
 

 

 

 

 

 البيان الختامي 
 وتوصياتهللنهوض باللغة العربية   الثالث  للمنتدى العربي

 بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية
 2017ديسمبر  19و  18األمانة العامة، 

 
 
 

بمناسبة للنهوض باللغة العربية،  الثالثالمشاركين في المنتدى العربي  -نحن 
عام في مقر جامعة  ديسمبر من كل 18االحتفال باليوم العالمي للغة العربية يوم 

تحت رعاية كريمة من األمانة العامة لجامعة الدول  ،بيت العرب، الدول العربية
 خالصقدم ن -2017ديسمبر /كانون أول  19و 18 العربية واستضافتها، يومي

 لهذا المنتدى ةاستضافتها الكريممعة الدول العربية على إلى جاعبارات الشكر 
نجاحه.على  وحرصها، ممهالسنوي ال  المجهودات الساعية للنهوض وندعم تنظيمه وا 

 الثقافية ةحدو ال أساس هيالعربية  ةغبان الل يماناإ، صيلةاأل العربية تنالغب والرقي
  ،للحفاظ على هويتنا

يضا والمنظمات الدولية واإلقليمية والعربية وألحكومات امسئولية وتأكيدا على 
لغة رسمية في مختلف كاستخدام اللغة العربية  لضرورة منظمات المجتمع المدني

والعمل على ، عامةالحياة المجاالت وكافة  األنشطة الفنية واإلعالمية وفيالمجاالت 
 .باللغة العربية الساعية للنهوضاالستراتيجيات والخطط الدولية والعربية وتنفيذ تفعيل 
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 :بما يلي 2017ديسمبر للنهوض باللغة العربية  الثالثالمنتدى العربي  ويوصي
 

عن تعميم التوصيات الصادرة الدول العربية  مانة العامة لجامعةالطلب من األ -1
 عضاء وعلى كافة الجهات المعنية.المنتدى على الدول العربية األ

تأكيد الجهود التي تبذلها لجان جامعة الدول العربية للحفاظ على الهوية  -2
العربية للقدس الشريف، وحماية اللغة العربية فيها من هيمنة اللغات االخرى، 

 األصيلة.حفاظا على هوية أبنائها وتراثها ولغتها العربية 
في صيغتها النهائية  ستراتيجية النهوض باللغة العربيةااعتماد الموافقة على  -3

عربية للتربية والثقافة المعدلة والمتضمنة مالحظات الدول العربية والمنظمة ال
عرضها على مجلس جامعة  الطلب من االمانة العامة، و الكسو( والعلوم)

 .اإلقرارهفي دورته القادمة  الدول العربية
تعميم استراتيجية النهوض باللغة العربية على الدول االعضاء وعلى الجهات  -4

 المعنية.
الطلب من االمانة العامة عقد مؤتمر رفيع المستوى حول اللغة العربية،  -5

إلطالق استراتيجية النهوض باللغة العربية، وبمشاركة صناع القرار والوزراء 
 .والمعنيين

تكليف لجنة الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية بعد تدعيمها بأعضاء  -6
من المؤسسات المعنية للنظر في جميع التجارب العربية التي تمت في مجال 

عداد اختبارات لقياس مهاراتها  بها في بناء  لالستفادةتعليم اللغة العربية وا 
إختبار كفاءة عربي وثيقة معيارية عربية موحدة تكون بمثابة إطار لتعميم 

 معياري موحد يمثل مرجعية لالمة العربية في قياس مهارات اللغة العربية.
حث جامعة الدول العربية على وضع معايير العتماد برامج تعليم اللغة  -7

 العربية واختباراتها، ورعاية المبادرات التي تمت في هذا المجال.
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