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بالقرآن سبحانه وتعالى اللغة العربيةشرَّف هللُا 

بالسنة النبوية املشرفةوعضدها الكريم، 

تمرار البقاء، وحيوية االساللذان أعطيا لها ديمومة فهما 

.ومن عليهاهللُا األرَض يرث حتى 

 أهمية ذلك في أنها وتكمن 
ُ
عربي، الللتراث الحافظة

 
ُ
قافي الثوصون التراث للحضارة اإلسالمية، والحاضنة

 
َ
.الثقافي التعبير العالمي ؛ لكونها أداة



( م1957-1888)حليم بن إبراهيم جريس دَّموسالشاعر تغنى بها لقد 
ثم ارتحل إلى قضى سنوات الدراسة في زحلة،. جونية، ونقل جثمانه إلىبيروتشرقي لبنان وتوفي فيزحلةفي مدينةولد 

يعود بعدها إلى 1932ثالثة أعوام عاد بعدها إلى بيروت زمنًا، ليغادرها إلى دمشق فتستأثر به حتى عام ( 1905)البرازيل 

د في فأيدها، فسجن وأبع« الداهشية»استهوته الدعوة . بيروت، على أنه زار فلسطين عدة مرات، والعراق، واألردن ومصر

: العربية للغة األزلي عن حبِّّه معبرا  .المذهبسبيلها، ومات على هذا 

أنا ال أهوى سواها .............ال تلمني في هواها 

كلنا اليوم فداها ................لست وحدي أفتديها 

وتمّشت في دماها ..............نزلت في كل نفس 

فاها الوالدُ وبها .....................تغنّت األمُّ فبِّها 

وبها العلُم تباهى ...................وبها الفن تجلى 

زادها مدحا وجاها ..................كلما مّر زمان 

((لواهــــا هللا رفــع ........ هـذي القرآن لغــة )) 

نهضة تحيي رجاها ................يا بنيها فأعيدوا

https://ar.wikipedia.org/wiki/1888
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9


-1872)(لسان حال اللغة العربية)الشاعر حافظ إبراهيم على قال 

)((م1932
. م1932يونيو21وتوفي في-1872فبراير24محافظة أسيوطولد فيمحمد حافظ إبراهيم)( 

:  . ولقب بشاعر النيل وبشاعر الشعبأحمد شوقيعاصر. ذائع الصيتمصريشاعر

(1)حياتيقومي فاحتسبت وناديت ..رجعت لنفسي فاتهمُت حصاتي 

عقمُت، فلم أجزع لقول عداتي... رموني بعقم في الشباب وليتني 

(2)رجاال  وأكفاء وأدت بناتي ......... ولدُت ولما لم أجد لعرائسي 

*****

قُت عن ...... كتاَب هللا لفظ ا  وغاية  وسعُت  ظاتيبه وعآي  وما ضِّ

وتنسيق أسماء لمخترعات..... فكيف أضيُق اليوم عن وصف آلة 

اتيصدفسألوا الغواَص عن فهل ..الدرُّ كامٌن في أحشائه البحُر أنا 

(3)اتيأُسَ -الدواءوإن عز -ومنكم..محاسني وتَبلى فيا َوْيَحُكم أبلى 

وفاتيتحيَن أخاف عليكم أن ............. فال تكلوني للزمان فإنني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A


ا وَمْنعة   وكم عز  أقوام بعّزِّ لغاتِّ ............ أرى لرجال الغَرب عزًّ

ماتفيا ليتكم تأتون بالكل............... أتوا أهلَهم بالمعجزاتِّ تَفَنُّنا  

ْي في ربيعِّ حياتي..... أيطربكم من جانب الغرب ناعبٌ  ينادي بَوأْدِّ
*****

ا علمتم  بما تحته من عثرة وَشتات....... ولو تزجرون الطير يوم 

ا   يعزُّ عليها أن تلين قناتي...... سقى هللا في بطن الجزيرة أعظم 

لهن بقلب دائم الحسرات......... حفظن ودادي في البلى وحفظته 

حياء  بتلك األعظم النخرات.. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق

من القبر يدنيني بغير أناة............ أرى كل يوم بالجرائد مزلق ا 

فأعلم أن الصائحين نُعاتي........ وأسمع للُكتّاب في مصر ضجة  

إلى لغة لم تتصل برواة............. أيهجرني قومي عفا هللا عنهم 

سرت لوثة اإلفرنج فيها كما سرى لعاب األفاعي في مسيل فرات

مختلفاتمشكلة األلوان .......... فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة 



.والجمع حافل الكتاب، إلى معشر 

اتيرجائي بعد بسط شكبسطت 

ا حياةٌ تبعث الَميَت في ال بلى فإمَّ

فاتيفي تلك الرموِس ووتنبت 

ا مماٌت ال قيامة بعده  وإمَّ

، لعمري لم يقس بمماتممات



وم اليأبناَءها أن : العربيةفمن أبرز خصائص اللغة 

وبعد ألف وخمسمائة سنة يفهمون أشعار الجاهلية 

ن القيس وزهير وعمرو بن كلثوم، والمخضرميكامرئ

كحسان بن ثابت والخنساء، كما يفهمون أشعار  

ن اإلسالميين كجرير والفرزدق، والمولدين كبشار ب

كما ، أبي تمام والبحتري والمتنبي، ونؤاسبرد وأبي 

(1. )يفهمون أشعار أبي العالء والشريف الرضي،
.15أنور الجندي : الفصحى لغة القرآن ( 1



:  (م1973-1900)بالشيرريجياملستشرق الفرنس ي  يقول 
إن وحدة اللغة العربية هي وحدة أخالقية ودينية قبل كل ش يء،» 

ما درسنا اللغة الفرن. مؤسسة على وحدة تاريخ اللغة
َّ
سية وإننا كل

، فإذا ق
ً
ارنا الحظنا أنها تطورت عبر العصور، بحيث نجد لها أطوارا

ل حالة اللغة الفرنسية في العصور الوسطى، وجدنا أنها مغايرة ك
ختلفة املغايرة للغة املستعملة في القرن السابع عشر، وهذه أيضا م
 
َّ
 بالبحث عن لغتنا اليوم، هذه الوحدة في اللغة الفرنسية ال تتضح إال
 واملقارنة، في حين أن وحدة اللغة العربية تتضح للقارئ ولو ك

ً
ان أجنبيا

نعم ، لغة القرآن هي لغة اليوم، وهذا ما تتميز به عن : ألول وهلة

.   لبالشيرتاريخ األدب العربي ./«.اللغات األخرى 



ب الكتدُوَن والمزية التي تفرد بها القرآن الكريم 

:ما ذكره العربية، السماوية المنزلة في أمر اللغة 

:حيث يقول(1956-1865)(فيليب دي طرازي)
دينها و في لغتها وأمة  متوحدة  أصبح المسلمون بقوة القرآن »

رر أنه العرب ، ومن المقَشتاَت شريعتها وسياستها فقد جمع 

ن، ولوال انتشرت اللغة الفصحى في الخافقيلََما لوال القرآن 

على لما أقبل األلوف من البشر على قراءة تلك اللغة والقرآُن 

نقال مؤسس دار الكتب الوطنية في 33الفصحى لغة القرآن ./كتابتها ودرسها والتعامل بها

فيليب دي لفيكونتل: تاريخ المصحف صاحببدمشق المجمع العلمي العربيفي بيروت و عضودار األثارأمين, لبنان

.من اصول سورية حلبيةكنيسة السريان الكاثوليكَطّرازي لبناني من طائفة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83


بية بالعرالتفاهم حفظ القرآن وقد : ) القول (طرازي)ثم أردف

.بين الشعوب اإلسالمية وبين العرب

ولما تقهقرت الدولة العربية وتقهقرت معها الحضارة 

َي أن تندثر  لغة تلك الدول وتندمج ف ي لغة اإلسالمية ُخشِّ

غير أن اللغة العربية قد الشعوب المغلوبة على أمرها، 

.استعصمت على نكبات الدهر بفضل القرآن

روائع تأثير القرآن أن اتجه المسلمون من غير العربومن 

رحونه يرتلونه بلغته العربية، ويحافظون على تجويده ويش

لفيليب دي طرازي: تاريخ المصحف : نقال عن 33لغة القرآن الفصحى ./ لغاتهم ألبناء 



:  بقوله (فيليب دي طرازي) ثم يردف 

راة تلك مزية تفرد بها القرآن دون غيره من الكتب المنزلة، فالتو

فرغوا مثالُ ال يقرأها بلغتها العبرية إالّ أحبار اليهود ونفر ممن ت

لغة لدرسها، أما سائر  اليهود فإن كال  منهم ال يقرأ التوراة إالَّ ب

ي أنحاء سكان البالد التي يعيش فيها، وقس عليهم كل المسيحيين ف

العالم بأسره، فإنهم يقرأون الكتاب المقدس مترجما  الى اللغة

غاته الجارية باالستعمال لدى كل شعب أو كل ملة منهم، فال يقرأه بل

ماء فقط، ، أعني بالعبرية والسريانية واليونانية إالَّ العلاآلصلية

ي ف*الملباروفئة من نصارى الشرق ال األدنى وفريق من نصارى 

لفيليب دي طرازي: تاريخ المصحف : نقال عن 33لغة القرآن الفصحى ./ «..الهند

من الباحثين بإشراف مجموعة:إعداد:الموسوعة التاريخية./ بساحل الهند  مرفأها ديولملبارا*



بفضل القرآن » (* : م1956-1868)بروكلمان يقول 

ة من بلغت العربية من االتساع مدى  ال تكاد تصل إليه أي لغ

لغات الدنيا ، والمسلمون جميعا مؤمنون بأن العربية هي 

.  وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلواتهم

قت اكتسبت العربية منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاوبهذا 

.بروكلمنتاريخ األدب العربي كارل ./ «جميع لغات الدنيا األخرى 

ي ولهذا تحتفل األمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية ف

/.عام من كل ديسمبر / الثامن عشر من شهر كانون األول
في مدينة ،١٩٥٦مايو، ٦:ي وتوفألمانيابفي مدينة روستوك 1868سبتمبر 17بروكلمان في ولد *( 

(هاله، بألمانيا

https://www.google.iq/search?espv=2&biw=1024&bih=445&q=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83+%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEw2MjZU4gAxC3NNDLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAEoskrMvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicgbfA9M_RAhXHhRoKHWiGANoQmxMIkwEoATAX
https://www.google.iq/search?espv=2&biw=1024&bih=445&q=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEw2MjbUks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BABGPaqcuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicgbfA9M_RAhXHhRoKHWiGANoQ6BMIlgEoADAY
https://www.google.iq/search?espv=2&biw=1024&bih=445&q=%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEw2MjZUAjMNLdPKTLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwALPpBWOQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicgbfA9M_RAhXHhRoKHWiGANoQmxMIlwEoATAY


م1973/ كانون أول/ 18ففي هذا التاريخ 

غة اللغة العربية لاعتمدت الجمعية العامة 

ت إحدى اللغات السلتكون بذلك ، عمل رسمية

اإلنجليزية :التي تعمل بها األمم المتحدة، وهي

والفرنسية والصينية والروسية 

والعربية واألسبانية



(  دة المتحالعربي في األمم النادي ) ويحتفل

سنويا بهذه المناسبة من خالل البعثات 

لكتب لمعرضا  فيقيم الدبلوماسية العربية، 

ي للدول العربية المشاركة فواألعمال الفنية 

ت إقامة حفل منوعاعن فضال  هذا االحتفال، 

وعة متنيشتمل على الكلمات والشعر وفقرات 

.  العربيةمن الفنون الشعبية 



لغات فاللغة العربية أكثر اللغات استخداما ضمن مجموعة ال

تحدث السامية، ومن أكثر اللغات انتشارا في العالم، حيث ي

، وهي اللغة الرسمية مليون نسمة422بها أكثر من 

ج، الدارجة بين سكان الوطن العربي من المحيط إلى الخلي

:  كذلك عديد من البلدان والمناطق المجاورةيتكلمهاكما 

ي وه. كاألحواز وتركيا ومالي وتشاد والسنغال وإريتريا

اإلسالم اللغة التي تقام بها الشعائر الدينية في سائر بالد

عائرية كما أنها لغة شبما فيها البالد التي ال تنطق بالعربية، 

اعتماد تأريخ ن ع/العربيرئيسية في عدد كبير من الكنائس في الوطن 



عمال فضال عن أنها كانت اللغة التي ُكتب بها كثير األ

رها الدينية والفكرية في العصور الوسطى، ولذا فأث

ية عظيم في كثير من اللغات واللهجات، من مثل الترك

زية والفارسية واألمازيغية والكردية واألوردية والمالي

اللغات كما أنها أثرت في بعض. واإلندونيسية واأللبانية

يرها األفريقية من مثل الهاوسا والسواحيلية، ولها تأث

تغالية على بعض اللغات األوروبية مثل اإلسبانية والبر

:  لمتحدة تأريخ اعتماد اللغة العربية في األمم ا./والمالطية والصقلية

.نيويوركلألستاذ عصام البدري جامعة سان جونز ، 



كتابه في( رينانآرنست)ولمكانة اللغة العربية يحدثنا 

:فيقول( السامية العام للغات التاريخ ) : 

من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية » 

وتصل الى درجة الكمال وسط الصحارى ( العربية)

ل ، تلك اللغة التي فاقت أخوات ها وعند أمة من الرحَّ

بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها،

ولقد كانت هذه اللغة مجهولة من األمم، ولكنها من يوم

علمت ظهرت لنا في حلل الكمال الى درجة أنها لم 

يذكرتتغير، أي تغير  



حتى أنها لم تعرف لها في كل أطوار 

حياتها، ال طفولة وال شيخوخة، وال نكاد

راتها نعلم من شأنها إالَّ فتوحاتها وانتصا

لغة وال نعلم شبها  لهذه التبارى، التي ال 

ج، التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تدر

ائبة وبقيت حافظة لكيانها خالصة من كل ش

نقال عن التاريخ العام للغات السامية33الفصحى لغة القرآن ./«



ينان، ينقل عن المستشرق الفرنسي الفيلسوف ر

وهو من أشهرهم ( م1892-1823)إرنست

لم أدخل مسجد ا من غير أن أهتزإنني : ) أنه قال

ست خاشعا  وأشعر بشيء من الحسرة على أنني ل

العرب لغوستاف حضارة :عن كتاب(/ مسلما

ألبي (: المستشرقون في الميزان ) كتابعن / .579صلوبون

ارئ مجاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح بن عبد الرحيم بن المالَّ محمد عظيم الق

عدد المدني ، نشر الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة السنة السابعة ال

م1974هـ أغسطس 1394األول رجب 



(:  رينان)ويقول 

ولت لقد استفاض انتشار اللغة العربية فاست» 

ان على أوسع المسافات وأبعد البلدان، أجل لقد ك

حا لغتين لليونانية والالتينية مثل حظها في أن تصب

ظمة عالميتين تذيعان عقيدة دينية وتنشران أن

اس سياسية تغلبت على تباين الشعوب واألجن

والمشارب في توحيد الكلمة وتعريف الغاية،



من نهر الى الجزر البريطانية وكمبانيافشاعت الالتينية في 

الرين الى جبال أطلس، وشاعت اليونانية من صقلية الى

ة دجلة والفرات ، ومن البحر األسود الى بالد الحبششواطيء

بية ، ولكن ما أضأل هذا االنتشار إذا قوبل بانتشار اللغة العر

واء، األفريقية حتى خط االستوالقارة التي تناولت اسبانيا 

وسياالرواقتحمت من جاوة وسيطرت على آسيا الجنوبية حتى 

سوف المستشرق الفرنسي الفيلعنينقل /«. كاسوفياما اقتحمت شاملة 

إنني لم أدخل مسجدًا من غير : أشهرهم أنه قالمن وهو ( م1892-1823)إرنسترينان، 

تاف حضارة العرب لغوس./ أن أهتز خاشعاً وأشعر بشيء من الحسرة على أنني لست مسلما

د ألبي مجاهد عبد العزيز بن عب(: المستشرقون في الميزان ) عن كتاب./ 579صلوبون

ة بالمدينة الفتاح بن عبد الرحيم بن المالَّ محمد عظيم القارئ المدني ، نشر الجامعة اإلسالمي



لقد خطت األمم المتحدة، أولى خطواتها في الدورة الخامسة 

أمينا عاما همرشولدعشرة للجمعية العامة ، حينما كان داغ 

كانت تلك(. ثاني أمين عام للمنظمة الدولية(لألمم المتحدة 

دورة متميزة ، فقد حضرها قطبا الحرب الباردة ، الرئيس 

ا والزعيم الروسي نيكيتأيزنهاوراألمريكي دوايت ديفيد 

وشارك في تلك الدورة زعماء حركة عدم . خروتشوف

لثالث االنحياز التي كانت في أوج يفاعتها ومثلت أمال للعالم ا

(  ايوغوسالفي)وتيتو( الهند)بحضور الزعماء الثالثة نهرو

(.مصر) وجمال عبد الناصر 



25في—وأصر الرئيس جمال عبد الناصر على إلقاء كلمتِّه 

—هـ 1380ربيع الثاني 3الموافق 1960أيلول / سبتمبر
في قاعة باللغة العربية، فكان بذلك أول من تكلم باللغة العربية

خال وطالب الرئيس عبد الناصر أثناء ذلك بإد. الجمعية العامة

قين اللغة العربية لغة رسمية لألمم المتحدة نظرا ألن عدد الناط

على أن تتحمل الدول ( آنذاك)مليون عربي 100بها يزيد عن 

اء القسم أعباء إنش( المملكة العربية السعودية وليبيا)العربية 

نوات العربي والنفقات الناجمة عن تطبيق هذا القرار خالل الس

. الثالث األولى



قم قرار الجمعية العامة ربناء  على —وبدأ العمل باللغة العربية 

ديسمبر / كانون األول4في دورتها التاسعة المؤرخ في 878

:هو، وكان عنوان القرار 1955لغة عمل عام باعتبارها -1954

ربية ترجمة بعض الوثائق الرسمية للجمعية العامة إلى اللغة الع» 

القرار ونص ، "من النظام الداخلي للجمعية العامة59وفقا للمادة 

الفرعية أن تُنشر باللغة العربية وثائق الجمعية العامة ولجانهاعلى 

وغيرها من التقارير األخرى الصادرة عن هيئات األمم المتحدة، 

لغة التي تتكلم بالالمناطق تعالج مشاكل خاصة أو عامة تهم التي 

العربية، شرط أال يتجاوز حجم المنشورات الصادرة في السنة

الواحدة ما مجموعه أربعة آالف صفحة من النص اإلنجليزي، 



(  همرشولدداغ )لألمين العام وأذنت الجمعية العامة 

يرصد في تقديرات الميزانية االعتمادات بأن 

، وبأن يكفل تساوقالالزمة لتنفيذ ذلك القرار

ب ترجمة النصوص إلى اللغة العربية مع األسالي

سم واستمر العمل بق. المقررة لوثائق األمم المتحدة

والذي يعتبر 1973الترجمة التحريرية حتى العام 

ألمم مرحلة انتقالية بالنسبة للغة العربية داخل ا

.المتحدة



م 1973ديسمبر / كانون األول18وفي 
ب اللغة العربية في الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجاُعتمدت 

لتكون بذلك إحدى اللغات 28في دورتها ال 3190قرارها 

. لهاالرسمية الست في الجمعية العامة والهيئات الفرعية التابعة

على أن الجمعية العامة إذ تدرك ما للغة العربية من: القرارونص 

ا أن دور هام في حفظ ونشر حضارة اإلنسان وثقافته، وإذ تدرك أيض

دة اللغة العربية هي لغة تسعة عشر عضوا من أعضاء األمم المتح

منظمة األمم المتحدة : ، وأنها لغة عمل مقررة في وكاالت(آنذاك)

عة، للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزرا

.الدوليةومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل 



كما أنها لغة رسمية ولغة عمل في منظمة الوحدة 

عربية التقدير ما قدمته الدول الاألفريقية؛ وإذ تالحظ مع 

ات من تأكيدات بأنها ستُغطي بصورة جماعية النفق

الناجمة عن تطبيق هذا القرار خالل السنوات الثالث

مية األولى، تقرر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرس

ولغات العمل المعتمدة في الجمعية العامة ولجانها 

اخلي الدالنظام على أن تقوم بتعديل أحكام الرئيسية ، 

.للجمعية العامة المتصلة بالموضوع



((م 1983يناير /كانون الثاني1وفي )) 

مجلس األمن أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في 

والمجلس االقتصادي واالجتماعي، بناء على قرار 

17المؤرخة 35في دورتها 219الجمعية العامة  

يتعين أنه ): ونصَّ على، 1980ديسمبر /كانون األول

ية بموجب هذا القرار أن يُصبح جهاز موظفي اللغة العرب

في حجم جهاز موظفي كل من اللغات الرسمية ولغات 

األخرىالعمل 



لوضع ، وعلى أن تتمتع اللغة العربية بنفس ا

ى الممنوح للغات الرسمية ولغات العمل األخر

ة وترجو مجلس األمن إدخال اللغة العربية لغ

رسمية ولغة عمل، والمجلس االقتصادي 

ة واالجتماعي إدخال اللغة العربية لغة رسمي

يناير / كانون الثاني1في أجل ال يتعدى 

.م 1983



ام أنشئت دوائر وأقس: القرارينوتنفيذا لهذين 

األمانة الترجمة التحريرية والشفوية العربية بمقر

، يونيروبوڤييناوجنيف نيويورك العامة في 

ر وقسم المحاضالعربية ووحدة تجهيز النصوص 

سم الحرفية، وقسم تحرير الوثائق الرسمية، وق

كلها تصحيح التجارب الطباعية، وشعبة النشر، و

.المؤتمراتتتبع إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات 



ية لغرب أنشئ قسمان للترجمة العربية في اللجنة االقتصادكما 

رها آسيا ومقرها بيروت، واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومق

ية أنشئ قسم الخدمات اإلذاعوفي نفس الوقت، .أديس أبابا

وقسم تعليم اللغة العربية، فضال عن خدمات مكتبة داغ 

، والخدمات التليفزيونية، واإلنترنت والخدمات همرشولد

 Voiceي التقنية والتكنولوجية الحديثة من مثل التعرف الصوت
Recognitionوخدمة المؤتمرات عن بُعدTeleconferencing 

والترجمة  Remote Translationوالترجمة التحريرية عن بُعد 

، أسوة باللغات Remote Interpretationالشفوية عن بُعد 

.الرسمية ولغات العمل األخرى



نعُدها لنا جميعا، وهنيئا للغتنا الجميلة والثرية، التيفهنيئا 

ة أنها لغ—وهي لغة القرآن —ويكفيها فخرا . مصدر فخر وإلهام

فريدة من نوعها وفي مفرداتها، فهي لغة الضاد، وهي لسان 

كل العرب، وهي الغراء والعصماء، تتشكل وتنمو وتترعرع لتواكب

زمان ومكان، تؤثر في اللغات األخرى وتتأثر بها، قدرتها 

كل ما االستيعابية تفوق الخيال لما لها من المصطلحات والمعاني مع

لغة والشعر والبالغة إنها لغة . هو جديد ومتجدد من العلوم والفنون

ها، بنتمسك تجاهها، أن حقها علينا، وواجبنا فمن . األدب والتاريخ

(  1).وحينآن  بها في كل نحتفَي وأن وأن نعتَز بها، ونطوَرها، 
ل من الرعيل األو/ عرض األستاذ عصام البدري: تأريخ اعتماد اللغة العربية في األمم المتحدة عن ( 1)

.نيويوركغير متفرغ في جامعة سان جونز ، استاذ /ةالمتحدللقسم العربي في األمم 




