مؤمتر التعريب الثالث عشر
التّعّّريبّّوتّ ّوطّيّّالعّلّومّوالتّقنيةّّ
ّ

تأطريّ
ينعقد املؤمتر الثالث عشر للتعريب برحاب جامعةّاإلمامّحممدّبنّسعودّاإلسالمية ،وبتعاون علمي بني معهدّامللكّعبدّ
هللاّللرتمجةّوالتعريبّومكتبّتنسيقّالتعريبّبالرباطّالتابعّللمنظمةّالعربيةّللرتبيةّوالثقافةّوالعلوم ،هبدف مواصلة

البحث حول تعريب املصطلح العلمي والتقين واحلضاري ،وحبضور علماء اللغة واملعجميني واجملمعيني من خمتلف اجملامع
اللغوية العربية ،واملؤسسات اجلامعية ،واهليئات املختصة .
هتم جماالت
يعترب انعقاد هذا املؤمتر مناسبة للتفكري يف وضع اللغة العربية وراهنها ،وتعميق النظر فيما تواجهه من حتديات ّ
التعليم والعلوم والبحث العلمي .لقد سامهت مؤمترات التعريب السابقة اليت عقدت يف تقريب املعارف العلمية والتقنية
املتخصصة؛ بغية الرفع من جودة التعليم والبحث العلمي واالجتماعي،
واحلضارية بإجناز معاجم موحدة ،وعقد الندوات
ّ
واإلسهام يف رسم خطط حمددة املعامل واألهداف إلجياد " لغة عربية علمية مشرتكة" قادرة على مواكبة التطور السريع للتقدم
العلمي والتقين .
بكل أبعادها االجتماعية
ينظم املؤمتر الثالث عشر للتعريب واللغة العربية توجد اليوم يف ُ
صلب أسئلتنا احلضارية الراهنة ّ
مقومات ُوجودنا وهويتنا ،وركيزة انتسابنا للعصر احلديث ،وقد أضحى قرية صغرية تتداخل
والثقافية واالقتصادية؛ ألهنا من ّ
فيها اللّغات والثقافات .إذ من املعلوم ،أنه ال تْنمية اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية ،بدون تنمية لغوية فاعلة
املعاصرة وجتديد ِ
وثيقة الصلة جبدوى استيعاب املعرفة ِ
الفكر.
ّ
ِ
ِ
تلج اجملتمعات فضاء التّحديث وجتديد القيَم ،كما أن
من هذا املنظور يعد االعتناء باللغة ِسة من ِسات التق ّدم ،عربها ُ
اهلدف األِسى للتّعريب يتمثل يف اعتماد لغة عربية ُمعاصرة وفصيحة تتمتع مبوقع متميز على صعيد توفري املعاجم الوظيفية؛
عدد ممكن من املهتمني والباحثني؛ وهذا حت ّد آخر تُواجهه اللغة العربية وهي ترتاد أفق التقنيات احلديثة
ليستفيد منها أكرب َ
العامة ،ووسائل اإلعالم
وسطوة اللهجات املمزوجة بالتّعابري األجنبية املنتشرة بوفرة يف األماكن ّ
لتغالب كل مظاهر التهميشَ ،
واالتصال.
أضحى من املعلوم أن كل ختطيط لغوي ومعجمي يستند ،عموما ،على أمرين أساسيني:

أوال :كسب توطني املعرفة ،ومعاجلة وضع اللغة يف اجملتمع بصياغة اإلجراءات الكفيلة بتحسني استعمال اللغات املختلفة
السياسية
السالمة اللغوية ،اعتبارا جملاالت التّداول بأبعادها االجتماعية و ّ
داخل البلد الواحد ،واحلفاظ على معايري ّ
واالقتصادية والثقافية.
العامة
تطوير
ُ
وحتديث الكفايات اللّغوية مبا يفيد حتسني تدريس اللّغة العربية وتوسيع جمال استعماهلا يف احلياة ّ
ثانياُ :

ووعيا من مكتبّتنسيقّالتعريبّبالرباطّباململكةّاملغربيةّومعهدّامللكّعبد هللاّللرتمجةّوالتعريبّبالرياضّباململكةّ
العربيةّالسعوديةّبرسالتهما العلمية املتخصصة يف هذا اجملال تتعاون اجلهتانّعلى تنظيم مؤمتر التعريب الثالث عشر الذي
يهتم بتقدمي عروض وحبوث لغوية ذات صلة بقضايا التعريب والرتمجة واملصطلح يتضمنها املوضوع العام للمؤمتر:

التّعريبّوت وطيّالعلومّوالتقنية ّ
ّ
حماورّالندوةّباملؤمترّ :

املختص :أنواعه ومواصفاته؛
 املصطلح العلمي يف املعجمّ
 املناهج الدولية يف اختيار املصطلحات العلمية والتقنية؛ الرموز العلمية أشكال إقرارها والتوافق حوهلا؛ احملتوى العلمي العريب على الشبكة :التحديات والطموح؛ التعريب والتوطني :توطني املعرفة والوافد؛ تنسيق التعريب :توحيد األهداف وطرق الوصول إىل الوفاق؛ تعريب التعليم اجلامعي والتخطيط للمستقبل؛شروطّاملشاركةّ :
 االلتزام بإشكالية الندوة ،والبحث يف واحد من حماورها. -أن يكون البحث ُم َع ّدا هلذه الندوة حصرا.

 تكتب البحوث بربنامج ( ،)wordخبط ( )Simplified Arabicحبجم  14يف املنت و 12يف اهلوامش،اوح حجم الورقة العلميّة بني  6000و 8000كلمة.
ويرت ُ
 -تُرفق امللخصات بسرية ذاتيّة خمتصرة.

ويتعهد أصحاب البحوث املقبولة بإجراء التعديالت اليت تقرتحها اللجنة
 ختضع مجيع البحوث للتحكيمالعلميّ ،
ّ
العلمية عند االقتضاء يف موعد يقع إعالمهم هبا.
 -يتلقى أصحاب البحوث املقبولة دعوة رِسية للمشاركة يف أشغال الندوة.

يتعهد املنظمون بنشر أعمال الندوة.
 ّإرسالّامللخصاتّوالبحوثّ :
 آخر أجل الستقبال امللخصات 29 :ربيع األول  1439املوافق  18ديسمرب 2017للملخصات 27 :ربيع الثاين  1439املوافق  15يناير 2018
 اإلعالم بالقبولاملبدئي ّ
ّ

 آخر أجل الستقبال البحوث يف صيغتها النهائيّة 26 :مجادى األوىل  1439املوافق  12فرباير 2018االتصالّ :
 تُ َو ّجهُ املراسالت عرب الربيد اإللكرتوين ملكتب تنسيق التعريب (ألكسو):bca@arabization.org.ma

