
   

  

 

 

 

  المؤتمر السنوي الرابع توصيات

 "النص و المصطمح : إشكاليات وحمول"

 المنعقد في الجامعة اإلسالمية بغزة

 م2012/إبريل  5 – 4

 
 تكون متعارف عميها عالميا.االتفاق عمى نسخة واحدة لمقران الكريم مترجمة لإلنجميزية  -1

 توحيد الجهود المبذولة عالميا من أجل الحد من تناول الترجمات غير المقبولة لمقرآن الكريم. -2

أن تتووووولهى جهووووة رسووووميدة فووووي كوووولة بموووودر عربووووير مسووووؤوليدة راوووود الدراسووووات المترجمووووة  ومسووووؤوليدة انتقا هووووا   -3
ارات ال قافووووووة العربيدووووووة  وأن تتداوووووول  بجهووووووةر ومتابعتهووووووا  وفهرسووووووتها  ولووووووتكن نووووووذ  الجهووووووة منب قووووووة عوووووون وز 

دنا بما تمه راد  وفهرسته.  مركزيدة تزود
التعوووواونف الفعهووووال موووو  مكتووووا تنسوووويق التعريووووا التوووواب  لممنظدمووووة العربيدووووة لمتربيووووة وال قافووووة والعموووووم  والووووذ   -4

ومواكبتهووووا  موووون أندافووووه رعايووووة الجهووووود التووووي تفبووووذل فووووي الوووووطن العربوووويد لمعنايووووة بق ووووايا المغووووة العربيدووووة
ة ترجمة الماطمحات وتعريبها.  لمتطمدبات العار  وخااد
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إنشوووووووار بنوووووووك مركوووووووز  لمماوووووووطمحات المغويوووووووة العربيوووووووة التوووووووي تعتمووووووود جميووووووو  المقووووووواييس  التأكيووووووود عموووووووى -5
حتووووى يووووتم تووووداولها وتوحيوووودنا بووووين  الشووووبكة العنكبوتيووووة عمووووى  ونشوووورناوالقواعوووود فووووي اووووناعة الماووووطم  

 .نالدارسين والباح ي
أن يحظ ووووووى الماووووووطم  النقوووووود د بانتمووووووام المووووووؤتمرات والنوووووودوات ال قافيووووووة كمووووووا حظووووووي  بووووووذلك الماووووووطم   -6

وووووا  ووووور بالماوووووطم  العممووووويد إلوووووى اسوووووتقرار  إلوووووى حووووودر كبيووووور  ياس  العممووووويد  حيوووووث أددم نوووووذا االنتموووووامف المبكد
ر ا  ووليد جهود جارت   ة.  فرديد  -في الغالا–بالماطم  النقد د الذ  جار االنتمامف به متأخد

ة أن يتمه اختيارف المفكمهفين  بعمميدِة  الترجمة والتعريا عمى   درر عالر من المسؤوليهِة والكفوارِة والم ك نوِة مون المغوة العربيهو -7
 ف ال  عن المغة المراد ترجمتفها أو تعريبفها.

ابتكووووووار أسوووووواليا جديوووووودة تسوووووواعد عمووووووى التوسوووووو  فووووووي نمووووووو الماووووووطمحات المغويووووووة ذات  العموووووول عمووووووى -8
 محددة.المعاني الالالت و دال

الماووووطمحات الموحوووودة فووووي معوووواجم عربيووووة متخااووووة  عمووووى أن يفجموووو  فيهوووووا تنسوووويق الجهووووود وجموووو   -9
 أا  الماطمحات وأرجحها

التطبيوووووق العمموووووي بتوظيوووووف الماوووووطمحات الموحووووودة  واسوووووتعمالها فوووووي المنوووووان  المدرسوووووية والجامعيوووووة  -11
 المؤتمرات والمجالت والمجام .في الوطن العربي  وفي األبحاث العممية التي تفطرح في 

 ووووورورة توحيووووود آليوووووات الترجموووووة ومنانجهوووووا  وتووووووخي الد وووووة فوووووي ترجموووووة السووووووابق والمواحوووووق األجنبيوووووة  -11
 إلى العربية  و رورة االتفاق عمى ترجمات موحدة لها .     

دعوووووة النقوووواد والمتوووورجمين ب وووورورة و وووو  مسوووورد لمماووووطمحات فووووي نهايووووة دراسوووواتهم النقديووووة وكتووووبهم  -12
 فرنسي(. -إنجميز  -المترجمة بمغة  ال ية )عربي

خ وووووواعها لمدراسووووووة  -13 إعووووووادة النظوووووور فووووووي جميوووووو  الماووووووطمحات المسووووووتخدمة فووووووي الدراسووووووات النقديووووووة وا 
 ولفت النظر إليها إذا ما ت منت خمال .

أن يفراِجوووووووو   المترجمووووووووون حاوووووووويمتنا الترا يدووووووووة موووووووون الماووووووووطمحات النقديهووووووووة   بوووووووول  تأسوووووووويس ماووووووووطم   -14
. فر ته الترجمة ال  فوريدة لمنصد

أن تتوووووولدى الجهووووواتف التوووووي يعهووووود إليهوووووا بدراسوووووة الماوووووطم  النقووووود د فوووووي الدراسوووووات المترجموووووة مسوووووؤوليدة  -15
 اإلفادة من الدراسات الجاددة التي تدرس الوا   الماطمحيد فتحمدمه وتفقيدمه. 
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محات  والعمول عموى و و  عمى المجام  المغوية العربية التدنسيق فيما بين ها   وتوحيد جهوِدنا فوي مجواِل الماوط -16
د جام  لكل الماطمحات المغوية م  ما يقابمها من ماطمحات غربية.  معجم موحد

ووصف لو وو  درجووةر موون  وومن درجووات  الدراسووات العميووااسووتحداث فقوورةر مسووتقمدةر فووي داخوول ور ووة تقيوويم رسووا ل  -17 تفخاه
سوعيا  التقييم الِعمميد  بل منا شة الطالا تتعمهق بالتزام الطالا بمعايير الماطم  وعدم خروجه عون تموك األسوس   

 محدُّ من ظانرِة تشتدت الماطم  وا طرابه .ل
الماوطم  ( بفغيوة تعريوف سومهى ) عموم يف  فال من فاول مسا ات المغة العربيوة العاموة فوي الجامعواتاستحداث  -18

لووووه اوووومة  الطالووووا باألسووووس وال وووووابط والمعووووايير المعتموووودة فووووي و وووو  الماووووطم  وتعريبووووه وترجمتووووه وكوووول مووووا
 .بالماطم 

 ووووووورورة مراجعوووووووة ماوووووووطمحات األدا األن وووووووو  واألنوووووووو ي والكتابوووووووة المؤن وووووووة ألنهوووووووا تشوووووووير لمجانوووووووا  -19
بووووووي ماووووووطم  سياسووووووي فكوووووور  البيولوووووووجي  ونووووووذ  الترجمووووووات غيوووووور د يقووووووة فالنسوووووووية فووووووي معنانووووووا الغر 

 وليس بيولوجيًّا.
 ووووورورة و ووووو  معجوووووم متخاوووووص لماوووووطمحات النقووووود النسوووووو  يشووووورف عميوووووه متخااوووووون  تسووووونت  -21

لهووووووم دراسووووووة الفرو ووووووات الد يقووووووة بووووووين الماووووووطمحات  موووووو  االلتووووووزام  بمووووووا تقوووووورر  مجووووووام  المغووووووة العربيووووووة 
 والمتفق  عميها.عمى مستوم المشرق العربي ومغربه  لتكون المرجعية العممية الموحدة 

التنسوووووويق بووووووين جهووووووود المشووووووتغمين فووووووي الماووووووطم  المسوووووواني واسووووووت مار المووووووؤتمرات فووووووي منا شووووووة نوووووودا  -21
 الماطم  لمتوال إلى نتا   تفيد في الق ار عمى مشكمة تعدد الماطم  المساني تدريجيا   .

 التشووووووووري  لحمايووووووووة المغووووووووة العربيووووووووة وتوحيوووووووود الماووووووووطمحات  والتأكوووووووود موووووووون الممارسووووووووةالتأكيوووووووود عمووووووووى  -22
 والتطبيق.

يواووووي البحووووث مجموووو  المغووووة العربيووووة بغووووزة بتأسوووويس ني ووووة تسوووومى   ني ووووة الترجمووووة  موووون المختاووووين  -23
وأسووووواتذة الجامعوووووات يكوووووون مووووون مهامهوووووا النظووووور فوووووي الترجموووووات الحدي وووووة وتحكيمهوووووا بموووووا يسوووووانم فوووووي 

 توحيد الماطمحات.
رؤيووووة اسووووتراتيجية توحيوووود الجهووووود المغويووووة المبذولووووة فووووي ترجمووووة الماووووطمحات وتعريبهووووا  وذلووووك وفووووق  -24

منظموووووووة يسوووووووهم فوووووووي تنفيوووووووذنا األفوووووووراد والجماعوووووووات  ت ووووووومن اسوووووووت مار المنجوووووووزات وتسوووووووويقها معرفيوووووووا  
بووووأدوات حدا يووووة  خاواووووا  فووووي ظوووول توووووافر مؤسسووووات مختاووووة بووووذلك  م وووول: مكتووووا تنسوووويق التعريووووا 

 بالرباط  واتحاد المجام  العربية. 
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فة والتنمية يو   تطور حركة الترجمة الفمسطينية التأكيد عمى إنشار معجم تاريخي إلكتروني  ابل لإل ا -25
 بعامة والمسانية بخااة .

التأكيد عمى إنشار مراكز لمتعريا والترجمة في الجامعات  وني ات التربية والتعميم وال قافة واإلعالم    -26
 ي.في فمسطين والوطن العربي  وربطها بمجام  المغة العربية ومكاتا تنسيق التعريا في الوطن العرب

تشجي  تأليف المعاجم في التخااات المختمفة في العموم الطبيعية واإلنسانية والتاريخية والجغرافية    -27
 والتكنولوجيدة.

التأكيد عمى نشر أبحاث المؤتمرات القادمة  بل انعقاد المؤتمر بفترة كافية إلتاحة الفراة لممهتمين  -28
 مسات المؤتمر.باالطالع عميها والقدرة عمى منا شتها وا  را ها في ج

االنتمام بعقد مؤتمرات تطبيقية تقوم أبحا ها عمى التأايل لمماطمحات في العموم التجريبية والعموم  -29
 اإلنسانية  من خالل تركيز األبحاث عمى ماطم  واحد أو عدد محدود من الماطمحات.

العربية  إعداد معجم ماطمحات محوسا يتم فيه النشر الفور  لكل ماطم  يعتمد  مجم  المغة  -31
 وعدم انتظار اكتمال المعجم لنشر  في كتاا ور ي.

التأكيد عمى وسا ل اإلعالم بعقد لقارات مفامة لكل بحث من أبحاث المؤتمر لتعميم الفا دة بشكل  -31
 أوس .

 توصيات عمى صعيد المصطمحات:

األدبي يسمى العار األدبي الحالي باسم )عار الدول واإلمارات ال اني(  حيث يبدأ نذا العار  -32
إلى ما شار اهلل عندما يأذن بعودة األمة اإلسالمية إلى ترابطها   م حتى يومنا1917السادس من 

 ووحدتها.

ليشير ( Feminist literature) رورة توحيد ماطم  األدا النسو  كترجمة لمماطم  اإلنجميز   -33
وتفكيك مسمماته  ومراجعة  لمكتابات التي تنتار لممرأة و  ايانا  وتهدف لتقويض التراتبية الذكورية

 استخدام ماطم  أدا المرأة المتداول ألنه ماطم  عام وال يشير إلى ما يعنيه الماطم  اإلنجميز .

يفعدد ماطم  )الن ر الشعر ( أ را الماطمحات لمتعبير عما عرف بقايدة الن ر أو الشعر المن ور.  -34
 افظة عمى كينونته الن رية.ألنه يقوم عمى استفادة الن ر من جماليات الشعر م  المح

  م  إمكانية Semiologyو Semioticاستخدام ماطم   السيميا ية  لإلشارة لمماطمحين الغربيين  -35
بسيميا ية   Semiotic بسيميا ية  سوسير   واإلشارة لو Semiologyاإلشارة  بمزيد من الد ة  لو 
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ار من تشجي  استخدام الماطمحات  بوريس  وبذلك يتم توحيد الماطم   وتحديد المرجعية  في إط
 الترا ية.

                               اعتماد ماطم  التناص  وتف يمه عمى غير  من الماطمحات المفرادفة له. -36
 واهلل ولي التوفيق   

    رئيس المجنة العممية

 أ.د. كمال أحمد غنيم


