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 المؤتمر العاشر توصیات
 

السعي إلى دعم مبادرات إغن�اء المحت�وى العرب�ي عل�ى الش�ابكة، وإنش�اء مب�ادرات  -1
جدیدة إلغناء ھذا المحتوى، وحث المؤسسات الحكومیة والخاصة على اإلسھام في 

 ھذا المجال.
الطل��ب إل��ى اتح��اد مج��امع اللغ��ة العربی��ة التعم��یم عل��ى الجھ��ات المعنی��ة ب��المحتوى  -2

میة وخاصة تزوید المكتبة الرقمیة الدولیة بالوثائق والمواد الرقمي العربي من حكو
 المنشورة باللغة العربیة.

الطل��ب إل��ى المكتب��ة الرقمی��ة العالمی��ة إنش��اء مرك��ز رقمن��ة ف��ي المكتب��ة الظاھری��ة،  -3
باالس��تفادة م��ن دع��م المكتب��ة الرقمی��ة العالمی��ة ف��ي تأس��یس مراك��ز رقمن��ة ف��ي ال��دول 

 النامیة.
امع��ات العربی��ة إل��زام المعی��دین العائ��دین م��ن اإلیف��اد ترجم��ة الطل��ب إل��ى اتح��اد الج -4

رسائلھم المصوغة باألجنبیة إلى العربیة زیادة للمحتوى الرقم�ي العرب�ي، واعتب�ار 
ذل��ك ش��رطاً لتعیی��نھم ف��ي عض��ویة الھیئ��ة التدریس��یة، واألخ��ذ بالحس��بان األعم��ال 

 .المترجمة في الترقیة ألعضاء الھیئات التدریسیة في الجامعات
الطل��ب إل��ى مكت��ب تنس��یق التعری��ب ف��ي المنظم��ة العربی��ة للتربی��ة والثقاف��ة والعل��وم  -5

العمل على وضع معجم موّحد للسانیات العامة والتطبیقیة بفروعھا كافة، والتنس�یق 
م��ع المج��امع اللغوی��ة واتح��اد الجامع��ات العربی��ة ومراك��ز الدراس��ات والبح��وث ف��ي 

واءمت�ھ م��ع المص�طلحات المعتم��دة ف��ي س�بیل توحی��د المص�طلح اللس��اني العرب��ي وم
 علوم اللغة العربیة.

تأكید الطلب إلى رئاسة مجلس ال�وزراء التعم�یم عل�ى الجھ�ات المعنی�ة كاف�ة مواف�اة  -6
مجمع اللغة العربیة بالمصطلحات األجنبیة في مجاالت عم�ل ك�ل منھ�ا بغی�ة وض�ع 

م��ن الص��عوبة التس��میات العربی��ة المقابل��ة لھ��ا قب��ل أن تش��یع عل��ى األلس��نة ویص��بح 
 محوھا.

اتح��اد الجامع��ات العربی��ة التعم��یم عل��ى وزارات التعل��یم الع��الي لتش��كیل الطل��ب إل��ى  -7
لج��ان لتوحی��د المص��طلحات ف��ي ك��ل قس��م، وك��ل كلی��ة، وف��ي الجامع��ة، وف��ي جمی��ع 
المؤسسات العلمیة األخرى المرتبط�ة بھ�ا. عل�ى أن یض�طلع ك�ل م�ن مرك�ز تنس�یق 

اللغوی��ة ب��دوره ف��ي ھ��ذا المج��ال منع��اً للتش��تت وغی��اب التعری��ب واتح��اد المج��امع 
 المنھجیة في استعمال المصطلحات.

الطلب إلى اتحاد الجامعات العربیة التعم�یم عل�ى الجامع�ات العربی�ة اعتم�اد مع�اییر  -8
وضع المصطلحات التي أقرھ�ا اتح�اد المج�امع العلمی�ة اللغوی�ة ف�ي ال�وطن العرب�ي 

 صطلحات.للعمل في ضوئھا في تولید ھذه الم
الس�عي إل�ى إنش��اء ش�ابكة عربی�ة لألنش��طة المص�طلحیة ف�ي ك��ل مجم�ع لغ�وي عل��ى  -9

 الصعید العربي، والتنسیق مع مكتب تنسیق التعریب في ھذا المجال.
الطل��ب إل��ى أمن��اء المج��امع اللغوی��ة العلمی��ة العربی��ة أو مكات��ب اإلع��الم فیھ��ا ب��إبالغ  -10

ونش�ر بیان�ات ع�ن ذل�ك ف�ي  ،جمالمجامع الشقیقة بكل ما یصدر عنھا من كتب ومع�ا
 الصحف والمجالت المحلیة.

الطلب إلى وزارات اإلعالم في الوطن العرب�ي االض�طالع بمس�ؤولیتھا ف�ي تعزی�ز  -11
اس��تعمال المص��طلحات العربی��ة م��ن خ��الل الكلم��ة المس��موعة والمكتوب��ة والمرئی��ة 

 بالتنسیق بین المجامع اللغویة وأجھزة اإلعالم.
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االت والتقان��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي العم��ل عل��ى مواجھ��ة الطل��ب إل��ى وزارات االتص�� -12
 حمالت الھجین اللغوي والعربیزي في وسائل التواصل االجتماعي.

الطلب إلى وزارات اإلعالم في الوطن العربي التصدي لما تحملھ وسائل التواص�ل  -13
االجتماعي من تشویھ لقیم األمة وأصالتھا وتشویھ تاریخھا، والقیام بحمالت توعیة 

 ھذا المجال.في 
تورة نج�اح كالطلب إلى اتح�اد المج�امع اللغوی�ة تعم�یم الكلم�ة الت�ي ألقتھ�ا الس�یدة ال�د -14

العطار على المجامع اللغویة في الوطن العربي لتمیزھ�ا عل�ى أنھ�ا وثیق�ة ھام�ة ف�ي 
الرج��وع إلیھ��ا واالس��تفادة م��ن محتواھ��ا، والطل��ب إل��ى وزارة التربی��ة توظی��ف ھ��ذه 

 علیمیة التعلمیة.الكلمة في العملیة الت


