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الملخص
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.106-97): 2(33، . مجلة وقایة النبات العربیةالعربیة
لدارسین والعاملین العرب وغیرهم من ایینئواإلخصاالباحثینبینتصالواالالترابطتوثیقعلىتعملعلمیةجمعیةالنباتلوقایةالعربیةالجمعیة

البلدان العربیة، باإلضافة كافةونّیف من عضوٍ 700إلى ویصل عدد أعضائها حالیاً ،1981عام تأسست في بیروت، لبنان.في مجال وقایة النبات
القرارات التي أهممنلنشر البحوث الحدیثة في التخصصات المختلفة لوقایة النبات العربیةباللغةعلمیةمجلةإصداركانبلدان أخرى. منعضاءأل

و في حزیران/یونیبالفعلمجلة وقایة النبات العربیة منصدر العدد األول وقد.1982ماععمان، األردنفيفي أول إجتماع للهیئة العامة للجمعیة تاتخذ
أصبحت المجلة 2013ستمرار بمعدل عددین في السنة، وابتداًء من العام ابورقي بشكلصدرت المجلة 2012ومنذ ذلك التاریخ وحتى عام .1983
(األمراضفي كل المجاالت المتعلقة بوقایة النباتات محكماً بحثاً 15إلى 12یحتوي العدد الواحد من و ،بمعدل ثالثة أعداد في السنةلكترونیًا إتصدر
باللغة المنجزة البحوثیتم نشر .، القوارض، المبیدات ومتبقیاتها، مكافحة اآلفات،...الخ)الضارة، األعشابات، النیماتودا، الحشرات، األكاروسالنباتیة
أن تشمل لىعولتعمیم الفائدة وزیادة اإلنتشار خارج المنطقة العربیة، دأبت المجلة منذ أعدادها األولى .للباحثیین الناطقین باللغة العربیةحصریًا العربیة 

منن یالعلمیتمكینفبهدجمیع األشكال والجداول باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، كتابةو باللغة اإلنجلیزیة، اً المقاالت العلمیة المنشورة في المجلة ملخص
العربیةلجامعاتااتحادمعهاأقرَّ متمیزةعلمیةسویةإلىالمجلة وارتقتمجلة. الاإلنجازات البحثیة المنشورة في متابعةعلىالعربیة بالناطقینغیر

بیة لكسر حاجز اللغة ة العلمیة باللغة العر ٕایمانًا من الجمعیة بضرورة الكتابو .أعلىعلمیةمراتبإلى/للترقیةللترفیعمؤهلةفیهاالمنشورةالبحوثاعتبار
صدرت الجمعیة أومع المستجدات العالمیة في علوم وقایة النبات، ،الباحثین الشباب وتیسیر تواصلهم مع بعضهم في مختلف البلدان العربیةبیة أمام األجن

، یمكن للمستخدم البحث فیه عن الترجمةعلميٍ ف مصطلحٍ عشرة آالحواليیضم في علوم وقایة النباتمعجمًا للمصطلحات العلمیة2005عام في
وقایةيیخصائإالتي یحتاجها سواء من العربیة إلى اإلنكلیزیة وبالعكس. ویأتي هذا العمل ثمرة لجهود تعاونیة حثیثة قامت بها ثُلة منبتةثْ المحققة/المُ 

ما العمل اتشور وعقدوأقطار الوطن العربي على امتداد رقعته الجغرافیة. وقد استمرت هذه الجهود لسنوات عدة، تّم خاللها التشاور بلدانمن النبات
تضم ات قاموس المصطلحمنموسعة و معدلةصدار نسخة إعلى حالیاً الجمعیةتعملو .األكثر دقة وشیوعاً والمرادفبین المختصین الختیار المصطلح 

أن یكون هذا العمل إسهامًا متواضعًا في سلسلة ونأمل. 2015نكلیزي وفرنسي) خالل عام إبثالث لغات (عربي، علميٍ مصطلحٍ 20,000منأكثر
التي یتسع صدرها و النبات إلى اللغة العربیة المطواعة، وقایةلالحدیثةاتیوالتقنعلوم الالجهود التي تبذلها الجمعیة العربیة لوقایة النبات في تیسیر نقل 

مرجعیةكتبثالثةاآلنحتىالجمعیةأصدرتكمافي كافة العلوم. المستحدثة المصطلحاتفیهابماالمصطلحات العلمیة ستیعاباعلىالرحب
.العربیةباللغةالنباتوقایةعلومفيمتخصصة
تقدیم يفخالل منشوراتها العلمیةمنقد نجحت النباتلوقایةالعربیةالجمعیةهذه المنشورات سوف یلمس أن منيِّ أعلىمطلعكلأنریبوال

ة لیس فقط لعلوم وقایة النبات، بل تتعداها لكافة العلوم.أن تكون لغة نشر حیَّ علىأن اللغة العربیة قادرة علىبرهان قاطع 

نشر هذه . وتعمیمًا للفائدة رأت هیئة التحریر إعادة 2015أیار/مایو، 10-6ألقیت هذه المقالة في المؤتمر الدولي الرابع للغة العربیة الذي عقد في دبي خالل الفترة 1
.2015المقالة في مجلة وقایة النبات العربیة، عدد آب/أغسطس 
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المقدمة

لنباتاوقایةعلوممجالفيخصائییناإلمنةلَّ ثاجتمعت1978عامفي
لبنان،األمیركیة في بیروتالجامعةوالغذائیة،الزراعیةالعلومكلیةفي

وم في مجال علمحكمةإنشاء جمعیة علمیة متخصصة فكرةفيوتداولوا 
وقایة النبات (أمراض، حشرات، نیماتودا، اعشابَ ضارة،...الخ) على 

ماثلةمعلمیة متخصصة تجمعاتمستوى البلدان العربیة، وذلك لغیاب 
محاصیل المتعلقة بحمایة التالمشكالفي حلّ فاعلٍ دورٍ بسهمتُ أن یمكنها

هناكأناصةخبو إنتاجیتها،منوتقللبهاتكفالزراعیة من اآلفات التي ت
راد المزید جبرها على استیفي اإلنتاج الزراعي في المنطقة العربیة یُ اً عجز 

ات لعدد كبیر من الشخصیدعوةتوجیهفي هذا اإلجتماع رتقرَّ وقدمنه. 
لعربیة االعلمیةالعلمیة المرموقة في العدید من الجامعات ومراكز البحوث 

عاً سریمن الزمالء العدیدرد كانالستمزاج رأیهم في إنشاء الجمعیة. 
ام زمسوریة،حلبجامعةفيالزراعةكلیةوأخذت،ومشجعاً وٕایجابیًا 
ربوعها وبضیافتها وذلك فيجتماع تأسیسي في اودعت إلى المبادرة

ستاذاً أ. حضر هذا اإلجتماع حوالي خمسون باحثًا و 1979صیف عام 
النباتایةلوقالعربیةالجمعیةإنشاءواوأقرُّ عربیةبلدانعشرةمنجامعیاً 

تم .الهإداریةهیئةأولانتخابوتموالداخلياألساسيالنظامووضعوا
رقموخبرعلم، 1981الجمعیة رسمیًا في لبنان في عام تسجیلالحقاً 

.1981حزیران/یونیو 26تاریخ،/أ.د.64
يفلهاعلميمؤتمرأولالنباتلوقایةالعربیةالجمعیةعقدت

ستاذٍ أو باحثٍ 200حواليحضره،1982صیففياألردنان،عمَّ 
باإلضافة إلى مشاركین آخرین من خارج عربيٍ بلدٍ 17من جامعيٍ 

ثالبحو تنشرمتخصصةعلمیةمجلةإصداروكانالمنطقة العربیة. 
غة النشر على أن تكون ل،العربیةالبلدانكافةفيإنجازهایتمالتيالجادة

قرارات التي من أهم ال،هي اللغة العربیة للباحثین الناطقین باللغة العربیة
تفاق وتم اإل،قدت أثناء المؤتمراتخذتها الهیئة العامة للجمعیة التي عُ 

على تسمیتها "مجلة وقایة النبات العربیة". وبالفعل صدر العدد األول من 
نتظمومدوريبشكلوهي تصدر 1983هذه المجلة في حزیران/یونیو 

.التاریخذلكمنذ

العلمیةوالكتابةالعربیةاللغة

للتطور ة"قابل،مرنةبمفرداتها ومعانیها، ورحبة بآفاقها، ثریةاللغة العربیة 
ي العدید بنِّ تو الحدیثةوالتقنیاتومسایرة العلوم العصر مواكبةقادرة على و 

التوازن بمن العبارات والمصطلحات التقنیة األجنبیة وتوظیفها دون إخالل 
ت من العلوم الحدیثة، كما تمكنمفرداتواستیعاب التعبیري في أسلوبها

رة شأنها ف مع العلوم الحاضالتكیُّ علىقادرة فهياستیعابها في الماضي، 

كل العلوم في العربياللسانشمللقد. )9(في ذلك شأن اللغات األخرى
طات مخطو ذلكعلىویدلم كالطب والفلك والریاضیات والزراعة"، یالقد

العلماء الذین تمكنوا ببراعة من ترجمة علوم عصرهم من شتى اللغات 
.)11(وواصلوا جهدهم الفكري واالكتشافي بلغتهم األصلیة

ة وراء المشكلة األساسیولكنكانت العربیة یومًا لغة العلوم بامتیاز 
عن غیرها من اللغات كانت یوم تخلى العرب عن العلم منذ قرون تخلفها

. وصدق الفیلسوف االنجلیزي )10، 9(لك خنقوا لغتهم وحنطوهاوبذ
أعجب ممن یرید أن یتخصص في الفلسفة "روجر بیكون حینما قال: 

ن لغة ن انتقال العلوم مأ. وفي الحقیقة، "والعلوم وال یعرف اللغة العربیة!
إلى أخرى، تمت على ید العرب قدیمًا من خالل الحركة النشطة للترجمة 

في استیعاب العلوم األخرى.عربالحیث نجح 
علىاودربتهوعلمتهاأوروباغزتالتيالعربیةالكتبأكثروما

سینا،بنال" القانون"كتاب الطبفيأوروباعرفتفقد. والتجریبالبحث
ویة،األدفي" البیطاربن"مفردات والرازي،بكرألبي"الحاوي" وكتاب

"والمقابلةالجبر"حساب والكیمیاء،في" حیانبنجابر"رسائل و
ریفللش" اآلفاقالختراقالمشتاق"نزهة والریاضیات،فيللخوارزمي
عرب ومن المؤلفات القدیمة المهمة لعلماء .)7(الجغرافیافياإلدریسي

لفاكهةاأشجاروأمراضومكافحة آفات امة،التي تناولت الزراعة بصفة عو 
، 1()م1802(العوامالبنالفالحةكتابخاصةبصفةالعنبوكرمة

20(.
لغةالحجرالوسیط،التاریخفيعدةلقرونالعربیةكانتلقد

بيالعر الحرفروحرَّ واالقتصاد،والعلمالفكرلغةاألولى،العالمیة
لذلك كان هناك .)13(التدوینعالموأدخلهاالمكتوبةغیراللغاتعشرات

كون أن تعلىشبه إجماع بین أعضاء الجمعیة العربیة لوقایة النبات 
مبررات ، للاللغة العربیة هي لغة النشر في مجلة وقایة النبات العربیة

التالیة:
 یمكن ، وأنه الالحدیثةالعربیة قادرة على استیعاب العلوماللغة أن

ر إال من خالل لغته، ومن ثم لن ألي مجتمع أن ینهض، ویتحضّ 
،لغتهم العربیةباستخدامینهض العرب إال 

 أن معرفة أكثر المشتغلین بالعلوم للغة اإلنجلیزیة ال ترقى إلى
مستوى معرفة أهلها أنفسهم، فهــم یستخدمون لغة ال یحسنونها، 

ویهملون لغتهم التي یمكن أن یحققوا بها مستوى أداء أفضل، 
هیتلقونلماالعلمیةالكلیاتفيالطالباستیعابمستوىأن

العربیةبموادهمتلقوالومماقطعاً أضعفوهوضعیف،باإلنجلیزیة
؟.یحسنونهاأساتذةأیديعلى

.
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العربیةالنباتوقایةمجلة

فكرة إصدار مجلة وقایة النبات العربیة في أول مؤتمر علمي عقدته ولدت
ان، األردن خالل صیف عام الجمعیة العربیة لوقایة النبات في عمَّ 

لىإالجمعیة من وراء إصدار مجلة وقایة النبات العربیة تهدفو . 1982
رضاأللىعإنجازهایتموالتيالنباتوقایةعلومفيالعلمیةالبحوثجمع

نتاجهمرنشعلىالعلمیین العرب عیشجمما،وتوثیقها ونشرهاالعربیة
وحدة، معلمیةوتعابیرواستخدام مصطلحات ،سلیمةعربیةبلغةالعلمي

بقدر اإلمكان، بهدف تسهیل التفاعل والتعاون بین الباحثین في البلدان 
لمجلةاالعربیة لوقایة النبات وهیئة تحریر الجمعیةطلبتكماالعربیة. 

المجلةفيالعلمينتاجهمنشرفيیرغبونالذینالباحثینمنتعهداً 
كونًا،دولیالمعتمدةالعلمیةالبحوثنشروسلوكیاتأخالقیاتتباعبا

داخل المنطقة العربیة وخارجها.المجلةمصداقیةعلىیحافظذلك
ومعلمجلة، امناألولالعددبعد مضي ثالثة عقود من صدور

التقنیاتو التغیرات الكبیرة في العالم وبخاصة في مجال البحوث العلمیة 
تجهتإ،جمیعاً نشهدهاالتىالعلميوالنشرالبحثمجالفيالمتطورة
یكنلمعة ف مع التغیرات السریأن التكیُّ والریب. ياإللكترونللنشرالمجلة

ولو أن ذلك.باألمر السهل، على أن الكثیر مّنا، كأفراد، استطاع تحقیق
رات أكثر التكیُّف مع التغیكاناألمر بالنسبة لمجلتنا كان أكثر تعقیدًا، و 

مقارنة بین العدد األول الذي صدر في عام إجراءبأنهعلىصعوبة. 
نلمس2014ول/دیسمبر األوالعدد األخیر الذي صدر في كانون 1983

لة العلمیة یوم المجم الكبیر الذي حققته المجلة، حتى أصبحت المدى التقدُّ 
في الحقل الزراعي في المنطقة العربیة، والتي حافظت على الرائدة

علىقاءباإلم ملحوظ في مستواها العلمي واللغوي و استمراریتها مع تقدُّ 
.العربیةهویتها

مقاالت:المحكمةةالعلمیالمقاالتمنأنواعأربعةالمجلةتنشر
اً بحوث؛)صفحات10-7(بحثیة اً أوراق؛صفحة)20-10مرجعیة (

عیةالطبیوأعدائهاجدیدةآفاتتسجیلوكذلك) صفحات3-2(تصرةخم
).صفحة1-2(

أنو بلغة عربیة واضحة ووجیزة. مكتوبةالمقالةتكونأنیشترط
أن یكون واجهة ن، ویتعیَّ العنوان)1: التالیةالرئیسةاصرنالعتغطي

صارباختالمحتوىیمثلالبحث الذي یطل في عالم المصادر، ویجدر أن 
)2؛ نابعهمعبتتعلىكونه الجزء الذي یسعى الباحثون في االختصاص 

كونیأنیجبكرة،بممرجعیةاستداللیةمقالةیمثل،ملخصًا بالعربیة
للعملهمةمالنتائج التضمن تفي فقرة واحدة یكتبو اإلمكان،بقدرموجزاً 
یها الباحث فالتي یستعرض ،المقدمة)3كلمة؛200عنالیزیدوبما

همیة أفي ثنایاها تكمنما تم إنجازه عالمیًا في موضوع البحث و معظم
لىإىفي منطقة الدراسة واألهداف التي یسعإجرائه ومبرراتالبحث 

كیف عمل الباحث على حل وتصف، مواد البحث وطرائقه) 4ها؛قتحقی
والمعدات والظروف،غیرهاالنباتیة أو الموادفیهایذكرالمشكلة، 

إلىولالوصفيوالمنهجیات والبرمجیات التي ستساعده والمستلزمات 
اإلیهصلتو التيالنتائجالباحثفیهایعرضالنتائج،)5المرجوة؛النتائج

جالنتائجمیعسرداجتنابیتعین .دو ببساطة ووضوح،في بحثه
عكس توالتيةیالتقاط أكثرها أهمبلاألشكال،أوالجداولفيالمعروضة

جوهر الدراسة، وعلیه قیادة القارئ للجداول واألشكال لالطالع على مزید 
لغتینبالواألشكالالجداولكتابةتمتأنعلى من اإلجابات والتوضیح، 

المناقشة،)6؛لتمكین أكبر عدد من قراءة النتائجواالنكلیزیةالعربیة
الذي اسياألسللسؤالالنتائجأوالنتیجةعائدیةفیهاالباحثیستعرض

طرحه في المقدمة، والتأكید على مدى تناسق نتائجه مع نتائج الغیر من 
األعمال المماثلة لعمله في أماكن أو ظروف أخرى؛ وقد یذكر فیها ضرورة 

؛إضافیة لإلجابة عن تساؤالت أفرزتها بعض نتائج بحثهإجراء دراسات
د أو الموامساعدات في توفیر لألشخاص الذین قدموا وتقدیر،شكر)7

ویشترطباإلنجلیزیة،ملخص)8أسهموا في التحلیل ومراجعة البحث؛
والتي،المراجع)9أن یكون مرآة تعكس ما جاء في الملخص العربي؛ 

للغةابحساألجنبیةباللغةأخرىومراجعالعربیةباللغةمراجعتتضمن
.)5(المرجعبهاكتبالتي

،علمي تخصصيبحث707عنینوفمانشرناآلحتىتملقد
بابدراجإ(منذ أن تم جدیدةآفاتعنتقریراً 11مختصرة،بحوث105

تسعباإلضافة إلى ،)2004في المجلة في عام تسجیل اآلفات الجدیدة
ماك.في شتى مجاالت تخصصات وقایة النباتوذلك مرجعیةمقاالت 

نشر ملخصات البحوث المقدمة لمؤتمرات الجمعیة العربیة لوقایة تم
النبات اإلحدى عشرة التي عقدت قي بلدان عربیة مختلفة (سوریة، 

،.)..مصر،لیبیا،المتحدة،العربیةاإلمارات،األردن، لبنان، المغرب
وتحتدماحثینالبأفكارفیهاتتالقحعربیاً ومنتدىهماً ممنبراً كانتوالتي 

ن مكما كانت المجلة وما تزال.االختصاصموضوعاتفيمناقشاتهم
وسائل االتصال وتبادل المعلومات ونشرها، كونها متوافرة في عدید من 

ربیةالعالبلدانمنعدیدفيوالجامعاتالعلمیةبحوثمكتبات معاهد ال
اثنینعلمي من قبلتقویمٍ إلىالمجلةفيالمنشورةالبحوثتخضع

، أو من خارج الهیئة إذا تطلب التحریرهیئةمنإخصائیینإلى ثالثة 
نیْ قبل نشرها، إلى محرر ،. وبعد قبول المقالة علمیًا، ترسلاألمر ذلك

لكل من اللغتین العربیة واإلنكلیزیة لصقل لغة المقالة والتأكد من ْینلغوی
معجمفيوالموجودةعلیهاالمتفقالمصطلحات الموحدة استخدام 

.المصطلحات العلمیة في علوم وقایة النبات
منطقةالخارجمنلباحثیناقبلمنزیادة اإلهتمام بالمجلة بهدفو 
تساعد تاءاإلجرامنمجموعةتخاذاتم،العربیةیتكلمونالوالذینالعربیة

:یليبماتءااإلجراهذهوتتلخصالمقالة،منكبیرجزءفهمعلى
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العربیةاألرقاماستخدام)أ
الیوماتهمكتابفيالعالمبلدانغالبیةالباحثون والعلمیون في یستخدم

منالعدیدتزال البینما )...الخ،6، 5، 4، 3، 2، 0،1(األرقام العربیة 
،۰،۱،۲،۳،٤،٥،٦(الهندیةاألحرفتستخدمالعربیةالبلدان
عملوهاویستالعربیةاألرقامالغربیونیعتمدأنستغربمومن ال. ...الخ)

قامباألر أرقامهمعنالعرباستعاضبینماالرومانیة،مااألرقمنبدالً 
عربيالالمغرببلدانفيحالیاً العربیةاألرقاموتستخدم). 15(الهندیة

البلداناقيبفيالمنشوراتبعضوفي،)لیبیاتونس،الجزائر،المغرب،(
الم، فإنه كافة بلدان العفيالمستعملة هيأن األرقام العربیة وبما.العربیة
بیة الجمعیة العر قررتولذلك .استخدامها في المنشورات العربیةیجدر

لعربیة االعربیة في كافة منشورات الجمعیةرقاملوقایة النبات استخدام األ
.لوقایة النبات

والجداولاألشكال)ب
في أیة مقالة علمیة بشكل ملموس عن النتائج شكالواألالجداولرتعبِّ 

ماد األرقام اعتبهالتي تم الحصول علیها في أي بحث تجریبي. لذلك فإن
اإلضافةبأعاله،إلیهشرناأكما ،العربیةالنباتوقایةمجلةفيالعربیة 

بما فیها من محتویات باللغتین العربیة لاشكواألولاالجدتعریفإلى
إمكانبیصبح ،1وشكل 1واإلنجلیزیة، كما هو موضح في جدول 

التي تم النتائجعلى الوقوفباللغة العربیة ناطقینالغیر منلباحثینا
ذلك وجود ملخص للبحث باللغة إلىالحصول علیها. وٕاذا أضفنا 

هؤالءلالعربیة، یصبح من الممكن للغةباالملخصجانبإلىاإلنجلیزیة 
اعدتسلقدالمقالة المنشورة في المجلة. كاملعنجیدة فكرةأن یكونوا 

قةالمنطخارجمنالباحثینهتماماجذبعلىهذه الطریقة في النشر 
يفاإلشتراكعلىةیاألجنبالجامعاتمكتباتذلكفيبماالعربیة،
.المجلة

النباتوقایةعلومفيالعلمیةالمصطلحاتمعجم

شرنمحاولةیواجهها الباحثون العرب عند التيالمشكالتأهمتتمثل
منرللكثیبالعربیةمرادفاتوجود عدمفيبحوثهم باللغة العربیة 

األساسیةبلغاتهالغربيالعلميفي المجتمع المعتمدةالعلمیةالمصطلحات
غالبیتهايفوهي) اإلیطالیةاإلسبانیة،األلمانیة،الفرنسیة،(اإلنجلیزیة، 

.)7التینیة (أصولمن

).3(وآخرونباشيـلعلمیةمقالةمنخوذأمالعربیة،النباتوقایةمجلةفيالجداوللتنظیممثال.1جدول
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).4(وآخرونالحسینلـعلمیةمقالةمنمأخوذالعربیةالنباتوقایةمجلةفياألشكاللتنظیممثال. 1شكل

لحضارة لاً وتشتّتّ اً صاحب بدایة عصر النهضة في أوروبا تراجع
العربیة اإلسالمیة دام قروًنا من الزمن، أعقبتها نهضة مجدَّدة ظهرت 

كان الهدف من لقد.والعراقالشاموبالدمصريإشعاعاتها األولى ف
. المعضلةذههحلّ 1919عامدمشقفيالعربيالعلميالمجمعتأسیس

والعراق ،)1932في مصر (مشابهةمجامع علمیة إنشاءذلك تال
الحكمة في تونس وبیت،)1993()، والسودان1976(واألردن ،)1947(
حللمصطلمختلفةعربیةمرادفاتوجودفيأسهمالذياألمر) 1983(

العلومو والثقافةالتربیةمنظمةتبذلهاحثیثةجهوداً هناكأنإال. الواحد
والتي أنشأت مكتبًا لتنسیق تعریب العربیة،الدوللجامعةالتابعة

انبثق هذا المكتب عن مؤتمر التعریب وقدالمصطلحات في المغرب. 
بهدف توحیدها، 1961أبریل عام نیسان/األول الذي انعقد في الرباط في 

نشاء بنك للمعلومات لتوثیق وتوحید جمیع حالیًا في صدد إيوه
المصطلحات العلمیة باللغة العربیة.

والحقیقة أن أكثر المجامع اللغویة في العالم العربي ومكتب تنسیق 
التعریب بالمغرب تبذل جهودًا كبیرة في ترجمة وتعریب المصطلحات 
العلمیة في مختلف فروع العلم والتكنولوجیا ولكن ینبغي أن تتوحد هذه 
الجهود وتتناسق وتتدعم بالتعاون فیما بینها وبین الجامعات والمعاهد 

وهناك .النشر ومكاتب الترجمة في كل مكان من العالم العربيودور
كلمات في التراث العربي الزالت معانیها تستخدم في اللغات األوروبیة 

میاء ختار هنا بعض الكلمات من علم الكینوبنفس لفظها العربي تقریبًا و 
، الكحولSyrup، شرابElixirاألكسیر:للتدلیل على ذلك مثل

Alcohol رنیخ، الزArsenicالنطرون ،Natronالقلوي ،Alkaliغاز ،
Gasاألنتیمون ،Antimonyبورق ،Boraxنفط ،Naphthaالقلویدات ،

Alkaloids وكثیر غیرها من الكلمات العربیة التي تستخدم في اللغات ،
.األوروبیة في مختف فروع العلم

الوقت الحاضر العدید من اإلصدارات الورقیة أو فيیوجد
استخدامها للوصول إلى ترجمات عربیة یمكنالتياإللكترونیة 

الكتابة العلمیة فينجدنانأ)، إال 16، 12، 6لمصطلحات بلغة أخرى (
المتخصصة العدید من المصطلحات التي ال یوجد ما یقابلها بالعربیة في 

علىعملالالنباتالجمعیة العربیة لوقایة تقرر المعاجم المنشورة. لذلك 
ایةوقعلومفيالعلمیةالمصطلحات"معجم وٕاصدارالموجودالفراغسد

تم تكوین لجان علمیة لكل تخصص دقیق في ،ذلكولتحقیق". النبات
مجاالت علوم وقایة النبات (حشرات إقتصادیة، أمراض فطریة وبكتیریة، 
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أعشاب ضارة، مبیدات، طیور وقوارض) أمراض فیروسیة، نیماتودا، 
توحید المصطلحات باللغة العربیة.إلىتهدف

ة مختلفمرادفاتوجودإلىدعتالتيسباباألبصددهنالسنا
،السیاسیةو للمصطلح الواحد، حیث أن العوامل الجغرافیة والثقافیة والتراثیة 

في ذلك. یضاف إلى ذلك دورٍ بأسهمت،على اتساع المنطقة العربیة
هي الطریقة و ،األولى:تنافس بین اتجاهین أو طریقتین في التعریبوجود

ز على استنباط أو اشتقاق مفردات جدیدة ولكن الكالسیكیة التي تركِّ 
هي الطریقة المعاصرة والتي یحبذها العدید من ،والثانیة؛بجذور عربیة

منارةستعوالتي تسمح باال،األكادیمیین في الجامعات ومراكز األبحاث
مثالً كلمة ف.العربیةباللغةالمناسبالمصطلحفراتو عدمعندأخرىلغات

وهي بدورها مأخوذة Televisionتلفاز (وتلفزة) مأخوذة من اإلنجلیزیة 
لعلمیةاالمصطلحاتمعجمإعدادعند،ولقد تم.الیونانیةأوتینیةمن الال

قائر وللرجوع إلى الط.اإلعتماد على الطریقتین معاً ،النباتوقایةلعلوم
مالىإالعودةیمكنالعربیةاللغةفيجدیدةمصطلحاتإلیجادالمختلفة

).17(المقربكتبه
واليحمعجم المصطلحات العلمیة لعلوم وقایة النبات إلعدادتطوع

ي لهم بتمیزهم وخبرتهم الطویلة فاً مشهودخمسون باحثًا وأستاذًا جامعیًا 
رة شملت حوالي عشللمعجمهذه التخصصات، وقاموا بوضع مسودة أولى 

امنالثالعربيالمؤتمرانعقادقبلعملورشةعقدوتمآالف مصطلح. 
ي صیف البیضاء، لیبیا، فمدینةعقد فيالذي،مباشرةالنباتوقایةلعلوم
مرةاتالنبلوقایةالعربیةالجمعیةتنظمهعربيمؤتمروهو، 2003عام
اً حثابخمسونحواليالورشةهذهأعمالفيشارك. سنواتثالثكل

لدراسة المسودة،ومصرالعربيوالمغربالمشرقیمثلون،متخصصاً 
تفاق اإل،الورشةأعمالنهایةفيتم، وقد. ومراجعتهااألولى من القاموس

معجم"إعدادتم،علیهوبناءً . على جمیع المصطلحات الواردة في المسودة
-العلمیة في علوم وقایة النبات" بجزئین، الجزء األول عربيالمصطلحات

ىوالق2005عامفي المعجمعربي. طبع -إنجلیزي والجزء الثاني إنجلیزي
نسخة) خالل فترة وجیزة. 3000جیداً بحیث نفذت النسخ المطبوعة (قبوالً 
حجر وضعإصدار هذا المعجم هو منللجمعیة ساسیةاألالغایةإن

ي البحوث العلمیة ومؤلفي الكتب فمنفذيعلىالكتابةاألساس وتیسیر 
بل، العمل في المستقهذاتكامل لالجمعیةوتسعى.مجاالت وقایة النبات

بحیث یرقى إلى سویة المعاجم األجنبیة المتخصصة المماثلة، ویجنب 
باحثینا أساتذة وطالبًا عناء التفتیش أو البحث عن الترجمة المثبتة في 

كثیر من األعمال المبعثرة.
من الذي یختلف،الشائعاإلسمهناكالحیة،الكائناتتسمیةفي

الالتیني،/واإلسم العلمينفسه؛البلديفخرى بلد آلخر بل ومن منطقة أل
هعتماداعلىالعلماء في العالم وفي جمیع اللغات جمیعالذي اتفق 

الفرفور /البیضاءفالذبابة. والنوعلجنسلتشیرانكلمتینن من والمكوَّ 

یل من المحاصاً هو اإلسم الشائع للحشرة التي تصیب عدید.األبیض
. ولقد اعتمدت الجمعیة العربیة Bemisia tabaciالعلمي سمهااالزراعیة و 

اإلسم يلوقایة النبات عند إعداد المعجم على توحید اإلسم الشائع وتبنِّ 
لعاملینابعضأنإال. الزراعیةاآلفاتجمیعتسمیةفيالعلمي الالتیني 

على، بنقاوة اللغة العربیةوتمسكاً ،یصرالعلمیةالمصطلحاتترجمةفي
Manisالالتیني إلى العربیة. فمثًال تم ترجمة إسم الحشرة اإلسمترجمة 

tricuspis) "ومع). 18إلى "آكل النمل ذو الحراشیف المثلثة األطراف
هذه الترجمة تعطي المعنى الدقیق لإلسم الالتیني، إال انها تسمیة أن

من علماء الحشرات یستخدمها الیوم حدأطویلة وغیر عملیة بدلیل أن ال 
بدونترجمةوالضائعاً الجهدبقىیفي منشوراتهم العلمیة، وبالتالي 

ن ین المتمسكیأن موقف المحافظإلىوال بد من اإلشارة هنا .استعمال
في تأخیر الوصول إلى مصطلحات علمیة دورٍ بأسهم"بنقاوة اللغة" 

يء كل مبدأ أو حقیقة أو شالتعبیر عن یتمموحدة، والتي تتطلب (أ) بأن 
ر عن أي مبدأ یعبالتتمعلمي محدد بمصطلح محدد، و(ب) یجب أال ی

). إن تطبیق 19أو حقیقة أو شيء علمي محدد بأكثر من مصطلح واحد (
هذا المفهوم، بقدر اإلمكان، یسهل كثیراً التواصل بین العلمیین في البلدان 

لى تحقیقه إالجمعیة العربیة لوقایة النبات ى العربیة المختلفة. وهذا ما تسع
من خالل منشوراتها، إن كان في مجلة وقایة النبات العربیة أو في معجم 

المصطلحات العلمیة في علوم وقایة النبات. 
معجمالالموجودة في الموحدةي المصطلحات تشجیع تبنِّ بهدفو 

من قبل الباحثین العرب، اشترطت هیئة تحریر مجلة وقایة النبات العربیة 
لتي في جمیع األبحاث اهاستخدام المصطلحات الواردة فیالباحثین على

العشر واتفي السن،المجلةأسهمتترسل للنشر في المجلة، وبالتالي 
في توحید المصطلحات العلمیة في علوم وقایة متمیزٍ دورٍ ب،األخیرة

. اتالعربیة لوقایة النبالنبات من خالل األبحاث التي نشرت في المجلة
دولتزای،المعجممناألولىالنسخةصدورمنسنواتعشروبعد

لىعتعمل الجمعیة حالیًا ،العربیةإلىنقلهاالواجبالمصطلحاتأعداد
(أي مصطلحألفعشرونحواليتشملهمنجدیدةنسخةإصدار

فرنسیةوالاإلنجلیزیةاللغتینعتمادالباإلضافة)، المعجمحجممضاعفة
فرنسیة اللغة الإضافةریب أن الو . الجدیدةالطبعةفيالعربیةجانبإلى

سیلقى ترحیبًا كبیرًا من الباحثین العرب في المغرب العربي، حیث للمعجم
أنمنأملوكلنا. اإلنجلیزیةمنأكثرالفرنسیةاللغةهممنالكثیرتقنیُ 

.2015عامنهایةقبلالجدیدةالطبعةفيالعملینتهي
إن هدفنا أن نصل في الفترة القادمة، إلى قائمة شاملة موحدة 
تعتمدها الجامعات العربیة والمؤسسات البحثیة والباحثون والمشتغلون في 

وقایة النبات في كافة البلدان العربیة.
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المرجعیةالكتب

المكتبة العربیة بكتب مرجعیة علمیة متخصصة باللغة العربیة، إلغناء
رت الجمعیة قر في المنطقة العربیة، الفعليالزراعي الصحيالواقع تعكس

كتبة المإلثراءالمرجعیةصدار مجموعة من الكتبإلالشروع في برنامج 
عظم على جمع مالبرنامجیقوم و العربیة في مجاالت علوم وقایة النبات. 

یة. العربالمنطقةالمراجع العلمیة بموضوع التخصص من يفكتب ما
دد طالع على أكبر عیوفر للباحث والدارس العربي فرصة اإلالذياألمر

ممكن من المراجع العلمیة ذات الصلة، ومسالك نشرها في الوطن العربي. 
كبیرًا من المعلومات والبحوث لى اإلدراك بأن هناك إرثًا إهذا باإلضافة 

المنشورة التي یجدر المحافظة علیها وٕاشهارها والتعرف على الباحثین 
كتاب وتألیف فصوله مجموعةكلها. یقوم على إعداد إنفاذالذین قاموا ب
من العلماء المتخصصین ومن الباحثین النشطین في مجال كبیرة متمیزة
، حتى ضمن الفصل الواحد، ومن مختلف باحثًا)40-20(التخصص

الجمعیة إلصدار عشرة مؤلفات في شتى علوم خططتالبلدان العربیة. 
:سلةالسلهذهفيحتى اآلن ثالثة كتب منهاصدروقدوقایة النبات 

؛اتفي علم الفیروس،والثاني؛في مجال علم النیماتودا (مجلدین)،األول
.للمبیداتاآلمنةالتطبیقاتفي مجال ،الثالثو 

)2("العربیةالبلدانفيالنباتنیماتودا"كتاب )أ
ةیمراض النباتاألیعد هذا الكتاب أول مؤلف موسوعي شامل في مجال 

لم نیماتودا بین أساسیات عمایجمع العربیة، باللغةاالنیماتودتسببهاالتي
النبات وما نشر من نتائج البحوث العلمیة التي أجریت في هذا المجال 

ت. وقد شاركالكتابصدورتاریخ،2009في الوطن العربي حتى عام 
في تألیف فصول الكتاب نخبة ممیزة تضم ثالثین باحثًا عربیًا من 

جال لمرموقة في مالمتخصصین العاملین ذوي الخبرة العلمیة والعملیة ا
أمراض النبات النیماتودیة، كل ضمن تخصصه البحثي الدقیق. وهم 
ینتمون إلى جامعات ومراكز بحوث وهیئات ومؤسسات علمیة زراعیة 

ي سهم فأالعربیة، وجلهم ممن واكب و البلدانمعظمعربیة مختلفة من 
كتطور علم أمراض النبات النیماتودیة في الوطن العربي، وشاركوا كذل

في زیادة الوعي بآفات النیماتودا ومخاطرها وآثارها االقتصادیة في الشأن 
الزراعي العربي. وجدیر بالذكر أن هذا الكتاب قد تم إعداده لیكون مصدرًا 
ومرجعًا شامًال موثقًا للمهتمین بعلم النیماتودا المتطفلة على النباتات 

انوا من األساتذة ، سواًء كتحدثهاالتيواألمراض واألضرار النباتیة 
األكادیمیین والطالب والباحثین في الجامعات ومراكز البحوث، أو 
المستثمرین والمزارعین والعاملین في المؤسسات والهیئات الزراعیة العربیة 

ما یقرب فینشرماالمعنیة بوقایة النبات. إذ تم فیه جمع وتوثیق ومناقشة 
ر علمیة عالمیة وعربیة في مصادمنشورٍ علميٍ من ثالثة آالف مرجعٍ 

ة ین یضمان خمسأفي جز لباحثین عرب. یقع الكتابهاعظمممتنوعة، 
ضًا استعراالكتابوتتضمن فصول .صفحة1242فصالً في 29أبواب و

العلمیة والعملیة في هذا المجال في البلدان ةنشطشامًال لتطور األدقیقًا 
العربیة.

نطقةالمفيالمهمةالزراعیةللمحاصیلالفیروسیة"األمراض كتاب)ب
)14("العربیة

وتم التركیز ،2008عامفيهذا الكتاب المرجعي باللغة العربیة صدر
لزراعیةاالمحاصیلتصیبالتيالمهمةفیه على األمراض الفیروسیة 

المنطقةفيتوزعها الجغرافي،العربیةالمنطقةفيإقتصادیاً المهمة
أفضل و ،تسببهاالتياإلقتصادیةرئالعوائلي، الخسااهامدالعربیة،

لكتاباهذاتألیففيشارك. نتشارهااالطرائق للوقایة منها والحد من 
ألمراضامجالفيالعاملینالعربخصائییناإلمنمؤلفاً وثالثونثالثة

عامةبادئمالكتابهذایتناول.. العربیةالمنطقةفيالنباتیةالفیروسیة
عشرإحدىتاله)، فصول(خمسة النباتیةالفیروسیةاألمراضعلمفي

لحقلیةاالمحاصیلتصیبالتيالفیروسیةلألمراضخصصتفصالً 
يفالموجودةالمعلوماتاستندت. الفاكهةوأشجارالخضرمحاصیلو 

1000حواليمنهاعلمي،مرجع2000حواليعلىالكتابفصول

والكتاب .العربیةالمنطقةفيعاملینباحثینقبلمنأنجزتلبحوثمرجع
موجه لجمیع المهتمین في العلوم الزراعیة والعاملین في مجال اإلرشاد 

لنباتیةاالفیروسیةالزراعي، باإلضافة إلى المختصین في مجال األمراض 
لمرجعوااألساسیةالركیزةالكتابهذایعتبر. العلیاالدراساتوطالب

ةالفیروسیاألمراضیخصفیماإلیهالعودةیمكنالذيالمتخصص
.والعالميالعربيالمستویینعلىالنباتیة

)8("للمبیداتاآلمنة"التطبیقات كتاب)ـج
احةالمتالسهلةالوسیلةمازالتالمبیداتأنىعلالفعليالواقعیدل

أنهاماكالبلدان،منكثیرفيالمزارعینلمعظمبالنسبةاآلفاتلمكافحة
اإلدارةبرامجفيهمةمالالتكتیكاتأوالرئیسیةالمكوناتمنواحدةدتع

ومستخدمأدركماوٕاذا. عدیدةوظروفأحوالفيلآلفاتالمتكاملة
لیستالهالمصاحبةالمعاكسةالسلبیاتأوتالمشكالمعظمأنالمبیدات

جراءمنماتكونغالباولكنهاذاتهاحدفيالمبیداتلسمیةراجعة
ملحةحاجةهناكوأنلها،الخاطئةأوالسلیمةغیراالستخدامات

یداتالمبحولالنظرةفإنالتلوث،منوحمایتهاالبیئةىعلللمحافظة
خدميومستلمتداوليالمهمالدوروسیبرز،تتغیرسوفواستخداماتها

السلیمةاألسالیبتباعاو منهاالحدأوتالمشكالهذهبانتجافيالمبیدات
فالمؤلهذاتصمیمتم،ذلكأجلومن. ممكنةفترةألطولهامنفادةلإل

الجوانبىعلالضوءلیلقي،النباتلوقایةالعربیةالجمعیةمنبمبادرة



)2015(2، عدد 33مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 104

والبیئييالصحمانواألالسالمةباعتباراتالمتعلقةوالتطبیقیةالمنهجیة
فهالتوظیالرامیةوالتطبیقاتالمبیدات،واستخدامتداولو مناولةفي

بالبلدانالزراعیةاآلفاتمكافحةفيالسائدةللظروفوتكییفهاالمناسب
لبیاتالسأوالضررمنقدرأقلمعالقصوىفائدةاللتحقیقالعربیة،

األساتذةمننخبةهذا الكتاب فصولكتابةفيتشارك. المعاكسة
علىلكتابایحتوي. مشاركاً نو وأربعثنینإعددهمبلغ،العربوالباحثین
التقلیدیةفاتاآلمبیداتإدارةأساسیاتعلىفیهاالتركیزتمفصالً عشرین
لمتخذةاوالتوجهاتللجهودأمثلةمعاآلمنةتطبیقاتهاوضمانوالحدیثة

قائالطر لونقلها،المصاحبةالجانبیةتالمشكاللحلالعربیةالبلدانفي
لمؤلفاكتب. المطواعةالعربیةباللغةونشرهالذلكالمدعمةوالتقنیات

كل،نطاقعأوسىعل،همنلیستفیدمبسطبأسلوبالمدققةالعربیةباللغة
اعیین،الزر والمرشدینالنباتوقایةمجالفيوالمتخصصینالطالبمن

.دامهاواستخالمبیداتتداولفيالعاملینمنوغیرهمالمزارعینوأیضاً 

اإلخباریةالنشرة

اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى النشرةتصدر
2012الجمعیة العربیة لوقایة النبات مرتین في السنة حتى آخر عام عن

،/أبریل(نیسان2013عاممن إبتداءً وثالث مرات في السنة 
)، هدفها أن تكون صلة الوصل بین /دیسمبرلو األكانون ،/أغسطسآب

الجمعیة وأعضائها وكافة المهتمین بشؤون وقایة النبات في منطقة الشرق 
تشمل قبرص، تركیا، إیران،لاألدنى. وكان الهدف من توسیع التغطیة 

توذلك لتشابه المشكالخارج المنطقة العربیة أفغانستان وباكستان 
تعلق بأمور ما یفیخاصة بلبلدان و المتعلقة بوقایة النبات في جمیع هذه ا

عاونبالتتصدرالنشرةهذهأنإلىالصحي الزراعي، باإلضافة الحجر
لألمموالزراعةاألغذیةلمنظمةالتابعاألدنىللشرقاإلقلیميالمكتبمع

.الجغرافیةالمنطقةهذهیغطيالذي(الفاو) المتحدة
31النشرة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وبدون انقطاع منذ تصدر 

لنباتاوقایةأخبار؛إفتتاحیة العدد:سنة. تشمل النشرة عدة أبواب هي
؛زیةوالغاالجدیدةاآلفاتوتشمل،األدنىوالشرقالعربیةالبلدانفي

للألمموالزراعةاألغذیةمنظمةأنشطةبعضو ؛البحوثعلىوأضواء
نباتالوقایةعنعامةاً أخبار و الصحراوي،الجرادأخباروتشمل،المتحدة

؛النباتایةلوقالعربیةالجمعیةأخبار؛األدنىوالشرقالعربیةالبلدانفي
شملتالتيمهمةأحداثوفقرة؛النباتوقایةفيجدیدةوكتبمنشورات

لبلدان افي عقدها المزمعالندوات والمؤتمرات العلمیة في وقایة النبات 
العربیة والعالم.

منكثرأإلىإلكترونیاً الحاضرقتو الفياإلخباریةالنشرةتوزع
ایة العربیة لوقكما یمكن اإلطالع علیها من موقع الجمعیةمشترك1000
asplantprotection.orgالشابكةعلى النبات

افةباإلضالجمعیةأعضاءمتواصلبشكلباألخبارالنشرةیغذي
نشر في النشرةأن ما یُ ومع.البلدانكافةفيللجمعیةممثلینإلى

بابتحت،تنشراإلخباریة ال یعتبر نشرًا علمیًا بالمعنى المهني، إال أنها 
أووانتشارظهورتقاریر علمیة موثوقة حول ،والغازیةالجدیدةاآلفات
مفیدة جدًا التقاریروهذه ،محددبلدإلىمرةألولمعینةآفاتدخول 

منعلالحجر الزراعي الذین یبذلون أقصى الجهود قطاعللعاملین في 
هناویهالتنمنبدَّ وال. وانتشارهابلدانهمإلىجدیدةزراعیةآفاتدخول

علىالقدرةتمتلكالتي أوالهواءطةابوستنتقلالتياآلفاتأنإلى
افحتها مكتطلبتو الحدودعلىالحجریةتءاباإلجرامعنیةغیرالطیران،

لجمعیةاأعضاءلرفدمهمةوسیلةالنشرةتعتبركما. خاصةستراتیجیةا
ي مختلفة فةنشطأفي المنطقة العربیة من ةالمستجدالمعلوماتبكل

علىجعوتشاألعضاءبینالعالقةتمتین علىتساعدالنبات وقایةمجال
.بینهمفیماالتعاون

اإلستنتاجات

باللغة العربیة في مجلة وقایة النبات العلمیةالبحوثنشرأكد
اللغةبالعلمیةالكتابةبأنالعربیة خالل الثالثین سنة الماضیة 

لعربیةااللغةبأنویؤكدممكنأمر،ورصینجیدوبمستوى،العربیة
واكبتأنشریطةالجدیدة،العلمیةالمصطلحاتستیعابایمكنها
.مستمربشكلمصطلحاتمنیستجدماالعلميالتعریبجهود

 أن الكتابة عاماً 30أثبتت الجمعیة من خالل منشوراتها على مدى
العلمیة باللغة العربیة هي خیار سلیم لدعم التواصل وتبادل 
المعلومات فیما بین المتخصصین العلمیین الناطقین باللغة العربیة، 

تبعته في إصدار المجلة طوالاومن جهة أخرى فإن اإلسلوب الذي 
هذه الفترة هو خیار آخر سلیم لدعم التواصل وتبادل المعارف فیما 

اإلنجلیزیة.خاصةببین المتحدثین بالعربیة والناطقین بلغات أخرى و 
 الشك أن هناك حاجة لتواصل الجهود للمضى قدما لتعزیز ومساندة

باللغة العربیة، ومع اإلعتراف بصعوبة المهمة يتوجه النشر العلم
تمد یدها دائما لألفراد والجهات والمؤسسات الداعمة فإن الجمعیة 

المؤمنة برسالة الجمعیة وتمسكها بأصالة لغتنا العربیة في الوقت
.صصهاتخمجالفيالهائلالتقدملمعاصرةفیهتعملالذينفسه

تألیف الكتب العلمیة وكتابة األبحاث باللغة العربیة من أهم دیع
األسباب التي سوف تدفع بعجلة التعریب العلمي إلى األمام، وتجعل 
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الجامعات أكثر ارتباطًا بقضایا األمة العربیة واإلسالمیة وأكثر 
.التصاقًا بالمجتمع بمختلف طبقاته

تعریببالمهنیین ضمن فرق العمل التي تقوم خصائییناإلوجودإن
بالمعرَّ المصطلحیحملكيضروريأمرالعلمیةالمصطلحات

، والذي یكون في غالبیة األحیان هأراده مطلقالذيالدقیقالمعنى
خصائیین العلمیین العرب على اإلتفاقافإن كذلك. عربيغیر 

قبلمنهوتبنیالواسع انتشارهالمصطلح المعرب یساعد كثیرًا في 
. حوثهمبلنشركوسیلةالعربیةیستخدمونالذینالعلمیینباقي

وتجربة إصدار معجم المصطلحات العلمیة في علوم وقایة النبات 
قایةو مجلةفيبحوثهمینشرونالذینجمیعمثال حي لذلك، إذ أن 

فيلموجودةاالعربیةالمصطلحاتباستخدامیتقیدونالعربیةالنبات
سهم مساهمة فعالة في أفإن إصدار هذا المعجم وعلیه،. المعجم

هاتبنیو توحید استخدام المصطلحات العلمیة في علوم وقایة النبات 
.ماضیةالعشر السنوات الفي 

شیط ف الجهود لتنیلمؤسسات العلمیة العربیة تكثاعلىیتوجب
الكتابة العلمیة باللغة العربیة من خالل تعریب المصطلحات العلمیة

دعم نإیمكن تحقیقه بین لیلة وضحاها. ال، وهو إنجاز هاوتوحید
ي عملیة ففاعلدورٍ بتسهموٕاشراك الجمعیات العلمیة العربیة كي 

الوصول إلى ما نصبوا إلیه من علىتعریب المصطلحات یساعد 
بقناسلقدباللغة العربیة. متخصصة ورصینة منشورات علمیة 

ومیاً ییضیفوهوبأشواطوالتكنولوجیاالعلوممجالفيالغرب
یروتفكصلبةإرادةتوافرمنبدَّ وال،جدیدةومصطلحاتمعارف

العربيالشرقبینالهوةلجسرعادیةغیروجهودموضوعي
.والغرب

Abstract
Bayaa, B., K.M. Makkouk and S.G. Kumari. 2015. The Journal and publications of the Arab Society for Plant Protection
are a leading initiative in scientific writing in the Arabic language. Arab Journal of Plant Protection, 33(2): 97-106.

The Arab Society of Plant Protection ASPP) is a scientific society that strengthen the link and enhances communication among Arab
researchers and experts and between them and the global scientific community. The society was established officially in Lebanon in 1981, and
includes at present around 700 members from all Arab countries in addition to members from outside the region. Among the most important
early decisions of the general assembly of the society, held in Amman, Jordan, in 1982, is the establishment of the Arab Journal of Plant
Protection. The first issue of the journal was published in June 1983. Since that date and until the end of 2012, the paper version of the journal
was published regularly twice a year, and as of 2013, the journal was published electronically three times a year. Each issue includes 12-15
articles in all aspects of plant protection (plant diseases, nematodes, insects, mites, weeds, rodents, pesticides and their residues, pest control).
Research papers for Arabic native speakers are published in the Arabic language. To widen the scope and enhance dissemination outside the
Arab region, the articles include an English summary, and all tables and figures are written in both Arabic and English. For non-Arabic native
speakers, articles can be written in English. The journal over the years established itself to be among the most credible scientific journals in
agricultural sciences in the Arab region, which led the Union of Arab Universities to endorse it as an acceptable medium for publication by
the academic staff for promotion purposes. To facilitate and encourage scientific writing in Arabic, and to enhance professional communication
among Arab scientists, and to cope with new advances in plant protection sciences world-wide, ASPP published in 2005 the “Dictionary of
Scientific Plant Protection Terms”, which included 10,000 terms, where users can reach the desired translation from Arabic to English or
English to Arabic. This work was completed through specialized committees of dedicated scientists from different Arab countries. ASPP at
present is working on a new revised version of the dictionary that will cover around 20,000 terms, and hopefully will be published towards the
end of 2015 in three languages (Arabic, English and French). This will be an additional effort which will facilitate further the publishing of
scientific information in the Arabic language. Furthermore, ASPP published so far three specialized reference books in Arabic.
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