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18 -19 – ديسمرب 2022 – جامعة الدول العربية 

برعاية معا� ا�م� العاّم لجامعة الّدول العربيّة الّسيّد أحمد أبو الغيط، واحتفاًء   

وحوار  الثّقافة  إدارة   – للجامعة  العاّمة  ا�مانة  عقدت  العربيّة،  للّغة  العا�ّي  باليوم 

الّدوّ�  ا�ؤ�ر  العرّ�،  وال��ان  العربيّة،  للّغة  الّدوّ�  ا�جلس  مع  بالتّعاون  الحضارات، 

للقوان� وا�نظمة والتّ�يعات والّسياسات والتّخطيط اللّغوّي خ�ل الف�ة من 18 – 19 

ديسم� 2022م. وقد ركّز ا�ؤ�ر ع£ قانون اللّغة العربيّة، واللّغة العربيّة ¡ ا�نظّ�ت 

̈قليميّة والعربيّة والّدوليّة، ونوقشت ¡ ا�ؤ�ر  ا التّ�يعيّة  العربيّة والّدوليّة، والهيئات 

ا�بحاث والّدراسات الّتي تناولت تجارب الّدول وا�ؤّسسات ¡ مجال الّسياسات والقوان� 

والتّخطيط اللّغوّي ¡ دول العا± ا�ختلفة. ويّ° ا�شارك� ¡ ا�ؤ�ر أن يتقّدموا بالّشكر 

والتّقدير إ´ كل² من:

جامعة الّدول العربيّة؛ لجهودها ا�ستمرّة ¡ تعزيز اللّغة العربيّة و�كينها، والّسعي 

الّنهوض بها ¡ جميع ا�ؤّسسات الحكوميّة وا�هليّة، بصفتها لغة وطنيّة تنّص  إ´ 

إنتاج  وإعادُة  وا¾ستق�ُل،  الّسيادُة  تتحّقق  وبها  الحكم،  وأنظمة   Áالّدسات عليها 

ا�جتمع وا�حافظة ع£ الُهويّة الوطنيّة والعربيّة، وح�يُة ا�جيال القادمة من تفّكك 

الّنسيج ا¾جت�عّي، وتعزيُز الوحدة الوطنيّة، ودعُم التّضامن والتّكامل والتّعاون ب� 

الّدول العربيّة. 
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الباحث� من مختلف دول العا±؛ �داخ�تهم البحثيّة القيّمة، وتعزيز ا�ؤ�ر بالتّجارب 

والخ�ات الّدوليّة ا�تميÆزة ¡ مجال القوان� وا�نظمة والتّ�يعات اللّغويّة.

الحضور من مختلف دول العا±؛ �شاركاتهم الفاعلة، وأفكارهم الغنيّة، واق�احاتهم 

البّناءة.

الطّلب من ال��ان العرّ� التّنسيق مع ا�مانة العاّمة لجامعة الّدول العربيّة، لعرض 

الّدول  ودعوة  الوزارّي،  ا�ستوى  ع£  الجامعة  مجلس  ع£  العربيّة  اللّغة  قانون 

ا�نظمة والتّ�يعات والّسياسات والتّخطيط  ا�عضاء ل�ستفادة من مواّده ¡ سّن 

اللّغوّي، وليكون رافًدا لدعم قرارات القّمة والقرارات الوزاريّة الّداعمة للّغة العربيّة.

اتّخاذ ما يلزم من قبل ال��ان العرّ� لحّث ال��انات ومجالس الّشورى العربيّة ع£ 

اعت�د قانون اللّغة العربيّة، وا¾ستفادة منه ع£ ا�ستوى الوطنّي ¡ سّن ا�نظمة 

والتّ�يعات والّسياسات والقوان� اللّغويّة.

عقد "ا�ؤ�ر الّدوّ� للّغة العربيّة ¡ التّعليم وا¨ع�م" بالّ�اكة مع ا�جلس الّدوّ� 

واتّحاد  (ا�لكسو)،  والعلوم  والثّقافة  للّ�بية  العربيّة  وا�نظّمة  العربيّة،  للّغة 

الجامعات العربيّة، ومكتب الّ�بية العرّ� لدول الخليج، وا�نظّ�ت العربيّة والّدوليّة 

ذات الع�قة.

وقد انبثق عن املؤ�ر الّتوصيات اآلتية:

ال��ان العرّ�؛ ¾عت�ده قانوَن اللّغة العربيّة، وعرضه ضمن أع�ل ا�ؤ�ر، والتّعريف 

̈قليميّة والعربيّة والّدوليّة ¡ مجال التّ�يعات الّتي تتعلّق  به وبجهود ا�نظّ�ت ا

باللّغة العربيّة.

ا�جلس الّدوّ� للّغة العربيّة؛ لجهوده ا�خلصة ¡ �ك� اللّغة العربيّة للّناطق� بها 

والّناطق� بغÁها.
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والجامعات،  والعا�يّة  وا�هليّة  الحكوميّة  ا�دارس   ¡ التّعليم  لغة   ¡ الّنظر  إعادة 

والتّأكيد ع£ الكفايات والقدرات وا�هارات اللّغويّة الحياتيّة الّتي يحتاج إليها الفرد 

مدى الحياة؛ ليتمّكن من استخدام اللّغة استخداًما سليً� ¡ التّعليم، و¡ العمل، و¡ 

مجا¾ت الحياة ا�ختلفة.

الطّلب من الّدول ا�عضاء اتّخاذ ما يلزم لدعم ا�جهزة ا�عنيّة بتعليم اللّغة العربيّة 

 ¡ وا�عل�Æت  للمعلÆم�  اللّغويّة  بالكفاءة  خاّصة   Áمعاي ووضع  ا�علÆم�،  وتأهيل 

ا�راحل التّعليميّة جميعها.

دعوة الّدول ا�عضاء لبذل ا�زيد من الجهود للمحافظة ع£ اللّغة العربيّة، بصفتها 

رمز الُهويّة والّسيادة الوطنيّة والعربيّة.

ا�عنيّة  الجهات  جميع  ب�  أك�،  وتعاون  أوسع،  تضامن  إ´  ا�ؤ�ر  يدعو  وأخÁًا، 

بخدمة العربيّة، التي تعّد أساس الّنهضة والوحدة الوطنيّة وا¾عتزاز بالهويّة العربيّة، 

ودعم التّضامن والتّكامل العرّ� ع£ جميع ا�ستويات.

هذا، والله وّيل الّتوفيق

19 ديسم� 2022م
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