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رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمّو  �شاحب  من  كرمية  برعاية 
جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل، انعقد املوؤمتر الدويل ال�شاد�س للغة العربية خالل الفرتة 
للغة  الدويل  املجل�س  يرفع  املنا�شبة  وبهذه  1438هـ.  �شعبان   8 –  5 املوافق   2017 مايو   4 –  1
العربية  الإمارات  قادة  اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  وجميع  العربية 
املتحدة و�شعبها العربي الأ�شيل امل�شياف ويف مقدمهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  واإىل �شاحب  الدولة،  نهيان رئي�س 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي راعي املوؤمتر، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي، الذين ما فتئوا يقدمون املبادرات اخلالقة يف خدمة اللغة العربية 
ويقفون اإىل جانبها داعمني وموؤيدين وموجهني وم�شجعني لكل اجلهود التي تعمل على خدمتها 

والنهو�س بها. 
املوجز  التقرير  بهذا  يتقدم  اأن  العربية  للغة  ال�شاد�س  الدويل  املوؤمتر  ي�شر  تقدم  ما  على  وبناًء 
اأعمال، واأن يوجه بع�س التو�شيات التي ا�شتنتجها من التقارير   اأهم ما ورد يف املوؤمتر من  عن 

والأبحاث والدرا�شات والتجارب والنقا�شات التي قدمت يف املوؤمتر، موؤكدًا ما يلي: 
للمجل�س  الإدارة  ملجل�س  والثاين  العمومية  للجمعية  الرابع  امل�شرتك  الجتماع  انعقد  اأواًل:  
الدويل للغة العربية يوم الإثنني 1 مايو 2017 املوافق 5 �شعبان 1438هـ برئا�شة جامعة 
ال�شفري  �شعادة  امل�شاعد  العام  بالأمني  ممثلة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  العربية  الدول 
جمل�س  واأع�شاء  العمومية  اجلمعية  اأع�شاء  وبح�شور  العاليل،  الدين  بدر  الدكتور 

الإدارة من موؤ�ش�شات واأفراد، وقد �شدر عن الجتماع عدد من القرارات اأهّمها: 
للعام 2016، كما مت  للمجل�س  العام  الأمني  املقدم من  ال�شنوي  التقرير  املوافقة على   
الطالع على التقرير املايل املقدم من املحا�شب القانوين عن ح�شابات املجل�س منذ 
تاأ�شي�شه حتى نهاية عام 2016 م، وقد رّحب اأع�شاء اجلمعية بهذا التقرير الذي وّثق 
املوارد والنفقات خالل الفرتة املا�شية ومتت املوافقة عليه، واعتماد ميزانية املجل�س 
وفعاليات  باأن�شطة  تتعلق  التي  املو�شوعات  لعام 2017 م، كما متت مناق�شة عدد من 

املجل�س وخططه امل�شتقبلية.
العربية من يوم 2 مايو 2017 املوافق 6  للغة  ال�شاد�س  بداأت فعاليات املوؤمتر الدويل  ثانيًا:  
�شعبان 1438هـ،   8 املوافق  يوم 4 مايو 2017  نهاية  وا�شتمرت حتى  �شعبان 1438هـ  

البيان اخلتامي لفعاليات امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س للغة العربية 
دبي – الإمارات العربية املتحدة

ي�م اخلمي�س 4 ماي� 2017 امل�افق 8 �سعبان 1438هـ
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تخللتها الندوات املتزامنة التي �شارك فيها مئات الباحثني واجلل�شات الرئي�شية التي 
التي  املو�شوعات  الكثري من  وامل�شوؤولني، ملناق�شة  القرار  �شارك فيها نخبة من �شّناع 
 1500 عن  يزيد  ما  املوؤمتر  ح�شر  وقد  امل�شتويات.  جميع  على  العربية  باللغة  تتعلق 
يعتمد  املوؤمتر  ولأن  املوؤمتر.  يف  قدمت  بحثًا   718 ملناق�شة  دولة    73 من  �شخ�شية 
الأبحاث املحّكمة التي ي�شارك يف حتكيمها �شنويًا ما يزيد عن 400 حمكم من الأ�شاتذة 
املميزين من خمتلف التخ�ش�شات، فاإنه يتم اختيار اأف�شل 15 بحثًا مقدمًا يف املوؤمتر 

م اأ�شحابها يف احلفل اخلتامي يف كل عام.  وُيكرَّ
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  ال�شمّو  املوؤمتر بح�شور �شاحب  ت�شّرف  ثالثًا:  
ويل عهد دبي، و�شّلم �شمّوه الكرمي جائزة حممد بن را�شد للغة العربية التي تعّد اأهم 
ني  جائزة خلدمة اللغة العربية. وقد حظي املوؤمتر بح�شور كبري من امل�شوؤولني واملخت�شّ

واملعنيني باللغة العربية.
اإىل  الحرتام  وعظيم  والتقدير  ال�شكر  بخال�س  العربية  للغة  الدويل  املجل�س  يتوجه  رابعًا:  
معايل الأمني العام لحتاد املغرب العربي الأ�شتاذ الدكتور الطيب البكو�س على تلبيته 
دعوة �شاحبة اجلاللة اللغة العربية وح�شوره وم�شاركته ودعمه للموؤمتر وللغة العربية، 
واملوؤ�ش�شات  املنظمات  با�شم  معاليه  األقاها  التي  التوجيهية  الر�شمية  الكلمة  وعلى 
اأع�شاء اجلمعية العمومية للمجل�س الدويل للغة العربية والتي لقيت اهتماما كبريا من 

قبل امل�شاركني يف املوؤمتر. 
خام�ضًا:  عقدت جمعية كليات الآداب يف الوطن العربي، التي ت�شّم يف ع�شويتها اأكرث من 120 
كلية اآداب، اجتماعها ال�شنوي يف �شيافة املوؤمتر الدويل ال�شاد�س للغة العربية، ومتّيز 
هذا اللقاء العلمي بح�شور عدد كبري من عمداء كليات الآداب يف هذا الجتماع الذي 
يعّد اإ�شافة مهمة ودعمًا كبريًا للغة العربية واملهتمني بها، وقد �شارك ال�شادة العمداء 
يف حفل الفتتاح وت�شليم جائزة حممد بن را�شد للغة العربية ويف اجلل�شات الرئي�شية 
والندوات. وقررت اجلمعية العلمية لكليات الآداب يف الوطن العربي اأن تعقد موؤمترها 

ال�شنوي �شمن فعاليات املوؤمتر الدويل للغة العربية يف كل عام.
نّظم املوؤمتر بالتعاون مع املركز الوطني للقيا�س، ولأول مرة، ور�شة تدريبية عن كيفية  �ضاد�ضًا:  
على  املوافقة  متت  وقد  النتائج،  حتليل  وكيفية  العربية  اللغة  اختبارات  وو�شع  بناء 
م�شاركة 250 م�شاركًا من بينهم معلمون ومعلمات من وزارة الرتبية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، بالإ�شافة اإىل الأ�شاتذة والأكادمييني والباحثني امل�شاركني يف املوؤمتر، 
وت�شّلم امل�شاركون �شهادات خا�شة بالدورة. و�شوف ينّظم املوؤمتر يف ال�شنوات القادمة 
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قدراتهم  وتعزيز  امل�شاركني  لدعم  املوؤمتر  اأعمال  �شمن  تخ�ش�شية  ودورات  ور�شًا 
ومهاراتهم يف اجلوانب املهنية والعلمية التي يحتاجون اإليها.

ملناق�شة  اجتماعات  عدة  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  العربية  اللغة  اأق�شام  روؤ�شاء  عقد  �ضابعًا:   
تطوير اأداء يف اأق�شام اللغة العربية وتوفري الدعم املهني والعلمي الالزم لها لتحقق 
لجتماعات  مقدمة  التمهيدية  الجتماعات  هذه  وتعّد  املرجّوة.  العلمية  اأهدافها 
اجتماعات  تتواىل  و�شوف  اجلامعات،  يف  العربية  اللغة  اأق�شام  لروؤ�شاء  قادمة 
املجل�س  يعقدها  التي  القادمة  املوؤمترات  يف  العربية  اللغة  اأق�شام  روؤ�شاء  ولقاءات 

الدويل للغة العربية. 
التحكيم  التي فازت يف  املميزة  الأبحاث  املوؤمتر يف اجلل�شة اخلتامية عددا من  كرم  ثامنًا:  
اأف�شل الأبحاث املقدمة يف املوؤمتر، وقد تكرم  العلمي الذي مر بعدة مراحل لختيار 
العام  الأمني  العاليل  الدين  الدكتور بدر  ال�شفري  للفائزين �شعادة  ال�شهادات  بت�شليم 
امل�شاعد جلامعة الدول العربية والتي ت�شغل من�شب رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الدويل 

للغة العربية يف دورته الأوىل.
�شهدت اجلل�شة اخلتامية توقيع مذكرة تفاهم بني املجل�س الدويل للغة العربية واحتاد  تا�ضعًا:  
العدوان،  اأبوعرابي  الدكتور �شلطان  الأ�شتاذ  العام  بالأمني  العربية ممثال  اجلامعات 
ثم تال الأ�شتاذ الدكتور عبداللطيف عبيد الأمني العام امل�شاعد جلامعة الدول العربية 

ع�شو هيئة اخلرباء يف املجل�س الدويل للغة العربية البيان اخلتامي والتو�شيات.
عا�ضرًا: يوؤكد املوؤمتر املباديء والتو�شيات التالية:

لقد اعتمدت الدول العربية منذ ا�شتقاللها اللغة العربية يف ت�شكيل الأنظمة الوطنية   .1
وحدتها  و�شائل  اأهم  من  هي  واجلامعة  املوحدة  العربية  اللغة  باأن  اأدركت  التي 
وت�شامنها وقوتها وبناء كوادرها واملحافظة على ثوابتها ومرجعياتها وقيمها ومثلها 
العليا، كما اأن التعليم والعمل والإدارة باللغة العربية حتافظ على الأجيال القادمة 
والإ�شالمية  والعربية  الوطنية  بيئتهم  عن  تبعدهم  عاملية  م�شاريع  يف  الذوبان  من 
ملجتمعاتهم  وولءهم  انتماءهم  وت�شعف  خارجية،  وبثقافات  مب�شاريع  وتربطهم 
امل�شا�س  فاإن  لهذا  واأجدادهم.  اأباوؤهم  تربى عليها  التي  والأخالق  القيم  ومنظومة 
الوحدة  تهدد  التي  التحديات  من  الكثري  ي�شبب  �شوف  اإ�شعافها  اأو  العربية  باللغة 

والأمن وال�شلم الأهلي. 
اإ�شدار قرارات  اإىل  يدعو املوؤمتر جميع منظمات العمل العربي والإ�شالمي امل�شرتك   .2
على م�شتوى القمم التي يجتمع فيها اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو والفخامة روؤ�شاء الدول 
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املعايل  اأ�شحاب  يعقدها  التي  الوزارية  املوؤمترات  م�شتوى  وعلى  والإ�شالمية،  العربية 
الوزراء يف جميع الوزارات بهدف فر�س اللغة العربية يف جميع �شوؤون احلياة وت�شجيع 

ن�شرها والعمل بها وتعزيزها.
يوؤكد املوؤمتر اأن من يعمل على اإق�شاء اللغة العربية وتهمي�شها يف اأي موقع من مواقعها   .3
املجتمع  تفتيت  يف  وي�شهم  الوطنية  احلكم  واأنظمة  للد�شاتري  خمالفا  يعد  الطبيعية 

و�شرب الوحدة الوطنية.  
4.  اإن حما�شة الأفراد واملوؤ�ش�شات وم�شاركتهم يف الفعاليات التي تهتم باللغة اللعربية هما 
دليل على اعتزاز اجلميع بلغتهم العربية، لأن اعتزاز املواطنني واحرتامهم للغتهم هو 
اأ�شا�س النه�شة العامة التي تعتمد على اللغة العربية ال�شليمة يف جميع �شوؤون احلياة. 
وهذا العتزاز لن يتم اإل اإذا احتلت العربية مكانتها الطبيعية يف كل جمالت احلياة 

ب�شفتها لغة احلياة والعمل ولغة ديننا احلنيف.
الدول  املوؤمتر  والإ�شالمية يدعو  العربية  الدول  واأنظمة احلكم يف  للد�شاتري  احرتاما   .5
القوانني  ل�شّن  الالزمة  اجلهود  بذل  اإىل  والأهلية  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  واحلكومات 
الوطني  امل�شتوى  على  اللغة  م�شاألة  تنظم  التي  اللغوية  ال�شيا�شات  وو�شع  والت�شريعات 
والعربي والإ�شالمي، اأخذًا يف العتبار باأن اللغة العربية املوحدة واجلامعة التي متثل 
واأنظمة  والد�شاتري  الأنظمة  ح�شب  الر�شمية  الوطنية  اللغة  هي  وال�شتقالل  ال�شيادة 
ال�شالح،  املواطن  واإعداد  املجتمع  اإنتاج  اإعادة  تتم  وبها  العربية،  الدول  يف  احلكم 
وامل�شاواة بني املواطنني، مع التاأكيد اأن غياب ال�شيا�شات اللغوية يوؤدي اإىل ت�شٍظ لغوّي 

يهدد الأمن وال�شتقرار والوحدة الوطنية. 
اإليها،  الأخرى ح�شب احلاجة  اللغات  تعلم  الكامل على  الت�شجيع  اأهمية  املوؤمتر  يوؤكد   .6
مع التحذير من الآثار ال�شلبية الناجتة من العتماد على اللغات الأجنبية يف التعليم 
والإدارة والإعالم و�شوق العمل وغريها من املوؤ�ش�شات احليوية والوطنية بدًل من اللغة 

الوطنية ممثلة يف العربية.
دعوة املوؤ�ش�شات الت�شريعية والقانونية ممثلة يف الربملانات وجمال�س ال�شورى اإىل تقدمي   .7
املبادرات الالزمة من اأنظمة وت�شريعات حلماية اللغة الوطنية، ممثلة يف اللغة العربية، 
و�شوق  والإدارة  التعليم  وخا�شة  احليوية،  امليادين  جميع  يف  والإق�شاء  التهمي�س  من 
العمل والإعالم والثقافة وال�شياحة والتجارة وال�شناعة والتقنية، وكذلك الأ�شرة التي 

تتحمل امل�شوؤولية الأوىل يف املحافظة على اللغة العربية والهتمام بها.
يف  املدنية  واخلدمة  وال�شناعة  والتجارة  والعمل  والداخلية  اخلارجية  وزارات  دعوة   .8
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جميع  وحث  ال�شليمة،  العربية  اللغة  بغري  العمل  متنع  قوانني  �شن  اإىل  العربية  الدول 
املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية على عقد الدورات التدريبية للعاملني بها يف جمال اللغة 
العربية. كما ياأمل املوؤمتر من هذه الوزارات ال�شيادية اأن تعمل على ا�شت�شدار قوانني 
ت�شرتط املوافقة على العمل يف جميع التخ�ش�شات واملهن املعرفة الكافية من قبل غري 

العرب باللغة العربية.
واآليات  طرق  يف  النظر  اإعادة  اإىل  العربي  الوطن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارات  دعوة   .9
التدري�س باللغة العربية، والعمل على اإعادة النظر يف اخلطط الدرا�شية ويف الن�شبة 
املعيارية لعدد احل�ش�س وال�شاعات املعتمدة لتدري�س اللغة العربية مقارنة بغريها من 
املواّد الدرا�شية، مع تاأكيد اأهمية تعليم املهارات اللغوية يف املراحل الدرا�شية الأوىل 
لأنها اأ�شا�س املراحل التعليمية الالحقة، و�شرورة اأن تتم عملية تاأهيل املعلمني واملعلمات 
مبن فيهم معلمو املواّد الأخرى يف دورات تدريبية ب�شكل دوري يف كل عام وربط ذلك 
بالتقييم ال�شنوي لأدائهم املهني بهدف تطوير مهاراتهم اللغوية ورفع م�شتوى الوعي 

لديهم مب�شاألة اللغة التي يعتمدها الطالب يف م�شوار حياته التعليمية واملهنية.
دعوة وزارات التعليم العايل وما يتبعها من اجلامعات والكليات يف جميع مراحل التعليم   .10
العايل يف الوطن العربي اإىل اعتماد اختبارات للقبول تقوم على حتديد م�شتوى الكفاءة 
املختلفة،  العلمية  الأق�شام  التخ�ش�شات يف  اإىل جميع  املتقدمني  العربية لدى  اللغة  يف 
الوطنية،  اللغة  العربية  باللغة  �شواٌء  الكتابة  م�شتوى  يف  امللحوظ  ال�شعف  نتيجة  وذلك 
التدري�س  اأهمية  تاأكيد  مع  التخ�ش�شات،  بع�س  يف  امل�شتخدمة  الأجنبية  باللغات  اأو 
باللغة الوطنية يف جميع التخ�ش�شات، وت�شجيع الأ�شاتذة كل يف جمال تخ�ش�شه على 
ترجمة اأحدث الكتب العلمية امل�شتخدمة يف اجلامعات املتقدمة يف دول العامل. وهذا ل 
يعني عدم ت�شجيع الطالب والطالبات وتدريبهم على اللغات الأجنبية ح�شب ال�شرورة 
واحلاجة وفق ال�شيا�شات اللغوية التي حتافظ على الهوية وال�شيادة وال�شتقالل. كذلك 
يوؤكد املوؤمتر �شرورة اأن تبادر اجلامعات اإىل تقييم الو�شع اللغوي يف اأق�شامها وكلّياتها 
ومبا يرتقي بواقع العربية فيها بهدف تعزيز املواطنة واملحافظة على الهوية وجت�شريا 
للفجوة بني اللغة العربية والعلوم واملعارف املختلفة من خالل الرتجمة امل�شتمرة للكتب 

اجلامعية العلمية احلديثة التي تقدم يف اجلامعات بالدول املتقدمة. 
اأق�شام اللغة العربية يف اجلامعات اإىل مراجعة اخلطط الدرا�شية وفق معايري  دعوة   .11
العربية  اللغة  على  بامل�شلحة  يعود  ومبا  كتخ�ش�س  اللغة  على  تركز  علمية  و�شوابط 
وعلومها املختلفة، والعمل مع اأق�شام اللغة العربية يف اجلامعات املختلفة على احل�شول 
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على العتماد الأكادميي للخطط الدرا�شية ل�شمان جودتها ونوعيتها ومعا�شرتها.
العلمية  الأق�شام  يف  الأ�شاتذة  تعيني  معايري  مراجعة  اإىل  العربية  اللغة  اأق�شام  دعوة   .12
واإىل و�شع �شوابط ت�شمن اجلودة والنوعية والتاأهيل العلمي والبحثي الكايف لالأ�شاتذة 

العاملني يف اأق�شام اللغة العربية.
دعوة اأق�شام اللغة العربية اإىل النخراط يف م�شاريع تعليم وتدريب املجتمع يف جمال   .13
التي  امل�شاريع  من  وغريها  العمل  وور�س  التدريبية  الدورات  خالل  من  العربية  اللغة 

تخدم املجتمع بجميع �شرائحه وحتبب اإليه اللغة العربية.
دعوة موؤ�ش�شات الإعالم العربية اإىل و�شع معايري و�شوابط وت�شريعات تقنن ا�شتخدام   .14

اللغة العربية يف املوؤ�ش�شات والربامج وامل�شاريع والإعالنات يف جميع و�شائل الإعالم.
دعوة اأق�شام الإعالم اإىل �شرورة اأن يكون من بني معايري القبول يف املجالت الإعالمية   .15

املختلفة اإتقان املتقدمني من الطالب والطالبات للغة العربية.
اأعمالها  العربية يف  اللغة  اعتماد  اإىل  والأهلية  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  دعوة   .16

الإدارية وا�شرتاط اإتقان اللغة العربية �شمن �شروط التقدم للوظائف املختلفة.
دعوة الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية املعنية بالعمالة الوافدة اإىل �شن قوانني   .17
و�شيا�شات اأو اأنظمة جلعل املعرفة باللغة العربية �شمن �شروط التعاقد مع غري العرب.
دعوة اجلميع دوًل وحكومات وموؤ�ش�شات حكومية واأهلية وجمتمعات واأفرادًا اإىل جعل   .18
اللغة العربية ق�شية فردية واأ�شرية وجمتمعية ووطنية وعربية ي�شارك اجلميع يف بحثها 

ومناق�شتها والهتمام بها.
عليها  تنطبق  التي  املبادرات  تقدمي  يف  بفاعلية  امل�شاركة  اإىل  اجلميع  املوؤمتر  يدعو   .19

�شروط جائزة حممد بن را�شد للغة العربية.
يدعو املوؤمتر اجلميع اإىل امل�شاركة يف املوؤمتر الدويل ال�شابع للغة العربية واملقرر عقده   .20

يف دبي من 17 اإىل 21 اإبريل 2018 م املوافق 1 – 5 �شعبان 1439هـ.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته


