بيان ّالرايض
ُ
توصيات مؤ ُمتر التَّ ْعريب الث َّالث عَرش
 17-15حمرم  1440املوافق  27-25سبمترب 2018
انعقد املؤمتر الثالث عرش للتعريب جبامعة الإمام محمد بن سعود الإسالمية ،بتعاون علمي بني معهد
املكل عبد هللا للرتمجة والتعريب ومكتب تنس يق التعريب ابلرابط التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،خالل الفرتة  17-15حمرم  1440املوافق  27-25سبمترب  ،2018هبدف مواصةل البحث
حول تعريب املصطلح العلمي والتقين واحلضاري ،وحبضور علامء اللغة واجملمعيني ،واملؤسسات
اجلامعية ،والهيئات اخملتصة .
تضمنت أ ُ
عامل املؤمتر تنظ َمي ندوة علمية ِم ْحورها :التعريب وتوطني العلوم والتقنية ،وتوزعت اإىل
جلسات أ ْ
لقيت فهيا حبوث متخصصة يف :املصطلح العلمي يف املعجم اخملتص :أنواعه ومواصفاته؛
الرموز العلمية أشاكل اإقرارها والتوافق حولها؛ احملتوى العلمي العريب عىل الش بكة :التحدايت
والطموح؛ التعريب والتوطني :توطني املعرفة والوافد؛ تنس يق التعريب :توحيد الهداف وطرق
الوصول اإىل الوفاق؛ تعريب التعلمي اجلامعي والتخطيط للمس تقبل ،فض ًال عن تنظمي ورشات معجمية
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انقشت مجةل من املشاريع املعجمية اجلديدة اليت أرشف مكتب تنس يق التعريب عىل اإعدادها يف
جمالت علمية وتقنية وحضارية عامة ،مع اإقامة معرض ُمصاحب للكتاب.
وأوىص املشاركون يف مؤمتر التعريب الثالث عرش ابلآيت:
 يف املصطلح:
 بوضع اذلخرية اللغوية واملصطلحية ملكتب تنس يق التعريب يف بنك للمصطلحات العربية املوحدة،
وتوفريها للباحثني مضن منصة رمقية ،مع حتديث ألية تعممي املصطلحات واملصادقة علهيا من خالل
ندوات علمية متخصصة للتعريب ترشف علهيا املنظمة العربية وهجازها اخملتص ،مكتب تنس يق
التعريب ،ابلتعاون مع احتاد اجملامع اللغوية واجملامع اللغوية العربية واملؤسسات الاكدميية املهمتة.
 تفعيل رشأاكت التعاون بني اجلامعات العربية واملنظمة من أجل الهنوض ابملرشوع اللغوي
واملعجمي العريب مصطلح ًا ومعج ًما وترجامت.
 بذل مزيد من اجلهد لتوحيد املصطلحات الإسالمية والعربية يف لك العلوم والفنون عن طريق
اإنشاء جلنة عىل املس توى ادلويل لتحرير املقابل ادلليل للمصطلحات يف اللغات العاملية الكرث
ً
تداول.
 وضع مهنجية عربية موحدة خاصة برتمجة مصطلحات عمل الرتمجة وتعريهبا والالزتام هبا ،وتفعيل
يتيح ملكتب تنس يق التعريب النرش الويل
مرصد عريب للمصطلحات العلمية والتقنية املوحدة ،مبا ُ
ملا يتوفّر دليه من مصطلحات يف انتظار عرضها عىل مؤمتر التعريب ل إالقرار.
 يف التعريب والرتمجة:
 يوىص املؤمتر وزراء الإعالم العرب ،أن يتفقوا عىل مهناج يقدم اللغة العربية بصورة حصيحة
مكثفة ،تعني عىل اإمضاء التعريب اإىل غايته املرجوة ،ابإشاعة اخلطاب الإعاليم املساعد عىل
المتكني للغة العربية ،والقايض بس يادهتا يف وطهنا العريب.
 يؤكد املؤمتر ما س بق وأن أقرته املؤمترات السابقة خبصوص رضورة العناية ابللغة العربية والتعريب
والرتمجة ،بكوهنا مقو ًما من مقومات هويتنا ،وسبي ًال من س بل التقدم العلمي والثقايف واحلضاري
العا ّم.
 الإعداد العلمي للمرتمجني املتخصصني وزايدة الاهامتم ابملصطلحات بوصفها مفاتيح العلوم،
ورضورة وجود مؤسسة وطنية خمتصة يف لك دوةل تعىن ابلهنضة بشؤون الرتمجة.
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 يف التعلمي:
العلمي ،ومديري مراكز البحوث ،ووزراء
 يوىص املؤمتر وزراء الرتبية وال ّتعلمي العايل والبحث ّ
خط ٍة جامع ٍة ّ
العريب؛ أن َ َْيلُصوا اإىل ّ
توط ُن اللّغة العرب ّية يف
الث ّقافة ،ومديري اجلامعات ابلوطن ّ
العلمي املتقدّ م.
التّعلمي
اجلامعي ،ويف التّأليف و ّالرتمجة ،ويف البحث ّ
ّ
 تأهيل مدريس تعلمي اللغة العربية يف دورات س نوية تدريبية ،مع ربطه ابلتقيمي الس نوي لداهئم
املهين.
 التدريس ابللغة العربية يف التعلمي العام وحث املدارس الجنبية ومدارس اجلاليات عىل تدريس
اللغة العربية عىل حنو جاد.
 توجيه عناية كبرية لتعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها ،مع توفري مناجه معارصة لتدريسها واس تعامل
التقنيات احلديثة لتيسري انتشارها وتداولها.
مقررا اثبتًا يف مجيع املراحل وعدم
 الاهامتم بتعلمي اللغة العربية للمتخصصني يف عمل الرتمجة وإاضافته ً
معربة جبودة عالية،
الاكتفاء مبا تلقاه الطالب من تعلمي سابق للغة العربية؛ لضامن اإنتاج نصوص ّ
واحملافظة عىل أصاةل اللغة العربية.
 يف املعجمية:
 اإقرار املعامج املعروضة عىل املؤمتر وطبعها بعد وضع التدقيقات الالزمة يف ضوء مالحظات
اخلرباء واملراجعني.
 رضورة الاهامتم ابلتأرخي املعجمي؛ لنه يكشف عن طبيعة التقاليد اخلاصة ابملعامج اللسانية :بنياهتا
ووظائفها.
 يف التأليف والنرش:
 العناية بتأليف الكتب املهنجية ابللغة العربية يف العلوم التطبيقية ،والتنس يق بني اجلامعات العربية
يف ذكل ،مع العناية الفائقة هبا مضمو ًان وش ً
الك.
 تأليف املعامج العلمية يف التخصصات اخملتلفة وحتديهثا ورمقتهنا.
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم يف اجلامعات واملعاهد العلمية عىل ترمجة الحباث
العلمية البارزة يف خمتلف التخصصات املؤلفة بلغة غري العربية ،والحباث الشخصية اليت كتبوها
لغرض النرش العلمي بلغة غري العربية ،وربط ذكل ابلرتقية أو املاكفأة أو لكتهيام ،وإاضافهتا للش بكة
لإغناء احملتوى العريب.
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 يف اس تعامل التقنية:
 اعامتد مجموعة من القواميس الرمقية اخملتصة لك يف جماهل ومجعها يف بوابة عربية رمقية واحدة حبيث
يسهل الوصول اإلهيا والتنقل بني حقولها وختصصاهتا من املس تخدم العريب.
 يف القياس:
 تصممي اختبار دويل موحد يقيس مدى اإجادة اللغة العربية حتد ًاث وكتابة وقراءة وفهامً ،وذكل عىل
غرار اللغات الجنبية الخرى.
 يف التعاون:
 اإجياد س بل للتعاون البناء بني مراكز اللغة يف اجملالت التالية :نظام للتدقيق وضبط اجلودة،
والاشرتاك يف وضع مقاييس معيارية ،والاشرتاك يف الرتجامت وإاماكنية رسعة اإجناز العمل،
والإفادة من تنوع التخصصات يف الرتمجة والتخصصات العلمية اخملتلفة.
 دمع الاستشارات اللغوية بني مراكز الرتمجة.
ويف ختام املؤمتر أوىص املشاركون أعضاءه بعرض قضية التعريب ابلندوات واحملارضات ّ
لك يف بدله؛
ابلتنس يق مع اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل ومراكز البحوث؛ لتظ ّل القضية حارضة يف ذاكرة
المة.
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