يف هجودها لتعزيز وخاصة دولذات الاحتياجات اخلاصة العربية  ولادلدمع  -

 ونرشها.العربية اللغة 

ات ال يسيسكو ومكتب الرتبية العريب دلول اخلليج لتنفيذ املرشوع عتطوير الرشاكة والتعاون م -

ادلولية اكليونسكو  مع الهيئاتوكذكل  والأنشطة املشرتكة يف الرتبية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا

 .واليونيس يف والاسكوا وغريها

 عتبارهابتعزيز الانفتاح عىل مؤّسسات المتويل والصناديق وبيوت املال لناستامثر يف ال نسان  -

 ؛وغايهتاالتمنية  وس يةل
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التعاون مع ادلول الأعضاء لتطوير الوع  بني امجلاهري ونرش ثقافة احلفاظ عىل الرتاث احلضاري  -

ون هذا لعربية وادلولية من أأجل صوالعمل عىل صونه وحفظه والتنس يق مع املنّظامت واملؤّسسات ا

 ونسكو. يالرتاث العامل  املادي وغري املادي لل وامئ ال رث ال نساين من ادلمار والهنب وتسجيهل يف ق

 

من خنال طينية الفلس للقضية دمعها املطلق  املنّظمة يف هذه املناس بة كام يف غريها، عىلتؤكد و   

وتراثه ه الفلسطيين عىل أأرضه واحلفاظ عىل هويتمصود الشعب دمع الهادفة ا ىل وأأنشطهتا  براجمها

مة وتدعو امجليع ا ىل دمع ما حقّقته من ماكسب يف خد .وصيانة معاملها ومنع هتويد القدس الرشيف

جناز هماهما والتعريف برباجمها  ىل التعاون معها عىل ا  وسع أأ  اريعها عىلومشالعمل العريب املشرتك، وا 

ة دعام للتمنية رسالهتا الفكرية والثقافيالهنوض ب صلاتو  وخارجه حىتنطاق ممكن داخل الوطن العريب 

 الشامةل واملس تدامة. 

 

 عىل املؤسساتو مزيدا من الانفتاح عىل اجملمتع املدين ضمن تت مل املنظمة لعن رؤيتنا املس تقبلية ا  

ىل أأن  والنوادي اليت لها عناقة مباجنات معل املنظمة. كام  اجلامعات تكون املنظمة حارضة يفسنسعى ا 

ضافية تساعد  متويناتوالبحث عن قيات ادلولية لعرض أأمه براجمها وأأنشطهتا ت ومراكز البحث واملل  ا 

 عىل تنفيذها ابلتعاون والرشاكة مع تكل اجلهات.

 

اصل للمنظمة املتو  هاتقدم ابلشكر دلوةل املقر امجلهورية التونس ية عىل دمع أأ ويف هذه املناس بة  

ة وجه، وأأهئن تونس رئيسا وحكومة وشعبا بعيد امجلهوريا للقيام بدورها عىل أألمل اهموتسهيل هم

 مع عيد املنظمة.اذلي حنتفل به 

 

يل توجه مجليع العاملني ابملنظمة واملراكز اخلارجية ابلهتاين سائنا هللا العأأ يسعدين أأن ويف اخلتام 

ايها قادتنا لنكون عند مس توى تطلعات  ا هئأأبناناتنا و ب القدير أأن ميدان بعونه لأداء الأمانة اليت محلنا ا 

 وأأجيال أأمتنا العربية.
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 والسنام عليمك ورمحة هللا وبراكته

 


