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ممخص البحث
المغة العربية ىي الركيزة األساسية في وحدة األمة العربية وتحديد أىميتيا،
فيي الحاضنة لفكرىا ،ولغة عقيدتيا ،ووعاء حضارتيا ،وعنوان شخصيتيا ،ووسيمة
مقوم أساس من مقومات سيادتيا واستقالليا
التواصل بين أبنائيا ،وىي أيضاً ّ
الوطني.
وان حسن استخدامنا لمغة الفصحى عمى جميع المستويات الرسمية والمينية
والشعبية يمثل أىم الدوافع لبمورة المشروع الوطني لمدفاع عن العربية ،فالنيوض
بالمغة الفصحى مسؤولية األمة كميا؛ الفرد واألسرة والجامعة والدولة ،كما إن انييار
المغة سوف يؤدي إلى انييار الكيان العربي ككل ،وانقطاع التواصل مع العمق
الحضاري ليذه األمة الذي استمر

ما يزيد عمى عشرة قرون .وان اعتماد المغة

العربية لغة لمعموم والتقنية في جميع مراحل التعميم ،بما فييا مراحل التعميم العالي
والدراسات العميا متطمب أساس نسعى إليو جميعاً ،فالمغة الحية صورة من حياة
أصحابيا ،ترقى برقييم وتتخمف بتخمفيم.

وان المؤسسات الرسمية والثقافية والتربوية والجامعات والمجامع المغوية
ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين وأصحاب المنابر اإلعالمية والخطباء ىم
الذين يرفعون مكانة العربية بين أمتيم وفي العالم ،وىم الذين يتحممون الجزء
تردت ثقافيا وحضاريا ولم ترق إلى آفاق العمى وتساير تطور
األكبر من تردييا إن ّ
الحضارة المدنية ،وىم أيضا الذين يدافعون عن ىوية األمة من حمالت التشكيك
ومن حمالت المغة العامية التي ينادي بيا أعداء العربية وأعداء األمة .وال ننسى
في ىذا المقام أن نذكر بأن اإلسالم ىو الذي دفع بالعربية إلى ارتياد آفاق العموم
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الكونية حتى صارت ىذه المغة لغة العموم والتقنية وامتد نفوذىا من المحيط إلى
الخميج ومن ثم أصبحت لغة دولية لمحضارة اإلنسانية والعممية.
ولنقابة الميندسين األردنيين دور ال يجارى في ىذا المجال بما تممكو من

إمكانيات ومن ثروات بشرية وعممية واقتصادية ،وىي من أىم مؤسسات المجتمع
المدني  ،ومن أوائل النقابات المينية في األردن ،وأكثرىا نموا ونشاطا ،بل ىي أم

النقابات ،وأكثرىا عدداً وانتشا اًر ودفاعا عن منتسبييا وعن قضاياىم وحقوقيم ،
وىي األكثر تمي از في قوانينيا وأنظمتيا والتعميمات التي تصدرىا.

ويتميز قطاع الخدمات اليندسية بارتباطو بمعظم القطاعات الصناعية

واالقتصادية والعممية وغيرىا ،حيث يتوزع الميندسون في مواقع مختمفة في
الو ازرات والجامعات والمصانع والشركات ومراكز البحث العممي.

ولمنقابة أحد عشر فرعاً في كل المحافظات األردنية ،وليا مركز في القدس

وفروع عشرة في سائر مدن الضفة الغربية المحتمة ،وليا لجان ارتباط في جدة

والرياض واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وكندا.

وقد بمغ عدد الذين انتسبوا لمنقابة منذ تأسي سىا عام 1958حتى اآلن أكثر
من  100.000عضو ،ويزداد عدد أعضائيا حالياً بمعدل يزيد عمى

7.000عضو جديد سنوياً  ،كما يوجد اآلن حوالي  45.000طالب وطالبة عمى
مقاعد الدراسات اليندسية.

والنقابة مؤسسة اقتصادية كبرى؛ وتدير صندوق التقاعد الذي تبمغ موجوداتو

ما يقرب من  180مميون دينار من خالل تقديم الخدمات لمميندسين وعائالتيم
أثناء اشتراكيم في الخدمة وما بعد تقاعدىم ،وفي تمويل شراء األراضي والشقق

والسيارات واألجيزة الكيربائية واألثاث بمرابحات بسيطة ،كما تقوم سنوياً بتقديم
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القروض الحسنة لمئات الميندسين والميندسات المقبمين عمى الزواج ،والقروض

ألبنائيم الذين يدرسون في الجامعات ،وتوفير خدمات التأمين الصحي ليم بأسعار
تنافسية .وليذا الصندوق دور بارز في السوق المالي وفي دعم المؤسسات
االقتصادية والتجارية والصناعية حيث يساىم في تمويل أكثر من

 40شركة

صناعية واقتصادية.
ولمنقابة دور في رسم سياسة التعميم الجامعي في األردن وفي مراكز البحث

العممي ،وليا دور في دعم العمل اليندسي واالستشاري ،وفي رسم سياسة وتدريب
حوالى  5.000ميندس سنويا من داخل األردن ومن الدول الشقيقة ،وفي إقامة
مئات المؤتمرات والندوات وورش العمل والمجان الثقافية في كل عام.

ولمنقابة دور مميز في تفعيل استخدام المغة العربية وفي دعم الثقافة والعمل

االجتماعي؛ فجميع مراسالتيا بالمغة العربية ،وجميع الكتب الرسمية بالمغة العربية،

وجميع إصداراتيا ومجمتيا "الميندسون" الذي صدر منيا ما يزيد عمى  80عددا
بالمغة العربية ،كما قدمت النقابة عام  2007دعما لمشروع (مكتبة األسرة) الذي

قامت عمى انجازه و ازرة الثقافة ،وقامت بإنشاء

 60حديقة ومكتبة ثقافية تنطق

باسميا في مدن األردن وبواديو.
وتحتل نقابة الميندسين المرتبة األولى كنقابة ىندسية عمى مستوى العالم

العربي ،كم ا تتمتع بحضور مميز عمى المستوى العالمي ،وليا دور فاعل في اتحاد
الميندسين العرب الذي يضم جميع النقابات اليندسية في العالم العربي كافة ،وقد
كان ليذا االتحاد دور كبير وفاعل في دعم المغة العربية كتابة وترجمة ودراسة

وتعريبا وتطوي ار خالل نصف القرن الماضي ،حيث قام بإخراج "المعجم المفيرس

لممصطمحات اليندسية " الذي يتكون من  24مجمداً بالمغات العربية واإلنجميزية
والفرنسية بعد عمل دؤوب استمر عمى ما يزيد عمى عشرين عاما.
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وكان لنقابة الميندسين األردنيين دور ميم في دعم ىذه النشاطات جميعيا،
وىو دور ال يمكن تناسيو ،ويعتبر نقمة نوعية في أداء ىذا الجسم اليندسي النقابي
الكبير .كم ا شاركت النقابة في عشرات المؤتمرات وورش العمل والندوات التي
أقاميا االتحاد في عمميات التعريب ووضع المناىج الجامعية لمميندسين بالمغة
العربية.
كما كان لنقابة الميندسين دور في االتحاد الدولي لمميندسين االستشاريين
العالمي  International Federation of Consulting Engineers FIDICويضم
في عضويتو جميع المؤسسات االستشارية اليندسية وشركات المقاوالت في
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تبنى
دولة ،وكانت نقابة الميندسين األردنيين ىي النقابة  73في ىذا االتحاد الذي ّ
استخدام النسخة العربية من العقود الدولية في مجال المقاوالت وعقود التحكيم

 Tendering and Contracts& claims Managementsفي كل بالد
العالم األعضاء في ىذا االتحاد.
ونتيجة ألىمية دور نقابة الميندسين في ىذا االتحاد  -وىي أىم نقابة
ىندسية عربية فاعمة عمى الساحة الدولية -فقد وافق االتحاد الذي تأسس عام
 1913عمى عقد مؤتمره الدولي الثالثين في األردن في العام  ،2015وىي المرة
األولى التي يعقد فييا االتحاد اجتماعاً لو في الشرق األوسط.
ولنقابة الميندسين دور مميز آخر في االتحاد العالمي لمييئات اليندسية في
الدول اإلسالمية الذي يضم المؤسسات اليندسية في ىذه الدول ،حيث قامت
النقابة بالتعريف ليذه المؤسسات لممحافظة عمى الثقافة الحضارية العربية
واإلسالمية في فمسطين المحتمة وعمى الدور الحضاري لألمة والدفاع عن القضية
الفمسطينية ودعم صمود أىمنا في األرض المحتمة.
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وتعاونت نقابة الميندسين مع

الوكالة السويسرية لإلنماء والتعاون الدولي

 Swiss Agency for Development &cooperation SDCوقامت بترجمة عدد من
الكتب المتعمقة بالتصميم المفيومي لممباني لمقاومة الزالزل وتوزيعيا في األردن
وفي العالم العربي ،وتعتبر ىذه الكتب مرجعاً لمميندسين والمقاولين وأساتذة

الجامعات وطالب اليندسة ،كما قامت أيضاً بإعداد كتاب دليل التسمح بدعم من

ىذه الوكالة.

وألىمية دور النقابة في احتضان المغة واالعتزاز بيا ،واتقان مياراتيا واحالليا
مكانيا الالئق بيا في جميع مجاالت أمتنا العربية العممية والعممية وألن دعم المغة
العربية واجب شرعي ووطني فقد احتضنت النقابة األدباء والشعراء الميندسين
وقامت بطباعة كتبيم وتوزيعيا ،وأقامت الندوات الثقافية بالتنسيق مع مجمع
النقابات المينية الذي يضم جميع النقابات المينية العاممة في األردن ،وىي تتبنى
في الوقت الحاضر مشروع تعميم المغة العربية لألطفال باستخدام التقنيات الحديثة
مع إحدى المؤسسات العاممة في مجال الطفولة المبكرة.
إن المطموب في زمن الربيع العربي أن نستفيد جميعا – في القطاعات
التعميمية والجامعية واإلعالمية  -من خبرات وانجازات المشروع الحضاري اليام
الذي قامت بو المؤسسات اليندسية العربية – ذلك المشروع اليام الذي بدأ العمل
بو منذ بداية استقالل ىذه الدول قبل أكثر من خمسين عاماً  -في دعم المغة

الفصحى استخد اماً وكتابة وترجمة ودراسة وتعريبا وتطويرا ،وذلك في ما تضعو

ىذه القطاعات من تشريعات ومن خطط وبرامج ومناىج ،وأن تقوم ىذه القطاعات

بتوزيع إصدارات االتحاد الفنية عمى الجامعات والمؤسسات البحثية.
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ومن ىذا المنطمق ،وأله م ية التعريف بالدور

الميم الذي تقوم بو نقابة

الميندسين األردنيين في تعزيز استخدام المغة العربية الفصيحة فإنو ليسر ىذه

النقابة أن تشارك في فعاليات ىذا المؤتمر الثالثين الذي يقيمو مجمع المغة العربية

األردني خالل الفترة 2012 /11/ 22 – 20م بعنوان "سبل النيوض بالمغة
العربية" ،وأن تمد يدىا لكل الغيورين عمى المغة العربية وعمى عمميات التعريب

والتطوير لمعمل عمى دعم استخدام المغة العربية في جميع مجاالت العمل وفي

المؤسسات التعميمية والبحثية ،وفي تبني المشاريع الرائدة في نشر ىوية األمة

العربية في الداخل والخارج ،وىي عمى استعداد لمتعاون والتنسيق المشترك وأن
تضع كل خبراتيا الفنية والبشرية والتقنية ليذه الغاية.
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المقدمة:
 .1تأسست نقابة الميندسين األردنيين تحت عنوان أصحاب المين اليندسية

عام  1958وصدر أول قانون ليا عام  ،1972وكان عدد أعضاء الييئة العامة
األولى ( )97ميندساً ،وقد تضاعف عدد المنتسبين إلييا اآلن أكثر من ( )1000
ضعف حيث وصل عدد األعضاء الذين انتسبوا إلييا إلى أكثر من (  )100ألف

ميندس وميندسة ،كما يوجد اآلن أكثر من ( )45ألفاً عمى مقاعد دراسة اليندسة.
 .2ولنقابة الميندسين مركزان في عمان والقدس و ليا فروع في جميع

محافظات المممكة وفي مدن الضفة الغربية المحتمة ،كما أن ليا مكاتب ولجان
ارتباط في عدد من الدول التي يتواجد بيا ميندسون في الخارج وال سيما في

المممكة العربية السعودية ودول الخميج العربي.

 .3ولمنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع باالستقالل الذاتي ويتولى شؤونيا مجمس
تنتخبو الييئة العامة وفق أحكام ىذا القانون ويقوم النقيب بتمثيميا لدى الجيات

القضائية واإلدارية وأمام الغير.

 .4وتعقد النقابة في كل عام ما يزيد ع

لى ( )450فعالية مختمفة :عممية

ومينية وتعميمية متخصصة وعامة تشمل دورات تدريبية،

وأيام عممية ،وورش

عمل ،وندوات متخصصة ،ومؤتمرات عممية ،ومحاضرات ،وزيارات ورحالت
عممية.

 .5والنقابة أكبر مؤسسة اقتصادية في القطاع الخاص؛ فيي تدير استثمارات
ضخمة في صناديق التقاعد والتأمين االجتماعي الذي وصمت قيمة موجوداتيما

الدفترية مع نياية العام

 2011حوالي (  )175.6مميون دينار أي  4/1بميون
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دوالر ،وبمغت إيراداتو حوالي (  )24.1مميون دينار كما بمغ الفائض في ىذا

الصندوق حوالي ( )6.8مميون دينار.

 .6بمغ إجمالي عدد الميندسين المحالين إلى التقاعد منذ تأسيس الصندوق
عام  1973ما يزيد عمى ( ) 5500زميل وزميمة ،وبمغت قيمة الرواتب التقاعدية
والتأمين االجتماعي المصروفة من ىذه الصناديق حوالي (  )15.7مميون دينار
في العام الماضي .2011
 )1دور النقابة في استخدام المغة العربية
تعتبر المغة العربية المغة الرسمية لمنقابة:
فيي تصدر عشرات األلوف من الكتب الرسمية والمراسالت بالمغة العربية
،
وتقيم مئات الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الدولية والدورات بالمغة العربية
ويصدر مجمس النقابة والشعب اليندسية وىيئة المكاتب ألوف الق اررات بالمغة
العربية ،وجميع المطبوعات والمجالت والنشرات والعقود التي تصدرىا النقابة بالمغة
العربية  ،والنقابة ىي الداعمة لكل المؤسسات والجامعات في دعم المغة العربية
وتدريسيا.
وفيما يمي نموذج من إصدارات النقابة والمراسالت الصادرة منيا بالمغة
العربية وكلم ة نقيب الميندسين في التقرير السنوي لعام :2011
الزميالت والزمالء األفاضل:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:
استناداً لنص المادة ( /29جـ) من قانون النقابة ذي الرقم (  )15لسنة 1972
والقوانين المعدلة لو ،يتقدم مجمس النقابة لييئتكم الموقرة بتقريره السنوي ،الذي
يتضمن نشاطاتو ونشاطات مجالس الشعب اليندسية ولجانيا ،ومجمس ىيئة
المكاتب والشركات اليندسية ،ومجالس فروع النقابة والمجان التابعة ليا ،ولجان
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النشاطات في النقابة ،إضافة إلى نشاطات مكاتب االرتباط ولجان االرتباط التابعة
لمنقابة ،والتقرير المالي لمنقابة لعام .2011
يسرني ونحن نتقدم بتقريرنا ىذا عن السنة األخيرة من الدورة النقابية لمجمسنا

الخامس والعشرين ،أن أتقدم باسمي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجمس النقابة

بالشكر والتقدير لييئتكم الموقرة ولكافة ىيئات وأجيزة النقابة عمى تعاونيا ودعميا

لممجمس وممارستيا دورىا النقابي عمى أتم وجو ،وتواصميا الدائم في إبداء

التوجييات واالقتراحات والنقد اإليجابي البناء والعمل الدؤوب بجد واخالص

ومسؤولية اتسمت باحترام قيم العمل العام والتزام األخالق النقابية التي حفزت

الجميع عمى العمل والتنافس تطوعاً في تقديم كل ما فيو منفعة الزمالء ،ورقي
المينة ،وخدمة الوطن.

في سنتنا األخيرة ىذه ،سعى المجمس إلى استكمال خطتو في العمل عبر
التركيز عمى عدة محاور ميمة في العمل النقابي منيا ما تعمق بتحديث وتطوير

العمل اليندسي وتنظيمو عمى أسس ومعايير حديثة تأخذ بالتطورات الجارية في
مجال ممارسة مينة اليندسة ،ونشير ىنا إلى إنجاز نظام التأىيل والتصنيف

الميني لمميندسين ،وتأسيس المجمس األردني ألنظمة البناء ،والمجمس الوطني

لمبناء األخضر ،وتفعيل نظام ممارسة المينة وتعميماتو ،باإلضافة إلى متابعة
حاالت ازدواجية العمل وتصويب األوضاع المينية لمزمالء  ...وغيرىا.

ومن المحاور الميمة التي عمل عمييا مجمس النقابة متابعة مطمب تحقيق

المشاركة وتعديل النظام االنتخابي في النقابة ،وكان ذلك عبر جيود حثيثة وجادة
قامت بيا لجنة دراسة التعديالت القانونية التي ما زالت تواصل اجتماعاتيا حيث

قاربت عمى االنتياء من التوصل إلى طرح خيارات محددة بيدف الوصول إلى

الصيغة الفضمى في تحقيق مطمب الييئة العامة إلعداد التشريعات الالزمة إليجاد
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تمثيل في ىيئات النقابة يحقق فيو الجميع غايتيم في المشاركة لخدمة النقابة

وأعضائيا والرقي بالمينة.

كما تعاونت النقابة وعممت عمى التنسيق مع الجيات الرسمية بصفتيا ىيئة
استشارية في مجال تخصصيا ،وكذلك الحال مع القطاع الخاص ،وذلك عبر
لجان عديدة متخصصة في ىذا المجال.
وفي مجال العالقة مع المجتمع المحمي والقضايا الوطنية والحريات ،واصمت
النقابة دورىا المشرف عبر تقديم المبادرات والخدمات لممجتمع المحمي ضمن
مسؤوليتيا االجتماعية ،وذلك من خالل المساىمة في مشاريع ونشاطات فييا تنمية
لممجتمع المحمي مثل حممة الطرد الخيري الرمضاني والحقيبة المدرسية ...وغيرىا
من المبادرات و حمالت اإلعانة.
وفي مجال القضايا العامة شاركت النقابة في فعاليات الحراك الشعبي في
بمدنا المطالبة بإجراء إصالحات حقيقية ومحاربة الفساد والتضييق عمى الحريات.
ىذا باإلضافة إلى تبني ومساندة الجيود والمواقف المعززة لحماية الوطن ومقاومة
التطبيع مع العدو الصييوني.
كما واصمت النقابة تقديم الدعم لمزمالء الذين يعانون من بطش االحتالل
الصييوني في فمسطين المحتمة وكذلك نصرة واعمار غزة المحاصرة.
وفي مجال الموقف من القضايا العربية فقد واصل المجمس التعبير عن مواقفو
المؤيدة لمشعوب العربية الشقيقة وحقيا في الحرية والديمقراطية وتحقيق العدالة
ورفض الظمم والفساد واالستبداد والدكتاتورية ،وفي ىذا المجال نظمت النقابة
وشاركت مع النقابات الشقيقة في حمالت إلغاثة ومساعدة األشقاء في عدد من
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البمدان العربية التي واجيت أحداثاً داخمية مست األمن واالستقرار أو ظروفاً
طبيعية كالجفاف والمجاعة ،وكان من ىذه الحمالت :حممة إغاثة الشعوب الشقيقة
في ليبيا والصومال ،والعائالت السورية الوافدة إلى األردن.
الزميالت والزمالء الكرام
إننا إذ نضع بين أيديكم تقريرنا ىذا ،لنأمل اطالعكم عميو ودراستو بصورة
وافية ،ويسرنا أن نتمقى تصوراتكم واقتراحاتكم بما يخدم العمل النقابي ،مؤكدين
عمى حقكم في ممارسة النقد البناء اليادف بما يخدم المصمحة العامة لممينة
والزمالء والمجتمع.
أشكركم ،وأشكر الزمالء أعضاء الييئة العامة ،وزمالئي مجمس النقابة
واألمانة العامة والكادر الوظيفي لمنقابة .متمنياً لنقابتنا الخير والنجاح ودوام التقدم.
س َما َع ِملَ ْ
ضرً ا  ...من اآلية
ت مِنْ َخي ٍْر مُحْ َ
قال اهلل تعالىَ  :ي ْو َم َت ِج ُد ُك ُّل َن ْف ٍ
 30سورة آل عمران صدق اهلل العظيم.
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
نقيب الميندسين
الميندس عبد اهلل عبيدات
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 )2دور النقابة في دعم الهيئات والمؤسسات والفعاليات الثقافية والمهتمة
بشؤون المغة العربية:

تولي النقابة اىتماماً واضحاً في مجال تأكيد دور النقابة تجاه قضايا المجتمع

المحمي .وليذا الغرض شكمت النقابة لجنة التنمية المحمية وحددت ليا أىدافاً تصب
في مجالين:

الجانب األول :مجال الحاالت االجتماعية ومن ذلك مشروع الحقيبة المدرسية
لمطالب الفقير.
الجانب الثاني :مجال التنمية االجتماعية ومن ذلك دعم النقابة لمشروعي
(غابة لكل نقابة) و(مكتبة في كل بمدية) بالتعاون مع و ازرة الزراعة وو ازرة البمديات
حيث قامت النقابة بتقديم دعم بقيمة ( )640ألف دينار منذ عام  2007وحتى عام
 2011إلى بمديات في محافظات اربد الزرقاء وعجمون والمفرق ومأدبا والبمقاء
والكرك والطفيمة ومعان.
كما تقوم النقابة بالتبرع لعدد من الييئات والجمعيات ذات الشأن العام ومن
ذلك مجال التنمية الثقافية واالجتماعية ،والمحافظة عمى القران الكريم والمغة العربية
 ،وكذلك المساىمة في الحمالت الوطنية ودعميا .فقد قدمت النقابة عام

2007

دعما لمشروع (مكتبة األسرة) الذي تقوم عمى انجازه و ازرة الثقافة.
وتعقد المجان النقابية العديد من الندوات واأليام العممية والمحاضرات وورش
العمل ذات العالقة بالقضايا العامة ،ومنيا ما يتعمق بالمغة العربية وشؤونيا وتمتزم
وتشترط في جميع الفعاليات التي تعقدىا سواء كانت في المجال التقني
المتخصص أو العام أن تكون المغة العربية المغة الرسمية المعتمدة.
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 )3دور النقابة في دعم لجان النشاطات النقابية
تعد لجان النشاطات أحد روافد العمل الميني والعممي والوطني واالجتماعي

والثقافي والرياضي في النقابة ،وىي تقوم بدور ميم ومسؤول في تنشيط ىذه

الجوانب واثرائيا لدى األعضاء .وفي ما يمي تعريف ببعض المجان التي ليا عالقة
بالثقافة والمغة العربية ،علم اً بأن لدى النقابة أكثر من  30لجنة مختمفة.
 .1لجنة مجمة المهندس األردني:
أصدرت النقابة العدد ( )81من مجمة الميندس األردني في نياية عام.

كما

تقوم بتطوير الموقع الخاص بالمجمة عمى شبكة اإلنترنت  .كما أصدر النقابة ()52

عددا من مجمة "الميندس الفمسطيني" منذ عام  1976وحتى عام  ،2007إضافة إلى
إصدار أجندة الميندس بصورة دورية سنوية ،والعديد من اإلصدارات والنشرات

العممية والفنية.

 .2لجنة المكتبة:
تحتوي مكتبة النقابة عمى أكثر من ( )10.000كتاب  ،وىناك خطة تطويرية
لتصبح ما تحتويو المكتبة من الكتب لتصل أعداد الكتب إلى مئات اآلالف واالشتراك
بأكبر عدد ممكن من المجالت والدوريات العممية واليندسية بجانب الربط

اإللكتروني مع مواقع اإلنترنت المتخصصة لتحقيق مفيوم المكتبة االلكترونية وقد تم

إضافة ثالثة آالف ( )3000كتاب جديد خالل العامين .2009 ،2008

وتعتبر المكتبة مركز توثيق ألوراق عمل النشاطات العممية والثقافية والمينية
واالجتماعية والوطنية التي تنظميا النقابة مثل المؤتمرات والندوات واأليام العممية

وورش العمل والدورات وغيرىا.

 .3المجنة الثقافية واالجتماعية:
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المساىمة في خمق وعي ثقافي يستند إلى الحضارة والثقافة العربية اإلسالمية.إقامة النشاطات األدبية  :االىتمام بالزمالء األدباء :شعراء ،روائيين ،وقاصين ..واقامة الندوات ليم والعمل عمى إنشاء منتدى أدبي.
االحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية ،وخاصة ما يخص القضيةالفمسطينية وبيان خطورة المشروع الصييوني عمى األمة ،وضرورة العمل الجاد

من أجل تعزيز نضال وصمود الشعب العربي الفمسطيني وتقديم كامل الدعم لو،
والمساىمة في العمل من أجل توحيد الجيود العربية واإلسالمية لمساندة القضية

الفمسطينية.
 .4لجنة "مهندسون من أجل القدس":
ىذه المجنة تسعى إلى نشر الوعي بين مختمف الزمالء الميندسين بأىمية قضيةالقدس الشريف ومحوريتيا لألمة العربية واإلسالمية ،ونصرتيا بكافة الوسائل

المشروعة ومن أىدافيا.
تبني مشاريع ىندسية خاصة تدعم التراث المعماري العربي واإلسالمي لممدينةوتدعم صمود أىميا في وجو مشاريع التيويد واالقتالع الصييونية.
إنشاء مكتبة تعنى بالشؤون المقدسية العامة .وتبني الدراسات العميا حول قضيةالقدس.

 .5لجنة المعمومات والنشر:
تشمل أىداف المجنة المشاركة في النشاطات والدراسات المتعمقة بمركز
المعمومات الوطني ودائرة اإلحصاءات العامة والمؤسسات ل
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لو ازرات ذات العالقة

بالميندسين وكذلك المشاركة في نشاطات اتحاد الميندسين العرب /لجنة

المعمومات والنشر ونشاطات اتحاد المنظمات اليندسية لمدول اإلسالمية وغيرىا.
 )4دعم النقابة لمبحث العممي الهندسي وتطوير برامج التعميم والتدريب
الهندسي:
تولي النقابة أىمية قصوى لموضوع البحث العممي واالرتقاء بالمستوى العممي
والميني لمميندسين ورفع كفاءة العاممين في الحقل اليندسي وىي في سبيل ذلك
تنفق ما يزيد

عمى ( )750ألف دينار سنويا منيا (

 )250ألف دينار عمى

المؤتمرات والندوات واأليام العممية والبحث العممي و( )500ألف دينار عمى مركز
تدريب الميندسين وتأىيل الميندسين حديثي التخرج وتشغيميم .
 )5دعم النقابة لمنشاط األدبي لممهندسين:
شكمت النقابة لجنة أدباء تيتم بالشعر واألدب ،تقوم بدعم النشاط األدبي
لمميندسين الشعراء واألدباء ،وتعقد المنتديات والنشاطات المرافقة ،وتصدر كتباً في
مجاالت أدبية ومن ذلك كتاب ىندسة الكممات "ميندسون شعراء" لنخبة من

الميندسين الشعراء (كان عددىم  20شاع ار ميندسا وبمغ عدد صفحات الكتاب
 420صفحة) .وكان منيم الشعراء :غازي الجمل وصالح الجيتاوي وىشام
خريسات وأيمن العتوم ،ود .صقر الصقور ،ومحمد الزغول ،وعامر حيمور
وغيرىم.
 )6دعم النقابة لنشاطات لجان مجمع النقابات المهنية:
ولنقابة الميندسين دور محوري في اإلعداد والمشاركة في نشاطات مجمع
النقابات المينية الذي يضم سائر النقابات المينية في األردن ،حيث يحرص المجمع
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عمى تشكيل لجان مشتركة من جميع النقابات ،ومن ىذه المجان  :لجنة تعريب العموم
النقابية /المجنة النقابية الثقافية .
وتقيم ىذه المجان نشاطات وفعاليات تعنى بالمغة العربية والمجاالت المتعمقة

بيا وعمى األخص ما تعمق منيا بممارسة المينة وال سيما اليندسية منيا ،وقد عقدت

الندوات اآلتية في عام :2011

 واقع الترجمة في العالم العربي بين األمس واليوم. دور اإلعالم في المحافظة عمى المغة العربية. المغة واليوية. )7مشاركة النقابة في اتحاد المهندسين العرب:
اتحاد الميندسين العرب منظمة عربية غير حكومية تيدف إلى توحيد الجسم

اليندسي العربي ،وقد تأسس االتحاد بدمشق في نيسان عام

 1963من الييئات

اليندسية العربية .وىو يضم اآلن الييئات اليندسية في  15دولة عربية وأكثر من

 600.000ميندس.

وايمانًا من النقابة بدور اتحاد الميندسين العرب وأىمية األىداف التي يعمل عمى
تحقيقيا في تعزيز توحيد الجسم اليندسي العربي وتنسيق جيوده في المجاالت العممية

والمينية ،فقد كان لنقابة الميندين األردنيين دور فاعل

وميم في نشاطات االتحاد

وفعالياتو المختمفة وفي االجتماعات والمقاءات التي عقدىا االتحاد الذي يعمل

عمى تحقيق أىداف عدة منيا الحفاظ عمى التراث اليندسي العربي و إبراز أثره في
تقدم الحضارة والعمل عمى اإلسيام في تطورىا ونموىا.

وسائل تحقيق األهداف:
أ  .إصدار النشرات والدوريات والمجالت اليندسية التي تعنى باألمور المينية
والبحوث اليندسية والتقنية.
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ب .دعم وتطوير المكاتب اإلستشارية اليندسية العربية إلحالليا محل الخبرات
األجنبية في الوطن العربي.

ج .المساىمة في إيجاد القواعد والوسائل الكفيمة لالستفادة من الكفاءات اليندسية
العربية في الميجر لممساىمة في بناء الوطن العربي والتواصل معيم وعقد

المؤتمرات الدورية ليم.
د .تشجيع إنشاء مراكز معمومات عممية وتكنولوجية فى األقطار العربية وتشجيع
تبادل المعمومات فيما بينيا وبين نظائرىا فى العالم من جية أخرى .

ىـ .تشجيع إنشاء مراكز التدريب والتأىيل فى األقطار العربية لتطوير التعميم
اليندسي المستمر وتنظيم الدورات التدريبية عمى أسس حديثة لرفع كفاءة

الميندسين .
و .تشكيل لجنة التعميم اليندسي التي تيتم بالمساىمة في إيجاد األسس المتطورة
لتوحيد مستوى التعميم اليندسي وتعريبو في الوطن العربي أكاديميا وتطبيقيا.

 )8المؤتمرات الهندسية العربية ودورها في دعم المغة العربية والثقافة العربية
شاركت نقابة الميندسين األردنيين في جميع المؤتمرات اليندسية العربية التي

نظميا اتحاد الميندسين العرب ،وقد عقد المؤتمر الثامن لالتحاد في القدس

الشريف عام 1966م ،كما عقد في األردن في األعوام  ،2007 ،1986وشغل
نقيب الميندسين األردنيين رئاسة االتحاد في ثالث دورات.
وقد ركزت النقابة في ىذه المؤتمرات عمى التأكيد عمى أىمية المغة العربية،
وضرورة االىتمام بدورىا كحاضنة لميوية العربية ،وبيان ضرورة استخداميا في

التعميم اليندسي وتعريبو ،والتعامل مع ىذا الموضوع ضمن بعد شامل تنيض بو كل

المؤسسات العربية المعنية ليتصف بالشمول لما يحققو من أىداف؛ ومنيا استيعاب
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العموم والتكنولوجيا لدى األمم األخرى ،ورفض حالة الذيمية والتبعية وعدم القدرة عمى
اإلبداع وتنمية المدارك وسعة االطالع ومواجية مخاطر الغزو الفكري .

فتعريب التعميم الجامعي اليندسي والوصول إلى التعريب الشامل ضرورة عربية
تمكن من اإلفادة إلى الحد األقصى من طاقات الميندسين والتقنيين ،وتؤدى إلى
إيجاد لغة ىندسية موحدة ومدرسة مينية موحدة عمى مستوى الدراسة والتنفيذ في
القطاعات كافة.
وكذلك فإن تشجيع حركة الترجمة والتأليف في العموم اليندسية بالمغة العربية
وتشجيع البحث العممي ألعضاء الييئة التدريسية عن طريق استثمار المكافئآت
وتوفير اإلمكانيات لذلك وتيسير متابعتيم الدراسات العالية.
وفي ا يمي أىم ىذه التوصيات والق اررات التي أصدرىا اإلتحاد:
م
 .1الدعوة إلى اعتماد الثقافة والمغة العربية أساسا لمتدريس في الجامعات
والكميات ،والعمل عمى استكمال جميع ما يسيل ذلك؛ من معاجم وترجمة ،والدعوة
إلى تعميم ودراسة وتوحيد جيود التعريب في العموم اليندسية وربطيا بعممية
التعريب الشامل عن طريق التنسيق بين مؤسسات وأجيزة تعريب اليندسة العربية.
 .2الدعوة إلى توسيع دور اتحاد الميندسين العرب في إعداد التصاميم وفى
نشر التعميم اليندسي بالمغة العربية وفي وضع خطط معتمدة لمعمل من أجل توحيد
المصطمحات اليندسية.
 .3دعوة الييئات اليندسية العربية لمعمل عمى تعميم التعريب اليندسي في
التعامل والدراسات والبحوث ودفع الميندسين إلى تنشيط وتدعيم عممية التعريب
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اليندسي الشامل .وكذلك دعوة المؤسسات اليندسية التعميمية في األقطار العربية
كافة إلى تعميم جميع المقررات والمناىج الدراسية واالستنارة بتجربة تعريب التعميم
اليندسي والفني الشامل المطبقة في القطر العربي السوري .
 .4العمل عمى إحداث ىيئة خاصة تتولى اعتماد الكتب والمراجع اليندسية
المطموب تأليفيا أو ترجمتيا إلى العربية ،وتكميف المتخصصين في ىذا المجال
إلعدادىا ،عمى أن يتم تعميم ىذه الكتب والمراجع عمى الييئات اليندسية
والمؤسسات التعميمية العربية كافة ووضع اإلمكانيات الالزمة إلنجاز ىذا العمل
بالتعاون والتنسيق مع الجامعات العربية.
 .5دعوة الييئات اليندسية والمؤسسات ذات العالقة إلى وضع إستراتيجية
مستقبمية تدعو إلى إلزام الييئات اليندسية والصناعية األجنبية المتعاممة معيا
بتقديم الدراسات والتقارير والبحوث بالمغة العربية إلى جانب المغة األجنبية.
 .6دعوة الييئات اليندسية العربية إلى استخدام األرقام العربية المتعارف
عمييا والمعمول بيا عالميا وذلك انسجاما مع مقررات مكتب تنسيق التعريب في
الرباط وق اررات المجمس األعمى إلتحاد الميندسين العرب في دورة انعقاده الرابعة
والثالثين فى البحرين.
 .7دعوة الييئات اليندسية العربية إلى وضع برامج عمل تضمن تمكين
الميندسين الممارسين كافة من مواكبة حركة التعريب اليندسي الشامل ،وذلك من
خالل ندوات ودورات متخصصة واستخدام الوسائل اإلعالمية المتاحة كافة من
سمعية ومرئية إضافة إلى المقروءة.
 .8دعوة المؤسسات والييئات العممية المتخصصة إلى برمجة الحاسبات

اإللكترونية بالمغة العربية المشكمة ،والعمل عمى تعريب وسائل االتصاالت بين
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األقطار العربية جميعيا وفق تقييس موحد ،ودعم وتشجيع التفاعل بين مؤسسات

البحث العممي والمؤسسات اليندسية واالستشارية واإلنتاجية.

 .9تشجيع التأليف بالمغة العربية والترجمة إلييا ،وإغناء المكتبة العربية في

مجال العموم اليندسية وكذلك االىتمام بالدراسات واألبحاث المتعمقة بالفتات إرشاد

الطرق من حيث الكتابة العربية وتطوير المواصفات.

وقد اصدر االتحاد بعد جيود مضنية المعجم الموحد الشامل لممصطمحات

اليندسية التقنية عمى مراحل في ثالث لغات( :فرنسي  -عربي -إنكميزي) و

(إنكميزي – عربي  -فرنسي) و(عربي -إنكميزي -فرنسي) وتم مراعاة الترتيب

عندما تكون المغة بالعربية عمى أساس الترتيب األبجدي لممصطمحات بغض النظر

عن مجرداتيا الثالثية والرباعية .وقد تم اعتماده في جميع األقطار العربية ،وىو

يتكون من  20جزءا ،واستغرق إعداده ما يقارب عشرين عاماً من العمل الدؤوب
وىو بانتظار إصدار المرحمة الثانية لممعجم ببقة المغات.
ق اررات وتوصيات اال تحاد لدعم المغة العربية
بشن دعم المغة العربية،
كانت تصدر عن كل مؤتمر ىندسي ق اررات وتوصيات أ

ويمكن استعراض بعض ىذه الق اررات لتأكيد مدى االىتمام بيذا األمر:

 .1المؤتمر الهندسي العربي الثامن المنعقد في القاهرة في (أيار) 1963
 العمل عمى تعريب المصطمحات العممية والفنية والرموز  ،وتوحيدىا أمرواجب لكي تعود لمعرب مكانتيم في العموم والفنون ،وضرورة حتمية لمتعميم

والتدريب لمن ىم دون المستوى الجامعي بصفة خاصة.
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 -العمل عمى توحيد المصطمحات والرموز في مختمف البالد العربية

لتوحيدىا وتطويرىا بما يتفق والنيضة العممية المباركة في مختمف البالد واألقطار
العربية.
 .2المؤتمر الهندسي العربي التاسع المنعقد في بغداد في (كانون األول) 1964

 العمل عمى متابعة الجيود في تعريب المصطمحات العممية وتوحيدىاومراجعة ما تم منيا مع االحتفاظ بالرموز المتعارف عمييا عالميا.
 -دعم وتشجيع حركة الترجمة والتأليف في العموم اليندسية وتشجيع البحث

العممي ألعضاء الييئة التدريسية عن طريق المكافآت وتوفير اإلمكانيات لذلك
وتيسير متابعتيم الدراسات العالية.
 .3المؤتمر الهندسي العربي العاشر المنعقد في القدس في (آب) 1966
المدرسة (المقررات) فقد أوصى االتحاد أن تحتوى
وبخصوص العموم َّ

الدراسات اليندسية عمى ثقافة عربية تييئ الميندس لمقيام بدور قيادي في مجتمعو
باإلضافة إلى الدور الفني البحت  ،كإدارة الشركات ،مع العمل عمى أن يكون

التدريس بالمغة العربية مع االحتفاظ بالرموز الدولية (األحرف واألرقام الالتينية
واليونانية . .الخ) ويؤكد عمى ضرورة تعريب وتوحيد المصطمحات الفنية لتسييل

ىذا الغرض.

 .4المؤتمر الهندسي العربي الثالث عشر المنعقد بتونس في (آذار) 1975
يوصى المؤتمر باعتماد الثقافة والمغة العربية أساسا لمتدريس في الجامعات
والكميات والعمل عمى استكمال جميع ما يسيل ذلك من معاجم وترجمة عمى أال

يخل ذلك بإتقان الميندس لمغات األجنبية لمتابعة نتاج الحضارة المعاصرة بجميع
مجاالتيا.
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 .5المؤتمر الهندسي العربي الرابع عشر المنعقد في دمشق
(نيسان) 1978

26 - 21

يوصي المؤتمر في مجال تعريب التعميم اليندسي والميني إلى الوصول إلى

أن التعريب الشامل ضرورة عربية تمكن من اإلفادة إلى الحد األقصى من طاقات
الميندسين والتقنيين ،وتؤدى إلى إيجاد لغة ىندسية موحدة ومدرسة مينية موحدة

عمى مستوى الدراسة والتنفيذ في القطاعات كافة:

 تعميم ودراسة وتوحيد جيود التعريب في العموم اليندسية وربطيا بعمميةالتعريب الشامل عن طريق التنسيق بين مؤسسات وأجيزة التعريب.
 توسيع دور اتحاد الميندسين العرب في إعداد التصاميم وفى نشر التعميماليندسي بالمغة العربية وفى وضع خطط معتمدة لمعمل من

المصطمحات اليندسية.

أجل توحيد

 تشجيع التأليف بالمغة العربية والترجمة إلييا من أجل إغناء المكتبة العربيةفي مجال العموم اليندسية.
 .6المؤتمر الهندسي العربي الخامس عشر المنعقد في طرابمس في (نيسان)
1981

 اعتماد التوصيات إلصدار المرحمة الثانية لممعجم بثالث لغات (إنكميزي –عربي  -فرنسي) و(فرنسي  -عربي -إنكميزي) و (عربي -إنكميزي -فرنسي) عمى
أساس الترتيب األبجدي لممصطمحات والسعي إلصدار معجم المصطمحات بمغات
متعددة تشمل المغة الروسية واأللمانية واألسبانية.

 -دعوة الييئات اليندسية والمؤسسات التعميمية والعممية العربية لمتعامل

بالمصطمحات الواردة في المعجم كمرجع وحيد موحد وذلك فور صدوره.
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 التعريب الهندسي الشامل :
 دعوة الييئات اليندسية العربية لمعمل عمى تعميم التعريب اليندسي فيالتعامل والدراسات والبحوث ودفع الميندسين إلى تنشيط وتدعيم عممية التعريب
اليندسي الشامل.
 دعوة المؤسسات اليندسية التعميمية في األقطار العربية إلى تعميم المقرراتوالمناىج الدراسية كافة واالستنارة بتجربة تعريب التعميم اليندسي والفني الشامل
المطبقة في سوريا.
 العمل عمى إحداث ىيئة خاصة تتولى اعتماد الكتب والمراجع اليندسيةالمطموب تأليفيا أو ترجمتيا إلى العربية وتكميف المتخصصين في ىذا المجال
إلعدادىا وتعميم ىذه الكتب والمراجع عمى الييئات اليندسية والمؤسسات التعميمية
العربية  ،مع وضع اإلمكانيات الالزمة إلنجاز ىذا العمل وذلك بالتعاون والتنسيق
مع الجامعات العربية.
 دعوة الييئات اليندسية والمؤسسات ذات العالقة إلى وضع إستراتيجيةتدعو إلى إلزام الييئات اليندسية والصناعية األجنبية المتعاممة معيا بتقديم
الدراسات والتقارير والبحوث بالمغة العربية إلى جانب المغة األجنبية والى استخدام
األرقام العربية المتعارف عمييا .
 دعوة الييئات اليندسية العربية إلى وضع برامج عمل تضمن تمكينالميندسين الممارسين من مواكبة حركة التعريب اليندسي الشامل وذلك من خالل
الندوات والدورات المتخصصة.
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 -دعوة المؤسسات والييئات العممية المتخصصة إلى برمجة الحاسبات

اإللكترونية بالمغة العربية والعمل عمى تعريب كافة وسائل االتصاالت بين األقطار
العربية وفق تقييس موحد.
 .7المؤتمر الهندسي العربي السادس عشر الذي عقد في فاس  -المغرب في
(نيسان) 1983

 -الميندسون العرب مجندون من أجل تحقيق مشروع تكنولوجي عربي موحد

حول الطاقة الجديدة والمتجددة في الوطن العربي والعناية بتعريب المصطمحات

العممية واليندسية الخاصة بيا ،والعمل عمى توحيد المصطمحات المتعمقة باليندسة

واالستشارة ،والسعي من أجل استعمال المغة العربية في ىذا المجال.

 -إعادة النظر بمناىج التعميم العربية بشكل عام والتعميم اليندسي والتقني

بوجو خاص بما يضمن تكوين أطر بشرية قادرة عمى مواكبة التطور العممي

العالمي والتفاعل معو لخمق تكنولوجيا تالئم واقع الوطن العربي  ،وذلك عن طريق
تعريب التعميم اليندسي وتنمية لغة تكنولوجيا عربية ،وتشجيع إصدار المؤلفات

اليندسية بالمغة العربية ،ودعم وتشجيع التفاعل بين المؤسسات التعميمية العربية
ومؤسسات البحث العممي والمؤسسات اليندسية واالستشارية واإلنتاجية.
بين

 .8المؤتمر الهندسي العربي الحادي والعشر ون الذي عقد في بيروت ما
( 28-26تشرين أول)  1988تحت عنوان " تحديات القرن الحادي

والعشرين ودور المهندس العربي في مواجهتها"

 -الطمب من الحكومات العربية تعزيز استخدام المغة العربية في التدريب

اليندسي وكتابة األبحاث وترجمة الكتب والمراجع إلى المغة العربية.
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 الطمب من جامعة الدول العربية إنشاء معيد معموماتي عربي واعتماد رمزمعموماتي موحد لمحرف العربي.
 الطمب من اتحاد الميندسين العرب والييئات اليندسية وضع معجملممصطمحات المعموماتية.
 الطمب من الكميات اليندسية وضع مواد عممية بالمغة العربية عمى شبكةاالنترنت لتشجيع استعمال االنترنت بالمغة العربية.
 .9المؤتمر الهندسي العربي السابع عشر الذي عقد بعمان  -األردن في (أيار)
 1986تحت شعار ( :المهندسون العرب في خدمة التنمية )
 الدعوة إلى تشجيع أعمال التأليف والترجمة ونشر المؤلفات والتراجموالمجالت العممية عمى مستوى الوطن العربي  ،وابراز األعمال الناجحة في مجال
البحث والتأليف والترجمة ،واغناء المكتبة العربية بالمراجع واألبحاث الالزمة،
وتسييل إيصاليا لمعمماء والميندسين والباحثين العرب ،والتنسيق بين مراكز
الترجمة في األقطار العربية ،والسعي لدى الجامعات ومؤسسات البحث العممي
العربية لوضع السياسات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الدعم الالزم لتطوير
أعمال التأليف والترجمة.
 العمل عمى تعريب التعميم اليندسي الجامعي بشكل كامل ،وتنسيق المناىجالدراسية وتوحيد مستوياتيا بين مختمف المؤسسات التعميمية اليندسية العربية ،
وتوحيد المصطمحات الفنية العربية وتعميم استخداميا  ،والسعي لدى الجامعات
العربية والييئات العربية القومية ذات العالقة إليالء ىذا البعد ال
التعميم اليندسي العناية الالزمة في سياستيا واجراءاتيا.
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ميم من أبعاد

 .10المؤتمر الهندسي العربي الثامن عشر الذي عقد في الكويت في 21-18
(شباط) 1989

 -االىتمام بالتعميم اليندسي والتطبيقي والدعوة إلى إنشاء صندوق عربي

مشترك لمتعميم التطبيقي يتولى دعم وتمويل أعمال التأليف والتعريب في المجال
التكنولوجي.

 تعريب التعميم الهندسي واعتبار التعريب ىدفا قوميا ينفذ ضمن إستراتيجيةعربية شاممة تتصف باالتزان والتكامل توفي ار لمجيود ومنعا لمتكرار وعدم إىمال

المغات األجنبية ،فإتقان لغة أجنبية واحدة عمى األقل ضرورة لكل من يشتغل
باألعمال اليندسية حتى يظل عمى إتصال بالجديد في عالم اليندسة.
 التأكيد عمى تجديد المصطمحات الفنية بدقة متناىية ،واالستفادة منالمعجم الفني الموحد لممصطمحات العممية والتكنولوجية الذي أصدره إتحاد
الميندسين العرب بالتعاون مع مؤسسة الكويت لمتقدم العممي.

 إسناد ميمة الترجمة إلى أساتذة متخصصين يتقنون المغة المنقول منياويحسنون فن العربية وأصوليا ،ووضع (المصطمحات  -الفيارس  -الكشاف

التعميمي  -الرموز  -المعادالت).

 التكامل الهندسي العربي توحيد المواصفات القياسية الهندسية ونظم ضبط
الجودة :

 -االستعانة بجيود األجيزة الوطنية لمتقييس إليجاد معاجم لممصطمحات

الفنية مقبولة لدى جميع البالد العربية ودعم لجنة عمم المصطمح في المنظمة
العربية لممواصفات والمقاييس والعمل عمى إيجاد صالت عضوية بينيا وبين

المجامع المغوية العربية وتنسيق الجيود بينيا.
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 العمل عمى تبنى المواصفات القياسية العربية الخاصة بتوحيد الرموزواظيار الرسوم اليندسية .
ثانيا  -التأليف والنشر والتوثيق ودور المجامع العممية المغوية العربية:
 االستمرار في الجيود الرامية إلى توحيد ترجمة المصطمحات العمميةوتعريبيا عمى غرار (المعجم الموحد الشامل لممصطمحات الفنية لميندسة
والتكنولوجيا والعموم) الذي أصدره إتحاد الميندسين العرب  ،وذلك لكي تكون المغة
العربية لغة الثقافة العممية بين األقطار العربية موحدة  ،ويمكن لممجامع العممية
المغوية العربية أن تمعب دو ار فاعال في ىذا المجال.
 قيام اتحاد الميندسين العرب باستخالص (معجم وسيط) وبمصطمحاتموحدة مع المعجم الموحد الشامل لممصطمحات الفنية لميندسة والتكنولوجيا والعموم
الصادر من اإلتحاد.
 .11المؤتمر الهندسي العربي العشرين الذي عقد بالخرطوم ( 30-28آذار)
1995بعنوان بناء القدرات التكنولوجية في الوطن العربي
يرى المؤتمرون إيالء االىتمام الالزم لتعريب المصطمحات التكنولوجية
وتطويعيا كي تستوعب بصورة مباشرة في المجتمع  ،وفى نفس الوقت إقرار
الترجمة العربية لكل المناىج اليندسية في الكميات والمعاىد لزيادة االستيعاب من
قبل الطمبة بمغتيم العربية.
 .12المؤتمر الهندسي العربي الثالث والعشرون الذي عقد في مممكة البحرين
(16-14آذار) 2005
 التوصيات في مجال المواصالت:
االىتمام بالدراسات واألبحاث المتعمقة بالفتات إرشاد الطرق من حيث الكتابة
العربية وتطوير المواصفات مع تقميل الكتابة عمى اإلشارات اإلرشادية ومقاومة
الضغوط بوضع اإلشارات اإلعالنية التي تشتت انتباه مستعممي الطرق.
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 التوصيات في مجال االتصاالت والمعموماتية:
إيجاد مرجعية رسمية عربية تعنى بإنشاء بنك المعمومات العربي وباإلحصائيات

والمعموماتية المرتبطة باالتصاالت والمعموماتية في الوطن العربي.

 .13المؤتمر الهندسي العربي الرابع والعشرون (التعميم الهندسي في الوطن
العربي بين الواقع والطموح) الذي عقد في عمان في الفترة ( )16-14
أيار 2007/
وقد جاء عقد ىذا المؤتمر تتويجاً لثالث ندوات متخصصة عقدتيا لجنة
التعميم اليندسي االتحادية:
 األولى بعنوان (التقنيات الحديثة في التعميم والتدريب اليندسي). الثانية بعنوان (التعميم اليندسي الخاص وانعكاساتو في الوطن العربي). والثالثة بعنوان (خريجو التعميم اليندسي وسوق العمل).وقد ىدف ىذا المؤتمر إلى تكوين منتدى لبحث واقع التعميم اليندسي في
الوطن العربي والوسائل المؤدية إلى تطويره عبر مناقشة الخطط الدراسية ومناىج
التعميم والتعمم والتعرف إلى التقنيات الحديثة في التعميم اليندسي والتقويم واالعتماد
من منظور المعايير الدولية والمحمية وتطبيقات تكنولوجيا المعمومات في التعميم
اليندسي والتطوير الميني لمميندسين وكذلك دور القطاع الخاص في التعميم
اليندسي.
 )9دور نقابة المهندسين في دعم المغة العربية في االتحاد الدولي لممهندسين
االستشاريين
(FIDIC) :International Federation of Consulting Engineers

االتحاد الدولي لمميندسين االستشاريين ىو الجية التي تحدد وتضع األسس

واألطر القانونية ألعمال المقاوالت بمختمف أنواعيا وعمى مستوى العالم .ويضم
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االتحاد في عضويتو جميع المكاتب االستشارية في العالم ،وقد تم تأسيس ىذا

االتحاد في عام  1913ومقره في جنيف.

وقد تم قبول األردن في عام  ،2008ممثالً بالمجمس األردني لممعماريين

والميندسين االستشاريين ،عضواً في ىذا االتحاد ليصبح الدولة ( )73المشاركة في

نشاطاتو من بين دول العالم كافة .وىو األمر الذي ُيعد نقمة نوعية في القطاع
اليندسي واالستشاري ،ويظير المستوى الذي وصمت إليو ىذه المكاتب اليندسية
واالستشارية األردنية في ىذا المجال.

ومن النتائج التي تحققيا ىذه العضوية اعتماد النسخة العربية من شروط

عقود المقاوالت الذي قامت نقابة الميندسين األردنيين بترجمتيا لتصبح ىذه العقود

موحدة ومعتمدة من قبل الجيات الرسمية في العالم إضافة إلى المغات اإلنجميزية

والفرنسية واأللمانية وغيرىا  ،عمماً بأن ىذه العقود تشمل كالً من الدراسات

اليندسية وعقود التحكيم وعقود البناء  ،وقد أصبحت نقابة الميندسين األردنيين

مرك اًز إقميمياً لتدريب ىذه العقود بالمغة العربية.

وفيما يمي كشف بيذه الكتب والمصنفات التي قامت نقابة الميندسين

بترجمتيا إلى المغة العربية:

 -1دليل عقود فيديك  -عقد التشييد
The FIDIC contracts guide - construction contract

 -2شروط عقد التشييد شاممة لمشروط العامة وارشادات الشروط الخاصة

والنماذج

Conditions of Contract for construction for building and engineering
works designed by the employer
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 -3شروط عقد التجييزات تصميماً وتنفيذاً شاممة إلرشادات الشروط الخاصة

والنماذج

Conditions of Contract for plant and design-build

 -4شروط العقد لمشاريع (تصميم وتنفيذ وتشغيل) شاممة لمشروط العامة
والشروط الخاصة والنماذج
)Conditions of contract for design, build and operate projects (DBO

 -5شروط عقد التشييد النسخة التوافقية لبنوك التنمية متعددة األطراف شاممة
الشروط العامة والشروط الخاصة والنماذج
Conditions of contract for construction multilateral development banks
harmonized edition

ونتيجة ألىمية دور نقابة الميندسين في ىذا االتحاد  -وىي أىم نقابة ىندسية
عربية فاعمة عمى الساحة الدولية  -فقد وافق االتحاد الذي تأسس منذ حوالي قرن
عمى عقد مؤتمره الدولي الثالثين في األردن في العام  ،2015وىي المرة األولى التي
يعقد فييا االتحاد اجتماعاً لو في الشرق األوسط.
 )10دور النقابة في دعم االتحاد العالمي لمهيئات الهندسية في البمدان
اإلسالمية:
يضم اتحاد الييئات اليندسية في البمدان اإلسالمية بعضا من النقابات
اليندسية العربية ومنيا األردن ومصر والنقابات اإلسالمية ومنيا ماليزيا
والباكستان وكازاخستان وأذربيجان وبنغالدش ،وقد تأسس ىذا االتحاد عام ،1995
وتولت نقابة الميندسين األردنيين رئاسة االتحاد وتم انتخاب نقيب الميندسين رئيساً
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لو ،ومن المعموم أن مقر األمانة العامة يعمل عمى فتح مجاالت العمل اليندسي
لمدول اإلسالمية باإلضافة إلى استقطاب النشاطات العممية اليندسية التي تخدم
أعضاء ىذه الييئات.
وكان من المجان العاممة في ىذا االتحاد "لجنة ميندسون من أجل القدس"

لمعناية بالقدس وحضارتيا وثقافتيا ولغتيا العربية وىي لجنة تم تشكيميا ألول مرة.
 )11دور النقابة مع الوكالة السويسرية لإلنماء والتعاون الدولي
Swiss Agency for Development & Cooperation SDC

تعاونت النقابة مع الوكالة السويسرية لإلنماء والتعاون الدولي

 Swiss Agency for Development & Cooperation SDCوقامت بترجمة
عدد من الكتب المتعمقة بالتصميم المفيومي لممباني لمقاومة الزالزل وتوزيعيا في

األردن وفي العالم العربي ،وتعتبر ىذه الكتب مرجعاً لمميندسين والمقاولين وأساتذة
الجامعات وطالب اليندسة ،كما يقوم اآلن عدد من المخ تصين في النقابة بإعداد

كتاب دليل التسمح بالمغة العربية بدعم من ىذه الوكالة

التعليقات والمناقشات
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 د .إسحق الفرحانأبدى استعداد المجمع لمتعاون مع نقابة الميندسين في ترجمة وتعريب أي

كتاب عمى غرار ما قام بو المجمع من عمل الموسوعة الطبيَّة بالمغة العربية.
 -د .عبدالمطيف عربيات

تحدث عن دور نقابة الميندسين في العمل الخيري االجتماعي والبيئي من

واقع عممو االجتماعي رئيساً لجمعية مكافحة التصحر وتنمية البادية؛ إذ قامت
النقابة بتمويل مشروع "تخضير الخط الصحراوي إلى العقبة".
 -د .محمد زكي خضر

أشاد بجيود عدد كبير من الميندسين في مؤسسة المواصفات والمقاييس التي

تصدر المواصفات األردنية بالمغة العربية ،ويقوم بتحريرىا وترجمتيا عدد من

الميندسين المشاركين ،وتعد مصد اًر لممواصفات والمقاييس عمى مستوى الوطن

العربي كمو.

وأكد أىمية الترجمة عمى مستوى الوطن العربي ،وذلك بالتعاون بين نقابة

المتحمسة لمغة
الميندسين األردنيين ونقابات الميندسين في دول الربيع العربي
ِّ
العربية ،كي يخطو التعريب خطوات جديدة.
 -رد م .حاتم البشتاوي

فيما يخص موضوع ترجمة العموم أبدى م .البشتاوي استعداداً تاماً من نقابة
الميندسين لتوفير أعضاء من كل التخصصات لمتعاون في مجال الترجمة.
ورأى أن يكتب المجمع رسالة إلى نقابة الميندسين لمتنويو بأىمية إصدار

الكتابات والتقارير والمحاضرات والندوات بالمغة العربية.

394

