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 1970يوليو  25بيان األلكسو  مبناس بة ذكرى إنشاهئا 

وأربعني س نة عىل اإلعالن الرمسي عىل تسع حتتفل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مبرور 

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

المتكني للوحدة الفكرية بني أجزاء الوطن العريب عن طريق "يف املمتثل و اذلي أنشئت من أجهل 

حىت يقوم هذا الوطن  والعلمي يفورفع املس توى الرتبوي والتعلميي والثقايف  ،الرتبية والثقافة والعلوم

 ."العاملية واملشاركة اإلجيابية فهيابواجبه يف البناء واملسامهة يف احلضارة 

 املتغرياتقوم عىل أهداف واحضة تأخذ بعني الاعتبار الرتبوية والثقافية والعلمية، تنظمة امل إن رساةل 

س توجب العربية ت  املنطقة أمام صناع القرار يف حتدايتأفرزته من تداعيات و  وماوادلولية، ة ــــاإلقلميي

وفق  النظم الرتبوية العربية وحتديهثا جتويد تتطلب . كامالاسرتاتيجية همخلطط  القيام مبراجعات معيقة

ــ تشج و  مقاييس اجلودة العاملية،  طنالو  لتغطية احتياجاتالابتاكر واإلبداع و ميـــالبحث العليع ـــ

التعلمي العايل  اللغة العربية وتعزيز اس تخداهما يف وحتديث مناجه وأساليب تعلمي وتعلّ ، العريب وتطلعاته

  للناطقني بغريها.ها صني يف تعلمي إعداد املتخصّ مواصةل و  ،والبحث العلمي واجلامعي
 

التعريف ابلثقافة العربية وإجنازاهتا ومساهامهتا يف بناء احلضارة  واصلتعىل املنظمة أن كام  

يف  الانفتاحمع  وحاميته ونرشه املادي والهنوض بهتراهثا املادي وغري عىل احملافظة و ة، ــانيـــــاإلنس

وتعزيز احلوار بني الشعوب والثقافات دعام للتفامه  ،الثقافية هأمه إجنازاتو عىل لغات العامل الوقت نفسه 

 اآلخر واحلواراحرتام الرأي والرأي ق لمن منط 2030ا ا ودوليّ ا وإقلمييّ مع مجيع الرشاكء وطنيّ والتعاون 

والعمل عىل حتقيق التعلمي  ،جبميع أشاكهلواإلرهاب رفض التعّصب والانغالق ومقاومة التطّرف و 

 من أهداف التمنية املس تدامةللجميع وفقا ملقاصد الهدف الرابع 
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-2017) الاسرتاتيجيةودعام لهذا املسار، أعّدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خّطهتا 

( ورشعت يف تنفيذها بعد اعامتدها من قبل املؤمتر العام، وأعطت األولوية لعدد من احملاور 2022

 والقضااي الاسرتاتيجية مهنا:

 والهنوض هبا للتوّجه حنو جممتع املعرفة والاقتصاد املهااس تعتعممي و  تطوير التعلمي وخدمة اللغة العربية -

، واملعامج املتخصصةوالتوسع يف إصدار املوسوعات العلمية  اخلطط،حتيني  واإلسهام يف، الرمقي

 الرتمجة يف خمتلف امليادين املعرفية. وتمنية أعامل

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

 لتوطني التكنولوجيا.
 

إعداد العقد العريب حملو أولهتا املنظمة عناية خاصة من خالل  األمية اليت جال حمومب الاهامتمزايدة  -

احلد من و  جبميع أصنافها توفري ما يلزم من وسائل للمساعدة عىل حمو األميةو ، 2023-2014األمية 

 الترسب املدريس اذلي ينخر اجملمتعات العربية. 

 ماكنة القرن اإلفريقي يف هجودها لتعزيز وخاصة دولذات الاحتياجات اخلاصة العربية  ولادلدمع  -

 ونرشها.العربية اللغة 

ومكتب الرتبية العريب دلول اخلليج لتنفيذ املرشوعات  اإليسيسكو عتطوير الرشاكة والتعاون م -

مع الهيئات ادلولية اكليونسكو وكذكل  واألنشطة املشرتكة يف الرتبية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا

 .واليونيس يف والاسكوا وغريها

 ابعتبارهتعزيز الانفتاح عىل مؤّسسات المتويل والصناديق وبيوت املال لالستامثر يف اإلنسان  -

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

لعربية وادلولية من أجل صون هذا والعمل عىل صونه وحفظه والتنس يق مع املنّظامت واملؤّسسات ا

 ونسكو. يالرتاث العاملي املادي وغري املادي لل وامئ اإلرث اإلنساين من ادلمار والهنب وتسجيهل يف ق
 

من خالل الفلسطينية للقضية دمعها املطلق  املنّظمة يف هذه املناس بة كام يف غريها، عىلتؤكد و   

وتراثه الفلسطيين عىل أرضه واحلفاظ عىل هويته مصود الشعب دمع الهادفة إىل وأنشطهتا  براجمها

وتدعو امجليع إىل دمع ما حقّقته من ماكسب يف خدمة  .وصيانة معاملها ومنع هتويد القدس الرشيف

وسع أ ومشاريعها عىلالعمل العريب املشرتك، وإىل التعاون معها عىل إجناز هماهما والتعريف برباجمها 

رسالهتا الفكرية والثقافية دعام للتمنية الهنوض ب صلاتو  وخارجه حىتنطاق ممكن داخل الوطن العريب 

 الشامةل واملس تدامة. 
 

 وعىل املؤسساتمزيدا من الانفتاح عىل اجملمتع املدين ضمن تت مل املنظمة لعن رؤيتنا املس تقبلية إ

تكون املنظمة حارضة يف اجلامعات سنسعى إىل أن والنوادي اليت لها عالقة مبجالت معل املنظمة. كام 

متويالت إضافية تساعد والبحث عن قيات ادلولية لعرض أمه براجمها وأنشطهتا ت ومراكز البحث واملل 

 عىل تنفيذها ابلتعاون والرشاكة مع تكل اجلهات.
 

املتواصل للمنظمة  هاتقدم ابلشكر دلوةل املقر امجلهورية التونس ية عىل دمع أويف هذه املناس بة  

وجه، وأهئن تونس رئيسا وحكومة وشعبا بعيد امجلهورية ا للقيام بدورها عىل أمكل اهموتسهيل هم

 مع عيد املنظمة.اذلي حنتفل به 
 

توجه مجليع العاملني ابملنظمة واملراكز اخلارجية ابلهتاين سائال هللا العيل القدير أيسعدين أن ويف اخلتام 

ا وأجيال هئأبنابناتنا و أن ميدان بعونه ألداء األمانة اليت محلنا إايها قادتنا لنكون عند مس توى تطلعات 

 أمتنا العربية.

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته


