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 توصيات المؤتمر الثالث لمجمع اللغة العربية

 قضايا المصطلح العلمي
عقدت جلنة الصياغة عدة اجتماعات اطلعت فيها على البحوث اليت قدمت يف املؤمتر 

 واالقرتاحات اليت قدمت يف اجللسات، وخلصت إىل التوصيات التالية:
يُوصـــــــي املؤمتر احتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية أن يكلف جلنًة لتأليِف دليٍل مرشـــــــٍد يشـــــــرح   -1

املبادئ األســــاســــية للمنهجية املوحدة اليت أقرهتا ندوة (إقرار منهجية موحدة لوضــــع املصــــطلح) اليت 
املبادئ يف دمشــــــــــــــق بالتعاون مع جممع اللغة العربية، وذلك لشــــــــــــــرح  1999أقامها االحتاد عام 

األســــاســــية للمنهجية املوحدة املشــــار إليها، ويتضــــمن هذا الدليل إيضــــاح املبادئ املذكورة مع إيراد 
 أمثلة تساعد على تطبيق تلك املبادئ تطبيقاً سليماً ودقيقاً.

على أن يكون هذا الدليل املرشد حمققاً للغاية املنشودة منه، حيسن أال يقتصر على موضوع وحرصاً 
ا على خطة مفصــلة جلميع األمور اليت تتعلق باملصــطلح من حيث وضــع املصــطل ح بل يشــتمل أيضــً

 التنسيق والتوحيد والتوثيق والنشر والتبليغ واالستخدام.
أن ينهض احتاد جمامع اللغة العربية مبهمته الرئيســــــــــــــة وهي أن يكون املرجعية األخرية والعليا يف  -2

ة يف الوطن العريب، ومتــده اجلــامعــات العربيــة واحتــاد شــــــــــــــؤون اللغــة، وترفــده اجملــامع اللغويــة والعلميــ
اجلامعات واملؤســــــــــســــــــــات اللغوية واملراكز املتخصــــــــــصــــــــــة باجتهاداهتا وتـُبَـلِّغه حاجاهتا وتعرض عليه 

 مشكالهتا ليكون احلكم الذي ميلك الكلمة الَفصل يف شؤون اللغة العربية.
ية، على مستوى القطر العريب الواحد السعي احلثيث لتوحيد املصطلح العلمي يف البلدان العرب  -3

أوالً مث على املســـــتوى القومي، درءاً لالضـــــطراب يف اســـــتخدام املصـــــطلح وذلك على أســـــاس خطة 
 حمكمة تتبناها اهليئات املختصة بالتعاون مع احتاد اجملامع اللغوية والعلمية.

غة لتنمية اللغة العربية مضــــــاعفة اجلهود من قبل جمامع اللغة العربية واجلامعات ورجال العلم والل -4
بوضــــــع املقابالت العربية للمصــــــطلحات العلمية اليت دخلت ســــــاحة املعرفة واملصــــــطلحات العلمية 
اجلديدة اليت يتم رصــــــدها حرصــــــاً على مواكبة التطور املتســــــارع يف العامل، ولذلك توصــــــي بإنشــــــاء 

ريه يف احلياة مراصــــــــد مصــــــــطلحات وجتدر اإلشــــــــارة إىل أن املصــــــــطلح قد عظم شــــــــأنه واشــــــــتد تأث
 االقتصادية املعاصرة وصار عنصرًا من عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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النظر إىل املصــــــطلح العلمي بوصــــــفه ضــــــرورة للتقدم العلمي وأحد مقوماته الثالثة: املصــــــطلح   -5
والرتمجة والتعريب، ذلك أنه من مســــــــــــــتلزمات الرتمجة العلمية، وأن املصــــــــــــــطلح والرتمجة كالمها من 
مســــــــــــــتلزمات التعريب الذي يعين جعل اللغة العربية لغة الكتابة والتأليف والتدريس يف كل مراحل 

 التعليم، وال يتحقق التقدم العلمي الصحيح إال بتوفر هذه املقوِّمات.
االقتصار على إيراد مقابل عريب واحد للمصطلح العلمي الواحد يف اللغة األجنبية درءاً لتعدد   -6

ية للمصطلح الواحد، إال إذا قضت الضرورة خالف ذلك وملرحلة زمنية حمدودة، مع املقابالت العرب
 وضع إشارة ترجيح إىل جانب املقابل املفضل.

وكذلك إغناء املعجمات العلمية بتعريفات دقيقة للمصطلحات العلمية ألن التعريف يوضح املعىن 
 وحيدُّه.

لدالليةعند تطبيق الطرائق املســـــتخدمة يف مراعاة خصـــــائص اللغة العربية الصـــــرفية والصـــــوتية وا  -7
توليد املصـــطلح و التزام مبادئ وضـــع املصـــطلح من أجل الوصـــول إىل توحيد املصـــطلحات كذلك 
الســعي لتكوين مصــطلحيني يف كل اختصــاص علمي ميتلكون القدرة اللغوية والعلمية، وفق تدريب 

 املعجمية اليت تقوم هبا.معني، وتعتمدهم اجملامع واجلامعات يف األعمال املصطلحية و 
ات، ق بعد، يف وضــــــــــع املصــــــــــطلح َّ اإلفادة ما أمكن من الرتاث العلمي العريب ما ُحقق منه وما مل ُحيق  -8

ألنه حيقق االتصـــال بني القدمي واحلديث واملاضـــي واحلاضـــر. وميكن ألهل العلم واللغة العاملني يف هذا 
د اليت هتتم بتاريخ العلم عند العرب، وقد وضـــــــع علماؤنا اجملال التعاون مع مؤرخي العلوم العربية واملعاه

 القدامى مصطلحات ملختلف العلوم فال ينبغي إغفال جهودهم يف هذا املضمار.
االهتمام بعلم املصــــــــــطلح وعلم اللســــــــــانيات وعلم الداللة وعلم الرتمجة وتدريس هذه العلوم،   -9

أال يتعارض ذلك مع خصـــــائص اللغة اإلفادة منها يف وضـــــع املصـــــطلحات العربية وتوحيدها، على 
العربية الصـــــرفية والداللية والصـــــوتية، والســـــعي إلنشـــــاء بنوك للمعلومات والكلمات واملصـــــطلحات 

 تكون أداة نافعة يف مجيع األنشطة املصطلحية.
الرتمجة  –اإلفادة من تقـانة املعلومات لتعريب التعليم اجلامعي والعـايل وترمجة العلوم إىل الـعربية  -10
 ووضع املصطلحات مبساعدة احلاسوب. –لعلمية اآللية ا
 -الشـــــابكة  –اســـــتخدام التقنيات احلديثة يف اإلعالم املصـــــطلحي واالســـــتفادة من االنرتنيت  -11

وإحــداث مواقع فيهــا جملــامع اللغــة العربيــة واحتــاد جملــامع لتكون يف خــدمــة املعنيني بــاملصــــــــــــــطلح من 
 باحثني ومؤلفني ومرتمجني ومدرسني.
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احتاد اجملامع العربية إىل مجع القرارات والتوصــــــــــــــيات واملنهجيات اليت أصـــــــــــــــدرهتا اجملامع دعوة  -12
العربية، وتوثيق زمان صــــدورها ومكانه ومناســــبته، وإغنائها بالتعليقات األســــاســــية؛ وذلك إلتاحتها 

 جلمهور العلماء واملصطلحيني واملرتمجني واملؤلفني.
كب تدفق املصــــــــــطلحات العلمية اليت ترد إىل الدعوة إىل تأليف معجمات للمصــــــــــطلحات توا  -13

 البالد العربية، وينبغي أن تكون هذه املعجمات ثالثية اللغة.
زة دعوة جممع اللغة العربية إىل إصدار جمموعات جمّالهتا منذ أّول صدورها على أقراص مكتـــــــــــــــن -14

(CD ROM) .لتسهيل إتاحتها لكّل املهّتمني 
حلكومات العربية إلصـــــــــــــدار القوانني واألنظمة املتعلقة حبماية اللغة التوجه إىل جامعة الدول العربية وا -15

العربية والتمســــك بالفصــــحى درءاً للعاميات املتعددة واأللفاظ األجنبية الغازية، وإصــــدار التشــــريعات امللزمة 
 بتعريب العلوم يف مجيع مراحل التدريس ويف التعليم العايل واجلامعي يف مجيع االختصاصات.

رة اللغوية الذي أعدته جلنة من اجلمهورية اجلزائرية كما ء املؤمتر مبشــــــــــروع الذخييشــــــــــيد أعضــــــــــا -16
يشـــــــيدون مبشـــــــروع املعجم التارخيي للغة العربية الذي تتوىل إعداده مؤســـــــســـــــة املعجم التارخيي للغة 

 العربية حتت مظلة احتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية.
اللغوية والتعريبية وحتويلها إىل برامج قطرية وقومية األخذ بالتخطيط احملكم يف وضــــــــــــــع اخلطط  -17

 تسعى مجيع اجلهات املعنية إىل إنفاذها.
اســــــــــتنهاض أبناء األمة العربية يف البلدان العربية واملغرتبات لالهتمام باللغة العربية والتعاون على   -18

وعروهتم الوثقى وصــوهتم  جعلها لغة العلم والثقافة العلمية يف هذا العصــر، أل�ا اجلســر الواصــل بينهم
 إىل العامل.

ي تبذهلا اجلمهورية العربية الســـــــــــورية يف وضـــــــــــع رة التيشـــــــــــيد املشـــــــــــاركون يف املؤمتر باجلهود اخليّ  -19
ن عاًما كما يثمنون مساعي ر من مثانياملصطلح العلمي واستخدامه يف كل اجملاالت وذلك منذ أكث

 م العايل.لطب والعلوم يف التعليي شرعت يف تعريب تدريس ااألقطار العربية الت
يتقدم أعضاء املؤمتر بالشكر اجلزيل جملمع اللغة العربية ملا بذله من جهد مشكور يف إعداد هذا  -20

ن من خمتلف األقطار العربية، كما يشــيدون مبا ملســوه املؤمتر اهلام الذي شــاركت فيه خنبة من الباحثي
 ي قدمت هلم أثناء إقامتهم.لكرمية التم دقيق جللسات املؤمتر وبالضيافة امن تنظي
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