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مقدمة عامة
يعـ ّرف هــذا الدليــل بجهــود مكتــب تنســيق التعريــب فــي المجــال المعجمــي واللغوي،
ويختصــر أكثــر مــن خمســين ســنة مــن العمــل المتواصــل لفائــدة اللغــة العربيــة،
بــدءا ً بالتأســيس والمهــام ،مــرورا ً بأســلوب العمــل ،وانتهــاء بالمنجــزات والتصــورات
المســتقبلية.
ومكتــب تنســيق التعريــب جهــاز تابــع للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم
التــي أُنشــئت ســنة  ،1970وفــق ميثــاق الوحــدة الثقافيــة العربيــة الــذي صــادق عليــه
وزراء التربيــة والتعليــم العــرب فــي بغــداد ســنة  ،1964وأقـ ّره مجلــس جامعــة الــدول
العربيــة فــي الســنة ذاتهــا ،بغــرض التّعــاون بيــن الــدول العربيــة فــي مياديــن التربيــة
والثقافة والعلوم.
يهــدف دســتور المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،مــن بيــن مــا يهــدف
إليــه ،تطويــر األجهــزة الثقافيــة العربيــة التــي كانــت تابعــة للجامعــة العربيــة
آنــذاك ،والتــي تــم إلحاقهــا بالمنظمــة إبّــان تأسيســها ،ومــن ضمنهــا مكتــب تنســيق
التعريــب بالربــاط ،الــذي ســيتابع جانبــا مهمـاً مــن مهــام المنظمــة ،خاصــة مــا تعلــق
منهــا بتوحيــد المصطلحــات العلميــة والحضاريــة ودعــم حركــة التعريــب فــي الوطــن
العربــي ،وهــو مجــال بذلــت فيــه المنظمــة مجهــودات متميــزة ،لتمكيــن اللغــة العربيــة
مــن اســتعادة دورهــا فــي النهضــة العلميــة ،والتعبيــر عــن كل المنج ـزات الحضاريــة
والتكنولوجيــة فــي كل مناحــي الحيــاة المعاصــرة ،بإيجــاد المقابــات العربيــة ّ
ألدق
المصطلحــات العلميــة والتقنيــة الجديــدة ،والعمــل علــى تنســيقها وتوحيدهــا وإقرارهــا
فــي مؤتم ـرات للتعريــب ،يعقدهــا المكتــب ،وتشــارك فيهــا كل الــدول العربيــة.

نـشـــأة المكتب

يهت ـ ّم مكتــب تنســيق التعريــب بتنســيق جهــود الــدول العربيــة فــي مجــال ترجمــة
وتعريــب المصطلحــات العلميــة والتقنيــة والحضاريــة؛ وهــو بذلــك يُســه ُم فــي إيجــاد
أنجــع الســبل الســتعمال اللغــة العربيــة فــي الحيــاة العامــة ،وفــي جميــع مراحــل
التعليــم ،وفــي كل األنشــطة الثقافيــة والعلميــة واإلعالميــة ،ويتابــع حركــة التعريــب
فــي جميــع التخصصــات العلميــة والتقنيــة.

دليل مكتب تنسيق التعريب -

بنك المصطلحات العربية الموحدة

وقــد اقتنعــت الــدول العربيــة بــدور هــذا الجهــاز وبأهميــة إحداثــه ،فانعقــدت  -تنفيــذا ً
لتوصيــات مؤتمــر التعريــب األول الــذي التــأم بالربــاط ســنة 1961-الــدورة األولــى
لمجلســه التنفيــذي بالربــاط فــي  19فبرايــر  1962-ثــم أُلحــق باألمانــة العامــة لجامعــة
الــدول العربيــة فــي مــارس .1969
وعنــد قيــام المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم باعتبارهــا وكالــة متخصصــة
فــي نطــاق جامعــة الــدول العربيــة فــي يوليــو  ،1970ا ُلحــق بهــا هــذا الجهــاز فــي
مايو/أيــار  ،1972وكان يســمى آنــذاك (المكتــب الدائــم لتنســيق التعريــب فــي الوطــن
العربــي) ،وت ـ ّم إق ـرار نظامــه الداخلــي مــن قبــل المجلــس التنفيــذي للمنظمــة فــي
دورتــه الثامنــة المنعقــدة بالقاهــرة مــن  27/1إلــى .3/2/1973
ووفــق قــرارات المجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم،
فــي دورتــه الرابعــة والســتين لســنة  ،1996خاصــة مــا تعلّــق منهــا بدراســة أوضــاع
األجهــزة الخارجيــة للمنظمــة ،وتقييــم أدائهــا واستش ـراف مســتقبلها ،تمــت الموافقــة
علــى الهيــكل التنظيمــي للمكتــب فــي الــدورة الســابعة والســتين للمجلــس التنفيــذي
ـكل يح ـ ّدد أهــداف المكتــب ومهامــه الجديــدة كمــا
للمنظمــة ســنة 1998؛ وهــو هيـ ٌ
يلــي:

أهداف المكتب

جعـ ُـل اللغــة العربيــة لغــة للتعليــم والتواصــل والبحــث العلمــي تلبيــة لحاجــات الحيــاة
العصريــة ،والمســاهمة بــكل مشــروعاته ،فــي تنميتهــا ونشــرها ،عــن طريــق وضــع
منهجيــة محكمــة إلعــداد المعاجــم ومــا تتطلّبــه مــن مصطلحــات ،بتجميعهــا وتصنيفهــا،
بالتنســيق مــع المجامــع والهيئــات المتخصصــة فــي هــذا الشــأن ،وتت ّبــع مــا تتمخــض
عنــه أعمالهــا مــن جهــود ونتائــج ،قصــد نشــرها والتعريــف بهــا.

المهام

وفق ما يلي:
تح ّدد هذه المهام أهداف المكتب َ
 - 1تنســيق الجهــود التــي تبــذل إلغنــاء اللغــة العربيــة بالمصطلحــات الحديثــة وتوحيــد
المصطلــح العلمــي والحضــاري فــي الوطــن العربــي.
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 - 2تت ّبــع مــا تنتهــي إليــه بحــوث المجامــع اللغويــة والعلميــة ،وأنشــطة العلمــاء
واألدبــاء والمترجميــن المتعلقــة منهــا بقضايــا التعريــب والمصطلــح ،وجمــع ذلــك كلّــه،
وتنســيقه ،وتصنيفــه تمهيــدا ً لعرضــه فــي مؤتم ـرات التعريــب.
كل
 - 3تمتيـ ُن أواصـ ِر التّعــاون ال ُمثمــر مــع المجامــع اللغويــة والعلميــة العربيــة؛ ومــع ّ
الجهــات العربيــة وال ّدوليــة المتخصصــة لتحقيــق أهــداف المكتــب.
 - 4تنســيق الجهــود التــي تبــذل للتوســع فــي اســتعمال اللغــة العربيــة فــي التدريــس
بجميــع مراحــل التعليــم وأنواعــه ومــوا ّده ،وفــي األجهــزة الثقافيــة ووســائل اإلعــام
المختلفــة.
 - 5تتبــع حركــة التّعريــب وتطــور اللغــة العربيــة العلميــة والحضاريــة فــي الوطــن
العربــي وخارجــه ،بِج ْمــع الدراســات المتعلقــة بهــذا الموضــوع ونشــرها والتعريــف بهــا.
المتخصصــة التــي تق ّرهــا مؤتمــرات التعريــب
 - 6إعــداد المشــروعات المعجميــة
ّ
وإصدارهــا ،وعقــد ال ّنــدوات والحلقــات الدراســية المقــ ّررة فــي برامــج المكتــب.
 - 7إنشــاء قاعــدة بيانــات ُمصطلحيــة ،لتخزيــن المصطلحــات وتصنيفهــا وتبــادل
المتخصصــة ،ســعياً وراء تحقيــق معاجــم
المعلومــات والمصطلحــات مــع البنــوك
ّ
مو ّحــدة وموســوعات عربيــة متعــ ّددة المداخــل باللّغــات األجنبيــة.
 - 8عقد المؤتمرات الدورية للتعريب.
 - 9نشر الجهود العلمية في ميدان التعريب وضبط المصطلح والتعريف به.
وتنقسم مهام مكتب تنسيق التعريب إلى قسمين رئيسيين ،هما:
أ .مهــام داخــل البرامــج ،وتنحصــر فــي تنفيــذ البرامــج والمشــروعات التــي
يقترحهــا المكتــب وفــق محــاور خطــط العمــل التــي تتبناهــا المنظمــة العربيــة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم ،وخاصــة المحــاور المتعلقــة بالثقافــة ودورهــا فــي تعزيــز الوحــدة
العربيــة ،وتعميــم التعريــب وتطويــر الترجمــة فــي الوطــن العربــي.
ب .مهــام خــارج البرامــج ،وتشــتمل علــى أنشــطة مكثفــة ومتنوعــة ،نذكــر
منهــا علــى الخصــوص:
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تقديــم المشــورة والدعــم الفنــي والعلمــي للقطاعــات العامــة والخاصــة
الراغبــة فــي التعريــب.
الحضــور واإلســهام فــي النــدوات والمؤتمـرات واللقــاءات والمعــارض الثقافيــة
المرتبطــة باختصاصــات المكتب.
ربــط صــات التعــاون والتنســيق مــع الجهــات المهتمــة بقضايــا الترجمــة
والتعريــب فــي الوطــن العربــي.
التعريــف بأنشــطة المكتــب المختلفــة مــن خــال وســائل اإلعــام واالتصــال
والمعــارض.
تزويــد الباحثيــن والطلبــة بالمعلومــات التــي يطلبونهــا لمســاعدتهم علــى
إنجــاز أبحاثهــم العلميــة فــي مجــال اختصاصــات المكتــب.

 .1الهيكل التنظيمي للمكتب
يتألف الهيكل التنظيمي للمكتب من الوحدات اآلتية:
وحدة ال ّدراسات واألبحاث المصطلحية والمعجمية
وحدة التخطيط والمشروعات
وحدة التّنسيق والمتابعة
وحدة المعلوميات
وحدة التّوثيق واإلعالم
وحدة الشؤون اإلدارية والمالية
وتمــارس هــذه الوحــدات أعمالهــا وفــق أحــكام نظــام موظفــي المنظمــة العربيــة
للتربيــة والثقافــة والعلــوم ونظامهــا المالــي واإلداري والقــرارات والتعليمــات التــي
يصدرهــا المديــر العــام للمنظمــة.
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مخطط الهيكل التنظيمي للمكتب
مدير املكتب
وحدة الشؤون
املالية واإلدارية

القسم العلمي والفني
وحدة الدراسات وحدة التخطيط وحدة التنسيق
واملتابعة
املصطلحية واملعجمية واملرشوعات

وحدة الشبكة
املعلوماتية

وحدة املكتبة

وحدة التوثيق
واإلعالم

مسؤولون تعاقبوا على إدارة المكتب
د .عبد العزيز بنعبد الله أ.
من  03يوليو 1961
إلى  27نونبر 1983

أ .د .المهدي الدليرو
من فاتح يناير 1982
إلى  31دجنبر 1985

أ .د .أحمد شحالن
من  31غشت 1990
إلى  31مارس 1995

أ .د .عباس الصوري
من  19فبراير 1997
إلى  31دجنبر 2007

أ .د .مصطفى بنيخلف
من فاتح يناير 1986
إلى  30يونيو 1986

أ .د .عبد الجليل بلحاج
من فاتح يوليو 1986
إلى  31غشت 1990

أ .د .ميلود حبيبي
من فاتح يناير 2008
إلى  30يونيو 2012

أ .د .عبد الفتاح الحجمري
منذ فاتح يوليو 2012

مالحظة:
مــن  1995/04/01إىل  1997/02/18تـ ّم تكليــف األســتاذ إســلمو ولــد ســيدي أحمــد ،التخصــي باملكتــب ،مــن قبــل اإلدارة
العامــة للمنظمــة لتســيري الشــؤون العاديــة للمكتــب إىل حــن تعيــن املديــر الجديــد.

 .2المجلس العلمي االستشاري
يتوفــر مكتــب تنســيق التعريــب وفــق نظامــه الداخلــي الــذي صــادق عليــه المجلــس
التنفيــذي للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ســنة  ،1973علــى لجنــة
استشــارية تتكــون مــن علمــاء معجمييــن وشــخصيات علميــة فـذّة؛ تجتمــع للنظــر فــي
الموضوعــات التــي يعرضهــا عليهــا المكتــب ،وكل مــا يقترحــه المديــر ال َعــام للمنظمــة
مــن مواضيــع ،وكــذا للنظــر فــي بعــض الجوانــب التــي تــرى اللجنــة إدراجهــا ضمــن
جــدول أعمالهــا.
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وفــي ســنة  ،1999صــدر قـرار الســيد المديــر العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة
والعلــوم بتشــكيل مجالــس علميــة استشــارية للمراكــز الخارجيــة ،وفــق قـرار المجلــس
التنفيــذي للمنظمــة ســنة  .1998وقــد اجتمــع المجلــس العلمــي االستشــاري للمكتــب
فــي أول دورة لــه بالربــاط خــال شــهر فبرايــر  ،2002ثــم عقــد دورتــه الثانيــة فــي
طرابلــس بليبيــا ســنة  ،2004ودورتــه الثالثــة فــي عمــان بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية
ســنة  ،2007ودورتــه الرابعــة فــي عمــان األردن أيضـاً ســنة  .2008كمــا عقــدت دورتــه
الخامســة علــى هامــش مؤتمــر التّعريــب الثانــي عشــر ســنة .2013

 .3التصور الشامل لعمل المكتب
العمل المعجمي والمصطلحي

ـدرج العمــل المعجمــي والمصطلحــي الــذي يضطلــع بــه المكتــب ،فــي إطــار خطــة
تنـ ُ
التعريــب الشــاملة والتــي بمقتضاهــا ينجــز أعمالــه المعجميــة واللغويــة وفــق قوانيــن
تحكــم ســـيره العلمــي ،وطبقـاً لمناهــج محــددة يضعهــا المكتــب أو يقترحهــا مجلســه
العلمــي االستشــاري ،تبع ـاً ،أيضــا ،لخطــط تضعهــا المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة
والعلــوم ،انطالق ـاً مــن مقترحــات وأولويــات يفرضهــا واقــع اللغــة العربيــة ومتطلبــات
األقطــار العربيــة المتطلعــة إلــى االســتفادة مــن النتــاج العلمــي المعاصــر.
عمل المكتب المعجمي والمصطلحي على الخطوات التالية:
يستند ُ
 - 1إطــاع اللجــان الوطنيــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،على قائمة المشــروعات
المتخصصــة
المعجميــة التــي ينــوي المكتــب إنجازهــا ،إلمــداده بأســماء الجهــات
ّ
الراغبــة فــي التعــاون قصــد التعاقــد معهــا إلعــداد أحــد المشــروعات المقترحــة.
متخصصــة فــي مجــال المشــروع ،لتكــون هــي
 - 2يتعاقــد المكتــب مــع مؤسســة علميــة
ّ
المشــرف العلمــي علــى إنجــازه ،وهــي التــي تختــار الخبـراء وتتابــع العمــل خطــوة
خطــوة حتــى نهايتــه .ويضــع المكتــب تحــت تصـ ّرف فريــق العمــل ،وبتعــاون مــع
خبرائــه اللغوييــن ،المراجــع والمصــادر الضروريــة إلنجــاز المشــروع؛ مــع مراعــاة
اعتبــار المصطلــح المــ ْج َمعي مصطلحـاً أساســياً ،إن ُوجــد ،والمصطلحــات المو ّحــدة
التــي صادقــت عليهــا مؤتمـرات التعريــب ،مــع األخــذ بمــا ورد فــي التـراث العربــي
لالســتفادة منــه واســتثماره.
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متخصصــة لمراجعتــه وتقويمــه
 - 3عــرض المشــروع ،بعــد إنجــازه ،علــى جهــات
ّ
وإبــداء المالحظــات عليــه.
 - 4توجيــه هــذه المالحظــات إلــى الجهــة األولــى ،لالســتفادة منهــا فــي إغنــاء
المشــروع األصلــي.
 - 5يــوزع المكتــب مشــروع المعجــم بعــد إنجــازه علــى الجهــات المختصــة فــي
الوطــن العربــي ،ألجــل الدراســة وإبــداء الــرأي ،تمهيــدا ً لعرضــه علــى مؤتمــر
للتعريب.
 - 6عــرض المشــروع المنقّــح ،بعــد ذلــك ،علــى مؤتمــر للتعريــب لدراســته
وإقــراره.

ندوات متخصصة

يعقــد المكتــب ضمــن مشــروعاته وبرامجــه ،نــدوات وحلقــات دراســية متخصصة،
نعــرض لهــا فيمــا يلي:
أوال :ندواتُ دراسة املشروعات املعجمية

م ـ ّر المكتــب بمرحلتيــن فــي تنظيــم ندواتــه؛ كانــت المرحلــة األولــى تت ـ ّم بعــد
أن يكــون المكتــب قــد توصــل بمالحظــات ومقترحــات المؤسســات العربيــة
المتخصصــة ،والمجامــع اللغويــة والعلميــة العربيــة ،حــول المشــروعات
المعجميــة التــي ســبق أن بعــث بهــا إليهــا لدراســتها ،حيــث كان يش ـكّل لجانــا
متخصصــة أو يعقــد اجتماعــا للجنــة أو نــدوة يحتضنهــا غالبــاً أحــد المجامــع
اللغويــة ،ألجــل وضــع اللمســات النهائيــة علــى المشــروع قبــل تقديمــه إلــى
مؤتمــر للتعريــب إلقــراره.
المرحلــة الثانيــة ،وهــي المرحلــة الحاليــة التــي بــدأ المكتــب فــي نهجهــا بدايــة
منــذ ســنة  ،2001حيــث أصبــح يعــرض املرشوع املعجمــي عىل جهــات اختصاص لتقوميــه ومراجعته،

وعرضــه بعــد ذلــك مبــارشة عــى مؤمتــر للتعريــب إلقـراره .وقــد تــم تطبيــق هــذا املنهــج الجديــد عــى
املشــاريع املعجمية التي ُعرضت عىل مؤمتر التعريب الحادي عرش ســنة  .2008وقد عقد املكتب يف
إطــار مرحلــة اإلعــداد األوىل ،أي مــا بــن  1982و ،1998مجموعــة مــن النــدوات نوردهــا مفصلــة
كام ييل:
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اللجنة أو ّ
الندوة

مكان انعقادها

فترة انعقادها

 - 1لجنة متابعة معجم هندسة املياه

عامن /األردن

 30-26أبريل 1982

 - 2لجنة متابعة معجم الجيولوجيا

الرباط /املغرب

 28-25ماي 1983

 - 3لجنة متابعة معجم النفط (البرتول)

الرباط /املغرب

 28-25ماي 1983

 - 4ندوة دراسة مرشوع معجم الكيمياء

عامن /األردن

 30ماي  2 -يونيو 1983

 - 5الندوة األوىل لتوحيد املصطلحات الرياضية

الرباط /املغرب

 14-11غشت 1983

 - 6ندوة دراسة مرشوع معجم الرتبية

الرباط /املغرب

 29-25أكتوبر 1983

 - 7ندوة دراسة مرشوع معجم اللسانيات

الجزائر العاصمة

 28نونرب  2 -دجنرب 1983

 - 8ندوة دراسة مرشوع معجم الفيزياء النووية

بغداد /العراق

 8-2فرباير 1984

 - 9لجنة متابعة معجم التجارة

الرباط /املغرب

 14-7مارس 1984

 - 10لجنة متابعة معجم املحاسبة

الرباط /املغرب

 25-19مارس 1984

 - 11لجنة متابعة معجم الطباعة

الرباط /املغرب

 25-19مارس 1984

 - 12لجنة متابعة معجم النجارة

الرباط /املغرب

 20-12شتنرب 1984

 - 13ندوة دراسة مرشوع معجم الفيزياء العامة

الرباط /املغرب

 15-10يونيو 1985

 - 14ندوة دراسة مرشوع معجم االجتامع واألنرثوبولوجيا

الرباط /املغرب

 24-17غشت 1985

 - 15الندوة الثانية لتوحيد املصطلحات الرياضية

طنجة /املغرب

 5-1أبريل 1986

 - 16ندوة دراسة مرشوع معجم االقتصاد

الرباط /املغرب

 7-4أبريل 1986

 - 17ندوة دراسة مرشوع معجم الرياضيات

الرباط /املغرب

 26-20أكتوبر 1986
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 - 18ندوة دراسة مرشوع معجم القانون

الرباط /املغرب

 23-29نونرب 1986

 - 19ندوة دراسة مرشوع معجم الجغرافيا
 - 20ندوة دراسة مرشوع معجم املوسيقى
 - 21ندوة دراسة مرشوع معجم اآلثار
 - 22الندوة الثالثة لتوحيد املصطلحات الرياضية
 - 23ندوة دراسة مرشوعات معاجم مؤمتر التعريب السابع
 - 24ندوة دراسة مرشوعات معاجم مؤمتر التعريب الثامن

الرباط /املغرب
الرباط /املغرب
الرباط /املغرب
الرباط /املغرب
القاهرة /مرص
دمشق /سورية

 5-1دجنرب 1986
 6-1دجنرب 1986
 24-19نونرب 1986
 7-5ماي 1987
 8-84دجنرب 1993
 24-19نونرب 1994

 - 25ندوة دراسة مرشوعات معاجم مؤمتر التعريب التاسع

تونس العاصمة

 8-4دجنرب 1995

 - 26ندوة دراسة مرشوعات معاجم مؤمتر التعريب العارش

القاهرة  /مرص

 7-3نونرب 1998

 - 27ندوة األلفاظ العلمية الحضارية والرتاثية
 - 28ندوة استثامر املصطلح املوحد يف املجال التعليمي

فاس /املغرب
مكناس /املغرب

 29-26أكتوبر 2000
 24-21أكتوبر 2000

 - 29ندوة تنسيق التجارب العربية يف مجال التعريب
وقضايا التنمية يف عرص العوملة
 - 30ندوة اللغة العربية والبحث
يف منهجية الصناعة املعجمية الحديثة
 - 32ندوة املعجم العريب املختص ودوره
يف تنمية ونرش املصطلح العلمي

القاهرة /مرص

 26-24نونرب 2010

الرباط /املغرب

 12-11نونرب 2014

الرباط /املغرب

 14-12أكتوبر 2015

ثانيا :ندوات توحيد منهجيات وضع املصطلح

لــم يدخــر المكتــب جهــدا ً فــي تلبيــة دعــوات عربيــة متعــددة إليجــاد منهجيــة موحــدة
لوضــع المصطلحــات العلميــة الحديثــة وترجمتهــا ،ولتحســين شــروط العمــل المعجمــي
وتطويــر معطياتــه .مــن هــذا المنظــور ،عقــد المكتــب ندوتيــن متخصصتيــن بمشــاركة
المجامــع اللغويــة والعلميــة العربيــة ،والهيئــات المصطلحيــة المختصــة.
األولى في الرباط بالمغرب ،من  18إلى  20فبراير .1981
الثانية في عمان باألردن ،من  6إلى  9سبتمبر .1993
وركّــزت الندوتــان ،فــي أعمالهمــا ،علــى التصــور النظــري لمنهجيــة وضــع المصطلحــات
وترجمتهــا ،بغيــة إقــرار منهجيــة موحــدة لوضــع المصطلحــات ،وبحــث إمكانيــة
تطويرهــا؛ وقــد تمخضــت النــدوة الثانيــة ،بالخصــوص ،عــن مجموعــة مــن الق ـرارات
والتوصيــات نقتطــف منهــا مــا يلــي:
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 - 1اعتبــار مــا ورد بخصــوص منهجيــة وضــع المصطلــح العلمــي العربــي فــي نــدوة
الربــاط عــام  ،1981األســاس الــذي ينطلــق منــه تطويــر هــذه المنهجيــة ،وتجميــع
مــا اســتج ّد فــي البحــوث واألوراق التــي قدمــت لهــذه النــدوة (الثانيــة) وإضافتــه
إليهــا ،والعمــل علــى تحريــر الحصيلــة وطباعتهــا فــي ك ّراســة واحــدة ،تمهيــدا ً
لعرضهــا علــى مؤتمــر التعريــب الســابع.
 - 2مكتــب تنســيق التعريــب بالربــاط هــو الجهــة التــي يقــع علــى عاتقها العــبء األكبر
لتجميــع المصطلحــات وإحصائهــا وتصنيفهــا ،وإعدادهــا للمراجعــة والمناقشــة ،و
مــن ثــم نشــرها.
 - 3وضــع مخطّــط مصطلحــي ،مق ّيــد زمانــاً واختصاصــاً ،الغايــة منــه ســ ّد الحاجــات
العاجلــة ومتوســطة المــدى واآلجلــة ،ومواكبــة علــوم العصــر و ُمتطلباتهــا .ويتك ّفــل
مكتــب تنســيق التعريــب بتنفيــذ ذلــك.
المؤسســات العلميــة العربيــة المعنيــة بالمصطلــح العربــي الموحد
 - 4ضــرورة اســتعانة ّ
بــكل الوســائل واآلليــات التقنيــة ،ومــا لَهــا مــن َمنهجيــات فــي معالجــة ال ُمصطلحات
وتوحيدهــا ونشــرها ،وتطبيقهــا فــي البحــث والتّدريــس والتأليــف ،ويتكفــل مكتــب
تنســيق التعريــب بمتابعــة ذلــك وتنفيــذه.
 - 5معا َملــة المصطلــح ُمعاملــة مــادة حضاريــة أساســية ،حتــى تفتــح لهــا األبــواب فــي
كل الوطــن العربــي ،ويعلــن عنهــا بــكل وســائل ال ّنشــر ،ويُتــرك لهــا الوقــت حتــى
ـرض اســتعمالها.
ـت وجودهــا ومالءمتهــا وتفـ َ
ت ُثبـ َ
ثالثا :حلقات دراسية ملراجعة املعاجم املوحدة

عقــد المكتــب العديــد مــن الحلقــات الدراســية بالتعــاون مــع مؤسســات تعليميــة
وبَحثــة ،يتــم التركيــز فيهــا علــى دراســة نمــاذج مــن معاجــم المكتــب ،للخــروج
بحصيلــة مهمــة منهجيــة يسترشــد بهــا فــي معالجــة القضايــا المصطلحيــة بصفــة عامــة،
وإلشــاعة المصطلــح الموحــد فــي أوســاط التعليــم بصفــة خاصــة ،وتبــادل اآلراء حــول
هــذه المعاجــم بغيــة الرفــع مــن مســتواها فــي الطبعــات الالحقــة .وقــد عقــد المكتــب،
فــي هــذا اإلطــار ،حلقــات دراســية نشــير لبعضهــا فــي اآلتــي:
األولــى ،بالتعــاون مــع أكاديميــة وزارة التربيــة الوطنيــة بمراكــش فــي الفتــرة
مــا بيــن  ،4-5/5/1995خصصــت لمناقشــة أربعــة معاجــم :الرياضيــات ،الفلــك،
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األحيــاء ،الفيزيــاء والكيميــاء.
الثانيــة ،بالتعــاون مــع معهـــد الدراســـات المصطلحيــة التابــع لكليــة اآلداب
بفــاس ،فــي الفتــرة مــا بيــن  ،19-21/11/1996تــدارس خاللهــا المجتمعــون
ثالثــة معاجــم فــي مجــاالت اللســانيات ،التاريــخ واآلثــار ،والجغرافيــا.
الثالثــة ،بالتعـــاون مــع كليــة اآلداب والعلــوم اإلنسانيـــة بالــدار البيضــاء فــي
الفتــرة مــا بيــن  2-4/12/1997تحــت عنــوان «المصطلحــات الحديثــة ودورهــا
فــي صناعــة المعجــم العربــي الحديــث» ،نظــرت فــي ثالثــة معاجــم تهــ ّم
مجــاالت الكيميــاء ،الصحــة وجســم اإلنســان ،التجــارة والمحاســبة؛ باإلضافــة
إلــى مناقشــة ثالثــة محــاور حــول :المصطلحــات والصناعــة المعجمي ـة ،بنيــة
المعجــم الحديــث وتعريــب المصطلحــات.
الرابعــة ،بالتعــاون مــع المدرســة العليــا لألســاتذة بتطــوان فــي الفتــرة مــا بيــن
 ،20-23/10/1998تحــت عنــوان« :المصطلــح الموحــد و دوره فــي خدمــة
التعريــب والترجمــة فــي المجــال التعليمــي» ،ألقيــت خاللهــا عــدة عــروض فــي
مجــال المصطلــح التربــوي بصفــة خاصــة والتعريــب بصفــة عامــة .كمــا تــدارس
المجتمعــون جملــة مــن المعاجــم التــي أصدرهــا المكتــب فــي مجــاالت :
الفيزيــاء ،األحيــاء ،الرياضيــات ،والجغرافيــا.
الخامســة ،بالتعــاون مــع كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بمكنــاس فــي الفتــرة
مــا بيــن  21-24/10/2000تحــت عنــوان «اســتثمار المصطلــح الموحــد فــي
المجــال التعليمــي» ،تــدارس المجتمعــون مــن خاللهــا جملــة مــن المداخــات
القيمــة ،كمــا ناقشــوا محتويــات المعاجــم التاليــة  :التقنيــات التربويــة ،الفنــون
التشــكيلية ،البيئــة ،األرصــاد الجويــة ،اإلعــام ،الهندســة الميكانيكيــة ،والنفــط.
السادســة ،بالتعــاون مــع كليــة علــوم التربيــة بالربــاط مــن ،29-31/10/2001
تناولــت بحوثــا لغويــة ومصطلحيــة ،ودرســت المعاجــم الموحــدة التاليــة :
الميــاه ،الصحــة وجســم اإلنســان ،الكيميــاء ،المعلوماتيــة.
رابعا :أنشطة مختلفة

يقــوم المكتــب بتنظيــم أنشــطة متخصصــة فــي موضوعــات مختلفــة تتصــل باللغــة
العربيــة وصناعــة المعجــم والمصطلــح ،وقــد نظــم المكتــب فــي هــذا المجــال العديــد
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مــن األنشــطة منهــا :
 - 1نــدوة تأليــف كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن باللغــات األخــرى ( الربــاط،
.)4-7/3/1980
 - 2الدورة التدريبية في صناعة المعجم العربي (الرباط.)31/3-8/4/1981 ،
 - 3اللقــاء األول حــول :علــوم الطــب  -المفاهيــم والمصطلــح [الماضــي التأملــي
والواقــع العلمــي (مراكــش.)-29/5/1994 27 ،
 - 4اللقاء الثاني حول المصطلح الطبي لعلم التشريح (باريس.)1999 /7-9/10 ،
 - 5أيــام دراســية حــول اســتثمار المصطلــح الموحــد فــي المجــال التعليمــي
(مكنــاس.)21-10/2000 ،
 - 6ندوة األلفاظ الحضارية والتراثية (فاس.)26-29/10/2000 ،

مؤتمرات التعريب
تنص المواد ( )6-7-8من النظام الداخلي لمكتب تنسيق التعريب على ما يلي:
 - 1يُعقــد مؤتمــر للتعريــب مــرة علــى األقــل كل ثــاث ســنوات ،فــي إحــدى
الــدول العربيــة بدعــوة مــن المديــر العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة
والعلــوم ،لدراســة مــا يقدمــه إليــه المكتــب مــن أبحــاث ومقترحــات تتعلــق
بالتعريــب ،وتطــور اللغــة العربيــة العلميــة والحضاريــة ،واتخــاذ القــرارات
بشــأنها.
 - 2يدعى لالشتراك في أعمال مؤتمرات التعريب:
ممثلون عن حكومات الدول العربية.
ممثلون عن الهيئات اآلتية:
أ -المجامــع اللغويــة واتحادهــا ،الجامعــات العربيــة واتحادهــا واالتحــاد العلمــي
العربــي.
ب -المنظمــات والهيئــات العلميــة المعنيــة بالموضوعــات المعروضــة علــى
المؤتمــر.
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ج -العلمــاء واللغويــون الذيــن يدعوهــم المديــر العــام للمنظمــة بصفتهــم
الشــخصية.
 - 3يتولــى المكتــب إبــاغ الق ـرارات التــي تصــدر عــن مؤتم ـرات التعريــب إلــى
الــدول العربيــة وجميــع الهيئــات المعنيــة بهــا ومتابعــة تنفيــذ هــذه الق ـرارات.
وقــد أكــد الهيــكل التنظيمــي للمكتــب  ،وتحديــدا فــي الفقــرة ( )2مــن مهامــه ،والتــي
تقضــي بتتبــع مــا تنتهــي إليــه بحــوث المجامــع اللغويــة والعلميــة ،وكــذا أنشــطة
العلمــاء واألدبــاء والمترجميــن المتعلقــة بقضايــا التعريــب والترجمــة والمصطلــح،
وجمــع ذلــك كلــه وتنســيقه وتصنيفــه تمهيــدا للعــرض علــى مؤتم ـرات التعريــب.
عقــد المكتــب منــذ تأسيســه ســنة  1961حتــى ســنة  2013اثنــي عشــر مؤتمــرا ً
للتعريــب ،نوردهــا مفصلــة وفــق الجــدول التالــي:
المؤتمر
تاريخ ومكان انعقاده

أهم المواضيع التي درسها المؤتمر،
وأصدر في شأنها توصيات وقرارات

أبحاث ومقترحات:
 التنسيق وتوحيد الجهود. تيسير الطباعة العربية.المؤتمر األول للتعريب  -التعريب في ميدان التعليم.
 المعجم الحيالرباط/المغرب،
 الكتاب المبسط في اللغة. 7-3أبريل 1961
 الكتب الدراسية لتعليم العربية. قاموس المعاني. األرقام العربية والرموز العلمية ونقل األصوات األجنبية.أبحاث ومقترحات:
 مبادئ عامة حول العلوم واللغة العربية.المؤتمر الثاني للتعريب  -توحيد المصطلح العلمي.
 منهجية العمل في مشروعات المعاجم.الجزائر/الجزائر،
 - 1973األرقام والرموز والسوابق واللواحق.
 20-12دجنبر
دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 6معاجم):
الحيوان  -الطبيعة (الفيزياء) – الكيمياء – النبات –
الرياضيات  -الجيولوجيا.
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أبحاث ومقترحات:
المبادئ واالتجاهات المتعلقة باللغة العربية ،بالتعريب
وبطبع المعاجم الموحدة.
 منهجية العمل إلعداد معاجم المؤتمر. إشاعة المصطلحات العلمية والجهود اللغوية. تطبيق المصطلحات وممارسة استعمالها.المؤتمر الثالث للتعريب  -التعليم العالي.
 حركة الترجمة.طرابلس/ليبيا،
 الدراسات اللغوية المساعدة على التعريب. 16-7فبراير 1977
 التراث والمصطلحات.دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 8معاجم):
الجغرافيا والفلك (المجموعة األولى) – التاريخ -
الفلسفة والمنطق وعلم النفس  -الصحة وجسم اإلنسان
– الرياضيات  -الفلك (المجموعة الثانية)  -الرياضيات
البحتة والتطبيقية (المجموعة األولى) – اإلحصاء.
أبحاث ومقترحات:
 حركة التعريب في األقطار العربية ،مالها وما عليها.المؤتمر الرابع للتعريب
 منهجيات التعريب والروافد التي تساعد عليه.طنجة/المغرب،
دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 9معاجم):
 22-20أبريل 1981
الكهرباء  -هندسة البناء  -المحاسبة – التجارة – النجارة  -النفط
(البترول) – الجيولوجيا – الطباعة  -الحاسبات اإللكترونية.
أبحاث ومقترحات:
 قضايا التعريب ،المشاكل والحلول. تعريب العلوم الطبية. نظام الرموز العلمية.المؤتمر الخامس
 منهجية التعريب (اإلعداد ،الدراسة ،اإلقرار).للتعريب
دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 10معاجم):
الفيزياء النووية – التربية  -االجتماع واالنثروبولوجيا
عمان-األردن،
 25-21شتنبر  - 1985الفيزياء العامة  -الكيمياء العامة  -علم اللغة
واللسانيات  -األلعاب الرياضية (الجزء األول)  -المعجم
العربي الزراعي  -المعجم العربي للمصطلحات
والتعاريف اإلحصائية  -القاموس العام لمصطلحات
السكك الحديدية.
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أبحاث ومقترحات:
 منهجية العمل في تعريب العلوم الذخيرة اللغوية العربية.دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 5معاجم):
االقتصاد – الجغرافيا – الموسيقى – اآلثار  -القانون.

أبحاث ومقترحات:
 التقييس منهج إلى توحيد المصطلح العلمي.المؤتمر السابع للتعريب  -نظام تدبير واستغالل قواعد المعطيات المعجمية.
 نظام الكتابة العربية العلمية -الرموز والمختصرات.الخرطوم/السودان،
اير
 23يناير-فاتح فبر
 المصطلح العربي الحديث ووسائل وضعه وحصيلة1994
تطبيقاته.
دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 4معاجم):
السياحة – الزالزل  -الطاقات المتجددة  -البيئة.
أبحاث ومقترحات:
 منظومة التنسيق ،المفهوم واإلجراء. إنجازات المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحيةبالكويت.
 إنجازات المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليفوالنشر بدمشق.
المؤتمر الثامن والتاسع  -دور المصطلحات الموحدة في تعريب العلوم ونشر
للتعريب
المعرفة.
مراكش/المغرب،
– تجربة عربية لتوثيق المصطلحات العلمية.
 8-4ماي 1998
 الذخيرة اللغوية.– الخصائص المميزة الرئيسية للمعجمية العربية.
دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 9معاجم):
التقنيات التربوية  -الفنون التشكيلية  -اإلعالم –
االستشعار عن بعد – األرصاد الجوية  -علوم البحار -
علوم المياه  -المعلوماتية  -الهندسة الميكانيكية.
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أبحاث ومقترحات:
 تعريب التعليم العالي في الوطن العربي ،ضرورته،معوقاته ،شروطه ومتطلبات نجاحه ،دور األستاذ
الجامعي في تعريب التعليم العالي في الوطن العربي.
 إعداد الكتاب العلمي الجامعي باللغة العربية ،تأليفاالمؤتمر العاشر للتعريب وترجمةً.
– دور الحاسوب في توليد المصطلح وتوحيده ونشره.
دمشق/سوريا
– الترجمة اآللية من منظور المعجم العربي.
 25-20يوليو 2002
– دور المصطلح العلمي العربي الموحد في تعريب
التعليم العالي.
دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 5معاجم):
الحرب اإللكترونية – الصيدلة – علم الوراثة – تقانات
األغذية – الطب البيطري.

المؤتمر الحادي عشر
للتعريب
عمان/األردن
 16-12أكتوبر 2008

أبحاث ومقترحات:
المعجم العربي منهجيته وأسسه العلمية معجم الغني نموذجا. اللغة العربية والترجمة اآللية :المشاكل والحلول. المعجم التاريخي في ضوء المعجمية الحديثة. المعجم الموسوعي التربوي:أهميته – بناؤه – تقييمه. التعريب في سورية.تجربة مكتب تنسيق التعريب في رصد المصطلحات وتوحيدها.
مداخالت:
 من جهود مجمع اللغة العربية بدمشق في وضعالمصطلحات.
 تجربة المجلس األعلى للغة العربية في وضع األدلة بالعربية. معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ومنهجية التعريب في المغرب. تجربة دولة الكويت في مجال التعريب. أدوات البحث العلمي في علم المصطلح الحديث. تاريخ العربية وأسرة اللغات العروبية. شهادة الضاد لقياس مهارات اللغة العربية. صمعاء مع رتق ووقر.دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 8معاجم):
الطب (علم التشريح) النقل – التواصل  -الهندسة
المدنية  -تكنولوجيا المعلومات  -المالبس -التدبير
المنزلي  -الغزل والنسيج  -ألفاظ الحظارة (ج ،1ج.)2
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أبحاث ومقترحات:
 تعريب التعليم العالي وتحديات العولمة. العربية الفصحى والسياسة الغوية. اللغة العربية ومجتمع المعرفة. مستقبل تعريب العربية للناطقين بغيرها. اللغة العربية ونقل التقانات الحديثة. التخطيط اللغوي بين المجامع والمؤسسات المعنيةباللغة العربية.
 جذور اللغة العربية في السودان. الخطة العامة لتنسيق التعريب في الوطن العربي.دراسة وإقرار المعاجم الموحدة ( 16معجما):
التقويم التربـوي  -االستراتيجيات التربوية والتعليمية
 سيمائيات اآلداب  -محو األمية وتعليم الكبار -تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة -مناهج وطرائق
التدريس  -المصطلحات التربوية في مرحلة الطفولة
المبكرة ورياض األطفال  -الحكامة التربوية (اإلدارة
التربوية الرشيدة)  -اإلشراف التربوي  -المعجم
األساسي المدرسي -التقنيات التربوية  -التربية على
قيم الديمقراطية وحقوق االنسان  -التربية على
اإلبداع واالبتكار  -التربية البدنية والرياضة المدرسية -
تكنولوجيا السيارات  -هندسة المياه.

إصدارات المكتب

 -مجلة اللسان العربي

تعــ ّد مجلــة “اللســان العربــي” مرجعــا للمؤسســات
األكاديميــة والهيئــات اللغويــة والمجامــع والجامعــات،
وللمتخصصيــن المهتميــن بقضايــا التعريــب والترجمــة
والتنميــة اللغويــة؛ كمــا تعتبــر منبــرا ً لنشــر أبحــاث
فــي مجــاالت لغويــة ومصطلحيــة متنوعــة تربُــو اليــوم
علــى أربعــة آالف دراســة باللغــات العربيــة والفرنســة
واالنجليزيــة.
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وتكميــا للجهــود المبذولــة مــن طــرف مكتــب تنســيق التعريــب بالربــاط ،وبفضــل
اإلســهامات العلميــة الرصينــة للباحثيــن ،وبنــا ًء علــى توصيــات المجلــس العلمــي
االستشــاري للمكتــب فــي دورتــه الثالثــة المنعقــدة علــى هامــش مؤتمــر التعريــب
الحــادي عشــر بعمــان ســنة  ،2008أصبحــت مجلــة “اللســان العربــي” مجلــة محكَّمــة.

 -املعاجم املوحدة

ينــدرج العمــل المعجمــي والمصطلحــي الــذي يقــوم بــه مكتــب تنســيق التعريــب
ضمــن خطــة التعريــب الشــاملة والتــي بمقتضاهــا يقــوم بإنجــاز مشــاريع معجمية وفق
قوانيــن تحكــم ســـيره العلمــي ،وطبقـاً لمناهــج محــددة يضعهــا المكتــب أو يقترحهــا
مجلســه العلمــي االستشــاري ،أو تبعـاً لخطــط عمــل تبلورهــا المنظمــة العربيــة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم ،انطالق ـاً مــن مقترحــات وأولويــات يفرضهــا واقــع اللغــة العربيــة
ومتطلبــات األقطــار العربيــة المتطلعــة إلــى االســتفادة مــن النتــاج العلمــي المعاصــر.
ويمكــن إعــادة تمثّــل منهجيــة المكتــب فــي إعــداد المعاجــم الموحــدة فــي الرســم
البيانــي اآلتــي:
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لقــد اســتطاع المكتــب ،طــوال مســيرته العلميــة الطويلــة ،أن ينشــر عشـرات المعاجــم
غيــر الموحــدة ،أي التــي لــم تعــرض علــى مؤتمـرات التعريــب ،قبــل انضمامــه للمنظمة
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم؛ بعضهــا طُبــع ونُشــر علــى حــدة و ُوزع فــي حينــه،
والباقــي نُشــر فــي دوريــة المكتــب (اللســان العربــي).
ونســقها مــن خــال النــدوات المتخصصــة ،وأقرتهــا
أمــا المعاجــم التــي و ّحدهــا المكتــب ّ
مؤتمـرات التعريــب ،فيبلــغ عددهــا لغايــة  ،2016أربعــون ( )40معجمــا موحــدا ،صــدر
بعضهــا فــي طبعــات مســتقلة ،ثــم قامــت المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم
ومكتبهــا لتنســيق التعريــب -بنــاء علــى اقت ـراح لجنــة علميــة شــكلتها المنظمــة عــام
 1987بدمــج بعــض هــذه المعاجــم ،حســب التجانــس العلمــي ،وتمــت مراجعتهــاوتنقيحهــا وترتيبهــا ترتيبـاً ألفبائيـاً انطالقــا مــن اإلنجليزيــة ،وتزويدهــا بفهرســين عربــي
وفرنســي مرتبيــن ألفبائيـاً مــع رقــم كل مصطلــح مصحــوب بالتعريــف الــازم؛ نــورد هنــا
وصفــا لهــذه المعاجــم كمــا يلــي:

املعجم املوحد ملصطلحات ال ّلسانيات (الطبعة الثانية)
أُنجــز المعجــم فــي طبعتــه األولــى بتعــاون بيــن المكتــب ومعهــد العلــوم
اللســانية بالجزائــرُ .عقــدت نــدوة دراســته فــي مقــر المعهــد بالجزائــر
ســنة  1983وأقــره مؤتمــر التعريــب الخامــس فــي عمــان بــاألردن
ســنة  .1985صــدر ســنة  1989فــي  272صفحــة و 3059مصطلح ـاً.
أمــا الطبعــة الثانيــة للمعجــم فقــد صــدرت بعــد تحييــن
المعجــم فــي طبعتــه األولــى بالتعــاون مــع جامعــة ابــن
طفيــل (المغــرب) .صــدرت ســنة  2002فــي  260صفحــة و 1744مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الفيزياء العامة والنووية

تــم دمــج ثالثــة معاجــم فــي معجــم واحــد ،وهــي :معجــم مصطلحــات
الفيزيــاء (فــي التعليــم العــام) ،وقــد ُصــودق عليــه فــي مؤتمــر
التعريــب الثانــي بالجزائــر عــام 1973؛ معجــم مصطلحــات الفيزيــاء
العامــة ومعجــم الفيزيــاء النوويــة ،الذيــن ُصــودق عليهمــا فــي
مؤتمــر التعريــب الخامــس فــي عمــان بــاألدرن عــام .1985
ُعقــدت قبــل ذلــك نــدوة دراســة مشــروع معجــم الفيزيــاء
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النوويــة بالتعــاون بيــن المكتــب واتحــاد الفيزيائييــن والرياضييــن العــرب
فــي بغــداد عــام  .1984صــدر ســنة  1989فــي  524صفحــة و 6316مصطلحــاً
بعــد أن أقــره مؤتمــر التعريــب الخامــس فــي عمــان بــاألردن ســنة .1985

املعجم املوحد ملصطلحات الرياضيات والفلك

تــم دمــج خمســة معاجــم في معجــم واحد ،ثالثــة منها فــي الرياضيات
وهــي :معجــم مصطلحــات الرياضيــاتُ ،صــودق عليــه فــي مؤتمــر
التعريــب الثانــي المنعقــد بالجزائــر عــام1973؛ معجــم الرياضيــات
فــي التعليــم العــامُ ،صــودق عليــه فــي مؤتمــر التعريــب الثالــث
المنعقــد بليبيــا عــام 1977؛ ومعجــم مصطلحــات الرياضيــات
فــي التعليــم العالــيُ ،صــودق عليــه فــي مؤتمــر التعريــب
الثالــث المنعقــد بليبيــا عــام  .1977أمــا الجــزء المتعلــق بالفلــك
فهــو حصيلــة لمعجميــن صغيريــن ،همــا :معجــم مصطلحــات علــم الفلــك الــواردة فــي
معجــم الجغرافيــا والفلــك المصــادق عليــه فــي مؤتمــر التعريــب الثالــث المنعقــد بليبيا
عــام 1977؛ ومعجــم الفلــك فــي التعليــم العالــي المصــادق عليــه فــي مؤتمــر التعريــب
الثالــث المنعقــد بليبيــا عــام .1977صدر ســنة  1990فــي  352صفحــة و 4067مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات املوسيقى
قــام بتحضير مســودة مشــروع المعجــم ،خبير متخصص في الموســيقى
وتــم تنقيــح محتــواه فــي نــدوة ُعقــدت بالربــاط عــام .1986
أقــره مؤتمــر التعريــب الســادس الــذي انعقــد بالربــاط عــام
 1988وصــدر ســنة  1992فــي  96صفحــة و 845مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الكيمياء
المعجــم دمــج لمعجميــن موحديــن همــا :معجــم الكيميــاء فــي مراحــل
التعليــم العــام ،الــذي راجعتــه لجنــة مختصــة بالقاهــرة عــام ،1974
بتوصيــة مــن المؤتمــر ،بعــد أن صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الثانــي
بالجزائــر عــام 1973؛ ومعجــم الكيميــاء العامــة ،الــذي راجعتــه
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نــدوة متخصصــة فــي عمــان عــام  ،1983وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الخامــس
فــي عمــان أيضــاً عــام  .1985صــدر ســنة  1992فــي  392صفحــة و 4533مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات علم الصحة وجسم اإلنسان
اجتمعــت بمقــر المنظمــة فــي تونــس فــي الفتــرة مــا بيــن  14-24غشــت
 ،1976لجنــة مــن الخب ـراء واألســاتذة المتخصصيــن ،لدراســة المعجــم ووضــع
الصيغــة النهائيــة لــه .صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الثالــث المنعقــد فــي
ليبيــا عــام  1977وصــدر ســنة  1992فــي  176صفحــة و 2134مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات اآلثار والتاريخ

يضــم المعجــم عمليــن اثنيــن همــا :مصطلحــات التاريــخ فــي التعليــم العــام
الــذي أقــره مؤتمــر التعريب الثالــث المنعقد فــي ليبيا ســنة  ،1977ومعجم
اآلثــار الموحــد الــذي أقــره مؤتمــر التعريــب الســادس الــذي انعقــد
فــي الربــاط ســنة ُ .1988عقــدت نــدوة دراســة معجــم اآلثــار بالربــاط
ســنة  1986وصــدر ســنة  1992فــي  176صفحــة و 3024مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات علم األحياء

يضــم المعجــم عمليــن اثنيــن ،همــا :المعجــم الموحــد لمصطلحــات
علــم الحيــوان ،والمعجــم الموحــد لمصطلحــات علــم النبــات ،اللذيــن
صــادق عليهمــا مؤتمــر التعريــب الثانــي المنعقــد بالجزائــر ســنة .1973
وكانــت لجنــة متخصصــة قــد درســتهما قبــل ذلــك فــي الربــاط عــام
 .1971وبعــد إقرارهمــا مــن ِقبَــل المؤتمــر ،قــام المجمــع العلمــي
العراقــي بطبــع المعجــم األول عــام  ،1976وطُبــع المعجــم الثانــي
مــن قبــل مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق عــام  .1987صــدر
المعجــم ،بعــد عمليــة الدمــج ،ســنة  1993فــي  560صفحــة و 6561مصطلحـاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الجغرافيا
كُلِّــف خبيــر بتحضيــر مســودة مشــروع المعجــم ،وخبيــر آخــر بمراجعــة
وتدقيــق مادتــهُ .عقــدت نــدوة تنقيــح المشــروع بالربــاط عــام 1986
وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الســادس الــذي انعقــد بالربــاط
ســنة  .1988صــدر ســنة  1994فــي  324صفحــة و 2700مصطلحــاً.
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املعجم املوحد ملصطلحات التجارة واملحاسبة
يتألــف المعجــم مــن معجميــن منفصليــن يضمهمــا غــاف واحــد ،همــا :معجــم
التجــارة ومعجــم المحاســبة .وقــد درســهما المكتــب فــي نــدوة
متخصصــة انعقــدت بالربــاط عــام  .1980درســهما مؤتمــر
التعريــب الرابــع الــذي انعقــد بالمغــرب ســنة  ،1981وأوصــى
بضــرورة تخصيــص وقفــة جديــدة لهمــا قصــد التدقيــق
والمراجعــة قبــل الطبــع النهائــي .كــون المكتــب لجنــة
متابعــة متخصصــة تولــت مراجعــة وتمحيــص المعجميــن
شــكال ومضمونــاً وصــدر ســنة  1995فــي  696صفحــة و  8862مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الطاقات املتجددة
كُلِّــف فريــق عمــل مــن األســاتذة المتخصصيــن بتحضيــر مســودة
مشــروع المعجــم تحــت إشــراف مركــز الطاقــات المتجــددة
وجامعــة القاضــي عيــاض بمراكــش فــي المملكــة المغربيــة.
ُعــرض المشــروع علــى الهيئــات المتخصصــة فــي الوطــن العربــي
إلبــداء وجهــة نظرهــا ،و ُعقــدت نــدوة دراســته ،بالتعــاون مــع
اتحــاد المجامــع العلميــة اللغويــة العربيــة ،فــي رحــاب مجمــع
القاهــرة ســنة  .1993أقــره مؤتمــر التعريــب الســابع ،الــذي ُعقــد
فــي الخرطــوم ســنة  1994وصــدر ســنة  1996فــي  114صفحــة و 1180مصطلحــاً.

املعجم املوحد للمصطلحات املهنية والتقنية ( -الجزء )I
(طباعة  -كهرباء)
يضــم المعجــم عمليــن اثنيــن همــا معجــم الطباعــة ومعجــم الكهربــاء .شــارك
أســاتذة متخصصــون فــي دراســة ومراجعــة المعجميــن فــي مراحل
إعــداد همــا المختلفــة ( ،)1980-1981ودرســهما مؤتمــر التعريب
الرابــع المنعقــد بالمغــرب ســنة  .1981انعقــدت لجنــة متابعــة
للمعجمين بالرباط ســنة  ،1984وقامــت بتدقيق مصطلحاتهما.
صــدر ســنة  1996فــي  272صفحــة و 2838مصطلحــاً.
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املعجم املوحد للمصطلحات املهنية والتقنية
 (الجزء ( )IIبناء -نجارة) -يضــم المعجــم عمليــن اثنيــن همــا معجــم البنــاء ومعجــم النجــارة
.شــارك أســاتذة متخصصــون فــي دراســة ومراجعــة المعجميــن فــي
مراحــل إعــداد همــا المختلفــة ( ،)1980-1981ودرســهما مؤتمــر
التعريــب الرابــع المنعقــد بالمغــرب ســنة  .1981صــدر ســنة
 1999فــي  320صفحــة و 3734مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات املعجم املوحد ملصطلحات
العلوم اإلنسانية (الفلسفة  -االجتماع واألنثروبولوجيا  -الرتبية)
يشــتمل علــى ثالثــة معاجــم تدخــل فــي هــذا االختصــاص ،وهــي:
معجــم مصطلحــات الفلســفة(في التعليــم العام):صــودق عليــه فــي
مؤتمــر التعريــب الثالــث بليبيــا ســنة1977؛ معجــم مصطلحــات
علــم االجتمــاع و األنثروبولوجيــا :صــودق عليــه فــي مؤتمــر
التعريــب الخامــس بــاألردن ســنة 1985؛ ومعجــم مصطلحــات
علــم التربيــة :صــودق عليــه فــي مؤتمــر التعريــب الخامــس
بــاألردن ســنة  .1985صــدر ســنة  .1997فــي  384صفحــة و 4351مصطلحـاً.

املعجم املوحد ملصطلحات القانون
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الــذي انعقــد بالربــاط ســنة 1988
وصــدر ســنة  .1999يضــم فــي طبعتــه األولــى  152صفحــة و1587
مصطلحــاً.
قــام المكتــب بالتعاقــد مــع األســتاذ عــال فالــي مــن كليــة العلــوم
القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة بالربــاط ،مــن أجــل تحييــن
المعجــم وصــدرت النســخة المحينــة ســنة  2014فــي 399
صفحــة و 3218مصطلحــاً.
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املعجم املوحد ملصطلحات السياحة
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الســابع الــذي انعقــد فــي الخرطــوم ســنة
.1994
صدر سنة  .1999يضم  264صفحة و 3121صطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات علم الزالزل
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الســابع الــذي انعقــد فــي الخرطــوم ســنة
.1994
صدر سنة .1999
يضم  167صفحة و 1962مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الجيولوجيا
صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع الذي انعقد بطنجة عام .1981
صدر سنة .2000
يضم  404صفحة و 4623مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات االقتصاد

أعــده فريــق عمــل ،بإشـراف كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة بجامعــة
محمــد الخامــس بالرباط.
صادق عليه مؤتمر التعريب الرابع الذي انعقد بطنجة عام .1981
صدر سنة .2000
يضم  404صفحة و 4623مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات النفط

تمــت دراســته خــال مؤتمريــن للتعريــب :األول عقــد بالجزائــر ســنة
 1973و الثانــي بليبيــا ســنة .1977
صدر سنة .1999
يضم  622صفحة و 6089مصطلحاً.
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املعجم املوحد ملصطلحات البيئة

أُ ِعــ ّد مــن طــرف جامعــة القاضــي عيــاض بمراكــش (المغــرب) وتمــت
دراســته خــال نــدوة برئاســة اتحــاد المجامــع العلميــة واللغويــة العربيــة
بالقاهــرة ســنة  .1993صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الســابع ســنة 1994
وصــدر ســنة  1999فــي  191صفحــة و 1747مصطلح ـاً.
كلّــف المكتــب أ.د عبــد العزيــز ب ّنونــة الخبيــر فــي الكيميــاء الصناعيــة
والطاقــات المتجــددة بت ْحيين ـ ِه وتد ِقيقــه ،وصــدرت النســخة المحينــة ســنة  2016فــي
 288صفحــة و 1784مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الهندسة امليكانيكية

أعــ ّده فريــق عمــل بإشــراف المدرســة المحمديــة للمهندســين بالربــاط
ومعهــد األبحــاث والدراســات بالربــاط .صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب
الثامــن والتاســع ســنة .1998
صدر سنة  1999في  213صفحة و 2828مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات التقنيات الرتبوية والحاسوبية

أُ ِعـ ّدت الطبعــة األولــى مــن قبــل كليــة علــوم التربيــة بالربــاط (المغــرب)
وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الثامــن والتاســع ســنة  .1998صــدر
المعجــم ســنة  1999فــي  119صفحــة و 1313مصطلحــاً.
كلّــف المكتــب األســتاذ الدكتــور مصطفــى عبــد الســميع محمــد مــن
معهــد الدراســات التربويــة بالقاهــرة بتحييــن المــادة العلميــة للمعجــم
وتدقيقــه وإغنائــه بالتعاريــف والشــروح الضروريــة .صــدرت الطبعــة
الثانيــة ســنة  2015فــي  276صفحــة و 1248مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات اإلعالم
أُ ِعــ ّد مــن قبــل المعهــد العالــي للصحافــة بالربــاط (المغــرب) وصــادق
عليــه مؤتمــر التعريــب الثامــن والتاســع ســنة .1998
صدر سنة  1999في  238صفحة و 3428مصطلحاً.
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املعجم املوحد ملصطلحات اإلعالم
أُ ِعــ ّد مــن قبــل المعهــد العالــي للصحافــة بالربــاط (المغــرب) وصــادق
عليــه مؤتمــر التعريــب الثامــن والتاســع ســنة .1998
صدر سنة  1999في  238صفحة و 3428مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الفنون التشكيلية
أُ ِعـ ّد مــن قبــل معهــد الفنــون التشــكيلية بتطــوان (المغــرب) وصــادق عليــه
مؤتمــر التعريــب الثامــن والتاســع ســنة .1998
صدر سنة  1999في  188صفحة و 1524مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات األرصاد الجوية
أعــده فريــق عمــل بإشـراف معهــد الدراســات واألبحــاث للتعريــب بالربــاط
وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الثامــن والتاســع ســنة .1998
صدر سنة  1999في  224صفحة و 2031مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات املياه
أعــده فريــق عمــل برئاســة الدكتــور مأمــون ملكانــي ،وبإش ـراف الدكتــور
المهنــدس أحمــد عمــر يوســف (ســوريا) وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب
الثامــن والتاســع ســنة .1998
صدر سنة  2000في  145صفحة و 2204مصطلحات.

املعجم املوحد ملصطلحات املعلوماتية
أعــده فريــق عمــل بإشــراف المدرســة المحمديــة للمهندســين بالربــاط
(المغــرب) وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الثامــن والتاســع ســنة .1998
صدر سنة  2000في  329صفحة و 3210مصطلحاً.
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املعجم املوحد ملصطلحات االستشعار عن بعد

أعــده فريــق عمــل برئاســة الدكتــور المهنــدس محمــد شــفيق الصفــدي،
وعضويــة الدكتــور المهنــدس مأمــون ملكانــي ،وبإشـراف الدكتــور المهنــدس
أحمــد يوســف (ســوريا) ،وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الثامــن والتاســع
ســنة .1998صــدر ســنة  2000فــي  178صفحــة و 1196مصطلح ـاً.

املعجم املوحد ملصطلحات علوم البحار

أعــده فريــق عمــل برئاســة رضــا الهـراس ،وبإشـراف وزارة الصيــد البحــري
والمالحــة التجاريــة (المغــرب) ،وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الثامــن
والتاســع ســنة  .1998صــدر ســنة  2000فــي  320صفحــة و 3913مصطلحـاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الحرب اإللكرتونية

أعــده فريــق عمــل تحــت إشــراف د .المهنــدس أحمــد عمــر يوســف
(ســوريا) وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب العاشــر ســنة .2002
صدر سنة  2004في  100صفحة و 1021مصطلحاً.

املعجم املوحد ملصطلحات تقانات األغذية

أعــده فريــق عمــل تحــت إشـراف د .حامــد تكــروري ود .عيــد شــاكر عمــرو
(األردن) ،وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب العاشــر ســنة .2002
راجعــه فريــق مــن خبــراء المنتــدى المغربــي للمصطلحــات والترجمــة
بالربــاط ،بالتعــاون مــع بعــض الباحثيــن العامليــن فــي معهــد الحســن
الثانــي للزراعــة والبيطــرة بالربــاط .صــدر ســنة  2004فــي  250صفحــة
و 2681مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات علم الوراثة

أعــده فريــق عمــل برئاســة الدكتــور عبــد المجيــد التــل ،وبإشـراف الدكتــور
محمــد القصــراوي (األردن) ،و ُعــرض علــى نــدوة متحصصــة ســنة ،1998
لدراســته وتنقيحــه.
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب العاشــر فــي دمشــق ســنة  ،2002وصــدر
ســنة  2009فــي  338صفحــة و 2482مصطلحــاً.
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املعجم املوحد ملصطلحات علم الصيدلة

أعــده فريــق عمــل بإشــراف الدكتــور يحــي الشــراح (المغرب) و ُعــرض
علــى نــدوة متخصصــة ســنة .1989
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب العاشــر فــي دمشــق ســنة  ،2002وصــدر
ســنة  2009فــي  389صفحــة و 3686مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الطب البيطري

أعــده فريــق عمــل برئاســة الدكتــور محمــد بكــوري (المغــرب) و ُعــرض
علــى نــدوة علميــة متخصصــة بالقاهــرة ســنة .1998
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب العاشــر فــي دمشــق ســنة  ،2002وصــدر
ســنة  2010فــي  294صفحــة و 2741مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات النقل

أعــده فريــق عمــل برئاســة الدكتــور عــز الديــن الكتانــي (المغــرب) وراجعــه
فريــق عمــل برئاســة الدكتور موفــق الزعبــي (األردن).
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الحــادي عشــر فــي عمــان ســنة ،2008
وصــدر ســنة  2010فــي  325صفحــة و 3224مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات تكنولوجيا املعلومات

أعــده فريــق عمــل برئاســة الدكتــور محمــد الدشــيش (المغــرب) ،وتمــت
مراجعتــه مــن طــرف فريقيــن مــن الخب ـراء المتخصصيــن.
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الحــادي عشــر فــي عمــان ســنة ،2008
وصــدر ســنة  2011فــي  191صفحــة و 1365مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات التواصل اللغوي

أعــده فريــق عمــل برئاســة الدكتــور محمــد الدشــيش (المغــرب) ،وتمــت
مراجعتــه مــن طــرف فريقيــن مــن الخب ـراء المتخصصيــن.
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الحــادي عشــر فــي عمــان ســنة ،2008
وصــدر ســنة  2011فــي  191صفحــة و 1365مصطلحــاً.
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املعجم املوحد ملصطلحات تكنولوجيا املعلومات

أعــده فريــق عمــل برئاســة الدكتــور عــز الديــن البوشــيخي (المغــرب)،
وراجعــه فريــق عمــل برئاســة الدكتــور تيســير الكالنــي (األردن).
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الحــادي عشــر فــي عمــان ســنة ،2008
وصــدر ســنة  2011فــي  231صفحــة و 2022مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات الهندسة املدنية

يتألــف المعجــم مــن أربعــة أجــزاء ،هــي :الهندســة الصحيــة والبيئيــة،
الهندســة المســاحية ،الهندســة اإلنشــائية ،الهندســة الجيوتقنيــة .أعــده
فريــق عمــل تحــت إشـراف المركــز العربــي للتعريــب والترجمــة والتأليــف
والنشــر بدمشــق ،وتمــت مراجعتــه مــن قبــل خبيريــن بالمكتــب.
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الحــادي عشــر فــي عمــان ســنة ،2008
وصــدر ســنة  2012فــي  486صفحــة و 3941مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات علم التشريح العياني

قــام بإنجــاز مشــروع هــذا المعجــم فريــق عمــل مــن األســاتذة المتخصصيــن
تحــت إشـراف جامعــة الموصل/العـراق برئاســة الدكتــور مؤيــد حســن عبــد
الرحيــم ،وتمــت مراجعتــه مــن قبــل الدكتــور محمــد الرخــاوي مــن مصــر
والدكتــور أحمــد ديــاب مــن تونــس الجزائــر.
صــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الحــادي عشــر فــي عمــان ســنة ،2008
وصــدر ســنة  2015فــي  597صفحــة و 5857مصطلحــاً.

املعجم املوحد ملصطلحات اآلداب املعاصرة

قــام بإنجــاز مشــروع هــذا المعجم فريــق عمل مــن األســاتذة المتخصصين
تحــت إشـراف جامعــة محمــد الخامــس  /كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية
بالربــاط برئاســة الدكتــور ســعيد علوش.
تمــت مراجعتــه مــن قبــل الدكتــور محمــد صابــر عبيــد مــن جامعــة
تكريــت /العــراق ،وصــادق عليــه مؤتمــر التعريــب الثانــي عشــر فــي
الخرطــوم ســنة  .2013صــدر ســنة  2015فــي  225صفحــة و 1436مصطلحــاً.
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معاجم معدّة للطبع
 - 1المعجم الموسوعي لمصطلحات العلوم التربوية ،ويضم األجزاء التالية:
معجم مصطلحات التقويم التربوي
معجم مصطلحات االستراتيجيات التربوية والتعليمية
معجم مصطلحات محو األمية وتعليم الكبار
معجم مصطلحات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
معجم مصطلحات المناهج وطرائق التدريس
معجم المصطلحات التربوية في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األطفال
معجم مصطلحات الحكامة التربوية (اإلدارة التربوية الرشيدة)
معجم مصطلحات اإلشراف التربوي
المعجم األساسي المدرسي
معجم مصطلحات التربية على قيم الديمقراطية وحقوق االنسـان
معجم مصطلحات التربيـة على اإلبـداع واالبتكـار
 - 2معجم مصطلحـات التربية البدنية والرياضة المدرسية
 - 3تحيين معجم مصطلحات الرياضيات والفلك
 - 4تحيين معجم مصطلحات علم األحياء

مشاريع معجمية قيد اإلعداد

 - 1مشروع معجم الطب الباطني
 - 2مشروع معجم الطب وجراحة األطفال
 - 3مشروع معجم الدبلوماسية
 - 4مشروع معجم التهيئة العمرانية
 - 5مشروع معجم مصطلحات تقنيات النانو

إصدارات أخرى
أصــدر المكتــب بعــض المطبوعــات التــي تضــم وقائــع بعــض األنشــطة التــي نظمهــا،
أه ّمهــا :
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كتاب صناعة املعجم العربي لغري الناطقني بالعربية

يضــم كتــاب صناعــة المعجــم العربــي لغيــر الناطقيــن بالعربيــة أبحــاث
الــدورة التدريبيــة التــي عقدهــا المكتــب بالربــاط ســنة .1981
يقع الكتاب في  278صفحة ،وطُبع سنة .1985

كتاب الرموز العلمية وطريقة أدائها باللغة العربية

وهــو الكتــاب الــذي ســبق أن نَشَ ــر إصــدا َره األول اتحــاد المجامــع اللغويــة
العلميــة العربيــة عــام  ،1988ونشــر إصــداره الثانــي مكتــب تنســيق التعريب
عــام  ،1995ويلخــص أعمــال النــدوة السادســة التــي عقدهــا اتحــاد المجامــع
بــاألردن ســنة .1987
يقع الكتاب في  190صفحة من الحجم المتوسط.

كتاب أعمال مؤتمر التعريب السابع

ويضــم وقائــع (أعمــال مؤتمــر التعريــب الســابع) الــذي عقــده مكتــب
تنســيق التعريــب فــي الخرطــوم ســنة .1994
يقع الكتاب في  256صفحة ،وطُبع سنة .1995

- 4آفاق التحديث
خطة عامة للتحديث

يقــوم مكتــب تنســيق التعريــب بإدخــال التعديــات الضروريــة علــى أســلوب عملــه
المعجمــي ،انســجاما مــع خطــط العمــل التــي تقترحهــا المنظمــة العربيــة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم بمرجعيــات وأهــداف وتحديــات تســتهدف ،مــن جملــة مــا تســتهدفه،
النهــوض باللغــة العربيــة وتحديــث مناهــج وأســاليب تعليمهــا وتعلّمهــا ،وكــذا دعــم
التعــاون والتنســيق مــع مجامــع اللغــة العربيــة ،واســتكمال وتحديــث الذخيــرة اللغويــة
المعجميــة المتوافــرة لــدى المنظمــة ،وإتاحتهــا عبــر الشــابكة.
وبنــاء عليــه ،دأب المكتــب ،منــذ الســنوات األولــى مــن تأسيســه ،علــى وضــع مخططات
زمنيــة محــددة لتحقيــق هــذا الهــدف ،نجملهــا فيمــا يلــي :
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التصور

الخطة

املرحلة

املدة

األوىل

1969-1983

 15سنة

 إعداد معاجم يف موضوعاتالتعليم العام والتقني واملهني
والجامعي والعايل

الثانية

1984-1989

 6سنوات

 إعداد معاجم عامة يف موضوعاتعلمية مختلفة

الثالثة

1990-2000

 10سنوات

إعداد معاجم يف املصطلحات
العلمية األساسية ملجمل املعارف
اإلنسانية

الرابعة

2000-2008

 9سنوات

 إعداد معاجم للتفريعات العلميةالدقيقة
 إعداد معاجم جديدة يف مجاالتعلمية مختلفة
 الرتكيز عىل املشاريع القوميةالكربى يف مجال التعريب

الخامسة

2014-2011

 4سنوات

 الرتكيز يف إعداد املرشوعاتاملعجمية الجديدة عىل حقل
الرتبية والتعليم ،تنفيذا ً لخطة
تطوير الرتبية والتعليم املعتمدة
يف مؤمتر سابق للقمة العربية.

السادسة

2016-2011

سنوات

 االستمرار يف إعداد مرشوعاتمعجمية تخص حقل الرتبية
والتعليم
 بدء إعداد مرشوعات ته ّم مجالالطب والهندسة
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السابعة

2022-2017

بنك المصطلحات العربية الموحدة

 5سنوات

 تطوير املرصد العريب للمصطلحاتالعلمية والتقنية املوحدة من
أجل إشاعتها ودعم االتصال
والتواصل بني املؤسسات
واملعاهد العربية املهتمة بقضايا
املصطلح العلمي رصدا ومتابعة.
 تنمية الذخرية اللغوية واملعجمية،وإغناء املعجم التقني التفاعيل
 ،ARABTERMوتطوير املكتبة
الرقمية.

يتجلــى ممــا ســبق  ،مواكبــة المكتــب لمختلــف خطــط المنظمــة العربيــة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم وإســهامه فــي رفــد العربيــة بالمصطلحــات والمفاهيــم ال ُمســتجدة،
بالتعــاون والتنســيق مــع المجامــع اللغوية والعلميــة العربيــة ،والجامعــات والمراكــز
المتخصصــة فــي الوطــن العربــي.

وحدة الشبكة المعلوماتية وبنك المصطلحات

لقــد أصبــح اســتعمال الحاســوب فــي ميــدان المصطلحــات العلميــة ضــرورة حتميــة،
حيــث ال يمكــن متابعــة حركــة التزايــد االصطالحــي الهائلــة دون اســتعمال وســائل
المعلوميــات الحديثــة .ولهــذا قــام المكتــب بتأســيس شــبكة معلوماتيــة ،تتضمــن بنــكا
للمصطلحــات ،مــز ّودا ً بتجهيــزات حديثــة ،بهــدف تخزيــن المصطلحــات وتنظيمهــا
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والتعامــل معهــا وتحديثهــا واســترجاعها ونشــرها وتوزيعهــا ،بغيــة تحقيــق الدقــة فــي
التعامــل مــع المصطلــح العلمــي .ومــن أهدافــه أيض ـاً ،مــا يلــي:
تجميــع المصطلحــات فــي مختلــف مياديــن المعرفــة وتخزينهــا وفــق منهجيــة
علميــة محــددة.
مواكبة المصطلحات الجديدة وتخزينها.
تزويد المستعملين بالمصطلحات الموحدة.
تدعيم دور المكتب في تنسيق المصطلحات العلمية.
خلق شبكة عربية مصطلحية لالستفادة المتبادلة بين بنوك المصطلحات.
تخزين المعلومات الببليوغرافية المتعلقة بعلم المصطلح.
للمتخصصيــن العــرب فــي علــم المصطلــح والمعجميــة
وضــع دليــل محوســب
ّ
والترجمــة.
مواكبــة المســتجدات والتطــورات التقنيــة والبرمجيــة الجاريــة فــي هــذا الميــدان؛
وقــد نظــم المكتــب فــي هــذا المجــال ندوتيــن هامتيــن :األولــى بمدينــة
طنجــة مــن  ،21-22/4/1995اهتمــت بالمبــادئ العامــة الســتثمار الحاســوب
فــي العمــل المصطلحــي؛ والثانيــة بالربــاط مــن  ،13-17/12/1997واهتمــت
بموضــوع التطبيقــات الحاســوبية العربيــة فــي المجــال المصطلحــي.
ويتوخــى المكتــب مــن تحقيــق هــذا كلــه ،بنــاء قاعــدة معلومــات مصطلحيــة علــى
المتخصصيــن والمهتميــن بمجــال المصطلحات
ُأســس علميــة حديثــة تكــون فــي خدمــة
ّ
فــي الوطــن العربــي.
وفــي إطــار تطويــر بنــك المصطلحــات بالمكتــب ،تــ ّم تنظيــم نــدوة :مرصــد اللغــة
العربيــة وآفــاق التعريــب ،فــي دمشــق ســنة  ،2009حضرهــا خبـراء فــي اللغــة العربيــة
والمعالجــة الحاســوبية ،لبحــث إمكانيــة تأســيس مرصــد لغــوي فــي مقــر المكتــب
بالربــاط ،أصــدرت هــذه النــدوة توصيــات هامــة وضعهــا المكتــب موضــع التنفيــذ؛
وقبلهــا عقــد المكتــب نــدوة تمهيديــة ،فــي نفــس اإلطــار ،بالربــاط ســنة .2008

المكتبة المتخصصة لمكتب تنسيق التعريب
يهــدف إحــداث المكتبــة العلميــة لمكتــب تنســيق التعريــب إلــى تطويــر
رصيــده العلمــي مــن المراجــع األساســية لعملــه المعجمــي واللغــوي لفائــدة خب ـراء
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المكتــب ،وتزويدهــا بأهــم الكتــب التــي مــن شــأنها إفــادة ُروادهــا مــن داخــل المغــرب
ومــن خارجــه؛ وتتوفــر المكتبــة العلميــة المتخصصــة حالي ـاً علــى مــا يناهــز (،)8000
وهــي مفتوحــة فــي وجــه خبـراء المكتــب والطلبــة وعامــة الباحثيــن ،لمســاعدتهم علــى
إنجــاز أبحاثهــم ودراســاتهم.
وتحتــوي المكتبــة علــى كتــب فــي مجــاالت معينــة كالمعجميــة والمصطلحيــة
والتعريــب والترجمــة واللغــة عامــة ،فضــا عــن إصــدارات المنظمــة العربيــة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم (ألكســو) ،ودوريــات المجامــع اللغويــة والعلميــة.

وقــد تــم تحديــث فضــاء المكتبــة وتجهيزهــا بأحــدث التجهي ـزات مــن أجــل
مواكبــة التطــور ،كمــا ُج ّهــزت قاعــة أخــرى بحواســيب وجهــاز فيديــو النــدوات عــن بُعد
( ،)vidéo-conférenceمــن أجــل التواصــل وعقــد االجتماعــات والنــدوات والحلقــات
الدراســية الخاصــة ببرامــج المكتــب.

المعجم التقني التفاعلي ARABTERM
بــدأ تشــغيل بوابــة المعجــم التقنــي التفاعلــي  ARABTERMعلــى الشــابكة
(األنترنــت) منــذ  11مايو/أيــار 2010؛ وهــو ثمــرة تعــاون مشــترك بيــن المنظمــة العربية
للتربيــة والثقافــة والعلــوم (ألكســو) والــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة
فــي ألمانيــا ،ويتولــى تنفيــذه مكتــب تنســيق التعريــب بالربــاط والوكالــة األلمانيــة
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للتعــاون الدولــي (.)GIZ
ويهــدف هــذا المشــروع إلــى إعــداد قامــوس إلكترونــي موســوعي للمصطلحات
مصنــف حســب المجــاالت التقنيــة والقطاعــات الصناعيــة المختلفــة وبأربــع لغــات ،هي
العربيــة واأللمانيــة واالنكليزيــة والفرنســية ،ومتــاح لجميــع المســتخدمين المحتمليــن
مجانــا علــى العنــوان التالــي.www.arabterm.org :
وقــد تــم تصميــم وتطويــر موقــع المعجــم بشــكل يجعلــه ســهل المنــال وملبيـاً
الحتياجــات المســتخدمين باللغــات األربــع؛ كمــا يتيــح شــكله التفاعلــي التعديــل
سيســهم ،بــا شــك ،فــي
المســتمر فــي محتــواه وإضافــة مصطلحــات مســتخدمة ممــا ْ
توحيــد المقابــات العربيــة للمصطلحــات العلميــة والتقنيــة فــي العالــم العربــي.
تترتــب مــواد المعجــم التقنــي  ARABTERMحســب المجــاالت التقنيــة
والقطاعــات الصناعيــة المختلفــة ،وســيكون وســيلة متاحــة للجميــع للحصــول علــى
ترجمــات مو ّحــدة ومتســقة للكتــب التعليميــة ،والمناهــج الدراســية واألدلــة التقنيــة،
الصلــة بهــذه القطاعــات.
والنصــوص ذات ّ

باإلضافــة إلــى اللغــة األلمانيــة واإلنجليزيــة والفرنســية ،يق ـ ّدم هــذا القامــوس التقنــي
مقابــات للمصطلحــات باللغــة العربيــة ،مشــفوعة بتعريفــات دقيقــة وصــور توضيحيــة.
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نشـ َر المعجــم إلــى اليــوم ثمانيــة ( )8مجلدات تهــم المجــاالت التاليــة :الطاقات
المتجــددة ،الهندســة الكهربائيــة ،النقــل والبنيــة التحتيــة ،وصناعــة النســيج ،هندســة
الميــاه ،تكنولوجيــا الســيارات ،الهندســة المدنيــة ،تقانــات المعلومــات ،والمنــاخ والبيئــة
وإدارة النفايــات الصلبــة .وبهــذا يفــوق العــدد اإلجمالــي للمداخــل  33500مدخــا (أي
مــا يعــادل  134000مصطلحــا رباعــي اللغــة) ،ومــن المرتقــب إصــدار المزيــد مــن
المجلــدات فــي مجــاالت تقنيــة أخــرى.

يمــ ّر كل مدخــل مــن المعجــم عبــر سلســلة مــن المراحــل قصــد المراجعــة
واإلقـرار مــن قبــل مجموعــة مــن الخبـراء واللغوييــن .وقــد تبيَّـ َنَ ،وفقــا لدراســة أجراهــا
فريــق المشــروع ،أن هــذا القامــوس التفاعلــي يســ ِّهل لمســتخدميه عمليــة معالجــة
الوثائــق بنســبة ( ،)95٪ويل ّبــي ب ُيســر حاجاتهــم فــي الدراســة والبحــث.
وأطلــق مشــروع  ARABTERMفــي شــهر
يونيــو  2015بوابــة خاصــة باألجهــزة المحمولــة
يمكــن الوصــول إليهــا انطالقــا مــن معظــم الهواتــف
قصــد الســماح لمســتعمليه
واللوحــات الذكيــةْ ،
الوصــول بطريقــة أســرع للمجلــدات المنجــزة.

