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 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

 

 تأ سيسال   .1

 من أ جل 1961لرابط س نة اب لتنس يق التعريب يف الوطن العربي املكتب ادلامئ ُأنشئ 

ع يف وقد   .وحيدهاوت ييةتقن ال علميية و ال صطلحات وتعريب امللغة العربيية يف التعلمي اس تعامل ال التوسي

ت املادَّة احلادية عرشة من املعاهدة الثقافيية اليت وافق علهيا جملس اجلام ىل ع، 1945م عة عانصَّ

لس رمه جمة اذلي أ بميثاق الوحدة الثقافيي  أ كدكام وجوب توحيد املصطلحات ابللغة العربيَّة، 

َّ عىل   1964معة ادلول العربيَّة س نة جا ة ودمع حركة رضورة توحيد املصطلحات العلميَّة واحلضاري

اول جل ذكل،   التعريب. مئ كتب ادلاها امل أ دركت جامعة ادلول العربيية أ هيِّيَّة الغاية اليت يتوخي

ىل أ مانهتا العامة س نة  ته ا  ، فضمَّ نشئت أُ ا وعندم، 1969لتنس يق التعريب يف الوطن العربي

مة العربيَّة للرتبيَّة والثقافة والعلوم  اتبعة جلامعة ادلول  بوصفها واكةل متخصصة 1970 س نة املنظَّ

 ريب".تنس يق التع مكتبوأ صبح امسه " 1972حلق هبا املكتب يف مايو / أ اير س نة العربية، أُ 

 هدافال    .2

د ال هداف العلمية   جاملها  تنس يق التعريب، ملكتبتتعدي جعل اللغة يف ما ييل : وميكن ا 

م دها ابملصف  ر   ، والعمل عىلللتعلمي والبحث العلمي العربية لغة    دةوحَّ طلحات العلمية واحلضارية امل

هذا فضال  ،من جامعات ومعاهد وأ اكدمييات والهيئات املتخصصة اللغوية، ابلتنس يق مع اجملامع

عدادعن  صدار ا  ه املرشوعات املعجمية املتخصصة اليت وا  يواصلم كام  ؛ا مؤمترات التعريبتقري
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غناء املكتب  دة رمقية سعيا  وراء حتقيق معامجوتصنيفها  يةاملصطلح  هقاعدة بياانتا   ،موحي

دة املداخل ابللغات ال جنبية.  وموسوعات عربية متعدي

 

 مهنجية تنس يق املصطلحات وتوحيدهاعن  .3

عداد املعامجاملتبعة يف للمهنجية العلمية تنس يق التعريب كتبأ وىل م          ثالثية  وحدةامل  ا 

جنلزيية (  –فرنس ية  –اللغة ) عربية  وات مجموعة من الند وعقد ذلكل ، عناية جوهرية ا 

 حىت ييةابللغة العرب  مهنجييات وضع املصطلحات العلميية عىل تقدمي ركزت والورشات العلمية

 :املمتثةل يفاملبادئ ال ساس يية  اختيار يسهمل

صطلح اللغويي ومدلوهل ني مدلول املباس بة أ و مشاركة أ و مشاهبة رضورةم وجود من -1

.الاصطالحِّ  ط يف املصطلح أ ن يس توعب لكَّ معناه العلميي  ، وال يمشرت 

ِّ الواحد ذي املضمون الواحد يف احلقل الواحد. وضعم مصطلح   -2  واحد  للمفهوم العلميي

د ادلالالت للمصطلح الواحد يف احلقل الت  -3 ىل واحد ، وتفضيل اللفظ اخملتصي عنُّب تعدُّ

 اللفظ املشرتك.

حي- 4 ة  ما اس تمعمل منه أ و اس تقرَّ منه من مصطلحااس تقراء وا  ة ت علميَّ اء الرتاث العربي وخاصَّ

بة. ،عربيَّة صاحلة لالس تعامل احلديث  وما ورد فيه من أ لفاظ معري

 سايرة املهنج ادلويلي يف اختيار املصطلحات العلمية:م  -5

راعاة التقريب بني املصطلحات العربيَّة والعامليَّة لتسهيل املقابةل -أ   مل غلني اببيهنا للمش ت مم لعِّ

 وادلارسني.

 عامتد التصنيف العرشيي ادلويل لتصنيف املصطلحات حسب أ صولها وفروعها.ا -ب

 قس مي املفاهمي واس تكاملها وحتديدها وتعريفها وترتيهبا حسب لكيِّ حقل.ت  -ج

ني واملس هتلكني يف وضع املصطلحات.اشرتاك اخمل  -د ِّ  تصي
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يِّصال ادلامئ بني واضعي املصطلحات ومم م -هـ  ا.س تعملهيواصةل البحوث وادلراسات لتيسري االت

ية يف توليد املصطلحات العلمية اجلديدة ابل فضليية طبقا  اس تخدام ال  -6  للرتتيب وسائل اللغوي

 ش تقاق وتعريب وحنت(.التايل: الرتاث فالتوليد ) مبا فيه من جماز وا

بة.ت  -7  فضيل اللكامت العربيَّة الفصيحة املتواترة عىل اللكامت املعرَّ

ال عند الاقتضاء، برشط أ ن تكون مشرتكة بني لهجات عربيَّ تنُّب اللك - 8 ة امت العاميَّة ا 

ىل عامييهتا بأ ن تموضع بني قوسني مثال .  عديدة وأ ن يمشار ا 

 حضة، وتنُّب النافر واحملظور  من ال لفاظ.تفضيل الصيغة اجلزةل الوا -9

 تفضيل اللكمة اليت تسمح ابالش تقاق عىل اللكمة اليت ال تسمح به. -10

 امجلع.التثنية و و تفضيل اللكمة املفردة ل هنا تساعد عىل تسهيل الاش تقاق والنس بة واال ضافة  -11

ة أ و املهبمة، وم -12 يِّفاق تفضيل اللكمة ادلقيقة عىل اللكمة العامَّ ع عربي مملصطلح الاراعاة ات

، دون تقيُّد ابدلالةل اللفظيية للمصطلح ال    .جنيبي املدلول العلميي للمصطلح ال جنيبي

ل اللفظة اليت يوح جذرها ابمل يف حاةل امل -13 فهوم رتادفات أ و القريبة من الرتادف، تمفضَّ

 ال صيلي بصفة أ وحض.

ذا التبس معىن املصطيل اللكمة الشائعة عىل اللكمة ال تفض -14 ال ا  يي لح العلمنادرة أ و الغريبة،  ا 

 ابملعىن الشائع لتكل اللكمة.

 قيقة لكيِّ اظ مرتادفة أ و متقاربة يف مدلولها، ينبغي حتديد ادلالةل العلميية ادلعند وجود أ لف-15

نوع ال  ن هذاواحد  مهنا، وانتقاء اللفظ العلميي اذلي يقابلها. وحيسن عند انتقاء مصطلحات م

ع لك ال لفاظ ذات املعاين القريبة أ و املتشاهبة ادلالةل وتمعال ج كُّ  م  .وعة  و ها مجمأ ن تم  احدة 

16- َّ ة هبم، مراعاة ما ات ون عىل اس تعامهل من مصطلحات ودالالت علميية خاصي بة مفق اخملتصي عري

ة.  اكنت أ و مرتَج 
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ة املصطلحات ذات الصبغة العا-17  امليية، اكل لفاظ ذات ال صللتعريب عند احلاجة، وخاصي

ةل مصطلحات، أ و العنارص وامل  ئيية.ات الكاميركيباليوانيني أ و الالتييني أ و أ سامء العلامء املس تعم 

 ند تعريب ال لفاظ ال جنبيية، يمراعى ما يأ يت:ع  - 18

بة عند اختالف نطقها يف اللغات ال  ترجيح ما سهم -أ    .جنبيَّةل نطقه يف رمس ال لفاظ املعرَّ

 لتغيري يف شلكه، حىتي يصبح موافقا  للصيغة العربيية ومستساغا .ا -ب

ب عربيا ، خيضع لقواعد اللغة وجيوز فيه الاش تقاق والنحاعتبار املص -ج ت، طلح املعرَّ

م فيه أ دوات البدء واال حلاق، مع موافقته للصيغة العربيَّة.  وتمس تخد 

فهتا اللغت -د  يح.صلها الفص ات ال جنبيَّة واس تعاملها ابعامتد أ  صويب اللكامت العربيَّة اليت حري

ة  ابلشك، حرصا  ض  -هـ  ب مهنا خاصَّ ة  واملعرَّ دقية  عىل حصَّة نطقه و بط املصطلحات عامي

 أ دائه.

بل نرش املصطلح  من هذا املنظور، فا ن ، وحبث س م د ملوحَّ اتطوير مهنجيية وضع املصطلح العربي

شاعته جامال،يستندم  وا   يه: مس تلزمات حموريةة أ ربع عىل ، ا 

 الاطراد والش يوع.  -أ   

 رس التداول )قةلي حروف اللكمة الواحدة(.يم  -ب  

ىل ميادين خمتلفة(.ا -ج    ملالءمة ) تفرُّع املصطلح ا 

 لتوليد ) كرثة الاش تقاق من املصطلح(.ا -د 

 مؤمترات التعريب .4

 :عىل ما ييل ق التعريب( من النظام ادلاخيل ملكتب تنس ي8-7-6تنص املواد ) 

حدى ا يمعقد- 1  دلول العربية بدعوة منمؤمتر للتعريب مرة عىل ال قل لك ثالث س نوات يف ا 

ليه  ث من أ حبا ملكتبااملدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، دلراسة ما يقدمه ا 

 .أ هنات بشالقرارا ومقرتحات تتعلق ابلتعريب وتطور اللغة العربية العلمية واحلضارية، واختاذ

 :لالشرتاك يف أ عامل مؤمترات التعريب يدعى- 2
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 .ممثلون عن حكومات ادلول العربية -

 :ممثلون عن الهيئات الآتية -

 . اللغوية واجلامعات العربية والاحتاد العلمي العرب اجملامع-أ  

 .ىل املؤمترعوالهيئات العلمية املعنية ابملوضوعات املعروضة  املنظامت-ب

 .دعون بصفهتم الشخصيةواللغويون اذلين يم  لعلامءا-ج

م بعد مؤمتر التعريب ال ول اذلي  م  ن عىل  راتؤمتامل ات، عقد املكتب عرش 1961لرابط س نة اب ظي

 التايل: الوجه

قرار مشاريع معامج  (20/12/1973ـ12) ابجلزائر يـمؤمتر التعريب الثانـ  وحدة مدلراسة وا 

 كميياء، ،  ال امي يف: الرايضيات، الطبيعة )الفزيايء(، احليوانملصطلحات موضوعات التعلمي الع

توىلي ل وىل، و االثة النبات،  اجليولوجيا. ) وقد توىلي اجملمع العلميي العرايقي طباعة املعامج الث

سنيت  لس تة بنيامج امجمع اللغة العربيية بدمشق طباعة املعامج الثالثة الباقية، ومتي نرش هذه املع

 .مصطلحا ( 14427، ويبلغ مجموع مصطلحات هذه املعامج الس تة 1979و  1976

راسة مشاريع معامج يف موضوعات دل (16/2/1977 -7)ليبيا-طرابلس بمؤمتر التعريب الثالث  -

ق وعمل املنطو يه: اجلغرافيا، والفكل)اجملموعة ال وىل(، التارخي،  الفلسفة  ،التعلمي العامي 

وعات ام درس هذا املؤمتر مشاريع معامج موحَّدة يف موضالنفس، الصحة وجسم اال نسان. ك

 ت البحتةضييايه: معجم اال حصاء، معجم الفكل )اجملموعة الثانية(، معجم الراي ،التعلمي العايل

ا لحاهتع مصطويبلغ مجمو  ؛اعة هذه املعامج ونرشها وتوزيعهاوقد توىل املكتب طب)والتطبيقيية. 

 مصطلحا (.  10583 حوايل  

وحدة يف املعامج مجموعة من املدرس  (22/4/1981 -20) املغرب طنجةب الرابع  ر التعريبمؤمت -

،  تجارةيه: الكهرابء، هندسة البناء، احملاس بة، ال  ،موضوعات التعلمي املهيني والتقيني 

تهعجم وهة )و ـا، احلاس بات اال لكرتونيـاجليولوجي (،رولـالبت) النفط ة، النجارة،ـالطباع  م أ عدَّ

َّة ابلتعاون مع املكتب( مة العربيية للعلوماملنظَّ  داري اليت عامج تكل امل طباعةوقد قام املكتب ب  ؛اال 

 مصطلحا .  28691  اوع مصطلحاهتـيبلغ مجم
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انب اخلامس التعريبمؤمتر  - مي حَّدة يف درس وأ قر مشاريع معامج مو  (25/9/1985-21) ، ال ردنع 

ية،  مع  ءمعجم الفزياي نرثوبولوجيا،ية ،  معجم الاجامتع وال  جم الرتب موضوعات: الفزيايء النووي

ة، معجم اللسانيات، كام درس املؤمتر وأ قرَّ معا ة، معجم الكميياء العامي ت دهتا هجامج أ عالعامي

ه الاحتاد العربي  ،خمتصة ابلتعاون مع املكتب اب ـلع لل  يه: معجم ال لعاب الرايضية )أ عدَّ

مة العربيَّة للتمنية ـاعالرايضيية(، املعجم العربي الزر ته املنظَّ عجم العربي يية(، امللزراع ايي )أ عدَّ

حصاء  يق(، التوث و للمصطلحات والتعاريف اال حصائيية وادلميغرافيية )أ عده املركز العربي لال 

اد العربي للسكك احلد ية )أ عده الاحتيِّ يةالقاموس العامي ملصطلحات السكك احلديدي  (. ويبلغيدي

  مصطلحا . 40096 حوايل   هذه املعامج مجموع مصطلحات

 درس وأ قر مشاريع معامج( 30/9/1988-26) املغرب لرابطابمؤمتر التعريب السادس،  -

 لقانون.امعجم ، ، معجم املوس يقى، معجم الآاثراجلغرافيامعجم  ي: معجم الاقتصاد،ـموحَّدة ه

 مصطلحا . 10465 اويبلغ مجموع مصطلحاهت

ملعامج درس وأ قرَّ مشاريع ا( 1/2/1994-23/1) ، السودانخلرطوماب عالساب التعريب ؤمترم -

دة،  معجماملوحدة التالية: معجم الس ياحة، معجم الزالزل،  معجم ا غ ويبل؛ ئةالبي  لطاقات املتجديِّ

 مصطلحا . 8010 ا حوايل  مجموع مصطلحاهت

أ قرَّ مشاريع درس و  (8/5/1998-4) ، املغرب راكشمب  ر التعريب الثامن والتاسعمؤمت -

َّة،  معجم الفنون التشكيليَّة،  م،  معجمال عالامعجم  املعامج املوحدة : معجم التقنيَّات الرتبوي

ية، معجم علوم البحار، معجم علوم املياه م ، معجالاستشعار عن بمعد،  معجم ال رصاد اجلوي

 لحا .مصط 22209 ا حوايل  ويبلغ مجموع مصطلحاهت؛ كيةاملعلوماتية، معجم الهندسة املياكني 

امج درس وأ قري مشاريع املع (25/7/2002 -20) ، سورايدمشقب مؤمتر التعريب العارش -

،  معجم ونييةاملوحَّدة التالية: معجم تقاانت ال غذية، معجم عمل الوراثة، معجم احلرب اال لكرت 

،  معجم الصيدةل  مصطلحا . 9930 اويبلغ مجموع مصطلحاهت؛ الطبيِّ البيطرييِّ
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انب مؤمتر التعريب احلادي عرشـ ــــــ قري ( درس وأ  10/2008 /16ـــ  12) ، ال ردنعمي

دسة مشاريع املعامج املوحدة : معجم مصطلحات تكنولوجيا املعلومات، معجم مصطلحات الهن

معجم مصطلحات الطب املدنية، معجم مصطلحات التواصل اللغوي، معجم مصطلحات النقل، 

ات معجم مصطلح فضال عن مصطلحا . 13193 ا حوايل  مصطلحاهتويبلغ مجموع  ؛)عمل الترشحي(

ة، معجم مصطلحات التدبري املالبس والغسل والنس يج، معجم مصطلحات أ لفاظ احلضار 

 ا. ، واملعامج الثالثة ال خرية بصدد املراجعة والتحيني واال عداد للنرش رمقياملزنيل

وأ قري  ( درس21/11/2013ـــــ  17) ، السودانخلرطوماب مؤمتر التعريب الثاين عرشــــــ 

يات سرتاتيج مشاريع املعامج املوحدة: معجم مصطلحات التقومي الرتبوي، معجم مصطلحات الا

 ذوي تعلمي ، معجم مصطلحات املناجه  وطرائق التدريس، معجم مصطلحاتالرتبوية والتعلميية

 وية يفاملصطلحات الرتبالاحتياجات اخلاصة، معجم مصطلحات املناجه وطرائق التدريس، معجم 

بوية الرت  مرحةل الطفوةل املبكرة ورايض ال طفال، معجم مصطلحات احلاكمة الرتبوية ) اال دارة

الرش يدة(، معجم مصطلحات اال رشاف الرتبوي، معجم مصطلحات ال سايس املدريس، معجم 

جم ، معمصطلحات التقنيات الرتبوية، معجم الرتبية عىل قمي ادلميقراطية وحقوق اال نسان

مصطلحات الرتبية عىل اال بداع والابتاكر، معجم مصطلحات الرايضة، معجم مصطلحات 

 ايل  ا حو ويبلغ مجموع مصطلحاهت ؛ارات، معجم مصطلحات هندسة املياهتكنولوجيا هندسة الس ي

 مصطلحا . 31386

ب برحاوانعقد  (2018) اململكة العربية السعودية –مؤمتر التعريب الثالث عرش ابلرايض  -

ة جامعة اال مام محمد بن سعود اال سالمية، وبتعاون علمي بني معهد املكل عبد هللا للرتَج

البحث حول تعريب املصطلح العلمي  حيث واصلنا، والتعريب ومكتب تنس يق التعريب

والتقين واحلضاري، وحبضور علامء اللغة واملعجميني واجملمعيني من خمتلف اجملامع اللغوية 

؛ ونظمت عىل هامش املؤمتر ندوة اكن ات اجلامعية، والهيئات اخملتصةسسالعربية، واملؤ 

لوم والتيقنيةموضوعها :  نيم العم طِّ أ صدر أ عاملها معهد املكل عبد هللا يف جمدلين؛ ، التَّعريبم وت و 

وهذه مناس بة ساحنة ل توجه لسعادة أ .د أ محد البنيان معيد املعهد بأ صدق عبارات التقدير 
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اذلي بذهل يف تنظمي هذا املؤمتر، ولفريق معهل عىل لك الرعاية والعناية.  والشكر عىل اجلهد

هتم جماالت: الطب الباطين؛ وقد صادق املؤمتر عىل مجموعة من املشاريع املعجمية اجلديدة 

جناز  دليبلوماس ية؛ الهتيئة العمرانية؛طب وجراحة ال طفال؛ املعادن؛ ا كام يتعزز هذا الرصيد اب 

دارة النفاايت  ARABTERMين تفاعيل معجم موسوعي تق خيتص مبجاالت: املناخ والبيئة وا 

 الصلبة؛ الطاقات املتجددة؛ النقل والبنية التحتية؛ الهندسة الكهرابئية.

 املوحدة العلمية والتقنية للمصطلحات العرباملرصد  .5

لنظر يف امت حتيت ال أ حد ينكر اليوم أ ن العامل العرب تواهجه حتدايت املعرفية املعلوماتية، وال

وقع مبلعربية اأ هية السعي ل ن تمتتع اللغة من هنا وضعية اس تعامل اللغة العربية عىل الشابكة؛ 

ممكن   عددممتزي عىل صعيد توفري املعامج الوظيفية والتخصصية عىل الشابكة ليس تفيد مهنا أ كرب

آخر تواهجه اللغة العربية ويه  حلديثة نيات اتراتد أ فق التق من املهمتني والباحثني، وهذا حتدي أ

 يفوفرة بلتغالب لك مظاهر الهتميش، وسطوة اللهجات املمزوجة ابلتعابري ال جنبية املنترشة 

مية ت العل للمصطلحاالرصد التشاريك من هنا أ هية  ال ماكن العامة، ووسائل اال عالم واالتصال.

م  غناء اللغة العربية ابمل امع اجملق مع لتنس يلك ذكل ابلتعاون وا ،تجدي س   والتقنية وتوحيدها من أ جل ا 

َّة والعلميية العربيية واحتيِّ  وجه تل اومن شأ ن هذا  ال جنبيية.و  ادها، وبنوك املصطلحات العربييةاللغوي

ما هو  قوف، املصطلحات ومعاجلهتا يميرسي  ختزينأ ن د وحَّ املصطلحي املتصنيف ال  اذلي يعمتد

عمتد من مميا هو ، أ وفيينا ب ( infoterm)مركز املعلومات املصطلحية  معمول به يف مة قبل  مم منظَّ

 .(isoجنيف ) التقييس ادلوليية يف

التوجه حنو جممتع املعرفة عىل َجةل من املتغريات ختص الصناعة املعجمية احلديثة، وصلهتا يتأ سس 

حدد برضورة التفكري يف وضع س ياسة لغوية لك القطاعات التقنية واحلضارية العامة. ذلكل، تت

نشاء بنك مصطلحات موحدة  آفاق املس تقبل اللغوي العرب بتعميق البحث يف التمنية اللغوية، وا  أ

يطم عربية  هااملصطلحات و تممن ، مع رضورة تديد مهنجية وضع املعامج وصياغة املصطلحات تقييسم

طلحات تغذية املرصد العرب للمص، بغاية والاس تفادة من التقنيات احلديثة والتجارب العاملية
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ىل منصة تشاركية مفتوحة للعمل املعجمي، وتوفريها للمجامع  العلمية والتقنية املوحدة وتطويره ا 

  اللغوية واخلرباء عرب احلوس بة السحابية.
 

ار انفج يشهد العامل منوا  متسارعا  يف مكي املصطلحات اليت توضع وتتطور بشك يويم يف ظل

، ملصطلحيةااانت كل، فالامنذج املتيبعة يف احلصول عىل البياملعلومات املتاحة عىل الشابكة. ومع ذ

  .معاجلهتا ونرشها، ال تواكب الطلب املزتايد
ة يف الوصول الآين للمصطلحات احلديثة، متعددة اللغات، وبوس ائل لقد أ حضت احلاجة ملحي

عادة اس تخداهما يف تطبيقات خمتلفة وبطرق متعدد ةل وسه ةتشاركية ملعاجلهتا ونرشها، وكذا ا 

ىل توفري بنك للمصطلحات العربية املوحدة عمل عىل ي املنال. من هذا املنظور، يسعى املكتب ا 

 :حتقيق ال هداف التالية

  .توفري رصيد مصطلحي يكتيس صفة املرجعية -

 .توفري املادة اللغوية الرضورية لعملية التعريب والرتَجة -

شاعة املصطلح العلمي العرب املوحد بني املس تعمل -   .ني يف الوطن العربا 

شاعة أ لفاظ احلضارة املوحدة بني املس تعملني يف الوطن العرب -  .ا 

 .تقريب اللغة العربية من املس تعمل ابلوسائل التقانية احلديثة -

 .جعل اللغة العربية لغة تواصل وتعلمي وحبث علمي -

غناء اللغة العربية ابملفردات واملصطلحات اجلديدة - رشاك املس تعمل يف ا   .ا 

نيات احلديثة أ حد جيادل اليوم أ هية ورضورة الاخنراط يف التطورات اليت محلهتا التق  ال

ماكنيات التشبيك بني لك املهمتني ابلصناعة املعجمية  والتوليد املصطلحي من أ جل  مواكبة  وا 

نتاج املصطلحي والاس تفادة من التجارب املرتامكة يف بعض املراكز املتخصصة  الوترية الرسيعة لال 

املزتايد من طرف واملنترشة عرب العامل، واال سهام يف الاس تجابة، ابلرسعة الالزمة، للطلب 
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املتخصصني واملس تعملني العاديني؛ هكذا، أ طلق مكتب تنس يق التعريب أ وىل اللبنات ال نشاء 

مرشوع بنك عرب للمصطلحات بغية توفري مصطلح عرب دقيق وموحد يف ش ىت احلقول 

يف موضوع    2009والثانية بدمشق عام 2008املعرفية ؛ فعقد ذلكل ندوتني ال وىل بطرابلس عام 

آفاق التعريب"  نرشت أ عاملها مضن   ؛من جمةل ) اللسان العرب( 66عدد "مرصد اللغة العربية وأ

يهثا ا وحتدتوفر املكتب عىل قاعدة بياانت لتخزين املصطلحات وتمنيطها والتعامل معهي واليوم، 

شاريع ىل امل ا  وتبويهبا. وتتكون هذه القاعدة من املعامج املوحدة اليت أ صدرها املكتب ابال ضافة 

 اجملامع تب مناملعجمية املعروضة عىل مؤمترات التعريب والقوامئ املصطلحية اليت يتوصل هبا املك 

نك هذا الب  يتوفراللغوية العربية والهيئات العلمية املتخصصة واملنشورة يف جمةل اللسان العرب. و 

 50أ كرث من ( يف عرب-رنيسف –مدخل موحد ابللغات الثالث )اجنلزيي  127500حوايل عىل 

  مصطلحا ابللغات العربية والفرنس ية واال جنلزيية.  382500، مبا يعادل ال علمياجما

6. ARABTERM  بأ ربع لغات: معجم ٌ تقين تفاعيل    

تنس يق  مبكتب ممثةل  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلومبني  مبوجب اتفاقية تعاون موقعة

 ممثةل يف َجهورية أ ملانيا الاحتادية ية للتعاون الاقتصادي والتمنيةالوزارة الاحتاد، والتعريب ابلرابط

جناز املعجم التقين التفاعيل رشم ،GIZ ال ملانية للتعاون الفينابلواكةل  بأ ربع  ARABTERMع يف ا 

ال ملانية واال جنلزيية والفرنس ية، مصحوبة برتَجة للمصطلحات التقنية ابللغة العربية  :لغات  يه

رفقة بتعر  يس تفيد  متاحة معل وس يةل املعجم ليكون خمتلفةصناعية قطاعات مي هت ،يفات دقيقةومم

الكتب التعلميية واملناجه  مؤلفو، و املهندسون وال ساتذة والباحثون والطلبة واملرتَجون  امهن

؛ واملعجم متاح ابجملان عىل  والنصوص ذات الصةل هبذه القطاعاتادلراس ية  وال دةل  التقنية 

قد انهتىى خرباء مكتب تنس يق و ؛    www.arabterm.orgمن خالل املوقع املوايل:الشابكة 

عداد املعامج التالية:  GIZ التعريب والواكةل ال ملانية للتعاون ادلويل  من ا 

ملتجددة ا الطاقات،  ( مصطلحا 7700) املياه  هندسة ،( مصطلحا 4700)الس يارات  تقاانت

 455)  النس يج معجم مصطلحات  ،(مصطلحا 3000)الكهرابئية الهندسة ،  (مصطلحا 5500)

املناخ والبيئة  معجممصطلحا(  ،  180) التحتية والبنية معجم مصطلحات النقل  مصطلحا(،

http://www.arabterm.org/
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دارة النفاايت الصلبة  3943)  معجم مصطلحات الهندسة املدنيةمصطلحا (  ،   1085)   وا 

 ، أ يضا،يش متل املعجمو  مصطلحا(؛ 1369) معجم مصطلحات تقانة املعلومات  مصطلحا(  ،

ماكنية تبادلعىل منتدى حواري تفاعيل يوفر  املساهة يف وضع مقرتحات أ و  ،املعلومات لزواره ا 

 . املنشورة لرتجامتا تغين وتزيد من دقة

لعربية ابأ ربع لغات: مصطلحا  420000مدخال، مبا يناهز  105000وتش متل قاعدة البياانت عىل 

 والفرنس ية واال جنلزيية وال ملانية.

 استرشاف املس تقبل.  7

 يف ضوءيتضح من خالل ما س بق، وأ خذا ابالعتبار منجزات مكتب تنس يق التعريب  

يف  طيط لغوي خت لكي التوهجات العامة ملشاريع وبرامج املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، أ ن 

 :، معوما، عىل أ مرين أ ساس ينييستندم  واملعجمي لحيجمال العمل املصط

بعادها اول بأ  كسب توطني املعرفة، ومعاجلة وضع اللغة يف اجملمتع اعتبارا جملاالت التيد أ وال: 

 .الاجامتعية والاقتصادية والثقافية

ل جما توس يعو تطويرم وحتديثم الكفاايت الليغوية مبا يفيد حتسني تدريس الليغة العربية  اثنيا:

ة   .اس تعاملها يف احلياة العامي

 ططه،وخم  التيعريب ملزيد اهامتم واعتناء مبتطلبات اجةحبزالت ما  اللغة العربيةيتأ كدم مما سلف أ ن  

تلف خم ا يف وصياغة هتيئة  لغوية  تس تحرض راهنية اس تخدام اللغة العربية وتويد مس توى تعليمه

ُّامت واملعارف، وميادين الشأ  ، وتتبع انعاكساته عىل التي التعلميية ال سالك اسة يف الس ي عامي ن العل

متع ش اجمل تد اللغة العربية نفسها، ذات يوم، حتيا عىل هام لك ذكل من أ جل أ الي  ؛والاقتصاد

ليه وتتغذي   .ى منهاذلي تنمتي ا 

ىل مكتب تنس يق التعريب يطمحم   لعرب،اال سهام يف تمنية البحث اللغوي واملعجمي امواصةل  ا 

غناءم احمل    :بمغية   العلمي والتقين واحلضاري العامي  هامتم ابملصطلحالاتوس يع و  ، و  توى العربا 

امان تديد وي م   علميةنافس ية لت  هذا احملتوى يف العلوم اال نسانية والتيكنولوجيات ض  جم  ة.ر 
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غفال العالقة املوجودة بني الاختياراتو  ، عدم ا  وية، اللغ تتطلب هذه الاعتبارات، من غري شكي

لتعلمي ية يف اب العر  وقضااي التمنية والاندماج يف جممتع املعرفة، مبا أ ن ال مر يتعلق ابس تخدام اللغة

وق والعمل، والاق تطلي البحث العلمي، أ ي يتعلق مبجال حبث تتقاطع مضنه مم و  تصاد بات السي

  .والفكر، فضال عن مجمل ال هداف اليت تندرج مضن دائرة التكوين وتمنية املعارف

آفهذا املنظور،من   ية  ية اللغو ة التمن برضورة تعميق الوعي بأ هياق املس تقبل اللغوي العرب تتعليقم أ

 ا مقرتنٌ قبلهة؛ وأ ن مس ت واحلرص عىل اختاذ العربية الفصحى لغة للتعلمي والعمل واال عالم واال دار 

س تعامل اضعية و  الرتَجة ومواهجة حتدايت املعرفية املعلوماتية، والنظر يفو  يت  التعريببدمع حرك

ن وضع س ياسة لغوية ومعجمية ميثل جحر الزاوية يف لك ات قطاع اللغة العربية عىل الشابكة؛ ا 

ذا مل تس تجب لغة ما لك حتوالت احلياة وتم و  ،الرتبية والثقافة والعلوم  ِّ ا  هنا تتقلص ،عجمهاد مم دي  فا 

  .وترتكم ماكهنا لغريها من اللغات

وضع  ر أ وعند تصوي مة يف الس يياسة اللغوية لك البالد العربية ذلكل، ميثلم التينس يق حلقة هم

ةلم ل جل هذه الغاايت، تمتثل ال هداف اجمل ؛س ياسة لمغوية للمصطلحات العلمية والتقنية   م 

  :يف رامج من ب مكتب تنس يق التعريب وفق ما ينجزهللمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

غناء اللغة العربية ابمل - م ا   .تحدثس   صطلح العلمي والتقين امل

 .ودة تعلمي اللغة العربيةاملساهة يف ج   -

ل اللغة مع حميطها السوس يو ثقايف، واحلرص أ ن تكون التمنية اللغوية الاهامتم املس متر بتفاعم  -

غوي ث اللس بة والربجميات؛ ل ن البحصحوبة ابملعاجلة الآلية للغة العربية عىل صعيد احلو  م  

ر تقنيا وأ سلوبيا ويعكس ثقافة عرصه. واملعجمي   يتطوي

 

 

 : املعامج املوحدةملحق
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  املعاجم املوّحدة
عريب( -فرنسي –)إجنليزي   

 
 

 

. المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات )الطبعة 1

1- 2) 

 .1985صادق عليه مؤتمر التعريب الخامس باألردن سنة  -

 ( مصطلحاً.1744( صفحة و )260يضم ) -

 )الطبعة الثانية(. 2002 صدر سنة -

 

. المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة 2

 والنووية

 .1985صادق عليه مؤتمر التعريب الخامس باألردن سنة  -

ً 6316( صفحة و )524يضم ) -   .( مصطلحا

 . 1989صدر سنة  -
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. المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات 3

 والفلك

 .1973الجزائر سنة صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني في  -

ً 4067( صفحة و )352يضم ) -  .( مصطلحا

  .1990صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات الموسيقى4

 .1988صادق عليه مؤتمر التعريب السادس بالرباط عام  -

 ( مصطلحاً.845( صفحة و )96يضم ) -

 . 1992صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات الكيمياء5

 .1985عريب الخامس باألردن سنة صادق عليه مؤتمر الت -

ً 4533( صفحة و )392يضم ) -  .( مصطلحا

  .1992صدر سنة  -
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. المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة 6

 وجسم اإلنسان

 .1977صادق عليه مؤتمر التعريب الثالث في ليبيا عام  -

ً 2134( صفحة و )176يضم ) -  .( مصطلحا

 .1992صدر سنة  -

 

 اآلثار والتاريخ. المعجم الموحد لمصطلحات 7

صادق عليه مؤتمر التعريب السادس في الرباط سنة  -

1988. 

ً 3024( صفحة و )176يضم ) -  .( مصطلحا

  .1992صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات علم األحياء8

 .1973صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني في الجزائر سنة  -

ً 6561( صفحة و )560يضم ) -  .( مصطلحا

 .1993صدر سنة  -
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 . المعجم الموحد لمصطلحات الجغرافيا 9

 .1988صادق عليه مؤتمر التعريب السادس بالرباط سنة  -

ً 2700( صفحة و )324يضم ) -  .( مصطلحا

 . 1994صدر سنة  -

 

. المعجم الموحد لمصطلحات التجارة 10

 والمحاسبة 

 .1981صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة  -

ً ( 8862( صفحة و )696يضم ) -  .مصطلحا

 .1995صدر سنة  -

 

 المعجم الموحد لمصطلحات الطاقات المتجددة . 11

 .1994صادق عليه مؤتمر التعريب السابع، بالخرطوم سنة  -

ً 1180( صفحة و )114يضم ) -  .( مصطلحا

 .1996صدر سنة  -
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. المعجم الموحد للمصطلحات المهنية 12/1

 هرباء(ك-( )طباعة I جوالتقنية )

 .1981التعريب الرابع بطنجة سنة  صادق عليه مؤتمر -

 ( مصطلحاً.2838( صفحة و )272يضم ) -

 . 1996صدر سنة  -

 

. المعجم الموحد للمصطلحات المهنية 12/2

 جارة( ن-( )بناء II جوالتقنية )

 .1981صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة  -

 ( مصطلحاً.3734( صفحة و )320يضم ) -

 . 1999صدر سنة  -

 

 معجم الموحد لمصطلحات العلوم اإلنسانية. ال13

 لتربية(ا-نثروبولوجيا االجتماع واأل-)الفلسفة 

 .1985صادق عليه مؤتمر التعريب الخامس باألردن سنة  -

 ( مصطلحاً.4351( صفحة و )384يضم ) -

 . 1997صدر سنة  -
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 . المعجم الموحد لمصطلحات القانون 14

 .1988صادق عليه مؤتمر التعريب بالرباط سنة  -

 مصطلحاً.   3218صفحة و 399يضم  -

 )الطبعة الثانية(.  2014صدر سنة  -

 

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات السياحة 15

 .1994الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب السابع  -

 ( مصطلحاً.3121( صفحة و )264يضم ) -

 . 1999صدر سنة  -

 

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات الزالزل 16

 .1994الخرطوم سنة بؤتمر التعريب السابع صادق عليه م -

 ( مصطلحاً.1962( صفحة و )167يضم ) -

 . 1999صدر سنة  -
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 . المعجم الموحد لمصطلحات الجيولوجيا 17

 .1981صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة  -

 ( مصطلحاً.4623( صفحة و )404يضم ) -

 . 2000صدر سنة  -

 

 قتصاد . المعجم الموحد لمصطلحات اال18

 .1981صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة  -

 ( مصطلحاً.4623( صفحة و )404يضم ) -

 . 2000صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات النفط 19

تمت دراسته خالل مؤتمرين للتعريب: األول عقد بالجزائر  -

 .1977والثاني بليبيا سنة  1973سنة 

ً 6089( صفحة و )622يضم ) -  .( مصطلحا

 . 1999صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات البيئة 20

 .1994سنة بالخرطوم صادق عليه مؤتمر التعريب السابع  -

 ( مصطلحاً.1747( صفحة و )191يضم ) -

 . 1999صدر سنة  -
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. المعجم الموحد لمصطلحات الهندسة 21

 الميكانيكية 

سنة  بمراكش صادق عليه مؤتمر التعريب الثامن والتاسع -

1998. 

 ( مصطلحاً.2828( صفحة و )213يضم ) -

 . 1999صدر سنة  -

 
 . المعجم الموحد لمصطلحات التقنيات التربوية 22

سنة مؤتمر التعريب الثامن والتاسع بمراكش صادق عليه  -

1998. 

 مصطلحاً. 1248صفحة و 276يضم  -

 .2015صدر سنة  -

 

. المعجم الموحد لمصطلحات اإلعالم )الطبعة 23

 ينة(الثانية مح

 .1998بمراكش سنة مؤتمر التعريب الثامن والتاسع صادق عليه  -

ً 4055( صفحة و )358يضم ) -  .( مصطلحا

 )الطبعة الثانية(.  2012صدر سنة    -
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 . المعجم الموحد لمصطلحات الفنون التشكيلية24

 .1998بمراكش سنة مؤتمر التعريب الثامن والتاسع صادق عليه  -

 طلحاً.( مص1524( صفحة و)188يضم ) -

 . 1999صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات األرصاد الجوية 25

 .1998بمراكش سنة مؤتمر التعريب الثامن والتاسع صادق عليه  -

 ( مصطلحاً.2031( صفحة و )224يضم ) -

 . 1999صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات المياه 26

 .1998سنة بمراكش مؤتمر التعريب الثامن والتاسع صادق عليه  -

 ( مصطلحات.2204( صفحة و )145يضم ) -

 . 2000صدر سنة  -
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 . المعجم الموحد لمصطلحات المعلوماتية 27

 .1998بمراكش سنة مؤتمر التعريب الثامن والتاسع صادق عليه  -

 ( مصطلحاً.3210( صفحة و)329يضم ) -

 . 2000صدر سنة  -

 

. المعجم الموحد لمصطلحات االستشعار عن 28

 بعد 

 .1998بمراكش سنة مؤتمر التعريب الثامن والتاسع عليه  صادق -

 ( مصطلحاً.1196( صفحة و )178يضم ) -

 . 2000صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات علوم البحار29

الثامن والتاسع بمراكش سنة مؤتمر التعريب صادق عليه  -

1998. 

 ( مصطلحاً.3913( صفحة و )320يضم ) -

 . 2000صدر سنة  -
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عجم الموحد لمصطلحات الحرب . الم30

 اإللكترونية

 .2002صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر سنة  -

 ( مصطلحاً.1021( صفحة و )100يضم ) -

 .2004صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات تقانات األغذية31

 .2002صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر سنة  -

 ( مصطلحاً.2681( صفحة و )250يضم ) -

 .2004صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات علم الوراثة32

 .2002صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر في دمشق سنة  -

 ( مصطلحاً.2482( صفحة و )338يضم ) -

 .2009صدر سنة  -
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 . المعجم الموحد لمصطلحات علم الصيدلة33

 .2002صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر في دمشق سنة  -

 مصطلحاً.( 3686( صفحة و )389يضم ) -

 .2009صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات الطب البيطري34

 .2002صادق عليه مؤتمر التعريب العاشر في دمشق سنة  -

 ( مصطلحاً.2741( صفحة و )294يضم ) -

 .2010صدر سنة  -

 

 . المعجم الموحد لمصطلحات النقل35

عمان سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر  -

2008. 

( مصطلحاً. ويتضمن فهرسا 3224لمعجم على )يشتمل ا -

  عربيا وفرنسيا مصاحبا.

 .2010صدر سنة  -
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. المعجم الموحد لمصطلحات تكنولوجيا 36

 المعلومات 

 

عمان سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر  -

2008. 

( مصطلحاً. ويتضمن فهرسا 1365يشتمل المعجم على ) -

  عربيا وفرنسيا مصاحبا.

 .2011صدر سنة  -

 

. المعجم الموحد لمصطلحات التواصل 37

 اللغوي 

 

عمان سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر  -

2008. 

( مصطلحاً. ويتضمن فهرسا 2022يشتمل المعجم على ) -

  عربيا وفرنسيا مصاحبا.

 .2011صدر سنة  -
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 . المعجم الموحد لمصطلحات الهندسة المدنية 38

 

عمان سنة بيب الحادي عشر صادق عليه مؤتمر التعر -

2008. 

( مصطلحاً. ويتضمن فهرسا 3941يشتمل المعجم على ) -

  عربيا وفرنسيا مصاحبا.

 .2012صدر سنة  -

 

. المعجم الموحد لمصطلحات علم التشريح 39

 العياني 

 

عمان سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الحادي عشر  -

2008. 

ً 5857)يشتمل المعجم على  - فهرسا ويتضمن ، ( مصطلحا

  عربيا وفرنسيا مصاحبا.

 .2015صدر سنة  -
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. المعجم الموحد لمصطلحات اآلداب 40

 المعاصرة  

 

الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر  -

2013. 

ً 1436يشتمل المعجم على ) - ، ويتضمن فهرسا ، ( مصطلحا

  عربيا وفرنسيا مصاحبا.

 . 2015صدر سنة  -

 

المعجم الموحد لمصطلحات محو األمية . 41

 وتعليم الكبار 

الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر  -

2013. 

مصطلحا، ويتضمن فهرسا عربيا  481يشتمل المعجم على  -

  وفرنسيا مصاحبا.

 .2016صدر سنة  -

 

المعجم الموحد للمصطلحات التربوية في  -42

 طفالمرحلة الطفولة المبكرة ورياض األ

الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر  -

2013. 

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

 .2018صدر سنة  -

 

ص ْشَخالُموّحد ِلُمصطلَحات تَْعليم األالُمْعَجم ا -43

 َذِوي اإلعاقة 

الخرطوم سنة بشر صادق عليه مؤتمر التعريب الثاني ع -

2013. 

مصطلحا، ويتضمن فهرسا   1425يشتمل المعجم على  -

 عربيا وفرنسيا مصاحبا.

 .2019صدر سنة  -

 

لُموّحد ِلُمْصَطلحات المناهج الُمْعَجم ا -44

 وطرائق التدريس 

الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر  -

2013. 

مصطلحا، ويتضمن فهرسا عربيا   383يشتمل المعجم على  -

 وفرنسيا مصاحبا.

 ، )طبعة رقمية(.2020صدر سنة  -

 

ت الستراتيجيااالُمْعَجم الُموّحد ِلُمْصَطلحات   -45

 التربوية والتعليمية

الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر  -

2013. 

رسا عربيا مصطلحا، ويتضمن فه 592يشتمل المعجم على  -



 

 29 

 وفرنسيا مصاحبا.

 ، )طبعة رقمية(.2020صدر سنة  -

 

 بَوية لتَّرُموّحد ِلُمْصَطلحات الَحَكامة االُمْعَجم ال-46

الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر  -

2013. 

مصطلحا، ويتضمن فهرسا عربيا   485يشتمل المعجم على  -

 وفرنسيا مصاحبا. 

 ، )طبعة رقمية(.2020سنة صدر  -

 

لُموّحد ِلُمْصَطلحات اإلشراف الُمْعَجم ا -47

 التربوي

 

الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر  -

2013. 

 ، ويتضمن فهرسا عربيامصطلحا  340يشتمل المعجم على  -

 وفرنسيا مصاحبا.

 ، )طبعة رقمية(.2020صدر سنة  -

 

لى الُمْعَجم الُموّحد ِلُمْصَطلحات التربية ع 48

 اإلبداع واالبتكار

 

الخرطوم سنة بصادق عليه مؤتمر التعريب الثاني عشر  -

2013. 
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، ويتضمن فهرسا عربيا مصطلحا 428يشتمل المعجم على  -

 وفرنسيا مصاحبا.

 ، )طبعة رقمية(.2020صدر سنة  -

 

 ي حات الطب الباطنلُموّحد ِلُمْصَطلالُمْعَجم ا - 50

صادق عليه مؤتمر التعريب الثالث عشر المنعقد بجامعة  -

 اإلمام محمد بن سعود وبالتعاون مع معهد الملك عبد هللا

 2018سبتمبر  27 – 25للترجمة والتعريب خالل الفترة 

 .المملكة العربية السعودية --بالرياض 

تضمن فهرسا ، ويمصطلحا 3182يشتمل المعجم على  -

 عربيا وفرنسيا مصاحبا.  

 ، )طبعة رقمية(.2020صدر سنة  -

 
 

 

 

 
  


