
  ميثاق الوحدة الثقافية العربية
  

بان وحدة الفكر والثقافة هي  وإيماناالعربية ،  األمة أبناءاستجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين 
التي تقوم عليها الوحدة العربية ، وبان الحفـاظ علـى التـراث الحضـاري      األساسيةالدعامة 

العربيـة   األمةلدوام ، هو ضمان تماسك المتعاقبة وتجديده على ا األجيالالعربي وانتقاله بين 
والسالم العالمي المبني على  اإلنسانيةفي مجال الحضارة  اإلبداعيونهوضها بدورها الطليعي 

وتنفيذا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ، ومتابعة لما . العدل والحرية والمساواة  أسس
واعتـزازا بانضـمام   .  ١٩٤٥لعربية في سنة بين الدول ا أبرمتحققته المعاهدة الثقافية التي 

مـن ربقـة    األجـزاء جامعة الدول العربية بعد خالص هـذه   إلىمن الوطن العربي  أجزاء
المقدسة المغتصبة واستكمالهم حـريتهم فـي    أراضيهماستعادة العرب  إلىوتطلعا . االستعمار 

لعرب ورؤسائهم من وحـدة  وطنهم ، وانطالقا لما حققه مؤتمر الذروة بين ملوك ا أجزاءسائر 
ولما للتعاون فـي ميـادين   . العربية  األمةالهدف ووحدة الصف في مجاالت واسعة من حياة 

والمجتمع العربي والقوميـة العربيـة علـى     اإلنسانفعالة في  أثارالتربية والثقافة ورقيها من 
بـي فـي التعلـيم    العر اإلنسانهذا التعاون من ضمان حقوق  إليهبما يؤدي : الصعيد العالمي 

هـذا   إليـه وبما يـؤدي  . في خدمة مجتمعه  اإلسهاموالحرية والكرامة والرفاهية وتمكينه من 
، ومـن   األصـيلة متينة من قيمته الروحية  أسسالتعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على 

في المجال الشخصية العربية  إبرازهذا التعاون من  إليهوبما يؤدي . العلوم الحديثة وتطبيقاتها 
العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة في االستعمار والصـهيونية  

 اإلنسـانية السالم العالمي ، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة  إقرارفي  وإسهامها، 
  :توافق الدول العربية على الميثاق التالي للوحدة الثقافية العربية . وتقدمها 

  
١  

تنشئة جيل عربي واع مستنير ، مؤمن باهللا ، مخلـص للـوطن   : يكون هدف التربية والتعليم 
، ويتمسـك بمبـادئ الحـق     واإلنسـانية ، ويدرك رسالته القومية  وبأمتهالعربي ، يثق بنفسه 

جيل يهيـئ  . في السلوك الفردي والجماعي  اإلنسانيةوالخير والجمال ، ويستهدف المثل العليا 
القـوة   وأسـباب النضال المشترك  إرادةينموا شخصياتهم بجوانبها كافة ، ويملكوا  أن هألفراد

والعمل االيجابي ، متسلحين بالعلم والخلق ، كي يسهموا في تطوير المجتمع العربي والسير به 
العربية المجيدة ، وتامين حقها فـي   األمةقدما في معارج التطور والرقي ، وفي تثبيت مكانة 

على رسم الفلسفة التربويـة العربيـة    األعضاءوتعمل الدول . والحياة الكريمة واألمنالحرية 



التربية فـي جميـع مراحـل الدراسـة ،      أهدافالتي تنهض بهذا الهدف العام ، وعلى تعيين 
  العربية على تربية شبابها من آمال  األمةفي مجال العمل والتنفيذ بما يحقق ما تعقده  وإبرازها

  
٢  

دعائمها علـى   وإرساءتعاونا كامال في ميادين التربية والثقافة والعلوم  األعضاءلدول تتعاون ا
التعليمية وتطويرهـا ،   أنظمتهامن التكافل والتكامل ، وتعمل بصفة خاصة على تنسيق  أساس

 األسـاتذة وعلى تبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحـوث العلميـة والتقنيـة ، وتبـادل     
راء ، وقبول الطلبة بالمدارس والمعاهد والجامعـات ، وتقـديم المسـاعدات    والمدرسين والخب

معاهد البحوث ومراكزها ، وعقد المؤتمرات والحلقـات الدوريـة    إنشاءالتقنية والمشاركة في 
النشـاط الرياضـي والفنـي ،     ألـوان والتدريبية وتيسير انتقال المطبوعات العربية ، وتنسيق 

  .ت والمجالس المختصة بهذه الشؤون حكومية وغير حكومية وتحقيق التعاون بين الهيئا
  

٣  
الثقافيـة   اإلدارة( الثقافية بجامعة الدول العربيـة   األجهزةعلى تطوير  األعضاءتوافق الدول 

منظمة واحـدة تشـملها    إلى، ) ومعهد المخطوطات العربية ومعهد الدراسات العربية العالية 
وفقـا  " المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة " ة تسمى جميعا في نطاق جامعة الدول العربي

للدستور الذي يقرره مجلس الجامعة بناء على مقترحات المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم 
في سبيل تحقيق هذا  األعضاءلتتولى هذه المنظمة تنظيم الجهود المشتركة التي تقوم بها الدول 

  .الميثاق وفقا لدستورها 
  

٤  
التعليم فيها  أنظمةعلى بلوغ مستويات تعليمية متماثلة عن طريق تنسيق  األعضاءتعمل الدول 

المناهج وخطط الدراسة ، والكتـب المدرسـية ،    أسسوبخاصة توحيد السلم التعليمي وتوحيد 
 وإدارةالمعلمـين ،   إعـداد  وأسـاليب ومستوى االمتحانات وقواعد القبول ، وتعادل الشهادات 

  .ات التعليمية المؤسس
  

٥  
على تنسيق التعليم الجامعي والعـالي ، ومراكـز البحـوث ومعاهـده      األعضاءتوافق الدول 

الجامعية ، فيما بينها بحيث يسهل تبادل الخبرات في هذا المجال ، وتعمل الدول على توحيـد  



ق التعليم لتنسي أعلىويشكل مجلس . تعادلها ، وعلى تنشيط البحث العلمي  أوالدرجات العلمية 
عـن التعلـيم    المسـئولة الجامعي في الوطن العربي بالتعاون مع الجامعات العربية والجهات 

اتحـاد   إنشـاء كما تعمـل المنظمـة علـى    . العالي ، لتحقيق هذا التنسيق من جميع وجوهه 
  . إليهللجامعات العربية ، وتشجع الجامعات العربية على االنتساب 

  
٦  

التعلـيم فـي    إلزامالتعليم فيها بالعمل على تحقيق  أنظمةى تطوير عل األعضاءتتعاون الدول 
، وتيسير التعليم الثانوي وتنويعه ، وتمكـين ذوي   األمية، ومحو  األقلمرحلته االبتدائية على 

يتم ذلك ضمن مخطـط عـام    أناالستعدادات من التعليم العالي ، والعناية بالتعليم الفني على 
  .اعية واالقتصادية للبالد العربية التنمية االجتم إلىيهدف 

  
٧  

المعاهد العلمية والتعليمية والمراكز الثقافيـة   إنشاءفيما بينها على تبادل  األعضاءتتفق الدول 
المجالت الدوريـة   بإصدارفي بالدها وخاصة المعاهد العلمية ذات التخصص الدقيق ، وتعنى 

  .في مختلف ميادين العلوم 
  

٨  
  .للمساعدة على التمسك بمبادئ الدين  األجيالعلى تنشئة  األعضاءتعمل الدول 

  
٩  

على النهوض بتعليم البنات وفقا للمبادئ الدينية والقيم العربية ، والتقـدم   األعضاءتوافق الدول 
مواطنـة   تكـون  بأن  المرأةالعلمي الحديث ، مع مراعاة تزويد هذا التعليم بما تقتضيه رسالة 

الحقوق وعليها من الواجبات ما يتمشـى مـع مسـؤولياتها فـي     صالحة في المجتمع لها من 
  .المجتمع 

  
١٠  

تكون اللغة العربية لغة التعليم والدراسات والبحث في مراحـل   أنعلى  األعضاءتوافق الدول 
في المرحلتين االبتدائية والثانوية ، وفي الوقت نفسـه تعمـل الـدول     األقلالتعليم كلها وعلى 



 إتقانوالعلمية والفنية الحديثة ومساعدتهم على  األدبيةة طالبها بالثقافة العربية على توثيق صل
  .الوسائل اللغوية التي تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة 

  
  

١١  
االجتماعية واالقتصادية  باألحوال أبنائهافي المجال الثقافي على تعريف  األعضاءتعمل الدول 

ية ، وذلـك بواسـطة الكتـب المدرسـية وبواسـطة      والثقافية والسياسية في سائر البالد العرب
متـاحف للحضـارة    وبإنشاءبغيرها من الوسائل ،  أووالتمثيل والصحافة  واإلذاعةالتلفزيون 

معارض دوريـة للفنـون والمنتجـات     وإقامةبما ييسر نجاحها ،  وبإمدادهاوالثقافة العربية ، 
  .ومهرجانات عامة ومدرسية في البالد العربية  األدبية

  
١٢  

الذي يعد المرجع الرئيسي لما يؤلـف مـن   "  األمالكتاب "  تأليفعلى  األعضاءتوافق الدول 
الكتب المدرسية في تاريخ البالد العربية وحضارتها وجغرافيتها ولغتهـا وآدابهـا ومقومـات    

  .المجتمع العربي 
  

١٣  
بالمبادئ الدينية والقيم  المعلم العربي روحيا بتزويده بإعدادالعناية  أهمية األعضاءتؤكد الدول 

النظريات التربويـة   بإحداث، وقوميا بتزويده بالثقافة العربية ، ومهنيا بتزويده  األصيلةالعربية 
 إيمانـا علمي متين في مواد تخصصه ، وذلك  بأساسوطرق التربية والتعليم ، وعلميا بتزويده 

 واإلصالح، وتحقيق التطور القومي العوامل في تنفيذ السياسة التعليمية  أهمبان المعلم هو من 
  .االجتماعي 

١٤  
منظمة للمعلمين فـي كـل    إنشاءونظمها الخاصة على  ألوضاعهاوفقا  األعضاءتساعد الدول 

منها لتعمل هذه المنظمات على ترقية مستوى المهنة التعليمية ورفع مستوى المعلم العربـي ،  
  .تجمع هذه المنظمات اتحاد المعلمين العرب  أنعلى 

١٥  
والمحافظـة   -الفكري والفنـي   -التراث العربي  إحياءتتعاون الدول العربية فيما بينها على 

اللغـات الحيـة ،    إلىعليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل ، وعلى ترجمة روائعه 



ية ، وبشؤون الفكر العربي المعاصر وبالقضايا العرب اإلسالميةوعلى التعريف بالثقافة العربية 
الحاضرة ، كما تتعاون على نشر اللغة العربية والخط العربي وتيسير تعلمهمـا فـي الـبالد    

  .خاصة  اإلسالميةعامة وفي البالد  األجنبية
  

١٦  
القديمـة   األجنبيـة على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتـب   األعضاءتعمل الدول 

الفكري في البالد العربية بمختلف  اإلنتاجيط والحديثة وتنظيم تلك الجهود ، كما تعمل على تنش
ووقـف جـوائز    التأليفوتنظيم مسابقات في  واألدبيمعاهد للبحث العلمي  كإنشاءالوسائل ، 

  .والفن  واألدبالعلم  أهلعلى المتفوقين من 
١٧  

 أنتوحيد المصطلحات العلمية والحضارية ، وعلـى   إلىتسعى  أنتوافق الدول العربية على 
ركة التعريب بما يحقق اغناء اللغة العربية مع المحافظة علـى مقوماتهـا ، وذلـك    تساعد ح

بالتعاون مع المكتب الدائم للتعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ليقوم 
  .برسالته على خير وجه ممكن ، وكذلك بالتعاون مع ما قد ينشا من هيئات مماثلة 

  
١٨  

مجلس للمجامع اللغوية تمثل فيه المجامع العربية والمكتـب   إنشاءعلى  األعضاءل تعمل الدو
الدائم للتعريب والعلماء المتخصصون ، ويعنى هذا المجلس على وجـه الخصـوص بتوحيـد    

  .المصطلحات العلمية وتنسيقها ونشرها 
١٩  

ومتاحفهـا  تعمل على توثيق الصالت بين دور الكتـب فيهـا    أنعلى  األعضاءتوافق الدول 
ذات  األثريـة العلمية والتاريخية والفنية بشتى الوسائل ، كتبادل المؤلفات والفهارس والقطـع  

النسخ المتعددة ، وتبادل الفنيين وبعثات التنقيب عن اآلثار ، كما تتعاون في مجال الكشف عن 
والتربويـة  العلمية  لألغراضعنها وحسن استثمارها  واإلعالماآلثار وصيانتها والتعريف بها 

  .والثقافية 
٢٠  

تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية الخاصة بالموسـيقى والمسـرح والسـينما    
المختلفة ، وتعمل علـى تسـجيل هـذه الفنـون      اإلعالموالفنون الشعبية والصحافة ووسائل 

  .ورعايتها وتنسيق جهود العاملين فيها وتبادل خبراتهم 



  

٢١  
والعلمية والفنية لما  األدبيةتضع كل منها تشريعا لحماية الملكية  أنعلى  ضاءاألعتعمل الدول 

  .ينتج في هذه الميادين في كل دولة من دول الجامعة العربية 
٢٢  

مراكز للتسـجيل فـي    إنشاءللمطبوعات وعلى  إيداعقانون  إصدارعلى  األعضاءتتفق الدول 
التسجيل فـي المنظمـة العربيـة للتربيـة      مركز إلىترسل كل دولة  إنكل دولة منها ، على 

والثقافة والعلوم بيانات وافية عن كل مطبوع ، وفقا لبطاقة خاصة موحدة يعدها المركز ، ثـم  
  . األعضاءنشرات دورية تتضمن ما طبع في الدول  بإصداريقوم المركز 

  
٢٣  

معاهـدها العلميـة   والمدرسين والخبراء بـين   األساتذةتوافق دول الجامعة العربية على تبادل 
تعتبر مدة الخدمة لمن هو موظف حكومي  إنبالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها ، على 

في حكومته ، ومع حفظ حقـه   كأنهاالخبراء الذين يشملهم التبادل  أو األساتذة أومن المدرسين 
دهم تعاقدا فرديا من حيث المنصب والترقية والتقاعد ، وكذلك تيسر انتقال غير الموظفين وتعاق

يتم ذلك عن طريـق الجهـة    أنخدماتهم ، على  إلىالمؤسسات التي تحتاج  أومع الحكومات 
  .الموضوعة لذلك  لألنظمةالمختصة وتبعا 

  
٢٤  

على تبادل الطالب والتالميذ بين مدارسها ومعاهدها التعليمية ، وتيسير  األعضاءتوافق الدول 
. المتبعة فيها  األنظمةراحل والصفوف المناسبة ومع مراعاة في الم إمكانياتهاقبولهم على قدر 

المشار إليها في المادة الرابعة من هذا الميثاق تعمل الـدول مـع    األسسوريثما يتحقق توحيد 
توحيد الشهادات فـي مراحـل الدراسـة     أواحتفاظها بأنظمة التعليم العامة فيها ، على تعادل 

بعضها مع بعض لتيسير ذلك ، وكـذلك تقـدم كـل دولـة      تعقد اتفاقات أنالمختلفة ويمكنها 
  .بيوت إلقامة طلبتها فيها  إنشاءالتي ترغب في  األعضاءالدول  أوالتسهيالت الممكنة للدولة 

  
٢٥  

على تلبية الحاجات الثقافية في البالد العربية التي تكون في حاجة إليها  األعضاءتتعاون الدول 
  .ا مع بعض وتتبادل المساعدات الفنية بعضه



  
٢٦  

على تشجيع الرحالت الثقافية والكشفية والرياضية بين البالد العربيـة ،   األعضاءتعمل الدول 
وذلك في المناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها ، وفقا إلمكانياتها ، مع العمل علـى تيسـير   

  .أسباب ذلك 
  

٢٧  
ها التشـريعية التربويـة والثقافيـة    الوسائل الالزمة للتقريب بين اتجاهات األعضاءتتخذ الدول 

وتوحيد ما يمكن توحيده منها ، وإدخال الدراسات القانونية المقارنة للبالد العربية فـي منـاهج   
  .جامعاتها ومعاهدها 

  
٢٨  

على تنسيق جهودها في سبيل التعاون الثقافي الـدولي وخاصـة مـع     األعضاءتتعاون الدول 
وتنظيم االتصاالت وإنشاء المؤسسات الثقافية في البالد منظمة اليونسكو وعلى تبادل الخبرات 

  .الصديقة 
  

٢٩  
يصدق على هذه المعاهدة من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن 
وتودع وثائق التصديق باألمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيـداع وثيقـة   

  .الدول المتعاقدة األخرى  ىإلتصديق كل دولة وتبلغه 
  

٣٠  
هـذا الميثـاق    إلىتنضم  أنيجوز للبالد العربية التي ليست أعضاء في جامعة الدول العربية 

الـدول   إلـى األمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضـمامها   إلىبإعالن يرسل منها 
  .المتعاقدة األخرى 

  
٣١  

  .األعضاءوثائق التصديق عليه من ثالث دول من الدول  إيداعيعمل بهذا الميثاق بعد شهر من 
  



٣٢  
األمـين   إلىتنسحب منه وذلك بمقتضى إعالن يرسل  أنيجوز ألي دولة ملتزمة بهذا الميثاق 

 ١٦بغداد فـي  . العام لجامعة الدول العربية ، وينتج اإلعالن أثره بعد سنة من تاريخ إرساله 
  ١٩٦٤) شباط ( فبراير  ٢٩/  ١٣٨٣شوال 

 


