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 بياُن الّرايض 

 مؤمتُر التَّْعريب الثَّالث َعرش توصيات 

  2018سبمترب  27-25املوافق  1440حمرم  15-17
 

معهد بتعاون علمي بني ، الإمام محمد بن سعود الإسالمية جبامعةنعقد املؤمتر الثالث عرش للتعريب ا

التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة  ابلرابطمكتب تنس يق التعريب واملكل عبد هللا للرتمجة والتعريب 

، هبدف مواصةل البحث 2018سبمترب  27-25املوافق  1440حمرم  17-15، خالل الفرتة والعلوم

حول تعريب املصطلح العلمي والتقين واحلضاري، وحبضور علامء اللغة واجملمعيني، واملؤسسات 

  .اجلامعية، والهيئات اخملتصة

اإىل  وزعت: التعريب وتوطني العلوم والتقنية، وتأ عامُل املؤمتر تنظمَي ندوة علمية ِمْحورها تضمنت

فهيا حبوث متخصصة يف: املصطلح العلمي يف املعجم اخملتص: أ نواعه ومواصفاته؛  أ لقيْت جلسات 

قرارها والتوافق حولها؛ احملتوى العلمي العريب عىل الش بكة: التحد ايت الرموز العلمية أ شاكل اإ

والطموح؛ التعريب والتوطني: توطني املعرفة والوافد؛ تنس يق التعريب: توحيد ال هداف وطرق 

ىل الوفاق؛ تعريب التعلمي اجلامعي والتخطيط للمس تقبل فضالً عن تنظمي ورشات معجمية  ،الوصول اإ
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عدادها انقشت يف  مجةل من املشاريع املعجمية اجلديدة اليت أ رشف مكتب تنس يق التعريب عىل اإ

قامة معرض ُمصاحب للكتاب.  جمالت علمية وتقنية وحضارية عامة، مع اإ

 ابلآيت: مؤمتر التعريب الثالث عرشوأ وىص املشاركون يف 

  املصطلحيف: 

  ،بوضع اذلخرية اللغوية واملصطلحية ملكتب تنس يق التعريب يف بنك للمصطلحات العربية املوحدة

وتوفريها للباحثني مضن منصة رمقية، مع حتديث أ لية تعممي املصطلحات واملصادقة علهيا من خالل 

ندوات علمية متخصصة للتعريب ترشف علهيا املنظمة العربية وهجازها اخملتص، مكتب تنس يق 

  املهمتة.لتعريب، ابلتعاون مع احتاد اجملامع اللغوية واجملامع اللغوية العربية واملؤسسات ال اكدميية ا

  تفعيل رشأاكت التعاون بني اجلامعات العربية واملنظمة من أ جل الهنوض ابملرشوع اللغوي

 وترجامت.واملعجمي العريب مصطلحًا ومعجًما 

 لإسالمية والعربية يف لك العلوم والفنون عن طريق بذل مزيد من اجلهد لتوحيد املصطلحات ا

نشاء جلنة عىل املس توى ادلويل لتحرير املقابل ادلليل للمصطلحات يف اللغات العاملية ال كرث  اإ

 .تداوًل 

  وضع مهنجية عربية موحدة خاصة برتمجة مصطلحات عمل الرتمجة وتعريهبا والالزتام هبا، وتفعيل

ية والتقنية املوحدة، مبا يتيُح ملكتب تنس يق التعريب النرش ال ويل مرصد عريب للمصطلحات العلم 

قرار   .ملا يتوفّر دليه من مصطلحات يف انتظار عرضها عىل مؤمتر التعريب لالإ

  والرتمجةيف التعريب:  

 وىص املؤمتر وزراء الإعالم العرب، أ ن يتفقوا عىل مهناج يقدم اللغة العربية بصورة حصيحة ي

شاعة اخلطاب الإعاليم املساعد عىل  مضاء التعريب اإىل غايته املرجوة، ابإ مكثفة، تعني عىل اإ

 العريب.المتكني للغة العربية، والقايض بس يادهتا يف وطهنا 

 ؤمترات السابقة خبصوص رضورة العناية ابللغة العربية والتعريب يؤكد املؤمتر ما س بق وأ ن أ قرته امل

والرتمجة، بكوهنا مقوًما من مقومات هويتنا، وسبياًل من س بل التقدم العلمي والثقايف واحلضاري 

 العاّم.

 ملصطلحات بوصفها مفاتيح العلوم،العلمي للمرتمجني املتخصصني وزايدة الاهامتم اب الإعداد 

 .سة وطنية خمتصة يف لك دوةل تعىن ابلهنضة بشؤون الرتمجةورضورة وجود مؤس 
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 يف التعلمي: 

 وزراء الرتبية والتّعلمي العايل والبحث العلمّي، ومديري مراكز البحوث، ووزراء  يوىص املؤمتر

لُصوا اإىل خّطٍة جامعٍة توّطُن اللّغة العربّية يف  الثّقافة، ومديري اجلامعات ابلوطن العريّب؛ أ ن ََيْ

 املتقّدم.التّعلمي اجلامعّي، ويف التّأ ليف والرّتمجة، ويف البحث العلمّي 

 قيمي الس نوي ل داهئم تعلمي اللغة العربية يف دورات س نوية تدريبية، مع ربطه ابلت  تأ هيل مدريس

 .املهين

  التدريس ابللغة العربية يف التعلمي العام وحث املدارس ال جنبية ومدارس اجلاليات عىل تدريس

 .اللغة العربية عىل حنو جاد

  ،مع توفري مناجه معارصة لتدريسها واس تعامل توجيه عناية كبرية لتعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها

 .لتيسري انتشارها وتداولها التقنيات احلديثة

  ضافته مقرًرا اثبتًا يف مجيع املراحل وعدم الاهامتم بتعلمي اللغة العربية للمتخصصني يف عمل الرتمجة واإ

نتاج نصوص معرّ  بة جبودة عالية، الاكتفاء مبا تلقاه الطالب من تعلمي سابق للغة العربية؛ لضامن اإ

 .واحملافظة عىل أ صاةل اللغة العربية

 يف املعجمية: 

   قرار املعامج املعروضة عىل املؤمتر وطبعها بعد وضع التدقيقات الالزمة يف ضوء مالحظات اإ

 واملراجعني.اخلرباء 

  :بنياهتا رضورة الاهامتم ابلتأ رخي املعجمي؛ ل نه يكشف عن طبيعة التقاليد اخلاصة ابملعامج اللسانية

 .ووظائفها

 يف التأ ليف والنرش : 

  العناية بتأ ليف الكتب املهنجية ابللغة العربية يف العلوم التطبيقية، والتنس يق بني اجلامعات العربية

 وشالًك.يف ذكل، مع العناية الفائقة هبا مضمواًن 

  ورمقتهنا.تأ ليف املعامج العلمية يف التخصصات اخملتلفة وحتديهثا 

  هيئة التدريس ومن يف حمكهم يف اجلامعات واملعاهد العلمية عىل ترمجة ال حباث تشجيع أ عضاء

العلمية البارزة يف خمتلف التخصصات املؤلفة بلغة غري العربية، وال حباث الشخصية اليت كتبوها 

ضافهتا للش بكة  لغرض النرش العلمي بلغة غري العربية، وربط ذكل ابلرتقية أ و املاكفأ ة أ و لكتهيام، واإ

 .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

لهيا والتنقل بني حقولها وختصصاهتا من املس تخدم العريب  .يسهل الوصول اإ

  القياسيف:  

  جادة اللغة العربية حتداًث وكتابة وقراءة وفهامً، وذكل عىل تصممي اختبار دويل موحد يقيس مدى اإ

 .غرار اللغات ال جنبية ال خرى

 يف التعاون:  

 جياد س بل للتعاون البناء بني مراكز اللغة يف اجملالت التالية ، نظام للتدقيق وضبط اجلودة :اإ

جنازوالاشرتاك يف وضع مقاييس معيارية، والاشرتاك يف الرت  ماكنية رسعة اإ ، العمل جامت واإ

فادة من تنوع التخصصات يف الرتمجة والتخصصات العلمية اخملتلفة  .والإ

 دمع الاستشارات اللغوية بني مراكز الرتمجة. 

ويف ختام املؤمتر أ وىص املشاركون أ عضاءه بعرض قضية التعريب ابلندوات واحملارضات لّك يف بدله؛ 

البحوث؛ لتظّل القضية حارضة يف ذاكرة ابلتنس يق مع اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل ومراكز 

 .ال مة


