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نتائج مؤتمر روما-1

    لقد أظهر المؤتمر ال1ربي الثث لث ح2ل التعداد اللاغ2LLي الثLLذي    

Laعُقد في رLL-1  بج -عLLة لسLL بينزا (  Sapienza نLL- ، 10 ىLL12 إل

، 1الثLLذي نُظرLLم ب لشLLراكة -LL  المرصLLد ال1ربLLي للتعLLداد2012أكت2LLبر 

  ( ،Eurolinguistica- Sudاللاغ2ي، 1سمعية أ1ر1لنغ2يستيك - سن2ك 

1الثذي ك   ح2ل الم2ض2ع العLL مي    لغLL ت -LLن د1  حLLد1د، التعLLداد

Tullioاللاغ2ي  ، 1تحت الرئ سة الفخرية للبر1فيس2ر ت2لي2 دي  -2ر1  



de  Mauro2LLأ ث التعداد اللاغ2ي بأبع ده الد1لية 1الع برة للثثق ف ت ه ، 

الضث -ن للتن2اع اللرس ني 1للبداع بك- أشك له، 1للسلم.

        1-د ت2صث- المؤتمر إلى نت ئج ع -ثة 1نت ئج خ صثة تشم- -جLL ل

التعليم، ال-تص د، السري سة بأبع دهLL  ال2طنيLLة 1الد1ليLLة، 1كLLذا -جLL ل

الثثق فة.

استنتاجات عاَمة

ب لرثغم -ن أ ث الفكر أح دي اللاغة        ينبغي البدء بملحظة أنثهي 

-LLزال يمثرLLه ل يLLث أنث يبد1 كتبسيط غير -قب2ل في ك- 1سه ت النظLLر، إل

الفق الثثق في 1السري سي لمعظم الد1ل ال1ربية الي2LLم، 1الثLLذي يُعLLبر

عنه -ن خلل الدين -ي ت الثتي يمكن أ  تؤدري  إلى النعزاليLLة أ1 إلLLى

1هي النجليزية. الهيمنة اللرس نية للغة - ،

      إ ث الحجج المقدث-LLة الي2LLم لصLL لح التعLLداد اللاغ2LLي 1الLLدفف ع عLLن

التن2اع الثثق في -LLن طLLرف ا-تصLL ديين   1-حLL -ين 1لغ2LLيين 1علمLL ء

نفس.. إلخ ل تمس س2LLى فئLLة النخبLLة فقLLط. إ ث -جتمع تنLL  ل تLLزال

تحت تأثير عنيLLد لتمثيLL- أحLL دي اللاغLLة -رتبLLط ت ريخيLLا بتك2LLين الLLدا1ل

الق2-ية – 1الثذي يتع رض -  أ-ثلة -ن العص2ر القديمLLة للعديLLد -LLن

بلدا  الع لم- 1الفتي تغLLذيه  الز-LLة ال-تصLL دية الثLLتي 1ضLLعت -ندLLق



المح سبة الثذي يذهب إلى حد التسباب فLLي خفLLض  أ1 القضLL ء علLLى

تدريس اللاغة.

      في عصر الع2لمة 1ظه2ر ع لم -تعLLدرد ال-دLL ك، خ صثLLةً بسLLبب

-LLالممثث -LLالصع2د الق2ي لد1ل -ث- البرازي- 1الصين 1الهند، فإ ث الح

Linguaفي لغة 1احدة -شLLتركة لح2LLض البحLLر البيLLض المت2سLLط  

FrancaرLL2-ت أظهLLس الLLي نفLLد 1فLLك- -تزايLLد1ديته بشLLر -حLLأظه 

الهمية الكبيرة للتعداد اللاغ2ي في ع لم الي2م. 

      1لذلك هن ك ح سة ‘لى اترخ ذ اسراءات في عدثة اترج ه تي

      في المج ل المجتمعيي يجب تد2ير الفك ر 1ذلك بت2عيLLة الLLرثأي

الع م، المربين، 11س ئ- العلم د1  انتظ ر صنث ع القرار، حيث ي2سLLد

داخ- المجتم  المدني -ش ت- صغيرة تخرج -نه  -ش ري  1اعدة.

     في -ج ل التثربية 1البحث العلمي

     - صي نة 1تد2ير 1رش ت البحث 1العم- المتعدد التثخصص ت 1ذلك

ب لتثف ع-  -  المحيط 1نشر النت ئج بدريقة رفيعة سدا.

    - الدثع2ة إلى لس ني ت 1سيدة يك2  لهLL  أثLLر علLLى ن2عيLLة الحيLL ة،

1على تحقيق التثنمية الستم عية 1ال-تص دية.



    - إزالLLة الح2LLاسز أ-LL م التخصاصLL ت 1الLLدثع2ة إلLLى تلقيLLن اللاغLL ت

1تعليميته -ن أسLL- تمكينهLL-  LLن ت2LLفير المزيLLد -LLن الخيLL رات البديلLLة

الفعث لة -ن أس- التثك2ين 1البحث.

   - تر-ية التثعليم المتعدرد اللاغ ت 1الثثق ف ت في سمي  الناظم التثعليمية

-ن حض نة الطف ل إلى التثعليم الع لي.

   - دع2ة الحك2- ت إلى التن2ي  في تدريس اللاغة المعLLر1ض ابتLLداءً

-ن المدرسLة البتدائيLة، 1ضLم   أ  يتLLمث اسLتخدام هLLذا التن2LLاع فLي

الختي ر.

 LLى ع تقهLLذته  علLLدع2ة الحك2- ت إلى ال2ف ء ب2ع2ده  1الثتي أخ -   

، 1المتمثرلLLة فLLي2002أثن ء انعق د المجلس ال1ربLLي ببرشLLل2نة سLLنة 

إ-رار لغتين أسنبيتين إلزا-يا في نه ية الد1رة الث نية -ن الدثرسة الث نية.

    - دع2ة اللثجنة ال1ربية ل-تراح تدابير بLL لع2دة إلLLى النشLLر العلمLLي

بلغ ت أخرى غير اللاغة النجليزية.

    - دع2ة الج -ع ت إلى انتهL ج سي سLL ت لغ2يLة 1الثLتي ل ينبغLي أ 

تقتصLLر علLLى تعزيLLز -سLLت2ى اللاغLLة النجليزيLLة للدلك، 1لكLLن أيضLLا

   أ1 اللغLLة2 ( ل.ح.2بم2اصلته  لتحقيق التثعلم الخ ص ب للاغLLة الحيLLة 

   بشك- أفض- ، 1التي لم تدرس في الث ن2ية.3 ( ل. ح. 3الحية 



      في المج ل ال-تص دي

    - يجب اعتب ر التن2اع اللاغ2ي 1اتق   اللاغ ت كمصدر للعم- 1القLLدرة

علLLى المن فسLLة، 1اعتبLL ر -ع لجLLة اللاغLL ت بعLLداُ أس سLLيا فLLي إدارة

المؤسس ت الدث1لية.

     - يجب تدبيق -بدأ الحق في العم- في لغة البلد المضيف بشك-

عLL م، -LL  تكييLLف الحتي سLL ت اللاغ2يLLة -LL  الضثLLر1رات السLLتراتيجية

للمؤسثس ت.

-LL2ث 1أفضLLج البحLLر نت ئLLد لنشLLبل -LLيجب اترخ ذ إسراءات في ك -     

ثت المتخصصLLة التثدبيق ت داخ- نسيج المؤسس ت عLLن طريLLق المجل

1التك2ين البتدائي 1التك2ين المت2اص-.

     - في المج ل السري سي

     - على الد1ل ال1ربية أ  ت2اسه التحدري المتمثر- في الهجرة س2اء

ك نت داخ- أ1رب  أ1 خ رسه ، 1التثحكم في عملي ت الند- ج ب لعتراف

ب له2ي ت الجم عية كقيمة ب لنسبة للشخ ص المه سرين 1المجتمعLL ت

الثتي تستقبلهم.

     - على الترح د ال1ربLي اسLLتخلص النت ئLLج، 1أ  يؤكرLLد ث نيLة علLLى

التعداد اللاغ2ي كأس س للم2اطنة ال1ربية.



      - يLLدع2 الL ( م. أ. ت. ل   إلLLى -بLL درة -2اطنLLة -ثلمLL  سLL ء فLLي

-ع هدة برشل2نة  -ن أس- تعزيز السLLس الق ن2نيLLة للتثعLLدد اللرسLL ني

في سير المؤسس ت.

       في المج ل الثثق في

      ل يمكنن  تعلام ك- اللاغ ت، 1لهذا تلعب الترسمLLة د1را رئيسLLيا فLLي

انتق ل الثثق ف ت 1العل2م. الظ هرة ليست سديدة 1ل نبLL لا إذا -لنLL  أ 

الترسمة أسثست لميلد الحض رة الغربية. 1بهذا الخص2ص فLLإ  العلLم

الثذي ي2صف بأنه  غربي  لLLم يكLLن لLLه أ  يكLL-  2LLن د1  -سLL همة

الهند 1الصين 1الع لم العربي.

      في ال2-ت الثذي يتما فيه تحرير الع لم -ن صفة الغLLرك، أصLLبحت

الترسمة تحت- -ك نة -ركزية أكثر -LLن أي LL-1ت -ضLLى. ففLLي ال2LL-ت

الثذي تع ني فيه العديد -ن اللاغLL ت تهديLLدا -حLLد-ا، أصLLبحت الترسمLLة

بمث بة الكسجين الضر1ري لبق ئه .

       إ ث اللاغ ت، 1بعيLLدا عLLن ك2نهLL  نسLLخا طبLLق الصLL- -LL  بعضLLه 

البعض، فإنثه  تعتبر -ص در لقدرات ابداعية -بتكرة. هLLذا صLLحيح فLLي

-جLL ل الفن2LL  1الداك، 1لكLLن أيضLLا فLLي عل2LLم النسLL   1الدبيعLLة.

ث أنثه  تصنعه. 1بعيدا عن ك2نه  1س ئ- بسيدة للفكر، إل



       إ ث عدم استخدام تعداد اللاغ ت 1الترسمة فLLي أكLLبر عLLدد -مكLLن

-LLن اللاغLL ت، يLLؤدي إلLLى عLLدم انتشLL ر حقيقLLي للمعLL رف 1الفكLL ر

1التثص2LLرات، 1ب لتLL لي عLLدم فهLLم للعLL لم الم ضLLي 1المع صLLر بكLL-ر

تن2ع ته الثثرية.

      فLي -جLL ل البLLداع السLLينيم ت2غرافي 1السLLمعي البصLLري، فLLإ ث

السي س ت الليبيرالية الجديLLدة 1الثLLتي تق2دهLL  حكLL-2 ت -تعLLدردة -نLLذ

الثثم نين ت لم ينتج عنه  س2ى إضع ف البداع.

     ينبغي تشجي  السي س ت ال2طنية ب لتنسيق -  السي س ت ال1ربيLLة

-LLن أسLL- السLLم ح بنهضLLة سديLLدة فLLي النتLL ج السLLمعي البصLLري

1السنم ئي ال1ربي.

نتائج خاصة بالثقافة      

      نتائج خاصة بالسياسة

      نتائج خاصة بالقتصاد

      نتائج خاصة بالتربية 

من بين التحديثات الخيرة للموقع-    2     

L’Italie obtient gain de cause en matière de droits linguistiques
• The internet is becoming more multilingual: Study
• Višejezinost: od politike EU-a do uionica (Konferencija) - Zagreb, 23.studenog 2012
• Sauver les langues de l’extinction numérique (Courrier international)
• Educar para a diversidade, a interculturalidade e a paz
• Une langue, une histoire en partage
• Meertaligheid en diversiteit (Taalprofs.com)
• Le mauvais tour de Babel (AgoraVox)



• La intraducibilidad (¿?) de los grupos sociales
• Colloque "Traduction des dialectes" 7-8 déc .
• Plurilingualism by Robert Scarcia
• Studie: Das Internet wird zunehmend mehrsprachig
• Circulaire sur la politique des langues AEFE : pour une éducation plurilingue
• Plurilingualism (Robert Scarcia)
• EURid et l'UNESCO dressent le bilan du multilinguisme en ligne
• Interpretazione dialogica: aspetti teorici, didattici e professionali
• Le plurilinguisme vu et vécu par Migrilude
• Ces mots qui meurent. Les langues menacées et ce qu'elles ont à nous dire
• Falar mais de uma língua é uma questão de sobrevivência
• Le CSA épingle les médias pour mauvais usage de la langue française
• Het belang van meertaligheid (Taalpeil)
• Les bonnes pratiques linguistiques dans le monde du travail
• Cas d'application de la loi Toubon
• Mujeres, identidad y bilingüismo
• Libye : Langues étrangères et dictature ne font pas bon ménage
• Mehrsprachigkeit: Von der EU-Politik ins Klassenzimmer
• Ces mots qui meurent, les langues menacées et ce qu'elles ont à nous dire
• Signs of life for foreign-language films in the U.S.
• Abkhazia: io, preoccupato per la legge sulla lingua
• Les pratiques théâtrales dans l’apprentissage des langues
• Multilingual Individuals and Multilingual Societies (New publication)
• Les langues vivantes à la session 2013 du baccalauréat
• Uma Internet cada vez mais multilingue (Relatório EURid/UNESCO)
• Dictionnaire des écrivains migrants de langue française (1981-2011)
• Ronde Tafel over de status van de taalprofessional
• ¡En Alemania se habla Spanisch! (Deutsche Welle)
• III Symposium internat. "Le multilinguisme dans le cyberespace"
• Publication "Traduire les droits" (Dir. Christine Pagnoulle)
• A Berna si parla inglese...è la fine della Svizzera!
• La Fabrique européenne des traducteurs : aider les jeunes
• OIF defends Qatar's admission to French-speaking club
• Unioeste lança Fórum das Línguas Brasileiras de Imigração
• Ordonnance de référé CGT contre Danone pour application de la loi Toubon
• Logopedie bij meertalige kinderen: meertalige logopedie?
• L'apprentissage de "l'autre langue" est-il devenu un choix de raison ?
• Vortrag zum Thema „Mehrsprachigkeit und Wirtschaft“ in Bozen
• A écouter sur France Culture : Le Haut Elfique de Tolkien
• Meertaligheid steeds belangrijker voor carrière
• Ecología Lingüística (Observatorio Atrium Linguarum)
• Sénégal : De la nécessité d'une politique plurilingue
• Zweisprachigkeit: Leben in zwei Welten
• Une loi pour rendre obligatoire la VO sous-titrée à la télé



• I giovani europei e il multilinguismo (Cittadino europeo)
• Estados Unidos y el plurilingüismo (video)
• Un rapport révèle les faibles revenus des traducteurs en Europe
• Defensor del Pueblo critica falta de multilingüismo de la Comisión para consultas
• L’apocalypse linguistique aura-t-elle lieu ? (La Voix de la Russie)
• Assise europee del plurilinguismo all’Università “La Sapienza” di Roma
• Sapienza, tutela dei diritti linguistici "Risorsa per uscire dalla recessione"
• Jugement du TGI de Vienne opposant Danone à la CGT     

دعم التعدد الل�غوي والتنو�ع الثَقافي عن طريق- 3        
ل                 العضوية في الـ مأت

ل يمكن للL ( م. أ. ت. ل.   أ  يد2رر -ن -ه -ه المتمثرلة في        

الرصد 1التب دل -ن د1  عض2يتكم فيه.

 ت ريLLخ أ1ثل -LLؤتمر2005        لقد -دعن  ش2LLطا -نLLذ شLLهر ن2فمLLبر 

 أكت2LLبر الفLL رط. LL-1د أصLLبح12 101بب ريس، 1-ن ثم في ر1-  في 

الم2-  -رسعية، 1نحن نعم- -ن أس- فتح -2-  سديد يك2  البحLL ر

فيLه أكLثر سLه2لة 1أكLثر سLLرعة فLي البحLث عLن ال2ثL ئق. 1الررسL لة

-عر1فة ب لنسبة لكمي نحن نسعى ب ستمرار إلLLى تجديLLد الشLLك لي ت،

1-ي دة -عركة الفك ر، 1رفض -بدأ اللاغة ال2احLدة   الكL-- انجليزيLة 

يعتبر أح دية لغ2ية 1تشجي  الح دية اللاغ2ية إلى أ-صى الحLLد1د يعLLدا

تقصيرا لغ2يا 1ثق فيا.

     شLLكرا لمرافقتكLLم للمرصLLد ال1ربLLي لتعLLداد اللاغLL ت فLLي هLLذا

المسعى، 1ذلك ب نضLLم -كم إليLLه أنتLLم أيضLLا، نحLLن حقLLا فLLي ح سLLة

إليكم.



حركة ثقافية بالوليات- 4
الـ   % 3المتحدة المريكية

إنن  نتق سم -  شريكن  ( المخبر ال1ربي للتر-ب السي سي  ( م. أ.   

ت. س.  نفس المخ 1ف بشأ  البحث عن المعل2- ت إلى أ-صى حد

-مكن -حليا 1-ن المصLLدر. نحLLن نعلLLم أ  العل2LLم النسLL نية، 1الLLتي

تعتبر غيLLر -ربحLLة، تسLLير علLLى غيLLر هLLدى فLLي الج -عLL ت ال-ريكيLLة

1ال1ربية، 1-ن ثم، فLإ ث هLؤلء -Lد تLم تن2Lيمهم -Lن خلل النم2LLذج

 LLالق دم -ن 1راء البح ر. أين يتم -ض عفة عدد الم ستر، الثتي تتم كله

ب للغة النجل2-أ-ريكية، 1الد1اف  ال2حيدة في ذلك هي المن فسة بيLLن

الج -ع ت -ن أس- استذاك عدد أكبر -ن الدلك.

2LLدريب ت هLذه التLإ  ن2عية التعليم ليست -عي ر اختي ري، فمآل ك- ه

حي زتهLL  إلLLى -سLLت2ى د1  المت2سLLط. إ  -2ض2LLعا بهLLذه الهمريLLة

يستحق تفكيرا استراتيجيا غير -2س2د للسف، لكنن  ندع2 له.

   LL-1د نشLLر الL (م. أ. ت. ل.  -قLL لين بهLLذا الشLLأ  لLLدع2ة كLL- -LLني

Claude Truchot fr et de et( كل2د تر1ش2 فر 1 د1 1 بي ر فراث     

Pierre Frath. ( 

%  ه2LL عLLدد المنش2LLرات الخ صLLة3     بتجميLL  بسLLيط للفكLL ري 

ب لترسم ت ب ل2لي ت المتحدة ال-ريكية. ه2 الق2ل أ  الهمية المبLL لا

فيه  التي تدغى على هذا المك   -ن الع لم، إلى -تى سيبقى ال-LLر



كذلك ؟ 1في -ق ب- ذلك نجد ال-تف ء 1التقليد العمى ال1ربLLي، تلLLك

هي ع2ا-- عدم الت2از  في ع لم الي2م.

    في هذا المك   -ن الع لم، المسيدر عن طريق الث2رة المح فظة

1الليبيرالية المتدرفة -نذ سن2ات الثم نينLL ت، فقLLد كLL ن2ا يق2ل2LL  فLLي

1-ت ليس ببعيد أ  الز-ة ال-تص دية، لم تكن أبدا -مكنة، كم  تحدث

بعض الببغ 1ات ال1ربيين عن   ع2لمة سعيدة ، 1أفت2 أنLLه بعLLد سLLنة

 ستك2  الز-ة 1راءن ، 1هي لم تكن -LLد بLLدأت بعLLد فLLي هLLذا2008

الت ريخ.

      1فيم  يتعلثLLق بهLLده الح لLLة،  فLLإ  عل2LLم الدبيعLLة لLLن تقLLدم أيLLة

-س عدة، 1ل حتى عل2م النس  ، -  دا-ت -د تم تد-يره ، 1-  ذلLLك

فهي 1حده  التي يمكن سيأتي الن2LLر الغيLLر -2س2LLد الي2LLم. اسLLتع دة

1طيفة النقد 1الفكر التحليلي في -جتمع تن  ه2 المدلب الكثر الح حا

  LL-الذي يمكن أ  نحت ج إليه، 1النفس الثق في الثذي نع ني -ن الحر

 Lالفتي نمد له  أيدين .3-نه الي2م، 1حظ سعيد  لل % 

العلنات والمنشورات-    5

Dîner-Débat-Conc ert Mercredi 5 décembre 2012 à Bruxelles
• Séminaire Paris Denis Diderot/OEP "Politiques linguistiques et plurilinguisme" , 2012-2013
• L'odyssée d'après Homère de Krystin Vesterälen
• La clé des langues octobre 2012



Repères-Dorif -ن -جلLLة 1الر-م   (http://www.dorif.it/ezine/  ! الفرنسLLية فLLي)

سي ق التعدد اللغ2ي في المراكز اللس نية ب لج -ع ت اليد لية.

• Le rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française 2012
• Corso di Perfezionamento in Scrittura Web Plurilingue - Spiccare-Lem

   أ1رب  المبدعة   ه20122LL أكت2بر 23التن2ع الثق في 1أ1رب  المبدعة 

البرن ج الجديد المهدى إلى -د ع الثق فة 1البداع الذي ا-ترحته اللجنة

– 2014 لفLLترةي 2011 ن2فمLLبر 23ال1ربيLLة فLLي   . اعLL دة2020 

الستم ع للمح ضرة.

-ح ضرة د1لية دائمة في المع هد الج -عية للمLLترسمين 1المLLترسمين

.2013 س نفي 18 – 17الف2ريين، ال-م المتحدة، سنيف، 

Pour en savoir plus
• Beyond French New Languages for African Diasporic Literature Du 29 mars 2013 au 30
mars 2013, Yale University, New Haven, CT, USA
• Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées n°6/2012 , appel à
contribution, date limite 1er mars 2013
• Lancement de la version multilingue du calendrier des LSHS
• Sprachenbewusstheit im Fremdsprachenunterricht
• Rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française 2012
• The Poetics of Multilingualism – La Poétique du plurilinguisme , appel à communication,
date limite 31 décembre 2012
• Lengua, cultura y política en la historia de la traducción en Hispanoamérica , Editorial
Academia del Hispanismo, Vigo, 2012
• Sesta edizione delle Giornate dei Diritti Linguistici
• Chaque enfant peut réussir en langues (Appel à communication) , date limite 15 décembre
2012
• NET.LANG : Réussir le cyberespace multilingue , une publication du réseau Maaya
• New publication : Multilingualism and Creativity , Anatoliy V. Kharkhurin, 2012
• Le français dans le contexte plurilingue des Centres Universitaires italiens , Actes des
Journées d’études des 18-19 février 2011 à Bologne (CILTA- Università di Bologna, CLA –
Università di Macerata, CLA – Università di Perugia, CLIFU – Università di Torino) -
coordonné par Mathilde Anquetil
• Identités, langages et cultures d’entreprise : La cohésion dans la diversité ? , Euromed
Marseille, 20-22 mars 2013, appel à communication, date limite 12 décembre 2012



• Parution : Le double en traduction ou l’(impossible ?) entre-deux, vol. 2 , coordonné par
Michaël Mariaule, Université Charles-de-Gaulle Lille 3, et Corinne Wecksteen, Université
d’Artois, Artois Presses Université
6) Relire les précédentes Lettres de l'OEP en cliquant ici
UNE METHODE PHONIQUE
En « ouvrant » l’oreille aux fréquences de la langue cible et en modifiant naturellement la voix en temps réel, le
procédé SpeedLingua, exclusif et breveté, apporte aux professionnels de la formation linguistique une solution 
qui
améliore rapidement les compétences orales de leurs étudiants et s’intègre parfaitement à leur offre de cours.
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