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 المؤتمر التاسع اتـيـوصــت
 

يف ضــوء حبــوث املــؤمتر، وتوجهــات التعقيبــات علــى هــذه البحــوث، وتوجهــات املناقشــات و 
 ت التالية:اليت أبداها مجهور املشاركني يف أعمال املؤمتر، توصل املؤمترون إىل التوصيا

التــدريب علــى اســتعمال دعــوة وزارات الرتبيــة والتعلــيم العــايل يف الــدول العربيــة إىل  -1
الكتابــة العلميـــة يف اللغـــة «إدخــال مقـــرر ة العلميـــة يف مجيــع مراحـــل التعلـــيم، و اللغــ

 يف الكليات اجلامعية.» العربية
واملوضـوعية لـدى  العمـل علـى تعزيـز النــزعة العقالنيـةدعوة احتاد الناشرين العـرب إىل  -2

أبنــــاء األمــــة، وتزويــــدهم بأســــاليب التفكــــري العلمــــي الناقــــد الــــذي مييــــز بــــني الزيــــف 
 واحلقيقة، وما يتالءم مع أصالة األمة وقيمها وما ال يتالءم معها.

اسـتعمال إىل » اخلالثقافة، اإلعالم، الرتبية، التعليم العايل..«دعوة الوزارات املعنية  -3
 وانتشاراً يف الكتابة العلمية، واسـتخدام الكلمـات الـيت املصطلحات األكثر شيوعاً 

تســـمح باالشـــتقاق علـــى الكلمـــات الـــيت ال تســـمح بـــه، واعتمـــاد منهجيـــة وضـــع 
العربيــة واعتمــدهتا املنظمــة العربيــة للرتبيــة  ات الــيت أقرهــا احتــاد جمــامع اللغــةاملصــطلح

 والثقافة والعلوم.
اإلفادة من الرتاث العلمـي العـريب سابقة إىل دعوة الوزارات املشار إليها يف التوصية ال -4

واملصــطلحات العلميــة املســتخدمة يف امليــادين العلميــة يف تــراث األمــة ربطــاً ملاضــيها 
حباضــــرها ومســــتقبلها مــــع ضــــرورة االهتمــــام بتحقيــــق كتــــب الــــرتاث العلمــــي العــــريب 

 وطباعتها ونشرها، وعدم االقتصار يف التحقيق على كتب الرتاث األديب.
اجلهــات العاملــة يف جمــال الرتمجــة مــن وزارات ومؤسســات ومنظمــات واحتــادات  دعــوة -5

تفعيـل حركـة الرتمجـة وخاصـة ترمجـة املصـطلحات العلميـة، والعمـل علـى توحيــدها، إىل 
وتعزيز ما يقوم به املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر علـى أنـه اجلهـة املعنيـة 

 ة الرتمجة يف التعليم العايل.يف جامعة الدول العربية بعملي
ــــــيم العــــــايل إىل  -6 ــــــك دعــــــوة وزارة التعل ــــــة يف اجلامعــــــات وذل تشــــــجيع الرتمجــــــة العلمي

اعتمـــاد اســـتخدام التدريســـية، و  باحتســـاب أعمـــال الرتمجـــة يف ترقيـــة أعضـــاء اهليئـــة
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الرمـــوز العلميـــة العربيـــة املوحـــدة الـــيت أقرهـــا احتـــاد اجملـــامع اللغويـــة والعلميـــة العربيـــة، 
 لألبعــاد ووحــدات الكيــل والــوزنل علــى تعريــب مســميات وحــدات التقيــيس والعمــ

 ووضع مواصفات شاملة هلا مع تعريفاهتا.
ختصـــيص جـــوائز ألحســـن الكتـــب املؤلفـــة باللغـــة العلميـــة، وألحســـن املواقـــع علـــى  -7

 الشابكة (اإلنرتنت) املصوغة براجمها بالعربية الفصيحة، وتكرمي أصحاهبا.
إيــــالء الــــربامج املوجهـــــة اإلعــــالم يف الـــــدول العربيــــة إىل  زاراتالرتبيــــة وو  دعــــوة وزارات -8

لألطفـال إن يف العمليـة التعليميــة التعلميـة وإن يف الـربامج التلفزيــة واإلذاعيـة األمهيــة إن 
 من حيث مضامينها العلمية، أو من حيث لغتها صحة وصياغة.

اديــــة العتمــــاد تــــوفري اإلمكانــــات املدعــــوة وزارات اخلارجيــــة يف الــــوطن العــــريب إىل  -9
العربيـــة يف املنظمـــات الدوليـــة، ودعـــوة ممثلـــي الـــدول العربيـــة يف احملافـــل الدوليـــة إىل 

 التزام العربية يف حبوثهم ومناقشاهتم وأوراق العمل اليت يتقدمون هبا.
دعـــوة احتـــاد جمـــامع اللغـــة العربيـــة يف الـــوطن العـــريب إىل اإلســـهام يف تنفيـــذ مشـــروع  -10

الـــذي اعتمـــده مـــؤمتر القمـــة » لتوجـــه حنـــو جمتمـــع املعرفـــةالنهـــوض باللغـــة العربيـــة ل«
، ووضــــعت آليــــات تنفيــــذه يف مــــؤمتر القمــــة 2008العــــريب املنعقــــد بدمشــــق عــــام 
، وذلك بالتنسـيق مـع املنظمـة العربيـة للرتبيـة 2009العريب املنعقد يف الدوحة عام 

 والثقافة والعلوم.
عمــيم علــى الــدول األعضــاء فيهــا دعــوة األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة إىل الت -11

لوضـع تشــريعات وقــوانني حلمايــة اللغــة العربيـة، ودعوهتــا أيضــاً إىل إصــدار القــرارات 
 السياسية امللزمة للتعريب.

والعلميـــــة إىل تفعيـــــل أعمالـــــه والســـــيما توحيـــــد دعـــــوة احتـــــاد جمـــــامع اللغـــــة العربيـــــة  -12
 املصطلحات والعمل على إشاعتها وتعميمها.


