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التقرير اخلتامي لأعمال امل�ؤمتر الدويل 
ال�سابع لّلغة العربية 

دبي – الإمارات العربية املتحدة
ي�م ال�سبت 21 اأبريل 2018 امل�افق 5 �سعبان 1438هـ

اأنعم علينا بالّلغة العربية، وال�سكر له تعاىل على  العاملني الذي  احلمد هلل رب 
ت�فيقه املتزايد من عام اإىل عام القائل "َلِئن �َسَكْرُتْ َلأَِزيَدنَُّكْم"، اأما بعد:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمّو  �شاحب  من  كرمية  برعاية 
العربية  لّلغة  ال�سابع  الدويل  امل�ؤمتر  انعقد  دبي حفظه اهلل،  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
خالل الفرتة 19 - 21 اإبريل 2018م امل�افق 3 – 5 �سعبان 1439هـ. وبهذه املنا�سبة يرفع 
امل�ؤمتر  يف  وم�ساركني  واأفراد  م�ؤ�س�سات  من  اأع�سائه  وجميع  العربية  لّلغة  الدويل  املجل�س 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإىل قادة الإمارات العربية املتحدة و�سعبها العربي الأ�سيل 
امل�سياف ويف مقدمهم �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، واإىل 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
حاكم دبي راعي امل�ؤمتر، الذين ما فتئ�ا يقدم�ن املبادرات اخلاّلقة يف خدمة الّلغة العربية 
على  تعمل  التي  اجله�د  لكل  وم�سجعني  وم�جهني  وم�ؤيدين  داعمني  جانبها  اإىل  ويقف�ن 

خدمتها والنه��س بها. 
كما نت�جه بالدعاء اإىل اهلل تعاىل اأن يدمي على �سع�بنا ودولنا اأمنها وا�ستقرارها ووحدتها، 
واأن يدفع عنها الفنت الظاهرة والباطنة، واأن يحميها من كيد املرتب�سني بها، واأن ي�فق 
وحماية  �سع�بهم  خدمة  على  يعينهم  واأن  والإ�سالمية  العربية  الدول  جميع  يف  القادة 

اأوطانهم ودولهم.
اأحمد بن  �شاحب ال�شمّو ال�شيخ  بح�س�ر  العربية  لّلغة  ال�سابع  الدويل  امل�ؤمتر  ت�سّرف  لقد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد للمعرفة، و�سّلم �سمّ�ه الكرمي 
جائزة حممد بن را�سد لّلغة العربية نيابة عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، راعي املوؤمتر و�شاحب اجلائزة 
اثنتي  م�زعًا على  دولر  ملي�ن  قيمتها  وتبلغ  العربية،  الّلغة  خلدمة  جائزة  اأهم  تعّد  التي 

ع�سرة فئة. 
ني  لقد حظي امل�ؤمتر بح�س�ر كبري من اأ�سحاب ال�سم� واملعايل وال�سعادة وامل�س�ؤولني واملخت�سّ
واملعنيني بالّلغة العربية من خمتلف دول العامل. وي�سّر امل�ؤمتر اأن يت�جه بخال�س ال�سكر 
والحتادات واملجامع واجلمعيات  املنظمات  اأمناء  املعايل وال�سعادة  اأ�سحاب  اإىل  والتقدير 
ويف  وم�ساركتهم  ح�س�رهم  على  العاّمني  ومديريها  والثقافية  والفكرية  العلمية  وامل�ؤ�س�سات 

مقدمتهم:
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واملجامع  لالحتادات  الر�سميني  واملمثلني  وامل�س�ؤولني 
اخلرباء  هيئة  واأع�ساء  العلمية  وامل�ؤ�س�سات  واجلمعيات 
العربية  لّلغة  الدويل  املجل�س  يف  العم�مية  اجلمعية  اأع�ساء 

الذين �سارك�ا يف امل�ؤمتر ويف مقدمهم:
�شعادة  العام  املدير  مب�ساعد  ممثلًة  الي�ن�سك�  منظمة  	•

الدكتورة ندى النا�شف.
معايل  العام  بالأمني  ممثلًة  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  	•

الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني
– اإي�س�سك�  والثقافة  والعل�م  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  	•
ممثلًة باملدير العام معايل الدكت�ر عبدالعزيز بن عثمان 

الت�يجري.
امل�ساعد  العام  بالأمني  ممثلًة  العربية  الدول  جامعة  	•

معايل الدكتور بدر الدين عاليل.
بالأمني  ممثاًل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  	•
العام امل�ساعد �شعادة الأ�شتاذ خليفة بن �شعيد العربي.

معايل  العام  بالأمني  ممثاًل  العربي  املغرب  احتاد  	•
الأ�شتاذ الدكتور الطيب البكو�س.

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م – األك�س� ممثلة  	•
باملدير العام معايل الدكتور �شعود بن هالل احلربي.

مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ممثاًل باملدير العام  	•
معايل الدكتور علي عبد اخلالق القرين.

معايل  العام  بالأمني  ممثاًل  العربية  اجلامعات  احتاد  	•
الأ�شتاذ الدكتور �شلطان اأبو عرابي العدوان.

�شعادة  العام  بالأمني  ممثاًل  العربي  الربملاين  الحتاد  	•
الأ�شتاذ فايز ال�شوابكة.

�شعادة  العام  بالأمني  ممثاًل  العربية  امل�سارف  احتاد  	•
الأ�شتاذ و�شاح ح�شن فتوح.

امل�ساعد  العام  بالأمني  ممثاًل  العرب  املحامني  احتاد  	•
�شعادة الأ�شتاذة ملياء �شربي.

العربية يف اململكة الأردنية الها�سمية ممثاًل  الّلغة  جممع  	•
بالرئي�س معايل الأ�شتاذ الدكتور خالد الكركي.

ال�س�رية  العربية  اجلمه�رية  يف  العربية  الّلغة  جممع  	•
حممود  الدكتور  الأ�شتاذ  معايل  الرئي�س  بنائب  ممثاًل 

ال�شيد.
العام  بالأمني  ممثاًل  ال�س�دان  يف  العربية  الّلغة  جممع  	•

معايل الأ�شتاذ الدكتور ال�شديق جمتبى الأمني.
املجل�س الأعلى لّلغة العربية يف اجلزائر ممثاًل بالرئي�س  	•

معايل الأ�شتاذ الدكتور �شالح بالعيد.

عام  اأمني  العثيمني  اأحمد  بن  يو�شف  الدكتور  معايل  	•
واألقى  امل�ؤمتر  �سرف  الذي  الإ�سالمي  التعاون  منظمة 
اأع�ساء  وامل�ؤ�س�سات  املنظمات  با�سم  الفتتاحية  الكلمة 
التي  العربية  لّلغة  الدويل  املجل�س  العم�مية يف  اجلمعية 

كانت حمل الهتمام والتقدير الكبريين.
معايل الدكتور الطيب البكو�س اأمني عام احتاد املغرب  	•
عن  الأوىل  الرئي�سة  اجلل�سة  يف  م�ساركته  على  العربي 
جه�د املنظمات يف خدمة الّلغة العربية، وتكرمه بت�قيع 

مذكرة التفاهم مع املجل�س الدويل لّلغة العربية.
معايل الدكتور بدر الدين عاليل الأمني العام امل�ساعد  	•
العربية  الدول  جامعة  ممثل  العربية  الدول  جلامعة 
لّلغة العربية على  رئي�س جمل�س الإدارة للمجل�س الدويل 
يف  املنظمات  "جه�د  عن  الرئي�سة  اجلل�سة  يف  م�ساركته 

خدمة الّلغة العربية".
العام  الأمني  العربي  �شعيد  بن  خليفة  الأ�شتاذ  �شعادة  	•
التعاون  ملجل�س  والتنم�ية  القت�سادية  لل�س�ؤون  امل�ساعد 
لدول اخلليج العربية، ممثل جمل�س التعاون لدول اخلليج 
لّلغة  الدويل  للمجل�س  العم�مية  اجلمعية  رئي�س  العربية 
دورتها  يف  العم�مية  للجمعية  رئا�سته  على  العربية، 

اخلام�سة.  
التويجري  عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور  معايل  	•
والثقافة  والعل�م  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  عام  مدير 
الأوىل  الرئي�سة  اجلل�سة  يف  م�ساركته  على  )اإي�س�سك�( 
عن جه�د املنظمات يف خدمة الّلغة العربية، وعلى تكرمه 

بت�قيع مذكرة التفاهم مع املجل�س الدويل لّلغة العربية.
عام  مدير  احلربي  هالل  بن  �شعود  الدكتور  معايل  	•
)األك�س�( على  والعل�م  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
م�ساركته يف اجلل�سة الرئي�سة الأوىل عن "جه�د املنظمات 
يف خدمة الّلغة العربية"، وت�سلمه جائزة حممد بن را�شد 
بالرباط  التعريب  تن�سيق  ملركز  املمن�حة  العربية  لّلغة 

التابع للمنظمة.
عام  مدير  القرين  اخلالق  عبد  بن  علي  الدكتور  معايل  	•
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج على م�ساركته يف اجلل�سة 
العربية"،  الّلغة  خدمة  يف  املنظمات  "جه�د  عن  الرئي�سة 
وت�سلمه جائزة حممد بن را�شد لّلغة العربية با�سم مكتب 

الرتبية العربي لدول اخلليج.
املجل�س  اأع�ساء  امل�ؤ�س�سات  والتقدير  بال�سكر  نخ�س  كما 
والروؤ�ساء  العامني  بالأمناء  ممثلة  العربية  لّلغة  الدويل 
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�شعادة  الرئي�س  بنائب  ممثاًل  للقيا�س  ال�طني  املركز  	•
الدكتور عبداهلل القاطعي.

املتناظرة  التخ�س�سية  الكليات  جلمعيات  والتقدير  وال�سكر 
ممثلة بالأمناء العامني والعمداء والعميدات ممثلي الكليات 

الأع�ساء:
العربي ال�طن  يف  الآداب  كليات  جمعية  	•

العربية الهند�سة  كليات  جمعية  	•
يف ال�طن العربي الطب  كليات  جمعية  	•

العربية الدول  يف  الرتبية  كليات  جمعية  	•
العربية واملعل�مات  احلا�سبات  كليات  جمعية  	•

العربية التمري�س  كليات  جمعية  	•
العربية ال�سيدلة  كليات  جمعية  	•

اجلميلة الفن�ن  كليات  جمعية  	•
جمعية كليات ومعاهد واأق�سام العالج الطبيعي والفيزيائي  	•

امل��سيقى  ومعاهد  كليات  جمعية  	•
وال�سياحة الفندقة  كليات  جمعية  	•

العربية الرتجمة  كليات  جمعية  	•
ال�طن العربي يف  الزراعة  كليات  جمعية  	•

العربي ال�طن  يف  البيطري  الطب  كليات  جمعية  	•
احلق�ق  كليات  جمعية  	•
ال�سريعة كليات  جمعية  	•

ال�طن  يف  وال�سيا�سية  والعل�م  الإدارة  كليات  جمعية  	•
العربي

الجتماعي العمل  ومعاهد  كليات  جمعية  	•
العربية بالّلغة  املهتمة  الأهلية  اجلمعيات  اإىل  بالإ�سافة  	•
العربية   اجلامعات  لحتاد  الكبريان  والتقدير   وال�سكر 
 ومل�ؤ�س�ساته املتعددة واأمنائها، وجلمعية عمداء كليات الآداب
امل�ؤمتر هذا  اأ�سغال  يف  ي�سارك�ن  الذين  الأع�ساء   والعمداء 
على وحر�سهم  �سراكتهم  بذلك  م�ؤكدين  الثانية،   للمرة 
بروؤ�ساء امل�ؤمتر  ويرحب  معها.  وت�سامنهم  العربية   الّلغة 
 اأق�سام الّلغة العربية الذين اأ�سهم�ا يف اإ�سافة جمعية ن�عية
 جديدة بح�س�رهم وتاأ�سي�سهم للجمعية الدولية لأق�سام الّلغة

.العربية
اجلل�سات وروؤ�ساء  والباحثات  الباحثني  جلميع   وال�سكر 
الّلغة على  وامل�ؤمتنني  احلقيقيني  )ال�سفراء   واملحكمني، 
تكبدوا الذين  احل�س�ر  جلميع  الكبري  والتقدير   العربية(. 
اأطفالهم وبق�ت  وال�قت  باملال  والت�سحية  ال�سفر   معاناة 
 واأ�سرهم غرية وحمبة للغتهم العربية، ويح�سب لهم الف�سل

 بعد اهلل يف جعل هذا امل�ؤمتر من بني اأهم امل�ؤمترات العلمية
 والأكادميية والفكرية والثقافية والإثرائية يف وطننا العربي،
لرفع الطاقات  وح�سد  اجله�د  ت�حيد  يف  دوليًا   واأ�سهرها 

.م�ست�ى ال�عي بالّلغة العربية وتعزيز مكانتها
لّلغة ال�سابع  الدويل  امل�ؤمتر  ي�ّسر  �سبق،  ما  على   وبناًء 
اأهم ما ورد فيه اأن يتقدم بهذا التقرير امل�جز عن   العربية 
من ا�ستنتجها  التي  الت��سيات  بع�س  يقدم  واأن  اأعمال،   من 
التي والنقا�سات  والتجارب  والدرا�سات  والأبحاث   التقارير 
امل�ؤ�س�سات جميع  من  امل�ؤمتر  ويطلب  امل�ؤمتر،  يف   قدمت 
 احلك�مية والأهلية والأع�ساء تعميم هذا التقرير والت��سيات

 :وال�ستفادة منها م�ؤكدًا ما يلي

للجمعية  اخلام�س  امل�شرتك  الجتماع  انعقد  اأوًل: 
العمومية والثالث ملجل�س الإدارة للمجل�س الدويل 
لّلغة العربية ي�م الأربعاء 18 اإبريل 2018م امل�افق 2 
�سعبان 1439هـ، برئا�سة جمل�س التعاون لدول اخلليج 
ب�شعادة  ممثاًل  العم�مية،  اجلمعية  رئي�س  العربية 
العام  الأمني  العربي  �شعيد  بن  خليفة  الأ�شتاذ 
وبح�س�ر  والتنم�ية،  القت�سادية  لل�س�ؤون  امل�ساعد 
الإن�سان  �س�ؤون  قطاع  رئي�س  الزياين  عادل  الدكتور 
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  من  والبيئة 
وم�ساركة جامعة الدول العربية رئي�س جمل�س الإدارة 
ممثلة بالأمني العام امل�ساعد معايل ال�شفري الدكتور 
الدكتور  الأ�شتاذ  وبح�س�ر  عاليل،  الدين  بدر 
جلامعة  امل�ساعد  العام  الأمني  عبيد  عبداللطيف 
الدول العربية ع�س� هيئة اخلرباء واأع�ساء اجلمعية 
م�ؤ�س�سات  من  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  العم�مية 
القرارات  الجتماع عدد من  وقد �سدر عن  واأفراد، 

اأهّمها:
امل�افقة على التقرير ال�سن�ي املقدم من الأمني  	•

العام للمجل�س للعام 2017م.
الطالع على التقرير املايل املقدم من املحا�سب  	•
القان�ين عن ح�سابات العام 2017م. وقد رّحب 
اأع�ساء اجلمعية بالتقريرين ومت اعتماد ميزانية 

املجل�س لعام 2018م.
باأن�سطة  املتعلقة  امل��س�عات  من  عدد  ن�ق�س  	•
املجل�س وفعالياته وخططه امل�ستقبلية، ومن بينها 
مدينة الّلغة العربية، والإجازة يف الّلغة العربية، 
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امل��س�عات  من  وغريها  املجل�س،  واأوقاف 
املدرجة على جدول الأعمال.

العربية  لّلغة  ال�سابع  الدويل  امل�ؤمتر  فعاليات  بداأت  ثانيًا: 
1439هـ  �سعبان   3 امل�افق  2018م  اإبريل   19 ي�م  من 
امل�افق   2018 اإبريل   21 ي�م  نهاية  حتى  وا�ستمرت 
التي  املتزامنة  الندوات  تخللتها  1439هـ،  �سعبان   5
اجلل�سات  اإىل  اإ�سافة  الباحثني،  مئات  فيها  �سارك 
الرئي�سية التي �سارك فيها نخبة من اأ�سحاب و�سّناع 
امل��س�عات  من  الكثري  ملناق�سة  وامل�س�ؤولني،  القرار 
امل�ست�يات.  جميع  على  العربية  بالّلغة  تتعلق  التي 

وكانت اجلل�سات كما يلي:
املنظمات  "جهود  بعن�ان  )1( اجلل�شة الأوىل:  
العربية والدولية يف خدمة الّلغة العربية".

تراأ�س اجلل�سة �شعادة الدكتور علي بن متيم   
وحتدث  لالإعالم،  اأب�ظبي  �سركة  عام  مدير 

يف اجلل�سة كل من:
معايل الأ�شتاذ الدكتور الطيب البكو�س  	•

اأمني عام احتاد املغرب العربي.
عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور  معايل  	•
التويجري مدير عام املنظمة الإ�سالمية 

للرتبية والعل�م والثقافة )اإي�س�سك�(. 
معايل الدكتور بدر الدين عاليل الأمني  	•

العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية.
معايل الدكتور �شعود بن هالل احلربي  	•
للرتبية  العربية  املنظمة  عام  مدير 

والثقافة والعل�م )اإلك�س�(.
اخلالق  عبد  بن  علي  الدكتور  معايل  	•
القرين مدير عام مكتب الرتبية العربي 

لدول اخلليج.
الحتادات  "دور  بعن�ان  الثانية:  اجلل�شة   )2(

والهيئات العربية يف خدمة الّلغة العربية".
الدكتور  الأ�شتاذ  معايل  اجلل�سة  تراأ�س   
العايل يف  التعليم  عمرو عزت �شالمة، وزير 
م�سر �سابقًا املر�سح لأمانة احتاد اجلامعات 

العربية، وحتدث فيها كل من:
�شلطان  الدكتور  الأ�شتاذ  معايل  	•
احتاد  عام  اأمني  العدوان  اأبوعرابي 

اجلامعات العربية
اأمني  فتوح  ح�شن  و�شام  الأ�شتاذ  �شعادة  	•

عام احتاد امل�سارف العربية
اأمني عام  ال�شوابكة  فايز  الأ�شتاذ  �شعادة  	•

الحتاد الربملاين العربي
�شعادة الأ�شتاذة ملياء �شربي الأمني العام  	•

امل�ساعد لحتاد املحامني العرب
)3( اجلل�شة الثالثة: بعن�ان "جهود جمامع الّلغة 

العربية يف خدمة الّلغة العربية".
تراأ�س اجلل�سة معايل الأ�شتاذ الدكتور �شالح   
العربية يف  لّلغة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  بلعيد 

اجلزائر، وحتدث يف اجلل�سة كل من:
احلميد  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  	•
ملجمع  العام  الأمني  مدكور  املنعم  عبد 
العام  والأمني  القاهرة  يف  العربية  الّلغة 

لحتاد جمامع الّلغة العربية.
�شعادة الأ�شتاذ الدكتور حممد ال�شعودي  	•
يف  العربية  الّلغة  ملجمع  العام  الأمني 

اململكة الأردنية الها�سمية.
جمتبى  �شديق  الدكتور  الأ�شتاذ  معايل  	•
العربية  الّلغة  العام ملجمع  الأمني  الأمني 

يف ال�س�دان.
�شايف  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  	•
الّلغة  ملجمع  العام  الأمني  امل�شتغامني 

العربية يف ال�سارقة.
عام  اأمني  البدور  بالل  الأ�شتاذ  �شعادة  	•
العربية،  لّلغة  را�سد  بن  حممد  جائزة 
دبي،  يف  والثقافة  العل�م  ندوة  رئي�س 
يف  العربية  الّلغة  حماية  "جمعية  ورئي�س 

الإمارات". 
)4( اجلل�شة اخلتامية:

م��سى  عبداهلل  علي  الدكت�ر  الأ�ستاذ  تراأ�س   
العربية  للغة  الدويل  للمجل�س  العام  الأمني 

اجلل�سة اخلتامية، حيث �سارك فيها كل من:
اللطيف  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  معايل  	•
جلامعة  امل�شاعد  العام  الأمني  عبيد 
اخلرباء  هيئة  ع�شو  العربية  الدول 
اجلهات  بتكرمي  وتف�سل  املجل�س،  يف 
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امل�ساركة يف تنظيم امل�ؤمتر.
معايل الأ�شتاذ اإكربو ال�شديق من احتاد  	•
بتالوة  معاليه  و�سارك  العربي،  املغرب 

البيان اخلتامي للم�ؤمتر.
معايل الأ�شـتاذ الدكتور الطيب البكو�س  	•
الذي  العربي،  املغرب  احتاد  عام  اأمني 
وم�ساركته  بح�س�ره  امل�ؤمتر  �سرف 
اأ�سحاب  بتكرمي  معاليه  وتف�سل  املميزة، 

الأبحاث الفائزة يف امل�ؤمتر.
)5( الندوات العلمية التخ�ش�شية:

علماء  فيها  �سارك  علمية  ندوة   131 نظمت   
وقد  قيمة،  مبادرات  واأ�سحاب  ومهتم�ن  وخمت�س�ن 
 80 �سخ�سية من   2000 يقرب من  ما  امل�ؤمتر  ح�سر 
ويعتمد  امل�ؤمتر.  يف  قدمت  بحثًا   718 ملناق�سة  دولة 
التي  املحّكمة  العمل  واأوراق  العلمية  الأبحاث  امل�ؤمتر 
500 حمكم  ي�سارك يف حتكيمها �سن�يًا ما يزيد عن 
التخ�س�سات  خمتلف  من  املميزين  الأ�ساتذة  من 
التي تتعلق مبحاور امل�ؤمتر وم��س�عاته، ويتم اختيار 
م  وُيكرَّ امل�ؤمتر  يف  مقدمًا  بحثًا   20 اإىل   15 اأف�سل 

اأ�سحابها يف اجلل�سة اخلتامية. 

عقد احتاد اجلامعات العربية ي�م 20 اإبريل 2018م  ثالثًا: 
اجتماعا مل�ؤ�س�سات احتاد اجلامعات العربية، برئا�سة 
الأمني العام معايل الأ�ستاذ الدكت�ر �سلطان اأب�عرابي 
العدوان، وبح�س�ر الأمناء العامني جلمعيات الكليات 
املجال�س  وروؤ�ساء  العربي،  ال�طن  يف  املتناظرة 
جميع  وت�سارك  لالحتاد،  التابعة  التخ�س�سية 
العم�مية  اجلمعية  يف  اأع�ساء  ب�سفتها  اجلمعيات 
احتاد  اإىل  اإ�سافة  العربية  لّلغة  الدويل  للمجل�س 
اجلامعات العربية. وقد نتج عن هذه العالقة الكثري 
العربية  الّلغة  تخدم  التي  وامل�ساريع  املبادرات  من 

وثقافتها.

العربي،  الوطن  يف  الآداب  كليات  جمعية  عقدت  رابعًا:  
اآداب،  كلية   120 من  اأكرث  ع�س�يتها  يف  ت�سّم  التي 
ال�سابع  امل�ؤمتر الدويل  ال�سن�ي يف �سيافة  اجتماعها 
الزعبي  زياد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  برئا�سة  العربية  لّلغة 
رئي�س اجلمعية عميد كلية الآداب يف جامعة الريم�ك، 

وقد �سارك عدد كبري من عمداء كليات الآداب يف هذا 
لّلغة  كبريًا  ودعمًا  مهمة  اإ�سافة  يعّد  الذي  الجتماع 
العمداء  ال�سادة  �سارك  بها، حيث  واملهتمني  العربية 
وال�سيدات العميدات يف حفل الفتتاح وت�سليم جائزة 
حممد بن را�سد لّلغة العربية ويف اجلل�سات الرئي�سية 
جمعية  وقررت  اخلتامية.  اجلل�سة  ويف  والندوات، 
اجتماعها  تعقد  اأن  العربي  ال�طن  يف  الآداب  كليات 
العربية  لّلغة  الدويل  امل�ؤمتر  فعاليات  �سمن  ال�سن�ي 
يف كل عام، دعمًا لّلغة العربية وللم�ؤمتر ال�سن�ي الذي 

ي�سارك فيه اآلف الباحثني من خمتلف دول العامل.

املركز الوطني للقيا�س  خام�سًا: نّظم امل�ؤمتر بالتعاون مع 
تطوير  "كيفية  عن  تدريبية  دورة  الثانية،  وللمرة 
وقد متت امل�افقة على  معايري الت�شحيح الكتابي"، 
ومعلمات،  معلم�ن  بينهم  من  م�ساركًا   50 م�ساركة 
والأكادمييني  الأ�ساتذة  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة 
امل�سارك�ن  وت�سّلم  امل�ؤمتر،  يف  امل�ساركني  والباحثني 
يف  امل�ؤمتر  ينّظم  و�س�ف  بالدورة.  خا�سة  �سهادات 
�سمن  تخ�س�سية  ودورات  ور�سًا  القادمة  ال�سن�ات 
قدراتهم  وتعزيز  امل�ساركني  لدعم  امل�ؤمتر  اأعمال 
التي  والعلمية  املهنية  اجل�انب  يف  ومهاراتهم 

يحتاج�ن اإليها.

�ساد�سًا: عقد روؤ�شاء اأق�شام الّلغة العربية من دول العامل 
لّلغة العربية،  املختلفة املدع�ون من املجل�س الدويل 
للجمعية  الأ�سا�سي  النظام  ملناق�سة  اجتماعات  عدة 
الدولية لأق�شام العربية، ومت اعتماده وامل�افقة عليه 
من  الأوىل  للفرتة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وانتخاب 
نتائج  كانت  وقد  2020م،  اإبريل  حتى  2018م  اإبريل 

النتخابات كما يلي:

) 1 (اأع�ساء جمل�س الإدارة
اجلزيرة العربية:   )اأ( 

• د. حممد احل�راين من الإمارات 	
• د. �سالح الزهراين من ال�سع�دية	

)ب( بالد ال�شام والعراق: 
• د.ة مهى جرج�ر من لبنان	
• د. عاطف كنعان من الأردن	
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�شرق اأفريقيا: )ج( 
• د.ة �سل�ى عثمان اأحمد من ال�س�دان	
• د. عثمان الغزايل من م�سر	

املغرب العربي:  )د( 
• د. اإدري�س م�حتات من املغرب 	
• د. زين الدين بن م��سى من اجلزائر   	

)هـ( اأفريقيا: 
• د. حممد الرابع الأول �سعد من نيجرييا	
اأوروبا:  )و( 
• د.ة جمدلينا ليفيت�سكا من ب�لندا 	

) 2 ( اجتماع اجلمعية العم�مية
وافق اأع�ساء اجلمعية العمومية للجمعية الدولية   
من  للجمعية  امل�جهة  الدع�ة  على  العربية  لأق�شام 
باململكة  مكنا�س  يف  اإ�سماعيل  م�لي  جامعة  رئي�س 
للجمعية  الثاين  اجتماعهم  ل�ست�سافة  املغربية، 

العم�مية.
)3( كما ت اتخاذ عدد من القرارات  

كّرم امل�ؤمتر عددًا من الأبحاث املميزة التي فازت  �سابعًا: 
لختيار  مراحل  بعدة  مّر  الذي  العلمي  التحكيم  يف 
امل�ؤمتر  ويبارك  امل�ؤمتر.  يف  املقدمة  الأعمال  اأف�سل 

للفائزين وهم:
والدكتورة  العجمي،  �شالح  حممد  الدكتور  	•

ناجية را�شد احلو�شنية من عمان 
الدكتور خليل عبد اهلل عجينة من فل�سطني 	•

من  بوحجرة  املالك  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  	•
اجلزائر 

والدكتورة  كوباريك،  ماجدلينا  الدكتورة  	•
ماجدلينا ليفيت�شكا من ب�لندا

الدكتور اإحممد فرج علي فرحات من ليبيا 	•
الأ�شتاذة ملياء منجود، والأ�شتاذة �شلمى كنج من  	•

م�سر 
الأ�شتاذ الدكتور دوكوري ماي�شريي من �ساحل  	•

العاج
وحجبت ثالثة اأبحاث لتغيب الباحثني الفائزين  	•
اجلل�سة  عن  وت�ن�س  ال�سع�دية  العراق،  من؛ 
التكرمي  على  للح�س�ل  ي�سرتط  اإذ  اخلتامية، 

اخلتامية  للجل�سة  الباحثة  اأو  الباحث  ح�س�ر 
وت�سلم ال�سهادة واملكافاأة.

اإىل  القادمة  امل�ؤمترات  يف  امل�ساركني  امل�ؤمتر  ويدع�   
اأعمال تهدف  لديهم من  اأف�سل ما  وتقدمي  املناف�سة 
اإىل خدمة الّلغة العربية ومتكينها ون�سرها يف جميع 
املكافاأة  قيمة  رفع  على  امل�ؤمتر  و�سيعمل  املجالت، 
يتم  التي  الأبحاث  عدد  واأي�سًا  املميزة،  لالأبحاث 
الأبحاث  من  عدد  لأكرب  الدعم  لتقدمي  تكرميها، 

والباحثني ت�سجيعًا لهم وتقديرًا جله�دهم. 

للم�ؤمتر  امل�ساحب  العربية"  "معر�س  تنظيم  مت  ثامنًا: 
خالل الفرتة من 19 حتى 21 اإبريل 2018م مب�ساركة 
حقق  وقد  والأهلية.  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  من  عدد 
هذا املعر�س جناحًا ليك�ن انطالقًة ملعر�س اأكرب يف 
العام القادم مب�ا�سفات وحمت�يات متن�عة وخمتلفة، 
تت�سمن تطبيقات وم�ؤلفات وتقنيات ودورات واأن�سطة 

تعليمية وفنية وترفيهية يف جمالت الّلغة العربية.

يف  امل�ساركني  لبع�س  الكتب  من  عدد  توقيع  مت  تا�سعًا: 
تط�ير  يتم  و�س�ف  املعر�س،  فعاليات  �سمن  امل�ؤمتر 
هذه الفعالية يف امل�ؤمترات واملعار�س القادمة لت�سهيل 

الت�ا�سل العلمي بني الباحثني.

عا�سرًا: اجتمعت اللجنة العلمية العليا للموؤمتر الدويل 
الثامن لّلغة العربية بتاريخ 20 اإبريل 2018 امل�افق 
الدويل  امل�ؤمتر  حماور  ملناق�سة  1439هـ  �سعبان   4
الثامن لّلغة العربية وم��س�عاته واأعماله، واعتمدت 

املط�ية التعريفية للم�ؤمتر.

حادي ع�سر: ي�ؤكد امل�ؤمتر املبادئ والت��سيات الآتية:
وجميع  العربية  لّلغة  الدويل  املجل�س  ي�سيد   .1
امل�ؤ�س�سات الأع�ساء وممثليها الر�سميني، اإ�سافة 
بجه�د  امل�ؤمتر،  يف  وامل�ساركات  امل�ساركني  اإىل 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 
دبي حفظه اهلل يف خدمة الّلغة العربية من خالل 
املبادرات التي اأطلقها �سم�ه للحفاظ على الّلغة 
العربية، وي�ؤكد اجلميع املكانة الكبرية "جلائزة 
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اأحدثت  التي  العربية"  لّلغة  را�شد  بن  حممد 
حراكًا دوليًا خلدمة الّلغة العربية، حيث اأ�سبحت 
حمّل تقدير واهتمام العلماء واملخت�سني والدول 
تتناف�س  التي  والأهلية  احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات 
اأفرادًا  اجلميع  امل�ؤمتر  ويدع�  بها.  الف�ز  على 
وم�ؤ�س�سات حك�مية واأهلية، اإىل تقدمي املبادرات 
التي  اجلائزة  ومعايري  �س�ابط  وفق  وامل�ساريع 
من  اأ�سهر  اأربعة  قبل  عام  كل  لها  للرت�سح  يعلن 

تاريخ منحها للفائزين. 
ي�ؤكد امل�ؤمتر اأهمية ال�ستفادة من وثيقة بريوت   .2
يف  �شركاء  اجلميع  خطر:  يف  العربية  )الّلغة 
لّلغة  الدويل  امل�ؤمتر  عن  ال�سادرة  حمايتها( 
تتعلق  نقاط  من  فيها  ورد  ما  ودرا�سة  العربية، 
اإ�سافة  املختلفة،  وق�ساياها  العربية  بالّلغة 
اجلميع  يدع�  كما  اقرتحتها.  التي  احلل�ل  اإىل 
الذي  العربية(  الّلغة  )قانون  من  لال�ستفادة 
احتاد  مع  بالتعاون  كبرية،  بعناية  اإعداده  مت 
امل�سّرعني  خدمة  بهدف  العرب  املحامني 
والقان�نيني ووا�سعي الأنظمة وال�سيا�سات اللغ�ية 
والت�سريعات  الق�انني  �سّن  يف  به  لال�ستئنا�س 
وو�سع الأنظمة التي حتمي الّلغة العربية ومتكنها 

وتعزز مكانتها.
لقد اعتمدت الدول العربية منذ ا�ستقاللها الّلغة   .3
العربية يف ت�سكيل الأنظمة ال�طنية، التي اأدركت 
باأن الّلغة العربية امل�حدة واجلامعة هي من اأهم 
و�سائل وحدتها وت�سامنها وق�تها وبناء ك�ادرها، 
وقيمها  ومرجعياتها  ث�ابتها  على  واملحافظة 
والعمل  التعليم  اعتمدت  كما  العليا،  ومثلها 
الأجيال  على  لتحافظ  العربية  بالّلغة  والإدارة 
القادمة من الذوبان يف م�ساريع عاملية تبعدهم 
والإ�سالمية  والعربية  ال�طنية  بيئتهم  عن 
وتربطهم مب�ساريع وبثقافات خارجية، وت�سعف 
القيم  ومنظ�مة  ملجتمعاتهم  وولءهم  انتماءهم 
واأجدادهم.  اآباوؤهم  عليها  تربى  التي  والأخالق 
اإ�سعافها  اأو  العربية  بالّلغة  امل�سا�س  فاإن  لهذا 
على  واعتداًء  والأنظمة  للد�ساتري  خمالفة  يعّد 
�سيادة الدول وا�ستقاللها واأمنها، و�س�ف ي�سبب 
تهدد  التي  التحديات  من  الكثري  العتداء  ذلك 

والعربي  ال�طني  الأهلي  وال�سلم  والأمن  ال�حدة 
والإ�سالمي. 

وعربي  وطني  اأمن  م�ساألة  العربية  الّلغة  تعّد   .4
واإ�سالمي ب�سفتها من اأهم الث�ابت واملرجعيات 
امل�ست�يات  جميع  على  اله�ية  ت�سكل  التي 
م�ساألة  واإ�سعافها  بها  الإخالل  ويعّد  الثالثة، 
بالت�سظي  وت�سمح  ال�طنية  ال�حدة  تهدد  اأمنية 
ممار�سات  ظه�ر  اإىل  ي�ؤدي  الذي  اللغ�ي، 
العربية  الدول  و�سيادة  ال�طنية  لل�حدة  معادية 
على  يجب  ولهذا  وا�ستقاللها.  والإ�سالمية 
م�ست�ى  على  والإ�سالمية  العربية  احلك�مات 
قرارات  تتخذ  اأن  ال�زارية،  وامل�ؤمترات  القمم 
مدع�مة بعق�بات لردع العابثني بالأمن ال�طني 
الّلغة  ي�ستهدف  الذي  والإ�سالمي،  والعربي 
اللحمة  يف  ثغرات  لإحداث  وي�سعفها  العربية 
خا�سة  وم�سالح  اأهداف  حتقيق  بغية  ال�طنية 
ويجب  وم�ؤ�س�ساتها.  واأنظمتها  بالدول  ت�سر 
الأخذ يف العتبار اأهمية الّلغة العربية يف حتقيق 
امل�ساواة والعدالة بني امل�اطنني، وتعزيز التط�ر 
وال�سناعي،  والتقني  والعلمي  املعريف  والتقدم 
ال�طنية  لغاتها  اعتمدت  التي  بالدول  اأ�س�ة 
لتك�ن الأ�سا�س الذي تبني عليه خططها التنم�ية 
الّلغة  دور  اإىل  اإ�سافة  وال�سرتاتيجية،  وال�طنية 
معايري  ت�حيد  يف  واجلامعة  امل�حدة  ال�طنية 
جميع  بني  الفر�س  تكاف�ؤ  ل�سمان  العمل  �س�ق 
واملهن،  ال�ظائف  جميع  يف  امل�اطنني  �سرائح 
العربية  الّلغة  اإ�سعاف  بخط�رة  التذكري  مع 

وتهمي�سها والنتقا�س منها باأي ذريعة كانت.
من  واحلذر  احليطة  اأخذ  اإىل  امل�ؤمتر  يدع�   .5
اأو  الأجنبية  اللغات  لإحالل  ال�سلبية  النتائج 
التعليم  يف  العربية  الّلغة  حمل  املحلية  اللهجات 
و�س�ق العمل والإعالم والثقافة والإدارة وغريها 
اللغات  الأ�سر من  ويحذر  امليادين احلي�ية،  من 
الإجماع  �سرب  اإىل  تهدف  التي  واللهجات 
ال�طني وامل�ساهمة يف تق�سيم الأوطان وتفكيكها 
عدواين  وباطنها  حق�قي  ظاهرها  ذرائع  حتت 
تفكيكي؛ يعمد اإىل التمييز والتفرقة بني �سرائح 
املجتمع املختلفة. وكذلك مراعاة التن�ع الثقايف 
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وفق  والأجنبية،  املحلية  باللغات  والهتمام 
الأمن  تعزيز  يف  ت�سهم  حمكمة  لغ�ية  �سيا�سة 
وال�ستقرار وال�حدة ال�طنية، وت�سمح بالطالع 
واللغ�ي  الثقايف  وبالتن�ع  الأمم  جتارب  على 
اإليها، مع �سرورة ال�ستفادة من  ح�سب احلاجة 

جتارب الدول التي ت�جد فيها لغات متعددة.
العربي  العمل  منظمات  جميع  امل�ؤمتر  يدع�   .6
قرارات  اإ�سدار  اإىل  امل�سرتك  والإ�سالمي 
اأ�سحاب  فيها  يجتمع  التي  القمم  م�ست�ى  على 
اجلاللة وال�سمّ� والفخامة روؤ�ساء الدول العربية 
ال�زارية  امل�ؤمترات  م�ست�ى  وعلى  والإ�سالمية، 
جميع  يف  ال�زراء  املعايل  اأ�سحاب  يعقدها  التي 
العربية يف جميع  الّلغة  فر�س  بهدف  ال�زارات، 
بها  والعمل  ن�سرها  وت�سجيع  احلياة  �س�ؤون 

وتعزيزها.
الّلغة  اإق�ساء  على  يعمل  من  اأّن  امل�ؤمتر  ي�ؤكد   .7
م�اقعها  من  م�قع  اأي  يف  وتهمي�سها،  العربية 
الطبيعية، يعد خمالفًا للد�ساتري واأنظمة احلكم 
ال�طنية، وي�سهم يف تفتيت املجتمع، وي�سارك يف 
باملرجعيات  والإخالل  ال�طنية،  ال�حدة  �سرب 
والعربية  ال�طنية  القيم  ومنظ�مة  والث�ابت 
الأنظمة  وفق  العقاب  وي�ستحق  والدينية. 

والت�سريعات اخلا�سة بذلك. 
احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  الأفراد  م�ساركة  تعّد   .8
العربية  بالّلغة  تهتم  التي  الفعاليات  والأهلية يف 
العربية،  بلغتهم  اعتزاز اجلميع  دليل على  اأكرب 
ه�  للغتهم  واحرتامهم  امل�اطنني  اعتزاز  لأن 
اأ�سا�س النه�سة العامة التي تعتمد الّلغة العربية 
امل�ؤمتر  وي�ؤكد  احلياة،  �س�ؤون  جميع  يف  ال�سليمة 
دور الأ�سرة ب�سفتها امل�س�ؤول الأول عن املحافظة 
العربية وعلى تعليم وحتبيب الأجيال  الّلغة  على 
لن  العتزاز  وهذا  العربية.  لغتهم  يف  القادمة 
اإذا احتلت العربية مكانتها الطبيعية يف  اإل  يتم 
والعمل،  احلياة  لغة  لك�نها  احلياة  جمالت  كل 
ولغة العبادة التي متثل اأول�ية لدى جميع الأفراد 

وامل�ؤ�س�سات احلك�مية والأهلية.
وامل�ؤ�س�سات  واحلك�مات  الدول  امل�ؤمتر  يدع�   .9
الالزمة  اجله�د  بذل  اإىل  والأهلية،  احلك�مية 

ال�سيا�سات  وو�سع  والت�سريعات  الق�انني  ل�سّن 
امل�ست�ى  على  الّلغة  م�ساألة  تنظم  التي  اللغ�ية 
يف  الأخذ  مع  والإ�سالمي،  والعربي  ال�طني 
واجلامعة،  امل�حدة  العربية  الّلغة  اأن  العتبار 
الّلغة  هي  وال�ستقالل،  ال�سيادة  متثل  التي 
والد�ساتري  الأنظمة  ح�سب  الر�سمية  ال�طنية 
لغة  وهي  العربية،  الدول  يف  احلكم  واأنظمة 
الدين يف الدول الإ�سالمية، وبها تتم اإعادة اإنتاج 
وامل�ساواة  ال�سالح،  امل�اطن  واإعداد  املجتمع 
ال�سيا�سات  غياب  اأّن  التاأكيد  مع  امل�اطنني،  بني 
الأمن  يهدد  لغ�ّي  ت�سٍظ  اإىل  ي�ؤدي  اللغ�ية 
امل�ؤمتر  ويطالب  ال�طنية.  وال�حدة  وال�ستقرار 
الّلغة  واقع  يف  النظر  باإعادة  الإ�سالمية  الدول 
العربية ب�سفتها لغة القراآن الكرمي ولغة العبادة 
كل  على  واجبة  فهي  ولهذا  الإ�سالمي،  والدين 
التي  ال�سرعية  القاعدة  من  انطالقًا  م�سلم، 
فهو  به  اإل  الواجب  يتم  ل  "ما  اأّن  على  تن�ّس 

واجب".
تعلم  على  الكامل  الت�سجيع  اأهمية  امل�ؤمتر  ي�ؤكد   .10
اللغات الأخرى ح�سب احلاجة اإليها، مع التحذير 
على  العتماد  من  الناجتة  ال�سلبية  الآثار  من 
والإعالم  والإدارة  التعليم  يف  الأجنبية  اللغات 
احلي�ية  امل�ؤ�س�سات  من  وغريها  العمل،  و�س�ق 
يف  ممثلة  ال�طنية  الّلغة  من  بدًل  وال�طنية 
العربية، وال�ستفادة من جتارب الدول املتقدمة 
احلياة  �س�ؤون  كل  يف  ال�طنية  لغتها  تعتمد  التي 
بالرغم من �سغر عدد �سكانها، وتناف�س بها يف 
وال�سناعية  والتقنية  العلمية  املجالت  جميع 

والتنم�ية وغريها.
يف  ممثلة  والقان�نية،  الت�سريعية  امل�ؤ�س�سات  دع�ة   .11
الحتاد الربملاين العربي واأع�سائه من الربملانات 
املبادرات  تقدمي  اإىل  ال�س�رى،  وجمال�س 
)ال�سيا�سات  وت�سريعات  اأنظمة  من  الالزمة 
الّلغة  يف  ممثلة  ال�طنية  الّلغة  حلماية  اللغ�ية 
التهمي�س  من  الأخرى(  اللغات  وتنظيم  العربية 
وخا�سة  احلي�ية،  امليادين  جميع  يف  والإق�ساء 
والإعالم، ويف  العمل  و�س�ق  والإدارة  التعليم  يف 
والتجارة  وال�سياحة  والثقافة  والإعالن  الإ�سهار 
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اللغات  و�سع  وتنظيم  والتقنية،  وال�سناعة 
املحلية والأجنبية.

والعمل  والداخلية  اخلارجية  وزارات  دع�ة   .12
الدول  يف  املدنية  واخلدمة  وال�سناعة  والتجارة 
بغري  العمل  متنع  ق�انني  �سّن  اإىل  العربية، 
امل�ؤ�س�سات  جميع  وحث  ال�سليمة،  العربية  الّلغة 
التدريبية  الدورات  عقد  على  والأهلية  احلك�مية 
ياأمل  كما  العربية.  الّلغة  جمال  يف  بها  للعاملني 
امل�ؤمتر من هذه ال�زارات ال�سيادية اأن تعمل على 
العمل  على  للم�افقة  ت�سرتط  ق�انني  ا�ست�سدار 
الكافية  املعرفة  واملهن،  التخ�س�سات  جميع  يف 
العربية  بالّلغة  ال�افدين  من العرب وغريهم من 
من  للمجتمعات  اأعمالهم حماية  ملزاولة  ال�سليمة 
القرار  هذا  مثل  يعزز  و�س�ف  اللغ�ي،  التل�ث 
ن�سر  وكذلك  ال�ظيفية،  الفر�س  من  الكثري  فتح 
الثقافة العربية، واإعطاء �س�رة وا�سحة وحقيقية 
العربية  والدول  املجتمعات  عن  م�سّ�هة  غري 

والإ�سالمية.
اإىل  العربية  الدول  يف  اخلارجية  وزارات  13.دع�ة 
واملنظمات  ال�سفارات  يف  ممثليها  مطالبة 
وجميع  وامل�ساورات،  والندوات  وامل�ؤمترات 
اإىل  اخلارجية  امل�ساركات  يف  الدول  ميثل  من 
ال�طنية  الّلغة  ب�سفتها  العربية،  بالّلغة  اللتزام 
ويف  واجتماعاتهم  اأعمالهم  م�اقع  جميع  يف 
املحافل الدولية، وو�سع العق�بات والأنظمة التي 
والإق�ساء  التهمي�س  من  العربية  الّلغة  حتمي 
املحافل  جميع  يف  العربية  الدول  ممثلي  من 
دولهم  تعري�س  عدم  على  وحثهم  الدولية، 
كانت  �س�اء  الأخرى  الدول  ممثلي  من  لالنتقاد 
عربية اأو اأجنبية، نتيجة اإهمالهم للغتهم العربية 
ي�سّر  ما  الأجنبية،  بالّلغة  التحدث  وا�ست�سهال 
ووحدتها،  وا�ستقاللها  وب�سيادتها  الدول  ب�سمعة 
والعمل  بث�ابتها ومرجعياتها،  العتزاز  وي�سعف 
املرتجمني،  وت�ظيف  الرتجمة  ت�سجيع  على 
والبعثات  امل�ظفني  جلميع  مكثفة  دورات  وعقد 
اخلارجية وب�سكل م�ستمر يف الّلغة العربية �سمن 
ال�طنية  الّلغة  البعثات يف  تاأهيل  وخطة  برنامج 

اأوًل، ثم يف الّلغة الأجنبية ح�سب احلاجة اإليها.

على  اخلارجية  وزارات  امل�ؤمتر  يحث  كذلك   
مطالبة البعثات الأجنبية باحرتام الّلغة العربية 
يف جميع اأعمالها التي تتعلق باملجتمعات العربية 
ا�ستخدام  على  ممثليها  وت�سجيع  والإ�سالمية، 
تتبع  التي  امل�ؤ�س�سات  جميع  يف  العربية  الّلغة 
للبعثات اخلارجية يف الدول العربية. كما يدع� 
البعثات  حث  اإىل  اخلارجية  وزارات  امل�ؤمتر 
العربية  الّلغة  تعلم  اإىل  وم�اطنيها  الأجنبية 
يف  �س�اء  العربية،  الدول  يف  للعمل  ال�سفر  قبل 

امل�ؤ�س�سات احلك�مية اأو الأهلية.
14. دع�ة وزارات الرتبية والتعليم يف ال�طن العربي 
اإىل اإعادة النظر يف طرق واآليات التدري�س بالّلغة 
العربية، والعمل على حتديث اخلطط الدرا�سية 
الن�سبة  ومراعاة  وتط�يرها،  واملناهج  والكتب 
املعتمدة  وال�ساعات  احل�س�س  لعدد  املعيارية 
امل�اّد  العربية مقارنة بغريها من  الّلغة  لتدري�س 
املهارات  تعليم  اأهمية  تاأكيد على  الدرا�سية، مع 
الأوىل،  الدرا�سية  املراحل  يف  الأ�سا�سية  اللغ�ية 
وتعد  الالحقة،  التعليمية  املراحل  اأ�سا�س  لأنها 
واخلط  )الكتابة  الأ�سا�سية  اللغ�ية  املهارات 
اأهم املهارات  والقراءة والتعبري واملحادثة( من 
جميع  يف  الفرد  اإليها  يحتاج  التي  احلياتية 
العلمية  �س�ؤون حياته، وت�ؤثر كثريًا على م�سريته 

وال�ظيفية والفكرية والثقافية.
واملعلمات  املعلمني  تاأهيل  عملية  تتم  اأن  15.�سرورة 
اللغ�ية  والقدرات  املهارات  على  الرتكيز  )مع 
امل�اّد  معلم�  فيهم  مبن  تدري�سها(،  وكيفية 
تدريبية  دورات  يف  وغريها،  العل�م  يف  الأخرى 
بالتقييم  ذلك  وربط  عام،  كل  يف  دوري  ب�سكل 
ال�سن�ي لأدائهم املهني بهدف تط�ير مهاراتهم 
اللغ�ية ورفع م�ست�ى ال�عي لديهم مب�ساألة الّلغة 
املعل�مات  بها  وي��سل�ن  يعلم�ن  التي  العربية 
والطالبات،  للطالب  واملهارات  واملعارف 
حياتهم  م�س�ار  يف  الطالب  عليها  ويعتمد 
باأن  العلم  مع  وال�ظيفية،  واملهنية  التعليمية 
للعل�م  وا�ستيعابهم  وجناحهم  فهمهم  م�ست�ى 
ومعرفتهم  اإتقانهم  مدى  على  يعتمد  واملعارف 
يقروؤون  بها  التي  الّلغة  ب�سفتها  العربية  بالّلغة 
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ويبدع�ن  ويكتب�ن  ويعربون  ويتحدث�ن  ويفكرون 
ويبتكرون وينتج�ن ويعمل�ن ويت�ا�سل�ن، اإ�سافة 
اإىل دورها الرئي�س يف رفع درجة الكفاءة والأداء 
والإنتاج يف اإعمالهم. كما يجب اإخ�ساع املدار�س 
للتقييم امل�ستمر يف جمال الّلغة العربية، وخا�سة 
الّلغة  تهم�س  التي  والدولية  الأجنبية  املدار�س 
الق�انني  وو�سع  الدرا�سية،  خططها  يف  العربية 
التي حتمي الّلغة ال�طنية وامل�اطنني من اإق�ساء 
لغتهم يف اأوطانهم، واعتبار تهمي�س الّلغة العربية 
املخالفة  املدار�س  تعّر�س  قان�نية  خمالفة 
كما  لها.  الرتاخي�س  باإلغاء  والعقاب  للم�ساءلة 
مكثفة  دورات  عقد  على  املدار�س  امل�ؤمتر  يحث 
العربية  الّلغة  يف  وللطالب  واملعلمات  للمعلمني 
واملحادثة  والقراءة  والتعبري  الكتابة  خا�سة 
وال�ستيعاب ومعاجلة الأخطاء ال�سائعة وحت�سني 
اخلط والتدريب على التاأليف واحل�ار واخلطابة.

من  يتبعها  وما  العايل،  التعليم  وزارات  دع�ة   .16
مراحل  جميع  يف  والأق�سام  والكليات  اجلامعات 
اعتماد  اإىل  العربي،  ال�طن  يف  العايل  التعليم 
م�ست�ى  حتديد  على  تق�م  للقب�ل  اختبارات 
من  املتقدمني  لدى  العربية  الّلغة  يف  الكفاءة 
التخ�س�سات يف  اإىل جميع  والطالبات  الطالب 
الأق�سام العلمية املختلفة، وذلك نتيجة ال�سعف 
امللح�ظ يف م�ست�ى الكتابة �س�اء بالّلغة العربية 
امل�ستخدمة  الأجنبية  باللغات  اأو  ال�طنية،  الّلغة 
اأهمية  تاأكيد  مع  التخ�س�سات،  بع�س  يف 
التدري�س بالّلغة ال�طنية يف جميع التخ�س�سات، 
يعتمد  الذي  بالت�سحيح  الأ�ساتذة  ومطالبة 
الّلغة  �سالمة  واعتبار  اللغ�ي،  الت�سحيح  اأي�سًا 
اأ�س�ة  التعليمية  العملية  جزءًا من الختبار ومن 

باجلامعات يف الدو ل املتقدمة.
17. ي�ؤكد امل�ؤمتر اأهمية البحث العلمي والن�سر بالّلغة 
العربية يف جميع التخ�س�سات لردم الفج�ة بني 
الّلغة والعل�م واملعارف والتقنيات وامل�سطلحات 
احلديثة. ويدع� اإىل تعزيز البحث بالّلغة العربية 
املختلفة  واملعارف  العل�م  تعّلم  ت�سهيل  بهدف 
املجالت  اإن�ساء  يف  والت��سع  ال�طنية،  بالّلغة 
بالّلغة  املتخ�س�سة  والطبية  والتقنية  العلمية 

العربية، وخا�سة الإلكرتونية.
18. ت�سجيع الأ�ساتذة، كل يف جمال تخ�س�سه، على 
يف  تدر�س  التي  العلمية  الكتب  اأحدث  ترجمة 
اجلامعات  يف  العلمية  والأق�سام  التخ�س�سات 
عدم  يعني  ل  وهذا  العامل.  دول  يف  املتقدمة 
على  وتدريبهم  والطالبات  الطالب  ت�سجيع 
وفق  واحلاجة  ال�سرورة  ح�سب  الأجنبية  اللغات 
اله�ية  على  حتافظ  التي  اللغ�ية  ال�سيا�سات 
يحقق�ا  اأن  بغية  ولكن  وال�ستقالل،  وال�سيادة 
اأ�سمل  وا�ستيعابًا  اأعمق،  وفهمًا  اأعلى  حت�سياًل 
للم�اد العلمية التي يتعلم�نها. كذلك ي�ؤكد امل�ؤمتر 
ال��سع  تقييم  اإىل  اجلامعات  تبادر  اأن  �سرورة 
ب�اقع  يرتقي  وكلّياتها، ومبا  اأق�سامها  اللغ�ي يف 
واملحافظة  امل�اطنة  تعزيز  بهدف  فيها  العربية 
العربية  الّلغة  بني  الفج�ة  اله�ية، وجت�سري  على 
الرتجمة  خالل  من  املختلفة،  واملعارف  والعل�م 
امل�ستمرة للكتب اجلامعية العلمية احلديثة التي 
وقد متت  املتقدمة.  بالدول  تقدم يف اجلامعات 
اإىل  العربية  لّلغة  الدويل  املجل�س  من  الدع�ة 
الكتاب  ترجمة  ق�سية  ملعاجلة  م�ؤ�س�سة  تاأ�سي�س 
جميع  الرتجمة  يف  ي�سارك  بحيث  اجلامعي، 
املخت�سني حتى ت�ستفيد منها جميع التخ�س�سات 
والأق�سام والكليات يف ال�طن العربي. كما يجب 
اجلامعات  يف  العمل  �سروط  بني  من  يك�ن  اأن 
اإتقان الأ�ساتذة لّلغة العربية ب�سفتها لغة التعليم 
يف  لها  ا�ستخدامهم  اأي�سا  ويفرت�س  والتدري�س، 

البحث العلمي.
اإىل  اجلامعات  يف  العربية  الّلغة  اأق�سام  دع�ة   .19
مراجعة اخلطط الدرا�سية وفق معايري و�س�ابط 
يع�د  ومبا  كتخ�س�س  الّلغة  على  تركز  علمية 
املختلفة،  وعل�مها  العربية  الّلغة  على  بامل�سلحة 
اجلامعات  يف  العربية  الّلغة  اأق�سام  مع  والعمل 
املختلفة بغية احل�س�ل على العتماد الأكادميي 
ون�عيتها  ج�دتها  ل�سمان  الدرا�سية  للخطط 
املعتمدة  واملعايري  ال�س�ابط  وفق  ومعا�سرتها 

لدى اجلمعية الدولية لأق�سام الّلغة العربية.
معايري  مراجعة  اإىل  العربية  الّلغة  اأق�سام  دع�ة   .20
واإىل و�سع  العلمية،  الأق�سام  الأ�ساتذة يف  تعيني 
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والتاأهيل  والن�عية  اجل�دة  ت�سمن  �س�ابط 
يف  العاملني  لالأ�ساتذة  الكايف  والبحثي  العلمي 

اأق�سام الّلغة العربية.
يف  النخراط  اإىل  العربية  الّلغة  اأق�سام  دع�ة   .21
الّلغة  جمال  يف  املجتمع  وتدريب  تعليم  م�ساريع 
وور�س  التدريبية  الدورات  خالل  من  العربية، 
التي تخدم املجتمع  امل�ساريع  العمل وغريها من 
بجميع �سرائحه، والعمل على حتبيبهم يف الّلغة 

العربية وت�سهيل ا�ستخدامهم لها.
اإىل  العربية  الإعالم  وم�ؤ�س�سات  وزارات  دع�ة   .22
و�سع معايري و�س�ابط وت�سريعات تقنن ا�ستخدام 
الّلغة العربية يف امل�ؤ�س�سات والربامج وامل�ساريع، 
املقروءة  الإعالم  و�سائل  جميع  يف  والإعالنات 
م�اقع  ويف  والإلكرتونية،  واملرئية  وامل�سم�عة 
وتطبيقاته،  و�سائله  بجميع  الجتماعي  الت�ا�سل 
براجمها  يف  ال�سليمة  العربية  الّلغة  واعتماد 
�سرائح  جلميع  وم�جه  م�ؤثر  اأكرب  تعد  لأنها 
الأفراد  على  عق�بات  و�سع  يجب  كما  املجتمع. 
والن�عية  وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ل�سمان اجل�دة 
وحماية املجتمع من التل�ث اللغ�ي، ومن الهب�ط 
مقدمتها  ويف  الدولة  ملك�نات  الثقايف  بامل�ست�ى 

امل�اطن ال�سالح.  
وي�ؤكد امل�ؤمتر خط�رة الإعالنات بجميع اأ�سنافها   
اإىل  الإعالم  وزارات  ويدع�  املجتمعات،  على 
و�سع اأنظمة �سارمة ل�سبطها، وتكليفها بت�ظيف 
قبل  الإعالنات  اللغ�ي يف  ال��سع  ملتابعة  لغ�يني 

اإعالنها واإ�سهارها.
23. دع�ة اأق�سام الإعالم اإىل �سرورة اأن يك�ن من بني 
املختلفة،  الإعالمية  املجالت  القب�ل يف  معايري 
والطالبات  الطالب  من  املتقدمني  اإتقان 
العربية،  لّلغة  واملخت�سني  واملهنيني  والأ�ساتذة 
امل�ؤ�س�سات  يف  العاملني  لتاأهيل  الدورات  وعقد 

الإعالمية.
والأهلية  احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  ال�زارات  دع�ة   .24
الإدارية،  اأعمالها  يف  العربية  الّلغة  اعتماد  اإىل 
�سروط  �سمن  العربية  الّلغة  اإتقان  وا�سرتاط 
العاملني  واإلزام  املختلفة،  لل�ظائف  التقدم 
مهاراتهم  لتط�ير  م�ستمرة  تدريبية  بدورات 

اللغ�ية وخا�سة التحريرية.
والأهلية  احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  ال�زارات  دع�ة   .25
وو�سع  ق�انني  �سّن  اإىل  ال�افدة  بالعمالة  املعنية 
�سيا�سات اأو اأنظمة، جلعل املعرفة بالّلغة العربية 
العرب  وغري  العرب،  مع  التعاقد  �سروط  �سمن 
العربية  الّلغة  ا�ستخدام  ي�ستطيع�ن  ل  ممن 
فتح  على  الدول  حث  كذلك  �سليمة.  بطريقة 
لغ�يًا  وتاأهيلها  ال�افدة  العمالة  لتدريب  مراكز 
تخالف  التي  اجلهات  ومعاقبة  ا�ستقدامها،  قبل 
مثقفة  وافدة  عمالة  وج�د  ل�سمان  ال�سرط  هذا 
احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  يف  التعامل  على  وقادرة 

والأهلية.
وم�ؤ�س�سات  وحك�مات  دوًل  اجلميع،  دع�ة   .26
جعل  اإىل  واأفرادًا،  وجمتمعات  واأهلية  حك�مية 
وجمتمعية  واأ�سرية  فردية  ق�سية  العربية  الّلغة 
يف  اجلميع  ي�سارك  واإ�سالمية  وعربية  ووطنية 
على  والعمل  بها،  والهتمام  ومناق�ستها  بحثها 
تفعيلها واملطالبة بها ب�سفتها حقًا خا�سًا وعامًا 

يجب التم�سك به.
للناطقني  العربية  الّلغة  بتعليم  الكبري  الهتمام   .27
واخلطط  وامل�ساريع  املبادرات  وتقدمي  بغريها 
لت�سهيل  احلديثة  التقنية  وت�ظيف  الدرا�سية، 
تعّلمها وتعليمها لتمكني الراغبني يف تعلمها من 
وال�سياحية  والعلمية  التعليمية  غاياتهم  حتقيق 
والثقافية  والديبل�ما�سية  وال�سناعية  والتجارية 

وغريها.
يف  بفاعلية  امل�ساركة  اإىل  اجلميع  امل�ؤمتر  يدع�   .28
تقدمي املبادرات التي تنطبق عليها �سروط جائزة 
الرتدد يف  العربية، وعدم  لّلغة  را�سد  بن  حممد 
بعد  اجلائزة  اإىل  باملبادرات  التقدم  ا�ستمرار 
يف  واأهميتها  فاعليتها  من  والتاأكد  تط�يرها 

خدمة الّلغة العربية.
حملت  التي  بريوت"  "وثيقة  من  انطالقًا   .29
اجلميع  خطر:  يف  العربية  "الّلغة  عن�ان 
اأعمال  خل�ست  والتي  حمايتها"،  يف  �شركاء 
الذي  العربية،  لّلغة  الأول  الدويل  املوؤمتر 
برعاية  بريوت  يف  2012م  مار�س  يف  عقد 
عن�ان  حتت  اللبنانية  اجلمه�رية  رئي�س  فخامة 
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"العربية لغة عاملية: م�شوؤولية الفرد واملجتمع 
املادة رقم 18  يف  ورد  ما  على  وبناًء  والدولة"، 
يوم  اعتماد  يتم  باأن  طالبت  التي  الوثيقة  من 
م�سك�رة  الي�ن�سك�  بادرت  العربية،  لّلغة  عاملي 
العربية  اململكة  اقرتاح  على  بناء  اعتماده  اإىل 
 18 ي�م  واقرتاح  املغربية،  واململكة  ال�سع�دية 
دي�سمرب ي�مًا عامليًا لّلغة العربية. ويدع� امل�ؤمتر 
جميع امل�ؤ�س�سات احلك�مية والأهلية واملجتمعات 
املنظمات  اإىل  اإ�سافة  والأفراد،  والأ�سر 
واجلامعات  واجلمعيات  واملجامع  والحتادات 
والفكرية  الإعالمية  وامل�ؤ�س�سات  واملدار�س 
والثقافية والعلمية، اإىل امل�ساركة يف الي�م العاملي 
التي  وامل�ساريع  املبادرات  وتقدمي  العربية،  لّلغة 
تعلمها،  وت�سهيل  العربية  الّلغة  تعليم  يف  ت�سهم 
�سرائح  جميع  لدى  ال�سائعة  الأخطاء  وت�سحيح 
ويدع�  بها.  العتزاز  على  وت�سجيعهم  املجتمع، 
امل�ؤمتر جميع املهتمني بالي�م العاملي لّلغة العربية 
من م�ؤ�س�سات حك�مية واأهلية واأفراد اإىل تقدمي 
ن�ساطات واأعمال متن�عة �سمن الحتفال بالّلغة 
التدريبية  الدورات  على  الرتكيز  مع  العربية، 
اجلماهريية جلميع فئات املجتمع، واأي�سًا للفئات 
وال�ظائف.  املهن  ح�سب  املتخ�س�سة  اخلا�سة 
برامج  تقدمي  الإعالمية  امل�ؤ�س�سات  من  ويرج� 
جلميع  العربية  الّلغة  يف  وتثقيفية  تدريبية 

امل�ساهدين والقراء. 
العربية  الّلغة  يف  ال�ستثمار  اأهمية  امل�ؤمتر  ي�ؤكد   .30
بكل الطرق وال��سائل املمكنة، وفق ما ت��سل اإليه 
عقد  الذي  العربية،  لّلغة  الثالث  الدويل  امل�ؤمتر 
يف دبي برعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
عن�ان  حتت  اهلل،  حفظه  دبي  حاكم  ال�زراء 
"ال�ستثمار يف الّلغة العربية وم�ستقبلها ال�طني 

والعربي والدويل".
والكليات  اجلامعات  جميع  امل�ؤمتر  يدع�   .31
وم�ؤ�س�سات  ومراكز  ومعاهد  واأق�سام  واملدار�س 
واملعلمني  واملخت�سني  والأ�ساتذة  العربية،  الّلغة 
اجلامعات  وطالبات  وطالب  واملعلمات 
التط�ع  اإىل  العربية،  الّلغة  العليا يف  والدرا�سات 

بعقد دورات )تط�عية( جمانية على مدار العام 
يف  اجلميع  مب�ساركة  ت�سمح  �سن�ية  خطة  �سمن 
والقراءة  والكتابة  التحرير  يف  املجتمع  خدمة 
وج�دة  ال�سائعة  الأخطاء  وت�سحيح  والإلقاء، 
من  وغريها  العربي  باحلرف  والر�سم  اخلط 
اأن ت�ستمر هذه الدورات  املهارات والفن�ن، على 
برنامج  اأو  تدريبية  العام وفق حقيبة  على مدار 
ملعاجلة  وا�سحة  ق�سرية  درا�سية  خطة  اأو  عمل 
على  والعمل  املختلفة،  العربية  الّلغة  م��س�عات 
متكني الأفراد من لغتهم العربية يف جميع امل�اقع 
مهاراتهم  بتط�ير  وذلك  امل�ظف�ن،  فيهم  مبن 
العربية  لّلغة  الدويل  املجل�س  وي�سر  اللغ�ية. 
امل�ؤ�س�سات  تنظمها  التي  الفعاليات  ي�سجع  اأن 
احلك�مية والأهلية املعتمدة، بهدف ن�سر ال�عي 
بالّلغة العربية وتنمية جميع املهارات اللغ�ية عند 
والطالب  والأطفال  والأ�سر  وامل�ظفني  الأفراد 
امل�ؤ�س�سات  يف  املهتمني  وجميع  والطالبات، 
احلك�مية والأهلية ويف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

م�س�ؤولياتها  حتمل  اإىل  الأ�سرة  امل�ؤمتر  يدع�   .32
يف حماية الن�سء والأجيال القادمة من التل�ث 
اللغ�ي الناجت عن اإ�سعاف لغتهم ال�طنية، من 
ح�ساب  على  الأجنبية  اللغات  تعليمهم  خالل 
الّلغة العربية، وخا�سة املراحل العمرية الأوىل، 
لّلغة  اإتقانهم  على  واحلر�س  بتعليمهم  ويطالب 
كذلك  ويطالب  وطنية،  لغة  ب�سفتها  العربية 
الناجت عن  اللغ�ي  التل�ث  الأطفال من  بحماية 
والتي  امل�ؤهلة  غري  ال�افدة  املنزلية  العمالة 
ت�سهم يف اإ�سعاف لغة الطفل و�سخ�سيته وطبعه 
عالقته  وعلى  مب�ستقبله  ت�سر  وعادات  بطباع 

باملجتمع. 
عن  البحث  اإىل  الأ�سرة  امل�ؤمتر  يدع�  كذلك   .33
�سليمة  لغة  من  الأطفال  لتمكني  ال�سبل  اأف�سل 
تعزز مهاراتهم اللغ�ية، وذلك مبطالبة املدار�س 
والأهلية  احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  واجلامعات 
العربية  الّلغة  مهارات  تعليم  يف  مكثفة  بدورات 
الأطفال  ي�ستطيع  حتى  الدرا�سي،  الي�م  خارج 
فهم  على  تعينهم  التي  اللغ�ية  مهاراتهم  تنمية 
و�سه�لة،  بي�سر  التعلم  على  والقدرة  الدرو�س 



13 ـــــــــر الـــــــــــــــدويل الــــــ�ــــــســــــابــــــع لـــــلـــــغـــــة الــــعــــربــــيــــة ـــــــــ�ؤمت امل
ــــــــــــــــــــر اخلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــامـــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــت ال

2018م اإبريـــــــــــــــــــــل   21  -  17

1439هـ �ســعـبـــــــــــــــــان    05   -   01

وا�ستيعاب املتغريات من ح�لهم.  وعلى امل�ؤ�س�سات 
احلك�مية الت�سريعية والقان�نية والأمنية حتميل 
وال�حدة  بال�سيادة  امل�سا�س  م�س�ؤولية  الأ�سرة 
احلكم،  واأنظمة  والد�ست�ر  وال�ستقالل  ال�طنية 
الناجت من اإ�سعافهم لّلغة العربية يف املنازل ويف 
الأجنبية  اللغات  تبنيهم  وعن  اأطفالهم،  تربية 
تعلم  اأهمية  مع  ال�طنية،  الّلغة  ح�ساب  على 
اأطفالهم  اإتقان  بعد  والأجنبية  املحلية  اللغات 
يف  ممثلة  واجلامعة،  امل�حدة  ال�طنية  للغتهم 
املجتمع  اإنتاج  اإعادة  بها  يتم  التي  العربية  الّلغة 

واإعداد امل�اطن ال�سالح.
امل�اطن  بناء  يف  حلقة  اأهم  الأ�سرة  تعد   .34
وت�جيهه  تعليمه  يف  تبداأ  التي  لأنها  ال�سالح، 
اأظفاره،  نع�مة  منذ  واملبادئ  القيم  وغر�س 
الّلغة  الن�سء  تعليم  وامل�ؤمتنة على  امل�س�ؤولة  وهي 
على  وت�سجيعهم  اأنف�سهم  اإىل  وحتبيبها  العربية 
حياتهم  يف  ر�سمي  ب�سكل  وا�ستخدامها  تعلمها 
�سّن  يجب  املنطلق  هذا  ومن  امل�اقع.  جميع  يف 
الأطفال  بتعليم  الأ�سرة  تلزم  التي  الق�انني 
تتعلق  لأنها  اأخرى  لغة  اأي  قبل  العربية  الّلغة 
وترتبط  الطفل،  لدى  والإدراك  ال�عي  بت�سكيل 

بامل�اطنة وال�سيادة وال�حدة ال�طنية، وبالث�ابت 
واملرجعيات.

احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  املنظمات  امل�ؤمتر  يدع�   .35
والأهلية العربية والإ�سالمية واملنظمات الدولية، 
وال�سع�ب  والأفراد  الأطفال  حق�ق  حماية  اإىل 
لغتهم  العربية ب�سفتها  الّلغة  تعلم  والأقليات يف 

الأم اأو الّلغة ال�طنية اأو الّلغة التي يتعبدون بها.
امل�ؤمتر  يف  امل�ساركة  اإىل  اجلميع  امل�ؤمتر  يدع�   .36
يف  عقده  املقرر  العربية،  لّلغة  الثامن  الدويل 
دبي من 10 اإىل 13 اإبريل 2019 م امل�افق 5 – 8 

�سعبان 1440هـ.
والأهلية  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  امل�ؤمتر  يدع�   .37
واملهتمني،  واملخت�سني  والباحثني  وامل�س�ؤولني 
الت��سيات وال�ستفادة منها  اإىل ال�ستعانة بهذه 
وق�انينهم  ومبادراتهم  وم�ساريعهم  اأبحاثهم  يف 
اللغ�ية،  و�سيا�ساتهم  واأنظمتهم  وت�سريعاتهم 
لتك�ن ع�نًا لهم يف حتقيق املزيد من النجاحات 
اجله�د  تتكامل  وحتى  العربية،  الّلغة  خدمة  يف 
احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  الأفراد  بها  يق�م  التي 

والأهلية. 

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  الإن�سانية،  يف  و�سركاوؤنا  والإ�سالمية  العربية  اأوطاننا  وعا�ست  العربية  الّلغة  عا�ست  ع�ستم، 
وبركاته.
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