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مقدمة
ا املجل�س الدويل للغة العربية  انعقد املوؤمتر الدويل الأول للغة العربية الذي ينظمه �سنويًّ
بالتعاون مع منظمة اليون�سكو، ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، واملنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم )األك�سو(، واحتاد اجلامعات العربية، وعدد من الهيئات واملنظمات الدولية 
حتت عنوان"العربية لغة عاملية: م�سوؤولية الفرد واملجتمع والدولة" يف بريوت خالل الفرتة من 
يزيد  ما  املوؤمتر  يف  �سارك  وقد  1433هـ،  الآخر  ربيع   30-26 املوافق  2012م  مار�س   23-19
على 850 �سخ�سية من 47 دولة ناق�سوا 250 بحًثا ودرا�سة، وقد نتج عن املوؤمتر وثيقة بريوت 
التي خل�ست كافة الق�سايا والتحديات التي تواجه اللغة العربية وفق ما تو�سلت اإليه الأبحاث 
واأن اجلميع �سركاء يف  العربية يف خطر،  "اللغة  اأن  اأكدت  للموؤمتر والتي  والدرا�سات املقدمة 

حمايتها". 
وبناء على تلك النتائج الهامة لتلك الأبحاث والدرا�سات فقد تقرر اأن يعقد املوؤمتر الدويل 
اإعالًنا  املوؤمتر  ويعد  مو�سوعات؛  من  فيها  ورد  وما  بريوت  وثيقة  ملناق�سة  العربية  للغة  الثاين 
حرجة  فرتة  يف  العربية  اللغة  تواجهه  الذي  اخلطري  بالو�سع  والتنبيه  للتذكري  �سارًخا  دوليًّا 
الفرتة من 7- 10  العربية يف دبي خالل  للغة  الثاين  الدويل  املوؤمتر  لهذا عقد  تاريخها؛  من 
مايو 2013م املوافق 27 – 30 جمادى الآخرة 1434هـ، وقد �سارك يف املوؤمتر اأكرث من 1200 
�سخ�سية من 73 دولة ناق�سوا 372 بحًثا ودرا�سة. ومت عر�س قانون اللغة العربية على املوؤمتر 
للغة  قانون  و�سع  الأولويات  اأوىل  من  اأن  راأت  التي  العربية  الدول  من  عدد  رغبة  على  بناء 
وامل�سرعون  واملخططون  وامل�سوؤولون  القرار  و�سناع  اأ�سحاب  به  ي�ستاأن�س  يكون مرجًعا  العربية 
الوطنية  ال�سورى  والربملانات وجمال�س  والأهلية  الوطنية احلكومية  املوؤ�س�سات  والقانونيون يف 
والعربية والإ�سالمية، وقد متت مناق�سة القانون بح�سور عدد من الربملانيني واأع�ساء جمال�س 
القانون  املوؤمتر، وقد حظي  للدعوة حل�سور  ا�ستجابت  التي  العربية  الدول  ال�سورى من بع�س 
مبوافقة املوؤمتر الذي اأو�سى مبراجعته قانونيًّا قبل اإر�ساله للدول واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية 
الوطنية  والت�سريعات  وال�سيا�سات  والأنظمة  القوانني  �سن  يف  وبنوده  مواده  من  لال�ستفادة 
التعليم  يف  والتهمي�س  الإق�ساء  من  العربية  اللغة  حماية  يف  ت�سهم  التي  والإ�سالمية  والعربية 
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امليادين  من  وغريها  والإعالم  والثقافة  والتقنية  وال�سناعة  والتجارة  العمل  و�سوق  والإدارة 
احليوية.

وتنفيًذا ملا متت املوافقة عليه يف املوؤمتر الدويل الثاين للغة العربية فقد مت عر�س قانون 
املعتمدة يف جامعة  القانونية  الهيئات  اأحد  ب�سفته  العرب  املحامني  احتاد  على  العربية  اللغة 
الدول العربية ملراجعته مراجعة قانونية حتى ي�سهل على القانونيني و�سناع القرار وامل�سرعني 
التي  القرارات  واتخاذ  والت�سريعات  القوانني  و�سع  يف  املختلفة  وبنوده  مواده  من  ال�ستفادة 
ت�سمن حماية اللغة العربية وتعمل على متكينها والعمل بها يف مواقعها الطبيعية كما تن�س عليها 
الد�ساتري واأنظمة احلكم الوطنية، ومبا يعزز الوحدة والأمن وال�ستقرار وال�ستقالل والتنمية 

وال�سيادة الوطنية يف جميع املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية الوطنية والعربية والإ�سالمية.
العرب  القادة  ت�سرف  حتت  القانون  هذا  ي�سع  اأن  العربية  للغة  الدويل  املجل�س  وي�سر 
والقانونيني  واملخططني  وامل�سرعني  والإداريني  القرار  و�سناع  واأ�سحاب  وامل�سوؤولني  وامل�سلمني 
لغوية حتافظ على  العربية لال�ستفادة منه والعتماد عليه يف و�سع �سيا�سات  باللغة  واملعنيني 
اللغة العربية كاأ�سا�س للهوية والثوابت واملرجعيات، والعمل على تعليمها ب�سكل �سليم، وفر�س 
التعليم والعمل والتعامل بها يف بلداننا العربية بقوة القانون اأ�سوة بغريها من لغات العامل يف 
الفرد واملجتمع واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية الوطنية والعربية  الدول املتقدمة على م�ستوى 
والإ�سالمية، مع مراعاة ال�ستفادة الق�سوى وفق هذا القانون من اللغات الأجنبية ومبا يحقق 

امل�سالح اخلا�سة والعامة.
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اأوًل: قانون اللغة العربية يف الدول العربية
الأ�سباب املوجبة:

تاأتي اللغة العربية مثل غريها من اللغات الر�سمية يف دول العامل املختلفة على قائمة الأولويات 
يف تاأ�سي�س الدولة، وتوحيد املجتمع، و�سن اأنظمة احلكم والقوانني والت�سريعات التي تدار بها 
املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية، كما يعتمد عليها اأفراد املجتمع يف التوا�سل والعمل، ويف جميع 
املواطن  اإعداد  بها  يتم  التي  املوحدة واجلامعة  اللغة  والدينية. وهي  الدنيوية  �سوؤون حياتهم 
بها  وتتحقق  واملرجعيات،  والثوابت  القيم  على  واملحافظة  املجتمع،  اإنتاج  واإعادة  ال�سالح، 
املواطنني على اختالف خلفياتهم، ويقوم عليها  الفر�س بني جميع  العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ 
ال�ستقرار والأمن بكافة اأ�سكاله. ومبا اأنها رمز ال�سيادة وال�ستقالل والوحدة الوطنية، ن�ست 
الد�ساتري واأنظمة احلكم يف الدول العربية يف اأول موادها على اأن تكون اللغة العربية هي لغة 
الدولة. كما اأن هذه اللغة ت�ستمد اأهميتها، مقارنة بغريها من اللغات، كونها اللغة الوحيدة التي 
�سرعت باإرادة ربانية يف عدد من الآيات القراآنية لتكون لغة الت�سريع والعبادة والتوا�سل بني 
اهلل وخلقه، بالإ�سافة اإىل اأنها لغة كونية خاطب اهلل بها خملوقاته وخ�س اجلن والإن�س على 
اختالف األ�سنتهم واأعراقهم واأجنا�سهم واأوطانهم، وجعل تعلمها واإتقانها - ب�سفتها فري�سة 
اإل بهما انطالقًا من القاعدة  اأ�سا�سيان لفهم الدين الذي ل يتم  – �سرطان  على كل م�سلم 

ال�سرعية التي توؤكد باأن "ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب".
ونتيجة لغياب ال�سيا�سات اللغوية يف الدول العربية تولدت م�سكالت لغوية على م�ستوى الفرد 
واملجتمع واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية، ويف مقدمها املوؤ�س�سات التعليمية امل�سوؤولة عن اإعادة 
اإنتاج املجتمع، وتاأهيل اأفراده ليكونوا مواطنني �ساحلني، كما اأ�سهمت �سوق العمل يف اإ�سعاف 
اللغة العربية واإق�سائها وتهمي�سها، وفر�ست على الفرد واملجتمع وجميع املوؤ�س�سات اخل�سوع 
اأو �سيا�سة  اأية مرجعية قانونية  اللغة الأجنبية بديال عن العربية دون  ل�سروطها التي تفر�س 
لغوية. واإذا كان هدف ا�ستخدام اللغة الأجنبية وت�سجيعها هو حتقيق مكا�سب اقت�سادية، فاإن 
امل�سكلة احلقيقية تكمن يف ما �سينتج عن ذلك من ت�سظ وتق�سيم للمجتمع، مما  يهدد ال�سيادة 
وال�ستقالل والأمن والوحدة الوطنية، ويحد من الإنتاج والتنمية والتطوير والتقدم التعليمي 
والعلمي وال�سناعي والتقني والقت�سادي والثقايف والإعالمي وغريها من امليادين احليوية، 
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والإبتكار  الإبداع  لغة  العربية،  باللغة  الوطنية ممثلة  باللغة  اإل  ذلك  اأن حتقق  ل ميكن  التي 
�سعف  اأ�سباب  اأهم  يعد  ال�سحيحة  بالعربية  والتعليم  التعلم  عدم  واإن  اخلالقة.  واملبادرات 

م�ستوى التعليم وخمرجاته املختلفة، وخا�سة بالن�سبة لالأ�ساتذة والطالب والبحث العلمي.
وال�سوؤال، ملاذا ُي�سمح للتعليم و�سوق العمل والتجارة وغريها من املوؤ�س�سات التي تعتمد على اللغة 
الأجنبية باملخاطرة بالأمن وال�ستقرار والوحدة والعدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س وال�سيادة 
ت�سود يف  اأن  يجب  التي  العربية  اللغة  من  اأهميتها  ت�ستمد  عوامل  وهي  الوطني؟  وال�ستقالل 
جميع املوؤ�س�سات الوطنية والأهلية وحتى يف عقل املواطن العربي. ومبا اأن ال�سلبيات التي تهدد 
املجتمعات العربية جراء تف�سي اللغات الأجنبية واللهجات العامية، واللغات املختلطة ببع�سها 
اإق�ساءها وتهمي�سها وحماربتها  "العربية"، وعملت جمتمعة على  اللغة الوطنية  البع�س على 
والإعالم،  العمل،  و�سوق  والإدارة،  التعليم  يف  وا�سحًا  تاأثريها  فكان  الطبيعية،  مواقعها  يف 
وال�سياحة، والتجارة التي اعتمدت على اللغة الأجنبية يف اإدارتها وت�سويق منتجاتها التي ُتغرق 
ل  املواطنني  اأغلبية  يجعل  العربية، مما  اللغة  لقوانني حماية  اإخ�ساعها  دون  العربية  ال�سوق 
ي�ستفيدون منها بالقدر الكايف مقارنة بالأقلية ممن يجيدون اللغة الأجنبية، ويف هذا متييز 
�سد الأكرثية من املواطنني وخ�سارة للجهات امل�سدرة واملنتجة لتلك ال�سلع وال�سناعات. كما 
اأن عدم توطني م�ستجدات الع�سر وغياب الرتجمة والتعريب جلميع ما يرد من اخلارج يوؤدي 

اإىل فجوة كبرية بني هذه امل�ستجدات وبني اللغة العربية.   
ال�سيا�سات  ووا�سعو  القرار  اإليها �سناع  ي�ستند  للغة  وت�سريعية  قانونية  لغياب مرجعية  ونظرا 
وامل�سرعون يف جميع املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية نتجت الفو�سى اللغوية التي تهدد الوحدة 
العربية  اللغة  قانون  ياأتي  املنطلق  هذا  ومن  الأهلي.  وال�سلم  وال�ستقالل  وال�سيادة  الوطنية 
و�سوابط  قوانني  لو�سع  والأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  العربية  الدول  ت�سجيع  يف  لي�سهم 
واإتقانها  تعلمها  يجب  التي  اللغات  من  وغريها  العربية  اللغة  و�سع  تنظم  ونظم،  و�سيا�سات 
الفردية والجتماعية  اللغوي مبا يخدم امل�سالح  اإليها، وتوؤ�س�س للتخطيط  يف حدود احلاجة 

والوطنية والعربية والإن�سانية. 
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الف�ســـل الأول
تعـــريــــف

املادة الأوىل: قانون اللغة العربية
ي�سمى هذا القانون قانون اللغة العربية.

املادة الثانية: اللغة وال�سيادة
اللغة م�ساألة �سيادة وطنية ول يحق لأية موؤ�س�سة حكومية اأو اأهلية اأن ت�سرع اأو تنظم اأي قانون اأو 

نظام للغة دون املوافقة من اجلهة امل�سرعة للغة على امل�ستوى الوطني يف كل دولة.

املادة الثالثة: اللغة العربية "اللغة الوطنية"
والتجارة  والإعالم  والثقافة  والإدارة  العمل  و�سوق  للتعليم  الوطنية  اللغة  هي  العربية  اللغة 
وال�سناعة والقت�ساد وال�سياحة واملعامالت اليومية يف جميع املوؤ�س�سات وامليادين واملهن دون 

ا�ستثناء.

املادة الرابعة: م�سوؤولية التعريب
وميادين  واأنظمتها  ووثائقها  م�سمياتها  بتعريب  معنية  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

عملها وم�ساريعها، وتدريب موظفيها، وتخ�سع لقانون اللغة.
 

الف�ســـل الثاين
واجبات الدولة

املادة اخلام�سة: تعليم اللغة العربية
تعلم اللغة العربية حق لكل مواطن، وتعليمها واجب على الدولة واملجتمع والأ�سرة.
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املادة ال�ساد�سة: اللغة العربية وال�سناعات
الغالبية من املواطنني الذين يتحدثون  اأن تراعي احتياجات  على اجلهات امل�سنعة واملنتجة 

باللغة الوطنية، وتكفل حقوقهم يف هذا املجال.

املادة ال�سابعة: الوظيفة واللغة العربية 
على املوؤ�س�سات الر�سمية واخلا�سة اأن ت�سع �سمن ال�سروط الوظيفية لديها اإجادة اللغة العربية.

املادة الثامنة:  القوانني وال�سيا�سات
على الدولة و�سع قوانني و�سيا�سات تنظم وتوؤ�س�س للتخطيط اللغوي مبا يخدم امل�سالح الفردية 
للدول  امل�ستوردة  الأجنبية  وال�سناعات  املنتجات  ومتنع  والعربية،  والوطنية  والجتماعية 

العربية وغري املدعومة باللغة العربية ال�سليمة.

املادة التا�سعة: جمامع اللغة العربية
على الدولة ت�سجيع جمامع اللغة العربية وتطوير نظمها و�سيا�ساتها وكوادرها، وفتح قنوات 
للتوا�سل مع جميع املوؤ�س�سات الوطنية احلكومية والأهلية لال�ستفادة من خدماتها، وربطها 
ببع�سها ودعمها بجميع الإمكانات وحتريرها من القيود الإدارية ومنحها المتيازات التي 
معمقة  علمية  درا�سة  العربية  اللغة  ودرا�سة  املطلوب.  الوجه  على  مهامها  باأداء  لها  ت�سمح 
والبحث فيها وربطها بالعلوم واملعارف وال�سناعات والتقنية والتجارة والقت�ساد وال�سياحة 
من  وغريها  والإن�سانية  “الل�سانية”  واللغوية  والأدبية  الثقافية  املجالت  وكافة  والإعالم 
واملعارف  العلوم  وبني  بينها  الفجوة  ردم  بهدف  ا�ستثناء،  دون  والتخ�س�سات  املجالت 

والتقنيات وال�سناعات وامل�ستجدات احلديثة.
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الف�ســـل الثالث
الهيئات العربية والوطنية للتعريب والرتجمة

املادة العا�سرة: الهيئة العربية للتعريب والرتجمة:
تن�ساأ هيئة عربية على امل�ستوى العربي تعنى بجميع ق�سايا التعريب والرتجمة وت�سمى املوؤ�س�سة 
العربية للتعريب والرتجمة، تكون موؤ�س�سة ربحية حتى ت�ستمر يف اأداء عملها ب�سكل جتاري ي�سمن 

جناحها وتو�سعها يف عملها وخدماتها وا�ستثماراتها وا�ستقاللها، ويكون من مهامها ما ياأتي:
و�سع خطط ا�سرتاتيجية للتعريب يف الوطن العربي. - 1
العمل على ترجمة كافة الكتب العلمية واملراجع وغريها من م�سادر العلوم  - 2

جميع  ومن  التخ�س�سات  جميع  يف  والتجارة  وال�سناعة  والتقنية  واملعرفة 
اللغات يف العامل اإىل اللغة العربية.

التن�سيق مع جميع املوؤ�س�سات التعليمية والعلمية يف الوطن العربي ونظرياتها  - 3
يف دول العامل لرتجمة اأهم املوؤلفات يف جميع التخ�س�سات.

التعاون مع املوؤلفني واملرتجمني ودور الن�سر املحلية والوطنية والعربية وغريها  - 4
يف دول العامل املختلفة.

طباعة ون�سر الكتب واملوؤلفات العلمية والثقافية والفكرية وال�سناعية والتقنية  - 5
وغريها من املوؤلفات التي يحتاج اإليها الوطن العربي.

يكون للهيئات الوطنية العليا املعنية بالتعريب والرتجمة ع�سويات يف املوؤ�س�سة  - 6
العربية للتعريب والرتجمة.

تقوم املوؤ�س�سة العربية للتعريب والرتجمة بالرتجمة والن�سر والطباعة والتوزيع  - 7
بالتعاون مع جميع التخ�س�سات يف الأق�سام والكليات واجلامعات العربية.

ملناق�سة  - 8 التخ�س�سية  واملوؤمترات  والندوات  النقا�س  وحلقات  الدورات  تعقد 
لتطويرها  تخ�س�س  كل  يف  الدرا�سية  واخلطط  املقررة  واملراجع  الكتب 

وتقييمها وتبادل اخلربات بني املخت�سني.
تو�سع خطة مرحلية و�ساملة لرتجمة كافة الحتياجات يف جميع التخ�س�سات  - 9

على م�ستوى الوطن العربي.
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املادة احلادية ع�سرة: الهيئة الوطنية للتعريب والرتجمة:
تن�ساأ يف كل دولة عربية موؤ�س�سة اأو هيئة وطنية تعنى بالتعريب والرتجمة على امل�ستوى الوطني 

ويكون من مهامها ما ياأتي: ت�سمى “الهيئة اأو املوؤ�س�سة الوطنية للتعريب والرتجمة”، 
الوطنية  - 1 املرجعيَة  والرتجمة  للتعريب  الوطنية  )الهيئة(  املوؤ�س�سة  تعد 

والت�سريعية للغة العربية واللغات الأجنبية.
�سن القوانني وال�سيا�سات واخلطط الوطنية للغة. - 2
و�سع خطة وطنية للتعريب والرتجمة بالتن�سيق والتعاون مع املوؤ�س�سة العربية  - 3

للتعريب والرتجمة.
ومتابعة  - 4 والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  يف  العربية  اللغة  و�سع  تقييم 

ذلك، وتقدمي التقارير لأعلى �سلطة وطنية تنفيذية وت�سريعية للتوجيه واتخاذ 
ما يلزم من قرارات.

املعنية  - 5 واملراكز  واملعاهد  واملدار�س  للجامعات  واملوافقات  الت�ساريح  منح 
باللغة.

التعريب  - 6 تنفيذها خلطط  ل�سمان  والأهلية  للجهات احلكومية  املعايري  و�سع 
والرتجمة.

التكامل والتن�سيق مع املوؤ�س�سة العربية للتعريب والرتجمة. - 7

الف�ســـل الرابع
التعريب والرتجمة

املادة الثانية ع�سرة: التعريب:
يق�سد بالتعريب تعريب امل�سطلحات وامل�سميات الأجنبية واإدماجها يف اللغة العربية، واأي�سًا 
تعميم ا�ستخدام اللغة العربية ال�سليمة يف جميع امليادين والتخ�س�سات والأعمال واملعامالت 

يف املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية والوطنية والعربية.
الوطنية  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  ال�سامل  بالتعريب  العربية  اللغة  اإ�سالح 
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والعربية بحيث ي�سمل تعريب الإدارة و�سوق العمل والتعليم والإعالم وجميع امل�سالح احليوية 
التي تعزز الوحدة وال�سيادة الوطنية والتكامل العربي.

املادة الثالثة ع�سرة: الرتجمة:
العلمية  واملراجع  الكتب  توفر  التي  املتخ�س�سة  الرتجمة  على  التعريب  يعتمد   :1 البند 
املتخ�س�سة ل�سد العجز يف التخ�س�سات العلمية يف الأق�سام والكليات واجلامعات 

العربية.
البند 2: تتم ترجمة الكتب واملراجع العلمية احلديثة يف جميع التخ�س�سات التي تدر�س يف 

البلدان املتقدمة.
البند 3: تقوم جلان علمية متخ�س�سة يف كل تخ�س�س باختيار الكتب العلمية واملراجع التي 

حتتاج اإليها التخ�س�سات يف الأق�سام العلمية يف جميع اجلامعات العربية.
البند 4: يتم اختيار مرتجمني خمت�سني يف التخ�س�سات العلمية املختلفة مب�ساعدة لغويني 
الأق�سام  يف  التخ�س�سات  اإليها  حتتاج  التي  التخ�س�سية  العلمية  الكتب  لرتجمة 

العلمية يف اجلامعات العربية.
البند 5: تقوم الأق�سام والكليات واجلامعات العربية باعتماد الكتب واملراجع املرتجمة �سمن 

خططها الدرا�سية يف كل تخ�س�س.
ومالءمتها  �سالحيتها  مدى  يحدد  �سنوي  لتقييم  املرتجمة  واملراجع  الكتب  تخ�سع   :6 البند 

للموؤ�س�سات التعليمية والتخ�س�سات املختلفة.
اإليها الوطن  التي يحتاج  البند 7: تتم ترجمة كافة املطبوعات واملوؤلفات واملنتجات املختلفة 
العربي على جميع امل�ستويات الوطنية والعربية وفق خطة �ساملة تراعي الأولويات 

والحتياجات.
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الف�ســـل اخلام�س
نطاق التعريب 

املادة الرابعة ع�سرة: جمالت التعريب:
 البند 1: تعريب التعليم العام الر�سمي والأهلي:

الفقرة 1: يتم تعليم اللغة العربية ب�سكل �سليم ابتداًء من املنزل ثم التعليم الأ�سا�سي 
)ح�سانة، ريا�س اأطفال ابتدائي، متو�سط، ثانوي(. 

اللغة العربية مرتابطة  تكون اخلطط الدرا�سية واملناهج يف مقررات  الفقرة 2:  
وتركز على تعليم كافة املهارات اللغوية )القراءة، الكتابة، ال�ستماع، 

ال�ستيعاب، اخلط، املحادثة، القواعد، التعبري، اخلطابة.. اإلخ(.
�س مقررات اللغة العربية املخت�سون يف اللغة العربية فقط ممن  ُيَدرِّ الفقرة 3:  

تثبت الختبارات كفاءتهم العلمية والرتبوية واملهنية.
الفقرة 4: و�سع معايري للكفايات يف املهارات اللغوية املختلفة ح�سب املرحلة العمرية 

والدرا�سية واملقرر الدرا�سي.
اللغوية  والكفايات  للمهارات  اإتقانه  على  بناء  الدار�س  جناح  يكون  الفقرة 5:  

ح�سب املرحلة الدرا�سية.
الفقرة 6: تدر�س جميع املواد الدرا�سية يف جميع التخ�س�سات واملراحل التعليمية 

باللغة العربية الف�سحى.
العلمية  املقررات  بجميع  ومو�سوعاتها  العربية  اللغة  مقررات  ترتبط   :7 الفقرة 
والأدبية الأخرى حتى يتم التكامل يف متكني الطالب من اإتقان لغتهم 

وا�ستخدامها ب�سكل �سحيح يف جميع التخ�س�سات.
الفقرة 8: يخ�سع جميع املعلمني واملعلمات يف كافة التخ�س�سات لدورات تدريبية 
املقررات  يف  الف�سحى  العربية  باللغة  التدري�س  كيفية  يف  مكثفة 

والتخ�س�سات املختلفة.
واأ�ساتذة  واملعلمات  املعلمني  كفاءة  لقيا�س  دورية  اختبارات  و�سع   :9 الفقرة 
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اجلامعات يف اللغة العربية وربط ذلك بتقرير الأداء الوظيفي.
للطالب  تقدميها  قبل  اللغوي  للتدقيق  الختبارات  جميع  تخ�سع   :10 الفقرة 

والطالبات ل�سمان �سالمتها اللغوية وا�ستيعابهم لها.
واملراحل  املدار�س  تناف�سية على م�ستوى  لغوية  تكون هناك م�سابقات  الفقرة 11: 
حتى  والعربي  الوطني،  امل�ستوى  على  ثم  واملدن  القرى  يف  التعليمية 

تكون اأكرب حافز لتعلم اللغة العربية ال�سليمة وانت�سارها ب�سكل عام.
الفقرة 12: تقدم تقارير �سنوية عن م�ستوى معلمي ومعلمات اللغة العربية ح�سب 
اللغة  يف  وطنية  لختبارات  بخ�سوعهم  وذلك  التعليمية،  املراحل 
املوؤ�س�سات  قبل  من  ومناق�ستها  التقارير  تلك  تداول  ويتم  العربية، 

التعليمية ومن قبل املوؤ�س�سات الوطنية واأولياء الأمور.
الفقرة 13: تقدم تقارير �سنوية يف جميع املراحل التعليمية عن م�ستويات الطالب 
يواجهونها  التي  ال�سعوبات  وت�سخ�س  اللغوية  اللغوية حتدد قدراتهم 

وتو�سع احللول املنا�سبة لها.
الفقرة 14: تخ�سع جميع املناهج ملراجعة لغوية ومنهجية ت�سمل املحتوى والت�سميم 
جاذبيتها  ل�سمان  خمت�سني  من  م�ستمر  وب�سكل  والطباعة  والإخراج 
و�سالمتها و�سهولتها ومنا�سبتها للمراحل العمرية للطالب والطالبات.

لتعليم  والتعليم  الفقرة 15: تنظم دورات وور�س عمل يف جميع موؤ�س�سات الرتبية 
اللغة العربية الف�سيحة.

اللغوية  العمل  وور�س  الدورات  ملحتويات  متكامل  خمطط  و�سع  يتم   :16 الفقرة 
على امل�ستوى الوطني من قبل خمت�سني يراعون الحتياجات اللغوية 
واملهارات املطلوبة ويتم تدريب اجلميع بنف�س امل�ستوى والنوعية حتى 

يكون التدريب متكافئًا يف جميع املوؤ�س�سات واجلهات الوطنية.
الفقرة 17: ت�سهم املدار�س يف تقدمي دورات للمجتمع يف تعلم اللغة العربية ال�سليمة.

البند 2: املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية الأجنبية:
الفقرة 1: تدر�س جميع املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية الأجنبية اللغة العربية ال�سليمة 

�سمن خططها الدرا�سية.
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الفقرة 2: تن�ساأ املدار�س الأجنبية وفق �سوابط و�سروط على اأن ل تتعار�س مع مواد 
قانون اللغة.

البند 3: التعليم العايل:
الفقرة 1: يخ�سع جميع املتقدمني للدرا�سة يف اجلامعات والكليات اجلامعية الوطنية 

والعربية لختبار الكفاءة يف اللغة العربية.
الفقرة 2: ي�سرتط احل�سول على معدل مرتفع يف اختبار الكفاءة للغة العربية للقبول 

يف جميع التخ�س�سات يف موؤ�س�سات التعليم العايل.
الفقرة 3: تكون اللغة العربية هي لغة التدري�س الوحيدة يف جميع موؤ�س�سات التعليم 
واأق�سام  التخ�س�سية  اللغات  اأق�سام  عدا  ما  والأهلية  احلكومية  العايل 
الرتجمة واملقررات املتخ�س�سة يف جمالت تتم املوافقة عليها من الهيئة 

الوطنية للتعريب والرتجمة.
الفقرة 4: تقوم جميع الأق�سام والتخ�س�سات يف الكليات واجلامعات بالتن�سيق فيما 
بينها لتحديد اأهم واأحدث الكتب واملقررات يف تخ�س�ساتها وترجمتها 
من قبل الأ�ساتذة واعتمادها من جلان علمية خمت�سة يف كل تخ�س�س.
معايري  وفق  تخ�س�س  كل  يف  العلمية  للرتجمة  الالزمة  امليزانيات  توفر   :5 الفقرة 

و�سوابط اأكادميية وعلمية.
دقيقة  العربية مبوجب �سوابط  اللغة  لتعليم  اأهلية  اأو  معاهد خا�سة  فتح   :6 الفقرة 
للمنهج والوحدات الدرا�سية ونوعية الأ�ساتذة ويتم اعتمادها بناء على 
للغة  الوافدين  وتعليم  املواطنني  تدريب  فيها  يتم  كما  النوعية،  اجلودة 

العربية الف�سحى وا�ستخداماتها يف حياتهم اليومية.
الفقرة 7: فر�س الرتجمة العلمية يف جميع التخ�س�سات والأق�سام لردم الفجوة بني 

اللغة العربية والعلوم املختلفة.
الفقرة 8: ف�سل اأق�سام النحو عن الأدب والبالغة يف اجلامعات العربية.

الفقرة 9: ا�ستحداث اأق�سام علمية تخ�س�سية لتعليم تدري�س اللغة العربية للناطقني 
ثقافة  لتعميم  اللغويني  للم�سححني  واأخرى  بها،  الناطقني  وغري  بها 

الت�سحيح اللغوي.
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الفقرة 10: تطوير اأق�سام اللغة العربية وخططها وجمالت عملها وو�سع معايري علمية 
والأبحاث  والطالبات  الطالب  من  خمرجاتها  ونوعية  جودة  ل�سمان 

والدرا�سات.
الفقرة 11: توجيه البحث العلمي يف كافة التخ�س�سات خلدمة اللغة العربية وربطها 

بتلك العلوم واملعارف لردم الفجوة بينها.

البند 4: البحث والتقنية:
كافة  يف  العربية  اللغة  با�ستخدامات  تهتم  لغوية  بحث  مراكز  ا�ستحداث   :1 الفقرة 

امليادين والتخ�س�سات.
والتقنية  واملعارف  والعلوم  العربية  اللغة  بني  الفجوة  ردم  على  العمل    :2 الفقرة 

وال�سناعات واملنتجات احلديثة يف جميع امليادين العلمية.
الفقرة 3: درا�سة التحديات التي تواجه اللغة العربية وتقدمي احللول يف التخ�س�سات 

العلمية والتقنية وال�سناعية والأدبية وغريها.
الفقرة 4:  و�سع املعاجم والقوامي�س العلمية وال�سناعية والتقنية املتخ�س�سة لدعم 

التعريب يف جميع التخ�س�سات.
والعلمية  التقنية  التطبيقات  جميع  يف  العربية  اللغة  توظيف  على  العمل   :5 الفقرة 

وال�سناعية وغريها من امل�ستحدثات وامل�ستجدات.

البند 5: الإدارة:
الفقرة 1: ال�ستفادة من جتارب الدول التي تعتمد اللغة الوطنية يف الإدارة.

الفقرة 2: تعرب جميع الأعمال واملعامالت الإدارية يف املوؤ�س�سات الوطنية والعربية 
وينتهي  يبداأ بفرتة زمنية حمددة  والأهلية وفق خمطط زمني  احلكومية 

بفرتة اأخرى ويخ�سع خاللها وبعدها للتقييم واملراجعة وامل�ساءلة.
الفقرة 3: ت�سرف املوؤ�س�سة اأو الهيئة الوطنية للتعريب والرتجمة على عملية التعريب 
قرارات  من  يلزم  ما  لتخاذ  القرار  ل�سناع  والتو�سيات  التقارير  وتقدم 

ملعاجلة ما ينتج عن تلك التقارير.
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الفقرة 4: ي�سمل تعريب الإدارة جميع الدوائر والوزارات ويركز على الأنظمة واللوائح 
وال�سجالت واملكاتبات واملعامالت والتعامل والإجراءات.

احلكومية  املوؤ�س�سات  اأعمال  كافة  يف  الإدارية  والوثائق  امل�سميات  تعريب   :5 الفقرة 
والأهلية وم�ساريعها وخططها.

وتاأهيلهم  العربية  اللغة  باأهمية  وتوعيتهم  دوري  ب�سكل  املوظفني  تدريب   :6 الفقرة 
ل�ستخدامها بطريقة �سليمة يف جميع اأعمالهم وتعامالتهم.

مدققني  خالل  من  الإدارية  والأعمال  للمكاتبات  اللغوي  التدقيق  اعتماد   :7 الفقرة 
لغويني اأكفاء.

الفقرة 8: ربط الكفاءة الوظيفية والتوظيف باإتقان اللغة العربية.
واحلوارات  واللقاءات  الجتماعات  يف  ال�سليمة  العربية  اللغة  ا�ستخدام   :9 الفقرة 

والفعاليات التي تقوم بها املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية.
باللغة  والتزامهم  املوظفني  لأداء  م�ستمر  وتقييم  متابعة  نظام  و�سع   :10 الفقرة 

العربية ال�سليمة.
ح�ساب  على  العربية  اللغة  يف  دورات  على  احل�سول  موظف  لكل  يحق   :11 الفقرة 

املوؤ�س�سة التي يعمل بها.
الفقرة 12: يجب منع ا�ستخدام اللهجات العامية اأو اللغات الأجنبية يف جميع الأعمال 
والأماكن  وال�سركات  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  والتعامالت 

العامة.
الفقرة 13: تطبق العقوبات والغرامات ال�سارمة على من يخالف اأو يعيق التعريب يف 

جميع املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية.

البند 6: �سوق العمل:
الفقرة 1: اللغة العربية هي اللغة الر�سمية والوحيدة يف �سوق العمل.

الفقرة 2: ال�ستفادة من جتارب الدول الأجنبية التي تعتمد لغتها الوطنية يف �سوق 
العمل.

وال�سندات  واملكاتبات  والت�سالت  والعقود  التجارية  الأعمال  جميع  تتم   :3 الفقرة 
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باللغة العربية.
الفقرة 4: متنع يف جميع املوؤ�س�سات واملتاجر كافة املنتجات وامل�سنوعات والب�سائع 
مرتجمة  اأو  مدعومة  تكون  اأن  دون  اأجنبية  لغات  ت�ستعمل  التي  وال�سلع 

باللغة العربية ال�سليمة.
تعريب  يعيق  اأو  يخالف  من  على  ال�سارمة  والغرامات  العقوبات  تطبق   :5 الفقرة 
الوظائف والأعمال يف جميع املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية والجتماعية.

الفقرة 6: تتم جميع الأعمال التجارية واملالية وال�سناعية والقت�سادية باللغة العربية 
اإل ما ي�ستدعي التعامل مع اخلارج بلغة اأجنبية.

الفقرة 7: ي�سرتط اإتقان اللغة العربية يف التوظيف على جميع العاملني يف �سوق العمل 
من مواطنني واأجانب.

الفقرة 8: تعريب جميع الوظائف دون ا�ستثناء اإل اأق�سام اللغات الأجنبية والرتجمة 
وامل�ساريع املوجهة للخارج.

الفقرة 9: تعريب اأ�سماء وعناوين جميع املحالت واملتاجر واملوؤ�س�سات وال�سركات وفق 
بدل  للمواطنني  الوظيفي  الإحالل  يف  التدرج  ويراعي  زمني،  خمطط 

الأجانب من غري العرب.
الفقرة 10: تعريب الأنظمة واللوائح والتعاميم يف �سوق العمل.

الفقرة 11: ربط ال�ستخدام والتوظيف لالأجانب بالإملام باللغة العربية.
الفقرة 12: ربط الوظائف يف جميع املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة ويف املنازل مبعرفة 

اللغة العربية وا�ستخدامها.
ال�سركات  ح�ساب  على  العربية  اللغة  وتعليمها  الوافدة  العمالة  تدريب   :13 الفقرة 

واجلهات امل�ستقدمة.
الفقرة 14: تعريب جميع اخلدمات وامل�سالح واملهن.

الفقرة 15: تخ�سع جميع العمالة الوافدة لختبار الإملام باللغة العربية قبل دخولها 
للدول العربية.

وجتهيزاتها  ال�سياحية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الأماكن  جميع  تعريب   :16 الفقرة 
وموظفيها واأدوات اإدارتها وعملها.
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كانت  اإذا  اإل  الأجنبية  باللغة  املكتوبة  والتفاقيات  العقود  تقبل  ل   :17 الفقرة 
مرتجمة باللغة العربية بحيث يعتمد الن�س العربي فقط لدى الق�ساء 

والإجراءات القانونية.
 

البند 7: املوؤ�س�سات الإعالمية:
جميع  وتخ�سع  وتقنيًا  وفنيًا  اإداريًا  الإعالمية  املوؤ�س�سات  جميع  تعرب   :1 الفقرة 

منتجاتها وم�ساريعها لقانون اللغة.
جميع  يف  امل�ستخدمة  الوحيدة  اللغة  هي  ال�سليمة  العربية  اللغة  تكون   :2 الفقرة 

موؤ�س�سات الإعالم املوجه للمواطن العربي.
الفقرة 3: تعاقب اأية موؤ�س�سة اأو فرد يتعمد خمالفة قانون اللغة العربية وا�ستخدامها 

بطريقة غري �سليمة يف املوؤ�س�سات الإعالمية.
للرقابة  والإعالنية  الإعالمية  واملنتجات  واملواد  املوؤ�س�سات  جميع  تخ�سع   :4 الفقرة 

اللغوية التي جتيز الأعمال قبل ن�سرها. 
الفقرة 5: يخ�سع العاملون يف املوؤ�س�سات الإعالمية لدورات مكثفة للتعرف على اأهمية 

التعريب وكيفية ا�ستخدام اللغة العربية ال�سليمة.
املوؤ�س�سات  جميع  يف  التوظيف  يف  ال�سليمة  العربية  للغة  الإتقان  ي�سرتط   :6 الفقرة 

الإعالمية.
والإلكرتونية  واملقروءة  وامل�سموعة  املرئية  الإعالمية  الو�سائل  تلتزم جميع   :7 الفقرة 
وتنطبق هذه  ال�سليمة،  العربية  اللغة  با�ستخدام  املختلفة  وم�ستحدثاتها 
تبث  التي  والأجنبية  والعربية  والوطنية  املحلية  املوؤ�س�سات  على  الفقرة 

يف الوطن العربي.
الفقرة 8: ت�سن قوانني وطنية وعربية تعاقب من يخالف معايري �سبط اجلودة اللغوية 

ال�سليمة يف جميع املوؤ�س�سات الإعالمية باختالف تخ�س�ساتها.
الفقرة 9: تقوم و�سائل الإعالم بجميع اأنواعها بامل�ساركة يف التثقيف باللغة العربية 
ال�سليمة من خالل الإعالنات والن�سرات واملطبوعات وامل�سل�سالت بكل 
ال�سحيحة  والطرق  الأ�ساليب  ون�سر  اللغوية  الأخطاء  ملعاجلة  اأنواعها 
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متوا�سلة  خطط  وفق  ذلك  ويكون  النا�س،  بني  ا�ستعمالها  لي�سيع 
ومدرو�سة.

الفقرة 10: تخ�سع جميع املواقع الإلكرتونية لقانون اللغة.
 

البند 8: املوؤ�س�سات الثقافية والفنية:
الوطنية  والفنية  الثقافية  املوؤ�س�سات  لغة  ال�سليمة  العربية  اللغة  تكون   :1 الفقرة 

والعربية.
واملعار�س  واملهرجانات  والفنية  الثقافية  وامل�ساريع  الأن�سطة  جميع  تتم   :2 الفقرة 

باللغة العربية ال�سليمة.
الفقرة 3: تخ�سع املوؤ�س�سات الثقافية والفنية لقانون اللغة.

الفقرة 4: تعمل املوؤ�س�سات الثقافية والفنية على تقدمي امل�ساريع والأن�سطة التي ت�سهم 
يف ن�سر اللغة العربية ال�سليمة.

البند 9: املوؤمترات والندوات وور�س العمل:
الفقرة 1: ت�سجيع تنظيم املوؤمترات والندوات وور�س العمل والدورات التي ت�سهم يف 

خدمة اللغة العربية وتطوير تطبيقاتها يف جميع املجالت.
الفقرة 2: منح اجلوائز لالأعمال وامل�ساريع واملبادرات التي تخدم ن�سر اللغة العربية 

ال�سليمة.
يف  املختلفة  والفعاليات  والندوات  املوؤمترات  جميع  باإقامة  املوافقة  ربط   :3 الفقرة 
الدول العربية باأن تكون اللغة العربية ال�سليمة هي اللغة املعتمدة يف كافة 
اإل  اأو اللغات الأجنبية  الن�ساطات واملنا�سبات، وعدم ا�ستخدام العامية 
عند ال�سرورة التي ت�ستوجب وجود اللغة الأجنبية واملربرة خطّيًا للجهات 

املعنية باملوافقة.
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البند 10: التجارة وال�سناعة:
الفقرة 1: تعريب جميع اأ�سماء املنتجات وال�سناعات املحلية.

اإىل  والب�سائع  وال�سلع  وامل�سنوعات  اأنواعها  بجميع  املنتجات  دخول  منع   :2 الفقرة 
العربية  باللغة  مدعومة  غري  اأو  معربة  غري  كانت  اإذا  العربية  الأ�سواق 

ال�سليمة.
معاجم  بو�سع  وال�سناعة  التجارة  عن  امل�سوؤولة  املوؤ�س�سات  تقوم   :3 الفقرة 
للم�سطلحات واملفردات التجارية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والعربية 

املعنية بالتعريب والرتجمة.
الفقرة 4: العمل على تعريب امل�سميات وامل�سطلحات التجارية وال�سناعية.

الفقرة 5: تقوم املوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن التجارة وال�سناعة بو�سع معايري ومقايي�س 
لل�سوق  توجه  التي  منتجاتها  يف  ملراعاتها  الأجنبية  لل�سركات  لغوية 

العربية.
الفقرة 6: تتوىل ال�سركات الأجنبية م�سوؤولية تعريب منتجاتها املوجهة لل�سوق العربية 
اأو  الوطنية  املعنية  املوؤ�س�سات  ت�سعها  التي  واملقايي�س  ال�سوابط  وفق 

العربية.
هذا  مواد  تخالف  التي  واملحالت  والهيئات  وال�سركات  املوؤ�س�سات  تغرم   :7 الفقرة 
القانون وتو�سع عقوبات �سارمة ت�سل اإىل حد �سحب الت�ساريح بالعمل 

والإقفال.

الف�ســـل ال�ساد�س
يف اللغات املحلية والأجنبية واللهجات العامية 

املادة اخلام�سة ع�سرة: اللغة املحلية:
البند 1: يجب الهتمام باللغة )اللغات( املحلية وتنظيمها بقانون للمحافظة عليها 
اللغة  مع  يتعار�س  ل  ومبا  بقائها،  ل�سمان  بها  تهتم  التي  للفئة  وتعليمها 

الوطنية اجلامعة واملوحدة.
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البند 2: تعد اللغة املحلية جزءًا من التنوع الثقايف يف املجتمع.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة: اللغة الأجنبية:
التي  املجالت  يف  وتوظيفها  واإتقانها  الأجنبية  اللغات  وتعليم  تعلم  يجب   :1 البند 
تنا�سبها ومبا ي�سهم يف التبادل الثقايف واملعريف والعلمي والتقني والتجاري 
والقت�سادي وال�سناعي وحوار احل�سارات والرتجمة وغريها من امل�سالح 

املتبادلة بني الأمم وال�سعوب.
البند 2: يجب اأن ل يتعار�س تعليم اللغات الأجنبية مع تعليم اللغة الوطنية اجلامعة 

واملوحدة.
البند 3: تن�ساأ ق�سام متخ�س�سة لتعليم اللغات الأجنبية وتخ�سع لقانون اللغة ل�سمان 
تاأ�سي�س  يتم  اأجلها  من  التي  والعامة  اخلا�سة  والفائدة  والنوعية  اجلودة 

الأق�سام العلمية.
معايري  وفق  الأجنبية  اللغات  لتعليم  دورات  لتقدم  ومراكز  معاهد  تن�ساأ   :4 البند 
و�سروط ت�سمن جودتها مبا ل يتعار�س مع اللغة الوطنية اجلامعة واملوحدة.

املادة ال�سابعة ع�سرة: اللهجات العامّية
يجب عدم ت�سجيع اللهجات العامية وحث اأفراد املجتمع على ا�ستخدام اللغة العربية الف�سحى. 
وت�سحيح الكلمات والعبارات امل�سوهة يف اللهجات العامية وربطها بالف�سحى، ون�سر الوعي 
اللغوي بني املواطنني وفق خطة �ساملة ومتوا�سلة تعرف بخطورة اللهجات العامية على اللغة 

العربية ال�سليمة وعلى الوحدة الوطنية والتقدم والتطور والتنمية الإنتاجية وتكافوؤ الفر�س.
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 الف�ســـل ال�سابع
اأحكام خمتلفة 

املادة الثامنة ع�سرة:  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:
البند 1: اإن�ساء املعاهد واملراكز التي تعنى بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف 

الدول العربية. 
يف  والنوعية  اجلودة  ل�سمان  ومنهجية  وعلمية  واإدارية  لغوية  معايري  و�سع   :2 البند 

جميع موؤ�س�سات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
العربية  اللغة  بتعليم  اخلا�سة  واملعاجم  واملراجع  واملقررات  الكتب  تاأليف   :3 البند 

للناطقني بغريها.
البند 4: و�سع خطط درا�سية حديثة ت�سمن تقدمي اللغة العربية ال�سليمة وفق اأحدث 

الطرائق التعليمية والتقنية.
واإعداد  التدري�س  طرائق  لتطوير  التخ�س�سية  العلمية  الأق�سام  ا�ستحداث   :5 البند 

املعلمني واأ�ساتذة اللغة العربية للناطقني بغريها.
البند 6: ت�سجيع جهود الأفراد واملوؤ�س�سات الجتماعية واحلكومية لتعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها.
البند 7: تخ�سع جميع موؤ�س�سات تعليم اللغة العربية ومقرراتها واأ�ساتذتها ملعايري يتم 

و�سعها من قبل اجلمعية الدولية ملوؤ�س�سات اللغة العربية.
معايري  وفق  واحلديثة  املمكنة  الو�سائل  بكافة  ال�سليمة  العربية  اللغة  ن�سر   :8 البند 

عالية اجلودة والنوعية.

املادة التا�سعة ع�سرة:  املظهر العام والبيئة:
البند 1: مينع تداول جميع اللوحات والالفتات املكتوبة باللغات الأجنبية.

البند 2: مينع ا�ستخدام امل�سميات الأجنبية للمحالت وال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية 
وال�سناعية والفنية والثقافية وغريها.
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البند 3: تعطى جميع املوؤ�س�سات وال�سركات واملحالت التي حتمل اأ�سماء اأجنبية مهلة 
زمنية حمددة لتعديل م�سمياتها اأو يتم اإقفالها اأو اإلغاوؤها.

منع  م�سوؤولية  والبلديات  والزراعية  وال�سناعية  التجارية  الغرف  تتحمل   :4 البند 
للمحالت  املهل  اأجنبية، وحتديد  ولغات  باأ�سماء  وال�سركات  املحالت  فتح 
تنظيم  اجلهات  لهذه  وميكن  م�سمياتها.  لتعديل  واملوؤ�س�سات  وال�سركات 

ومعاجلة هذه امل�ساألة مبقرتحات ل ت�سر بامل�سالح وتقدم احلل املنا�سب.
من  العام  واملظهر  والثقافية  والوطنية  املحلية  الهوية  على  املحافظة  يجب   :5 البند 
بال�سكل  واإعالناتها  التجارية  املحال  واجهات  اإبراز  على  احلر�س  خالل 
والالفتات  للوحات  وال�سوابط  واملقايي�س  املعايري  و�سع  ويجب  املنا�سب، 
واملدن  لل�سوارع  العام  املظهر  على  للمحافظة  واأنواعها  اأ�سكالها  بجميع 

والقرى.
البند 6: ي�سرتط على ال�سركات الأجنبية التي حتمل اأ�سماء اأجنبية من بلد املن�ساأ اأن 
تكتب اأ�سماءها بالعربية ال�سحيحة بحيث يكون ال�سم العربي بن�سبة %70 

و 30% لال�سم الأجنبي.
البند 7: تغرم جميع املوؤ�س�سات الإعالنية واجلهات املعلنة وجميع اجلهات التي ت�سع 

لفتات غري �سحيحة لغوّيًا بغرامات متفاوتة ت�سل اإىل حد الإغالق.

املادة الع�سرون:  ال�ستثمار يف اللغة:
واملجتمع  الفرد  م�ستوى  على  فيها  ال�ستثمار  يجب  ثروة  العربية  اللغة   :1 البند 

واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية والدولة.
البند 2: ال�ستثمار يف اللغة العربية هو اأ�سا�س ال�ستثمار يف العقل الب�سري ومهاراته 
وقدراته التي متكنه من القدرة على رفع م�ستوى الأداء والإتقان للعمل 
التخ�س�سات  جميع  يف  امل�ستمر  والتقدم  والتطوير  والبتكار  والإبداع 

واملهن.
البند 3: ي�سمل ال�ستثمار يف اللغة العربية ا�ستحداث املراكز واملعاهد والأق�سام، وتاأليف 
الكتب واملراجع واإنتاج التقنية وال�سناعات والرتجمة وا�ستحداث الوظائف 
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والتدريب والتاأهيل وتطور الأ�سواق واملتاجر والتبادل الثقايف واملعريف.
البند 4: ترتبط الإنتاجية وحت�سني املخرجات مب�ستوى ال�ستثمار والإتقان الفردي اأو 

املوؤ�س�سي للغة العربية.

املادة الواحدة والع�سرون: اإ�سالح اللغة العربية
التعريب  �سيا�سة  واتباع  اللغة  بقانون  بال�ستعانة  العربية  الدول  يف  العربية  اللغة  اإ�سالح  يتم 
والرتجمة املوازية، واإعادة النظر يف املنظومة الرتبوية للنهو�س مب�ستوى املعلمني واملناهج واأنظمة 

التعليم.... وغريها.
 املادة الثانية والع�سرون: خمالفة قانون اللغة العربية

تعد اأية خمالفة لقانون اللغة خمالفة للد�ستور ونظام احلكم الوطني ويرتتب على تلك املخالفة 
اإحلاق العقوبات املادية واملعنوية الرادعة على الفرد اأو املوؤ�س�سة اأو الهيئة اأو اجلماعة.

املادة الثالثة والع�سرون: العمل بالقانون
يعمل بهذا القانون من تاريخ اعتماده اأو امل�سادقة عليه يف املجل�س الت�سريعي  لكل دولة، اأو من 

قبل اأعلى �سلطة فيها.
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ثانيًا: قانون اللغة العربية يف الدول الإ�سالمية
الأ�سباب املوجبة:

ليخاطب  اللغات  �سائر  بني  من  ا�سطفاها  اهلل  باأن  اأخرى  لغة  اأية  عن  العربية  اللغة  تنفرد 
وُح اْلأَِمنُي،  ِبِه الرُّ َنَزَل  ُه َلَتْنِزيُل َربِّ اْلَعاملَِنَي،  َ﴿اإِنَّ تعاىل:  فقال  كائنات  من  به  وما  الكون  بها 
زادها  ثم   .)195-192 )ال�سعراء:    ِبِل�َساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبنٍي﴾  املُْْنِذِريَن،  َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن  َعَلى 
َلْت اآَياُتُه  ا  َلَقاُلوا َلْولَ ُف�سِّ ﴿َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْراآًنا اأَْعَجِميًّ تعاىل:  فقال  الأخرى  اللغات  متييًزا عن 
العربية  اللغة  به  الذي ُخ�ست  التميز  تاأكيد على  ﴾ )ف�سلت:   44(، وهذا  اأَاأَْعَجِميٌّ  َوَعَرِبيٌّ
واملرجعيات  الثوابت  على  الإ�سالمية  ال�سعائر  وتقوم  الأخرى.  اللغات  من  بغريها  مقارنة 
اهلل  ا�سطفاها  التي  العربية  اللغة  تاجها  وذروة  الدين،  عليها  يقوم  التي  الدينية  وامل�سادر 
لتكون لغًة لوحيه املبني، بها تتم ال�سالة وال�سعائر الدينية وغريها من �سائر العبادات، وبهذه 
الثوابت  من  تعد  العربية  اللغة  فاإن  ولهذا  ويناجيه؛  ويناديه  ربه  املوؤمن  يدعو  املقد�سة  اللغة 
الدينية التي ل ي�ستقيم الدين اإل بها. وتخ�سع للقاعدة ال�سرعية التي تن�س على اأن »ما ل يتم 
الواجب اإل به فهو واجب« من هنا وجب على كل م�سلم اأن يتعلمها ليقوم بواجباته الدينية 
عباداته  يف  يقول  ما  ويعي  ومفرداته،  معانيه  ويفهم  القراآن،  ويقراأ  ي�سلي  اأن  ي�ستطيع  حتى 
و�سالته، بل ويعرف احلقوق والواجبات التي فر�سها اهلل عليه، كما يتحتم على جميع الدول 
اإىل جانب  ثانية  العربية كلغة  اللغة  بتعليم  امل�سلمة واملجتمعات الإ�سالمية حتمل م�سوؤولياتها 

لغاتها الوطنية؛ ليتمكن امل�سلم من القيام بواجباته الدينية على الوجه ال�سحيح.
من اأجل ذلك كان ل بد من و�سع قانون للغة العربية يف الدول واملجتمعات الإ�سالمية يكفل 

انبعاثها وتعليمها و�سمان جودتها. 
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الف�ســـل الأول
تعـــريــــف

املادة الأوىل: قانون اللغة العربية
ي�سمى هذا القانون قانون اللغة العربية.

املادة الثانية: اللغة العربية والدين
تعلم اللغة العربية من اأولويات تعليم الدين ال�سحيح والقيام به ب�سكل �سليم.

الف�ســـل الثاين
واجبات الدولة

املادة الثالثة: اللغة العربية والد�ساتري الوطنية
مراجعة الد�ساتري الوطنية التي تن�س على اأن الإ�سالم دين الدولة امل�سلمة لت�سمن باأن تعلم 

اللغة العربية من اأولويات تعلم الدين ال�سحيح، والقيام به ب�سكل �سليم.

املادة الرابعة: اللغة العربية لغة ثانية
اللغة العربية لغة ثانية اإجبارية يف جميع املراحل الدرا�سية وتعليمها وفق منهج تعليمي متكامل 
يركز على اللغة العربية ومهاراتها املختلفة ) قراءة – كتابة – حمادثة – ا�ستيعاب وغريها من 

املهارات اللغوية(.

املادة اخلام�سة: �سّن القوانني
على الدول الإ�سالمية �سن القوانني التي تنظم و�سع اللغة العربية فيها.

املادة ال�ساد�سة: الهيئة الوطنية
على الدولة امل�سلمة واجب اإن�ساء هيئة وطنية لالإ�سراف على اللغة العربية.
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 الف�ســـل الثالث
املدار�س واملعاهد واملراكز واملوؤ�س�سات

املادة ال�سابعة: تاأ�سي�س املدار�س وموؤ�س�سات اللغة العربية
تن�ساأ املدار�س واملعاهد واملراكز والأق�سام التي تعلم اللغة العربية وفق معايري ت�سمن اجلودة 

والنوعية ومبا ل يتعار�س مع اللغة الوطنية.

املادة الثامنة: اإعداد املعلمني واملعلمات
اللغة  تدري�س  كيفية  يف  والأ�ساتذة  واملعلمات  املعلمني  لإعداد  ومعاهد  ومراكز  اأق�سام  تن�ساأ 

العربية يف املدار�س واملعاهد واجلامعات يف الدول الإ�سالمية.
املادة التا�سعة: الأق�سام التخ�س�سية

تن�ساأ الأق�سام العلمية املتخ�س�سة يف جمال اللغة العربية ودرا�ساتها املعمقة.

املادة العا�سرة: الن�سر  والتاأليف
ت�سجيع الن�سر والتاأليف واملوؤ�س�سات الإعالمية، واإبراز الفعاليات واملنا�سط العلمية والثقافية 

التي تهتم باللغة العربية.

الف�ســـل الرابع
املناهج واخلطط الدرا�سية

املادة احلادية ع�سرة: املناهج الدرا�سية
تخ�سع جميع املناهج واخلطط الدرا�سية اخلا�سة باللغة العربية ملعايري الكفايات ح�سب العمر 

واملرحلة الدرا�سية.

املادة الثانية ع�سرة: التقومي امل�ستمر
ي�سمل:  �سامل وم�ستمر بحيث  �سنوي  لتقييم  الإ�سالمية  الدول  العربية يف  اللغة  تعليم  يخ�سع 
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حت�سني  يف  الختبارات  نتائج  من  وال�ستفادة   – والختبارات  واملنهج  والطالب  )الأ�ستاذ 
وجتويد تعلم اللغة العربية وتعليمها(.

الف�ســـل اخلام�س
العقوبات 

املادة الثالثة ع�سرة: العتداء على اللغة العربية
 يعد اإق�ساء اللغة العربية اأو تهمي�سها اأو العتداء عليها اأو اإ�سعافها من قبل اأي جهة اأو موؤ�س�سة 

اأو جماعة اأو اأفراد اعتداًء على اأهم مرجع تقوم عليه الثوابت واملرجعيات الوطنية والدينية.

املادة الرابعة ع�سرة: املخالفات والعقوبات
 اأية خمالفة لقانون اللغة العربية تعد خمالفة للد�ستور ونظام احلكم الوطني، ويرتتب على تلك 
املخالفة اإحلاق العقوبات املادية واملعنوية الرادعة على الفرد اأو املوؤ�س�سة اأو الهيئة اأو اجلماعة.

املادة اخلام�سة ع�سرة: العمل بقانون اللغة العربية
 يتم العمل بهذا القانون من تاريخ امل�سادقة عليه من ال�سلطة الوطنية امل�سوؤولة يف كل دولة 

اإ�سالمية.


