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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:
امع اللغوية العلمية العربية أن   -١ يكلف جلنًة لتأليِف دليــٍل مرشــٍد يشــرح املبــادئ يُوصي املؤمتر احتاد ا

ــا نــدوة (إقــرار منهجيــة موحــدة لوضــع املصــطلح) الــيت أقامهــا  األساســية للمنهجيــة املوحــدة الــيت أقر
يف دمشـــق بالتعـــاون مـــع جممـــع اللغـــة العربيـــة، وذلـــك لشـــرح املبـــادئ األساســـية  ١٩٩٩االحتـــاد عـــام 

ذا الدليل إيضاح املبادئ املذكورة مع إيــراد أمثلــة تســاعد للمنهجية املوحدة املشار إليها، ويتضمن ه
  على تطبيق تلك املبادئ تطبيقاً سليماً ودقيقاً.

علــــى أن يكــــون هــــذا الــــدليل املرشــــد حمققــــاً للغايــــة املنشــــودة منــــه، حيســــن أال يقتصــــر علــــى وحرصــــاً 
املصــطلح موضــوع وضــع املصــطلح بــل يشــتمل أيًضــا علــى خطــة مفصــلة جلميــع األمــور الــيت تتعلــق ب

  من حيث التنسيق والتوحيد والتوثيق والنشر والتبليغ واالستخدام.
أن ينهض احتاد جمامع اللغة العربية مبهمته الرئيسة وهي أن يكــون املرجعيــة األخــرية والعليــا يف شــؤون  -٢

ــامع اللغويــة والعلميــة يف الــوطن العــريب، ومتــده اجلامعــات العربيــة واحتــاد اجلامعــا ت اللغــة، وترفــده ا
ا ليكــون  ا وتعرض عليــه مشــكال ا وتـُبَـلِّغه حاجا واملؤسسات اللغوية واملراكز املتخصصة باجتهادا

  احلكم الذي ميلك الكلمة الَفصل يف شؤون اللغة العربية.
السعي احلثيث لتوحيد املصطلح العلمي يف البلدان العربية، على مستوى القطر العــريب الواحــد أوًال   -٣

لقومي، درءاً لالضــطراب يف اســتخدام املصــطلح وذلــك علــى أســاس خطــة حمكمــة مث على املستوى ا
امع اللغوية والعلمية.  تتبناها اهليئات املختصة بالتعاون مع احتاد ا

مضــاعفة اجلهـــود مـــن قبــل جمـــامع اللغـــة العربيـــة واجلامعــات ورجـــال العلـــم واللغــة لتنميـــة اللغـــة العربيـــة  -٤
العلميـــة الـــيت دخلـــت ســـاحة املعرفـــة واملصـــطلحات العلميـــة  بوضـــع املقـــابالت العربيـــة للمصـــطلحات

اجلديـــدة الـــيت يـــتم رصـــدها حرصـــاً علـــى مواكبـــة التطـــور املتســـارع يف العـــامل، ولـــذلك توصـــي بإنشـــاء 
مراصـــــد مصـــــطلحات وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن املصـــــطلح قـــــد عظـــــم شـــــأنه واشـــــتد تـــــأثريه يف احليـــــاة 

 لتنمية االقتصادية واالجتماعية.االقتصادية املعاصرة وصار عنصرًا من عناصر ا



  ٢

النظر إىل املصطلح العلمي بوصفه ضرورة للتقدم العلمي وأحد مقوماتــه الثالثــة: املصــطلح والرتمجــة   -٥
والتعريــب، ذلــك أنــه مــن مســتلزمات الرتمجــة العلميــة، وأن املصــطلح والرتمجــة كالمهــا مــن مســتلزمات 

والتــأليف والتــدريس يف كــل مراحــل التعلــيم، وال  التعريــب الــذي يعــين جعــل اللغــة العربيــة لغــة الكتابــة
 يتحقق التقدم العلمي الصحيح إال بتوفر هذه املقوِّمات.

االقتصــار علــى إيــراد مقابــل عــريب واحــد للمصــطلح العلمــي الواحــد يف اللغــة األجنبيــة درءاً لتعــدد   -٦
زمنيــة حمــدودة، املقــابالت العربيــة للمصــطلح الواحــد، إال إذا قضــت الضــرورة خــالف ذلــك وملرحلــة 

 مع وضع إشارة ترجيح إىل جانب املقابل املفضل.
وكذلك إغناء املعجمات العلمية بتعريفات دقيقة للمصطلحات العلمية ألن التعريف يوضح املعىن 

  وحيدُّه.
مراعــاة خصــائص اللغــة العربيــة الصــرفية والصــوتية والدالليةعنــد تطبيــق الطرائــق املســتخدمة يف توليــد   -٧

تزام مبادئ وضع املصطلح مــن أجــل الوصــول إىل توحيــد املصــطلحات كــذلك الســعي املصطلح و ال
لتكوين مصطلحيني يف كل اختصاص علمــي ميتلكــون القــدرة اللغويــة والعلميــة، وفــق تــدريب معــني، 

ا. امع واجلامعات يف األعمال املصطلحية واملعجمية اليت تقوم   وتعتمدهم ا
ق بعــد، يف وضــع املصــطلحات،  َّـ ي العــريب مــا ُحقــق منــه ومــا مل ُحيقاإلفــادة مــا أمكــن مــن الــرتاث العلمــ  - ٨

ألنه حيقق االتصال بني القدمي واحلديث واملاضي واحلاضر. وميكــن ألهــل العلــم واللغــة العــاملني يف هــذا 
تم بتاريخ العلم عنــد العــرب، وقــد وضــع علماؤنــا  ال التعاون مع مؤرخي العلوم العربية واملعاهد اليت  ا

 امى مصطلحات ملختلف العلوم فال ينبغي إغفال جهودهم يف هذا املضمار.القد
االهتمام بعلم املصطلح وعلم اللسانيات وعلم الداللة وعلم الرتمجــة وتــدريس هــذه العلــوم، اإلفــادة   -٩

منهــا يف وضــع املصــطلحات العربيــة وتوحيــدها، علــى أال يتعــارض ذلــك مــع خصــائص اللغــة العربيــة 
والصوتية، والسعي إلنشاء بنوك للمعلومــات والكلمــات واملصــطلحات تكــون أداة الصرفية والداللية 

 نافعة يف مجيع األنشطة املصطلحية.
الرتمجــة  –اإلفادة من تقـانة املعلومات لتعريب التعليم اجلامعي والعـايل وترمجة العلــوم إىل الـــعربية  - ١٠

 ووضع املصطلحات مبساعدة احلاسوب. –العلمية اآللية 
 -الشـــابكة  –التقنيـــات احلديثـــة يف اإلعـــالم املصـــطلحي واالســـتفادة مـــن االنرتنيـــت اســـتخدام  - ١١

ـــامع لتكـــون يف خدمـــة املعنيـــني باملصـــطلح مـــن  ـــامع اللغـــة العربيـــة واحتـــاد  وإحـــداث مواقـــع فيهـــا 
 باحثني ومؤلفني ومرتمجني ومدرسني.



  ٣

ــــامع العربيــــة إىل مجــــع القــــرارات والتوصــــيات واملنهجيــــ - ١٢ ــــامع دعــــوة احتــــاد ا ا ا ات الــــيت أصــــدر
العربيــة، وتوثيــق زمــان صــدورها ومكانــه ومناســبته، وإغنائهــا بالتعليقــات األساســية؛ وذلــك إلتاحتهــا 

 جلمهور العلماء واملصطلحيني واملرتمجني واملؤلفني.
الـــدعوة إىل تـــأليف معجمـــات للمصـــطلحات تواكـــب تـــدفق املصـــطلحات العلميـــة الـــيت تـــرد إىل  - ١٣

 نبغي أن تكون هذه املعجمات ثالثية اللغة.البالد العربية، وي
ــا منــذ أّول صــدورها علــى أقــراص مكتـــن - ١٤ زة  دعــوة جممــع اللغــة العربيــة إىل إصــدار جمموعــات جمّال

(CD ROM) .لتسهيل إتاحتها لكّل املهّتمني 
اللغـــة التوجـــه إىل جامعـــة الـــدول العربيـــة واحلكومـــات العربيـــة إلصـــدار القـــوانني واألنظمـــة املتعلقـــة حبمايـــة  - ١٥

العربيــة والتمســك بالفصــحى درءاً للعاميــات املتعــددة واأللفــاظ األجنبيــة الغازيــة، وإصــدار التشــريعات امللزمــة 
 بتعريب العلوم يف مجيع مراحل التدريس ويف التعليم العايل واجلامعي يف مجيع االختصاصات.

هوريـــة اجلزائريـــة كمـــا رة اللغويـــة الـــذي أعدتـــه جلنـــة مـــن اجلم يشـــيد أعضـــاء املـــؤمتر مبشـــروع الـــذخي - ١٦
يشـــيدون مبشـــروع املعجـــم التـــارخيي للغـــة العربيـــة الـــذي تتـــوىل إعـــداده مؤسســـة املعجـــم التـــارخيي للغـــة 

امع اللغوية العلمية العربية.  العربية حتت مظلة احتاد ا
األخــذ بــالتخطيط احملكــم يف وضــع اخلطــط اللغويــة والتعريبيــة وحتويلهــا إىل بــرامج قطريــة وقوميــة  - ١٧

 يع اجلهات املعنية إىل إنفاذها.تسعى مج
اســتنهاض أبنــاء األمــة العربيــة يف البلــدان العربيــة واملغرتبــات لالهتمــام باللغــة العربيــة والتعــاون علــى   - ١٨

م  م الــوثقى وصــو ــا اجلســر الواصــل بيــنهم وعــرو جعلها لغة العلم والثقافة العلمية يف هذا العصــر، أل
 إىل العامل.

ي تبــــذهلا اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية يف وضــــع  رة الت  متر بــــاجلهود اخليّ يشــــيد املشــــاركون يف املــــؤ  - ١٩
االت وذلك منذ أكث ن عاًما كما يثمنــون مســاعي  ر من مثاني املصطلح العلمي واستخدامه يف كل ا

 م العايل. ي شرعت يف تعريب تدريس الطب والعلوم يف التعلي األقطار العربية الت
مــع اللغــة العربيــة ملــا بذلــه مــن جهــد مشــكور يف إعــداد يتقــدم أعضــاء املــؤمتر بالشــك - ٢٠ ر اجلزيــل 

ن مــن خمتلــف األقطــار العربيــة، كمــا يشــيدون مبــا  هذا املؤمتر اهلام الــذي شــاركت فيــه خنبــة مــن البــاحثي
 ي قدمت هلم أثناء إقامتهم. م دقيق جللسات املؤمتر وبالضيافة الكرمية الت ملسوه من تنظي


