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« :»Arabtermق ــامــو�س الم�صطـل ـحــات التقنية للعــالــم العــربــي
يعتبر الو�صول �إلى الم�صادر العلمية العالمية �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للتنمية الم�ستدامة .بيد �أن
ال�شباب في العالم العربي يعاني من عقبات هامة في �سبيل الو�صول �إلى هذه الم�صادر
واالطالع عليها.
وتمثل اللغة �إحدى هذه العقبات بين العالم العربي وبلدان ال�شمال ال�صناعية ،والتي ي�أتي
منها ال�شطر الأكبر من التطورات التقنية الحديثة.
كما �أن اللغة الإنجليزية هي اللغة ال�سائدة في كتيبات تعليمات الم�ستخدم وواجهات التفاعل
الخا�صة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تنتجها �شركات كثيرة حول العالم.
ولهذا ال�سبب ،بات من ال�ضروري على معظم الخبراء امتالك معرفة �أ�سا�سية بالم�صطلحات
التقنية الإنجليزية.
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فبخالف �شريحة �ضئيلة من القطاع الخا�ص مكتفية باللغة الإنجليزية وال تجد �صعوبة في
غياب الم�صطلح العربي ،يزداد الأمر تعقيد ًا ب�سبب نق�ص الو�ضوح وعدم االتفاق على
الم�صطلح العربي المكافئ للكثير من الم�صطلحات التقنية غير العربية ،حيث �أن كثرة
اللهجات وتنوعها في المنطقة كثير ًا ما يمنع ظهور م�صطلحات معيارية موحدة للحديث
عن االبتكارات التكنولوجية.
© giz Kirchgessner

وغالب ًا ما تت�ضح م�شكلة توحيد الم�صطلحات التقنية العربية ب�شكل خا�ص في الحياة
المهنية اليومية.
ولي�س من النادر �أبد ًا �أن يلج�أ كثير من العرب من الدول العربية المختلفة خالل اجتماعاتهم
المهنية �إلى ا�ستخدام لغة �أخرى في بع�ض الأحيان من �أجل التفاهم فيما بينهم.
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بل ي�صل الأمر �إلى اقت�صار مواد التدري�س في كليات الهند�سة بالعديد من جامعات ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا على اللغة الإنجليزية �أو الفرن�سية لعدم وجود ترجمات عربية لهذه
المواد.
وكثير ًا ما يتم توزيع الن�صو�ص المكتوبة باللغة الإنجليزية �أو الفرن�سية على الطالب مع
�إلقاء المحا�ضرات باللغة العربية في الوقت ذاته.
وي�ؤدي هذا الو�ضع في نهاية المطاف �إلى انخفا�ض م�ستوى التوافق بين متطلبات �سوق
العمل ،والتعليم الذي يح�صل عليه الكثير من ال�شباب العرب.
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اله ــدف هو تح�سين فر�ص الح�صول على المعارف العالمية
دعا تقرير التنمية الب�شرية العربية لعام  ،2004الذي �أع ّده عدد كبير من الباحثين العرب� ،إلى زيادة الجهود الرامية �إلى بناء مجتمع
المعرفة العربي الحديث .وقد نادى الم�ؤلفون ب�إدخال تقنية المعلومات الحديثة وتعريب المعارف الم�ستوردة من خارج المنطقة،
مما ِّ
يمكن العقول ال�شابة من تطوير القدرات النقدية والإبداعية الرا�سخة بلغتهم العربية ،وا�ستيعاب المعارف العلمية المتزايدة.
وقــد تــم تــد�شـيــن مـ�ش ــروع �إنـ�شـ ــاء قـ ــامـ ــو�س تـقـنـي مـتـعــدد اللـغـ ــات انطــالقـ ـ ًا من هذه المطــالـب ،واليــوم تـتـولـى
( Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZتطوير هذا القامو�س التقني بف�ضل الدعم من الوزارة
االتحادية الألمانية للتعاون االقت�صادي والتنمية ( .)BMZو�سيتم ن�شر القامو�س في  20مجلد ًا ،حيث �سيوفر الأ�سا�س الذي تقوم عليه
الترجمة الموحدة للكتب والمناهج الدرا�سية ،والكتيبات التقنية ،كما �سيوفر لل�شباب العرب الذين يمرون بمراحل التدريب النظامي
�أو يدر�سون في الجامعات� ،أداة مرجعية مي�س ّرة ت�سهم في حل الكثير من الم�شاكل اللغوية التي يواجهونها �أينما كانوا ،من المحيط
�إلى الخليج.
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االنترنت

«»Arabterm

على

كل المطلوب بب�ساطة هو �إدخال الم�صطلح المطلوب
ثم النقر على «ابحث».
وبالإ�ضافة �إلى قوائم معجمية باللغة الألمانية
واالنجليزية والفرن�سية يتم تقديم ترجمة باللغة
العربية الف�صحى.
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يويتم �أي�ض ًا عر�ض �أمثلة من اال�ستعمال الدارج
للم�صطلح في مختلف الدول العربية.
الع ــربـي ــة الفـ�ص ـحــى :العمود المرفقي
اللغة العربية (م�صر) :عمود الكرنك
اللغة العربية (تون�س) :فيلبروكان
اللغة العربية (لبنان) :كرانك
اللغة العربية (اليمن) :كرين
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كمــا يتم عــر�ض تعــريف موجز للمـ�صـطـلـح في عـمــود
مجاور.

8

edge

Access to Knowle

Access to Knowledge

�أما بالن�سبة لمحتوى ال�صور فيقدم للم�ستخدم ر�سم ًا
تقني ًا كمثال على الم�صطلح ،حيث يمكن طباعته
وا�ستخدامه في الف�صل.
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بالإ�ضافة �إلى ذلك �سيتوفر للم�ستخدم منتدى نقا�ش
تفاعلي لتبادل الأفكار والتعليقات �أو �إ�ضافة تعريفات
�أكثر تف�صي ًال للم�صطلح المعني.
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ما هو المطلب التالي:
تقدم ( )GIZالتدريب الفني لخبراء مكتب تن�سيق التعريب ( )BCAوالجامعة الألمانية الأردنية ( ،)GJUبالإ�ضافة �إلى المترجمين.
الم�صطلح العربي « »Arabtermم�شروع فريد من نوعه� ،إذ يع ّد �أول قامو�س تقني عربي ب�أربع لغات ،وهو اليوم بحاجة ما�سة �إلى
دعمكم.
وي�شمل ما يلي:
> انتقاء و�إدراج المنظمات والم�ؤ�س�سات الأكاديمية ،مت�ضمن ًا تكاليف ال�سفر
> اختيار الم�صطلحات و�إعدادها معجمي ًا
> الترجمة والمراجعة اللغوية
> الموافقة على الم�صطلحات وفق ًا لمعايير التعريب
> الإعداد والتحميل ب�أدوات تكنولوجيا المعلومات ،بما ي�شمل موقع الإنترنت وو�سائل الهاتف المحمول GSM
> ال�صيانة بوا�سطة فريق من الخبراء المكر�سين لتحديث مواد القامو�س ب�شكل م�ستمر وفي مواعيد منتظمة
يمكن �إ�ضافة ن�سخة مطبوعة ب�شكل منف�صل للتوزيع في مناطق العالم العربي المحرومة من خدمات الإنترنت.
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وتتولى الوزارة االتحادية الألمانية للتعاون االقت�صادي والتنمية ( )BMZتمويل �أول �ستة مجلدات من القامو�س.
بينما يتع ّين �إنتاج ما ي�صل �إلى  14مجلد ًا �إ�ضافي ًا من �أجل ا�ستيعاب المواد والمو�ضوعات التقنية المطلوبة ،ومن ال�ضروري تمويل
هذه المجلدات ل�ضمان �إعدادها ب�شكل دقيق و�شامل ،و�إجراء المعالجة الالزمة لن�صو�ص كل مجلد.

ي�صل �إجمالي تكلفة كل مجلد مخ�ص�ص لكل مادة ومو�ضوع �إلى � 400ألف يورو.
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مجاالت التخ�ص�ص المخطط لها بترتيب الن�شر:

© giz Gajo

> الماء

© giz Bode

> الطاقة المتجددة

> الهند�سة الكهربائية
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© giz Kopp

> �صناعة الغزل والن�سيج

> النقل والبنية التحتية

> مقترحاتكم
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www.arabterm.org
www.giz.de/Maroc
www.giz.de/Marokko

ARABTERM / GIZ c/o BCA

 �أكدال-  الرباط-  زنقة واد زيز,82
+212 )0( 537 77 92 32 :الهاتف
+212 )0( 661 68 76 49 :المحمول
guido.zebisch@giz.de :البريد �إلكتروني

