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الندوات   ³ نوقشت  التي  ا
وضوعات  ضمن  العربية  للغة  العا
ي  اليوم  مبادرة  جاءت 

والجلسات التي تناولت "وثيقة ب�وت" وبنودها الع§ين التي تم عرضها ³ جدول أع¬ل 

ا
ؤ»ر الدو� ا�ول للغة العربية الذي عقد ³ ب�وت ³ الف·ة من 19 - 23 مارس 2012م، 

وإع¹نها ³ البيان الختامي الصادر عن ا
ؤ»ر.

ونظرًا ل¼همية العلمية ل¼بحاث والدراسات ا
قدمة ³ ا
ؤ»ر، وما نتج عنها من   

القضايا   أهم  إ¿  خلصت  التي  ب�وت  وثيقة  إصدار  تم  وتوصيات،  ومطالبات  مبادرات 

وعربيÁا  وطنيÁا  العربية  اللغة  وضع  Ãعالجة  تهتم  التي  وا
بادرات  والحلول  وا
وضوعات 

ودوليÁا. ك¬ أن هذه الوثيقة قد أعدت للمحافظة ع¥ ا
صداقية وا
رجعية العلمية 
بادرة 

العل¬ء  لجهود  وتقديرًا  الفكرية،  ا
لكية  بحقوق  و»سًكا  العربية،  للغة  العا
ي  اليوم 

والباحثÄ وا
سؤولÄ ا
شاركÄ ³ ا
ؤ»ر.

ونؤكد أهمية الجهود الكب�ة التي بذلت ل¼خذ با
بادرة التي أطلقها ا
ؤ»ر، وتم   

لكل  تقديرنا  مع  اليونسكو،  يف  العربّية  للّغة  العاملّي  اليوم  تأسيس  ع¥  Ãوجبها  العمل 

مستوى  ع¥  وإص¹حها  انتشارها   ³ وتسهم  العربية  اللغة  تخدم  التي  ا
خلصة  الجهود 

ا�فراد وا
جتمعات وا
ؤسسات الحكومية وا�هلية الوطنية والعربية والدولية.

أو  الكتابة  عند  الفكرية  ا
لكية  حقوق  ومراعاة  العلمية،  ا�مانة  تحري  ونأمل   

الحديث عن تاريخ اليوم العاملّي للّغة العربّية، وا¦ستفادة من هذه الوثيقة بوصفها مرجًعا 

علميًا ورسميًا للتعريف بإنشاء اليوم العاملّي للّغة العربّية وتأسيسه ³ اليونسكو.

مع تحيات

األمانة العامة

املجلس الدويل للغة العربية

20121 - ب�وت - لبنان
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أصدرت الجمعية العاّمة لهيئة ا�مم ا
تحدة ³ 18 ديسمÍ(كانون   

القرار رقم (د 3190/  الثامنة والع§ين،  ا�ول) عام 1973 خ¹ل دورتها 

الرسمية، وقد جاء  اللغات  العربية ضمن  اللغة  بإدخال   Ðالذي يق  (18

ذلك بناًء ع¥ طلب من جامعة الدول العربية.  الجمعية العامة لألمم املتحدة

قُّدمت  للّغات،  دوليÁا  عاًما   2008 عام  اليونسكو  إع¹ن  �ناسبة   

مبادرة تأسيس ا
جلس الدو� للّغة العربية إ¿ اليونسكو، وقد رحب معا� 

التي تعزز موقع  با
بادرة،  السيد كوش�و متسورا  لليونسكو  العام  ا
دير 

اللغة العربية ³ هيئة ا�مم ا
تحدة ومنظ¬تها، بصفتها واحدة من اللغات 

الست الرسمية فيها.

العربية  الدول  اليونسكو  خاطبت  ا
بادرة،  �همية  ونظراً   

دعمها  وقّدمت  با
بادرة،  رحبت  التي  الدولية  والهيئات  وا
نظ¬ت 

وتأييدها الكامل لتأسيس ا
جلس الدو� للغة العربية.

  -2

  -3
أن  اليونسكو  رأت  والقانونية،  النظامية  اÖجراءات  استك¬ل  بعد   

يتأسس ا
جلس كمنظمة دولية مستقلة ³ دولة عربية »نحه جميع ا
زايا 

والحصانات، أسوة با
نظ¬ت الدولية العاملة ³ إطار ا�مم ا
تحدة، لهذا 

تم اختيار الجمهورية اللبنانية لوجود عدد من هيئات ا�مم ا
تحدة فيها، 

وقد صدر ا
رسوم الجمهوري ³ 29 يناير 2009 بتأسيس ا
جلس الدو� 

الدولية  با
نظ¬ت  أسوة  والحصانات  ا
زايا  جميع  ومنحه  العربية  للغة 

العاملة ³ إطار ا�مم ا
تحدة.

والوثائق  ا
علومات  ع¥  وا¦ط¹ع  ا
جلس  عن  ا
زيد  ملعرفة  و   

  alarabiah.org  :للمجلس Øلك·وÖوقع ا
الرسمية، �كنكم زيارة ا
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تأسس ا
جلس الدو� للّغة العربية وفق نظام أساÛ وأهداف وغايات   

دولية لخدمة اللغة العربية وثقافتها، لهذا قّرر أن يعقد مؤ»رًا دوليÁا يكون نقطة 

ا¦نط¹ق �ع¬له، فكان ا
ؤ»ر الدو� ا�ول للّغة العربية، الذي عقد ³ ب�وت 

خ¹ل الف·ة  19 - 23 مارس (آذار) 2012 ا
وافق 26 - 30 ربيع ا�خر 1433هـ، 

ا
ؤ»ر  عنوان  وكان  والدولية.  العربية  والهيئات  ا
نظ¬ت  من  عدد  بحضور 

ا
ؤ»ر  حظي  وقد  والدولة"  واملجتمع  الفرد  مسؤولية  عاملية:  لغة  "العربية 

ا�بحاث  ال·كّيز ع¥  وتم  القرار.  وا
سؤولÄ وصّناع   Äالباحث من  كب�  بحضور 

ا
لّحة  القضايا  وأفصحت عن  والجلسات  الندوات  التي عرضت ³  والدراسات 

التي تواجه اللغة العربية.

ويعد عنوان ا
ؤ»ر الدو� ا�ول للغة العربية إعالنًا عاملي�ا يؤكد عا
ية   

اللغة العربية وأهميتها ل¼فراد وا
جتمعات والدول.

الدول  مكاتبات  خ¹ل  من  طويلة،  ف·ة  للمؤ»ر  التحض�ات  استمرت   

الجامعات  إ¿  إضافة  ومراس¹تها،  والدولية   العربية  والهيئات  وا
نظ¬ت 

إع¹ن   Ýأُِعد ك¬  الصحف،   ³ ا
ؤ»ر  وأعلن   .ßالعا دول  مختلف  من   Äوالباحث

تلفزيوØ عن ا
ؤ»ر بثّه عدد من القنوات العربية 
دة شهرين بشكل مكثّف، 

 Äشارك
بهدف جذب ا
هتمÄ لحضور ا
ؤ»ر الذي حظي بحضور نوعي من ا

وا
سؤولÄ،  وقد شكل عنوان ا
ؤ»ر ودعوته الدولية رؤية عا
ية للغة العربية 

شجعت الجميع ع¥ تحمل ا
سؤولية تجاه العربية، والتفاعل معها ع¥ جميع 

ا
ستويات الحكومية وا�هلية وا¦جت¬عية والفردية.

  -5
حظي ا
ؤ»ر الدو� ا�ول للغة العربية برعاية فخامة الرئيس ميشال سلي¬ن رئيس الجمهورية اللبنانية، ومثّله   

:âليون، الذي ألقى كلمة فخامة الرئيس ³ حفل ا¦فتتاح، ثم توالت الكل¬ت ع¥ النحو ا� åمعا� وزير الثقافة ا�ستاذ غا
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كلمة معا� ا
دير العام لليونسكو السيدة إرينا بوكوفا، وقد مثلها الدكتور حمد اله�مي ا
دير العام للمكتب اÖقليمي 

لليونسكو ³ ب�وت.

كلمة معا� ا�مÄ العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العر� ألقاها الدكتور ممدوح املوصيل، مدير إدارة الثقافة.    

كلمة معا� ا�مÄ العام 
جلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيا� ألقاها األستاذ خالد الغسا� 

- ا�مÄ العام ا
ساعد.

كلمة معا� ا
دير العام 
كتب ال·بية لدول الخليج العربية، الدكتور عيل بن عبد الخالق القر�.

كلمة ا
جلس الدو� للّغة العربية ألقاها ا�ستاذ الدكتور عيل عبد الله موىس، ا
نسق العام للمجلس.

.Äاني
Íعن دول كث�ة، من بينها دولة تشاد التي مثلها عدد من الوزراء وال Äؤ»ر حضور ممثل
شهد ا  

وشاركت شخصيات عربية مرموقة ³ الجلسة ا¦فتتاحية للمؤ»ر الذي نوقشت فيه ”وثيقة ب�وت“، بحضور أكæ من 

 Äب ومن  عمل،  وورقة  بحثاً   267 فيه  وقدم  متحدث،   300 ع¥  يزيد  ما  فيه  وتحدث  دولة،   43 من  شخصية   850

الشخصيات ا
شاركة ³ ا¦فتتاح:

معا� الدكتور ع� عواض عس�ي سف� ا
ملكة العربية السعودية ³ لبنان.

معا� ا�ستاذ محمد بن خليل الجزمي سف� سلطنة ع¬ن ³ لبنان.

سعادة ا�ستاذ خالد الغساØ ا�مÄ العام ا
ساعد 
جلس التعاون لدول الخليج العربية.

معا� الدكتور أحمد الصياد ا
دير العام ا
ساعد للع¹قات الخارجية باليونسكو.

معا� الدكتور محمد الرشيد وزير ال·بية والتعليم السعودي سابًقا.

معا� الدكتور سعيد ا
ليص نائب وزير ال·بية والتعليم السعودي، ومدير عام مكتب ال·بية العرå لدول الخليج سابًقا.

معا� الدكتور محمد العرå ولد خليفة، رئيس ا
جلس ا�ع¥ للّغة العربية ³ الجزائر. 

الدكتور زياد الدريس ممثل ا
ملكة العربية السعودية ³ اليونسكو.

 -6
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بادرت اليونسكو برعاية ”املؤ®ر الدوّيل للّغة العربّية“ بعد أن قُدمت الدعوة ملعايل املديرة العامة لليونسكو   

السيدة إرينا بوكوفا للحضور، وقد كلفت مدير مكتب اليونسكو اÖقليمي ³ ب�وت بالحضور وإلقاء كلمتها التي وجهتها 

للمؤ»ر، وأعربت عن دعم اليونسكو للمؤ»ر الذي يدعم سياسات اليونسكو وبرامجها ³ خدمة اللغة العربية بصفتها من 

اللغات السّت الرسميّة ³ هيئة ا�مم ا
تحدة، إضافة إ¿ اهت¬م ا
نظمة بالتنوع الثقا³ واللغوي ع¥ ا
ستوى العا
ي.

  -7

 -8

لقد شارك الوفد التشادي بكثافة ³ الجلسات والندوات، والÍامج اÖع¹مية ا
رافقة للمؤ»ر، وهم ك¬ ي�:

معا� الدكتور أحمد جدة محمد

معا� السيد حسن سي¹ بكري

معا� السيد خيار عمر ضيف الله

معا� الدكتور حقار محمد أحمد

Äمعا� السيد عمر يحيى حس

معا� أ.د. عبدالرحمن عمر ا
احي

سعادة الدكتور إسحاق عيì يوسف

معا� د. زكريا فضل ك·

د. الكيب إدريس حلولو

د. حسن بوبا جمعة

Äأ. أنور السادات أم

وزير التعليم العا� - جمهورية تشاد

وزير ا¦تصال واÖع¹م - جمهورية تشاد

وزير الثقافة - جمهورية تشاد

ا
ستشار لرئيس الجمهورية التشادية

ا
ستشار اÖع¹مي لرئيس الجمهورية التشادية

رئيس جامعة ا
لك فيصل - تشاد


ان الوطني التشاديÍنائب ³ ال

نائب رئيس جامعة أنجمينا - تشاد

محاí ³ جامعة ا
لك فيصل - تشاد

محاí ³ جامعة ا
لك فيصل - تشاد

مسئول الÍامج ³ الهيئة الوطنية لîذاعة و التلفزيون

ت§ف ا
ؤ»ر الدو� للغة العربية بحضور رسمي كب� لدولة تشاد التي حلت ضيًفا ع¥ ا
ؤ»ر، حيث شارك نخبة   

من أصحاب ا
عا� الوزراء وا
سؤولÄ التشاديÄ الذين كان لحضورهم أكÍ ا�ثر ³ إنجاح فعاليات ا
ؤ»ر، وربط اللغة 

 âالعربية بدولة تشاد التي تربطها بالدول العربية الص¹ت العرقية والدينية والتاريخية وا¦قتصادية والثقافية والجوار. وتأ

:âشاركة الرسمية لدولة تشاد نتيجة ا�
ا

القرار الذي اتخذته قيادة دولة تشاد باعت¬د اللغة العربية لغة رسمية إ¿ جانب اللغة الفرنسية.  

رغبة دولة تشاد ³ ا¦نض¬م إ¿ جامعة الدول العربية نتيجة القواسم ا
ش·كة بينها وبÄ الدول العربية.  

معا� الدكتور

أحمد جدة محمد

معا� السيد

حسن سيال بكر

سعادة الدكتور

إسحاق عيىس يوسف

معا� الدكتور

حقار محمد أحمد

2012 - ب�وت - لبنان    
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طيّاتها   ³ تحمل  الدول،  مختلف  من  ا�بحاث  وصلت   

هناك  تكون  أن  ا
ؤ»ر  إدارة  رأت  وقد  ا
ختلفة.  العربية  هموم 

وثيقة تشّخص التحديات التي تواجه اللغة العربية وتعالجها، وفق 

ما ورد ³ ا�بحاث وأوراق العمل والتقارير ا
يدانية من توصيات 

واق·احات ومبادرات وآراء، وأن يَُعّد ”بيان ختامي“ يلخص أهّم ما 

ورد ³”وثيقة ب�وت“ من مبادرات.

وبناًء ع¥ ذلك، طبعت ”وثيقة ب�وت“ ³ مقدمة جدول    

ا�ع¬ل ليطّلع عليها الجميع، بهدف مناقشتها وإبداء ا
¹حظات 

 Äسؤول
وا القرار  لصّناع  مرجعاً  لتكون  واعت¬دها  عليها 

وا
ختصÄ، وقد نُ§ت ¦حًقا ³ كتيّب يقع ³ 35 صفحة.

وتعد وثيقة ب�وت ”نداًء عاملي�ا“ حمل عنوان ”اللغة العربية يف خطر: الجميع رشكاء يف ح�يتها“، وذلك بهدف   

 ³ والقدح  ا
بادرات،  وتشجيع  العربية،  اللغة  تجاه  ا
سؤولية  لتحمل  وا�فراد  ا
جتمعات  وحشد  الهمم،  استنهاض 

ا�ذهان با�فكار، وتشكيل رؤية مستقبلية تعتمد عليها القيادات والدول وا
ؤسسات الحكومية وا�هلية وا�فراد.

و�كن ا¦ط¹ع عليها من خ¹ل جدول أع¬ل ا
ؤ»ر ا
توافر عÍ ا
وقع اÖلك·وØ للمؤ»ر الدو� للّغة العربية.   

(ا
ؤ»رات السابقة - ا
ؤ»ر ا�ول - جدول ا�ع¬ل ِب ِد ْف PDF، مع وجود قاñة با
تحدثÄ وأبحاثهم والندوات). 

لقد شّكل املؤ®ر الدويل األول للّغة العربية نقطة تحّول ³ تاريخ ا¦هت¬م باللغة العربية ع¥ جميع ا
ستويات   

الحكومية وا�هلية الوطنية والعربية والدولية، إذ تتالت ا
بادرات وتحّولت اللغة العربية إ¿ مركز ا¦هت¬م، وأصبحت 

³ أولويات الكث� من ا
سؤولÄ العرب وغ� العرب. 

طبعت أبحاث ا
ؤ»ر ³ أربعة مجلدات، وتم توزيعها ع¥ ا
شاركÄ ³ ا
ؤ»ر 
ناقشتها وا¦ستفادة من الحقائق   

وا
علومات الواردة فيها 
عالجة التحديات وا
شك¹ت التي تواجه اللغة العربية.

 -9
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óحت ”وثيقة ب�وت“ القضايا والتحديات التي   

تواجهها اللّغة العربية، إضافة إ¿ ا
بادرات وا¦ق·احات 

والحلول ا
ناسبة 
عالجة تلك التحديات التي توصلت 

إليها الوثيقة، ك¬ ركزت ع¥ 20 بنداً مع تفصيل موسع 

 Á¬تحت كل بند من بنود الوثيقة، التي تعّد مرجًعا مه

اللغوية،   Äوالقوان والت§يعات  وا�نظمة  للسياسات 

وهي مصدر إلهام للمشاريع وا
بادرات، وتركز ع¥ حال 

اللغة العربية ³ الوقت الراهن وتست§ف ا
ستقبل.

 -11

  -12

البند  تضمنت ”وثيقة ب�وت“   

رقم(18) بعنوان: ”اليوم العاملّي للّغة 

يكون  أن  أهمية  أكد  الذي  العربّية“، 

وناشدت  عا
ّي،  يوٌم  العربية  للغة 

واÖس¹مية  العربية  القيادات  الوثيقة 

للّغة  عاملي  يوم  لتحديد  وا
نظ¬ت 

ا¦حتفا¦ت  فيه  تنظم  العربية، 

وا
شاريع وا
بادرات ا
ختلفة، واق·ح 

يكون  أن  يكون هناك إج¬ع ع¥  أن 

اليوم العا
ي منسج¬ً مع مكانة اللّغة 

العربية العا
ية وتاريخها ومرجعياتها 

وثوابتها ومستقبلها.
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ضمن أع¬ل املؤ®ر الدويل األول للّغة العربية، تم تنظيم ندوة بعنوان ”اللّغة العربّية ومكانتها الدولّية“   

بهدف مناقشة واقع اللغة العربية ع¥ ا
ستوى الدو�، وقد ترأس الندوة الدكتور زياد الدريس رئيس بعثة ا
ملكة 

العربية السعودية ³ اليونسكو، وشارك فيها كل من الشخصيات التالية:

تعود مبادرة ”اليوم العاملي للغة العربية“، إ¿ البند رقم (18) من ”وثيقة ب�وت“ التي عرضت للبحث والحوار   

وإبداء الرأي ضمن جدول أع¬ل املؤ®ر الدويل األول للغة العربية، وقد »ت مناقشتها ³ ندوة (اللغة العربية ومكانتها 

للّغة  العاملي  ”اليوم  وقد حظي  العربية.  اللغة  ا
نظ¬ت ³ خدمة  مستوى  الدولية ع¥  الجهود  بحث  تم  ك¬  الدولية)، 

العربية“ باهت¬م رئيس الندوة بصفته عضواً ³ ا
جلس التنفيذي لليونسكو، إذ تقدم Ãشاركة بعثة ا
ملكة ا
غربية، وبتأييد 

ا
جموعة العربية ³ اليونسكو، بطلب اعت¬د مبادرة ”اليوم العاملي للّغة العربية“ إ¿ ا
جلس التنفيذي لليونسكو، و»ت 

 Íتحدة الصادر ³ 18 ديسم
ا
وافقة عليها، ليكون اليوم العاملي للغة العربية وفق تاريخ اعت¬د اللغة العربية ³ هيئة ا�مم ا

1973م.

اليونسكو،   ³ السعودية  العربية  ا
ملكة  
مثل  والتقدير  بالشكر  يتوجة  العربية  للغة  الدو�  ا
جلس  فإن  ولهذا   

وا
ملكة ا
غربية، وا
جموعة العربية، ومنظمة اليونسكو راعي ا
ؤ»ر، ع¥ جهودهم ا
وفقة لتبني مبادرة اليوم العاملي 

للغة العربية الذي انطلق من وثيقة ب�وت والبيان الختامي للمؤ®ر الدويل األول للغة العربية الذي عقد ³ مارس 2012م.

ا
ندوب الدائم للمملكة العربية السعودية ³ اليونسكو الدكتور زياد عبدالله الدريس السعودية

رئيس ا
ركز الثقا³ - ا
ستشار الخاص لرئيس جمهورية تشادالدكتور حقار محمد أحمد تشاد

Øعطا
عضو مجلس الشورىالدكتور عبدالله ا السعودية

رئيس ا
جلس ا�ع¥ للغة العربيةالدكتور محمد العرå ولد خليفة الجزائر

ممثل  ا
جلس العا
ي للغة العربيةلبنانالدكتور حسÄ عطوي
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نظرًا �همية وثيقة ب�وت، وما ورد فيها من تشخيص لواقع اللغة العربية ع¥ جميع ا
ستويات الفردية   

وا�نظمة  للسياسات  مرجًعا  لتكون  ا
ؤ»ر   ³ الوثيقة  اعتمدت  فقد  والدولية،  والعربية  والوطنية  وا¦جت¬عية 

والت§يعات والقوانÄ والتخطيط اللغوي، وتم الرجوع إليها يف صياغة البيان الختامي، وذلك بالتأكيد عىل البنود 

العرشين التي تضمنتها الوثيقة. وقد ُشكلت لجنة لصياغة البيان الختامي ك¬ ي�:

معايل الدكتور سعيد بن محمد املليص عضو مجلس الشورى السعودي، نائب وزير ال·بية والتعليم، وا
دير العام 


كتب ال·بية لدول الخليج العربية سابقاً.

معايل الدكتور أحمد الصياد ا
دير العام ا
ساعد لليونسكو للع¹قات الخارجية والتعاون الدو�.

األستاذ الدكتور عيل عبدالله موىس ا
نسق العام للمجلس الدو� للّغة العربية.

الدكتور عبدالله غريب ا
سؤول اÖع¹مي ³ ا
ؤ»ر.

وقد اعتمد البيان الختامي ع¥ ما ورد ³ ”وثيقة ب�وت“ من بنود رئيسة، وتُِ�َ ³ نهاية أع¬ل ا
ؤ»ر.

  -15

³ نهاية أع¬ل املؤ®ر الدويل األول للّغة العربية عقدت جلسة ختامية بحضور شخصيات بارزة شاركت ³   

ا
ؤ»ر وقدمت أفكارها واق·احاتها، وأعربت عن فخرها واعتزازها بالحشد الكب� الذي شهده ا
ؤ»ر بحضور العل¬ء 

وا
سؤولÄ من مختلف دول العاß، وشدد ا
شاركون ع¥ أهمية ما تحقق من إنجازات ³ ا
ؤ»ر، وما نتج عنه من 

مع  تنفيذها  والعمل ع¥  ا
ؤ»ر،  نتائج  من  با¦ستفادة  ومطالبتهم  الختامي  البيان  موافقتهم ع¥  مع  توصيات، 

الجهات ذات الع¹قة، مؤكدين مرجعية ”وثيقة ب�وت“ وأهميتها ³ تشكيل رؤية مستقبلية للغة العربية.

  -16
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³ نهاية الجلسة الختامية للمؤ»ر، وبحضور نخبة من ا
سؤولÄ والعل¬ء، »ت ت¹وة البيان الختامي للمؤ»ر   

الذي اعتمد ع¥ ما ورد ³ وثيقة ب�وت من بنود، وقد ت¹ه معايل الدكتور سعيد بن محمد املليص، وتم أخذ صورة 

تذكارية بهذه ا
ناسبة لنخبة من ا
سؤولÄ وا
شاركÄ ³ الجلسة الختامية.

   -17
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سعادة الدكتور عبد الله ا
عطاØ - عضو مجلس الشورى السعودي.

سعادة ا�ستاذ الدكتور عبد الرحيم ع� - مدير ا
عهد الدو� للغة العربية ³ الخرطوم.

سعادة الدكتور محمود خسارة - عضو مجّمع اللّغة العربية ³ دمشق.

معا� الدكتور أحمد جدة محمد - وزير التعليم العا� - جمهورية تشاد.

سعادة الدكتور عبد الله التطاوي - رئيس لجنة »كÄ اللّغة العربية ³ اتحاد الجامعات اÖس¹مية.

سعادة ا�ستاذ ب¹ل البدور - وكيل وزارة الثقافة والشباب بدولة اÖمارات العربية ا
تحدة.

سعادة ا�ستاذ خالد بن ساß الغساØ - ا�مÄ العام ا
ساعد 
جلس التعاون لدول الخليج العربية.

معا� ا�ستاذ الدكتور محمود السيد - نائب رئيس مجمع دمشق، ووزير ال·بية والثقافة ³ سوريا - سابًقا.

سعادة ا�ستاذ الدكتور ع� عبداللّه موö - ا
نّسق العام للمجلس الدو� للّغة العربية.

معا� ا�ستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد - وزير ال·بية والتعليم ³ ا
ملكة العربية السعودية - سابًقا.

سعادة الدكتور زياد عبد الله الدريس - رئيس البعثة الداñة للمملكة العربية السعودية ³ اليونسكو.

معا� الدكتور أحمد الصياد - ا
دير العام ا
ساعد للع¹قات الخارجية والتعاون الدو� - اليونسكو.

معا� ا�ستاذ الدكتور ا
نجي بوسنينه - مدير عام ا
نظمة العربية لل·بية والثقافة والعلوم - سابًقا.

سعادة الدكتور ممدوح موصل� - مدير إدارة الثقافة ³ جامعة الدول العربية.

معا� الدكتور سعيد بن محمد ا
ليص - نائب وزير ال·بية والتعليم السابق - ا
ملكة العربية السعودية.
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منها  انطلق  التي  الدولية  ا
نظمة  هي  اليونسكو  كانت  
ا   

الرسمي للمؤ»ر  الراعي  العربية، وهي  للغة  الدو�  تأسيس ا
جلس 

الدو� للغة العربية، كانت الفرصة مñ¹ة لتبني مبادرة اليوم العا
ي 

العربية  ا
ملكة  بها  وتقدمت  ا
ؤ»ر،  بها  أو÷  التي  العربية  للغة 

 ³ الداñة  العربية  وا
جموعة  ا
غربية،  وا
ملكة  السعودية، 

للّغة  عاملي�ا  ”يوًما   Íديسم  18 يكون  أن  اق·حت  والتي  اليونسكو، 

العربية“، وقد وافق ا
جلس التنفيذي لليونسكو ع¥ ا
بادرة Ãوجب 

القرار 190م  ت/48 ³ 8/ 01/ 2012م، لينطلق أول احتفال ”باليوم 

العاملي للّغة العربية“ ³ 18 ديسمÍ 2012م.

ويأâ إصدار هذه الوثيقة الخاصة Ãبادرة اليوم العاملي للغة   

ا
رجعية  وتأكيد  الفكرية،  ا
لكية  حقوق  ع¥  للمحافظة  العربية 

التي  والدراسات  وا�بحاث  الختامي،  والبيان  لوثيقة ب�وت،  العلمية 

عرضت ³ املؤ®ر الدويل األول للغة العربية.

شهدت الجلسة الختامية للمؤ»ر الدو� ا�ول للغة العربية حضوًرا نوعيÁا مميزًا من أصحاب ا
عا� والسعادة   

والباحثÄ والحضور، وقد تم أخذ صورة تذكارية لنخبة من ا
شاركÄ ³ ا
ؤ»ر.
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https://alarabiah.orgوثيقة رسمّية

منظّمة دوليّة مستقلة تعامل معاملة ا
نظ¬ت الدوليّة العاملة ³ إطار ا�مم ا
تحدة


