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 جميع الحقوق محفوظة.. 2016منظمة الصحة العالمية،  ©

، ال تعـربِّ عـن رأي منظمـة الصـحة العامليـة بشـأن الوضـع القـانوين ا، وطريقـة عـرض املـواد الـواردة فيهـهذه املنشورةالتسميات املستخَدمة يف 
حــدودها أو ختومهــا. وتشــكِّل اخلطــوط املنقوطــة علــى ألي بلــد، أو إقلــيم، أو مدينــة، أو منطقــة، أو لســلطات أي منهــا، أو بشــأن حتديــد 

 اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

كمــا أن ذكــر شــركات بعينهــا أو منتجــات جهــات صــانعة معينــة ال يعــين أن هــذه الشــركات أو املنتجــات معتمــدة أو ُموصــى هبــا مــن ِقَبــل 
ا علـى سـواها ممـا مياثلهـا ومل يـرد ذكـره. وفيمـا عـدا اخلطـأ والسـهو، متيـز أمسـاء املنتجـات املسـجلة امللكيـة منظمة الصحة العاملية، تفضـيًال هلـ

 بوضع خط حتتها.

غري أن هـذه املـادة املنشـورة  ،وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّق من املعلومات اليت حتتويها هذه املنشورة
دون أي ضــمان مــن أي نــوع، صــراحًة أو ضــمناً. ومــن مث تقــع علــى القــارئ وحــده مســؤولية تفســري املــادة واســتخدامها. وال جيـري توزيعهــا 

 تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عما يرتتب على استخدامها من أضرار.

، املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة لشـرق اإلنتـاجوميكن احلصول على منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة تبادل املعارف و 
؛ +20226702492، فـاكس رقـم: +20226702535، مصر (هاتف رقـم: 11371، مدينة نصر، القاهرة 7608املتوسط، ص. ب. 

صــول علــى اإلذن باستنســاخ أو ترمجــة منشــورات املكتــب ). علمــاً بــأن طلبــات احلemrgoksp@who.intوعنــوان الربيــد اإللكــرتوين: 
اإلقليمــي ملنظمــة الصــحة العامليــة لشــرق املتوســط، جزئيــاً أو كليــاً، ســواء كــان ذلــك ألغــراض بيعهــا أو توزيعهــا توزيعــاً غــري جتــاري، ينبغــي 

 .emrgoegp@who.intين: توجيهها إىل املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، على العنوان املذكور أعاله؛ والربيد اإللكرتو 

mailto:emrgoksp@who.int
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  مقدمة .1

ة بشأن الربنامج العريب م املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط يف القاهرة مبصر مشاورَ نظَّ 
والنظر يف وذلك هبدف مراجعة أهداف الربنامج العريب واستعراض وضعه الراهن، ، 2016كانون الثاين/يناير  10 يف

يات  وحتديد الدور املنوط باملنظمة يف توفري املعلومات الصحية باللغة  ،والدروس املستفادة يف العقود الثالثة املاضيةالتحدِّ
ومناقشة دور املنظمة وغريها من املؤسسات والشركاء يف تشجيع نشر العلوم الصحية  ،وتيسري احلصول عليها العربية

 ستقبل الربنامج العريب.وتقدمي توصيات بشأن م ،وتدريسها باللغة العربية

ة الطبي العلومممثلون دوليون وإقليميون ملؤسسات وقد شارك يف املشاَورَة أساتذة ودكاترة من كليات الطب، و 
كبار العربية، ومعاهد الرتمجة، و  جمامع اللغةمؤسسات ترمجة وتأليف العلوم الصحية، و خرباء استشاريون (والصحية، و 

املوظفون املعنيون و ومديرو األقسام واملستشارون اإلقليميون ، الرئيسي ملنظمة الصحة العامليةموظفي اللغة/النشر يف املقر 
 .اإلقليمي)يف املكتب 

نقاط التقاطع بني ب املدير اإلقليمي باملشاركني وقال إن تركيز املشاَورَة ينصب على ويف الكلمة االفتتاحية، رحّ 
على وجه اخلصوص، يف  ،الصحة العاملية واملكتب اإلقليمي لشرق املتوسطالصحة واللغة العربية، وحتديدًا دور منظمة 

. وأوضح أن الربنامج العريب مل َتعد لديه توفري املعلومات الصحية باللغة العربية للدول األعضاء وللناطقني باللغة العربية
على ترمجة أهم منشورات يرُكِّز الربنامج املوارد الكافية لكي حيقق األهداف اليت ُوضعت عند نشأته، وعليه أصبح 

وطرح  مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ومع احتياجات الدول األعضاء. مبا يّتسق ومعلومات منظمة الصحة العاملية
يف اختاذها  ينبغي للمنظمةاخلطوات اإلضافية اليت وتتعلق القضية األوىل ب على املشاركني قضيتَـْني رئيسيتَـْني للمناقشة.

؛ وأما القضية الثانية فتتناول الـُمعجم ا االسرتاتيجيةأولوياهتا و النشر باللغة العربية، أكثر من جمرد تلبية احتياجاهت جمال
 وكيفية الـُمضي به ُقدماً. داملوحَّ  الطيب

 مت عدة عروض تقدميية أثناء هذه املشاَورَة وتناولت املواضيع التالية:وُقدّ 
 ريب.حملة تارخيية عن الربنامج الع •
 .ه إىل وزارات الصحة بشأن الربنامج العريباملوجّ  بياننتائج االست •
 .األهداف احلالية للربنامج العريب وإجنازاته وجتربته •
 األم.أمهية تدريس العلوم الصحية باللغة  •
 .توفري املعلومات الصحية باللغة العربية وترمجة العلوم الطبية والصحية وآفاق التعاون املستقبلي •
 .النشر باللغة العربيةتشجيع  •
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  2 الصفحة

 المناقشاتلخص مُ  .2

أشار املشاركون يف املشاَورَة إىل أن قضية تعريب العلوم الصحية قضية سيادية البد أن يكون فيها للحكومات دور 
فّعال. ومل تتوصل الدول العربية إىل موقف موحَّد بشأ�ا رغم َعقد عشرات املؤمترات هبذا الشأن. وقد حققت بعض 

املعنية بالتعريب تقدُّمًا ملموسًا ولكنها تواجه حتدِّيات كبرية منها فتور اهلمة السياسية وانعدام آليات املتابعة.  اهليئات
وأوضح املشاركون أن بعض اجلامعات ال تعتمد تعريب العلوم الصحية ولكنها َتود االستفادة من املواد الصحية والطبية 

ض البلدان اليت كان فيها التعريب قرارًا سياسيًا دون اختاذ أيّة ترتيبات تقنية أو املرتمجة. وُعرضت جتارب للتعريب يف بع
 إجراءات متابعة.

وأوضح املشاركون أنه يف ضوء غياب اسرتاتيجية واضحة بشأن التعريب على املستوى العريب، ينبغي للمكتب 
ووضع خطة اسرتاتيجية  ،ة بالتعاون مع املقر الرئيسيترمجة املطبوعات املهمة ملنظمة الصحة العاملياإلقليمي أن يركِّز على 

 واملوارد املالية املتاحة. للرتمجة إىل العربية بناًء على احتياجات الدول األعضاء واألولويات االسرتاتيجية للمنظمة

" الذي التعليم الطيب: وضع إطار للعمل 4–/ق62ش م/ل إواقرتح املشاركون تناول مسألة التعليم الطيب يف ضوء القرار "
تنظيم اجتماع رفيع املستوى بني وزراء الصحة ووزراء اعتمدته اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الثانية والستني، والذي طلبت فيه 

يمي للتعليم ه التنفيذ الفعَّال إلطار العمل اإلقليالتعليم العايل لتحقيق املستوى األعلى من التنسيق والتعاون الذي يقتض
 .الطيب

وأشار املشاركون إىل أن املعلومات الصحية والطبية تتجدد وتتغري كل يوم وال تساير الرتمجة إىل العربية هذا الركب. 
واقُرتح حتديد االحتياجات واألولويات يف جمال املعلومات الصحية للتغلب على تلك املشكلة، فيما اقُرتح أيضًا إنشاء 

لرتمجة العلمية. وخلص املشاركون إىل أن تعزيز تعريب العلوم الصحية يتطلب إضفاء صبغة مؤسسية صندوق إقليمي لدعم ا
على الشراكات يف هذا اجملال. إذ ميكن مثًال إرساء شراكات مع كليات الطب من أجل ترمجة األساتذة اجلامعيني 

الصحية ذات األولوية على ُطالب معاهد الرتمجة يف إطار  للمؤلفات املهمة غري املتوافرة باللغة العربية واقرتاح ترمجة املواضيع
 رسائلهم اجلامعية.

ويف ما خيص مسألة النشر باللغة العربية، ناقش املشاركون ترمجة منظمة الصحة العاملية ملنشورات اجلهات خالف 
املطبوعات املهمة على ترمجة املنظمة، فأكدوا على أنه يف ضوء قلة املوارد، ينبغي للمكتب اإلقليمي أن يركِّز موارده 

  .ملنظمة الصحة العاملية بالتعاون مع املقر الرئيسي

وتطرَّق املشاركون إىل الرتمجة اآللية وما تُتيحه من إمكانيات للرفع من اإلنتاجية. ورأى بعض املشاركني أن الرتمجة 
 توافر برامج فعالة.اآللية ال جتدي كثرياً يف النصوص الطبية، ولكن البعض اآلخر أشار إىل 

وانتقل املشاركون بعد ذلك إىل الـُمعجم الطيب املوحَّد مؤكدين أنه إجناز مهم البد من مواصلة تطويره. واقرتحوا اتباع 
أساليب عملية يف مراجعته. وميكن مثًال البدء بالنظر يف املالحظات اليت وردت بشأنه ووضع خطة لتلقِّي عدد أكرب من 

ه. وأشار بعض املشاركني إىل أن للُمعجم مقبولية مصطلحات مدى حول َعْرب إعداد استبيان مالحظات املستخدمني
قصور يف بعض البيئات، وهلذا ينبغي مراجعته وحتديثه وتوسيع نطاق استخدامه. واتفق اجلميع على أن تطويره يستوجب 

 إنشاء جلنة هلذا الغرض.
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  3 الصفحة

 لتوصياتا .3

على ترمجة املطبوعات املهمة ملنظمة الصحة العاملية وتركيز موارده  أنشطتهعم الربنامج العريب يف مواصلة د .1
بناًء على احتياجات الدول األعضاء للرتمجة إىل العربية اسرتاتيجية خطة ووضع  ،بالتعاون مع املقر الرئيسي

مع مراعاة أيَّة معايري قائمة فيما خيص ترمجة املنظمة للمطبوعات إىل لغاهتا  االسرتاتيجية للمنظمة واألولويات
 الرمسية. 

سيَّما يف جمال التوعية الصحية،  إعداد دراسة شاملة بشأن احتياجات اإلقليم من املعلومات الصحية، وال .2
 داً إىل نتائج تلك الدراسة. وحتديد اجملاالت ذات األولوية يف ترمجة املنشورات إىل اللغة العربية وذلك استنا

مواصلة دعم الـُمعجم الطيب املوحَّد مع الرتكيز على تطويره بشكل أكرب بوسائل منها: تشكيل جلنة خرباء  .3
 ه.تعزيز استخدامشاملة لتطويره و خطة ملراجعته وحتديد املضمون الذي حيتاج إىل التحديث، ووضع 

ريب ومواصلة احلوار مع اهليئات املشاركة يف االجتماع وغريها من العمل على أن يدعم الربنامج العريب حركة التع .4
 اهليئات املهتمة بالرتمجة والتعريب.

 العلوم الطبية والصحية. تعريبيف دعم حركة املنظمة  دورحتديد  .5
 



منظمة الصحة العاملية
املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
ص. ب. 7608، مدينة نرص 11371

 القاهرة، مرص
www.emro.who.int
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