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ب�أن  و�إمي�ن�  �لعربية،  �لأمة  �أبن�ء  بني  �لطبيعية  ب�لوحدة  لل�شعور  ��شتج�بة 
وحدة �لفكر و�لثق�فة هي �لدع�مة �لأ�ش��شية �لتي تقوم عليه� �لوحدة �لعربية، 
�ملتع�قبة  �لأجي�ل  بني  و�نتق�له  �لعربي  �حل�ش�ري  �لرت�ث  على  �حلف�ظ  وب�أن 
بدوره�  ونهو�شه�  �لعربية  �لأمة  مت��شك  �شم�ن  هو  �لدو�م  على  وجتديده 
على  �ملبني  �لع�ملي  و�ل�شالم  �لإن�ش�نية  �حل�ش�رة  جم�ل  يف  �لإبد�عي  �لطبيعي 

�أ�ش�س �لعدل و�حلرية و�مل�شـ�و�ة.
وتنفيذ� مل� ج�ء يف ميث�ق ج�معة �لدول �لعربية ومت�بعة مل� حققته �ملع�هدة 

�لثق�فية �لتي �أبرمت بني �لدول �لعربية �شنة 1945
و�عتز�ز� ب�ن�شم�م �أجز�ء من �لوطن �لعربي �إلى ج�معة �لدول �لعربية بعد 

خال�س هذه �لأجز�ء من ربقة �ل�شتعم�ر.
و��شتكم�لهـــم  �ملغت�شبة  �ملقد�شة  �أر��شيهم  �لعرب  ��شتع�دة  �إلى  وتطلع� 
حريتهم يف �ش�ئر �أجز�ء وطنهم، و�نطالق� مل� حققه موؤمتر �لذروة بني ملوك 
�لعرب وروؤ�ش�ئهم من وحدة �لهدف ووحدة �ل�شف يف جم�لت و��شعة من 

حي�ة �لأمة �لعربية.
ومل� للتع�ون يف مي�دين �لرتبية و�لثق�فة و�لعلوم ورقيه� من �آث�ر فع�لة يف 

�لإن�ش�ن و�ملجتمع �لعربي و�لقومية �لعربية على �ل�شعيد �لع�ملي.
ومب� يوؤدي �إليه هذ� �لتع�ون من �شم�ن حقوق �لإن�ش�ن �لعربي يف �لتعليم 

و�حلرية و�لكر�مة و�لرف�هية ومتكينه من �لإ�شه�م يف خدمة جمتمعه.
�أ�ش�س  على  وتقدمه  �ملجتمع  تطور هذ�  من  �لتع�ون  �إليه هذ�  يوؤدي  ومب� 

متينة من قيمه �لروحية�لأ�شيلة، ومن �لعلوم �حلديثة وتطبيق�ته�.
�ملج�ل  يف  �لعربية  �ل�شخ�شية  �إبر�ز  من  �لتع�ون  هذ�  �إليه  يوؤدي  ومب� 
�لع�ملي وقدرتهــ� علـى �لوقــوف فـي وجــه قــوى �ل�شـر �لع�ملية �ملتمثلة يف 
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�ل�شتعم�ر و�ل�شهيونية، و�إ�شه�مه� يف �إقر�ر �ل�شالم �لع�ملي، وقي�مه� بدوره� 
�لت�ريخي يف بن�ء �حل�ش�رة �لإن�ش�نية وتقدمه�.

تو�فق �لدول �لعربية على �مليث�ق �لت�يل للوحدة �لثق�فية �لعربية :

املادة الأولى
يكون هدف الرتبية والتعليم :

بنف�شه  يثق  للوطن،  ب�هلل، خمل�س  موؤمن  م�شتنري،  و�ع  عربي  تن�شئة جيل 
و�خلري  �حلق  مبب�دئ  ويتم�شك  و�لإن�ش�نية،  �لقومية  ر�ش�لته  ويدرك  و�أمته، 

و�جلم�ل، وي�شتهدف �ملثل �لعلي� �لإن�ش�نية يف �ل�شلوك �لفردي و�جلم�عي.
�إر�دة  وميلكو�  ك�فة،  بجو�نبه�  �شخ�شي�تهم  تنمو  �أن  لأفر�ده  يهيئ  جيل 
�لن�ش�ل �مل�شرتك و �أ�شب�ب �لقوة و�لعمل �لإيج�بي، مت�شلحني ب�لعلم و�خللق، 
�لتطور  مع�رج  قدم� يف  به  و�ل�شري  �لعربي  �ملجتمع  تطوير  ي�شهمو� يف  كي 
�حلرية  يف  حقه�  وت�أمني  �ملجيدة،  �لعربية  �لأمة  مك�نة  تثبيت  ويف  و�لرقي، 

و�لأمن و�حلي�ة �لكرمية.
بهذ�  تنه�س  �لتي  �لعربية  �لرتبوية  �لفل�شفة  ر�شم  على  �لأع�ش�ء  �لدول  وتعمل 
�لدر��شة، و�إبر�زه� يف  �لرتبية يف جميع مر�حل  �أهد�ف  �لع�م، وعلى تعيني  �لهدف 

جم�ل �لعمل و�لتنفيذ مب� يحقق م� تعقده �لأمة �لعربية على تربية �شب�به� من �آم�ل.

املادة الثانية
�لرتبية و�لثق�فة و�لعلوم  مي�دين  تع�ون� ك�مال يف  �لأع�ش�ء  �لدول  تتع�ون 
خ��شة  ب�شفة  وتعمل  و�لتك�مل،  �لتك�فل  من  �أ�ش��س  على  دع�ئمه�  و�إر�ش�ء 
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و�ملعلوم�ت  �خلرب�ء  تب�دل  وعلى  وتطويره�.  �لتعليمية  �أنظمته�  تن�شيق  على 
و�خلرب�ء  و�ملدر�شني  �لأ�ش�تذة  وتب�دل  و�لتقنية،  �لعلمية  �لبحوث  وثمر�ت 
�لتقنية  �مل�ش�عد�ت  وتقدمي  و�جل�مع�ت،  و�ملع�هد  ب�ملد�ر�س  �لطلبة  وقبول 
و�مل�ش�ركة يف �إن�ش�ء مع�هد �لبحوث ومر�كزه�، وعقد �ملوؤمتر�ت و�حللق�ت 
الدورية والتدريبية، وتي�شري انتقال املطبوعات العربية، وتن�شيق األوان الن�شاط 
بهذه  �ملخت�شة  و�ملج�ل�س  �لهيئ�ت  بني  �لتع�ون  وحتقيق  و�لفني،  �لري��شي 

�ل�شوؤون حكومية وغري حكومية.

املادة الثالثة
تو�فق �لدول �لأع�ش�ء على تطوير �لأجهزة �لثق�فية بج�معة �لدول �لعربية 
�لعربية  �لدر��ش�ت  ومعهد  �لعربية  �ملخطوط�ت  ومعهد  �لثق�فية  )�لإد�رة 
�لعربية  �لدول  نط�ق ج�معة  ت�شمله� جميع� يف  و�حدة  منظمة  �إلى  �لع�لية( 
يقره  �لذي  للد�شتور  للرتبية و�لثق�فة و�لعلوم« وفق�  �لعربية  ت�شمى »�ملنظمة 
و�لرتبية  �ملع�رف  لوزر�ء  �لث�ين  �ملوؤمتر  مقرتح�ت  على  بن�ء  �جل�معة  جمل�س 
�لدول  به�  تقوم  �لتي  �مل�شرتكة  �جلهود  تنظيم  �ملنظمة  هذه  لتتولى  و�لتعليم 

�لأع�ش�ء يف �شبيل حتقيق هذ� �مليث�ق وفق� لد�شتوره�.

املادة الرابعة
تعمل �لدول �لأع�ش�ء على بلوغ م�شتوي�ت تعليمية متم�ثلة عن طريق تن�شيق 
�أنظمة �لتعليم فيه�، وبخ��شة توحيد �ل�شلم �لتعليمي وتوحيد �أ�ش�س �ملن�هج، 
وخطط �لدر��شة، و�لكتب �ملدر�شية، وم�شتوى �لمتح�ن�ت وقو�عد �لقبول، 

وتع�دل �ل�شه�د�ت، و�أ�ش�ليب �إعد�د �ملعلمني و�إد�رة �ملوؤ�ش�ش�ت �لتعليمية.
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املادة اخلام�سة
ومر�كز  و�لع�يل،  �جل�معي  �لتعليم  تن�شيق  على  �لأع�ش�ء  �لدول  تو�فق 
�لبحوث، ومع�هده �جل�معية فيم� بينه� بحيث ي�شهل تب�دل �خلرب�ت يف هذ� 
وعلى  تع�دله�،  �أو  �لعلمية  �لدرج�ت  توحيد  على  �لدول  وتعمل   . �ملج�ل 

تن�شيط �لبحث �لعلمي.
وي�شكل جمل�س �أعلى لتن�شيق �لتعليم �جل�معي يف �لوطن �لعربي ب�لتع�ون 
مع �جل�مع�ت و�جله�ت �مل�شوؤولة عن �لتعليم �لع�يل، لتحقيق هذ� �لتن�شيق من 

جميع وجوهه.
كم� تعمل �ملنظمة على �إن�ش�ء �حت�د للج�مع�ت �لعربية، وت�شجع �جل�مع�ت 

�لعربية على �لنت�ش�ب �إليه.

املادة ال�ساد�سة
تتع�ون �لدول �لأع�ش�ء على تطوير �أنظمة �لتعليم فيه� ب�لعمل على حتقيق 
�لتعليم  �لأمية، وتي�شري  �لأقل، وحمو  �لتعليم يف مرحلته �لبتد�ئية على  �إلز�م 
و�لعن�ية  �لع�يل،  �لتعليم  من  �ل�شتعد�د�ت  ذوي  ومتكني  وتنويعه  �لث�نوي 

ب�لتعليم �لفني.
�لجتم�عية  �لتنمية  �إلى  يهدف  ع�م  خمطط  �شمن  ذلك  يتم  �ن  على 

و�لقت�ش�دية للبالد �لعربية.

املادة ال�سابعة
تتفق �لدول �لأع�ش�ء فيم� بينه� على تب�دل �إن�ش�ء �ملع�هد �لعلمية و�لتعليمية 
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و�ملر�كز �لثق�فية يف بالده� وخ��شة �ملع�هد �لعلمية ذ�ت �لتخ�ش�س �لدقيق . 
ُوتعنى ب�إ�شد�ر �ملجالت �لدورية يف خمتلف مي�دين �لعلوم.

املادة الثامنة
تعمل �لدول �لأع�ش�ء على تن�شئة �لأجي�ل �ل�ش�عدة على �لتم�شك مبب�دئ 

�لدين.

املادة التا�سعة
تو�فق �لدول �لأع�ش�ء على �لنهو�س بتعليم �لبن�ت وفق� للمب�دئ �لدينية 
مب�  �لتعليم  هذ�  تزويد  مر�ع�ة  مع  �حلديث،  �لعلمي  و�لتقدم  �لعربية  و�لقيم 
تقت�شيه ر�ش�لة �ملر�أة ب�أن تكون �أم� ومو�طنة �ش�حلة يف �ملجتمع له� من �حلقوق 

وعليه� من �لو�جب�ت م� يتم�شى مع م�شوؤولي�ته� يف �ملجتمع.

املادة العا�رشة
تو�فق �لدول �لأع�ش�ء على �أن تكون �للغة �لعربية لغة �لتعليم و�لدر��ش�ت 
�لبتد�ئية  �ملرحلتني  يف  �لأقل  وعلى  كله�،  �لتعليم  مر�حل  يف  و�لبحث 
�شلة طالبه�  توثيق  على  �لعربية  �لدول  تعمل  نف�شه  �لوقت  و�لث�نوية، ويف 
�لو�ش�ئل  �إتق�ن  على  وم�ش�عدتهم  �حلديثة  و�لفنية  و�لعلمية  �لأدبية  ب�لثق�فة 

�للغوية �لتي متكنهم من ��شتيع�ب هذه �لثق�فة.

املادة احلادية ع�رشة
ب�لأحو�ل  �أبن�ئه�  تعريف  على  �لثق�يف  �ملج�ل  �لأع�ش�ء يف  �لدول  تعمل 
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�لجتم�عية و�لقت�ش�دية و�لثق�فية و�ل�شي��شية يف �ش�ئر �لبالد �لعربية، وذلك 
بو��شطة �لكتب �ملدر�شية وبو��شطة �لتليفزيون و�لإذ�عة و�لتمثيل و�ل�شح�فة 
�أو بغريه� من و�ش�ئل، وب�إن�ش�ء مت�حف للح�ش�رة و�لثق�فة �لعربية وب�إمد�ده� مب� 
يي�رس جن�حه�، وب�إق�مة مع�ر�س دورية للفنون و�ملنتج�ت �لأدبية ومهرج�ن�ت 

ع�مة ومدر�شية يف �لبالد �لعربية.

املادة الثانية ع�رشة
�ملرجع  يعد  �لذي  �لأم«  »�لكت�ب  ت�أليف  على  �لأع�ش�ء  �لدول  تو�فق 
�لعربية وح�ش�رته�  �لبالد  ت�ريخ  �ملدر�شية يف  �لكتب  يوؤلف من  مل�  �لرئي�شي 

وجغر�فيته� ولغته� و�أدبه� ومقوم�ت �ملجتمع �لعربي.

املادة الثالثة ع�رشة
بتزويده  روحي�  �لعربي  �ملعلم  ب�إعد�د  �لعن�ية  �أهمية  �لأع�ش�ء  �لدول  توؤكد 
�لعربية، ومهني�  ب�لثق�فة  بتزويده  �لعربية �لأ�شيلة، وقومي�  �لدينية و�لقيم  ب�ملب�دئ 
بتزويده  وعلمي�  و�لتعليم،  �لرتبية  وطرق  �لرتبوية  �لنظري�ت  ب�أحدث  بتزويده 
ب�أ�ش��س علمي متني يف مو�د تخ�ش�شه، وذلك �إمي�ن� ب�أن �ملعلم هو من �أهم �لعو�مل 

يف تنفيذ �ل�شي��شة �لتعليمية وحتقيق �لتطور �لقومي و�لإ�شالح �لجتم�عي.

املادة الرابعة ع�رشة
�إن�ش�ء  على  �خل��شة  ونظمه�  لأو�ش�عه�  وفق�  �لأع�ش�ء،  �لدول  ت�ش�عد 
منظمة للمعلمني يف كل منه�، لتعمل هذه �ملنظم�ت على ترقية م�شتوى �ملهنة 
�لتعليمية، ورفع م�شتوى �ملعلم �لعربي، على �أن يجمع هذه �ملنظم�ت �حت�د 

�ملعلمني �لعرب.
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املادة اخلام�سة ع�رشة
-�لفكري  �لعربي  �لرت�ث  �إحي�ء  على  بينه�  فيم�  �لعربية  �لدول  تتع�ون 
و�لفنــي - و�ملح�فظة عليه، ون�رسه وتي�شريه للط�لبني مبختلف �لو�ش�ئل وعلى 
ترجمة رو�ئعه �إلى �للغ�ت �حلية، وعلى �لتعريف ب�لثق�فة �لعربية �لإ�شالمية، 
وب�شوؤون �لفكر �لعربي �ملع��رس وب�لق�ش�ي� �لعربية �حل��رسة، كم� تتع�ون على 
ن�رس �للغة �لعربية و�خلط �لعربي وتي�شري تعلمه� يف �لبالد �لأجنبية ويف �لبالد 

�لإ�شالمية خ��شة.

املادة ال�ساد�سة ع�رشة
تعمل �لدول �لأع�ش�ء على تن�شيط �جلهود �لتي تبذل لرتجمة عيون �لكتب 
�لأجنبية �لقدمية و�حلديثة وتنظيم تلك �جلهود، كم� تعمل على تن�شيط �لإنت�ج 
�لفكري يف �لبالد �لعربية مبختلف �لو�ش�ئل، ك�إن�ش�ء مع�هد للبحث �لعلمي 
و�لأدبي وتنظيم م�ش�بق�ت يف �لت�أليف ووقف جو�ئز على �ملتفوقني من �أهل 

�لعلم و�لأدب و�لفن.

املادة ال�سابعة ع�رشة
�لعلمية  �مل�شطلح�ت  توحيد  �إلى  ت�شعى  �أن  على  �لعربية  �لدول  تو�فق 
و�حل�ش�رية، وعلى �أن ت�ش�عد حركة �لتعريب مب� يحقق �إغن�ء �للغة �لعربية مع 
املحافظة على مقوماتها، وذلك بالتعاون مع املكتب الدائم للتعريب بالرباط 
�لت�بع للمنظمة �لعربية للرتبية و�لثق�فة و�لعلوم ليقوم بر�ش�لته على خري وجه 

ممكن، وكذلك ب�لتع�ون مع م� قد ين�ش�أ من هيئ�ت مم�ثلة.
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املادة الثامنة ع�رشة
تعمل �لدول �لأع�ش�ء على �إن�ش�ء جمل�س للمج�مع �للغوية متثل فيه �ملج�مع 
�لعربية و�ملكتب �لد�ئم للتعريب و�لعلم�ء �ملتخ�ش�شون، ويعنى هذ� �ملجل�س 

على وجه �خل�شو�س بتوحيد �مل�شطلح�ت �لعلمية وتن�شيقه� ون�رسه�.

املادة التا�سعة ع�رشة
تو�فق �لدول �لأع�ش�ء على �أن تعمل على توثيق �ل�شالت بني دور �لكتب 
�ملوؤلف�ت  �لو�ش�ئل، كتب�دل  ب�شتى  �لعلمية و�لت�ريخية و�لفنية  فيه� ومت�حفه� 
و�لفه�ر�س و�لقطع �لأثرية ذ�ت �لن�شخ �ملتعددة وتب�دل �لفنيني وبعث�ت �لتنقيب 
عن �لآث�ر. كم� تتع�ون يف جم�ل �لك�شف عن �لآث�ر و�شي�نته� و�لتعريف به� 

و�لإعالم عنه� وح�شن ��شتثم�ره� لالأغر��س �لرتبوية و�لثق�فية و�لعلمية.

املادة الع�رشون
ب�ملو�شيقى  �خل��شة  �لثق�فية  �خلرب�ت  تب�دل  على  �لعربية  �لدول  تتع�ون 
�ملختلفة،  �لإعالم  وو�ش�ئل  و�ل�شح�فة  �ل�شعبية  و�لفنون  و�ل�شينم�  و�مل�رسح 
فيه�  �لع�ملني  جهود  وتن�شيق  ورع�يته�  �لفنون  هذه  ت�شجيل  على  وتعمل 

وتب�دل خرب�تهم.

املادة احلادية والع�رشون
تعمل �لدول �لأع�ش�ء على �أن ت�شع كل منه� ت�رسيع� حلم�ية �مللكية �لأدبية 
و�لعلمية و�لفنية مل� ينتج يف هذه �ملي�دين يف كل دولة من دول �جل�معة �لعربية.
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املادة الثانية والع�رشون
وعلى  للمطبوع�ت  �إيد�ع  ق�نون  �إ�شد�ر  على  �لأع�ش�ء  �لدول  تتفق 
�إن�ش�ء مر�كز للت�شجيل يف كل دولة منه�، على �أن تر�شل كل دولة �إلى مركز 
كل  عن  و�فية  بي�ن�ت  و�لعلوم  و�لثق�فة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  يف  �لت�شجيل 
مطبوع، وفق� لبط�قة خ��شة، موحدة يعده� �ملركز، ثم يقوم �ملركز ب�إ�شد�ر 

ن�رس�ت ببلوجر�فية دورية تت�شّمن م� طبع يف �لدول �لأع�ش�ء.

املادة الثالثة والع�رشون
�لعربية على تب�دل �لأ�ش�تذة و�ملدر�شني و�خلرب�ء بني  تو�فق دول �جل�معة 
تعترب  اأن  على  عليها،  تتفق  التي  والفردية  العامة  بال�رشوط  العلمية  معاهدها 
مدة �خلدمة ملن هو موظف حكومي من �ملدر�شني �أو �لأ�ش�تذة و�خلرب�ء �لذي 
�ملن�شب  حيث  من  حقه  حفظ  ومع  حكومته،  يف  ك�أنه�  �لتب�دل  ي�شملهم 
و�لرتقية و�لتق�عد، وكذلك تي�رس �نتق�ل غري �ملوظفني وتع�قدهم تع�قد� فردي� 
مع �حلكوم�ت �أو �ملوؤ�ش�ش�ت �لتي حتت�ج �إلى خدم�تهم، على �أن يتم ذلك عن 

طريق �جلهة �ملخت�شة وتبع� لالأنظمة �ملو�شوعة لذلك.

املادة الرابعة والع�رشون
مد�ر�شه�  بني  و�لتالميذ  �لطالب  تب�دل  على  �لأع�ش�ء  �لدول  تو�فق 
�ملر�حل  يف  �إمك�ني�ته�،  قدر  على  قبولهم،  وتي�شري  �لتعليمية  ومع�هده� 

و�ل�شفوف �ملن��شبة ومع مر�ع�ة �لأنظمة �ملتبعة فيه�.
وريثم� يتحقق توحيد �لأ�ش�س �مل�ش�ر �إليه� يف �مل�دة �لر�بعة من هذ� �مليث�ق 
تعمل �لدول، مع �حتف�ظه� ب�أنظمة �لتعليم �لع�مة فيه�، على تع�دل �أو توحيد 
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�ل�شه�د�ت يف مر�حل �لدر��شة �ملختلفة، وميكنه� �أن تعقد �تف�قي�ت بع�شه� 
مع بع�س لتي�شري ذلك. وكذلك تقدم كل دولة �لت�شهيالت �ملمكنة للدولة �أو 

�لدول �لأع�ش�ء �لتي ترغب يف �إن�ش�ء بيوت لإق�مة طلبته� فيه�.

املادة اخلام�سة والع�رشون
تتع�ون �لدول �لأع�ش�ء على تلبية �حل�ج�ت �لثق�فية يف �لبالد �لعربية �لتي 

تكون يف ح�جة �إليه�، وتتب�دل �مل�ش�عد�ت �لفنية بع�شه� مع بع�س.

املادة ال�ساد�سة والع�رشون
تعمل �لدول �لأع�ش�ء على ت�شجيع �لرحالت �لثق�فية و�لك�شفية و�لري��شية 
بني �لبالد �لعربية، وذلك يف �ملن�طق �لتي ت�شمح �حلكوم�ت ب�رتي�ده� وفق� 

لإمك�ني�ته� مع �لعمل على تي�شري �أ�شب�ب ذلك.

املادة ال�سابعة والع�رشون
�لت�رسيعية  للتقريب بني �جت�ه�ته�  �لالزمة  �لو�ش�ئل  �لأع�ش�ء  �لدول  تتخذ 
�لدر��ش�ت  و�إدخ�ل  منه�،  توحيده  ميكن  م�  وتوحيد  و�لثق�فية  �لرتبوية 

�لق�نونية �ملق�رنة للبالد �لعربية يف من�هج ج�مع�ته� ومع�هده�.

املادة الثامنة والع�رشون
�لثق�يف  �لتع�ون  �شبيل  يف  جهوده�  تن�شيق  على  �لأع�ش�ء  �لدول  تتع�ون 
�لدويل وخ��شة مع منظمة �ليون�شكو، على تب�دل �خلرب�ت وتنظيم �لت�ش�لت 

و�إن�ش�ء �ملوؤ�ش�ش�ت �لثق�فية يف �لبالد �ل�شديقة.
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املادة التا�سعة والع�رشون
ي�شدق على هذ� �مليث�ق من �لدول �ملوقعة ب�لتطبيق لنظمه� �لد�شتورية يف 
�قرب وقت ممكن، وتودع وث�ئق �لت�شديق ب�لأم�نة �لع�مة جل�معة �لدول �لعربية 

�لتي تعد حم�رس� ب�إيد�ع وثيقة ت�شديق كل دولة وتبلغه �إلى �لدول �ملتع�قدة.

املادة الثالثون
يجوز للبالد �لعربية �لتي لي�شت �أع�ش�ء يف ج�معة �لدول �لعربية �أ ن تن�شم 
�لعربية  �لدول  جل�معة  �لع�م  �لأمني  �إلى  منه�  ير�شل  ب�إعالن  �مليث�ق  هذ�  �إلى 

�لذي يبلغ �ن�شم�مه� �إلى �لدول �ملتع�قدة �لأخرى.

املادة احلادية والثالثون
يعمل بهذ� �مليث�ق بعد �شهر من �إيد�ع وث�ئق �لت�شديق عليه من ثالث دول 

من �لدول �لأع�ش�ء.

املادة الثانية والثالثون
مبقت�شى  وذلك   ، منه  تن�شحب  �أن  �مليث�ق  بهذ�  ملتزمة  دولة  لأية  يجوز 
�إعالن ير�شل �إلى �لأمني �لع�م للج�معة �لعربية ، وينتج �لإعالن �أثره بعد �شنة 

من ت�ريخ �إر�ش�له.

بغداد يف 16 �شوال 1383 هـ - 29 فرباير �شباط 1964
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املادة الأولى
اأهداف املنظمة:

هدف املنظمة هو التمكني للوحدة الفكرية بني اأجزاء الوطن العربي عن 
والثقايف  والتعليمي  الرتبوي  امل�ستوى  ورفع  والعلوم  والثقافة  الرتبية  طريق 
والعلمي يف هذا الوطن حتى يقوم بواجبه يف البناء وامل�ساهمة يف احل�سارة 

العاملية وامل�ساركة الإيجابية فيها.
ولتحقيق ذلك الهدف فاإن املنظمة تعمل على:

1. تن�سيق اجلهود العربية يف ميادين الرتبية والثقافة والعلوم ودعم تبادل 

العربية  الفكرية  املدار�س  على  والنفتاح  العربية،  الرائدة  وجتاربها  خرباتها 
والعاملية والتعّرف على اأحدث اإجنازاتها ون�رشه.

ل�سمان  العربية وحتديثها  الرتبوية  النظم  لتطوير  العربي  التعاون  2. دعم 

العربي وتطلعاته، وتنمية  الواقع  للتعليم ومواكبته لحتياجات  اأعلى  جودة 
وتو�سيع  والإبداع،  البتكار  على  وت�سجيعهم  العربية  الأمة  اأبناء  قدرات 
جمالت خياراتهم يف مواجهة املتطلبات اجلديدة وامل�ساركة الإيجابية يف بناء 

جمتمع املعرفة.
3. النهو�س بالفكر والثقافة العربية، والتعريف بالثقافة العربية الإ�سالمية 

احل�سارة  بناء  يف  وم�ساهماتها  واإجنازاتها  املادي  وغري  املادي  وتراثها 
الإن�سانية، والنفتاح على اأهم الإجنازات الثقافية العاملية وتعزيز احلوار بني 

ال�سعوب والثقافات دعمًا للتفاهم والتعاون والثقة بني الأمم.
والباحثني  العلماء  بني  امل�سرتك  التعاون  ودعم  العلمي  البحت  تنمية   .4

العرب يف جمالت البحوث التطبيقية عامة ويف التخ�س�سات الدقيقة اجلديدة 
خا�سة، ودعم جهود ن�رش الثقافة العلمية بني اأبناء الأمة العربية.
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يف  الرائدة  والتجارب  واملعلومات  واخلرباء  اخلربات  وتبادل  نقل   .5

جمالت اخت�سا�س املنظمة ون�رشها، لتكون املنظمة مر�سداً عربيًا يف جمالت 
الرتبية والثقافة والعلوم واملعلومات والت�سال.

6. تن�سيق جهود موؤ�س�سات املجتمع املدين العربية واإ�رشاكها يف العملية 

الرتبوية والثقافية والعلمية.
ون�رشه  وحمايته  املادي  وغري  املادي  العربي  الرتاث  على  املحافظة   .7

اأو مهارات  اأو ممار�سات  اأثريًا  اأو  فّنيا  اأو حتفًا واإنتاجًا  �سواء كان خمطوطات 
املتخ�س�سني يف حفظها و�سيانتها،  تقاليد، وتاأهيل  اأو  فنون  اأو  اأو معارف 

وامل�ساعدة على ا�سرتداد ما مت ال�ستيالء عليه بطرق غري م�رشوعة.
اإجراء الدرا�سات والبحوث يف خمتلف املجالت التي تت�سل بق�سايا   .8

الأمة العربية وهويتها وثقافتها وتراثها القومي وتعّزز روح القومية العربية 
وتعّد جيال من الباحثني واملتخ�س�سني يف احل�سارة العربية وفيما يهم العرب 

يف الع�رش احلديث من ق�سايا الفكر الب�رشي.
9. تن�سيق جهود البالد العربية يف تطوير وحتديث مناهج واأ�ساليب تعليم 

واإعداد  واجلامعي  العايل  التعليم  ا�ستخدامها يف  وتعزيز  العربية  اللغة  وتعلم 
املتخ�س�سني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

10. تن�سيق جهود جمامع اللغة العربية واإ�سدار املعاجم املتخ�س�سة متعّددة 

اللغات مع ا�ستخدام التقانات احلديثة يف ن�رشها.

املادة الثانية 
الع�ضوية:

العربية  املنظمة  ع�سوية  يف  احلق  العربية  الدول  جامعة  ع�سوية  ت�سمل 
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للرتبية والثقافة والعلوم، ويحق للبالد العربية من غري اأع�ساء اجلامعة العربية 
اأن تطلب الن�سمام م�ستقبال.

املادة الثالثة
الهيئات الأ�ضا�ضية للمنظمة:

تتاألف املنظمة من جمعية عمومية / موؤمتر عام، وجمل�س تنفيذي واإدارة 
عامة وما يتبعها من معاهد ومراكز خارجية.

املادة الرابعة
اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام :

اأ( الت�ضكيل :
تتاألف اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام من ممثلي الدول الأع�ساء باملنظمة 
ويراأ�س اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام روؤ�ساء الوفود على التوايل وفق النظم 

املتبعة يف جمل�س جامعة الدول العربية.
ب( الخت�ضا�ضات :

التي  وم�رشوعاتها  براجمها  واعتماد  املنظمة  عمل  اأولويات  حتديد   .1

يعر�سها املدير العام بعد درا�ستها من املجل�س التنفيذي*.
عمل  جمالت  يف  املتخ�س�سة  الوزارية  املوؤمترات  عقد  على  املوافقة   .2

املنظمة، ويجوز اأن يدعى لهذه املوؤمترات املنظمات احلكومية وغري احلكومية 
املعتمدة  للقواعد وال�سوابط  الإقليمية والدولية ب�سفة مراقب، وذلك طبقا 

* معّدلة مبوجب قرار املؤمتر العام رقم : م ع / د ع 23 / ق 15 )مايو 2016(
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من املجل�س القت�سادي والجتماعي وموافقة املجل�س التنفيذي للمنظمة.
النواحي  يف  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  اإلى  امل�سورة  تقدمي   .3

الرتبوية والثقافية والعلمية التي تهم املجل�س.
4. درا�سة التقارير التي تر�سلها الدول الأع�ساء ب�سفة دورية ومالحظات 

املدير العام عليها.
5. ت�سكيل املجل�س التنفيذي*.

6. تعيني املدير العام للمنظمة من بني مر�سحي الدول الأع�ساء بناء على 

تو�سية من املجل�س التنفيذي*.
7. الت�سديق على م�رشوع املوازنة والربنامج الذي يقّدمه اإليه املدير العام 

على  املوازنة  لعر�س  متهيدا  التنفيذي،  املجل�س  من  درا�سته  بعد  للمنظمة 
املجل�س القت�سادي والجتماعي لالعتماد النهائي*.

ج( الت�ضويت:
لكل دولة ع�سو �سوت واحد يف املوؤمتر العام، وتتخذ القرارات بالأغلبية 
ا�شرتاط  على  الد�شتور  هذا  اأحكام  فيها  تن�ص  التي  احلاالت  يف  اإّل  املطلقة 

اأغلبية الثلثني.
د( اجتماعات اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام:

1. جتتمع اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام يف دورات عادية مرة كل �سنتني 

بوا�سطة  دعَي  اإذا  اأو  هذا  قّرر  اإذا  عاديه  غري  دورات  يف  جتتمع  اأن  ويجوز 
املجل�س التنفيذي اأو بناًء على طلب مقّدم من ثلث عدد الدول الأع�ساء على 

الأقل مبني فيه الأ�سباب الداعية لالجتماع واملو�سوعات التي يراد بحثها.

* معّدلة مبوجب قرار املؤمتر العام رقم : م ع / د ع 23 / ق 15 )مايو 2016(
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عادية  دورة  كل  يف  العام  املوؤمتر   / العمومية  اجلمعية  اجتماع  مقر   .2

العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ويجوز للمجل�س  الدائم للمنظمة  هو املقر 
العام يف  املوؤمتر   / العمومية  للجمعية  العادية  الدورة  يقّرر عقد  اأن  التنفيذي 
اإحدى الدول الأع�ساء بناء على دعوة منها وحتّدد اجلمعية العمومية / املوؤمتر 
العام مكان انعقاد الدورة غري العادية اإذا كان هو الداعي اإلى عقدها واإل فاإن 

املجل�س التنفيذي هو الذي يتولى ذلك.
3. نظام العمل :

والتي  اخلا�سة،  الداخلية  العام لئحتها  املوؤمتر   / العمومية  اجلمعية  تقّرر 
ت�ستمل على وجه اخل�سو�س :

- ت�سكيل وفود الدول.
- جلان اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام.

- املراقبون.
- الإخطار بالدورات.

- م�رشوع جدول الأعمال.
- رئا�سة اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام وجلانه.

- اإجراءات تعديل الد�ستور.
4. ت�سّكل اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام جلانًا خا�سة وجلانًا فنية وغري 

ذلك من اللجان التي يرى �رشورة ت�سكيلها لتحقيق اأغرا�سه.
5. يجوز للجمعية العمومية / املوؤمتر العام تفوي�س املجل�س التنفيذي يف 

بع�س املو�سوعات، ويقدم رئي�س املجل�س نتائج هذا التفوي�س �سمن تقريره 
عن ن�شاط املجل�ص.



24

هـ( املراقبون :
يجوز للجمعية العمومية ، املوؤمتر العام بناء على تو�سية املجل�س التنفيذي، 
ويف �سوء القواعد وال�سوابط التي يعتمدها املجل�س القت�سادي والجتماعي 
دعوة منظمات غري حكومية واحتادات نوعية متخ�س�سة يف جمالت عمل 

املنظمة حل�سور اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام ب�سفة مراقب.

املادة اخلام�سة 
املجل�س التنفيذي:

اأ( الت�ضكيل :
التنفيذي من  العام بت�سكيل املجل�س  1. تقوم اجلمعية العمومية / املوؤمتر 

بني مر�سحي كل الدول الأع�ساء وت�سمية ع�سو عن كل دولة، وي�سم اإليهم 
العام  العام ب�سفة ا�ست�سارية ويح�رش املدير  رئي�س اجلمعية العمومية / املوؤمتر 
العام م�ساعديه  املدير  ينيبه اجتماعات املجل�س، كما يدعو  َمن  اأو  للمنظمة 

حل�سور هذه الجتماعات لتقدمي البيانات التي تدخل يف اخت�سا�سهم *.
املجل�س  اأع�ساء  ت�سمية  باعتماد  العام  املوؤمتر   / العمومية  اجلمعية  تقوم   .2

املنظمة  عمل  جمالت  يف  بالكفاءة  لهم  امل�سهود  الأ�سخا�س  من  التنفيذي 
واملوؤهلني بخربتهم وكفايتهم لأداء واجبات املجل�س الإدارية والتنفيذية، وعلى 
اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام اأن تراعي كذلك تنوع اخت�سا�سات الأع�ساء*.

اجلمعية  دورة  انتهاء  تاريخ  من  التنفيذي  املجل�س  يف  الع�سوية  تبداأ   .3

العمومية / املوؤمتر العام التي مت ت�سكيل املجل�س فيها ومتتد اإلى نهاية الدورة 
العادية التالية ويجوز جتديدها *.

* معّدلة مبوجب قرار املؤمتر العام رقم : م ع / د ع 23 / ق 15 )مايو 2016(
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التنفيذي يعني املجل�س من  اأع�ساء املجل�س  اأحد  4. يف حالة خلّو مقعد 

التي كان  الدولة  تر�سيح  بناء على  فرتة ع�سويته  الباقية من  للمدة  يحل حمله 
ميثلها الع�سو ال�سابق. وعلى احلكومة التي تتولى الرت�سيح واملجل�س التنفيذي 

مراعاة العتبارات التي ذكرت بالفقرة )2( من هذه املادة.
ب( الخت�ضا�ضات:

1. اأ( يعد املجل�س التنفيذي جدول اأعمال اجلمعية العمومية / املوؤمتر 

العام ويدر�س برنامج العمل باملنظمة وتقديرات املوازنة الالزمة له 
والتي يقّدمها اإليه املدير العام طبقا للفقرة )2( من املادة ال�ساد�سة.

ب( يقوم املجل�س التنفيذي بعمله حتت اإ�رشاف اجلمعية العمومية 
/ املوؤمتر العام، ويكون م�سوؤوًل عن متابعة تنفيذ الربنامج املعتمد 
ل�سمان  ال�رشورية  الإجراءات  جميع  التنفيذي  املجل�س  ويتخذ 
تنفيذ الربامج بوا�سطة املدير العام وطبقًا لقرارات اجلمعية العمومية 
الدورتني  بني  ظروف  من  يطراأ  ما  مراعاة  ومع  العام،  املوؤمتر   /

العاديتني.
ج( يقوم املجل�س التنفيذي يف الفرتة بني الدورات العادية للجمعية 
الفني للمجل�س القت�سادي  الراأي  العام بتقدمي  العمومية / املوؤمتر 

والجتماعي بناًء على طلبه يف املو�سوعات التي تهم املجل�س.
بقبول  العام  املوؤمتر   / العمومية  اجلمعية  التنفيذي  املجل�س  يو�سي   .2

الأع�ساء اجلدد - غري الأع�ساء يف اجلامعة العربية - يف املنظمة.
اإخــالل  دون   - الداخليــــة  لئحته  التنفيذي  املجل�س  ي�سع   .3

بقرارات اجلمعية العموميـــة / املوؤتـمــر العـــام – والتي ت�ستمــل 
على وجه اخل�سو�س :
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- ع�سوية املجل�س ونوابهم.
- ت�سكيل هيئة مكتب املجل�س.

- الجتماعات الدورية والدورات اخلا�سة.
- جلان املجل�س.

- املراقبون.
- جدول الأعمال.

- نظام العمل يف الجتماعات.
- اإجراءات الت�سويت.

- حما�رش اجلل�سات.
- اأمانة املجل�س وجلانه

- قواعد واإجراءات تعديل الالئحة الداخلية للمجل�س.
4. يجتمع املجل�س التنفيذي يف ثالث دورات عادية على الأقل يف 

الدورة املالية )كل عامني( ويجوز اأن يعقد دورة خا�سة بدعوة من 
رئي�سه اأو بناًء على طلب من ثلث اإع�ساءه تبنّي فيه الأ�سباب الداعية 

لالجتماع واملو�سوعات التي يراد بحثها.
للجمعية  املجل�س  عن  بالنيابة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  يقّدم   .5

العمومية / املوؤمتر العام يف دورته العادية تقريراً عن اأعمال املجل�س 
مالحظات  مت�سمًنا  املوؤمتر،   / اجلمعية  انعقاد  دورتي  بني  فيما 

املجل�س عن تنفيذ برامج املنظمة واأن�سطتها * .
6. ميار�س اأع�ساء املجل�س التنفيذي الخت�سا�سات املفّو�سة اإليهم من 

 / العمومية  اجلمعية  عن  بالنيابة  العام  املوؤمتر   / العمومية  اجلمعية 
املوؤمتر العام مع كونهم ممثلني حلكوماتهم.

* معّدلة مبوجب قرار املؤمتر العام رقم : م ع / د ع 23 / ق 15 )مايو 2016(
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ج( اأمانة املجل�س التنفيذي واجلمعية العمومية / املوؤمتر العام :
 / العمومية  واجلمعية  التنفيذي  للمجل�س  خا�س  جهاز  املجل�س  اأمانة 
 / العمومية  واجلمعية  املجل�س  اأمانة  �سوؤون  يتولى  اأمني  يراأ�سه  العام  املوؤمتر 

املوؤمتر العام، وذلك وفق ما يق�سي به النظام الداخلي لكل منهما.

املادة ال�ساد�سة
املدير العام واملدير العام امل�ضاعد:

1. ُيعنّي املدير العام واملدير العام امل�ساعد ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد 

ملوظفي  املوّحد  الأ�سا�سي  النظام  لأحكام  طبًقا  وذلك  فقط،  واحدة  مرة 
املنظمات العربية املتخ�س�سة ولئحته التنفيذية *.

وحده  وهو  للمنظمة  الرئي�سي  الإداري  املوظف  العام  املدير  ويعترب 
امل�سوؤول اأمام اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام واملجل�س التنفيذي عن جميع 

اأعمال املنظمة.
2. ي�سارك املدير العام اأو من ينيبه يف جميع اجتماعات اجلمعية العمومية 

/ املوؤمتر العام واملجل�س التنفيذي دون اأن يكون له احلق يف الت�سويت، كما 
احلق يف  له  يكون  اأن  دون  املوؤمتر  ينيبه يف جلان  من  اأو  العام  املدير  ي�سارك 
الت�سويت ويتولى املدير العام و�سع مقرتحات تتخذ ب�ساأنها اجلمعية العمومية 

/ املوؤمتر العام واملجل�س التنفيذي ما يريانه منا�سبًا.
املوازنة  بتقديرات  م�سحوبًا  املنظمة  لعمل  برنامج  م�رشوع  يعّد  اأنه  كما 

الالزمة له ويعر�سه على املجل�س التنفيذي.

* معّدلة مبوجب قرار املؤمتر العام رقم : م ع / د ع 23 / ق 15 )مايو 2016(
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الدول  اإلى  املنظمة ويبلغها  اأعمال  تقارير دورية عن  العام  املدير  يعّد   .3

الأع�ساء ويعر�سها على املجل�س التنفيذي واجلمعية العمومية / املوؤمتر العام 
يف كل دورة من دورات انعقادهما ملناق�ستها واعتمادها.

والرابعة  والثالثة  الثانية  الفئات  من  املنظمة  العام موظفي  املدير  يعنّي   .4

العربية  املنظمات  املوّحد ملوظفي  الأ�سا�سي  النظام  واخلام�سة طبقا لأحكام 
املتخ�س�سة*.

5. تكون م�سوؤوليات املدير العام واملوظفني ذات طابع عربي عام وعليهم 

�سلطة  اأية  من  اأو  حكومة  اأية  من  تعليمات  يتلقوا  األ  لواجباتهم  اأدائهم  يف 
مبركزهم  م�سا�س  فيه  عمل  اأي  عن  ميتنعوا  اأن  وعليهم  املنظمة  عن  خارجة 
كموظفني يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وتتعهد كل دولة ع�سو 

باملنظمة اأن حترتم الطابع العربي مل�سوؤوليات املدير العام واملوظفني.

املادة ال�سابعة
1. الإدارة العامة:

التي  واملعاهد  واملراكز  الإدارات  من  للمنظمة  العامة  الإدارة  تتكون 
والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  من  املعتمد  التنظيمي  الهيكل  يت�سمنها 
وال�سادر بقرار من اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام بناء على اقرتاح املجل�س 
التنفيذي، ويبني الهيكل التنظيمي للمنظمة اخت�سا�سات الإدارات واملراكز 
واملعاهد واأمانة املجل�س التنفيذي واجلمعية العمومية / املوؤمتر العام، وي�سم 

التنظيم الإداري لكل منها*.

* معّدلة مبوجب قرار املؤمتر العام رقم : م ع / د ع 23 / ق 15 )مايو 2016(
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2. املندوبون الدائمون :
يكون لكل دولة مندوب دائم لدى املنظمة.

3. اللجان الوطنية العربية:
توؤلف يف كل دولة ع�سو، جلنة وطنية للرتبية والثقافة والعلوم.

وتعمل على :
- تنظيم التعاون بني الأجهزة واملوؤ�ّس�سات املعنية بالدولة مع املنظمة.

مع  بالتعاون  املنظمة  بها  تقوم  التي  والأن�سطة  الربامج  تنفيذ  متابعة   -
هيئات وموؤ�س�سات وطنية.

- دعم عالقات التعاون بني املنظمات والهيئات والحتادات واجلمعيات 
العربية والدولية ذات ال�سلة مبجالت عمل املنظمة.

الن�رشات  خالل  من  واإ�سداراتها  وبراجمها  املنظمة  باأن�سطة  التعريف   -
الإعالمية واملجالت والدوريات وو�سائل الإعالم اجلماهريية.

- دعم التعاون مع اللجان الوطنية الأخرى وتبادل الزيارات واخلربات.

الرتبوي  الن�شاط  بنواحي  املعنية  احلكومية  غري  العربية  الهيئات   .4
والثقايف والعلمي :

للمنظمة اأن تقيم عالقات تعاون و�رشاكة مع موؤ�ّس�سات املجتمع املدين املعنية 
تطلب  والتي  واملعلومات  والت�سال  والعلمية  والثقافية  الرتبوية  باملجالت 
للقواعد  طبقا  وذلك  التنفيذي،  املجل�س  موافقة  بعد  املنظمة،  اإلى  النت�ساب 

وال�سوابط التي يعتمدها املجل�س القت�سادي والجتماعي يف هذا ال�ساأن.
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املادة الثامنة
تقارير الدول الأع�شاء:

1. تقدم كل دولة ع�سو اإلى املنظمة تقريرا �سنويًا عن تطورات اأن�سطتها وبراجمها 

املتميّزة،  ومبادراتها  الرائدة  جتاربها  وت�سمنه  املنظمة،  اخت�سا�س  جمالت  يف 
والت�رشيعات والإح�ساءات والربامج وامل�رشوعات املتعلقة مبيادين عمل املنظمة.

2. تقوم املنظمة بتعميم هذه التقارير على الدول الأع�ساء، وتكون اأحد 

والثقافية  الرتبوية  الأو�ساع  حول  ال�سنوي  تقريرها  اإعداد  عند  م�سادرها 
والعلمية يف البالد العربية.

املادة التا�سعة
موازنة املنظمة:

1. تتكون املوارد املالية للمنظمة من:

اأ( م�ساهمات الدول الأع�ساء  *.
ب( املوارد الذاتية* .

ج(  الهبات والتربعات والو�سايا وامل�ساهمات يف امل�رشوعات*.
د(  املوارد الراأ�سمالية*.

2. ت�سادق اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام على م�رشوع املوازنة التي تعّد 

عن عامني كاملني ويعمل بها من اأول يناير من العام الأول اإلى اآخر دي�سمرب 
من العام الثاين.

القت�سادي  املجل�س  من  بقرار  للموازنة  النهائي  العتماد  ويكون 
والجتماعي ب�سفته املرجعية القومية لعمل منظمات العمل العربي امل�سرتك*.

* معّدلة مبوجب قرار املؤمتر العام رقم : م ع / د ع 23 / ق 15 )مايو 2016(
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الهبات  يت�سلم  اأن  التنفيذي  املجل�س  مبوافقة  العام  للمدير  يجوز   .3

الأفراد،  ومن  واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�ّس�سات  احلكومات  من  والترّبعات 
وتودع هذه الهبات و/اأو التربعات يف ح�ساب خا�س باملنظمة وتخ�سع يف 
قب�سها و�رشفها لأحكام النظام املايل واملحا�سبي املّوحد للمنظمات العربية 

املتخ�س�سة.
املتخ�س�سة  العربية  للمنظمات  املوّحد  املايل واملحا�سبي  النظام  يطبق   .4

على جميع املمار�سات والأعمال املالية، وموازنة وح�سابات املنظمة، واأية 
اأمور ذات �سبغة مالية.

املادة العا�رشة
العالقة بجامعة الدول العربية:

من  متخ�س�سة  موؤ�ّس�سة  هي  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
تخ�س�سها،  جمالت  يف  خربتها  وبيت  العربية،  الدول  جامعة  موؤ�ّس�سات 
وتعمل يف اإطار املجل�س القت�سادي والجتماعي وفق النظم املتبعة يف هذا 

ال�ساأن.

املادة احلادية ع�رشة
العالقة مع الهيئات والوكالت الدولية الأخرى واملتخ�ض�ضة:

للمنظمة تبادل التمثيل يف الجتماعات واملوؤمترات واإقامة عالقات تعاون 
وم�رشوعات  برامج  وتنفيذ  احلكومات  بني  تعمل  التي  املنظمات  مع  و�رشاكة 
العام على  املدير  اتفاقيات تعاون يعر�سها  بناًء على  املنظمات وذلك  مع هذه 
اأن�سطة  تقريره عن  العام �سمن  املوؤمتر   / العمومية  التنفيذي واجلمعية  املجل�س 

املنظمة.
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املادة الثانية ع�رشة
الو�شع القانوين للمنظمة:

يتمتع اأع�ساء اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام للمنظمة وجمل�سها التنفيذي 
واأع�ساء جلانها وموظفو املنظمة من الفئات الأولى والثانية والثالثة بالمتيازات 
واحل�سانة الدبلوما�سية اأثناء قيامهم بعملهم، وتكون م�سونة حرمة املباين التي 
ت�سغلها هيئات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وذلك تطبيقا لأحكام 

ميثاق جامعة الدول العربية.

املادة الثالثة ع�رشة
تعديل د�ضتور املنظمة:

بتعديل  اخلا�سة  املقرتحات  على  العام  املوؤمتر   / العمومية  اجلمعية  توافق 
اإجراء  ت�شتدعي  التي  التعديالت  يف  وي�شرتط  الثلثني،  باأغلبية  الد�شتور  هذا 
تعديل اأ�سا�سي يف اأهداف املنظمة اأو التزامات جديدة على الدول الأع�ساء 
اأن يوافق عليها بعد موافقة اجلمعية العمومية / املوؤمتر العام باأغلبية ثلثي الدول 
الأع�ساء، وذلك قبل اأن ينفذ، ويبلغ املدير العام م�رشوع التعديل املقرتح اإلى 
الداخلية  الالئحة  حتدده  ما  وفق  كاف  بوقت  درا�سته  قبل  الأع�ساء  الدول 

للجمعية العمومية / املوؤمتر العام.

املادة الرابعة ع�رشة
ي�سادق على هذا الد�ستور مع الت�سديق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية 
بعد �سهر  التا�سعة والع�رشين من امليثاق، وي�سبح الد�ستور نافذاً  وفقًا للمادة 

من اإيداع وثائق الت�سديق على امليثاق وعليه من ثالث دول.



المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

ميثاق الوحدة
الثقافية العربية
ود�ستور المنظمة

يونيو : 2016

�شارع حممد علي عقيد ـ تون�س 
 الهاتف : 900 013 70 216+ 
 فاك�س : 668 948 71 216+

 alecso@alecso.org.tn : الربيد الإلكرتوين
www.alecso.org.tn : انرتنت 


