
 

 

 

 

 

 البيان الختامي 

  وتوصياتهللنهوض باللغة العربية  الثاني   للمنتدى العربي

  " لغتنا..هويتناتحت شعار" 

  بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية

  2016ديسمبر  19و  18األمانة العامة، 

  

تحت  للنهوض باللغة العربية، الذى يعقد الثانيالمشاركين في المنتدى العربي - نحن 
ديسمبر من كل  18بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية يوم "  لغتنا..هويتنا" شعــــــــار 

تحت رعاية كريمة من األمانة العامة لجامعة  ،بيت العرب، عام في مقر جامعة الدول العربية
نتقدم بصادق عبارات  - 2016ديسمبر /كانون أول  19و  18 الدول العربية واستضافتها، يومي

الشكر والتقدير إلى جامعة الدول العربية على استضافتها الكريمة لهذا المنتدى، وعملها المقدر 
المجهودات الساعية للنهوض باللغة العربية، وذلك إقرارًا بأن ثقافتنا  وندعم جل لتنظيمه وٕانجاحه.

ونؤكد بناء  وحدتنا الثقافية، وهما المكون األساس للهوية القومية. اا أساسالعربية ولغتنا العربية هم
نؤكد و  سياسة تعليمية تعتمد على تدريس العلوم باللغة العربية، صونا لهويتنا الثقافية والقومية.

همية مسئولية الحكومات والمجتمعات العربية في استخدام اللغة العربية لغة رسمية في مختلف أ
نعبر عن قناعتنا بأن دعم و  لمعرفة والثقافة والحياة العامة واألنشطة الفنية واإلعالمية.ميادين ا
وفى الوسائل ووسائط التواصل االجتماعي، اللغة العربية في الشبكة العالمية للمعلومات  حضور

، السمعية والبصرية كفيل بالتصدي لما تتعرض له اللغة العربية من تهميش في ظل العولمة
الصادرين  1964وميثاق الوحدة الثقافية العربية لعام  1945تفعيل المعاهدة الثقافية  لعام  ونعزز

  عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
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 :بما يلي 2016ديسمبر للنهوض باللغة العربية  الثانيالمنتدى العربي  ويوصي

عداد استراتيجية للغة العربية العمل على إالدول العربية  الطلب من االمانة العامة لجامعة -1

ى الهيئات إلضافة إبالتعاون والتنسيق مع لجانها ومنظماتها المتخصصة( االلكسو) 

  والمؤسسات المعنية في هذا الشأن.

طلب ترشيحها للجنة الخبراء  نالتي لم ترسل حتى اآل -عضاءالدول األ حث -2

مانة العامة بأسماء ممثلي دولهم موافاة األ على - والمتخصصين في اللغة العربية

  المذكورة أعاله.للمشاركة في لجنة الخبراء والعلماء والمتخصصين 

  سماء التالية من المشاركين في المنتدى: ضافة  األإالموافقة على  -3

  الحميد بن سويد          ( ليبيا)ستاذ الدكتور/ عبداهللا عبداأل •

  المحسن احمد الطبطبائى        ( الكويت)ستاذ الدكتور/ عبداأل •

 ( المملكة المغربية)   االربعين                    يستاذ الدكتور/ علاأل •

 (المملكة العربية السعودية)            األستاذ الدكتور/ عبد اهللا الوشمي        •

  (جمهورية مصر العربية)   / محمود عبده أحمد فرج         األستاذ الدكتور •

  الهيئات والمنظمات التابعة لجامعة الدول العربية:

  البرلمان العربي        ستاذ الدكتور/ نور الدين المرابطياأل •

 (الكسو) لدراسات العربيةمعهد البحوث وا              األستاذ الدكتور/ تامر أنيس •

  المدني :مؤسسات المجتمع 

   الجمعية المصرية لتعريب العلوم           ستاذ الدكتور/ محمد الحمالوياأل •

 جمعية المترجمين واللغويين المصريين  ستاذ الدكتور/ حسام الدين مصطفى  األ •

 السيد/ فوزي تاج الدين                   جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية •

  جمعية حماة اللغة العربية          السيد/ محمد صالح جمالي     •
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) مخاطبة وزراء التربية والتعليم في الدول العربية ارة الثقافةإدمانة العامة (الطلب من األ -4

 والطلب منهم  العمل على تعريب التعليم الجامعي وقبل الجامعي .

الثقافة) من خالل لجنة الخبراء المتخصصين في اللغة العربية دعوة األمانة العامة (إدارة  -5

وضع تصور إلطار موحد تربية والثقافة والعلوم (الكسو) وبالتعاون مع المنظمة العربية لل

  الختبار كفاءة اللغة العربية للناطقين بالعربية وآخر لغير الناطقين بها.

 
 

 

 

 

 

 

 األمـــانة العـــامة


