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�إن التط ــور الكـبـي ــر
الذي ي�شهـده العالم،
يراف ـقـ ــه ظـ ـه ـ ـ ـ ــور
كـثـيـر من المفاهيم
والم�سـتـجـ ـ ــدات التي
�إيمان الن�ص ـ ــر
فر�ضت نف�سها على
خبيرة في مكتب
تن�سيق التعريب
اللغات المعا�صرة،
�سيما في المجاالت العلمية والتقنية مما
�أوجب و�ضع مقابالت ليتم تداولها بو�صفها
م�صطلحات جديدة.
ولأ�سباب مختلفة ،لعل �أهمها اختالف
لغات الم�صدر ،تباينت هذه المقابالت
بين قطر و�آخر .ولهذا �أ�صبح لزاما علينا
توحيد م�صطلحاتنا لتهيئة الأر�ضية اللغوية
ال�سليمة لم�سايرة ركب الح�ضارة الحديثة.
لقد مر �أكثر من ن�صف قرن على �إن�شاء
مكتب تن�سيق التعريب ،تمكن خالله من
ن�شر  40معجما في مجاالت مختلفة،
باللغات العربية والإنجليزية والفرن�سية.
ولال�ستفادة مما تتيحه و�سائل الإعالم
واالت�صال الحديثة ،ومع تطلعات المكتب
نحو التطوير والتحديث ،جاءت اتفاقية
ال�شراكة بين المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم (ممثلة بمكتب تن�سيق
التعريب) والوزارة الألمانية االتحادية
للتعاون االقت�صادي والتنمية (ممثلة بـ )GIZ
من �أجل �إنجاز م�شروع  Arabtermالهادف
�إلى توحيد الم�صطلحات التقنية العربية
وفتح المجال �أمام لغات معا�صرة ،كاللغة
الألمانية ،مع �ضمان ا�ستخدام المعايير
المتبعة في و�ضع الم�صطلحات وتوحيدها
قبل عر�ضها على م�ؤتمرات التعريب
للم�صادقة عليها و�إقرارها.
وفي �إطار هذه ال�شراكة ،بد�أ الطرفان
مبا�شرة العمل على و�ضع قامو�س مو�سوعي
تقني مكون من �أربع لغات (العربية،
الإنجليزية ،الفرن�سية ،الألمانية) يمكن
ا�ستخدامه على ال�شابكة (الإنترنت) مجانا
من قبل جميع المهتمين.
وهو م�شروع مفتوح ال�ستيعاب مجلدات
�إ�ضافية م�ستقبال في مجاالت تقنية متنوعة،
ح�سب الحاجة.
بالتعاون مع:

و
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�أخ ـب ـ ـ ـ ـ ــار

 .1كان لم�شروع  Arabtermم�شاركة في م�ؤتمر «�أ�سبوع
المياه العربي» الذي انعقد في عمان (الأردن) نهاية
�شهر يناير/كانون الثاني ،والذي تنظمه جمعية
.ACWUA

م�شروع جهوي ل
وينفذ من طرف « »GIZو«»BCA
«»ALECSO« »BMZ

زوووووم

في �إطار اتفاقية التعاون بين
مكتب تن�سيق التعريب ( )BCAوالوكالة
الألمـانيــة للتـعــاون الدولـي ( ،)GIZتم
تطوير وتحديث المكتبة العلمية المتخ�ص�صة
في المكتب ،التي تحتوي على ر�صيد وثائقي
(ورقي) مهم من المعاجم والمو�سوعات والدوريات
يزيد على ثمانية �آالف ن�سخة ،حيث تم رقمنة �أهم
محتوياتها وربطها بالموقع الإلكتروني للمكتب ،ليتمكن
الباحث من الولوج �إليها واال�ستفادة منها عن طريق
ال�شابكة (الإنترنت) .كما تم تجديد مبنى المكتبة وت�أثيثها
وتجهيزها ب�أحدث الأجهزة الحا�سوبية وتحويلها من مكتبة
تقليدية �إلى مكتبة حديثة تواكب الع�صر ،لتكون نقطة التقاء
بين �أع�ضاء فريق  Arabtermالم�ؤلف من الجامعة الأردنية
الألمانية ( ،)GJUمكتب تن�سيق التعريب ( )BCAبالرباط ،وفريق
الترجمة في القاهرة ،حيث تعقد فيها اللقاءات والور�شات بينهم
ب�شكل دوري ،كما �أ�صبحت توفر لأع�ضاء الفريق من البلدان
الثالثة �إمكانية التوا�صل ب�شكل افترا�ضي �أي�ضا.

 .2يخ�ضع موقع  Arabtermلتغييرات مهمة ،وذلك
ب�إ�ضافة بع�ض الإمكانات واالختيارات الجديدة،
وهي :ربط الموقع ب�صفحته على الفاي�سبوك ،و�إ�ضافة
زاوية لم�صطلح اليوم ،وفيديو يعرف بالم�شروع،
كذلك �إ�ضافة خا�صية  Wikiالتي تتيح لأي �شخ�ص
التعديل �أو الإ�ضافة �إلى الموقع .كما �سيجري تحميل
القوامي�س القادمة جزء ًا جزء ًا ،ح�سب المجاالت
من الم�صطلحات الطريفة التي قابلتها
الفرعية للقامو�س ،بدل االنتظار لحين االنتهاء
�أثناء عملي ،م�صطلح “ ”Hochzeitوالذي
منه كام ًال وتحميله مرة واحدة ،وذلك حر�ص ُا منها
يعني باللغة الإنجليزية»wedding« ،
على تحقيق الفائدة المرجوة من محتوى القوامي�س
وباللغة العربية «زواج» ،ويق�صد به على
ب�أ�سرع ما يمكن .وذلك ابتدا ًء من القامو�س القادم،
وجه التحديد �إطباق عنا�صر الإدارة
المتخ�ص�ص بمجال الطاقات المتجددة.
في ال�سيارة مع هيكلها ،وهو م�صطلح
 Arabterm .3كان حا�ضرا في احتفال اللجنة متعارف عليه في مجال �صناعة ال�سيارات ولكن كثير ًا ما يفهمه
الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم «بيوم البع�ض على �أنه الزاوج (بين رجل و�إمر�أة) لدرجة �أن
�أحدهم كتب لي تعليق ًا على هذا الم�صطلح
يقول فيه�« :ألف مبروك».

م�صطلحي المف�ض ــل

د .طارق عبد الباري

رئي�س فريق الترجمة

ت�صريح

«� ...إنه لم�شروع في غاية
الأهمية لآثاره الإيجابية على
المغرب وعلى بلدان منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
اللغة العربية» ،فقد قدم الأ�ستاذ غيدو زيب�ش ،مل�صق  Arabtermمتوفر وهو نموذج مثالي للتعاون التقني بين
عر�ضا عن الم�شروع الذي لقي ا�ستح�سانا و�إ�شادة حاليا ،وب�إمكانكم طلبه جمهورية �ألمانيا االتحادية والمغرب
من العنوان التالي:
ودول المنطقة الأخرى.»...
من قبل الح�ضور.
info@arabterm.org
ت�صريح �أدلى به ال�سيد م .فيتر،
�سفير جمهورية �ألمانيا االتحادية
بالرباط للقناة العمومية
ي�شارك  Arabtermفي م�ؤتمر التعريب الثاني ع�شر الذي تنظمه المنظمة العربية
الثانية ( )2Mبالمغرب.
للتربية والثقافة والعلوم ( )Alecsoالذي يح�ضره ممثلون عن كافة الدول العربية،
والذي �سيعقد بالخرطوم في ال�سودان في الفترة من  17نوفمبر �إلى  21نوفمبر .2013
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المعلومات
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