
  

 تـــــوصیــــــــــات المؤتمر الرابع
 

أن تكون مسؤولية احلفاظ على اللغة العربية مسؤولية أفراد اجملتمع العريب بأسرِه،  -1
 وحدها.كلِّ فرٍد يف موقعه وحسب قدراته، ال مسؤولية اهليئات اللغوية والعلمية 

أن تقوم األسرة بتنشئة األطفال تنشئة لغوية سليمة، وذلك بتلقينهم املفردات  -2
العربية، وتدريبهم على النطق السليم، وحسن صوغ العبارة، وحتفيظهم النصوص 

 القرآنية واألناشيد الوطنية. واالجتماعية.
سهلة، مع أن توّجه العناية إىل رياض األطفال فتكون حمادثتهم باللغة الفصيحة ال -3

 إقامة دورات لتأهيل مربيات أطفال وتدريبهن على استعمال العربية مع األطفال.
أن ُتضبط الكلمات يف كتب التعليم العام مبا يليب احلاجة ويزيل الّلبس، وأن تقّدم  -4

املعلومات بأسلوب سهٍل يألفه التالميذ، وأن ختضع الكتب للمراجعة اللغوية 
 الدقيقة قبل طبعها.

ث املعلمون واملدرسون يف املدارس باللغة العربية الفصيحة السهلة، وأالّ أن يتحد -5
يقتصر ذلك على معلمي اللغة العربية، وأن تقام دورات تدريبية لتمكني املعلمني 

 من االطالع على املناهج الرتبوية، وطرائق التدريس احلديثة.
ة حرًصا على توطني العمل على تعريب التعليم العايل وخباصٍة االختصاصات العلمي -6

العلم والتقانة يف الوطن العريب، وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية 
 الصحيحة، وبلوغ جمتمع املعرفة واملعلوماتية والتقدم احلضاري.

تشجيع اجلامعات اليت شرعت بالتعريب على استكمال خطواهتا، وتأمني  -7
العربية والكتب املنهجية واملرجعية املؤلفة  مستلزماهتا من املدرسني األكفياء باللغة

واملرتمجة واملعاجم العامة واملتخصصة، وحث اجلامعات اليت مل تشرع بالتعريب على 
املبادرة إليه مستفيدة من التجارب السابقة، علًما أن التعريب ال يتعارض مع تعلم 

 لغة أجنبية وإتقا�ا.
ع من اللغات األجنبية إىل العربية وفق تنشيط حركة ترمجة الكتب املنهجية واملراج -8

خطّة ختدم عملية التعريب، والعمل على وضع املصطلحات العلمية الالزمة وفق 
طرائق وضع املصطلح ومنهجيته، وتنسيقها وتوحيدها، وإصدارها يف معجمات 

 متخصصة.



  

القيام بتأليف جلان ختصصية يف الوزارات واملؤسسات احلكومية، لتعمل كل جلنة  -9
ا على مجع املصطلحات املتعلقة باختصاص الوزارة أو املؤسسة التابعة هلا منه

وتدقيقها ورصد املصطلحات املستجدة يف ميدان هذا االختصاص واقرتاح 
مقابالت عربية هلا، ورفعها إىل جممع اللغة العربية للنظر فيها وإقرارها. مث تقوم هذه 

 تخدامها.اللجان باإلعالم عن هذه املصطلحات ومراقبة اس
االهتمام بسالمة لغة الكتب اليت تصدرها اإلدارات احلكومية واملؤسسات الرمسية  -10

 ودور النشر والطباعة األهلية واخلاصة، وإخضاعها للمراجعة والتدقيق اللغوي.
احلرص على استعمال اللغة العربية السليمة يف برامج اإلذاعة والتلفزة واملسرح ويف  -11

وسائر املطبوعات اليت تصدرها اهليئات الرمسية  الصحف واجملالت والنشرات
واألهلية، وكذلك يف اإلعالنات التجارية وغري التجارية اليت تعرض يف الشوارع 

 واألسواق أو تنشر يف الصحف واجملالت، أو تبث يف وسائل اإلعالم.
التحذير الشديد من استعمال املصطلحات األجنبية اليت نفذت إىل العربية  -12

 بعض وسائل اإلعالم العربية منذ عقدين من الزمن، مع ظهور واستعملت يف
العوملة، كألفاظ "اإلرهاب، واالنتحاري، والشرق األوسط الكبري، والعامل العريب، 
وغريها..." وذلك لتعارضها مع حقائق الواقع والتاريخ، والعمل على كشف 

 مدلوالهتا.
وضع معجم أللفاظ احلضارة دعوة كلِّ جممع من اجملامع اللغوية والعلمية إىل  -13

املعاصرة، يكون ثالثي اللغات، ومشتمًال على تعريفات دقيقة لأللفاظ، وذلك 
وفق الطرائق واملبادئ املتعلقة بوضع املصطلح واملبينة يف املنهجيات املقررة. وينظر 
احتاد اجملامع اللغوية والعلمية يف هذه املعجمات لتنسيقها، واالنتهاء إىل إصدار 

عريب موحد أللفاظ احلضارة املعاصرة، وكذلك دعوة االحتاد إىل اإلشراف معجم 
على إجناز املشروعات اللغوية الكربى، مثل: املعجم التارخيي، واملعجم اللغوي 

 املوّحد، والذخرية اللغوية.
دعوة احلكومات العربية إىل إصدار القوانني واألنظمة الالزمة حلماية اللغة العربية،  -14

شريعات املتعلقة بتعريب التعليم العايل يف اختصاصاته كافة، وتنشيط وتقدمي الت
الرتمجة والتأليف والبحث العلمي، ومكافأة املبدعني يف كل عمل يؤدي إىل تنمية 

 اللغة العربية، وإغناء ثقافتنا العربية املعاصرة.



  

الباحثني العمل على تنسيق اجلهود الرامية إىل استعمال اللغة العربية الصحيحة بني  -15
اللغويني ورجال السياسة والصحافة واإلعالم وأصحاب الفعاليات االقتصادية 

 واالجتماعية وفق ترتيبات تساعد على حتقيق اهلدف.
دعم استعمال اللغة العربية يف األمم املتحدة، ومنظماهتا ووكاالهتا، والطلب إىل  -16

ولية، وحث احلكومات العربية الوفود العربية االلتزام باستعمال العربية يف احملافل الد
 على تأمني مستلزمات ذلك من  قوى بشرية واعتمادات مالية.

 
 


