ﲢتفل اﳌنظمة العربية للﱰبية والثقافة والعلوم ﲟرور ﲦاني وأربعﲔ سـنة على اﻹعـﻼن الرﲰي على تأسيسها
يوم  25جويلية  ،1970ومنذ ذلك التاريخ ﻻزالت اﳌنظمة ﲢرص على ﲡسيد اﳍدف الدستوري الذي أنشئت من أجله
اﳌتمثل ﰲ “التمكﲔ للوحدة الفكرية بﲔ أجزاء الوطن العربي عن طريق الﱰبية والثقافة والعلوم" ،ورفع اﳌستوى
الﱰبوي والتعليمي والثقاﰲ والعلمي حتى يقوم بواجبه ﰲ البناء واﳌساﳘة ﰲ اﳊضارة العاﳌية واﳌشـاركة اﻹﳚابية
فيها.
إن رسالة اﳌنظمة اﳌعرفية تقوم على أهداف واضحة تأخذ بعﲔ اﻻعتبار اﳌتغﲑات اﻹقليميــــة والدولية ،وما
أفرزته من تداعيات وﲢديات أمام صناع القرار ﰲ اﳌنطقة العربية تستوجب القيام ﲟراجعات عميقة ﳋططهم
اﻻسﱰاتيجية .كما تتطلب ﲡويد النظم الﱰبوية العربية وﲢديثها وفق مقاييس اﳉودة العاﳌية ،وتشجـــــيع البحث

العلـــمي واﻻبتكار واﻹبداع لتغطية احتياجات الواقع العربي وتطلعاته ،وﲢديث مناهج وأساليب تعليم وتعلّم اللغة

العربية وتعزيز استخدامها ﰲ التعليم العاﱄ واﳉامعي والبحث العلمي ،ومواصلة إعداد اﳌتخصصﲔ ﰲ تعليم اللغة
العربية للناطقﲔ بغﲑها.
كما تواصل التعريف بالثقافة العربية وإﳒازاﲥا ومساﳘاﲥا ﰲ بناء اﳊضارة اﻹنســـــانيــة ،واﶈافظة على
تراثها اﳌادي وغﲑ اﳌادي والنهوض به وﲪايته ونشره مع اﻻنفتاح ﰲ آن واحد على لغات العاﱂ وأهم إﳒازاته الثقافية،
وتعزيز اﳊوار بﲔ الشعوب والثقافات دعما للتفاهم والتعاون مع ﲨيع الشركاء وطنيا وإقليميا ودوليا والعمل على
ﲢقيق التعليم للجميع من أجل ﲢقيق أهداف التنمية اﳌستدامة  2030من منطلق اﻷخذ والعطاء واﻹضافة ورفض
التعصب واﻻنغﻼق ومقاومة التطرف ﲜميع أشكاله ،وعلى اﻷخص التطرف العنيف.
ودعما ﳍذا اﳌسار ،أعدت اﳌنظمة العربية للﱰبية والثقافة والعلوم خطّتها اﻻسﱰاتيجية )(2022-2017
وشرعت ﰲ تنفيذها بعد اعتمادها من قبل اﳌؤﲤر العام ،وأعطت اﻷولوية لعدد من اﶈاور والقضايا اﻻسﱰاتيجية منها:
 تطوير التعليم وخدمة اللغة العربية والنهوض ﲠا للتوجه ﳓو ﳎتمع اﳌعرفة واﻻقتصاد اﳉديد ،و اﻹسهام ﰲ وضع ﲢيﲔ اﳋططﻻستكمال تعميم استعمال اللغة العربية ،والتوسع ﰲ إصدار اﳌوسوعات العلمية واﳌعاجم اﳌتخصصة ،وتنمية أعمال
الﱰﲨة ﰲ ﳐتلف اﳌيادين اﳌعرفية.

 تعزيز البحث العلمي لتحقيق التنمية اﳌستدامة وتشجيع مراكز البحث باﳉامعات واﳌعاهد العليا لتوطﲔ التكنولوجيا. -دعم دول القرن اﻹفريقي ﰲ جهودها لتعزيز اللغة العربية وﲤكينها ونشرها.

 تطوير الشراكة والتعاون مع اﳍيئات الدولية كاليونسكو واليونيسيف واﻻسكوا وغﲑها واﳌنظّمات اﻹقليمية مثلاﻹيسيسكو ومكتب الﱰبية العربي لدول اﳋليج لتنفيذ اﳌشروعات واﻷنشطة اﳌشﱰكة ﰲ الﱰبية والثقافة والعلوم
والتكنولوجيا.

 -تعزيز اﻻنفتاح على مؤسسات التمويل والصناديق وبيوت اﳌال لﻼستثمار ﰲ اﻹنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها.

 التعاون مع الدول اﻷعضاء لتطوير الوعي بﲔ اﳉماهﲑ ونشر ثقافة اﳊفاظ على الﱰاث اﳊضاري والعمل على صونه وحفظهوالتنسيق مع اﳌنظّمات واﳌؤسسات العربية والدولية من أجل صون هذا اﻹرث اﻹنساني من الدمار والنهب وتسجيله ﰲ
قائمة الﱰاث العاﳌي اﳌادي وغﲑ اﳌادي لليونسكو.

وﲢرص اﳌنظّمة ﰲ هذه اﳌناسبة كما ﰲ غﲑها ،على تأكيد نصرﲥا للقضية الفلسطينية ﰲ براﳎها
وأنشطتها وعن طريق مشاركاﲥا ﰲ اﳌناسبات واﶈافل العربية والدولية كافّة .وتدعو اﳉميع إﱃ دعم ما حقّقته
من مكاسب ﰲ خدمة العمل العربي اﳌشﱰك ،وإﱃ التعاون معها على إﳒاز مهامها والتعريف بﱪاﳎها ومشاريعها على
أوسع نطاق ﳑكن داخل الوطن العربي وخارجه حتى توصل رسالتها الفكرية والثقافية دعما للتنمية الشاملة
واﳌستدامة.

