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 الدكتور حممد ولد أعمر  السيد
 العربية للرتبية والثقافة والعلوماملدير العام للمنظمة  

 ،السيدات والسادة
 ،احلضور الكرام

يسعدني أن أرحب بكم اليوم في األمانة العامة لجامعةة الةدوا العربيةة 
"بيةةةل العةةةرب"أ وأن أعةةةكركم تكةةةي معةةةاركبكم فةةةي اةحب ةةةاا بيةةةوم الو ي ةةةة 

الو ةاي  العربيةأ وأوجه البحية إلة  كةا الو ةاي يين العةرب ومتسسةال ودور 
 .العربية في هذه المناسبة

األرعةي ال تنةوان "يأبي احب اُلنا هذا العام بيوم الو ي ة العربيةة بحةل 
الةذ  يم ةا  األرعةي  الو ةاي يليتكد تكة  أهميةة  العربية: الواقع والمأموا"

وأحةد م ومةال اليويةة الوةنيةة  العربةي ال  ةافية يبجزأ مةن المةورو   جزءا  
   الح اظ تكيه مسيولية قومية. والذ  ُيعد... لألمة العربية

 السياسةيالةدتم تكة  ب ةديم دومةا  جامعةة الةدوا العربيةة حرصةل  وقد
وضةعل اسةبرابيجية تربيةة موحةد  و ليذه ال ضةية الميمةةأ الالزم  والمعنوي

 الألرعةةةي أ أقرهةةة الةةةدوليلكمجكةةة   العربةةةي اإلقكيمةةةيبالبعةةةاون مةةةع ال ةةةر  
وقةةد  .2016تةةام تكةة  المسةةبو  الةةوزاري الةةدوا العربيةةة مجكةة  جامعةةة 
ييد  ال  النيةو  تربي لألرعي   مي ا   ك  اةسبرابيجية تاعبمكل هذه 
فةة  هةةذا  لكب ةةدم الجةةاري وبةةةويره مواكبةةة  فةة  الةةدوا العربيةةة  بيةةذا ال ةةةا 

 ال  سياسةةةةاببةةةا  الحةةة  تكةةة  وبضةةةمنل اةسةةةبرابيجية كةةةةذل  أ ...المجةةةاا
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ف  ميدان بوسيع آفا  البعاون بين الدوا العربية أرعي ية تربية موحد أ و 
ونعةر  ببةادا الخبةرال والممارسةال الناجحةةأمن خةالا ةسيما  ...األرعي 

رعةةةي  ودوره فةةة  المجبمةةةع تكةةة  المسةةةبويال العربيةةةة هميةةةة األ البوتيةةةة بأ
لكمجكةة   العربةةي اإلقكيمةةيوذلةة  بحةةل اعةةرا  ال ةةر   ...واةقكيميةةة والدوليةةة

 .رعي لأل  الدولي

 الدوليلكمجك   العربي اإلقكيميأدتو ال ر  ف  هذا اةةارأ و 
لألرعي  ال  بك ي  كا الجيود الممكنة لبن يذ بنود هذه اةسبرابيجية الب  

 العربيبةوير واقع األرعي  محدد  لفنية وضعل خةة تما وآليال 
العكمية صدر الندو  أن بُ  كما ابةكع إل  ...لالرب اء به ال  مسبويال أتك 

ف  خبام يوم لألرعي   الدوليلكمجك   العربي اإلقكيميالب  يع دها ال ر  
كا لندو  تماا اأ مبمنيا  ألف  هذا الصدد ياالو ي ة العربية بوصياب

 البوفي .

 ،والسادةالسيدات 
وبمضمونيا  وال  افي الحضاريعكا األرعي ال العربيةأ بم يوميا بُ 
 العربيمن أبرز البحديال الب  بواجه العما  أ واحد   العربي ال ومي

من محاوةل  لةم  العربية رعي ال األ المعبر  ف  ضوء ما بواجيه 
أ اضافة ال  بزوير وبعويه البرا  الباريخيهويبيا وبزوير مضمونيا 

 لألمة العربية. ال كري

 ما ببعر  لهلبسكية الضوء تك   سانحة   يم ا فرصة  ولعا هذا اليوم 
حبالا اةاغبصاب من قبا اسبالب و  منلععب ال كسةيني يوميا  اذاكر  
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مجبمع األرعي ين  جيدا  اسب ناييا  من ِقبا يبةكباألمر الذي  ...اإلسراييكي
كح اظ تك  بك  الذاكر  الحية لكععب لوالو اي يين في عب  أنحاء العالم 

 ال كسةيني. 

ال  جميورية أن أبوجه بخالص البينية  ي وبنيوف  هذا السيا أ ة 
ال  افية الب  ُت دل ف   ال عاليالالسودان تك  النجاح الباهر الذ  ح  به 

... وقد 2019مدينة بورسودان والب  اخبيرل تاصمة لك  افة العربية لعام 
المعرو  ال  افي  خصوصية وبميزالبأكيد تك  ف  هذه ال عالية  أسيمل

كما أوجه البينية ال   ...العربية واألفري ية بينالوةني السوداني في المنة 
بيل لحم تاصمة لك  افة العربية لعام مدينة دولة فكسةين تك  اخبيار 

تك  اسبضافة هذا الحد  الميم... وأبةكع قدربيا وكك    ة ف   أ2020
عيدل  ألن يكون العام ال ادم فرصة لبسكية الضوء تك  وضع المدينة الب 

... وما يعانيه أهكيا جراء اةحبالا  ميالد السيد المسيح تكيه السالم
 الحصار والبذليا. و 

السنوية أن نعيد وأخيرا أ فإنه من دواتي السعاد  في هذه ال عالية 
أ وكذل  العخصيال بالجميورية البونسية الوةنيدار األرعي  بكريم 
تك  الو ي ة ظ اح المجاا  صاحبة اإلنجاز واإلسيام المبميز فيالعربية 
ونوجه كا العكر والب دير ال  كا من قام وي وم تك  ح ظ  ... العربية

... ذل  أن ععبا  بال ذاكر  هو بالبأكيد ععٌب بال  العربيو اي نا وبرا نا 
 مسب با.

 ،،مــرًا لكـشك
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