هجود مكتب تنس يق التعريب يف توحيد املصطلح العلمي والتقين
أ.د عبد الفتاح احلجمري
مدير مكتب تنس يق التعريب
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
 .1التأسيس
ُأنشئ املكتب ادلامئ لتنس يق التعريب يف الوطن العر يب ابلرابط س نة  1961من أجل
التوسع يف اس تعامل اللغة العرب يية يف التعلمي وتعريب املصطلحات العلم يية والتقن يية وتوحيدها .وقد
ي
َّنصت املادَّة احلادية عرشة من املعاهدة الثقافيية اليت وافق علهيا جملس اجلامعة عام  ،1945عىل
وجوب توحيد املصطلحات ابللغة العرب َّية ،كام أكد ميثاق الوحدة الثقافيية اذلي أبرمه جملس
جامعة ادلول العرب َّية س نة  1964عىل رضورة توحيد املصطلحات العلم َّية واحلضاري َّة ودمع حركة
التعريب .ولجل ذكل ،أدركت جامعة ادلول العرب يية أ ِّيه َّية الغاية اليت يتوخياها املكتب ادلامئ
العرب ،فض َّمته اىل أمانهتا العامة س نة  ،1969وعندما ُأنشئت
لتنس يق التعريب يف الوطن ي
َّ
املنظمة العرب َّية للرتب َّية والثقافة والعلوم س نة  1970بوصفها واكةل متخصصة اتبعة جلامعة ادلول
العربيةُ ،أحلق هبا املكتب يف مايو  /أاير س نة  1972وأصبح امسه "مكتب تنس يق التعريب".
 .2الهداف
تتعديد الهداف العلمية ملكتب تنس يق التعريب ،وميكن اجاملها يف ما ييل  :جعل اللغة
العربية لغة للتعلمي والبحث العلمي ،والعمل عىل رفدها ابملصطلحات العلمية واحلضارية امل مو َّحدة
ابلتنس يق مع اجملامع اللغوية ،والهيئات املتخصصة من جامعات ومعاهد وأاكدمييات ،هذا فضال
عن اعداد واصدار املرشوعات املعجمية املتخصصة اليت يتقرها مؤمترات التعريب؛ كام يواص مل
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املكتب اغناء قاعدة بياانته املصطلحية وتصنيفها سعيا وراء حتقيق معامج رمقية مو يحدة،
وموسوعات عربية متعدي دة املداخل ابللغات الجنبية.
 .3عن مهنجية تنس يق املصطلحات وتوحيدها
أوىل مكتب تنس يق التعريب للمهنجية العلمية املتبعة يف اعداد املعامج املوحدة ثالثية
اللغة ( عربية – فرنس ية – اجنلزيية ) عناية جوهرية  ،وعقد ذلكل مجموعة من الندوات
والورشات العلمية ركزت عىل تقدمي مهنج ييات وضع املصطلحات العلم يية ابللغة العرب يية حىت
يسهمل اختيار املبادئ الساس يية املمتثةل يف:
للغوي ومدلوهل
 -1رضور مة وجود مناس بة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلول املصطلح ا ي
ِّ
الاصطالح ،وال ي مشرتط يف املصطلح أن يس توعب َّ
العلمي.
لك معناه ي
العلمي الواحد ذي املضمون الواحد يف احلقل الواحد.
 -2وض مع مصطلح واحد للمفهوم ي ِّ
اخملتص عىل
 -3تنُّب تعدُّد ادلالالت للمصطلح الواحد يف احلقل الواحد  ،وتفضيل اللفظ ي
اللفظ املشرتك.
تقر منه من مصطلحات علميَّة
- 4اس تقراء واحياء الرتاث العر يب َّ
وخاصة ما اس متعمل منه أو اس َّ
معربة.
عرب َّية صاحلة لالس تعامل احلديث ،وما ورد فيه من ألفاظ ي
ادلويل يف اختيار املصطلحات العلمية:
 -5مسايرة املهنج ي
أ -ممراعاة التقريب بني املصطلحات العرب َّية والعامل َّية لتسهيل املقابةل بيهنا للمش تغلني ابل ِّعمل
وادلارسني.
العرشي ادلويل لتصنيف املصطلحات حسب أصولها وفروعها.
ب -اعامتد التصنيف
ي
ج -تقس مي املفاهمي واس تكاملها وحتديدها وتعريفها وترتيهبا حسب ِّ ي
لك حقل.
د -اشرتاك اخمل ي ِّتصني واملس هتلكني يف وضع املصطلحات.
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هـ -مواصةل البحوث وادلراسات لتيسري اال ِّت يصال ادلامئ بني واضعي املصطلحات و ممس تعملهيا.
 -6اس تخدام الوسائل اللغويية يف توليد املصطلحات العلمية اجلديدة ابلفضل يية طبقا للرتتيب
التايل :الرتاث فالتوليد ( مبا فيه من جماز واش تقاق وتعريب وحنت).
املعربة.
 -7تفضيل اللكامت العرب َّية الفصيحة املتواترة عىل اللكامت َّ
 - 8تنُّب اللكامت العاميَّة اال عند الاقتضاء ،برشط أن تكون مشرتكة بني لهجات عرب َّية
عديدة وأن ي مشار اىل عامييهتا بأن تموضع بني قوسني مثال.
 -9تفضيل الصيغة اجلزةل الواحضة ،وتنُّب النافر واحملظور من اللفاظ.
 -10تفضيل اللكمة اليت تسمح ابالش تقاق عىل اللكمة اليت ال تسمح به.
 -11تفضيل اللكمة املفردة لهنا تساعد عىل تسهيل الاش تقاق والنس بة واالضافة والتثنية وامجلع.
عرب مع
 -12تفضيل اللكمة ادلقيقة عىل اللكمة العا َّمة أو املهبمة ،ومراعاة ا ِّت يفاق املصطلح ال ي
جنيب.
جنيب ،دون تقيُّد ابدلالةل اللفظ يية للمصطلح ال ي
العلمي للمصطلح ال ي
املدلول ي
 -13يف حاةل املرتادفات أو القريبة من الرتادف ،تمفضَّ ل اللفظة اليت يوح جذرها ابملفهوم
صيل بصفة أوحض.
ال ي
-14تفضيل اللكمة الشائعة عىل اللكمة النادرة أو الغريبة ،اال اذا التبس معىن املصطلح العلم يي
ابملعىن الشائع لتكل اللكمة.
-15عند وجود ألفاظ مرتادفة أو متقاربة يف مدلولها ،ينبغي حتديد ادلالةل العلم يية ادلقيقة ِّي
لك
العلمي اذلي يقابلها .وحيسن عند انتقاء مصطلحات من هذا النوع
واحد مهنا ،وانتقاء اللفظ ي
أن متمع لك اللفاظ ذات املعاين القريبة أو املتشاهبة ادلالةل وتمعالج كُّها مجموعة واحدة.
خاصة هبم ،م يعربة
اخملتصون عىل اس تعامهل من مصطلحات ودالالت علم يية ي
-16مراعاة ما ات َّفق ي
اكنت أو مرتَجة.
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وخاصة املصطلحات ذات الصبغة العامل يية ،اكللفاظ ذات الصل
-17التعريب عند احلاجة ،ي
الالتيين أو أسامء العلامء املس تعمةل مصطلحات ،أو العنارص واملركيبات الكاميئ يية.
اليوان يين أو
ي
 - 18عند تعريب اللفاظ الجنب يية ،يمراعى ما يأيت:
املعربة عند اختالف نطقها يف اللغات الجنب َّية.
أ  -ترجيح ما سهمل نطقه يف رمس اللفاظ َّ
ب -التغيري يف شلكه ،ي
حىت يصبح موافقا للصيغة العرب يية ومستساغا.
املعرب عربيا ،خيضع لقواعد اللغة وجيوز فيه الاش تقاق والنحت،
ج -اعتبار املصطلح َّ
وتمس تخدم فيه أدوات البدء واالحلاق ،مع موافقته للصيغة العرب َّية.
حرفهتا اللغات الجنب َّية واس تعاملها ابعامتد أصلها الفصيح.
د -تصويب اللكامت العرب َّية اليت ي
خاصة ابلشك ،حرصا عىل َّ
حصة نطقه ودقية
املعرب مهنا َّ
هـ  -ضبط املصطلحات عا يمة و َّ
أدائه.
من هذا املنظور ،فان تطوير مهنج يية وضع املصطلح العر يب ،وحبث مس بل نرش املصطلح املو َّحد
واشاعته يستندم  ،اجامال ،عىل أربعة مس تلزمات حمورية يه:
أ  -الاطراد والش يوع.
ب  -ي مرس التداول ي
(قةل حروف اللكمة الواحدة).
ج  -املالءمة ( ُّتفرع املصطلح اىل ميادين خمتلفة).
د -التوليد ( كرثة الاش تقاق من املصطلح).
 .4مؤمترات التعريب
تنص املواد ( )8-7-6من النظام ادلاخيل ملكتب تنس يق التعريب عىل ما ييل:
- 1يمعقد مؤمتر للتعريب مرة عىل القل لك ثالث س نوات يف احدى ادلول العربية بدعوة من
املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،دلراسة ما يقدمه اليه املكتب من أحباث
ومقرتحات تتعلق ابلتعريب وتطور اللغة العربية العلمية واحلضارية ،واختاذ القرارات بشأهنا.
- 2يدعى لالشرتاك يف أعامل مؤمترات التعريب:
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 ممثلون عن حكومات ادلول العربية. ممثلون عن الهيئات الآتية:أ-اجملامع اللغوية واجلامعات العربية والاحتاد العلمي العرب.
ب-املنظامت والهيئات العلمية املعنية ابملوضوعات املعروضة عىل املؤمتر.
ج-العلامء واللغويون اذلين ي مدعون بصفهتم الشخصية.
بعد مؤمتر التعريب الول اذلي ن م يظم ابلرابط س نة  ،1961عقد املكتب عرشات املؤمترات عىل
الوجه التايل:
ـ مؤمتر التعريب الثانـي ابجلزائر (12ـ )1973/12/20دلراسة واقرار مشاريع معامج موحدة
ملصطلحات موضوعات التعلمي العا يم يف :الرايضيات ،الطبيعة (الفزيايء) ،احليوان ،الكميياء،
العلمي العرا ييق طباعة املعامج الثالثة الوىل ،و ي
النبات ،اجليولوجيا ( .وقد ي
توىل
توىل اجملمع ي
مجمع اللغة العرب يية بدمشق طباعة املعامج الثالثة الباقية ،و يمت نرش هذه املعامج الس تة بني سنيت
 1976و  ،1979ويبلغ مجموع مصطلحات هذه املعامج الس تة  14427مصطلحا).
 مؤمتر التعريب الثالث بطرابلس -ليبيا( )1977/2/16 -7دلراسة مشاريع معامج يف موضوعاتالتعلمي العا يم ،يه :اجلغرافيا ،والفكل(اجملموعة الوىل) ،التارخي ،الفلسفة واملنطق وعمل
النفس ،الصحة وجسم االنسان .كام درس هذا املؤمتر مشاريع معامج مو َّحدة يف موضوعات
التعلمي العايل ،يه :معجم االحصاء ،معجم الفكل (اجملموعة الثانية) ،معجم الرايض ييات البحتة
والتطبيقيية( .وقد توىل املكتب طباعة هذه املعامج ونرشها وتوزيعها؛ ويبلغ مجموع مصطلحاهتا
حوايل  10583مصطلحا).
 مؤمتر التعريب الرابع بطنجة املغرب ( )1981/4/22 -20درس مجموعة من املعامج املوحدة يفالتقين ،يه :الكهرابء ،هندسة البناء ،احملاس بة ،التجارة ،
املهين و ي
موضوعات التعلمي ي
الطباعـة ،النجارة ،النفط (البتـرول) ،اجليولوجيـا ،احلاس بات االلكرتونيـة (وهو معجم أعدَّته
َّ
املنظمة العرب يية للعلوم االداريَّة ابلتعاون مع املكتب)؛ وقد قام املكتب بطباعة تكل املعامج اليت
يبلغ مجمـوع مصطلحاهتا  28691مصطلحا.
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 مؤمترالتعريب اخلامس بع يمان ،الردن ( )1985/9/25-21درس وأقر مشاريع معامج مو َّحدة يفموضوعات :الفزيايء النوويية ،معجم الرتبية  ،معجم الاجامتع والنرثوبولوجيا ،معجم الفزيايء
العا يمة ،معجم الكميياء العا يمة ،معجم اللسانيات ،كام درس املؤمتر وأ َّقر معامج أعدهتا هجات
العرب لللعـاب
خمتصة ابلتعاون مع املكتب ،يه :معجم اللعاب الرايضية (أعدَّه الاحتاد ي
الرايض يية) ،املعجم العر يب الزراعـ يي (أعدَّته َّ
العرب
املنظمة العرب َّية للتمنية الزراع يية) ،املعجم ي
للمصطلحات والتعاريف االحصائ يية وادلميغرافيية (أعده املركز العر يب لالحصاء والتوثيق)،
القاموس العا يم ملصطلحات السكك احلديديية (أعده ِّ ي
العرب للسكك احلديديية) .ويبلغ
الاحتاد ي
مجموع مصطلحات هذه املعامج حوايل  40096مصطلحا.
 مؤمتر التعريب السادس ،ابلرابط املغرب ( )1988/9/30-26درس وأقر مشاريع معامجمو َّحدة هـي :معجم الاقتصاد ،معجم اجلغرافيا ،معجم املوس يقى ،معجم الآاثر ،معجم القانون.
ويبلغ مجموع مصطلحاهتا  10465مصطلحا.
 مؤمتر التعريب السابع ابخلرطوم ،السودان ( )1994/2/1-1/23درس وأ َّقر مشاريع املعامجاملوحدة التالية :معجم الس ياحة ،معجم الزالزل ،معجم الطاقات املتج يِّددة ،معجم البيئة؛ ويبلغ
مجموع مصطلحاهتا حوايل  8010مصطلحا.
 مؤمتر التعريب الثامن والتاسع مبراكش  ،املغرب ( )1998/5/8-4درس وأ َّقر مشاريعاملعامج املوحدة  :معجم التقن َّيات الرتبويَّة ،معجم الفنون التشكيل َّية ،معجم االعالم ،معجم
الاستشعار عن بمعد ،معجم الرصاد اجلويية ،معجم علوم البحار ،معجم علوم املياه ،معجم
املعلوماتية ،معجم الهندسة املياكنيكية؛ ويبلغ مجموع مصطلحاهتا حوايل  22209مصطلحا.
 مؤمتر التعريب العارش بدمشق ،سوراي ( )2002/7/25 -20درس وأ يقر مشاريع املعامجاملو َّحدة التالية :معجم تقاانت الغذية ،معجم عمل الوراثة ،معجم احلرب االلكرتون يية ،معجم
بيطري ،معجم الصيدةل؛ ويبلغ مجموع مصطلحاهتا  9930مصطلحا.
الطب ال ِّ ي
ِّ ي
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ـــــــ مؤمتر التعريب احلادي عرش بع يمان ،الردن ( 12ـــ  )2008/10 /16درس وأ يقر
مشاريع املعامج املوحدة  :معجم مصطلحات تكنولوجيا املعلومات ،معجم مصطلحات الهندسة
املدنية ،معجم مصطلحات التواصل اللغوي ،معجم مصطلحات النقل ،معجم مصطلحات الطب
(عمل الترشحي)؛ ويبلغ مجموع مصطلحاهتا حوايل  13193مصطلحا .فضال عن معجم مصطلحات
املالبس والغسل والنس يج ،معجم مصطلحات ألفاظ احلضارة ،معجم مصطلحات التدبري
املزنيل ،واملعامج الثالثة الخرية بصدد املراجعة والتحيني واالعداد للنرش رمقيا.
ــــــ مؤمتر التعريب الثاين عرش ابخلرطوم ،السودان ( 17ـــــ  )2013/11/21درس وأ يقر
مشاريع املعامج املوحدة :معجم مصطلحات التقومي الرتبوي ،معجم مصطلحات الاسرتاتيجيات
الرتبوية والتعلميية ،معجم مصطلحات املناجه وطرائق التدريس ،معجم مصطلحات تعلمي ذوي
الاحتياجات اخلاصة ،معجم مصطلحات املناجه وطرائق التدريس ،معجم املصطلحات الرتبوية يف
مرحةل الطفوةل املبكرة ورايض الطفال ،معجم مصطلحات احلاكمة الرتبوية ( االدارة الرتبوية
الرش يدة) ،معجم مصطلحات االرشاف الرتبوي ،معجم مصطلحات السايس املدريس ،معجم
مصطلحات التقنيات الرتبوية ،معجم الرتبية عىل قمي ادلميقراطية وحقوق االنسان ،معجم
مصطلحات الرتبية عىل االبداع والابتاكر ،معجم مصطلحات الرايضة ،معجم مصطلحات
تكنولوجيا هندسة الس يارات ،معجم مصطلحات هندسة املياه؛ ويبلغ مجموع مصطلحاهتا حوايل
 31386مصطلحا.
 مؤمتر التعريب الثالث عرش ابلرايض – اململكة العربية السعودية ( )2018وانعقد برحابجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ،وبتعاون علمي بني معهد املكل عبد هللا للرتَجة
والتعريب ومكتب تنس يق التعريب ،حيث واصلنا البحث حول تعريب املصطلح العلمي
والتقين واحلضاري ،وحبضور علامء اللغة واملعجميني واجملمعيني من خمتلف اجملامع اللغوية
العربية ،واملؤسسات اجلامعية ،والهيئات اخملتصة؛ ونظمت عىل هامش املؤمتر ندوة اكن
يب وتو ِّط مني ال معلوم والتيقنية ،أصدر أعاملها معهد املكل عبد هللا يف جمدلين؛
موضوعها  :التَّعر م
وهذه مناس بة ساحنة لتوجه لسعادة أ.د أمحد البنيان معيد املعهد بأصدق عبارات التقدير
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والشكر عىل اجلهد اذلي بذهل يف تنظمي هذا املؤمتر ،ولفريق معهل عىل لك الرعاية والعناية.
وقد صادق املؤمتر عىل مجموعة من املشاريع املعجمية اجلديدة هتم جماالت :الطب الباطين؛
طب وجراحة الطفال؛ املعادن؛ ادليبلوماس ية؛ الهتيئة العمرانية؛ كام يتعزز هذا الرصيد ابجناز
معجم موسوعي تقين تفاعيل  ARABTERMخيتص مبجاالت :املناخ والبيئة وادارة النفاايت
الصلبة؛ الطاقات املتجددة؛ النقل والبنية التحتية؛ الهندسة الكهرابئية.
 .5املرصد العرب للمصطلحات العلمية والتقنية املوحدة
ال أحد ينكر اليوم أن العامل العرب تواهجه حتدايت املعرفية املعلوماتية ،واليت حتمت النظر يف
وضعية اس تعامل اللغة العربية عىل الشابكة؛ من هنا أهية السعي لن تمتتع اللغة العربية مبوقع
ممتزي عىل صعيد توفري املعامج الوظيفية والتخصصية عىل الشابكة ليس تفيد مهنا أكرب عدد ممكن
من املهمتني والباحثني ،وهذا حتدي أآخر تواهجه اللغة العربية ويه تراتد أفق التقنيات احلديثة
لتغالب لك مظاهر الهتميش ،وسطوة اللهجات املمزوجة ابلتعابري الجنبية املنترشة بوفرة يف
الماكن العامة ،ووسائل االعالم واالتصال .من هنا أهية الرصد التشاريك للمصطلحات العلمية
والتقنية وتوحيدها من أجل اغناء اللغة العربية ابمل مس تج يد ،لك ذكل ابلتعاون والتنس يق مع اجملامع
اللغويَّة والعلم يية العرب يية و ِّ ياحتادها ،وبنوك املصطلحات العرب يية والجنب يية .ومن شأن هذا التوجه
اذلي يعمتد التصنيف املصطلحي املو َّحد أن يم ييرس ختزين املصطلحات ومعاجلهتا ،وفق ما هو
معمول به يف مركز املعلومات املصطلحية ( )infotermبفيينا  ،أو مميا هو ممعمتد من قبل َّ
منظمة
التقييس ادلول يية يف جنيف (.)iso
يتأسس التوجه حنو جممتع املعرفة عىل َجةل من املتغريات ختص الصناعة املعجمية احلديثة ،وصلهتا
برضورة التفكري يف وضع س ياسة لغوية لك القطاعات التقنية واحلضارية العامة .ذلكل ،تتحدد
أآفاق املس تقبل اللغوي العرب بتعميق البحث يف التمنية اللغوية ،وانشاء بنك مصطلحات موحدة
عربية تممنيطم املصطلحات وتقي ي مسها ،مع رضورة تديد مهنجية وضع املعامج وصياغة املصطلحات
والاس تفادة من التقنيات احلديثة والتجارب العاملية ،بغاية تغذية املرصد العرب للمصطلحات
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العلمية والتقنية املوحدة وتطويره اىل منصة تشاركية مفتوحة للعمل املعجمي ،وتوفريها للمجامع
اللغوية واخلرباء عرب احلوس بة السحابية.
يشهد العامل منوا متسارعا يف مكي املصطلحات اليت توضع وتتطور بشك يويم يف ظل انفجار
املعلومات املتاحة عىل الشابكة .ومع ذكل ،فالامنذج املتيبعة يف احلصول عىل البياانت املصطلحية،
معاجلهتا ونرشها ،ال تواكب الطلب املزتايد .
لقد أحضت احلاجة مل يحة يف الوصول الآين للمصطلحات احلديثة ،متعددة اللغات ،وبوسائل
تشاركية ملعاجلهتا ونرشها ،وكذا اعادة اس تخداهما يف تطبيقات خمتلفة وبطرق متعددة وسهةل
املنال .من هذا املنظور ،يسعى املكتب اىل توفري بنك للمصطلحات العربية املوحدة يعمل عىل
حتقيق الهداف التالية:
 توفري رصيد مصطلحي يكتيس صفة املرجعية . توفري املادة اللغوية الرضورية لعملية التعريب والرتَجة. اشاعة املصطلح العلمي العرب املوحد بني املس تعملني يف الوطن العرب . اشاعة ألفاظ احلضارة املوحدة بني املس تعملني يف الوطن العرب. تقريب اللغة العربية من املس تعمل ابلوسائل التقانية احلديثة. جعل اللغة العربية لغة تواصل وتعلمي وحبث علمي. ارشاك املس تعمل يف اغناء اللغة العربية ابملفردات واملصطلحات اجلديدة.ال أحد جيادل اليوم أهية ورضورة الاخنراط يف التطورات اليت محلهتا التقنيات احلديثة
واماكنيات التشبيك بني لك املهمتني ابلصناعة املعجمية والتوليد املصطلحي من أجل مواكبة
الوترية الرسيعة لالنتاج املصطلحي والاس تفادة من التجارب املرتامكة يف بعض املراكز املتخصصة
واملنترشة عرب العامل ،واالسهام يف الاس تجابة ،ابلرسعة الالزمة ،للطلب املزتايد من طرف
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املتخصصني واملس تعملني العاديني؛ هكذا ،أطلق مكتب تنس يق التعريب أوىل اللبنات النشاء
مرشوع بنك عرب للمصطلحات بغية توفري مصطلح عرب دقيق وموحد يف ش ىت احلقول
املعرفية ؛ فعقد ذلكل ندوتني الوىل بطرابلس عام  2008والثانية بدمشق عام 2009يف موضوع
"مرصد اللغة العربية وأآفاق التعريب" نرشت أعاملها مضن عدد  66من جمةل ( اللسان العرب)؛
واليوم ،يتوفر املكتب عىل قاعدة بياانت لتخزين املصطلحات وتمنيطها والتعامل معها وحتديهثا
وتبويهبا .وتتكون هذه القاعدة من املعامج املوحدة اليت أصدرها املكتب ابالضافة اىل املشاريع
املعجمية املعروضة عىل مؤمترات التعريب والقوامئ املصطلحية اليت يتوصل هبا املكتب من اجملامع
اللغوية العربية والهيئات العلمية املتخصصة واملنشورة يف جمةل اللسان العرب .ويتوفر هذا البنك
عىل حوايل  127500مدخل موحد ابللغات الثالث (اجنلزيي – فرنيس-عرب) يف أكرث من 50
جماال علميا ،مبا يعادل  382500مصطلحا ابللغات العربية والفرنس ية واالجنلزيية.
 : ARABTERM .6معجم ٌ تقين تفاعيل بأربع لغات
مبوجب اتفاقية تعاون موقعة بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ممثةل مبكتب تنس يق
التعريب ابلرابط ،والوزارة الاحتادية للتعاون الاقتصادي والتمنية يف َجهورية أملانيا الاحتادية ممثةل
ابلواكةل الملانية للتعاون الفين  ،GIZمرشع يف اجناز املعجم التقين التفاعيل ARABTERMبأربع
لغات يه :الملانية واالجنلزيية والفرنس ية ،مصحوبة برتَجة للمصطلحات التقنية ابللغة العربية
و ممرفقة بتعريفات دقيقة ،هت يم قطاعات صناعية خمتلفة ليكون املعجم وس يةل معل متاحة يس تفيد
مهنا املهندسون والساتذة والباحثون والطلبة واملرتَجون  ،ومؤلفو الكتب التعلميية واملناجه
ادلراس ية والدةل التقنية والنصوص ذات الصةل هبذه القطاعات ؛ واملعجم متاح ابجملان عىل
الشابكة من خالل املوقع املوايل www.arabterm.org:؛ وقد انهتىى خرباء مكتب تنس يق
التعريب والواكةل الملانية للتعاون ادلويل  GIZمن اعداد املعامج التالية:
تقاانت الس يارات ( 4700مصطلحا)  ،هندسة املياه (  7700مصطلحا ) ،الطاقات املتجددة
( 5500مصطلحا)  ،الهندسة الكهرابئية( 3000مصطلحا) ،معجم مصطلحات النس يج ( 455
مصطلحا) ،معجم مصطلحات النقل والبنية التحتية ( 180مصطلحا)  ،معجم املناخ والبيئة
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وادارة النفاايت الصلبة (  1085مصطلحا )  ،معجم مصطلحات الهندسة املدنية ( 3943
مصطلحا)  ،معجم مصطلحات تقانة املعلومات(  1369مصطلحا)؛ ويش متل املعجم ،أيضا،
عىل منتدى حواري تفاعيل يوفر لزواره اماكنية تبادل املعلومات ،أو املساهة يف وضع مقرتحات
تغين وتزيد من دقة الرتجامت املنشورة.
وتش متل قاعدة البياانت عىل  105000مدخال ،مبا يناهز  420000مصطلحا بأربع لغات :العربية
والفرنس ية واالجنلزيية والملانية.
 . 7استرشاف املس تقبل
يتضح من خالل ما س بق ،وأخذا ابالعتبار منجزات مكتب تنس يق التعريب يف ضوء
التوهجات العامة ملشاريع وبرامج املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،أن ي
لك ختطيط لغوي يف
جمال العمل املصطلحي واملعجمي يستندم  ،معوما ،عىل أمرين أساس يني:
أوال :كسب توطني املعرفة ،ومعاجلة وضع اللغة يف اجملمتع اعتبارا جملاالت التيداول بأبعادها
الاجامتعية والاقتصادية والثقافية.
م
وحتديث الكفاايت الليغوية مبا يفيد حتسني تدريس الليغة العربية وتوس يع جمال
اثنيا :تطو مير
اس تعاملها يف احلياة العا يمة .
يتأكدم مما سلف أن اللغة العربية ما زالت حباجة ملزيد اهامتم واعتناء مبتطلبات التيعريب و مخططه،
وصياغة هتيئة لغوية تس تحرض راهنية اس تخدام اللغة العربية وتويد مس توى تعليمها يف خمتلف
السالك التعلميية ،وتتبع انعاكساته عىل التيعلُّامت واملعارف ،وميادين الشأن العا يم يف الس ياسة
والاقتصاد؛ لك ذكل من أجل أ يال تد اللغة العربية نفسها ،ذات يوم ،حتيا عىل هامش اجملمتع
اذلي تنمتي اليه وتتغ يذى منه.
يطمح مكتب تنس يق التعريب اىل مواصةل االسهام يف تمنية البحث اللغوي واملعجمي العرب،
م
وتوس يع الاهامتم ابملصطلح العلمي والتقين واحلضاري العا يم بمغية  :اغنا مء احملتوى العرب  ،و
تديد هذا احملتوى يف العلوم االنسانية والتيكنولوجيات ضامان لتنافس ية علمية مر مج يوة.
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وتتطلب هذه الاعتبارات ،من غري ي
شك ،عدم اغفال العالقة املوجودة بني الاختيارات اللغوية،
وقضااي التمنية والاندماج يف جممتع املعرفة ،مبا أن المر يتعلق ابس تخدام اللغة العربية يف التعلمي
والبحث العلمي ،أي يتعلق مبجال حبث تتقاطع مضنه ممتطل يبات ا يلسوق والعمل ،والاقتصاد
والفكر ،فضال عن مجمل الهداف اليت تندرج مضن دائرة التكوين وتمنية املعارف .
من هذا املنظور،تتعل ي مق أآفاق املس تقبل اللغوي العرب برضورة تعميق الوعي بأهية التمنية اللغوية
مقرتن
واحلرص عىل اختاذ العربية الفصحى لغة للتعلمي والعمل واالعالم واالدارة؛ وأن مس تقبلها ٌ
بدمع حركيت التعريب والرتَجة ومواهجة حتدايت املعرفية املعلوماتية ،والنظر يف وضعية اس تعامل
اللغة العربية عىل الشابكة؛ ان وضع س ياسة لغوية ومعجمية ميثل جحر الزاوية يف لك قطاعات
الرتبية والثقافة والعلوم  ،واذا مل تس تجب لغة ما لك حتوالت احلياة موت يِّدد ممعجمها ،فاهنا تتقلص
وترتكم ماكهنا لغريها من اللغات .
تصور أو وضع
ذلكل ،ميث مل التينس يق حلقة هممة يف الس يياسة اللغوية لك البالد العربية عند ي
س ياسة لمغوية للمصطلحات العلمية والتقنية؛ لجل هذه الغاايت ،تمتثل الهداف اجملم مةل
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وفق ما ينجزه مكتب تنس يق التعريب من برامج يف :
 اغناء اللغة العربية ابملصطلح العلمي والتقين امل مس تحدث. املساهة يف جودة تعلمي اللغة العربية. الاهامتم املس متر بتفاعمل اللغة مع حميطها السوس يو ثقايف ،واحلرص أن تكون التمنية اللغويةمصحوبة ابملعاجلة الآلية للغة العربية عىل صعيد احلوس بة والربجميات؛ لن البحث اللغوي
يتطور تقنيا وأسلوبيا ويعكس ثقافة عرصه.
واملعجمي ي

ملحق :املعامج املوحدة
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املوحدة
املعاجم ّ

(إجنليزي – فرنسي -عريب)
 .1المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات (الطبعة
)2 - 1
 صادق عليه مؤتمر التعريب الخامس باألردن سنة .1985 يضم ( )260صفحة و ( )1744مصطلحاً. -صدر سنة ( 2002الطبعة الثانية).

 .2المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة
والنووية
 صادق عليه مؤتمر التعريب الخامس باألردن سنة .1985 يضم ( )524صفحة و ( )6316مصطلحا ً. -صدر سنة .1989
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 .3المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات
والفلك
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني في الجزائر سنة .1973 يضم ( )352صفحة و ( )4067مصطلحا ً. -صدر سنة .1990

 .4المعجم الموحد لمصطلحات الموسيقى
 صادق عليه مؤتمر التعريب السادس بالرباط عام .1988 يضم ( )96صفحة و ( )845مصطلحاً. -صدر سنة .1992

 .5المعجم الموحد لمصطلحات الكيمياء
 صادق عليه مؤتمر التعريب الخامس باألردن سنة .1985 يضم ( )392صفحة و ( )4533مصطلحا ً. -صدر سنة .1992
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 .6المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة
وجسم اإلنسان
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثالث في ليبيا عام .1977 يضم ( )176صفحة و ( )2134مصطلحا ً. -صدر سنة .1992

 .7المعجم الموحد لمصطلحات اآلثار والتاريخ
 صادق عليه مؤتمر التعريب السادس في الرباط سنة.1988
 يضم ( )176صفحة و ( )3024مصطلحا ً. -صدر سنة .1992

 .8المعجم الموحد لمصطلحات علم األحياء
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني في الجزائر سنة .1973 يضم ( )560صفحة و ( )6561مصطلحا ً. -صدر سنة .1993
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 .9المعجم الموحد لمصطلحات الجغرافيا
 صادق عليه مؤتمر التعريب السادس بالرباط سنة .1988 يضم ( )324صفحة و ( )2700مصطلحا ً. -صدر سنة .1994

 .10المعجم الموحد لمصطلحات التجارة
والمحاسبة
 صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة .1981 يضم ( )696صفحة و ( )8862مصطلحا ً. صدر سنة .1995 .11المعجم الموحد لمصطلحات الطاقات المتجددة
 صادق عليه مؤتمر التعريب السابع ،بالخرطوم سنة .1994 يضم ( )114صفحة و ( )1180مصطلحا ً. -صدر سنة .1996
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 .1/12المعجم الموحد للمصطلحات المهنية
والتقنية (ج ( )Iطباعة -كهرباء)
 صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة .1981 يضم ( )272صفحة و ( )2838مصطلحاً. -صدر سنة .1996

 .2/12المعجم الموحد للمصطلحات المهنية
والتقنية (ج ( )IIبناء -نجارة)
 صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة .1981 يضم ( )320صفحة و ( )3734مصطلحاً. -صدر سنة .1999

 .13المعجم الموحد لمصطلحات العلوم اإلنسانية
(الفلسفة -االجتماع واألنثروبولوجيا -التربية)
 صادق عليه مؤتمر التعريب الخامس باألردن سنة .1985 يضم ( )384صفحة و ( )4351مصطلحاً. -صدر سنة .1997
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 .14المعجم الموحد لمصطلحات القانون
 صادق عليه مؤتمر التعريب بالرباط سنة .1988 يضم  399صفحة و 3218مصطلحاً. -صدر سنة ( 2014الطبعة الثانية).

 .15المعجم الموحد لمصطلحات السياحة
 صادق عليه مؤتمر التعريب السابع بالخرطوم سنة .1994 يضم ( )264صفحة و ( )3121مصطلحاً. -صدر سنة .1999

 .16المعجم الموحد لمصطلحات الزالزل
 صادق عليه مؤتمر التعريب السابع بالخرطوم سنة .1994 يضم ( )167صفحة و ( )1962مصطلحاً. -صدر سنة .1999

18

 .17المعجم الموحد لمصطلحات الجيولوجيا
 صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة .1981 يضم ( )404صفحة و ( )4623مصطلحاً. -صدر سنة .2000

 .18المعجم الموحد لمصطلحات االقتصاد
 صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة .1981 يضم ( )404صفحة و ( )4623مصطلحاً. -صدر سنة .2000

 .19المعجم الموحد لمصطلحات النفط
 تمت دراسته خالل مؤتمرين للتعريب :األول عقد بالجزائرسنة  1973والثاني بليبيا سنة .1977
 يضم ( )622صفحة و ( )6089مصطلحا ً. -صدر سنة .1999

 .20المعجم الموحد لمصطلحات البيئة
 صادق عليه مؤتمر التعريب السابع بالخرطوم سنة .1994 يضم ( )191صفحة و ( )1747مصطلحاً. -صدر سنة .1999
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 .21المعجم الموحد لمصطلحات الهندسة
الميكانيكية
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة.1998
 يضم ( )213صفحة و ( )2828مصطلحاً. -صدر سنة .1999

 .22المعجم الموحد لمصطلحات التقنيات التربوية
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة.1998
 يضم  276صفحة و 1248مصطلحاً. -صدر سنة .2015

 .23المعجم الموحد لمصطلحات اإلعالم (الطبعة
الثانية محينة)
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة .1998 يضم ( )358صفحة و ( )4055مصطلحا ً.-

صدر سنة ( 2012الطبعة الثانية).
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 .24المعجم الموحد لمصطلحات الفنون التشكيلية
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة .1998 يضم ( )188صفحة و( )1524مصطلحاً. -صدر سنة .1999

 .25المعجم الموحد لمصطلحات األرصاد الجوية
-

صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة .1998

 يضم ( )224صفحة و ( )2031مصطلحاً. -صدر سنة .1999

 .26المعجم الموحد لمصطلحات المياه
-

صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة .1998

 يضم ( )145صفحة و ( )2204مصطلحات. -صدر سنة .2000
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 .27المعجم الموحد لمصطلحات المعلوماتية
-

صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة .1998

 يضم ( )329صفحة و( )3210مصطلحاً. -صدر سنة .2000

 .28المعجم الموحد لمصطلحات االستشعار عن
بعد
-

صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة .1998

 يضم ( )178صفحة و ( )1196مصطلحاً. -صدر سنة .2000

 .29المعجم الموحد لمصطلحات علوم البحار
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش سنة.1998

 يضم ( )320صفحة و ( )3913مصطلحاً. -صدر سنة .2000
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 .30المعجم الموحد لمصطلحات الحرب
اإللكترونية
 صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر سنة .2002 يضم ( )100صفحة و ( )1021مصطلحاً. -صدر سنة .2004

 .31المعجم الموحد لمصطلحات تقانات األغذية
 صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر سنة .2002 يضم ( )250صفحة و ( )2681مصطلحاً. -صدر سنة .2004

 .32المعجم الموحد لمصطلحات علم الوراثة
 صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر في دمشق سنة .2002 يضم ( )338صفحة و ( )2482مصطلحاً. -صدر سنة .2009
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 .33المعجم الموحد لمصطلحات علم الصيدلة
 صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر في دمشق سنة .2002 يضم ( )389صفحة و ( )3686مصطلحاً. -صدر سنة .2009

 .34المعجم الموحد لمصطلحات الطب البيطري
 صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر في دمشق سنة .2002 يضم ( )294صفحة و ( )2741مصطلحاً. -صدر سنة .2010

 .35المعجم الموحد لمصطلحات النقل
 صادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر بعمان سنة.2008
 يشتمل المعجم على ( )3224مصطلحاً .ويتضمن فهرساعربيا وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2010
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 .36المعجم الموحد لمصطلحات تكنولوجيا
المعلومات

 صادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر بعمان سنة.2008
 يشتمل المعجم على ( )1365مصطلحاً .ويتضمن فهرساعربيا وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2011

 .37المعجم الموحد لمصطلحات التواصل
اللغوي

 صادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر بعمان سنة.2008
 يشتمل المعجم على ( )2022مصطلحاً .ويتضمن فهرساعربيا وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2011
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 .38المعجم الموحد لمصطلحات الهندسة المدنية

 صادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر بعمان سنة.2008
 يشتمل المعجم على ( )3941مصطلحاً .ويتضمن فهرساعربيا وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2012

 .39المعجم الموحد لمصطلحات علم التشريح
العياني

 صادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر بعمان سنة.2008
 يشتمل المعجم على ( )5857مصطلحا ً ،ويتضمن فهرساعربيا وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2015

26

 .40المعجم الموحد لمصطلحات اآلداب
المعاصرة

 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
 يشتمل المعجم على ( )1436مصطلحا ً ، ،ويتضمن فهرساعربيا وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2015

 .41المعجم الموحد لمصطلحات محو األمية
وتعليم الكبار
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
 يشتمل المعجم على  481مصطلحا ،ويتضمن فهرسا عربياوفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2016

 -42المعجم الموحد للمصطلحات التربوية في
مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األطفال
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
-

يشتمل المعجم على  597مصطلحا ويتضمن فهرسا عربيا
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وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2018

 -43ال ُم ْع َجم ال ُمو ّحد ِل ُمصطلَحات ت َ ْعليم األ ْشخَاص
َذ ِوي اإلعاقة
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
 يشتمل المعجم على  1425مصطلحا ،ويتضمن فهرساعربيا وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة .2019

ص َ
طلحات المناهج
 -44ال ُم ْع َجم ال ُمو ّحد ِل ُم ْ
وطرائق التدريس
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
 يشتمل المعجم على  383مصطلحا ،ويتضمن فهرسا عربياوفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة ( ،2020طبعة رقمية).

ص َ
طلحات االستراتيجيات
 -45ال ُم ْع َجم ال ُمو ّحد ِل ُم ْ
التربوية والتعليمية
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
 -يشتمل المعجم على  592مصطلحا ،ويتضمن فهرسا عربيا
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وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة ( ،2020طبعة رقمية).

ص َ
طلحات ال َح َكامة التَّربَوية
-46ال ُم ْع َجم ال ُمو ّحد ِل ُم ْ
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
 يشتمل المعجم على  485مصطلحا ،ويتضمن فهرسا عربياوفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة ( ،2020طبعة رقمية).

ص َ
طلحات اإلشراف
 -47ال ُم ْع َجم ال ُمو ّحد ِل ُم ْ
التربوي
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
 يشتمل المعجم على  340مصطلحا ،ويتضمن فهرسا عربياوفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة ( ،2020طبعة رقمية).

ص َ
طلحات التربية على
 48ال ُم ْع َجم ال ُمو ّحد ِل ُم ْ
اإلبداع واالبتكار
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم سنة.2013
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 يشتمل المعجم على  428مصطلحا ،ويتضمن فهرسا عربياوفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة ( ،2020طبعة رقمية).

ص َ
طلحات الطب الباطني
 -50ال ُم ْع َجم ال ُمو ّحد ِل ُم ْ
 صادق عليه مؤتمر التعريب الثالث عشر المنعقد بجامعةاإلمام محمد بن سعود وبالتعاون مع معهد الملك عبد هللا
للترجمة والتعريب خالل الفترة  27 – 25سبتمبر 2018
بالرياض  --المملكة العربية السعودية.
 يشتمل المعجم على  3182مصطلحا ،ويتضمن فهرساعربيا وفرنسيا مصاحبا.
 -صدر سنة ( ،2020طبعة رقمية).
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