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 اأهداف املوؤمتر
العربية  للغة  تن�سيق جميع اجلهود املخل�سة  اإىل  العربية  للغة  الثالث  الدويل  املوؤمتر  يهدف  	•
واإبرازها، وا�ستنها�س الهمم وحث الأفراد واملوؤ�س�سات احلكومية الأهلية والوطنية والعربية 
والدولية للم�ساركة يف املوؤمتر لتحقيق التوا�سل والتكامل وتبادل اخلربات وت�سكيل العالقات 
وال�سراكات لدعم جميع اجلهود الرامية اإىل تطبيق اللغة العربية ال�سليمة وفر�سها بالقانون 
احرتاًما للد�ساتري واأنظمة احلكم العربية ومتابعة ذلك على م�ستوى التخ�س�س واملوؤ�س�سات 

احلكومية والأهلية.
امليادين  جميع  ويف  كافة  امل�ستويات  على  ال�ستثمار  يف  ودورها  العربية  اللغة  اأهمية  اإبراز  	•
وال�سناعة  العمل  و�سوق  واملعارف  والعلوم  الإنتاجية  باملوؤ�س�سات  وربطها  املختلفة،  احليوية 

والتجارة والتقنية، والتعريف بالفوائد القت�سادية الكثرية من ال�ستثمار يف اللغة العربية
وت�سجيع  العربية،  للغة  والدعم  والتاأييد  الطاقات  وح�سد  الت�سامن  اإىل  املوؤمتر  يهدف  كما  	•
والأهلية، وحمايتها من  املوؤ�س�سات احلكومية  ا�ستخدامها يف جميع  تعمل على  التي  اجلهود 
والتجارة  والإدارة  والإعالم  والثقافة  والإدارة  العمل  و�سوق  التعليم  يف  والإق�ساء  التهمي�س 

والقت�ساد وغريها من امليادين احليوية.
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الثالث  الدويل  املوؤمتر  يف  وامل�ساركة 
الأبحاث  وتقدمي  العربية  للغة 
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وربطها  العربية  اللغة  يف  ال�ستثمار 
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وامليادين، ويعمل على اإبراز اجلهود 
العربية  اللغة  خلدمة  تبذل  التي 
الأفراد  قبل  من  ون�سرها  ومتكينها 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  واملجتمعات 
الوطني  امل�ستوى  على  والأهلية 

والعربي والدويل.
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العربية لغة كونية
للغة  الطويل  التاريخ  من  الرغم  على 
العربية فقد ظن بع�س العرب بها ظن ال�سوء 
واتهموها باأنها �سبب تخلفهم و�سعفهم وعدم 
تقدمهم ونادوا با�ستخدام اللغة الأجنبية بدل 
با�ستبدال  طالب  وبع�سهم  العربية،  اللغة  من 
وهذه  العربي،  باحلرف  الالتيني  احلرف 
وبع�سها  مغر�سة،  لغايات  جاءت  الدعوات 
العربية  اللغة  مبكانة  بع�سهم  جهل  نتيجة 
من  على  ا  ردًّ ويكفيها  ور�سالتها،  وكونيتها 
ما  عدو  الإن�سان  – لأن  بها  جلهله  يعرفها  ل 
اجلن  الثقلني  بها  خاطب  اهلل  اأن   – يجهل 
اأديانهم ولغاتهم واأعراقهم  والإن�س باختالف 
وجن�سياتهم واأوطانهم، ودعاهم اإىل اكت�ساف 
الكون وما فيه من خملوقات واأ�سرار واأمرهم 
فيها  ا�ستخلفهم  التي  الأر�س  يعمروا  اأن 
التي  واملعرفة  العلم  �سلطان  على  معتمدين 

الدولة واللغة
ُيروى اأن حاكًما رغَب يف اإ�سالِح الدولِة وموؤ�س�ساِتها، فجمَع م�ست�ساريِه و�ساألهم ما اأوُل �سيٍء ينبغي البدُء به لإ�سالِح الدولِة وتطويِرها؟ فاأقبل  
جميُع امل�ست�سارين باآراِئهم ومقرتحاِتهم التي �سملْت جميَع املجالِت احليويِة من اأمٍن واقت�ساٍد وجي�ٍس وجتارٍة وزراعٍة و�سناعٍة وغرِيها، ولكن 
كبرَي امل�ست�سارين مل يدِل براأيِه، فطلَب منه احلاكُم اأن يديَل براأيِه فقال: اأرى اأن ت�ستهلَّ تطويَر الدولِة باإ�سالِح اللغة؛ فالنا�ُس بها يتحدثوَن ويعملوَن 
ويقروؤوَن ويكتبوَن ويفكروَن ويبدعوَن ويحتكموَن ويتحاكمون، اإّن اإ�سالَح اللغِة ُمْف�ٍس اإىل اإعادِة اإنتاِج املجتمِع، واإعداِد املواطِن ال�سالِح، وتعزيِز 
الوحدِة الوطنيِة، بل اإنَّ �سالَح اللغِة يعني �سالَح ال�سيا�سِة والإدارِة واملوؤ�س�ساِت الوطنيِة والثقافيِة واملعرفيِة التي جتعُل املجتمَع قادًرا على الإنتاِج 
وامل�ساهمِة يف اإعادِة تطويِر الدولة. هذا هو حاُل اللغِة وقَدُرها اأن تكوَن الأ�سا�َس يف حياِة الأمِم وال�سعوِب والدول. واإذا كاَن هذا قدَر اللغاِت يف 

ِم، فماذا عِن اللغِة العربيِة؟ العامِل املتقدِّ

(. واإذا كانِت اللغُة العربيُة الو�سيَط بنَي  وعربيٌّ
اهلِل وخلِقِه، وبنَي النا�ِس اأنف�ِسهم، فاإنها لي�سْت 
لغًة للعبادِة فقْط، ولكنها لغُة ال�سرِع والقانوِن 
يف  ت�سريعيٍّ  م�سدٍر  اأهمَّ  ُيعدُّ  الذي  الربايّن 
اللغَة  التاريُخ  عرَف  لقَد  بل  الكوِن.  تاريِخ 
العربيَة يف جميِع املياديِن ال�سيا�سيِة والدينيِة 
والتجاريِة  والثقافيِة  والع�سكريِة  والعلميِة 
والفلِك  والطبِّ  والرتجمِة  واحلكِم  والإدارِة 
والهند�سِة والعمارِة والأدِب والفل�سفِة وغرِيها 
من  كثرٌي  اأ�سبح  حتى  احليويِة  املياديِن  من 
الأمِم يكتُب لغاِته باحلرِف العربي. بها ُفِتَحْت 
وانت�سرِت  واجلامعاُت  واملدار�ُس  الكتاتيُب 
ها  وحيا�سِ امل�سرعِة،  اأبواِبها  ومن  املكتباُت، 
املرتعِة نهَل امل�ست�سرقوَن والق�ساو�سُة واحلكاُم 
والذين وجلوا من خاللها اإىل ح�سارِة الع�سِر 
يف  عا�سوا  اأن  بعد  ال�سبيَل  لهم  اأنارْت  حني 
عليها  يطلقون  كما  اأو  الظلماِت  متاهاِت 

انت�شار اللغة العربية وتراجعها
لقد �سعف العرب وامل�سلمون بعد �سقوط 
الأندل�س والعبا�سيني وتراجعت معهم لغتهم، 
وبداأ ال�ستعمار يت�سلل اإىل البلدان الإ�سالمية 
با�سم  الإ�سالمية  احلوا�سر  باأطراف  فبداأ 
فيها  وتغلغل  والتجارة  اجلغرافية  الك�سوف 
ثم حكمها واأحيا القوميات واللهجات املحلية 
والنعرات واألغى اللغة العربية وحاربها بهدف 

ف�سل تلك احلوا�سر عن ثوابتها ومرجعياتها 
على  وعمل  بع�س،  عن  بع�سها  وف�سل 
العمق  دخل  حتى  يتو�سع  وا�ستمر  ت�سرذمها، 
جتراأ  بل  اأرا�سيه  من  عدًدا  واحتل  العربي 
اإدارته،  حتت  العربية  الأرا�سي  بع�س  ل�سم 
واعتمد  وحاربها،  العربية  لغتها  على  و�سطا 
�سيا�سة الإدماج يف لغته. وكان ذلك م�سحوًبا 
قادرة  تكن  مل  التي  العثمانية  الدولة  ب�سعف 

تتالت  ثم  الإ�سالمية،  البلدان  حماية  على 
وامل�سلمون  العرب  ودخل  العاملية  احلروب 
حتت وطاأة ال�ستعمار يف الوقت الذي حتاول 
النهو�س  والإ�سالمية  العربية  املجتمعات  فيه 

من كبوتها التي طالت. 
وقد عمل العرب على ا�ستقالل اأرا�سيهم 
اأن  على  وحر�سوا  احلديثة  الدولة  واإقامة 
تكون لغتهم العربية هي اللغة الوطنية، فكان 

مع�سر  "يا   : تعاىل  فقال  لالإن�سان  اهلل  علمها 
من  تنفذوا  اأن  ا�ستطعتم  اإن  والإن�س  اجلن 
تنفذون  ل  فانفذوا  والأر�س  ال�سموات  اأقطار 

اإل ب�سلطان".
حمدودَة  لغًة  العربية  اللغة  لي�سْت 
ُطِفَيْت  ا�سْ كونيٌة  لغٌة  واإمنا  واملكاِن  الزماِن 
الر�سالِة  حلمِل  اإلهية،  وعنايٍة  ربانية،  باإرادٍة 
لأنُه  كافِة  املخلوقاِت  على  امللقاِة  ال�سماوية، 
الأَِمنُي  وُح  الرُّ ِبِه  َنَزَل   - الَعامَلِنَي  َربِّ  )َتْنزيُل 
ِبِل�َسٍان   - امْلُْنِذريَن  ِمَن  ِلَتُكوَن  َقْلِبَك  َعَلى   -
يف  والآِخريَن،  الأولنَي  اأعجَز  ُمِبنٍي(  َعَرِبيٍّ 
مَن  نفٌر  )ا�ستمَع  َحتى  والأدنى  الأعلى  املالأ 
يهدي  َعَجَبا،  ُقراآًنا  �سمعنا  ا  اإنَّ فقالوا  اجلنِّ 
نا اأحَدا(.  �ْسِد فاآمّنا بِه ولْن ن�سرَك بربِّ اإىل الرُّ
َز اللغَة العربيَة عن �سائِر اللغاِت  ربُّنا الذي َميَّ
ُقراآًنا  َجعلناُه  تَعاىل:)ولْو  فقاَل  والأْل�ُسِن 
اأاأعجميٌّ  اآياُته  لْت  ُف�سّ لول  لقالوا  اأعجمًيا 
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اللتني  الرافعتني  هما  العربية  واللغة  التعليم 
اعتمد عليهما يف بناء الدولة وتوحيد املجتمع 
يف  ال�سالح  املواطن  واإيجاد  اإنتاجه  واإعادة 
الدول  اأكدت  وقد  احلديثة.  العربية  الدول 
ذلك  فكان  بعروبتها  اعتزازها  على  العربية 
التي  والد�ساتري  الدولة  ا�سم  من  وا�سًحا 

ول  العربية.  لغتهم  على  وا�سعوها  حر�س 
�سك يف اأن هناك الكثري من الإجنازات التي 
حتققت للغة العربية يف ظل الدولة احلديثة، 
حتديات  الدول  هذه  داهم  ما  �سرعان  ولكن 
واملحلية  العاملية  التحولت  نتيجة  كثرية 
فدخلت ال�سناعة والتقنية احلديثة والتجارة 

والت�سالت  املوا�سالت  وتطورت  والإعالم 
اللغة  دخول  اإىل  هذا  فاأدى  ال�سياحة  وبرزت 
حتى  قوي  وب�سكل  اأخرى  مرة  الأجنبية 
احليوية  امليادين  من  الكثري  على  �سيطرت 
ومنها �سوق العمل والتعليم والإدارة والإعالم.   
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الع�سور املظلمة. 
اأزمة العرب ولغتهم

اإن اأكرب اأزمة تواجهها املجتمعات العربية 
يف  وتهمي�ِسها  واإق�ساوؤها  اللغِة  تغييُب  هي 
والثقافِة  والإدارِة  العمِل  و�سوِق  التعليِم 
والإعالِم والتجارِة وال�سناعِة والتقنيِة. واأكرث 
من هذا كلِِّه ابتعاُدها يوًما بعَد يوٍم عن العلوِم 
واملعارِف والتقنيِة وال�سناعاِت احلديثِة؛ حتى 
امل�ستجداِت  ا�ستيعاِب  قادرٍة على  ت�سبَح غرَي 
الأجنبيُة فر�َس  اللغُة  احلديثِة، وبهذا ت�سبُح 
ا�ستطاَع  ملِن  العربيُة فر�َس كفايٍة  واللغُة  عنٍي 
لها �سبيال. لقد اأخذْت املجتمعات العربية يف 
العرب  بع�س  واأخذ  العربيِة  اللغِة  عن  التويل 
خري"  هَو  بالذي  اأدنى  هَو  الذي  "ي�ستبدلوَن 

حتى �ساَر ينطبُق عليهم قوُل ال�ساعر: 
كالعي�ِس يف البيداِء يقتُلها الظما 

واملاُء فوَق ظهوِرها حمموُل

لغة العرب ولغات الغرب
الغربية  باللغات  العربية  اللغة  مبقارنة 
الدميوقراطيِة  العامِل  دوِل  كلَّ  اأّن  يالحظ 
ال�سدارِة؛  لغاِتها يف  ت�سُع  امل�سنعة   القانونيِة 
واملوؤ�س�سات  الدولِة  لهويِة  املرجعيُة  فهَي 
الإدارة  لغة  احلكومية والأهلية والأفراد، وهي 
والثقافِة  والتعليم  وال�سيا�ساِت  والقانوِن 
والقت�ساد  والأمن  والتجارة  وال�سناعة 
والإعالم وغريها، بل اإنَّها كلُّ �سيٍء يف حياِتهم، 
للدولِة  الوطنيِة وال�ستقالِل  ال�سيادِة  اإنها رمُز 
لغاٍت  الّرغم من وجوِد  والفرِد، على  واملجتمِع 
ولهجاٍت حمليٍة غرَي اأنَّ اللغَة الوطنيَة اجلامعَة 
حملُّ  هي  اجلميِع  بنَي  ت�ساوي  والتي  واملوحدَة 
املكت�سباِت  على  املحافظِة  مَع  اجلميِع  اإجماِع 
الثقافيِة كافِة، ولهذا ين�سبوَن اإىل لغاِتهم التي 
وت�سكُنهم،  ي�سكنوَنها  لهم  اأوطاٍن  اإىل  حتولْت 
بفرن�سيِتِه،  والفرن�سيُّ  باأملانيتِه  فالأملاينُّ 
والربتغايلُّ بربتغاليِتِه والإجنليزيُّ باإجنليزيتِه 

والأ�سباينُّ باأ�سبانيتِه ...الخ.
بقوة  جمتمعاتهم  يف  بها  يعملون  اإنهم 
القانون والنظام، وي�سخرون ممن يخطئ يف 

نطقها وكتابتها واحلديث بها من مواطنيهم، 
تعلمها  على  بلدانهم  اإىل  الوافدين  ويجربون 
والقيام  احلقوق  على  للح�سول  واإتقانها 
بالواجبات املختلفة. بل اإنهم يفر�سونها على 
بالو�سائل  تاأثريهم  حتت  يقع  ممن  الآخرين 
والإعالمية  والثقافية  والتعليمية  القت�سادية 
وال�سناعية والتقنية وغريها، لأن اللغة حتقق 
لهم املكا�سب والفوائد التي تخدم م�ساحلهم 

املختلفة.

ملاذا اال�شتثمار يف اللغة العربية؟
ُتعّد اللغة العربية اأهم اأ�س�س بناء املوؤ�س�سات 
الوطنية والعربية بتنوع تخ�س�ساتها ومهماتها 
ووظائفها، وبجودتها وبالعمل بها تكون جودة 
وارتقاء  خمرجاتها  ومتّيز  واملوؤ�س�سة  الإدارة 
ميكن  حقيقية  ثروة  وهي  اأدائها،  م�ستوى 
ال�ستثمار فيها وتنميتها واحل�سول على عوائد 
عنوان  اختيار  مت  لهذا  منها.  متعددة  وفوائد 
ليكون  العربية  للغة  الثالث  الدويل  املوؤمتر 
وم�ستقبلها  العربية  اللغة  يف  ال�ستثمار  عن 
الوطني والعربي والدويل ليوؤكد على اأن اللغة 
العربية  الدول  تعطي  اأن  على  قادرة  العربية 
مبوؤ�س�ساتها  للنهو�س  فر�سة  وجمتمعاتها 
واأن حتقق عوائد وفوائد اقت�سادية  املختلفة، 
و�سيا�سية  واجتماعية  وثقافية  ومالية 
و�سناعية  وتقنية  وجتارية  وفكرية  وعلمية 
من  اإليها  والتعرف  قيا�سها  ميكن  و�سياحية 
يف  تتعمق  التي  اجلادة  والدرا�سات  الأبحاث 
وربطها  العربية  اللغة  يف  ال�ستثمار  جمال 
بالتخ�س�سات وامليادين احليوية املختلفة. ول 
بت�سافر  اإل  احلقيقة  هذه  اإىل  الو�سول  ميكن 
اجلهود واملبادرة من اجلميع بغ�س النظر عن 
اجلادة  للم�ساهمة  ووظائفهم  تخ�س�ساتهم 
واأوراق  والتقارير  والأبحاث  بالدرا�سات 
الناجحة.  واخلربات  التجارب  وتقدمي  العمل 
الرثوة  هذه  عن  الك�سف  يف  اجلميع  ليتكامل 
اإذا  البديلة التي �ستعود فوائدها على اجلميع 
�سيا�سية  باإرادة  مدعوم  جدي  ب�سكل  اأُخذت 
واجتماعية وفردية واثقة وعازمة على امل�سي 
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املدعوون للح�شور وامل�شاركة
ال�سيادة  ورمز  الهوية  م�سدر  اللغة  تعد 
وال�ستقالل الوطني وهي لغة التوا�سل والعمل 
اليومية، وتعلمها والهتمام  والعبادة واحلياة 
لهذا  والدولة،  واملجتمع  الفرد  م�سوؤولية  بها 
فاإن اجلميع معنيون باللغة العربية ومطالبون 
اجلهود  وت�سجيع  وموؤازرتها  معها  بالت�سامن 
الرامية اإىل ا�ستخدامها يف مواقعها الطبيعية. 
وح�سورهم  م�ساركتهم  الواجب  بني  ومن 

للموؤمتر الفئات الآتية:

)1( الباحثون واملهتمون:
العربية  اللغة  يف  واملخت�سون  الباحثون  	•

واآدبها
املخت�سون والباحثون يف جميع التخ�س�سات  	•

يف املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية
والغيورون  العربية  باللغة  املهتمون  	•
الوظائف  من  معها  واملت�سامنون  عليها 

واملوؤ�س�سات والدول كافة

)2( املوؤ�ش�شات التعليمية:
التخ�س�سات  اأ�ساتذة اجلامعات يف جميع  	•
املراحل  جميع  يف  واملعلمات  املعلمون  	•

الدرا�سية
والأق�سام  العربية  اللغة  اأق�سام  روؤ�ساء  	•

العلمية الأخرى يف جميع الكليات.
اجلامعات  وقيادات  الكليات  عمداء  	•

املهتمون باللغة العربية 
اأع�ساء اجلمعيات العلمية يف التخ�س�سات  	•

كافة
املدار�س جميع  يف  والإداريات  الإداريون  	•

العايل التعليم  موؤ�س�سات  يف  الإداريون  	•
املدار�س  يف  التعليمية  الكتب  موؤلفو  	•

واجلامعات

 )3(الوزارات:
والتعليم الرتبية  وزارات  	•

العايل التعليم  وزارات  	•
الإعالم وزارات  	•
الثقافة وزارات  	•

العمل وزارات  	•
التجارة  وزارات  	•

ال�سناعة وزارات  	•
التخطيط وزارات  	•

 )4( املوؤ�ش�شات الت�شريعية:
ال�سورى جمال�س  اأع�ساء  	•

العربية الربملانات  اأع�ساء  	•
والأعيان النواب  جمال�س  اأع�ساء  	•

)5( الهيئات املعنية باللغة العربية:
العربية اللغة  وجمعيات  جمامع  	•

والنقابات الحتادات  	•

)6( املنظمات والهيئات الدولية:
املتحدة الأمم  ومنظمات  اليون�سكو  	•

العربية  الدول  جامعة  	•
الإ�سالمي املوؤمتر  منظمة  	•

العربية اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  	•
العربي املغرب  احتاد  	•

والعلوم والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  	•
اخلليج لدول  العربي  الرتبية  مكتب  	•

والثقافة  للرتبية  ال�سالمية  املنظمة  	•
والعلوم

العربية اجلامعات  احتاد  	•
الإ�سالمية اجلامعات  احتاد  	•

القت�سادي العربية  الوحدة  جمل�س  	•
امل�سرتك  العربي  العمل  وهيئات  منظمات  	•
املوؤمتر وق�ساياه  العالقة مبو�سوعات  ذات 

املختلفة.

)7( املوؤ�ش�شات االإعالمية:
الف�سائية والقنوات  التلفزيونات  	•

واملجالت ال�سحف  	•

والإعالميات الإعالميون  	•
الإعالنات  وكالت  	•

)8( موؤ�ش�شات الرتجمة:
التخ�س�سية والكليات  الأق�سام  	•

املرتجمون  	•
الرتجمة  و�سركات  موؤ�س�سات  	•

والنقابات  والحتادات  اجلمعيات  	•
املخت�سة بالرتجمة

)9( املوؤ�ش�شات والهيئات الثقافية 
والفكرية واالأدبية والفنية:

نّقاد و  �سعراء  كتاب،  	•
نا�سرون  	•

وخطاطون ور�سامون  فنانون  	•
ومثقفون مفكرون  	•

والدرا�سات الأبحاث  وموؤ�س�سات  مراكز  	•

)10( املوؤ�ش�شات والهيئات ال�شياحية:
وال�سياحة الفندقة  واأق�سام  كليات  	•

والرتفيهية ال�سياحية  املوؤ�س�سات  	•

)11( الطالب والطالبات:
الطالب  بح�سور  املوؤمتر  يرحب 
طالب  خا�سة  وم�ساركتهم  والطالبات 
العربية  باللغة  املهتمني  العليا  الدرا�سات 
من خمتلف التخ�س�سات الأدبية والعلمية 
واملخت�سني  بالعلماء  لربطهم  والتقنية 
لاللتحاق  اأمامهم  العلمية  الآفاق  وفتح 

بكوكبة علماء امل�ستقبل.

)12( املوؤ�ش�شات املالية واال�شتثمارية:
الوطنية التجارية  البنوك  	•

التنمية وبنوك  �سناديق  	•
ال�ستثمارية املوؤ�س�سات  	•
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الت�شجيل 
واخلدمات

اأواًل: الت�شجيل
1. كيفية الت�شجيل

ح�سور  يف  الراغبني  جميع  ي�ستطيع 
عمل   ورقة  اأو  ببحث  امل�ساركة  اأو  املوؤمتر 

املبادرة بالت�سجيل كما يلي:
املجل�س موقع  عرب  مبا�سرة  الت�سجيل  	•"
 www.alarabiah.org وا�ستكمال البيانات. 
املوقع  من  الت�سجيل  منوذج  ا�ستن�ساخ  اأو  	•
وا�ستكماله واإر�ساله عرب الربيد الإلكرتوين  

 almajless@live.com

على  للح�سول  اإلكرتوين  طلب  باإر�سال  اأو  	•
منوذج الت�سجيل مبا�سرة من املجل�س.

2. مواعيد مهمة للح�شور وامل�شاركة 
يف  رغبتكم  لتاأكيد  املبكر  الت�سجيل  يجب  	•
احل�سور وامل�ساركة، وهذا ي�سمح بالتوا�سل 
معكم وتوفري اخلدمات واملعلومات الالزمة 

لكم. 
31 مار�س 2014 حتى  الت�سجيل  ي�ستمر  	•

واملوافقة  امللخ�سات  لقبول  موعد  اآخر  	•
عليها 1 يناير 2014

بعد  كاملة  امل�ساركات  لقبول  موعد  اآخر  	•
 15 املوؤمتر  اإدارة  قبل  من  عليها  املوافقة 

فرباير 2014

3.ر�شوم الت�شجيل 
من  الت�سجيل  ر�سوم  املوؤمتر  يعتمد 
وكافة  املوؤمتر  يف  واحل�سور  امل�ساركني  جميع 
الت�شجيل،  منوذج  يف  مو�سحة  املعلومات 
وجملدات  الت�سجيل  تكاليف  الر�سوم  وتغطي 
املوؤمتر  اأيام  وال�سيافة  واحلقيبة  املوؤمتر 
واملوا�سالت من الفنادق "اخلا�سة باملوؤمتر" 

اإىل املقر الرئي�سي للموؤمتر.

 ثانيًا: اخلدمات
1. التاأ�شرية

فقط  املوؤمتر  يف  امل�سجلني  مع  �ستتوا�سل 
الالزمة  والتعليمات  باملعلومات  لتزويدهم 

لدخول الدولة امل�سيفة للموؤمتر.

2. ال�شفر
املبادرة  املوؤمتر  يف  امل�سجلني  جميع  على 
الطريان  �سركات  عرب  املبكر  احلجز  اإىل 
التي يف�سلونها ل�سمان التخفي�سات الالزمة. 
اخلا�سة  الإنرتنت  مبواقع  ال�ستعانة  وميكن 
عرو�سًا  تقدم  والتي  املخف�سة  باحلجوزات 
واأي�سًا  املبكر،  احلجز  روعي  اإذا  منا�سبة 

اختيار خط ال�سري املنا�سب.

3. الفنادق
الفنادق،  من  عدد  مع  املوؤمتر  يتعاون 
باملوؤمتر.  خا�سة  تخفي�سات  على  ح�سلنا  وقد 
وي�ستدعي احل�سول على الأ�سعار والتخفي�سات 
احل�سور  على  املوؤمتر  موافقة  ثم  اأوًل  الت�سجيل 
املوؤمتر  يف  امل�سجل  ُيعطى  بعدها  وامل�ساركة، 
لئحة  وتقدمي  الفنادق  يف  احلجز  منوذج 
يف  للم�سجلني  املخف�سة  والأ�سعار  بالفنادق 
الأولوية  ح�سب  الفنادق  وحتجز  فقط.   املوؤمتر 
بناًء على موافقة املوؤمتر على احلجز للح�سول 
بطاقة  اأو  مايل  �سمان  مع  التخفي�سات  على 

الئتمان للحجز من قبل امل�سجلني مبا�سرة.
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امل�شاركة 
باالأبحاث 

واأوراق العمل

دعوة لتقدمي االأبحاث والدرا�شات 
واأوراق العمل

العربية  للغة  الثالث  الدويل  املوؤمتر  يدعو  	•
واملحبني  واملهتمني  املخت�سني  جميع 
احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  العربية  للغة 
كافة  والدولية  والعربية  الوطنية  والأهلية 
العمل  واأوراق  والدرا�سات  الأبحاث  لتقدمي 
تتعلق  التي  واملبادرات  وامل�ساريع  والتقارير 
والتخ�س�سات  امليادين  يف  العربية  باللغة 

كافة
ا يوؤكد املوؤمتر على اهتمامه بالدرا�سات  واأي�سً 	•
والأبحاث التي تركز على ال�ستثمار يف اللغة 
املختلفة  بالتخ�س�سات  وعالقتها  العربية 

كما هو مو�سح يف حماور املوؤمتر. 

كيفية امل�شاركة ببحث اأو ورقة عمل 
ثم  الت�سجيل،  منوذج  على  احل�سول   .1
للغة  الدويل  للمجل�س  واإعادته  ا�ستكماله 
ومعرفة  املوافقة  على  للح�سول  العربية 

باقي الإر�سادات اخلا�سة باملوؤمتر.

ميكن طلب منوذج الت�سجيل مبا�سرة من   .2
الربيد  العربية عرب  للغة  الدويل  املجل�س 
almajless@live.com الإلكرتوين 
اإلكرتونيًّا  اإر�ساله  واإعادة  ا�ستكماله  ثم 
يف  امل�ساركة  ملخ�س  به  مرفقًا  للمجل�س 
حدود �سفحة واحدة فقط للح�سول على 

املوافقة من قبل اإدارة املوؤمتر. 
بعد احل�سول على املوافقة على امللخ�س   .3
خطاب  مبوجب  بذلك  امل�سارك  ي�سعر 
وفق  م�ساركته  ل�ستكمال  ودعوته  ر�سمي 

ال�سروط والتعليمات التالية :
اأو ورقة العمل  ل تتعدى �سفحات البحث  	•

15 �سفحة مبا فيها املراجع
   Times New Roman اخلط امل�ستخدم  	•

مقا�س  14
بالربيد  امل�ساركات  جميع  تر�سل  	•

الإلكرتوين على �سكل ملف ) وورد (
قدر  واجلداول  الر�سوم  من  التخفيف  	•

الإمكان
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ال�ستثمار يعني الإنفاق املايل بهدف:
مالية  واأرباح  عوائد  على  احل�سول  	•

ومادية ومعنوية من املجال امل�ستثمر فيه 
متنوعة  بفوائد  تعود  مكا�سب  حتقيق  	•
تقدم  وعلى  الدخل  على  نتائجها  تنعك�س 
املجتمع  اإىل  بالإ�سافة  وتطوره  الفرد 

واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية والدولة. 
واإذا كانت اللغة هي الو�سيلة التي يعتمد 
اأدواته لأنها  عليها يف ال�ستثمار، فاإنها اأهم 
ترتبط بنوعية ال�ستثمار وبامل�ستثمر والبيئة 
اإىل  اإما  اللغة  وتوؤدي  فيها.  ي�ستثمر  التي 
هي  اللغة  كانت  واإذا  ف�سلها.  اأو  جناحها 
الو�سيط بني اأطراف العملية ال�ستثمارية فاإن 
اللغة  ا�ستخدام  على  الأطراف  هوؤلء  قدرة 
والنتائج  الغايات  يحقق  �سوف  اأمثل  ب�سكل 
ا�ستثمارية  معطيات  على  املبنية  املتوقعة 
لعبت اللغة الدور الأ�سا�سي يف التفكري فيها 
والتخطيط لها وت�سميمها واتخاذ اخليارات 
على  والعمل  املخاطر  وحتديد  والبدائل 
املرغوبة  النتائج  على  واحل�سول  تنفيذها 
يكون  قد  اللغة  يف  وال�ستثمار  املتوقعة.  اأو 
املوؤ�س�سات  اأو  املجتمع  اأو  الفرد  على م�ستوى 
املكونات  هذه  بعمل  لرتباطها  والدول 
اأداء وظائفها  الرئي�سة التي تعتمد عليها يف 
ب�سكل  ومعرفتها  اللغة  اإتقان  ويعد  املختلفة. 
املكونات  هذه  عمل  جناح  اأ�سباب  من  جيد 

بدًءا بالفرد وو�سول اإىل الدولة.
اأهم  من  اللغة  يف  ال�ستثمار  يعد  و 
على  منفعتها  تعود  التي  ال�ستثمار  جمالت 
وموؤ�س�ساتها  والدولة  املجتمع  مكونات  جميع 
الوطنية  بالوحدة  لرتباطها  املختلفة 

والإبداع  الأداء  وم�ستوى  والنوعية  واجلودة 
والعلمي  املعريف  والتطور  والتقدم  والبتكار 
والقت�سادي  والتجاري  والتقني  وال�سناعي 
والعدالة  وامل�ساواة  الفر�س  وتكافوؤ 
والقوانني  الأنظمة  واتباع  الجتماعية 
والواجبات  احلقوق  ومعرفة  والت�سريعات 
و�سمان ال�سيادة وال�ستقالل والعتماد على 

القدرات الذاتية للفرد واملجتمع والدولة.
واإذا كان ال�ستثمار اأهم و�سيلة للتطور 
املنافع  وجلب  والتح�سر  والتقدم  والنماء 
اللغة  يف  ال�ستثمار  فاإن  املكا�سب  وحتقيق 
معرفتها  ميكن  وفوائد  عوائد  يحقق 
للك�سف  وميدانية  علمية  درا�سة  بدرا�ستها 

حماور املوؤمتر 
ومو�شوعاته

عن هذه الرثوة املهدرة التي ميلكها اجلميع 
اخلا�سة  حياتهم  يف  اأهميتها  يدركون  ول 
ا منهم اأن ال�ستثمار يف الأموال  والعامة ظنًّ
واملادة مرهون فقط بهذه املجالت. ولهذا 
تقرر اأن يكون عنوان املوؤمتر الدويل الثالث 
العربية  اللغة  " ال�ستثمار يف  العربية  للغة 
والدويل"  والعربي  الوطني  وم�ستقبلها 
التي  املهدرة  الرثوة  تلك  لك�سف  وذلك 
والدولة  املجتمع  مكونات  عليها  تعتمد 
املوؤمتر  ويركز  كافة.  النتاج  وقطاعات 
على البحث وتقدمي الدرا�سات يف املجالت 

الآتية:

اال�شتثمار يف اللغة العربية  من خالل امليادين احليوية املختلفة  .1
تتعلق  التي  واملبادرات  واخلربات  والتجارب  والدرا�سات  الأبحاث  بتقدمي  اجلزء  هذا  يهتم 
بال�ستثمار يف اللغة العربية بحيث ميكن احل�سول من خالل ال�ستثمار فيها على عوائد وفوائد 
تعود على اللغة نف�سها مبكت�سبات ت�سمن انت�سارها وتو�سيع ا�ستخدامها ب�سكل �سليم، والإقبال عليها 
من �سرائح اجتماعية خمتلفة، كما يهتم بالأبحاث والدرا�سات التي تعالج ال�سعوبات والتحديات 
التي حتد من ان�سار اللغة وا�ستعمالها ب�سكل �سحيح على م�ستوى الفرد واملجتمع والدولة. كما يهتم 
باقت�ساديات اللغة العربية من خالل درا�سة دور اللغة العربية يف حتقيق عوائد وفوائد اقت�سادية 
على كافة امل�ستويات ومدى تاأثري ذلك على �سوق العمل والتعليم والإدارة والعلوم واملعارف والتقنية 

والتجارة وال�سناعة وال�سياحة وغريها من ال�ستثمارات املختلفة. 

2.اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى الفرد
يركز هذا اجلزء على الأبحاث والدرا�سات والتجارب واخلربات التي تهتم بتاأثري اللغة 
على القدرات وامللكات واملهارات اللغوية لدى الأفراد وانعكا�س ذلك على م�ستوى ال�سخ�سية 
والعوائد  اللغوية  الأفراد  العالقة بني قدرات  والأداء واملمار�سة. كما يهتم مبعرفة  وال�سلوك 
م�ستوى  بني  العالقة  معرفة  اإىل  بالإ�سافة  والإبداعية،  والعلمية  والفكرية  والوظيفية  املالية 

اإتقان الفرد للغة العربية وم�ستوى الأداء والإنتاج يف عمله.

3. اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى املجتمع
اللغة  بدور  تتعلق  التي  وامل�ساريع  والتطبيقات  والأبحاث  الدرا�سات  املحور  هذا  يتناول 
العربية يف تطور املجتمع وتقدمه وانعكا�س ذلك على م�ستوى الإنتاجية والت�سامن والتقدم 
الجتماعي وتنوع الفر�س الوظيفية وتكافئها. كما يهتم باملبادرات التي تكع�س دور اللغة يف 
اإلغاء الفوارق بني اأفراد املجتمع وتعزيز التناف�س وت�سجيع البتكار والإبداع، كما يحاول اأن 
يقدم بع�س النماذج عن دور اللغة يف التنمية الجتماعية والثقافية واملعرفية وتطور اأفراد 

املجتمع وتقدمهم يف املجالت احليوية املختلفة.
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4. اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى املوؤ�ش�شات
تعتمد املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة على اللغة الوطنية التي ت�ستخدم يف الإدارة والعمل والإنتاج والتوا�سل مع امل�ستفيدين كافة، وبالتايل 
واإنتاجيتها، وكيف تقوم  املوؤ�س�سات املختلفة وعملها  اأداء  العربية وعالقتها بتطور  اللغة  تتناول  التي  بالأبحاث والدرا�سات  يهتم هذا املحور 
املوؤ�س�سات بال�ستثمار يف تدريب موظفيها والعمل على رفع م�ستوى اأدائهم اللغوي وربط ذلك بالإنتاجية؟ وهل توجد �سيا�سات واأنظمة وقوانني 
لدى املوؤ�س�سات ل�ستخدام اللغة العربية والعمل بها؟ وما مدى تاأثري ا�ستخدام اللغة الأجنبية على كفاءة املوؤ�س�سات وعملها واإنتاجيتها مقارنة 

باللغة العربية والوطنية ؟ 

على  العربية  اللغة  يف  اال�شتثمار   .7
م�شتوى التعليم العايل

يناط مبوؤ�س�سات التعليم العايل م�سوؤولية 
اإعداد املخت�سني من الكوادر املختلفة للعمل 
احلكومية  الوطنية  املوؤ�س�سات  جميع  يف 
العمل  ل�سوق  تعدهم  اإنها  بل  والأهلية، 
املختلفة.  وجمالتها  التنمية  يف  وامل�ساركة 
متخ�س�سني  باحثني  تاأهيل  اإىل  وتذهب 
تلك  يف  للتعمق  التخ�س�سية  جمالتهم  يف 
ومبا  وتطويرها  وحتديثها  والعلوم  املعارف 
الوطن  والتنموية على  العلمية  باملنفعة  يعود 
موؤ�س�سات  يف  التدري�س  لغة  وتعد  واملواطن. 
مبوجب  وطنية  م�سوؤولية  العايل  التعليم 
اأن  على  يوؤكد  الذي  ونظامها  الدولة  د�ستور 
هذا  ومن  العربية،  اللغة  هي  الوطنية  اللغة 
املنطلق تركز الدرا�سات والأبحاث والتقارير 
على  العمل  واأوراق  وامل�ساريع  واملبادرات 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  العربية  اللغة  واقع 
موؤ�س�سات  به  تقوم  ما  يف  وتبحث  العايل 
يف  العربية  اللغة  ل�ستخدام  العايل  التعليم 
التخ�س�سات كافة، كما تقوم بعر�س جتارب 
اجلامعات يف تعليم اللغة العربية يف كلياتها 
واأق�سامها التخ�س�سية، واجلهود التي تقوم 
واإلزام  وتعميمها  العربية  اللغة  لت�سجيع  بها 
الدرا�سات  وتقدم  بها،  التدري�س  اجلميع 
العربية  باللغة  التعليم  اأهمية  تو�سح  التي 
حت�سيل  على  ذلك  تاأثري  ومدى  ال�سليمة 
والباحثني  الأ�ساتذة  واإنتاجية  الطالب 
ردم  يف  ودورهم  كافة،  التخ�س�سات  يف 
والعلوم  واملعارف  العربية  اللغة  بني  الفجوة 

5. اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى الدولة
وُيعاداإنتاج  ال�سالح  املواطن  بها  يعد  التي  واجلامعة  املوحدة  اللغة  هي  الوطنية  اللغة 
املجتمع، وهي رمز ال�سيادة الوطنية وال�ستقالل، وبها يتحقق تكافوؤ الفر�س بني املواطنني، 
ل�سمان الأمن وال�ستقرار، والقدرة على البناء والتنمية والتقدم يف امليادين احليوية كافة. 
ويعد ال�ستثمار يف اللغة الوطنية - العربية - ا�ستثماًرا يف املواطن والوطن. لهذا �سوف يركز 
هذا املحور على الدرا�سات والأبحاث التي تتعلق بجهود الدول يف ال�ستثمار يف اللغة الوطنية - 
العربية – ويف �سن القوانني والت�سريعات وال�سيا�سات اللغوية، ودعم برامج التاأهيل والتدريب 
والتعليم والبحث التي تتعلق باللغة العربية على كافة امل�ستويات، بالإ�سافة اإىل جهودها يف 
فتح املوؤ�س�سات وامل�سروعات التي تخدم اللغة العربية وتعزز من تواجدها يف جميع املوؤ�س�سات 
بها  تقوم  التي  الناجحة  والتجارب  املبادرات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  واحلكومية.  الأهلية 
املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة يف خدمة اللغة العربية والنهو�س بها. مع التاأكيد علي اأهمية 
الأبحاث والدرا�سات واخلربات والتجارب التي تو�سح العوائد والفوائد التي تعود على الدولة 

من ا�ستثمارها يف اللغة الوطنية – العربية – يف املجالت املختلفة.

6. اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى التعليم العام
الوظيفة الأ�سا�سية للتعليم العام هي اإعداد املواطن ال�سالح واإعادة اإنتاج املجتمع وت�سكيل 
منظومة القيم الوطنية لدى الطالب والطالبات. ومبا اأن اللغة العربية هي لغة الدولة فاإن التعليم 
العام هو امل�سوؤول عن تعليمها ب�سكل �سحيح ي�سمن اإتقان املتعلمني لها حتى يتمكنوا من ا�ستخدامها 
ب�سكل �سليم يف حياتهم ويف درا�ستهم واأعمالهم امل�ستقبلية. وال�ستثمار يف تعليم اللغة هو ا�ستثمار 
يف املواطن ويف قدراته واإمكاناته ومهاراته التي توؤهله لدخول �سوق العمل وامل�ساركة يف املوؤ�س�سات 
الوطنية املختلفة. ولهذا تركز الدرا�سات والأبحاث واأوراق العمل والتقارير يف هذا املحور على 
جهود وزارات الرتبية والتعليم واملدار�س احلكومية والأهلية يف ال�ستثمار يف اللغة العربية. ويركز 
هذا اجلزء على جهود الوزارات يف ت�سميم الكتب واإنتاجها واملقررات الدرا�سية التي ت�ساعد على 
ا بالدرا�سات واأوراق العمل  تعّلم اللغة واإتقانها ب�سكل �سليم يف جميع املواد الدرا�سية، ويهتم اأي�سً
باملواد  العربية مقارنة  اللغة  تو�سح م�ستوى حت�سيل الطالب يف مقررات ومواد  التي  والتقارير 
كافة، والبحث يف العالقة بني اإتقان الطالب للغة وتاأثري ذلك على م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي 
العربية  اللغة  مناهج  لتطوير  تبذل  التي  اجلهود  وعن  يدر�سونها،  التي  الأخرى  املواد  بقية  يف 
وتدريب معلمي اللغة العربية ومعلماتها وتاأهليهم ب�سكل خا�س وجميع املعلمني واملعلمات يف املواد 
الدرا�سية كافة ب�سكل عام. كما يهتم بالتقارير التي تعرف بواقع اللغة العربية يف املدار�س �سواء 

على م�ستوى املدر�سة اأو على م�ستوى النظام التعليمي ب�سفة عامة.
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تتطرق  كما  احلديثة.  وال�سناعات  والتقنية 
تدري�س  من  املختلفة  للعوائد  الدرا�سات 
باللغات  مقارنة  بها  والتعليم  العربية  اللغة 
التي ت�ستخدم يف بع�س اجلامعات  الأجنبية 
وحتديد مدى تاأثري ذلك على الأمن الوطني 
وامل�ساواة  الفر�س  تكافوؤ  وعلى  والجتماعي 

بني املواطنني.

9. دور اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى الثقافة
بالأعمال  تتعلق  التي  الثقافية  املجالت  يف  نخت�سرها  هنا  ولكننا  وا�سع  مفهوم  الثقافة 
الثقافية التي يقوم بها الأفراد واملجتمعات واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية. ولهذا يهتم هذا 
اللغة  يف  ال�ستثمار  تتناول  التي  كافة  العمل  واأوراق  والتقارير  والأبحاث  بالدرا�سات  املحور 
العربية يف املجالت الثقافية. مع الرتكيز على دور اللغة العربية يف التنمية الثقافية والتنوع 

الثقايف على م�ستوى املجتمعات والدول. 

10. اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى االإعالم
املعلومات  ونقل  ون�سرها وامل�سطلحات  املفاهيم  اأ�سا�سي يف �سياغة  الإعالم بدور  يقوم 
تعتمد  التي  املعلومات  م�سادر  اأهم  الإعالم  ويعد  ال�ساعة،  مدار  على  للم�ساهدين  احلديثة 
الدرا�سات  �ستكون  ولهذا  والأفراد.  واملجتمعات  الدول  فيه  وت�ستثمر  بل  املجتمعات،  عليها 
من  والفوائد  العوائد  ملعرفة  اجلهود  تلك  على  مركزة  اجلانب  بهذا  تتعلق  التي  والأبحاث 
ال�ستثمار يف اللغة العربية يف جمال الإعالم وموؤ�س�ساته املختلفة بالإ�سافة اإىل الأبحاث التي 

حتمل الإجابة على الأ�سئلة الآتية:

الإعالمية؟ و�سائلها  يف  العربية  اللغة  ا�ستخدام  يف  الإعالم  وزارات  جهود  ما  	•
تطبيق  يف  الإعالم  وزارات  تعتمدها  التي  والقرارات  والقوانني  والت�سريعات  الأنظمة  ما  	•

اللغة العربية و�سالمتها؟
يف  ال�سليمة  العربية  باللغة  باللتزام  تلزمها  ل�سروط  الإعالمية  املوؤ�س�سات  تخ�سع  هل  	•
مكتوبة  كانت  اأم  مرئية  اأكانت  �سواء  اإعالمية  مواد  من  للم�ساهد  وتبثه  تقدمه  ما  جميع 

اأو م�سموعة اأو اإلكرتونية؟
العربية  اللغة  على  للحفاظ  العربية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  لدى  مبادرات  توجد  هل  	•

ال�سليمة؟
وت�سريعات  اأنظمة  و�سع  ميكن  الإعالنات؟وهل  �سركات  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  هي  من  	•
اأكانت  �سواء  اإعالنية  مواد  من  تقدمه  ما  يف  العربية  اللغة  على  املحافظة  من  متكنها 

مرئية اأو م�سموعة اأم كانت مكتوبة؟
قبل  ال�سليمة  العربية  اللغة  اإتقان  ل�سروط  الإعالمية  املوؤ�س�سات  يف  العاملون  يخ�سع  هل  	•

مبا�سرة عملهم يف املوؤ�س�سات الإعالمية؟
العربية؟ الإعالمية  املوؤ�س�سات  يف  للعاملني  العربية  اللغة  يف  دورات  تقام  هل  	•

فيها؟ ال�سليمة  العربية  اللغة  ا�ستخدام  وبني  الربامج  جناح  بني  عالقة  توجد  هل  	•
واملواطن  العربي  بالإعالم  العربية  اللغة  تناق�س عالقة  التي  والأبحاث  الدرا�سات  ما هي  	•

العربي؟
يف  الأجنبية  اأو  العربية  اللغة  ا�ستخدام  عن  الناجتة  التحولت  لر�سد  تقارير  توجد  هل  	•

الو�سائل الإعالمية؟
مقرراتها  يف  ال�سليمة  العربية  اللغة  تعزيز  يف  اجلامعات  يف  الإعالم  اأق�سام  ت�سهم  هل  	•

وخططها الدرا�سية؟
اللغة  اإتقان  فيها  اأواملتخرجني  املقبولني  طلبتها  على  الإعالم  اأق�سام  ت�سرتط  هل  	•

العربية؟

على  العربية  اللغة  يف  اال�شتثمار   .8
امل�شتوى العلمي واملعريف

غريها  قبل  العربية  اللغة  عرفت 
يف  والتخ�س�سات  العلوم  من  الكثري  مولد 
العلم  لغة  العربية  اللغة  ولأن  مبكرة،  فرتة 
تركز  والأبحاث  الدرا�سات  فاإن  واملعرفة 
على ال�ستثمار يف اللغة العربية وتوظيفها يف 
امليادين العلمية واملعرفية كافة، وقد تراجعت 
واملعرفية  العلمية  املجالت  العربية يف  اللغة 
يف  ال�ستثمار  ويعد  كثرية،  متغريات  نتيجة 
واملعرفية  العلمية  امليادين  يف  العربية  اللغة 
عليه  يرتتب  ملا  ال�ستثمار  جمالت  اأهم  من 
من عوائد علمية ومعرفية تخدم املجتمعات 
بينها  الفجوة  جت�سري  على  وتعمل  العربية 
بالإ�سافة  املتقدمة  واملجتمعات  الأمم  وبني 
اإنتاج  يف  املعربة  والعلوم  املعارف  دور  اإىل 
بالنفع  تعود  التي  املخرجات  من  الكثري 
هنا  من  املجتمع.  على  واملايل  القت�سادي 
باجلهود  للتعريف  املحور  هذا  اأهمية  تاأتي 
لربط  تقدم  التي  وال�ستثمارات  تبذل  التي 
اللغة العربية بالعلوم واملعارف احلديثة من 
خالل البحث العلمي الذي يركز على البحث 
اللغة  توظيف  من  تعود  التي  العوائد  يف 

العربية يف املجال العلمي واملعريف. 
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11. اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى الرتجمة
تعد الرتجمة الأداة الرئي�سة والو�سيلة املثلى يف ردم الفجوة بني اللغة العربية وبني املعارف والعلوم والتقنية وال�سناعات احلديثة، بل اإنها 
اجل�سر الذي يربط املجتمعات ببع�سها ويج�سر الفجوة بينها، ولهذا تركز الدرا�سات والأبحاث يف هذا امليدان احليوي على اجلهود التي تبذل 
لال�ستثمار يف جمال الرتجمة من قبل الأفراد واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية. وتهتم اأي�سا بر�سد العوائد من ال�ستثمار يف اللغة يف جمالت 

الرتجمة وميادينها املختلفة للتعريف باملكا�سب الكبرية التي تعود على اللغة العربية وعلى الأفراد واملجتمعات والدول وعلى الرتجمة.

ال�سناعات  دخول  �سارمة  حملية   قوانني 
والتقنيات التي ل تكون مدعومة باللغة الوطنية 
للحفاظ على اللغة املحلية واأي�سا لردم الفجوة 
وامل�سطلحات  واملفاهيم  الوطنية  اللغة  بني 
ال�سناعية.  كما يهتم هذا املحور  بالدرا�سات 
والأبحاث التي تركز على دور اللغة يف التقنية 
العوائد  معرفة  وعلى  املختلفة  وال�سناعات 
من  وال�سناعات  اللغة  م�ستوى  على  منها 
واملجتمعات  الأفراد  م�ستوى  وعلى  ناحية 
والدول من ناحية اأخرى، بالإ�سافة اإىل تاأثري 
ال�ستثمار يف اللغة العربية على التطور التقني 
مع  واملنتجة،  امل�ستهلكة  الدول  يف  وال�سناعي 

الرتكيز على الأ�سئلة الآتية: 
يف  العربية  اللغة  توظيف  اأهمية  ما  	•

ال�سناعات والتقنيات احلديثة؟
ت�سويق  على  العربية  اللغة  تاأثري  مدى  ما  	•
العربية  الدول  يف  وال�سناعات  املنتجات 

وغريها؟
ال�سناعية  املوؤ�س�سات  اإ�سهامات  هي  ما  	•
العربية  اللغة  ربط  تفعيل  يف  والتقنية 

على  العربية  اللغة  يف  12. اال�شتثمار 
م�شتوى التقنية وال�شناعة

على  وال�سناعات احلديثة  التقنية  تعتمد 
الإن�سان، وحتى  امل�ستهدف منها هو  لأن  اللغة 
اللغة  وفق  ُت�سمم  منها  ال�ستفادة  من  يتمكن 
ال�سركات  حر�ست  ولهذا  بامل�ستفيد،  اخلا�سة 
للدولة  الوطنية  اللغة  تكون  اأن  على  وامل�سانع 
امل�ستهدفة  م�ستخدمة يف الكثري من منتجاتها. 
وهذا يزيد من ن�سبة بيعها وا�ستخدامها. كما 
لأنه  التقنية  ويف  ال�سناعة  يف  مهمة  اللغة  اأن 
اإىل  وحتول  والبتكارات  الأفكار  تو�سع  فبها 
الت�سنيع  يف  مهمة  اللغة  اأن  ومبا  �سناعات. 
الأبحاث  فاإن  وال�ستهالك  ال�ستخدام  ويف 
على  املجال  هذا  يف  تركز  والدرا�سات 
املجالت التي تتعلق بدور اللغة يف جناح عذه 
التقنيات  هذه  وت�سويقها  ال�سناعية  التقنيات 
ربط  يف  دورها  اإىل  بالإ�سافة  وال�سناعات 
وهذا  ولغتها،  امل�سنعة  باجلهات  امل�ستهلكني 
للجهة  الأجنبية  اللغة  انت�سار  اإىل  يوؤدي 
مبوجب  متنع  دوًل  هناك  اأن  غري  امل�سنعة، 

مبنتجاتها و�سناعاتها املختلفة؟
يف  العربية  اللغة  ُتوظيف  كيف  	•
يف  لل�سوق  املوجهة  والتقنية  ال�سناعات 
التي  التحديات  وماهي  العربية؟  الدول 

تواجهها؟
هل يح�سل العاملون على دورات اأو تاأهيل  	•
لغوي ميكنهم من اإدخال اللغة العربية يف 

وال�سناعات والتقنية احلديثة؟
هل ت�سهم التقنية وال�سناعات غري املعربة  	•
من  واإق�سائها  العربية  اللغة  حماربة  يف 

�سوق العمل والتجارة والقت�ساد؟
واملعايري  والت�سريعات  القوانني  هي  ما  	•
العربية  الدول  تتبعها  التي  واملقايي�س 
الوطنية  العربية  واللغة  امل�ستهلك  حلماية 

من ال�سناعات غري املعربة؟
التجارية  الغرف  اإ�سهامات  هي  ما  	•
وال�سناعة  التجارة  ووزارات  وال�سناعية 
وتعزيز  وحمايتها  العربية  اللغة  دعم  يف 
وال�سناعية  التقنية  املنتجات  وجودها يف 

املختلفة؟

14. اال�شتثمار يف اللغة العربية على م�شتوى ال�شياحة
ففي  فيها،  ال�ستثمار  و  اللغة  ن�سر  يف  كبري  بدور  ال�سياحة  تقوم 
حيث  ال�سياحة  م�سادر  اأهم  من  واحدة  اللغة  تعترب  املتقدمة  الدول 
تفتح املعاهد ومراكز التدريب لتعلم اللغة. وحت�سل الدول واملوؤ�س�سات 
على اأرباح كثرية، بالإ�سافة اإىل التو�سع يف ن�سر لغاتها وثقافتها. واللغة 
العربية واحدة من اأهم املجالت ال�ستثمارية التي مل ي�ستثمر فيها يف 
الدرا�سات  تقدمي  الباحثني  من  املطلوب  فاإن  ولهذا  العربية،  الدول 
ميدان  العربية يف  اللغة  ال�ستثمار يف  مو�سوع  تناق�س  التي  والأبحاث 
واملوؤ�س�سات  الدول  تعود على  التي  والفوائد  العوائد  ال�سياحة وحتديد 

احلكومية والأهلية من هذا ال�ستثمار.

التجارة  م�شتوى  على  العربية  اللغة  يف  13. اال�شتثمار 
واالقت�شاد

تتحكم لغة التجارة يف �سوق العمل ويف ال�ستهالك، ويف املوؤ�س�سات 
امل�ستفيدة من املنتجات التجارية، فهي تعترب اللغة جزءًا من اأدواتها 
يف تو�سيع دائرة ال�ستهالك وتعميق العتماد على اجلهات امل�سنعة، 
تركز  لهذا  وامل�ستهلك  املنتج  بني  التوا�سل  و�سيلة  هي  اللغة  اأن  ومبا 
العربية  اللغة  بني  العالقة  على  املحور  هذا  يف  والأبحاث  الدرا�سات 
وال�ستهالك والإنتاج لل�سلع كافة ملعرفة العائد واملردود املادي واملايل 
الوطنية  اللغة  ا�ستخدام  من  والقت�سادي  والتجاري  والجتماعي 
ًا  اأي�سّ ذلك  وعالقة  القت�سادية،  واملجالت  التجارية  التعامالت  يف 

بالإنتاجية. 
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اللغة  تعليم  م�شتوى  على  العربية  اللغة  يف  15. اال�شتثمار 
العربية للناطقني بغريها

لرتباطها  العامل  يف  اللغات  اأهم  من  واحدة  العربية  اللغة  تعد 
برتاث وتاريخ كبري، ولهذا يوجد طلب متزايد على اللغة العربية يف 
دول العامل املختلفة. كما يوجد اهتمام كبري باللغة العربية من قبل 
الدول الإ�سالمية لرتباطها بالدين. ومن هذا املنطلق فاإن احلاجة 
العربية مطلوبة  اللغة  اأن  الإ�سالمية، كما  اإليها يف املجتمعات  ما�سة 
يف املجتمعات غري الإ�سالمية لأهميتها التجارية والتعليمية والثقافية 
وال�سياحية، لهذا يجب اأن تركز الدرا�سات والأبحاث على تعليم اللغة 
والفوائد من  العوائد  البحث عن  للناطقني بغريها، وتعميق  العربية 
تعليمها وتعلمها على م�ستوى الأفراد واملجتمعات والدول واملوؤ�س�سات 
العامة واخلا�سة يف دول العامل املختلفة، وتقدمي النماذج الناجحة 

يف هذا امليدان والتعريف بها. 

االآداب  م�شتوى  على  العربية  اللغة  يف  16. اال�شتثمار 
والفنون

يف  العربية  اللغة  على  اأ�سا�سًيا  اعتماًدا  والفنون  الآداب  تعتمد 
كافة  يف  الإنتاج  ويف  ودرا�ساتها،  واأبحاثها  ون�سرها  وتعليمها  تعلمها 
ميادينها املختلفة، ويعد اتقان اللغة العربية واحًدا من اأهم الأ�س�س 
التي تقوم عليها هذه التخ�س�سات، وبقدر ما يتم اتقان اللغة العربية 
يتم الإبداع والبتكار والإثراء، لهذا فاإن ال�ستثمار يف اللغة العربية 
عوائد  له  يكون  امليادين  بهذه  املعنية  واملوؤ�س�سات  الأفراد  قبل  من 
يجب  لهذا  الإنتاج.  وعلى  الأفراد  على  بالنفع  تعود  متعددة  وفوائد 
اأن تركز الدرا�سات والأبحاث على كيفية ال�ستثمار يف اللغة العربية 
وغريها  والفنية  والأدبية  املالية  العوائد  وحتديد  امليادين  هذه  يف 
بهذه  العربية وعالقتها  اللغة  ال�ستثمار يف  الناجتة عن  الفوائد  من 

امليادين املهمة.

على  العربية  اللغة  يف  17. اال�شتثمار 
م�شتوى التاأليف والن�شر

على  كبري  ب�سكل  املوؤلفون  يعتمد 
توؤهلهم  التي  اللغوية  قدراتهم  م�ستوى 
فاإن  ولهذا  جمالتهم،  يف  والإبداع  للتاأليف 
ا�ستثمارهم يف اإتقان اللغة والكتابة والتاأليف 
بها له عوائد خمتلفة فكرية وثقافية ومعنوية 
ومادية، كما اأن دور الن�سر تعتمد على اللغة 
يف ن�سر مالديها من مطبوعات وموؤلفات وما 
تقوم به من ترجمات اأو تاأليف يف مو�سوعات 
حتقق  بهذا  وهي  العربية،  باللغة  معينة 
خمتلفة.  بعوائد  عليها  تعود  كثرية  اأرباًحا 
والدرا�سات  الأبحاث  تركز  اأن  وجب  ولهذا 
الطرق  وعن  العوائد  هذه  عن  الك�سف  على 
هذه  يف  تتبع  التي  املختلفة  ال�ستثمارية 

املجالت احليوية.

18. مو�شوعات للبحث والدرا�شة
الإ�سالمية  الدول  يف  العربية  اللغة  تعليم  	•

جتارب وحتديات وخربات
يف  ومنها  العربية   اللغة  اإىل  الرتجمة  	•

الدول العربية 
غري  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  تعليم  	•

العربية 
العربية  للجاليات  العربية  اللغة  تعليم  	•

والإ�سالمية يف دول العامل املختلفة
جهود غري العرب يف خدمة اللغة العربية 	•

والنهو�س  العربية  اللغة  خلدمة  مبادرات  	•
بها يف دول العامل املختلفة

وغري  العربية  بال�سخ�سيات  التعريف  	•
العربية التي خدمت اللغة العربية

يف  العربية  اللغة  مناهج  تطوير  كيفية  	•
املدار�س احلكومية والأهلية

والتقنيات  املناهج  باأحدث  التعريف  	•
بها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم 

والناطقني بغريها
العربية  اللغة  اقت�ساديات  	•

التنمية يف  العربية  اللغة  دور  	•
والدولية  العربية  والهيئات  املنظمات  دور  	•

يف الهتمام باللغة العربية

اللغة  يف  املخت�شة  االأبحاث   .19
العربية واآدابها

يهتم هذا املحور بفتح املجال اأمام جميع 
واآدابها  العربية  اللغة  يف  املخت�سني  الباحثني 
لتقدمي ما لديهم من اإنتاج علمي متخ�س�س يف 

اللغة العربية ومو�سوعاتها وميادينها املختلفة 
واجلامعات  العلمية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
يهتم  كما  العربية.  وغري  العربية  والدول 
التحديات  تناق�س  التي  والدرا�سات  بالأبحاث 
وامل�سكالت واملبادرات والتطوير يف املوؤ�س�سات 
املعنية باللغة العربية. وي�سجع جميع الأبحاث 
دائرة  تو�سيع  بهدف  املتخ�س�سة  والدرا�سات 
الهتمام باللغة العربية ومو�سوعاتها املختلفة، 
واإي�سال تلك الأبحاث والدرا�سات للمخت�سني 
احليوية  امليادين  يف  العربية  باللغة  واملهتمني 
الوطنية والعربية. كما يهتم هذا املحور بربط 
الباحثني  بجميع  العربية  اللغة  يف  املخت�سني 
واملخت�سني و يركز على الدرا�سات التي تتعلق 
والتطبيقات  والإبداعية  النقدية  باملو�سوعات 
العربية.  اللغة  بالتقنية يف ميادين  تتعلق  التي 
وامل�ساركات  بالدرا�سات  املحور  هذا  ويهتم 

واملبادرات يف جمال:
الذاتية وال�سري  والرواية  الق�سة  	•

الرحالت  اأدب  	•
وال�سعر  والنقد  البالغة  	•

والنحو ال�سرف  	•
والكتابة  القراءة  	•

واللغوية  الأدبية  املجالت  من  وغريها 



 منوذج الت�سجيل
almajless@live.com ير�سل منوذج الت�سجيل عرب الربيد الإلكرتوين

معلومات مهمة
مواعيد الت�شجيل وامل�شاركة

1 يناير 2014م عليها  واملوافقة  امللخ�سات  لقبول  موعد  •	اآخر 
15 فرباير 2014م وامل�ساركات  الأبحاث  لقبول  موعد  •	اآخر 

 ملحوظة مهمة للغاية: 
•	ر�سوم الع�سوية يف الحتاد الدويل للغة العربية )100 دولر( للراغبني يف الع�سوية

•	ر�سوم  الت�سجيل )250 دولر(
"•	ر�سوم الت�سجيل اأثناء املوؤمتر )350 دولر(

 تعليمات عامة مهمة للغاية
•	�سرعة الت�سجيل

•	�سرعة اإر�سال ملخ�س امل�ساركة
•	املبادرة يف حجز الطائرة وحتديد الرحالت املنا�سبة لكم قبل تغري الأ�سعار، وعدم توفر املقاعد.

•	�سرعة حجز الفنادق ملحدودية الغرف املخف�سة للموؤمتر.
•	كل من ي�سجل اأو ي�سارك يف املوؤمتر ببحث اأو درا�سة �سوف ت�سله ر�سالة تفيد بت�سجيله وم�ساركته.

•	يف حال عدم و�سول ر�سالة تفيد بت�سجيلك، نرجو ا�ستمرار التوا�سل حتى حت�سل على الرد الكايف.  

تاريخ الت�سجيلاال�سم
 اجلن�سيةاجلن�س

املرتبة العلميةامل�ؤهل العلمي
 م�سمى ال�ظيفةالتخ�س�س

         جهة العمل
 الفاك�ساجل�ال
 الربيد االإلكرتوينالهاتف

  هل يرافقك اأحد للم�ؤمتر؟ اذكر اال�سم  ) االأ�سماء (

  )        ( حدد ن�عية الت�سجيل:  اأرغب احل�س�ر فقط )      (  ) اأرغب امل�ساركة ببحث اأو ورقة عمل
 عن�ان امل�ساركة اأو البحث:

يجب ار�سال وملخ�س الدرا�سة اأو امل�ساركة بحدود �سفحة

       هل ترغب / ترغبني االإقامة يف فنادق امل�ؤمتر واحل�س�ل على التخفي�سات؟
نعم  )      (  اأطلب منوذج حجز الفنادق من املجل�س للح�سول على التخفي�س              ال    )     (

الهيئات املنظمة

دعوة للح�شور وامل�شاركة

اللغة  اجلاللة  �ساحبة  تت�سرف 
املوؤ�س�سات  جميع  بدعوة  العربية 
والعربية  الوطنية  والأهلية  احلكومية 
جميع  من  والأفراد  والدولية 
للح�سور  والوظائف  التخ�س�سات 
الثالث  الدويل  املوؤمتر  يف  وامل�ساركة 
الأبحاث  وتقدمي  العربية  للغة 
واملبادرات  وامل�ساريع  والدرا�سات 
واأوراق  والتقارير  الناجحة  والتجارب 
على  تركز  التي  والتقنيات  العمل 
وربطها  العربية  اللغة  يف  ال�ستثمار 
بكافة التخ�س�سات وامليادين احليوية. 
بالأبحاث  املوؤمتر  ويرحب 
كافة  تعالج  التي  والدرا�سات 
الق�سايا وتناق�س خمتلف التحديات 
التي تواجه اللغة العربية على جميع 
التخ�س�سات  كل  ويف  امل�ستويات 
وامليادين، ويعمل على اإبراز اجلهود 
العربية  اللغة  خلدمة  تبذل  التي 
الأفراد  قبل  من  ون�سرها  ومتكينها 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  واملجتمعات 
الوطني  امل�ستوى  على  والأهلية 

والعربي والدويل.

املجل�س الدويل للغة العربية 
�س. ب 6888 -11 بريوت- لبنان

هـ009611364611  
ف009611364603 

www.alarabiah.org 
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