
زوووووم

بين  التعاون  اتفاقية  اإطار  في 

مكتب تن�سيق التعريب )BCA( والوكالة 

تم   ،)GIZ( الدولـي  للتـعــاون  الألمـانيــة 

تطوير وتحديث المكتبة العلمية المتخ�س�سة 

وثائقي  ر�سيد  على  تحتوي  التي  المكتب،  في 

)ورقي( مهم من المعاجم والمو�سوعات والدوريات 

اأهم  رقمنة  تم  ن�سخة، حيث  اآلف  ثمانية  على  يزيد 

محتوياتها وربطها بالموقع الإلكتروني للمكتب، ليتمكن 

طريق  عن  منها  وال�ستفادة  اإليها  الولوج  من  الباحث 

ال�سابكة )الإنترنت(. كما تم تجديد مبنى المكتبة وتاأثيثها 

وتجهيزها باأحدث الأجهزة الحا�سوبية وتحويلها من مكتبة 

تقليدية اإلى مكتبة حديثة تواكب الع�سر، لتكون نقطة التقاء 

الأردنية  الجامعة  من  الموؤلف   Arabterm فريق  اأع�ساء  بين 

الألمانية )GJU(، مكتب تن�سيق التعريب )BCA( بالرباط، وفريق 

الترجمة في القاهرة، حيث تعقد فيها اللقاءات والور�سات بينهم 

البلدان  من  الفريق  لأع�ساء  توفر  اأ�سبحت  كما  دوري،  ب�سكل 

الثالثة اإمكانية التوا�سل ب�سكل افترا�سي اأي�سا.

م�ضطلحي المف�ضـــل

من الم�سطلحات الطريفة التي قابلتها 

اأثناء عملي، م�سطلح “Hochzeit” والذي 

 »wedding« الإنجليزية،  باللغة  يعني 

وباللغة العربية »زواج«، ويق�سد به على 

الإدارة  عنا�سر  اإطباق  التحديد  وجه 

م�سطلح  وهو  هيكلها،  مع  ال�سيارة  في 

متعارف عليه في مجال �سناعة ال�سيارات ولكن كثيرًا ما يفهمه 

البع�ض على اأنه الزاوج )بين رجل واإمراأة( لدرجة اأن 

اأحدهم كتب لي تعليقًا على هذا الم�سطلح 

يقول فيه: »األف مبروك«.

د. طارق عبد الباري

رئي�ض فريق الترجمة

للمزيد من 

المعلومات

مل�سق Arabterm متوفر 

حاليا، وباإمكانكم طلبه 

 من العنوان التالي: 

info@arabterm.org

نـ�ضــــرة اإخـبــــاريـــة

مــفـــكـــــرة

العربية  المنظمة  تنظمه  الذي  ع�سر  الثاني  التعريب  موؤتمر  في   Arabterm ي�سارك 

العربية،  الدول  كافة  عن  ممثلون  يح�سره  الذي   )AleCso( والعلوم  والثقافة  للتربية 

والذي �سيعقد بالخرطوم في ال�سودان في الفترة من 17 نوفمبر اإلى 21 نوفمبر 2013.  

ت�ضريح

»... اإنه لم�سروع في غاية 

الأهمية لآثاره الإيجابية على 

المغرب وعلى بلدان منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

وهو نموذج مثالي للتعاون التقني بين 

جمهورية األمانيا التحادية والمغرب 

ودول المنطقة الأخرى...«.

ت�سريح اأدلى به ال�ضيد م. فيتر، 

�سفير جمهورية األمانيا التحادية 

بالرباط للقناة العمومية 

الثانية )2M( بالمغرب.

بالتعاون مع:

»ALECSO«و »BMZ« م�ضروع جهوي ل 

»BCA«و »GIZ« وينفذ من طرف
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افــتـتــاحـيــة

الكـبـيـــر  التطـــور  اإن 

العالم،  ي�سهـده  الذي 

ظـــهـــــــــور  يرافــقــــه 

المفاهيم  من  كـثـيـر 

والم�سـتـجــــــدات التي 

على  نف�سها  فر�ست 

المعا�سرة،  اللغات 

مما  والتقنية  العلمية  المجالت  في  �سيما 

اأوجب و�سع مقابالت ليتم تداولها بو�سفها 

م�سطلحات جديدة.

اختالف  اأهمها  لعل  مختلفة،  ولأ�سباب 

المقابالت  هذه  تباينت  الم�سدر،  لغات 

علينا  لزاما  اأ�سبح  ولهذا  واآخر.  قطر  بين 

توحيد م�سطلحاتنا لتهيئة الأر�سية اللغوية 

ال�سليمة لم�سايرة ركب الح�سارة الحديثة.

اإن�ساء  على  قرن  ن�سف  من  اأكثر  مر  لقد 

من  خالله  تمكن  التعريب،  تن�سيق  مكتب 

مختلفة،  مجالت  في  معجما   40 ن�سر 

باللغات العربية والإنجليزية والفرن�سية.

الإعالم  و�سائل  تتيحه  مما  ولال�ستفادة 

المكتب  تطلعات  ومع  الحديثة،  والت�سال 

اتفاقية  جاءت  والتحديث،  التطوير  نحو 

للتربية  العربية  المنظمة  بين  ال�سراكة 

تن�سيق  بمكتب  )ممثلة  والعلوم  والثقافة 

التحادية  الألمانية  والوزارة  التعريب( 

 )GIZ للتعاون القت�سادي والتنمية )ممثلة بـ

الهادف   Arabterm م�سروع  اإنجاز  اأجل  من 

العربية  التقنية  الم�سطلحات  توحيد  اإلى 

كاللغة  معا�سرة،  لغات  اأمام  المجال  وفتح 

المعايير  ا�ستخدام  �سمان  مع  الألمانية، 

وتوحيدها  الم�سطلحات  و�سع  في  المتبعة 

التعريب  موؤتمرات  على  عر�سها  قبل 

للم�سادقة عليها واإقرارها.

الطرفان  بداأ  ال�سراكة،  هذه  اإطار  وفي 

مبا�سرة  العمل على و�سع قامو�ض مو�سوعي 

)العربية،  لغات  اأربع  من  مكون  تقني 

يمكن  الألمانية(  الفرن�سية،  الإنجليزية، 

ا�ستخدامه على ال�سابكة )الإنترنت( مجانا 

من قبل جميع المهتمين.

مجلدات  ل�ستيعاب  مفتوح  م�سروع  وهو 

اإ�سافية م�ستقبال في مجالت تقنية متنوعة، 

ح�سب الحاجة. 

اإيمان الن�ضـــــر

خبيرة في مكتب 

تن�سيق  التعريب

اأخــبـــــــــــار

1. كان لم�سروع Arabterm م�ساركة في موؤتمر »اأ�سبوع 

المياه العربي« الذي انعقد في عمان )الأردن( نهاية 

جمعية تنظمه  والذي  الثاني،  يناير/كانون  �سهر 

.ACWUA

وذلك  مهمة،  لتغييرات   Arabterm موقع  يخ�سع   .2

الجديدة،  والختيارات  الإمكانات  بع�ض  باإ�سافة 

وهي: ربط الموقع ب�سفحته على الفاي�سبوك، واإ�سافة 

بالم�سروع،  يعرف  وفيديو  اليوم،  لم�سطلح  زاوية 

�سخ�ض  لأي  تتيح  التي   Wiki خا�سية  اإ�سافة  كذلك 

التعديل اأو الإ�سافة اإلى الموقع. كما �سيجري تحميل 

المجالت  ح�سب  جزءًا،  جزءًا  القادمة  القوامي�ض 

النتهاء  لحين  النتظار  بدل  للقامو�ض،  الفرعية 

منه كاماًل وتحميله مرة واحدة، وذلك حر�سُا منها 

على تحقيق الفائدة المرجوة من محتوى القوامي�ض 

باأ�سرع ما يمكن. وذلك ابتداًء من القامو�ض القادم، 

المتخ�س�ض بمجال الطاقات المتجددة.

اللجنة  احتفال  في  حا�سرا  كان   Arabterm  .3

»بيوم  والعلوم  والثقافة  للتربية  المغربية  الوطنية 

زيب�ض،  غيدو  الأ�ستاذ  قدم  فقد  العربية«،  اللغة 

واإ�سادة  ا�ستح�سانا  لقي  الذي  الم�سروع  عن  عر�سا 

من قبل الح�سور.


