
 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 أكتوبر/تشرين األول   اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
 الدورة الخامسة والستون 

 2018 تشرين األول/أكتوبر 18-15الخرطوم، السودان، 

 اجتماع جانبي

د    2018اإلصدار الجديد للمعجم الطبي املوحَّ

  أهداف االجتماع

ل أهداف 
َّ
د املتعدد  2018هذا االجتماع الجانبّي في إطالق إصدار عام تتمث من املعجم الطبي املوحَّ

 .اللغات على شبكة اإلنترنت وعرض املنصة اإللكترونية الجديدة للمعجم

 معلومات أساسية

اتحاد األطباء العرب الطبعة األولى من املعجم في بغداد بالعراق في فترة الستينات من القرن  أصدر 
 لحاجة البلدان العربية املاّسة إلى توحيد املصطلحات الطبية. وفي عام 

ً
، وبناًء على 1973املاض ي، تلبية

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية طلب اتحاد األطباء العرب ومجلس وزراء الصحة العرب، ُعِهد إلى املكتب 
نِشئت لجنة متخصصة من الخبراء في املصطلحات  لشرق املتوسط

ُ
بمسؤولية تطوير املعجم وتحديثه، وأ

الطبية لهذا الغرض. ولقد صدرت كل الطبعات السابقة لهذا املعجم بالتعاون مع اتحاد األطباء العرب، 
للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو( التابعة لجامعة الدول ومجلس وزراء الصحة العرب، واملنظمة العربية 

العربية، وبفضل اإلسهامات القّيمة التي قدمها األساتذة املدرسون في األكاديميات العربية، والخبراء، 
 واملهنّيون الصحّيون من وزرات الصحة والجامعات في إقليم شْرق املتوّسط.

نِشئت لجنة من الخبراء ملراجعة 2016لبرنامج العربي في عام وبناًء على توصية املشاورة الذي عقده ا
ُ
، أ

ف مصطلحيون للقيام 
ّ
املعجم وتحديث محتواه ووضع خطة شاملة لتطويره وتحسين استخدامه. كما ُوظ

 بما يلي: 

  ا للمجاالت تحديث بنية قاعدة املصطلحات القديمة للمعجم، بما يشمل تصنيف املصطلحات وفًق
في ضوء املمارسات املتبعة في املعاجم الطبية األخرى(؛ وإضافة ما يلزم من الطبية الفرعية )

 معلومات أخرى )صنف الكالم، ضوابط االستعمال، واملصدر( إلى قاعدة البيانات؛
  تحديد املصطلحات الطبية الجديدة غير املدرجة بعد في اإلصدار اإللكتروني للمعجم، والتوفيق بين

 ا ملنهجيات البحث املصطلحي؛جنبية وما يقابله باللغة العربية وفًق كل مصطلح طبي باللغات األ 
 حصر املصطلحات التي لم تعد مستعملة، وإضافة املصطلحات العربية الجديدة املقترحة؛ 
  تحديد املصطلحات العربية املستخدمة على نحٍو مختلف في البلدان/األقاليم، وإضافة جميع

  خصص لذلك؛املرادفات املستخدمة في املكان امل
 اإلشارة إلى الجموع الشاذة في اللغة العربية وإضافة الجموع املستخدمة في املكان املخصص لذلك؛  
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 توضيح صنف الكالم عند االقتضاء؛  
 درج

ُ
بعُد  حصر املصطلحات الطبية الواردة في املراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض التي لم ت

 في النسخة اإللكترونية للمعجم.

درجت فيه قاعدة 
ُ
وفي املرحلة النهائية من تطوير املعجم، اعُتمد نظام جديد إلدارة املصطلحات وأ

وِّ 
ُ
موقع إلكتروني جديد سهل االستخدام يوفر  ر البيانات القديمة. وفور اكتمال هذه الخطوة، ط

ا يبحث للمستخدمين خيارات بحث متقدمة، بما في ذلك أدوات لتحسين عمليات البحث وعرض حي مل
 عنه املستخدمون، إلى جانب مزايا أخرى تشمل اقتراح املستخدمين ملصطلحات جديدة وتقديم تعليقاتهم. 

ة رُجوَّ
َ
 النتائج امل

  د باعتباره أداة قّيمة يجب تشجيع املهنيين اإلحاطة علًم ا بأحدث إصدار للمعجم الطبي املوحَّ
استخدامها داخل إقليم شرق املتوسط الصحيين واملعاهد األكاديمية وطالب كليات الطب على 

 وخارجه.


