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مشر ع جه ي ل «»ALECSO« »BMZ
ينفذ من قبل «»BCA« »GIZ

افتـتـاحية

استعراض األخبار

ز

استطاعت األدبيات اللغوية العربية أن تراكم
العديد من التوصيات وأوراق العمل والتشريعات
الرسمية ،واستحداث المقررات ،وتصوّ ر أساليب
التدريس واكتساب المهارات اللغوية ،إال أن أغلبها
ظ ّل سجين التقارير ولم يجد سبيال للتنفيذ
والتطبيق ،ألن الخيار السياسي ظل متح ّكما في
تمثل الهندسة اللغوية بتعدد مجاالتها االقتصادية
واإلعالمية والتعليمية والتقنية.

 .1شاااركت منظمااة األلكس و  ،ممثلااة بمكتااب تنساايق التعريااب ( ،)BCAفااي

نظّم مكتب تنسيق التعريب ( ) BCAمؤتمر التعريب الثاني عشر بالخرطوم،

أشاغال المامتمر السانوي للمجلااس االقتصاادي واالجتمااعي لألمام المتحاادة،
المنعقد بمدينة جنياف بسويسارا خاالل الفتارة ماا باين  ،3712/70/4-1بتقاديم

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للتعريب في

وبما أن واقع التعدد اللغوي في المجتمعات
العربية لم تفرزه سياسة لغوية واضحة األفق ،ولم
ينتج عن تخطيط لغوي وظيفي يحدد مجاالت
االستعمال ،فإنه يغدو عائقا من عوائق التنمية
المعرفية عوض أن يكون عنصرا مساهما في
بنائها والتمكن منها ،أي أن التعدّد ال يكون
مصحوبا بتحديد مكانة اللغة والغاية من تداولها.
يستتبع الحديث عن مجتمع المعرفة ،في العديد
من التقارير الدولية والندوات العلمية المتخصصة،
االهتمام بوضع اللغة في المجتمع ال بوصفها مجرد
أداة للتواصل ،بل باعتبار قدرتها على إنتاج
المعرفة .من هنا هذه العالقة المعقدة بين المكانة
االجتماعية لألفراد وتطور المعارف التي
ينتجونها .هل لهذه العالقة صلة بهرمية اللغات،
على األقل من زاوية هيمنة لغة على أخرى،
وتواري بعضها بحسب درجات التقدم والتأخر
المعرفي؟
الظاهر اليوم ،في ضوء العديد من الدراسات
اللغوية واالجتماعية ،أن الرصيد اللغوي للغة
العربية ،وحصيلتها المعجمية الفصيحة محدودة،
وال تساعد على تنمية المهارة اللغوية واكتساب
المعرفة المعاصرة .لذلك ،يتميز الوضع اللغوي في
الحياة العامة والبحث العلمي ب" االستالب
اللغوي".

مشاااروع  ،ARABTERMحيااااث قااااام ماااادير المكتااااب وممثاااال وكالااااة ()GIZ
بالتعريف بالمشروع أمام ممثلي منظماات المجلاس والهيئاات والشخصايات
الحاضرة .وارتكز الحاوار علاى أهمياة االعتنااء بنقال المصاطلحات التقنياة
إلى اللغة العربية وانعكاساته على المستوى االقتصادي ،مما يتطلاب إنشااء
بنك للمصطلحات التقنية لمواكبة المستجدات في هذا المجال.
 .2ت ا ّم اختيااار مشااروع القاااموس التقنااي التفاااعلي  ARABTERMماان ضاامن
المواقع األكثر تفاعلية لعام  ،3712وقد حظاي باأكبر عادد مان الازوار علاى
موقاع شابكة العلاوم والتنمياة  /المكتاب اإلقليماي لموقاع
بالشرق األوسط.

www.scidev.net

السودان في الفترة من  71إلى  17نونبر .1172

ومننن ض نمن المشنناريع المعيميننة ال حمةترتننة ،تننم عننرا الةننامو

التةننني

التفاعلي  ARABTERMبميلدي "تكنولوجينا السنيارا " و"هندسنة المينا "،
بحيث تمت مناقشتهما والمصادقة عليهما.

 .3شااااركت وكالاااة ( )GIZبالتعااااون ماااع مكتاااب تنسااايق التعرياااب ()BCA
والجامعااة األلمانيااة األردنيااة ( )GJUماان  11إلااى  11ساابتمبر ،فااي عمااان،
بورشة عمال عنوانهاا "الورشاة التنسايقية حاول التطبيقاات الممكناة ألنظماة
إدارة المعرفة لخدماة مشاروع  "ARABTERMبمشااركة خباراء فاي المجاال
من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفا ) ومعهد ابن سينا بجامعة
بيار زياات .وتمحاورت الورشااة حااول إدارة المعرفاة وأنظمتهااا والتطبيقااات
الممكنااة لتقنيااات البيانااات المفتوحااة المرتبطااة ( )Linked Open Dataوماادى
أهميتها لمشروع .ARABTERM

مصطلحي المفضل

 .4نظمت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (إيدم ) ،بالتعاون
مع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسك ) ،الممتمر
العربي السادس لتكنولوجيا المعلومات ،الذي انعقد بالمقر الدائم لمنظمة
اإليسيسك بالرباط ،في الفترة من  92إلى  13أكتوبر  ،9131حول "
تكن ل جيا المعل مات :سيلة لم اكبة التط ر اإلبداع" .وشارك األستاذ
غيد تسيبيش (مدير مشروع  ،)ARABTERMفي الممتمر بعرض تحت
عنوان "تيسير نقل المعارف :المعجم التفاعلي (العربي األلماني)
 ARABTERMنموذجاً".

المقابل العربي للمصطلح اإلنجليزي " "desalinationأو األلماني
" "Entsalzungأو الفرنسي « »dessalementهو «تحلية» .لكن
العملية ال هي إزالة أمالح وال إضافة سكر ،وإنما بالنسبة ألكثر من 99
 %من حجم المياه المالحة المعالجة ،هي عبارة عن استخالص ماء
صاف (بالتقطير أو النضح العكسي) والحصول في نفس الوقت على
محلول أكثر ملوحة من المياه المالحة المعالجة .فهل من اقتراح أقرب إلى
الواقع؟
أ .د .عبد العزيز بن نة
خبير مراجعة

تصريح
"نحن د ما ً بحاجة إلى دقة لغ ية مطلقة ،خص صا في مجال
التجارة الد لية،

إنتاج اآلالت ذات التقنية العالية أ

بناء

الجس ر ،أ المناقشة العلمية مع الزمالء أ طلب براءة اختراع".

من هنا أهمية مشروع  ARABTERMالذي
يسعى إلى إغناء اللغة العربية بالمصطلح العلمي
والتقني ليكون أداة عمل فعالة للباحثين والمهنيين
والطلبة واللغويين وأرباب المصانع والمهندسين
وعموم المترجمين.
مكتب تنسيق التعريب
الرباط  -المغرب

م

سعادة سفير جمهورية ألمانيا االتحادية ،السيد توماس فيتشين،
بجنيف ،خالل االجتماع السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي
لألمم المتحدة في يوليوز .4802

مفـكـرة
يقوم فريق  ARABTERMحاليا بتحميل مجلدي "الطاقات المتجددة " و "الهندسة الكهربائية" جزئيا على الموقع اإللكتروني للمشروع
 ، www.arabterm.orgعلى أن يبلغ عدد المصطلحات  0088مع نهاية شهر أيار .4802

بالتعاون مع:

