
 يـر الختامـالتقري
 لندوة "مرصد اللغة العربية وآفاق التعريب"

 م 72/27/7002-72دمشق في: 
 

بدعوة كريمة من مكتب تنسيق التعريب بالرباط )المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
وبالتعاون ، والعموم( وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية بطرابمس في الجماىيرية الميبية

غة العربية بدمشق في الجميورية العربية السورية والمركز العربي لمتعريب مع مجمع الم
والترجمة والتأليف والنشر بدمشق )التابع لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم( 

في رحاب مجمع المغة العربية  72/27/7002واالثنين  72انعقدت يومي األحد 
 «.مرصد المغة العربية وآفاق التعريب»ة بدمشق في الجميورية العربية السورية ندو 

وقد حضر الندوة لغويون ومجمعيون وممثمون لييئات ومنظمات ومجالس وطنية 
وتابع الندوة  وقومية من األردن وتونس والجزائر وسوريا والعراق ومصر والمغرب وليبيا.

 من المجمعيين والمثقفين واإلعالميين السوريين.العديد 
دراستان أعّدىما خبيران في المغة العربية والمعالجة الحاسوبية وُقّدمت في الندوة 

بتكميف من مكتب تنسيق التعريب تناولتا أوضاع المغة العربية وموضوع المرصد 
 المغوي، كما استمع المشاركون إلى خمس ورقات تناولت قضايا التعريب.

وذلك  ،يبالعممي لمكتب تنسيق التعر  المجمسوانعقد عمى ىامش الندوة اجتماع 
 وقد جرت وقائع الندوة كاآلتي: .72/27/7002صباح الثالثاء 

 جلسة االفتتاح: -2
قاعة ب 72/27/7002في الساعة العاشرة من صباح يوم األحد افتتاح الندوة  تمّ 

برئاسة الدكتور محمود السّيد نائب رئيس المحاضرات بمجمع المغة العربية بدمشق 
في أعمال بالخبراء والباحثين المشاركين  في كممتووقد رّحب  .مجمع المغة العربية

الندوة، وقّدر عاليًا التنسيق بين الجيات المعنية لعقد الندوة، ثم تحّدث عن واقع لغتنا 
كما أّنو واقع العربية وأبان أنو واقع مؤرق ألن ثمة تحديات داخمية وخارجية تواجيو، 

مى إبعاد لغتيم بأيدييم من العممية العربية يعممون عمؤلم ألن ثمة أناسًا من أبناء 
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فذون ما عجز مية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة، وينالتعميمية التعمّ 
وأشار إلى أن دعاة التعريب ليسوا ضّد تعمم المغات األجنبية، بل  االستعمار عن تنفيذه.

داف التي وعرض لألى ة.يما إسيام في إغناء المغة العربيإن إتقان ىذه المغات يسيم أ
وىي األىداف نفسيا التي ترمي يسعى مجمع المغة العربية بدمشق إلى تحقيقيا، 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إلى تنفيذىا في االستراتيجيات والخطط التي 
 تضعيا، ثم عّبر عن تفاؤلو بعممية التنسيق في ىذه الندوة.

لمركز العربي لمتعريب والتأليف والترجمة وألقى األستاذ الدكتور زيد العساف كممة ا
معبرًا عن سعادتو بالتعاون المشترك والمثمر والفاعل بين الجيات المعنية  ،والنشر

بالتعريب الممثمة في ىذه الندوة، ثم أوضح التحديات التي تواجييا األمة ولغتيا في عصر 
طة الحسم في المواجية ىي متسائاًل ماذا أعددنا لمواجية العولمة؟ وأبان أن نق ،العولمة

تأخذ مكانيا في عصر العولمة، اإلدراك أن المغة العربية ىي جوىر االنتماء والجديرة بأن 
وعّدد جانبًا من األعمال التي ينيض بيا المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر 

 معربًا عن تفاؤلو بغد مشرق ألمتنا. ،في مجال التعريب
الرباط كممة بالدكتور ميمود حبيبي مدير مركز تنسيق التعريب  وألقى األستاذ

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، وأبان في كممتو اليدف من عقد الندوة 
 ،المقترحة من مكتب تنسيق التعريب لمدورة المالية الحاليةوالمشروعات والبرامج 

 وتصب في ثالثة اتجاىات:
 .العربية في مجاالت البحث والتدريس ف واقع المغةتعرّ أواًل: 
 .وضع المصطمحات العممية العربية الموحدةثانيًا: 
 .استثمار التقانات الحديثة في خدمة قضايا استعمال المغة العربيةثالثًا: 

وأشار إلى الدراسة العممية التي ستناقش في الندوة الحالية والتي أعدىا الدكتور 
عربية وآفاق التطوير، والدراسة التي أعدىا الدكتور محمود السيد عن واقع المغة ال

وعّمق في كممتو  ،محمد زكي خضر عن الخطة المرجعية لمشروع مرصد المغة العربية
األىمية المتوقعة لمنتائج التي ستخمص إلييا الندوة، وشكر الجيات التي تعاونت مع 

 مركز تنسيق التعريب لعقد ىذه الندوة.
 الجلسات العلمية: -7
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 ضّمنت الندوة ثالث جمسات عممية كالتالي:ت
 الجلسة األولى: - أ

ترأس الجمسة العممية األولى األستاذ الدكتور مصطفى عبد السميع رئيس 
المجمس التنفيذي لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، وقّدم فييا الدكتور محمود 

وقد اشتممت  "،ة وآفاق التطويرواقع المغة العربي"السيد الدراسة التي أعّدىا وعنوانيا: 
 الدراسة عمى أربعة محاور:

 تحّدث عن واقع المغة العربية في العممية التعميمية التعّممية.المحور األول: 
خارج نطاق »تحدث فيو عن واقع المغة العربية في المجتمع المحور الثاني: 

 «.ميةية التعميمية التعمّ العمم
ع المغة العربية عمى الشابكة والمحتوى تحدث فيو عن واقالمحور الثالث: 

 الرقمي العربي.
 تحدث فيو عن آفاق التطوير.المحور الرابع: 

ثم  ،ورصدت الدراسة واقع المغة العربية من حيث تبيان المشكالت والنواقص
 وضعت خطة لتجاوز ىذه المشكالت والنقائص.

حاطة والشمولية أثنت عمى اإل تعقيباتدراسة كانت ثمة مناقشة و ال تقديموبعد 
التي تميزت بيا الدراسة، وتساَءلت في بعض جوانبيا عن عدد من النقاط المتعمقة 
باستراتيجية تطوير التربية العربية واإلحصاءات التي تنشرىا بعض الجيات من حيث 

األجنبية عمى المغات دقتيا، وعالقة المغة بالثقافة والتنمية، واآلثار السمبية العتماد 
 الساحة العربية، وأىمية القرار السياسي في االرتقاء بالواقع.

 الجلسة الثانية: - ب
عقدت الندوة جمستيا الثانية في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين الواقع 

 العربي ولد خميفة.األستاذ الدكتور  برئاسة 72/27/7002في 
ر الدراسة التي أعدىا لمندوة وقد قّدم فييا األستاذ الدكتور محمد زكي خض

وقد اشتممت الدراسة عمى ، «خطة مرجعية لمشروع مرصد المغة العربية»وعنوانيا 
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مقدمة تناول فييا مجتمع المعمومات والمغة العربية والتخطيط المغوي والترجمة، ثم 
شكاالتيا  وقف عمى المصطمحات فأبان أىميتيا وأغراضيا ومجاالتيا ومصادرىا وا 

، الخ... المصطمحات وضع في والنقائص في إيجاد مصطمحات جديدة ترجمينالم ودور
وأوضح عمل بعض المنظمات العربية والدولية في مجال  ،ثم شرح إدارة المصطمحات

 ،لموضوع مرصد المغة العربية حات، وخصص الباحث حّيزًا من دراستووضع المصطم
يانات والممفات الرئيسة فأوضح أىداف المرصد وطرائق الرصد وىيكمية قواعد الب
قسم إدارة المصطمحات، »والفرعية والبرمجيات الالزمة، ووضع تصورًا ألقسام المرصد 

وقسم التنقيب  ،وقسم البحث العممي ،وقسم األجيزة الحاسوبية ،قسم تقنية المعمومات
وقسم  ،ات العربيةقوقسم العال ،والسيطرة النوعية، وقسم االستشارات والدعم العممي

«. وأخيرًا القسم المالي واإلداري والخدمي.. ،وقسم التدريب والتطوير ،الدوليةات قعالال
 المقترحة لممرصد وخطوات التنفيذ.واشتممت الدراسة عمى السيناريوىات 

 الجلسة الثالثة: -ج
ترأس ىذه الجمسة األستاذ الدكتور عمي فيمي خشيم رئيس مجمع المغة العربية 

 ، وقّدمت فيو خمس ورقات كالتالي:اليبي - الميبي بطرابمس
األستاذ الدكتور مصطفى عبد السميع، األستاذ بجامعة القاىرة، مستشار وزير  - أ

رؤية  :التربية والتعميم في جميورية مصر العربية: ضمانات مناىج المغة العربية
 مستقبمية.

نشر األستاذ الدكتور زيد العساف، مدير مركز التعريب والترجمة والتأليف وال-ب
 بدمشق: التعريب في التعميم العالي.

األستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، رئيس المجمع الجزائري لمغة  -ج
 الجزائر نموذجًا. -العربية: قضايا التعريب في دول المغرب العربي

األستاذ الدكتور عبد المطيف عبيد، األستاذ بالمعيد العالي لمغات بجامعة تونس:  -د
 تونس نموذجًا. -ريب في دول المغرب العربيقضايا التع

ة المسانيين المغاربة: التعريب عموي أطمس، رئيس جمعيالاألستاذ الدكتور أحمد  -ى
 ، مقدمات أصولية عامة.الصرف العربيو 
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وقد حظيت ىذه الورقات الخمس بمناقشة مستفيضة ركّزت عمى قضايا التعريب 
والعقبات التي ال تزال قائمة في وجو تعميم  وأبرز الجيود المبذولة ،في الوطن العربي

استخدام المغة العربية في مختمف المجاالت وفي مقدمتيا التعميم العالي، وتقّدمت 
بمقترحات عديدة من شأن تطبيقيا أن يساعد عمى تطوير استخدام المغة العربية 

عربي وعقمو في حياة اإلنسان ال بما ُيحلُّ المغة العربية محّميا الطبيعي ،وتعميمو
وثّمن المشاركون الجيود ويسيم في تحقيق األمن القومي والتنمية المستدامة.  ،ووجدانو

التي تبذليا الييئات والمؤسسات المغوية والعممية العربية وفي مقدمتيا مجامع المغة 
العربية ومكتب تنسيق التعريب والمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر، كما 

ا بالتجربة السورية في تعريب تدريس العموم والتقانات في التعميم العالي منذ أشادو 
لمتعريب بيذا تسعين عامًا، ونّوىوا بالجيود التي تبذليا جميورية السودان والييئة العميا 

سائر التخصصات القطر الشقيق منذ عقدين في تعريب تدريس الطب واليندسة و 
 العممية.
 

 توصياتال
العرب إلى التوجيو بإصدار القوانين والتشريعات الالزمة لتمكين دعوة القادة  -2

 المغة العربية وحمايتيا.
دعوة القادة العرب إلى التوجيو بتوفير المتطمبات التشريعية والموارد المادية  -7

لتنفيذ مشروع النيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة عبر أجيزتيا 
المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف  -يبتنسيق التعر  كتبم»المتخصصة 

 «.لخإوالنشر..

دعوة الدول العربية إلى دعم األمن القومي العربي وتعزيز جيود التنمية  -3
المستدامة بتعزيز استخدام المغة العربية عمى أنيا محور الثقافة العربية ومناط 

 القومية وسبيل النيضة العربية.

الحادي عشر وقرار المجمس العممي لمكتب تنسيق تأكيد توصية مؤتمر التعريب  -3
التعريب بالرباط، بإنشاء مرصد عربي في ضوء الدراسات المرجعية التي 



 372 

وتوفير اإلمكانات المالية  ،اعتمدتيا ندوة مرصد المغة العربية وآفاق التعريب
 والبشرية الالزمة لو.

من التجربة السورية دعوة مؤسسات التعميم العالي في الوطن العربي إلى اإلفادة  -3
واإلشادة بما تحقق في مجال  ،في تدريس المغة العربية في مختمف التخصصات

 تعريب التعميم العالي في السودان في العقدين األخيرين.

دعوة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إلى تنفيذ ىذه التوصيات بالوسائل  -3
 المناسبة وعبر أجيزتيا المتخصصة.

 


