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Role of WHO Arabic Programme in scaling up the Arabic language
ABSTRACT The World Health Organization Arabic Programme (WAP), a global programme hosted by 
the Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO) since the 1980s, is concerned with presenting a 
clear and sound view of WHO and its efforts to promote health throughout the world. This is achieved 
through translating WHO basic documents, presenting WHO activities in Arabic, meeting the needs of 
countries for new and reliable information in all areas of health, developing scientific terminology, and 
institutionalizing health technology in the Arab countries. WAP has collaborated with the Arab Medical 
Union, the Arab Health Ministers Council, Arabic language academies and unions of health profes-
sions, as well as universities and health science teaching institutes. This paper details the role of WAP 
in promoting Arabic in the field of health.

امللخص: الربنامج العريب ملنظمة الصحة العاملية برنامج عاملي يستضيفه املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط يف املنظمة 
عنَى بتقديم صورة صحيحة وواضحة للقارئ العريب عن منظمة الصحة العاملية  منذ الثامنينيات من القرن املنرصم، يُ
أنشطتها  وعرض  للمنظمة  األساسية  الوثائق  ترمجة  خالل  من  العامل،  يف  الصحي  بالوضع  النهوض  يف  وجهودها 
باللغة العربية، إىل جانب تلبية احتياجات البلدان من املعلومات املستجدة واملوثوقة يف شتى املجاالت الصحية، 
ووضع املصطلحات العلمية وتوطني التكنولوجيا الصحية يف البلدان العربية، وقد عمل بالتعاون مع احتاد األطباء 
من  الصحية  املهنية  واالحتادات  العربية  البلدان  يف  اللغوية  واملجامع  العرب  الصحة  وزراء  جملس  ومع  العرب، 
اللغوية،  واملجامع  الصحية  للعلوم  التعليم  ومعاهد  واجلامعات  واملمرضات  والصيادلة  األسنان  وأطباء  األطباء 
ح الورقة دور الربنامج العريب ملنظمة الصحة العاملية يف تطوير اللغة العربية بني أوساط العاملني يف الطب  وتوضِّ

والصحة. 

Rôle du Programme OMS en langue arabe dans le renforcement de l’utilisation de la langue arabe
RÉSUMÉ Le Programme en langue arabe (WAP) de l’Organisation mondiale de la Santé, qui est un 
programme mondial installé au Bureau régional de la Méditerranée orientale depuis les années 1980, 
s’efforce d’offrir une image claire et juste de l’OMS et de son action en faveur de la santé dans le 
monde entier. L’accomplissement de sa mission passe par la traduction des documents essentiels de 
l’OMS, la présentation des activités de l’OMS en arabe, la réponse aux besoins des pays en matière 
d’informations nouvelles et fiables dans tous les domaines de la santé, l’élaboration d’une terminologie 
scientifique et l’institutionnalisation de la technologie sanitaire dans les pays arabes. Ce programme 
collabore avec l’Union des médecins arabes, le Conseil des ministres de la Santé arabes, les écoles 
de langue arabe et les syndicats de professionnels de la santé, ainsi qu’avec les universités et les 
établissements d’enseignement des sciences de la santé. Le présent article décrit le rôle du Programme 
OMS en langue arabe du point de vue de la promotion de l’arabe dans le domaine de la santé.
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املقدمة
لقرون  العربية  البلدان  يف  املعرفية  الساحة  عىل  سيطر  الذي  اجلمود  من  العربية  اللغة  عانت 
للناشطني  الزمة  سمة  التعريب  أصبح  العرشين  القرن  مطلع  يف  النهضة  بشائر  بزوغ  ومع  عدة، 
وتتفاوت  اخلطى.  املتسارع  احلضاري  بالركب  للحاق  بأمتهم  النهوض  إىل  الساعني  العرب 
إبـدال  عىل  لتـدل  تضيق  فقد  وآخر،  مقام  بني  األذهان  يف  التعريب  كلمة  حتملها  التي  املعاين 
لتصبـح  تـتسع  وقـد   ،[1] هلا  مقابلـة  عربيـة  حروفاً  وإلباسها  األعجميـة  حروفهـا  من  اللفظة 
((التجانس االجتامعي لفئات الشعب للتعبري احلر بلغتهم...ألن استعامل لغة واحدة يؤدي إىل وحدة الرأي 
والشعور))  [2]، أما يف حديثنا هذا فنعني به ما اتفق عليه يف مؤمتر التعريب األول املنعقد يف الرباط عام 1961 وهو 
(( إحالل اللغة العربية يف التعليم حمل اللغات األجنبية وتوسيع اللغة العربية بإدخال مصطلحات جديدة 
اللغة  التخاطب  لغة  تكون  أن  عىل  والعمل  العربية  اللغة  دون  لغة  استخدام  بعدم  اإلدارة  وإلزام  عليها 

العربية وحدها)) [3].
وكالة  العاملية  الصحة  فمنظمة   ،[4] وثيقة  عالقة  العاملية  الصحة  بمنظمة  التعريب  وعالقة 
دستورها  ديباجةُ  بوضوح  ا  حددهتْ التي  ورسالتها  املتحدة،  األمم  منظومة  ضمن  متخصصة 
ولتحقيق  ممكن.  صحي   مستو أرفع  ومجاعات،ٍ  أفراداً  الناس،  بجميع  البلوغ  هو   1948 عام 
بوضع  البلدان  بني  والتنسيق   [5] الدويل  الصحي  العمل  قيادة  عىل  املنظمة  تعمل  الرسالة  تلك 
استعامهلا  وفرض  واملصطلحات،  والتصنيفات  والتسميات  الرواميز  وتوحيد  الصحية  املعايري 

وإشاعتها [6]. 
يِّنات، وما يستلزمه ذلك  ة بالبَ نَدَ كام تعمل املنظمة عىل نرش الوعي الصحي وترسيخ املامرسة الطبية املُسْ
بالطرق  إليها  حيتاج  ملن  وإتاحتها  النتائج  واستخالص  وحتليلها  ومعاجلتها  وختزينها  للمعطيات  مجع  من 
والوسائل التي يسهل تناوهلا وباللغة التي يفهموهنا ويتعاملون هبا يف حياهتم العملية وأنشطتهم اليومية، 
وإدماج ذلك يف مقررات ومناهج التدريس والتعليم الطبي والصحي. وحترص املنظمة يف عملها هذا عىل 
احرتام ما لكل جمتمع من خصوصية ثقافية وتارخيية لضامن قبول األفراد واجلامعات فيه للرسائل الصحية 
التي ترسلها املنظمة والعمل هبا ونقلها لألجيال الالحقة وترسيخها بينهم، وتعزيز التعليم والتعلم للعلوم 

الصحية باللغات الوطنية [7]. 
حتقيق  يف  أمهية  من  خاصة،  العربية  واللغة  عامة،  الوطنية  للغة  ما  املوجزة  املقدمة  هذه  من  خيفى  وال 
رسالة منظمة الصحة العاملية، واللغة العربية اليوم هي إحد لغات العمل الثالث يف املكتب اإلقليمي 
لرشق املتوسط، إىل جانب اإلنكليزية والفرنسية، وهي اللغة الرسمية يف ثامنية عرش بلداً من بلدان اإلقليم 

االثنني والعرشين. 
يشء من التاريخ:

اللغة العربية يف منظومة األمم املتحدة ويف منظمة الصحة العاملية
منظمة الصحة العاملية هي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة األمم املتحدة فيام خيص املجال 
الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي يف معاجلة املسائل الصحية العاملية، وتصميم برامج البحوث 
الصحية، ووضع القواعد واملعايري، وتوضيح اخليارات السياسية املسندة بالبيّنات، وتوفري الدعم التقني 



Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 15, No. 3, 2009 667

املجلة الصحية لرشق املتوسط، منظمة الصحة العاملية، املجلد اخلامس عرش، العدد ٣، ٢٠٠٩ 

دان، ورصد االجتاهات الصحية وتقييمها. وللمنظمة مقر رئييس يف جنيف، سويرسا، وستة أقاليم [8]،  لْ للبُ
وأحدها، وهو موضوع بحثنا اليوم، هو إقليم رشق املتوسط الذي أنشئ عام 1949 [9]، وشغل الدكتور 
ثم  والفرنسية،  اإلنكليزية  به  العمل  لغتا  وكانت  له،  إقليمي  مدير  أول  منصب  باشا  شوشة  توفيق  عيل 
أضيفت العربية بدءاً منذ عام 1956. أما يف املقر الرئييس للمنظمة، ففي عام 1971 اعتمدت اللغة العربية 
لغة رسمية يف مجعية الصحة العاملية، إىل جانب األسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، ثم 
أصبحت من عام 1973 إحد اللغات الرسمية الست يف منظومة األمم املتحدة، وقد تطور القسم العريب 

يف األمم املتحدة تطوراً مطرداً حتى أصبح يضم اليوم ما يقرب من مئتي مرتجم ومصطلحي ولغوي.
 وقد أصبحت اللغة العربية عام 1975 لغة عمل يف منظمة الصحة العاملية وأصبحت تُستخدم يف مجعية 
ل مع الدول العربية  الصحة العاملية، واملجلس التنفيذي واللجان الرئيسية والفرعية، كام تُستخدم يف الرتاسُ
[10]، وبدأ العمل بتعريب وثائق مجعية الصحة العاملية والتقارير الفنية التي تصدرها املنظمة. كام بدأ العمل 

أيضاً بإعداد معجم للمصطلحات الطبية العربية، واعتامد ترمجة املادة األوىل من دستور املنظمة، وتثبيتها 
بعد ذلك عىل واجهة مبنى املقر الرئييس للمنظمة يف جنيف، ثم ترمجة واعتامد نص عريب لدستور املنظمة 
كنص قانوين له نفس حجية النصوص اخلمسة باللغات األخر عام 1977 [11]، وقد اعتُمد هذا النص من 
اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط ومن املجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية ومن مجعية الصحة العاملية 

احلادية والثالثني يف أيار/مايو 1978 ليصبح النص العريب الرسمي [12]. 
ويف إطار اجلهود املخلصة لتلبية احتياجات ومطالب البلدان العربية املتزايدة عاماً بعد عام من العلوم 
الصحة  ملنظمة  الرئييس  واملقر  اإلقليمي  املكتب  بني  وثيق  تعاون  نشأ  العربية،  باللغة  الصحية  واملعارف 
العاملية، فأنشئ يف املكتب اإلقليمي عام 1979 برنامج عريب لتعزيز استخدام اللغة العربية يف اإلقليم كوسيلة 

للتفاهم والتواصل، والسيَّام فيام يتصل بخدمات الرعاية الصحية األولية وإعداد العاملني الصحيِّـني. 
ذات  العملية  واإلرشادات  التدريبية  الدالئل  لرتمجة  األولوية  للمنظمة  العريب  الربنامج  أعطى  وقد 
مثل  دوريات  من  املنظمة  من  يصدر  ما  ولرتمجة  الصحيني،  العاملني  من  كبرية  ألعداد  التطبيقية  األمهية 
جملة وقائع منظمة الصحة العاملية وجملة الصحة العاملية وجملة دراسات الصحة العامة، وعدد من الكتب 
املرجعية الدراسية واملواد التعليمية، كام ترجم الربنامج العريب للمنظمة عرشات املنشورات تلبية لطلب 

د واملعجامت الطبية املتخصصة. األقطار العربية، هذا باإلضافة إىل عنايته بإعداد املعجم الطبي املوحَّ
 1986 سنة  يف  اإلقليمي  باملكتب  أنشئ  أنه  العاملية  الصحة  ملنظمة  العريب  الربنامج  أمهية  من  زاد  ومما 
برنامج لإلعالم الصحي، وقد أد ذلك إىل االتفاق عىل توسيع مسؤوليات الربنامج العريب ليكون برناجماً 
عاملياً (الربنامج العريب ملنظمة الصحة العاملية) يتخذ من املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط (وهو اليوم يف 
القاهرة، مرص) مقراً له، عىل أن تبقى يف املقر الرئييس خدمات مجعية الصحة العاملية واملجلس التنفيذي 
واملراسالت املتبادلة مع البلدان العربية األعضاء وفقاً لنص قرار مجعية الصحة العاملية رقم ج ص ع28-

34 الذي سبقت اإلشارة إليه [10]، وكان من مزايا هذه اخلطوة تيسري التشاور املستمر بني املنظمة والبلدان 

ر خربات الرتمجة التي يمكن حشدها عند اللزوم بتكاليف أقل ويف وقت أقرص، ومراجعة  العربية، وتوافُ
ويضمن  النفقات  ر  يوفِّ الذي  األمر  اإلقليمي،  املكتب  داخل  يف  الطباعية  التجارب  وتصحيح  الرتمجات 

توحيد األسلوب واملصطلحات، واالستفادة من رخص تكاليف الطباعة يف اإلقليم.
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دور الربنامج العريب ملنظمة الصحة العاملية يف صوغ وتوحيد املصطلحات الصحية 
وإعداد وتطوير املعجم الطبي املوحد

د املقابالت للمصطلح  كانت املصطلحات الطبية والصحية يف السبعينيات شحيحة [13]، إىل جانب تعدُّ
األجنبي الواحد [14]، فلم يكن يتوافر منها للعاملني يف منظمة الصحة العاملية سو جمموعة مصطلحات 
املؤمترات واالجتامعات التي كان قد ترمجها للعربية الدكتور عيل توفيق شوشة، عضو املجمع [15]، إىل 
بالقاهرة  العربية  اللغة  وجمامع   األخر املتحدة  األمم  منظامت   لد املتاحة  املصطلحات  قوائم  جانب 
ن وبغداد، وقد نشطت وحدة اللغة العربية يف املنظمة منذ إنشائها يف املقر الرئييس للمنظمة  ودمشق وعامَّ
خدمات  تكن  مل  حيث  اليومية،  أعامهلا  أثناء  مصطلحات  من  عليه  تَّفق  يُ ما  فيها  جتمع  بطاقات  بإعداد 
بعت يف ملزمة تم توزيعها  ع قدر كاف من املصطلحات طُ احلاسوب متاحة هلا يف ذلك الوقت، وعندما جتمَّ
عىل وزارات الصحة يف البلدان األعضاء حتت عنوان املصطلحات املستعملة يف منظمة الصحة العاملية، 
دة يف هناية األمر  لب إىل الوزارات إبداء رأهيا يف تلك املصطلحات، حتى يتم االتفاق عىل قائمة موحَّ وطُ
واستمر  الرتمجة،  وحدة  يف  العمل  تسهيل  إىل  ذلك   وأد وخارجها،  املنظمة  داخل  يف  اجلميع  هبا  يلتزم 

العمل عىل ذلك حتى صدور املعجم الطبي املوحد. 
وعند احلديث عن املعجم الطبي املوحد البد من القول بأنه كان الحتاد األطباء العرب فضل كبري عىل 
 ،[16] املايض  القرن  ستينيات  يف  العرب  األطباء  احتاد  من  بمبادرة  املعجم  بدأ  فقد  املوحد،  الطبي  املعجم 
ليكون تتوجياً جلهود سلسلة متصلة احللقات، بدأت منذ العصور األوىل للتدوين وال تزال مستمرة حتى 
رد استعامله من املصطلحات التي وردت يف أمهات الكتب الطبية واملعاجم، وما  ِع فيه ما اطَّ اليوم، فقد مجُ
ما  ثم  العثامنية،  الطبية  املدارس  استعملته  وما  وكتاباهتم،  ممارساهتم  يف  العرب  األطباء  وأثبته  استخدمه 
ذهب إليه املدرسون يف مدرسة القرص العيني والكلية اإلنجيلية السورية التي أصبح اسمها اليوم اجلامعة 
األمريكية يف بريوت، وما هو مستخدم يف التدريس يف كليات الطب والعلوم الصحية يف الوطن العريب 

حتى اليوم [17].
األطباء  الحتاد  املساعد  العام  األمني  كان  الذي   [18] مصطفى  عزت  الدكتور  وصفه  كام  واملعجم   
مَ  زَ عَ التفكري،  وأداة  الفكر  وحدة  ية،  احلقيقّ العربيّة  الوحدة  درب  عىل  متواضعةّ  خطوةّ  هو  آنذاك  العرب 
لُ يف  دة تُستَعمَ ةٍ لوجود مصطلحات طبيّة عربيّة موحّ احتاد األطباء العرب أن يقوم هبا، وفاءً بحاجةٍ ماسّ
املؤسسات العلميّة يف سائر األقطار العربيّة، يكون التعبريُ هبا عن املعاين واألفكار العلميّة سهال ميسوراً 
ة والضبط الذي يلزم  عىل أبناء هذه األمة يف كل مكان، ويَتم باستخدامها التفاهمُ العلميُّ عىل وجهٍ من الدقّ
ملثل هذه الدراسة، وتلك إحد غايتَني رمى إليهام "احتاد األطباء العرب" من وراء هذا العمل العلمي، 
العربيّة،  بالدنا  من  كثري  يف  العليا  الثقافية  املؤسسات  يف  مؤمل  واقع  من  اخلالصُ  فهي   ،األخر الغاية  أما 
يف  العرب  األطباء  احتاد  خطا  وهكذا  والعمل،  للتدريس  وسيلةً  األجنبية  اللغات  من  اذها  اختّ يف  يتمثّل 
العريب،  الطبي  لَح  املُصطَ توحيد  درب  عىل  األوىل  احلقيقية  اخلطوةَ  السبعينات  وأوائل  الستّينات  أواخر 
بعَ سنني دأباً، جلنة توحيد املصطلحات  ملَت هبا، سَ د، بعد أن عَ فأصدر الطبعة األوىل للمعجم الطبي املوحّ
، ووضعوها من  ن وأنزلوها منزلةً حسنةً سَ الطبية، وقد تقبّلها األطباء العرب يف أقطارهم كافةً بقبول حَ
قة، وبدأ يف حقل التعليم الطبي  يّات املتفرّ غَ وا بذلك اللغة الواحدة حمل اللُ فورهم موضعَ التداول، فأحلّ

والكتابة الطبية عهدٌ جديد يف أقطار العرب.
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العريب  االنكليزي  املعجم  هذا  عَ  يُشفَ أن  الرضوري  من  أن  العرب،  األطباء  الحتاد  تبّني  ما  ورسعان   
َ عىل مصلحة التعليم الطبي باللغة العربية إىل النهوض هبذا الواجب، وقد  ريُ ا الغُ عَ بمعجم فرنيس عريب، فدَ
لبَّى جملس وزراء الصحة العرب مشكوراً هذه الدعوة املباركة، وعهد إىل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
العريب،  الفرنيس  املعجم  إلنشاء  اجلديدة،  اجللسات  من  سلسلة  إقامة  يتوىل  أن  املتوسط  برشق  العاملية 
لُ عىل تعابريه لتعديل ما  اوُ مَ التَدَ كَ وإلعادة النظر يف الوقت نفسه يف األصل االنكليزي العريب، بعد أن حَ
أظهر االستعامل جدو تعديله، ثم إلضافة عديد من املصطلحات التي مل يشتمل عليها املعجم يف طبعته 
األوىل وهي كثرية ومتنوعة، وذلك أمر أشري إليه يف مقدمة الطبعة األوىل للمعجم بأنه "ال بد أن يُصار إىل 
دُّ فيها كل فرتة من الزمن تبعاً ملا يقيض به التطور واالستعامل وطول  مالحقة التطور يف العلوم الطبية وما جيَ

املامرسة والنقد البنَّاء" [19].
 وهكذا صدرت الطبعة الورقية األوىل للمعجم عن مطبعة املجمع العراقي يف بغداد عام 1973، ثم 
حة ومطبوعة باألوفست عن  أعيد طبعه باألوفست يف القاهرة عام 1977، ثم صدرت الطبعة الثانية مصحّ

مطبعة جامعة املوصل عام 1978.
املجموعة  دعا  املتوسط،  لرشق  اإلقليمي  املدير  طابا،  احلسني  عبد  الدكتور  أن  التقدير  مجيل  ومن   
االستشارية للرتمجة العربية لالجتامع باملكتب اإلقليمي باإلسكندرية عام 1977، وذلك لتزويده باملشورة 
الالزمة إلعداد معجم طبي موحد باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية، وكانت هذه املجموعة تتألف 
د،  من أعضاء جلنة توحيد املصطلحات الطبية التي ألَّفها احتاد األطباء العرب إلعداد املعجم الطبي املوحّ
وهم الدكتور حسني سبح، رئيس جممع اللغة العربية بدمشق؛ والدكتور حممد أمحد سليامن، أستاذ الطب 
الرشعي بكلية الطب بجامعة الرياض؛ والدكتور حممود جلييل، رئيس جامعة املوصل؛ والدكتور عادل 
لطفي ممثالً عن احتاد األطباء العرب؛ باإلضافة إىل مسؤولني من املكتب اإلقليمي واملقر الرئييس للمنظمة، 
وقد أوصت املجموعة االستشارية بتشكيل جلنة العمل اخلاصة باملصطلحات الطبية العربية التي ستتوىل 

د اجلديد انطالقاً من الطبعة التي سبق أن نُرشت من قبل. إعداد املعجم الطبي املوحَّ
 وتشكلت جلنة العمل اخلاصة باملصطلحات الطبية العربية من السادة: الدكتور حسني سبح (سورية)، 
الدكتور سعيد شيبان (اجلزائر)، الدكتور الصديق اجلدي (تونس)، الدكتور عبد اللطيف البدري (العراق)، 
حممد  الدكتور  سليامن (مرص)،  أمحد  حممد  الدكتور  املغربية)،  شقرون (اململكة  بن  اللطيف  عبد  الدكتور 
هيثم اخلياط (مقرر اللجنة، سورية)، الدكتور حممود اجللييل (العراق)، الدكتور مروان حماسني (سورية)، 
من  إليهم  باإلضافة  يدعو  بأن  اإلقليمي  للمكتب  ح  ِّ ورصُ اجلواري (العراق)،  الستار  عبد  أمحد  الدكتور 

 . يراه مناسباً
دي ما سارت علية اللجنة السابقة [20] وقد استغرق إعداد  وقد سارت اللجنة اجلديدة املوسعة عىل هَ
قَدت اللجنة فيها ثالثة عرش اجتامعاً يف اإلسكندرية  د أربع سنوات، عَ الطبعة الثالثة للمعجم الطبي املوحَّ
ن واجلزائر وكانت خامتتها يف أواخر كانون األول(ديسمرب) من سنة  وبغداد وتونس ودمشق والرباط وعامّ

إحد وثامنني وتسعمئة وألف، ثم صدرت يف سويرسا عام 1983. 
وتتابع العمل املنهجي يف املكتب اإلقليمي للمنظمة يف خدمة املعجم الطبي املوحد بعد تأسيس وحدة 
 ،1998 عام  أوالها  بدأت  املعجم،  من  سنوية  إلكرتونية  إخراجات  فصدرت   ،1998 عام  للمصطلحات 
ت عىل صفحات الشابكة  َ عت عىل أقراص حاسوبية للمهتمني بأمور املصطلح الطبي والصحي، ونُرشِ وزِّ
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(اإلنرتنت) عىل موقع املكتب اإلقليمي للمنظمة، وكانت كل إخراجة تتميز عن اإلخراجة التي سبقتها بام 
ته املجامع يف دمشق والقاهرة  أُضيف إليها من حصيلة ما يرد من املهتمني بأمور املصطلح الطبي وما أقرَّ
ن، بعد أن عمل الربنامج العريب للمنظمة مع جممع اللغة العربية يف القاهرة عىل جتميع هذه  وبغداد وعامّ
املصطلحات التي أصدرها املجمع منذ إنشائه عام 1934 وحتى اليوم، هذا إىل جانب األخذ بأحسن ما 
املصطلحات  تعريب  لشبكة  اإللكرتونية  الرتاسل  خدمة  عرب  اقرتاحات  من  املعجم  مستخدمو  به  يديل 
واإللكرتونية  اخلطية  املراسالت  وعرب   ،2003 عام  اإلقليمي  املكتب  يف  أنشئت  التي  "أحسن"  الصحية 
حول  والكتب  الدوريات  يف  ينرش  ما  رصد  وعرب  اإلقليمي،  املكتب  يف  املصطلحات  وحدة  إىل  ترد  التي 
املصطلحات، والسيام جملة العلوم التي تصدرها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ترمجةً للمجلة العلمية 
ب  سَ وْ َ األمريكية "Scientific American"، وما انتهى إليه العمل يف إعداد معجم "اإلفصاح" وهو معجم حمُ

ص الذي ألَّفه ابن سيده األندليس. لّ ما يف معجم املخصَّ للموضوعات، يتضمن جُ
املعجم  من  املستفردة  الفرعية  أو  صية  التخصُّ دة  املوحّ املعاجم  لبعض  ورقية  إخراجات  ظهرت  وقد   
بإصدارتيه  د  املوحَّ األسنان  طب  ومعجم   ،2004 عام  املوحد  الترشيح  معجم  فظهر  األم،  د  املوحّ الطبي 
الطبعة  صدرت  ثم   ،2005 عام  د  املوحَّ الصيدلة  ومعجم  العربية،   - واإلنكليزية  اإلنكليزية   - العربية 
الورقية الرابعة عن مكتبة لبنان نارشون، بريوت، لبنان عام 2006. واليوم تضم قاعدة املعطيات للمعجم 
د قرابة مئة ومخسني ألف مصطلح، تتوافر ملعظمها املقابالت اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية  الطبـي املوحَّ

واألملانية، والرشوح، والصور، والبحث الرصيف يف املصطلحات ويف الرشوحات.
وما هو جدير بالذكر أن اجلهود الكبرية التي بذلت يف وضع املصطلح الطبي وتوحيده [21] قد تكلَّلت 
د، ولئن بدت بوادر هذه  بوضع منهجية واضحة لصوغ املصطلحات قبل إدراجها يف املعجم الطبي املوحَّ
الطبعة  يف  ووضوحاً  تبلوراً  أكثر  أصبحت  فإهنا  املعجم،  من  والثانية  األوىل  الطبعة  يف  متواضعة  املنهجية 
الثالثة، ثم أصبحت تامة النضج يف الطبعة الرابعة، حتى ذهب بعض الباحثني للزعم أن قيمتها ال تكاد 
تقل بحال من األحوال عن قيمة متن املعجم [22]، وقد تصدر النص الكامل هلذه املنهجية املعجم الطبي 

املوحد واملعاجم الفرعية التخصصية املستفردة منه. 
تعريب التعليم الطبي

ة  نَدَ سْ سامهت منظمة الصحة العاملية يف الدعوة للتعليم الصحي باللغة الوطنية، ومن منطلقات علمية مُ
عرشة  الثانية  دورته  يف   1987 عام  العرب  الصحة  وزراء  جملس  اختذه  لقرار  واستجابة   ،[23] يِّنات  بالبَ
باخلرطوم [24]، والذي أد لتشكيل فريق عمل يضم ممثلني للمكتب اإلقليمي لرشق املتوسط واملنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملجلس العريب لالختصاصات الطبية واملركز العريب للوثائق واملطبوعات 
الصحية (والذي أصبح اسمه اليوم مركز تعريب العلوم الصحية، أكمل، ومقره يف دولة الكويت)، مهمته 
وزراء  بني  مشرتك  اجتامع  وتنظيم  العريب،  الوطن  يف  الطبي  التعليم  لتعريب  واقعية  تنفيذية  خطة  وضع 
التعليم العايل العرب ووزراء الصحة العرب لالتفاق عىل اخلطة الزمنية ومراحل تطبيقها للبدء يف تعريب 
العرب  الصحة  ووزراء  العايل  التعليم  وزراء  من  هيئة  وتشكيل  العربية،  الطب  كليات  يف  الطبي  التعليم 

لإلرشاف عىل متابعة تنفيذ املرشوع [25].
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ر تأييد  ويف كانون الثاين/يناير 1988 عقد احتاد األطباء العرب مؤمتره الرابع والعرشين بالقاهرة، وقرَّ
ر اعتبار عام 1988 عام بدء التعريب  قرار جملس وزراء الصحة العرب املشار إليه بشأن التعريب [26]، وقرَّ
يف كليات الطب والعلوم الصحية يف الوطن العريب، ودعا إىل إعالن السنوات العرش التي تبدأ بعام 1988 
وحيداً  مرجعاً  د  املوحَّ الطبي  املعجم  اعتامد  رضورة  د  وأكَّ الصحية،  والعلوم  الطب  لتعريب  عربياً  عقداً 
ل قد صيغ بالتعاون الوثيق بني احتاد  لتعريب املصطلحات الطبية والصحية، ومما يذكر أن هذا القرار املفصَّ

األطباء العرب وبني املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط.
ر املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة العرب تنظيم ندوة يف دمشق حول  ويف أيار/مايو 1988 قرَّ
الع  تعريب التعليم الطبي بالتعاون بني جملس وزراء الصحة العرب واملكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، لالطِّ
قدت يف دمشق بعد ذلك من  عىل جتربة اجلمهورية العربية السورية يف جمال تعريب التعليم الصحي، وعُ
5 إىل 7 كانون األول/ديسمرب 1988، ندوة تعريب التعليم الطبي والصحي يف الوطن العريب، وأسفرت 
العرب  الصحة  وزراء  ملجلس  املقبل  االجتامع  عىل  تعرض  للتعريب  تنفيذية  خطة  بإعداد  توصية   11 عن 
ومؤمتر التعليم العايل الذي سيُعقد يف اجلامهريية العربية الليبية خالل شهر آذار/مارس 1989 للمصادقة 
ر جملس وزراء الصحة العرب املنعقد  اذ اإلجراءات التنفيذية بشأهنا، ويف آذار/مارس 1989 قرَّ عليها واختِّ
يف اجلامهريية العربية الليبية تشكيل جلنة مشرتكة من وزراء الصحة والتعليم العايل وعمداء كليات الطب 
بْـر اآلراء ووضع  وطب األسنان وكليات الصيدلة وكليات العلوم الصحية لتضطلع بمهمة استكامل سَ
وإقرار سياسة تعريب التعليم الصحي، واختاذ اخلطوات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التعريب وما يتعلق به 

من خطط وبرامج ومرشوعات، ووضع وإقرار التمويل الالزم لذلك، واإلرشاف عىل التنفيذ.
ويف نيسان/أبريل 1989 ناقشت الشعبة الصحية باملجالس القومية املتخصصة يف مرص [27] موضوع 
عة شارك فيها الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، املدير اإلقليمي  تعريب التعليم الطبي مناقشة موسَّ
ملنظمة  العريب  الربنامج  ومدير  للمنظمة  اإلقليمي  املدير  نائب  اخلياط،  هيثم  حممد  والدكتور  للمنظمة 
الصحة العاملية، وآخرون من املسؤولني باملكتب اإلقليمي، إىل جانب عرشات من أساتذة الطب املرصيني 
املؤيدين واملعارضني للتعريب، وأسفرت املناقشات عن عدد من التوصيات ذات األمهية ملسرية التعريب 

يف مرص.
ويف املدة من 17 إىل 20 حزيران/يونيو 1990 عقد املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط مؤمتراً إقليمياً حول 
وأساتذة  عمداء  السادة  من  وثالثون  ستة  املؤمتر  هذا  وحرض  العربية،  البلدان  يف  الطبي  التعليم  تعريب 
العلوم الصحية والطبية يف العامل العريب، ومن ممثيل املؤسسات واهليئات العربية املعنية باستعامل العربية يف 
التعليم الصحي والطبي، وكانت أهداف املؤمتر: تدارُس احلالة الراهنة للتعريب يف مجيع كليات الطب يف 
هات  العامل العريب، وبحث ومناقشة متطلبات عملية التعريب وحتديد االحتياجات واإلمكانيات والتوجُّ
بالتفصيل يف كليات الطب جمتمعة، وتأكيد التآزر والتعاون بني مجيع املعنيِّني يف سبيل إعداد أطباء املستقبل 
وانطالقاً  انفراد.  عىل  كلية  كل  يف  تطبيقها  يمكن  املقبلة  السنوات  يف  التعريب  ألعامل  عمل  خطة  ووضع 
من مفهوم هذه األهداف اتّفق الرأي عىل أن التطبيق يمكن أن يبدأ عىل الفور باإلمكانات املتاحة يف كل 
البلدان العربية، قليلة كانت أم كثرية، وال هيم أن تكون البداية متواضعة أو متطورة، بحسب ما هو متاح 
هنا أو هناك من عزم سيايس، ودعم مايل، واقتناع لد رجال العلم والتعليم واخلدمة الصحية، وانتهى 

لة. املؤمتر إىل إصدار جمموعة من القرارات وخطة تنفيذية مفصَّ
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ذته اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط عام 1990  ومن معامل مسرية التعريب ذلك القرار املهم الذي اختَّ
دت اللجنة اإلقليمية  حول استخدام اللغات الوطنية يف التعليم الصحي والطبي [28]، ففي ذلك القرار أكَّ
م والتثقيف الصحي والطبي يف  أمهية استعامل اللغات الوطنية يف خمتلف أنشطة اإلعالم والتعليم والتعلُّ
الدول األعضاء، وساندت سياسة املدير اإلقليمي الرامية إىل تعزيز استعامل اللغات الوطنية عىل أوسع 
األعضاء  والدول  اإلقليمي  املكتب  بني  املستمر  التعاون  عت  وشجّ اإلقليم،  بلدان  مجيع  يف  ممكن  نطاق 
استعامهلا  وتعزيز  املحلية  باللغات  واملنشورات  اإلعالمية  املواد  وتوزيع  ترمجة  يف  الوطنية  واملؤسسات 
اإلقليمي  املكتب  بني  املستمر  التعاون  اإلقليمية  اللجنة  عت  وشجّ والطبي،  الصحي  التعليم  أغراض  يف 
دعامً  املنظمة  ملنشورات  العريب  الربنامج  تعزيز  أجل  من  الوطنية  واملؤسسات  األعضاء  العربية  والدول 
م والتثقيف الصحي والطبي يف البلدان العربية،  الستعامل اللغة العربية يف أنشطة اإلعالم والتعليم والتعلُّ
طرية  ودعت اللجنة اإلقليمية املدير اإلقليمي والدول األعضاء إىل ختصيص مخسة باملئة من امليزانيات القُ
الصحي  التعليم  يف  الوطنية  اللغات  باستعامل  النهوض  أجل  من  البرشية  املوارد  تنمية  لربنامج  املعتمدة 

والطبي [28].
صة بموجبه إىل إنجاز عديد من األنشطة  ر االعتامدات املالية املخصَّ  تطبيق هذا القرار، مع توافُ وقد أدَّ
ضمن  الطبية  املرجعية  الكتب  من  عدد  وترمجة  إنتاج  األنشطة:  تلك  أهم  ومن  التعريب،  ملسرية  الداعمة 
م،  سلسلة الكتاب الطبي اجلامعي وسلسلة املنشورات التقنية، وتوفري التدريب يف ممارسات التعليم والتعلُّ
وتبادل املعلومات واخلربات بني البلدان املعنيَّة، وتنظيم زيارات متبادلة بني أعضاء اهليئات التدريسية يف 
ورشاء  السورية،  اجلامعات  يف  الناجحة  التعريب  جتارب  عىل  الع  لالطِّ الصحية  والعلوم  الطب  كليات 
نَح مالية لدعم االجتامعات اخلاصة بالتعريب ولتمويل  وتوزيع آالف من املراجع الطبية العربية، وتقديم مِ

أنشطة تتعلق بالتعريب.
وقد شارك مندوبون من املكتب اإلقليمي يف أعامل املؤمتر الطبي السابع والعرشين الذي عقده احتاد 
األطباء العرب يف تونس عام 1991، ويف البحرين [29]، عام 1993ويف السودان عام 1994، ويف املؤمترات 
التي عقدهتا اجلمعيات واالحتادات والنقابات املهنية يف البلدان العربية مثل النقابة العامة لألطباء يف مرص 
عام 1989، واملؤمتر العلمي السنوي لكلية الطب، جامعة اإلسكندرية، أيضاً عام 1989، وندوة املجلس 
السابع  القومي  املؤمتر  وندوة   ،1990 السودان،عام  يف  للتدريس،  العليا  اهليئة  العايل،  للتعليم  القومي 
عمداء  للسادة  الطبية  لالختصاصات  العريب  املجلس  وندوة   ،1991 عام  املجتمع  لطب  املرصية  للجمعية 
كليات الطب العربية يف دمشق عام 1993. ويف احلقيقة ال يكاد خيلو برنامج أي اجتامع للمنظامت واهليئات 

واالحتادات املهنية العربية من ندوةٍ ملدارسة التعريب وعوائق تعميمه واحللول املقرتحة لتطبيقه [30].
العناية  من  وافر  بقدر  حظيت  قد  الطبي  التعليم  تعريب  قضية  أن  تام  وبوضوح  نلمس  سبق  ومما 
رت حوهلا عرشات القرارات والتوصيات  دَ ت هلا عرشات املؤمترات والندوات، وصَ قِدَ واالهتامم، فقد عُ
األمر  كان  وربام  التعريب،  هدف  إىل  الوصول  أجل  من  سلوكها  ينبغي  التي  السري  خطوط  حددت  التي 
د  حيتاج إىل توحيد اخلطط التنفيذية املتعددة يف خطـة واحـدة تلتزم هبا مجيـع اجلهـات املعنيَّة يف جهـد موحَّ

ق الغرض املرجو [31].  بدالً من تلك اجلهود الفرادية التي ال حتقِّ
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املجلة الصحية لرشق املتوسط
صدر العدد األول من املجلة الصحية لرشق املتوسط يف آب/أغسطس 1995 لتحل حمل النرشة الوبائية 
أي  سنوات،  عرش  ملدة  صدورمها  استمر  اللتني  املتوسط  لرشق  الصحية  اخلدمات  وجملة  املتوسط  لرشق 
منذ 1985. ويف تقديم املجلة اجلديدة إىل قرائها أشار السيد الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، املدير 
رات التي حتدث يف بيئتنا  اإلقليمي، يف صدر العدد األول من املجلد األول إىل أمهية االطالع عىل التطوُّ
واحللول  ة  امللحَّ واملشكالت  اجلديدة  رات  التطوُّ حول  املعلومات  ل  تبادُ رضورة  وإىل  العامل،  ويف  املحلية 

الناجحة واالجتاهات السائدة يف خمتلف جماالت الصحة العمومية.
العربية  باللغات  ووافية  وجيزة  خالصة  بحث  كل  مع  املتوسط  لرشق  الصحية  املجلة  يف  نْرشَ  ويُ
ح املجال يف كل عدد من أعداد املجلة لنرش مقالة واحدة أو مقالتَنيْ بكلٍّ من  سَ فْ واإلنكليزية والفرنسية، ويُ
اللغتَنيْ العربية والفرنسية، وأعداد املجلة توزع بإخراجة ورقية عىل املؤسسات املهتمة بالبحوث الصحية 

يف العامل، كام تتاح عىل موقع املكتب اإلقليمي للمنظمة عىل الشابكة [32].
سلسلة الكتاب الطبي اجلامعي

تنص مجيع دساتري الدول العربية، ومجيع قوانني تنظيم اجلامعات يف الوطن العريب، عىل أن لغة التعليم 
هي اللغة العربية [33]. ورغم ذلك فقد تواصل االعتامد عىل اللغات األجنبية يف تعليم العلوم الصحية يف 
د  هلا من يتعمَّ ج التي يتقوَّ جَ معظم البلدان العربية. وعدم توافر الكتب الدراسية باللغة العربية من أهم احلُ
التعليم باللغات األجنبية وإقصاء اللغة العربية [34]. وسلسلة الكتاب الطبي اجلامعي حماولة جادة لتلبية 
احتياجات الطالب من هذه الكتب، وتفويت الفرصة عىل من يدعي عدم توافر الكتب الدراسية، وهم 

الذين يعتربون معارضني اسرتاتيجيني للتعليم باللغة العربية [35].
ة عن اللغات األجنبية وأخر مؤلَّفة بالعربية،  تْ سلسلةُ الكتاب الطبي اجلامعي كتباً مرتمجَ مَّ وقد ضَ
وقد ساهم يف إعدادها جمموعات متخصصة من أساتذة كليات الطب يف البلدان العربية، ويتبع الربنامج 
العريب للمنظمة خطة حمكمة إلنتاج كل كتاب، تبدأ باختيار العناوين، ثم دعوة جمموعة من أساتذة كليات 
الطب املتخصصني باملوضوع إىل اجتامع حيددون فيه مالمح الكتاب الدرايس املنشود، ويوزعون فصوله 
يراجعها  من  إىل  باملخطوطة  املنظمة  تعهد  ثم  الفصول،  تلك  مراجعة  زمالئهم  مع  يتبادلون  ثم  بينهم، 

حها ويبعث فيها روح الكاتب الواحد. وينقِّ
نذكر  أجنبية  أصول  عن  املرتمجة  الكتب  من  عدد  اجلامعي  الطبي  الكتاب  سلسلة  من  صدر  وقد 
املنسوب  الرسيري  األدوية  وعلم  وهيل،  لغايتون  املنسوب  الطبية  الفيزيولوجيا  يف  املوجز  كتاب  منها 
لألمراض  الباثولوجية  األسس  وكتاب  وريس،  كامبل  إىل  املنسوب  البيولوجيا  وكتاب  وبراون،  لبينيت 
طب  وكتاب  مونجا،  وآش  كامبل  لستيوارت  املنسوب  النساء  طب  وكتاب  وقطران،  لروبنـز  املنسوب 
التوليد املنسوب لستيوارت كامبل وكريستوف ليز، وكتاب التسميات الترشحيية، وكتاب أساسيات علم 

الوبائيات املنسوب لبونيتا وبيغلهول كجيل شتورم بطبعتيه األوىل والثانية.
سابقاً؛  املذكورة  املنهجية  وفق  العربية  اجلامعات  أساتذة  من  جمموعة  بتأليفها  قام  التي  الكتب  ومن 
كتاب الطب الرشعي بطبعتيه األوىل والثانية، وكتاب الطب النفيس، وكتاب طب املجتمع بطبعتيه األوىل 
والثانية، وكتاب الغذاء والتغذية بطبعتيه األوىل والثانية، وكتاب التخدير وتارخيه، وكتاب صفحات من 
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وكتاب  الصحية،  اإلدارة  وكتاب  الباثولوجيا،  أطلس  وكتاب  واإلسالمي،  العريب  الطبي  الرتاث  تاريخ 
الثنائية  والكتب  الصحية،  والعلوم  الطب  كليات  لطلبة  املصطلح  علم  وكتاب  املجتمع،  صحة  متريض 
كتب  مثل  قريباً،  السلسلة  هذه  من  املزيد  صدور  ونتوقع  النسج،  وعلم  اجلنني  وعلم  الترشيح  يف  اللغة 
الكيمياء  وكتب  ومناعيات،  وجرثوميات  وفريوسات  طفيليات  من  املختلفة  بفروعها  املكروبيولوجيا 

احليوية والعضوية.
سني  ومما يبعث األمل يف النفوس أن كل كتاب من هذه الكتب قد ساهم يف إعداده فريق من املدرِّ
من عدد من البلدان العربية، تضافرت جهودهم للعمل عىل إخراج الكتاب بعد أن شاعت بينهم روح 
الفريق  أعضاء  أن  ذلك  عىل  األمثلة  ومن   ،[36] والصحي  الطبي  للتعليم  التعريب  قضية  خلدمة  واحدة 
والسعودية،  وسورية  وفلسطني  واجلزائر  السودان  إىل  ينتمون  الرسيري  األدوية  علم  كتاب  ترجم  الذي 
، عربياً بلداً  عرش  أحد  إىل  أفراده  ينتمي  فريق  الرشعي  الطب  كتاب  ومراجعة  إنتاج  يف  ساهم  فيام 

وينطبق ذلك أيضاً عىل ما أُلِّف من الكتب األخر يف هذه السلسلة. 
إغناء املحتو العريب ملوقع املنظمة عىل الشابكة (اإلنرتنت)

عرب  املعلومات  نرش  عىل  كبرياً  اعتامداً  الدولية  املؤسسات  من  وغريها  العاملية  الصحة  منظمة  تعتمد 
املنظامت  يف  سائداً  اللغوي  التعدد  مفهوم  أصبح  وقد  الدولية،  املعلومات  شبكة  أو  اإلنرتنت  أو  الشابكة 
الدولية كافة، وهو مفهوم يتوخى حتقيق العدالة يف إتاحة املعلومات للناس باللغات التي يتكلمون هبا، 
مما يوجب عىل املنظامت إيالء أمهية بالغة إلنتاج اإلخراجات املتعددة اللغات من النصوص ذات األمهية 
يف اختاذ القرارات السياسية، ومن املعلومات التي ينبغي أن تطبقها املجتمعات للوقاية من األمراض أو 

لتغيري أنامط احلياة.
ثة وذات  وللمقر الرئييس للمنظمة يف جنيف، سويرسا، موقع غني باملعلومات الصحية القيِّمة واملحدَّ
األمهية عىل الصعيد الدويل واإلقليمي واملحيل والشخيص، وعنوان هذا املوقع هو: www.who.int ويتضح 
باللغة  املضمون  من  الكاثرة  الكثرة  ففيه  اللغات،  متعدد  أنه  األوىل  الوهلة  ومنذ  املوقع  هذا  يزور  ملن 
والروسية  والفرنسية  العربية  وهي   األخر اخلمسة  الرسمية  باللغات  منها  متفاوتة  ونسب  اإلنكليزية، 

والصينية واإلسبانية.
أما املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، ومقره القاهرة، مرص، ويضم اثنتني وعرشين دولة من بينها ثامين 
التي  العربية  وهو غني باللغة   www.emro.who.int الشابكة عنوانه هو:  فله موقع عىل  عربية،  دولة  عرشة 

يكاد مضموهنا يعدل ثامنني باملئة من مضمون اللغة اإلنكليزية فيه.
عبد  حسني  الدكتور  اإلقليمي  املدير  رسالة  توضحه  ما  وفق  الشابكة،  عىل  املنظمة  موقع  ويستهدف 
الرزاق اجلزائري املنشورة عىل الصفحة الرئيسية للموقع، إتاحة سائر منشورات املكتب اإلقليمي العلمية 
الواردة  املعلومات  وإيصال  النفقات؛  من  قدر  بأقل  املعلومات  وتوزيع  إنتاج  كفاءة  وزيادة  والتقنية؛ 
املكتبية  املعطيات  قواعد  والسيَّام  الناس،  إىل  العاملية  العلمية  املؤسسات  ومن  العاملية  الصحة  منظمة  من 
لرشق  اإلقليمي  وباملكتب  عامة  بصفة  العاملية  الصحة  بمنظمة  الوعي  وتعزيز  ؛  اإلقليمية  والفهارس 
املتوسط وأنشطته بصفة خاصة، بنرش وقائع االجتامعات العلمية والتقنية التي ينظمها املكتب اإلقليمي، 

وتقديم املعلومات اإلحصائية واملعلومات اخلاصة ببلدان اإلقليم.
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وهكذا أصبح املوقع قبلة يتوجه إليها العاملون الصحيون ومتخذو القرارات وأرباب املهن الصحية 
من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضات وقابالت، إىل جانب العاملني يف وسائل اإلعالم اجلامهريية 

وعامة الناس يف أوسع نطاق ممكن.
برنامج تبادل الزيارات بني أساتذة البلدان العربية للتشارك يف التجارب 

واخلربات املستفادة يف تدريس العلوم الصحية باللغة العربية
كان برنامج تبادل الزيارات من الثمرات اليانعة التي نتجت عن املؤمترات الطبية العربية املؤيدة لتعريب 
التعليم الصحي، وحظي بمساندة وزراء الصحة العرب األعضاء يف اللجنة اإلقليمية التي أوصت عام 

1990 بتخصيص قسط من مسامهات الدول األعضاء لدعم اللغات الوطنية.

ممن  الصحية  والعلوم  الطب  كليات  وأساتذة  عمداء  البدء  يف  الزيارات  تبادل  برنامج  استهدف  وقد 
كانوا يتخوفون من ممارسة التعليم باللغة العربية [37]، ويعزون ذلك التهيب إىل عدم ألفتهم ملحارض باللغة 
املكتب  قدم  وقد  وتبجيل.  تقديس  نظرة  إليها  ينظرون  ألهنم  أو  هبا  أصالً  يتعلموا  مل  ألهنم  إما  العربية، 
اإلقليمي هلذا الربنامج الدعم املايل واإلداري الالزم، واستعان بخربات العمداء واملدرسني يف اجلامعات 
 السورية لتمكني األساتذة الزائرين من املراقبة امليدانية للدروس تلقى عىل الطالب باللغة العربية، ومد

جتاوب الطالب واستيعاهبم هلا، وتشجيعهم عىل إلقاء الدروس باللغة العربية.
ل عىل األساتذة الزائرين تطبيق التعليم باللغة العربية يف  وقد نجحت تلك الزيارات نجاحاً باهراً سهَّ
جامعاهتم التي قدموا منها أو الدفاع عنه عن قناعة وإرصار، والسيام أن أغلبهم عاد إىل بالده حممالً بام 
راق له محله من الكتب الدراسية املعتمدة للتدريس يف اجلامعات السورية باللغة العربية، إىل جانب بناء 

عالقات محيمة مع املدرسني السوريني.
وباملقابل فقد لبَّى أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعات السورية طلبات دعوة زمالئهم من األقطار 
العربية للتدريس باللغة العربية. وتكللت هذه التجربة بمزيد من النجاح بإنتاج كتب دراسية باللغة العربية 
ساهم يف إعدادها فريق من األساتذة السوريني وأصحاب البلد املضيف هلم، وهو أمر أغنى املكتبة العربية 

وزاد من الثروة املصطلحية وقرَّب من لغة التواصل بني بلدان عربية متعددة. 
شبكة تعريب العلوم الصحية (أحسن)

العلوم  برتمجة  املهتمني  من  جمموعة  تضم  معلومات  شبكة  هي  الصحية  العلوم  تعريب  شبكة  إن 
مع  يتعامل  ومن  هلا،  املتفرغني  غري  واهلواة  للرتمجة،  املتفرغني  املحرتفني  املرتمجني  من  والطبية  الصحية 
وعىل  اإلنرتنت  عىل  ونارشين  تقليديني  نارشين  من  ترمجتها  بعد  املواد  تلك  ومع  األصلية،  بلغاهتا  املواد 
ن  سيها، ومَ األقراص احلاسوبية، وموزعني للمنتوجات، واملستخدمني هلا من طلبة العلوم الصحية ومدرِّ
يقوم بالتأليف يف أحد جماالهتا، واملسؤولني عن التعليم بمراحله املختلفة والسيام التعليم العايل من عمداء 

للكليات ومديري اجلامعات ووزراء التعليم والثقافة والرتبية والصحة.
أما أهداف الشبكة فهي تعزيز التواصل بني املهتمني برتمجة العلوم الصحية والطبية والتعريف بأعامهلم 
األسواق  يف  املنتجات  وتوافر  واملراحل  األعامل  بني  والتنسيق  وجه،  أتم  عىل  منها  واالستفادة  وتروجيها 
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وإتاحتها ملن حيتاج إليها بأفضل السبل والوسائل املتوفرة، وجتنب إضاعة اجلهود واألموال يف تكرار إنتاج 
بعض األعامل وإمهال بعضها اآلخر.

وقد أنشئت الشبكة عىل هامش احللقة العملية األوىل لشبكة املرتمجني الذين يسامهون يف نقل العلوم 
ت يف املكتب اإلقليمي لرشق  قِدَ الطبية والرسائل الصحية من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية، والتي عُ
املتوسط، يف القاهرة، يف آب/أغسطس 2003، وحيرص القائمون عىل خدمتها يف املكتب اإلقليمي، والسيَّام 
الدكتور حممد هيثم اخلياط، كبري مستشاري املدير اإلقليمي ومدير الربنامج العريب للمنظمة، عىل إتاحة 
يرسلها  التي  واملبادرات  الرسائل  وتوصيل  الشبكة،  يف  املشاركة  األطراف  بني  والتنسيق  احلوار  من  بيئة 
العام  يف  بذلت  التي  اجلهود  املشاركون  فيه  يستعرض  سنوي  مؤمتر  عقد  جانب  إىل  الشبكة،  يف  األعضاء 
االحتياجات  يلبي  مما  منها  املزيد  تنفيذ  عىل  ويتفقون  اجلهود،  تلك  عنها  أسفرت  التي  والنتائج  املنرصم، 

ة. امللحَّ
 وتستأثر املساجالت حول املصطلحات ومد صحتها ومقبوليتها وشيوعها وما يستجدّ منها بقسط 
وافر من أعامل الشبكة، والسيام ما ينصبّ منها يف تطوير وحتديث وتدقيق املعجم الطبي املوحد واملعاجم 
يف  العمل  فرص  بالشبكة  املشاركني  عىل  تعرض  التي  اإلعالمية  الرسائل  من  الكثري  وثمة  عنه.  املنبثقة 
املنظامت الدولية، والتدريب يف املؤسسات املتخصصة، واملشاركة يف املؤمترات، والتعريف بالكتب التي 
تصدر هنا وهناك مما هيم أعضاء الشبكة. وقد استفاد من البيئة التعليمية التي تتيحها شبكة تعريب العلوم 

الصحية الكثري من األعضاء يف إعداد كتبهم ونرشها وتوزيعها والتعريف هبا [38].
التعاون والتنسيق مع جمامع اللغة العربية

تأسس املجمع العلمي العريب بدمشق عام 1919، وبادر أعضاؤه إىل إلقاء املحارضات العلمية واألدبية 
وإصالح اللغة السائدة آنذاك، وإصدار جملة شهرية حتولت إىل الصدور كل ثالثة أشهر، ودأب املجمع 
ها أو أن حيققها أعضاؤه، فقد كان املجمع ير أن  عىل نرش املصطلحات العلمية والتعريف هبا دون أن يقرَّ
هذه األلفاظ، عىل وجاهة الكثري منها، ال تعبِّـر إال عن رأي أصحاهبا، ألن املجمع ال جييز لنفسه إقرارها 
الوحدة   عر استيثاق  بعد  العربية  اللغة  جممع  إىل  ذلك  بعد  املجمع  اسم  ل  حتوَّ وقد   .[39] هبا  والتشبُّث 
وزراعة  وهندسة  وصيدلة  طب  من  العلمية  الكليات  أساتذة  من  املجمع  أعضاء  لُّ  جُ وكان  مرص،  مع 

وجيولوجيا.
وقد طرأ حتول واضح يف الوقت احلارض لالهتامم باملصطلحات العلمية وتنسيقها [40]، فتشكلت جلان 
ن لد املجمع رصيد ضخم من املصطلحات العلمية. وقد تعاون  متخصصة للعناية هبا ومتابعتها، فتكوَّ
الربنامج العريب ملنظمة الصحة العاملية ووحدة املصطلحات يف املكتب اإلقليمي منذ عام 1998 مع جممع 
اللغة العربية بدمشق يف إضفاء السامت العرصية عىل العمل اإلداري واللغوي يف املجمع، بإدخال شبكة 
داخلية للتواصل بني األعضاء واإلداريني داخل املجمع، وتوصيل املجمع بالشابكة "اإلنرتنت"، واكتناز 
منتجات املجمع بشكل رقمي إلكرتوين يتيح إيصال مجيع ما صدر عنه من مطبوعات دورية وخمطوطات 

وكتب تراثية حمققة ملن يبحث عنها بأيرس سبيل، واليزال [41]. 
الباحثني  من  الكثري  ويعده   ،1932 عام  صدر  بمرسوم  أنشئ  فقد  القاهرة  يف  العربية  اللغة  جممع  أما 
متخصصة  فرعية  جلاناً  هلا  وأسس  ومصطلحاهتا،  اللغة  عىل  عمله  قرص  الذي  الوحيد  العريب  املجمع 
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واالقتصاد  واهلندسية،  الرياضية  والعلوم  والزراعة،  األحياء  وعلوم  والطبيعة،  والكيمياء  الطب،  يف 
والقانون، والعلوم الفلسفية واالجتامعية، والتاريخ واجلغرافيا. وتستعني اللجان يف تأدية أعامهلا بخرباء، 
وجتتمع معهم كل أسبوع للنظر فيام يرد إليها أو مايعرضه خرباؤها عليها من مصطلحات، وهم يناقشون 

املصطلحات دون تعصب أو تطرف [42]. 
بإعداد  تبلور  التعاون  من  طويل  تاريخ  القاهرة  يف  العربية  اللغة  جممع  مع  العريب  للربنامج  كان  وقد 
برنامج حاسويب يكتنـز ذخريته اللغوية، والتي تتضمن مجيع املصطلحات العلمي والفنية التي أصدرها 
جممع اللغة العربية منذ بدئه العمل عام 1934 وحتى اليوم، إىل جانب القرارات والتوصيات التي اختذها 
واملعجم  اللغة،  وأصول  واألساليب،  األلفاظ  حول  اللجان  ومقررات  ومؤمتراته،  جلانه  يف  املجمع 
املفهرس أللفاظ القرآن الكريم. ثم ساعد الربنامج العريب للمنظمة عىل إنشاء موقع للمجمع عىل الشابكة 
(اإلنرتنت)، وتكلل التعاون باختيار الدكتور حممد هيثم اخلياط مدير الربنامج العريب للمنظمة عضواً يف 

املجمع وبمسامهته الفعالة يف جلنة الطب.
ن وبني الربنامج العريب للمنظمة، فقد كان األستاذ  وقد تواصل التعاون بني جممع اللغة العربية يف عامّ
وله  الصحية،  العلوم  تعريب  لشبكة  املؤسسني  رأس  عىل  املجمع  رئيس  خليفة  الكريم  عبد  الدكتور 
مسامهات قيِّمة يف تعزيز مسريهتا. واستفاد الربنامج العريب للمنظمة أيضاً استفادة كبرية من املصطلحات 
التي أعدها جممع اللغة العربية يف بغداد، وأدرج قسطاً منها يف املعجم الطبي املوحد واملعاجم التخصصية 

الفرعية املستفردة منه. 
التعاون والتنسيق مع املؤسسات العربية املهتمة بالتعريب

كان للربنامج العريب إسهام كبري يف التعاون وبناء الرشاكات مع املنظامت الدولية واإلقليمية واملحلية 
جملس  بالذكر  ونخص  اإلنرتنت،  وشبكة  واملطبوعات  املحافل  يف  وإغنائها  العربية  اللغة  حضور  لتعزيز 
وزراء الصحة العرب الذي كان رشيكاً فاعالً يف إعداد الطبعة الثالثة من املعجم الطبي املوحد، وجملس 
وزراء التعليم العايل العرب الذي كان مسانداً حارضاً ملا اختذته املؤمترات املتعاقبة حول التعريب، واملجلس 
العريب لالختصاصات الطبية الذي يصدر جملته باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية، ولعل ما فيها من 
مناقشة  جيعل  الذي  العرب  األطباء  واحتاد  العرب،  األطباء  جتذب  ما  أكثر  هي  العربية  باللغة  خالصات 
أمر التعريب من احلصص الدائمة احلضور عىل جدول أعامل مؤمتره السنوي، وهو أيضاً مساهم فعال يف 
املعجم الطبي املوحد، بل إن املعجم ثمرة مبادرة له، واحتاد اجلامعات العربية الذي رعى موضوع التعريب 
يف مؤمتراته املتعاقبة، ومركز تعريب العلوم الصحية بالكويت الذي كان واليزال رشيكاً ورائداً يف وضع 
والتأليف  للتعريب  العريب  واملركز  ومصطلحات،  دراسية  كتب  من  مستلزماته  وتوفري  التعريب  خطط 
من  عدداً  أثمرت  قوية  رشاكة  للمنظمة  العريب  الربنامج  وبني  بينه  مجعت  الذي  بدمشق  والنرش  والرتمجة 
يف  العاملون  منه  هنل  ثراً  معيناً  مصطلحاته  كانت  الذي  بالرباط  التعريب  تنسيق  ومكتب  القيمة،  الكتب 
عملت  التي  بالسودان  للتعريب  العليا  واهليئة  والصحية،  الطبية  الرتمجة  حقل  ويف  املصطلحات  وحدة 
التعليمية،  واملنشورات  الكتب  لطباعة  حملية  مطبعة  إنشاء  عىل  للمنظمة  العريب  الربنامج  مع  بالتعاون 
واجلمعية املرصية لتعريب العلوم يف القاهرة، وكليات الطب والعلوم الصحية يف اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية  اهليئات  أعضاء  بني  الزيارات  لتبادل  املنظمة  برنامج  إنجاح  يف  سامهت  وقد  العربية،  التعليمية 
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القضايا  لبحث  ومتويالً  وقتاً  خصصت  والتي  الكويت  يف  الطبية  للعلوم  اإلسالمية  واملنظمة  العربية، 
الصحية املستجدة بمشاركة من الباحثني الصحيني وعلامء الرشيعة، واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 
والثقافة التي رعت بعض املرشوعات التعليمية والتثقيفية باللغة العربية يف اإلقليم، ومعهد املخطوطات 
مع  بالرشاكة  نفذ  والذي  سورية،  دمشق،  يف  فرعه  خالل  من  الربيطاين  واملجلس  القاهرة،  يف  العربية 
الربنامج العريب دراسة لتقييم وحتسني مهارات التواصل باللغة اإلنكليزية بني طلبة ومدريس كلية الطب 
يف  الفضل  هلا  ويعود  لبنان-نارشون  مكتبة  مثل  بالتعريب  املهتمة   الكرب النرش  ودور  دمشق،  جامعة  يف 
إنتاج وتوزيع اإلخراجة الورقية من الطبعة الرابعة للمعجم الطبي املوحد األم وطبعات املعاجم املستفردة 
طب  ومعجم  املوحد  الصيدلة  ومعجم  املوحد  الترشيح  معجم  مثل  ومتخصصة،  فرعية  مواضيع  يف  منه 
وريس.  لكامبل  املنسوب  البيولوجيا  كتاب  من  السابعة  للطبعة  العربية  اإلخراجة  ثم  املوحد،  األسنان 
لَّ الكتب يف سلسلة الكتاب الطبي  ومكتبة أكاديميا إنرتناشيونال يف بريوت، وكان هلا الفضل يف إنتاج جُ
اجلامعي. واملركز التقني املعارص، وقد تعاون مع الربنامج العريب للمنظمة يف إنتاج بعض العناوين اهلامة، 
وأخص بالذكر منها مكافحة األمراض السارية، والطبعة الثانية من كتاب الطرائق األساسية للمختربات 
وجمموعة  لألمراض.  الباثولوجية  باألسس  املوسوم  وقطران  روبنـز  لكتاب  العربية  واإلخراجة  الطبية، 
خليفة للكمبيوتر يف القاهرة، ورشكة أتاسوفت يف لندن. ومجيع هذه املكتبات واملؤسسات قدمت للتعريب 

خدمات جىل وكان بعض ما أنتجته ثمرة تعاون وتشجيع من الربنامج العريب ملنظمة الصحة العاملية. 
اخلامتة حول استرشاف املستقبل 

واالنغالق،  اجلمود  يف  والسقوط  التقوقع  من  حتميها  التي  اخلاصة  حيويتها  العربية  اللغة  متتلك 
قادرة  وهي  معطياته،  بكل  عرص  كل  لغة  تكون  وأن  عليها،  مرت  التي  العصور  تواكب  أن  واستطاعت 
عىل نقل كل ألوان احلداثة، وعلومها، وفلسفاهتا، ومصطلحاهتا املرتبطة بمفاهيمها. وقد أثمر العمل يف 
الربنامج العريب للمنظمة نتائج طيبة أسهمت يف توحيد لغة التخاطب بني أرباب املهن الطبية عرب العمل 
العريب  للقارئ  العامل  يف  الصحي  الوضع  عن  صورة  تقديم  إىل  إضافة  املوحد  الطبي  املعجم  يف  الدؤوب 
الدراسية  الكتب  وتوزيع  وطباعة  الصحيني  للعاملني  والتدريبية  اإلرشادية  والدالئل  الكتب  وإصدار 
لطلبة الطب والعلوم الصحية العربية املرتمجة أو املؤلَّفة بالعربية وإقامة الدورات التدريبية للمحارضين 
ملنظمة  العريب  الربنامج  أنشأها  التي  الصحية  العلوم  تعريب  شبكة  عملت  كام  واملصطلحيني.  واملرتمجني 
املصطلحات  ووضع  النظر  وجهات  الصحية  العلوم  بتدريس  املهتمون  خالله  من  يتبادل  كمنرب  الصحة 
بمجال الطب وسائر العلوم الصحية باللغة العربية، وأصبحت توفر ملجموع العاملني يف الدول العربية 
ل ومناقشة لكثري من املصطلحات وتعاريفها، وهو ما ساعد عىل االنتهاء من إعداد الطبعة  وسيلة تواصُ
الرابعة للمعجم الطبي املوحد الذي بدأ العمل به سنة 1968 بقرار من احتاد األطباء العرب، حيث بلغ عدد 

مصطلحاته يف هذه الطبعة 150 ألف مصطلح. 
من  ذلك  يتطلبه  بام  ملسريته،  الدفع  قوة  عىل  املحافظة  هو  اليوم  العريب  الربنامج  أمام  املاثل  والتحدي 
التعليم  أولويات  رأس  عىل  وجعلها  التعريب  بقضية  للنهوض  واملالية،  البرشية  للموارد  استمرارية 

اجلامعي.
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املراجع
جملة  التعريب،  اخلوري،  شحادة  األستاذ  1 .

العريب  املركز  عن  تصدر  التي  التعريب 
املنبثق  والنرش  والتأليف  والرتمجة  للتعريب 
والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عن 
ومكتبه يف دمشق، يف العدد احلادي والثالثني 
األول/ كانون  عرشة،  السادسة  السنة  من 

ديسمرب 2006، الصفحة 11.
العايل  التعليم  تعريب  بلعيد،  صالح  الدكتور  2 .

أولوية األولويات، وهي دراسة أعدت للندوة 
التعليم  تعريب  عن  للمسؤولني  السادسة 
امن  عُ يف  عقدت  التي  العريب  الوطن  يف  العايل 
التي  التعريب  جملة  يف  نرشت  ثم   ،2006 عام 
والرتمجة  للتعريب  العريب  املركز  عن  تصدر 
العربية  املنظمة  عن  املنبثق  والنرش  والتأليف 
دمشق،  يف  ومكتبه  والعلوم،  والثقافة  للرتبية 
السابعة  السنة  من  والثالثني  الثاين  العدد  يف 

عرشة، حزيران/يونيو 2007، الصفحة 36.
الدكتور جابر عصفور، العريب ولغتها العربية،  3 .

العربية،  اللغة  أزمة  حول   72 العريب  كتاب 
الصفحة 13.

املدير  اجلزائري،  الرزاق  عبد  حسني  الدكتور  4 .

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق 
املتوسط، من كلمته يف افتتاح املؤمتر السادس 
عقدت  التي  الصحية  العلوم  تعريب  لشبكة 
حتت رعاية الكتورة نجاح العطار نائب رئيس 
جممع  رحاب  يف  السورية  العربية  اجلمهورية 
اللغة العربية بدمشق يف املدة 8–10 حزيران/

يونيو 2008.
اإلقليمي  املدير  طابا،  احلسني  عبد  الدكتور  5 .

السابق ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، 
عن تقديمه لكتاب الناس والصحة يف الرشق 
الدكتور  ترمجة  يان سيمون،  األوسط، تأليف 
ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  نرش  عبده،  سعيد 

املتوسط،  البحر  رشق  يف  العاملية  الصحة 
1968، الصفحة 9.

الطبية  واالجتاهات  املعلومات  حول  6 .

السنوية  التقارير  مراجعة  يمكن  والصحية، 
الصادرة عن املكتب اإلقليمي للمنظمة، مثل 
رشق  إقليم  يف  العاملية  الصحة  منظمة  أعامل 
اإلقليمي  للمدير  السنوي  التقرير  املتوسط، 
 31 إىل  األول/يناير  كانون   1 من  املدة  عن 
كانون الثاين/ديسمرب 2005، الصفحات 35–

اإلقليمي  املكتب  موقع  عىل  متاحة  وهي   .41

www.emro.who.int

املدير  اجلزائري،  الرزاق  عبد  حسني  الدكتور  7 .

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق 
املصطلح  علم  كتاب  مقدمة  من  املتوسط، 
أعد  الصحية،  والعلوم  الطب  كليات  لطلبة 
بإرشاف الدكتور حممد هيثم اخلياط، وساهم 
والدكتور  البوشيخي،  الشاهد  الدكتور  فيه 
مصطفى  والدكتور  البوشيخي،  عزالدين 
أوفويش، والدكتور قاسم طه السارة وأعضاء 
"أحسن"،  الصحية  العلوم  تعريب  شبكة 
لبنان  بريوت،  إنرتناشيونال،  أكاديميا  طباعة 

.2007

حول  املعلومات  من  املزيد  عىل  لالطالع  8 .

وبراجمها  هبا  املنوطة  واملهام  املنظمة  رسالة 
التنظيمية هلا يمكن زيارة موقعها عىل  والبنية 
أما  اللغات،  متعدد  موقع  وهو  اإلنرتنت، 
http://www.who. فعنوانه:  العريب  مضمونه 

int/about/ar

اللغة  مسرية  عيل:  حممد  املنعم  عبد  الدكتور  9 .

املحارضة  العاملية،  الصحة  منظمة  يف  العربية 
تعريب  لشبكة  األول  االجتامع  يف  الرئيسية 
ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  الصحية،  العلوم 
وهي   ،2003 القاهرة،  يف  العاملية  الصحة 
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املكتب  موقع  عىل  الكامل  بنصها  متوافرة 
 www.emro.who.int : اإلقليمي للمنظمة

ع  ص  ج  رقم  العاملية  الصحة  مجعيه  قرار  10 .

28–34 مايو/أيار 1975.

رئاسة  أسندت  فقد   ( 11 .٩) للمرجع  وفقاً 
املجموعة إىل األستاذ الدكتور مصطفى كامل 
الدويل  القانون  أستاذ  العراق)،  (من  ياسني 
املجموعة  أعضاء  وكان  جنيف،  بجامعة 
العراق)،  (من  يوسف  عدنان  األستاذ 
املتحدة،  باألمم  العربية  الرتمجة  قسم  رئيس 
مرص)،  مراد (من  حممود  واألستاذ  نيويورك، 
والرتمجة  اللغات  بكلية  العربية  الرتمجة  أستاذ 
بجامعة جنيف، والدكتور سيد أبو النجا (من 
مرص)، رئيس قسم الرتمجة الفورية بمقر األمم 
املتحدة بجنيف، واألستاذ رفعت لطفي (من 
مرص)، رئيس قسم الرتمجة العربية بمقر األمم 
املتحدة بجنيف، واألستاذ حممد يعقوب (من 
مرص)، رئيس قسم الرتمجة باملكتب اإلقليمي 
شوبري (من  سامي  واألستاذ  املتوسط،  لرشق 
منظمة  برئاسة  القانوين  املستشار  العراق)، 
إبراهيم  واألستاذ  جنيف،  العاملية،  الصحة 
اللغة  وحدة  من  األردن)،  (من  زريقات 
جنيف،  للمنظمة،  الرئييس  باملقر  العربية 
مرص)،  (من  عيل  حممد  املنعم  عبد  والدكتور 
الرئييس  باملقر  العربية  اللغة  وحدة  رئيس 

للمنظمة، جنيف.
واألدبية  اللغوية  اإلنجازات  من  قطوف  12 .

توفيق  عيل  (الدكتور  املجمعيني  لألطباء 
فوزي  حممود  الدكتور   ،(1964–1891 شوشة 
املناوي، أزمة التعريب، مركز األهرام للرتمجة 
-363 الصفحات   ،2003 القاهرة  والنرش، 

.364

وضع  منهجية  اخلطيب،  شفيق  أمحد  األستاذ  13 .

املصطلحات وتطبيقاهتا، دائرة املعاجم، مكتبة 

العربية،  اللغة  جمامع  واحتاد  لبنان-نارشون 
دمشق، ترشين األول/أكتوبر 1999. 

الدكتور حممد عيل الزركان، الدعوات املبكرة  14 .

قبل  من  العريب  العلمي  املصطلح  توحيد  إىل 
العريب  اللسان  جملة  واجلامعات،  األفراد 

املجلد 41، 1996 الصفحات 73-69. 
الدكتور حممود فوزي املناوي، أزمة التعريب،  15 .

مركز األهرام للرتمجة والنرش، القاهرة 2003، 
الصفحات 264-263. 

يف  التعريب  اخلياط،  هيثم  حممد  الدكتور  16 .

سورية، وهي حمارضة ألقيت يف ندوة تعريب 
احتاد  أقامها  التي  واجلامعي  العايل  التعليم 
جمامع اللغة العلمية العربية يف الرباط (1985) 
"يف  لكتابه  املتالحقة  الطبعات  يف  ونرشت 

سبيل العربية". 
د:  املوحَّ الطبي  املعجم  سارة،  قاسم  الدكتور  17 .

الطبي  املصطلح  وضع  يف  رائدة  جتربة 
وتوحيده ونرشه، بحث ألقي يف املؤمتر الثالث 
ترشين   12-10 بدمشق  العربية  اللغة  ملجمع 

األول/أكتوبر 2004. 
الثالثة  الطبعة  مقدمة  مصطفى،  عزة  الدكتور  18 .

للمعجم الطبي املوحد. 
الطبعة  مقدمة  اخلياط،  هيثم  حممد  الدكتور  19 .

الثالثة للمعجم الطبي املوحد. 
الدكتور حممد هيثم اخلياط، أربعون عاماً مع  20 .

بَة، بحث  سَ وْ املصطلح، من البطاقات إىل الـحَ
دورته  يف  العربية  اللغة  جممع  مؤمتر  إىل  م  دِّ قُ
املتالحقة  الطبعات  يف  ونرش  والستني،  الثالثة 

لكتابه "يف سبيل العربية". 
املدير  اجلزائري،  الرزاق  عبد  حسني  الدكتور  21 .

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق 
املتوسط من كلمته يف املؤمتر السادس لشبكة 
حتت  عقدت  التي  الصحية  العلوم  تعريب 
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رئيس  نائب  العطار  نجاح  الكتورة  رعاية 
جممع  رحاب  يف  السورية  العربية  اجلمهورية 
اللغة العربية بدمشق يف املدة 8-10 حزيران/

يونيو 2008. 
األلفاظ  مقبولية  سارة،  قاسم  الدكتور  22 .

املستحدثة، بحث ألقي يف املؤمتر الرابع ملجمع 
اللغة العربية بدمشق 2005.

املدير  اجلزائري،  الرزاق  عبد  حسني  الدكتور  23 .

يف  كلمته  العاملية،  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي 
افتتاح املؤمتر اإلقليمي اخلامس لتعليم العلوم 
مرص،  اإلسكندرية،  العربية،  باللغة  الصحية 

24–25 ترشين الثاين/نوفمرب 2007 .

القومية  املؤمترات  منيمنة،  خالد  الدكتور  24 .

حول  اآلن  حتى  عقدت  التي  والوطنية 
وقراراهتا،  وتوصياهتا  الطبي  التعليم  تعريب 
التعليم  تعريب  مؤمتر  يف  لإللقاء  أعد  بحث 
املركز  موقع   ،1996 الكويت،  دولة  الطبي، 
"أكمل":  الصحية  العلوم  لتعريب  العريب 

 http://www.acmls.org

املدير  اجلزائري،  الرزاق  عبد  حسني  الدكتور  25 .

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق 
تعليم  تعريب  مؤمتر  يف  كلمته  من  املتوسط 
العريب،  الوطن  يف  الطبية  والعلوم  الطب 
البحرينية،  األطباء  مجعية  تطبيقية،  خطوات 

1993، كتيب املؤمتر، الصفحات 23-17. 

يف  كلمته  من  العويض،  الرمحن  عبد  الدكتور  26 .

الطبية  والعلوم  الطب  تعليم  تعريب  مؤمتر 
مجعية  تطبيقية،  خطوات  العريب،  الوطن  يف 
املؤمتر،  كتيب   ،1993 البحرينية،  األطباء 

الصفحات 51-49. 
يف  التعريب  قضية  حافظ،  حممود  الدكتور  27 .

 1997 القاهرة،  يف  العربية  اللغة  جممع  مرص، 
الصفحات 43-18.

الدورة  املتوسط،  لرشق  اإلقليمية  اللجنة  28 .

الوطنية  اللغات  استعامل  والثالثون،  السابعة 
م/ل  ش  القرار  والصحي،  الطبي  التعليم  يف 
إ37/ق -4، 10 ترشين األول/أكتوبر 1990. 

والعلوم  الطب  تعليم  تعريب  مؤمتر  وقائع  29 .

تطبيقية،  خطوات  العريب:  الوطن  يف  الطبية 
البحرين،  املنامة،  البحرينية،  األطباء  مجعية 

1618 شباط/ فرباير 1993. 

الدكتور قاسم سارة، التعريب جهود وآفاق،  30 .

-99 الصفحات   ،1989 بدمشق،  اهلجرة  دار 
 .145

يف  كلمته  من  دشاش،  ديب  أمحد  الدكتور  31 .

الثاين  املؤمتر  يف  للتعريب  املخصصة  احلصة 
ن 2008.  واألربعني الحتاد األطباء العرب، عامّ

http://www.emro.who.int/publications 32 ./
 emhj/1403/Index.htm

املدير  اجلزائري،  الرزاق  عبد  حسني  الدكتور  33 .

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم رشق 
املتوسط من كلمته يف املؤمتر السادس لشبكة 
حتت  عقدت  التي  الصحية  العلوم  تعريب 
رئيس  نائب  العطار  نجاح  الدكتورة  رعاية 
جممع  رحاب  يف  السورية  العربية  اجلمهورية 
اللغة العربية بدمشق يف املدة 8-10 حزيران/

يونيو 2008. 
األستاذ شحاذة اخلوري، دور املراجع العلمية  34 .

املصطلحات  سريورة  يف  الكتب  وأمهات 
من  التاسعة  الدراسة  وانتشارها،  العلمية 
الرتمجة  يف  دراسات  كتابه  من  الثالث  اجلزء 
اجلديدة،  الطليعة  دار  مالتعريب،  واملصطلح 

2007، الصفحة 135. 
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حمارضته  الرخاوي،  توفيق  حممد  الدكتور  35 .

حول تعريب الطب يف املؤمتر السادس لشبكة 
حتت  عقدت  التي  الصحية  العلوم  تعريب 
رئيس  نائب  العطار  نجاح  الدكتورة  رعاية 
جممع  رحاب  يف  السورية  العربية  اجلمهورية 
اللغة العربية بدمشق يف املدة 8-10 حزيران/

يونيو 2008. 
حصيلة  الرتايب،  اهللا  عبد  اهللا  دفع  الدكتور  36 .

اجلامعات  يف  الصحية  العلوم  تعريب 
تعريب  لشبكة  السادس  املؤمتر  السودانية، 
رعاية  حتت  عقدت  التي  الصحية  العلوم 
الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس اجلمهورية 
العربية السورية يف رحاب جممع اللغة العربية 

بدمشق يف املدة 8-10 حزيران/يونيو 2008. 
يف  الرتمجة  أمهية  اخلياط،  هيثم  حممد  الدكتور  37 .

حمارضة  التعليم،   مستو ورفع  العلم  نرش 
 ،1995 طنجة،  املغربية،  اململكة  أكاديمية  يف 
"يف  لكتابه  املتالحقة  الطبعات  يف  ونرشت 

سبيل العربية".
اهللا،  فتح  ومجال  ياسني  حممدي  ماهر  األستاذ  38 .

الطبي  التصوير  تكنولوجيا  كتاب  مقدمات 
اهلندسية،  الدار  مطابع  املغناطييس،  بالرنني 

القاهرة 2007. 
وضع  يف  واجلمعيات  املجامع  عمل  39 .

اللغة  يف  العلمية  املصطلحات  املصطلحات، 
مصطفى  األمري  واحلديث،  القديم  يف  العربية 

مطبوعات   ،1965 الثانية،  الطبعة  الشهايب، 
الصفحات  بدمشق،  العريب  العلمي  املجمع 

.63–61

باللغة  النهوض  السيد،  أمحد  حممود  الدكتور  40 .

قراءة  واملامرسات،  التوصيات  بني  العربية 
بدمشق،  العرببي  اللغة  جممع  توصيات  يف 
العريب  املركز  عن  تصدر  التي  التعريب  جملة 
املنبثق  والنرش  والتأليف  والرتمجة  للتعريب 
والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عن 
ومكتبه يف دمشق، يف العدد احلادي والثالثني 
األول/ كانون  عرشة،  السادسة  السنة  من 

ديسمرب 2006، الصفحة 79. 
رئيس  نائب  املحاسني،  مروان  الدكتور  41 .

يف  كلمته  من  بدمشق،  العريب  اللغة  جممع 
العلوم  تعريب  لشبكة  السادس  املؤمتر  افتتاح 
الدكتورة  رعاية  حتت  عقدت  التي  الصحية 
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