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  التعدُّدّية اللغوّية
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
بشـــأن  ١٥-٧١ج ص ع، اعتمدت جمعية الصـــحة العالمية الحادية والســـبعون القرار ٢٠١٨في أيار/ مايو   -١

ــــمية، حيث ُطلب من المدير العام، في جملة أمور، "أن يعدّ ة اللغويّ ديّ التعدُّ  ــ ــ ـــ ــ ــاواة بين اللغات الرســ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ة: احترام المسـ
ــبعين، منتقريرًا، يقدَّ  ـــحة العالمية الثانية والســـ ــــابقة  م إلى جمعية الصــ ـــات السـ خالل المجلس التنفيذي، عن "الممارســ

والخيـــارات والحلول التقنيـــة المحتملـــة، بمـــا في ذلـــك التـــدابير االبتكـــاريـــة والفعـــالـــة من حيـــث التكلفـــة وجميع اآلثـــار 
ـــادرة عن المنظمة يزنيّ ة والمَ البرمجيّ  ـــية الصـــ ـــاســـ ــمان إتاحة المعلومات التقنية األســـ ــ ــع الحالي وضــ ــ ــين الوضــ ة، لتحســــ
ها التوجيهية، ســواء أكانت خطية أم ســمعية بصــرية أم رقمية باللغات الرســمية الســت". ويســتجيب هذا التقرير ومبادئ

ـــابقة من هذاوقد نظر المجلس التنفيذي في  لذلك الطلب. ـــ ــ ــ ـــ ـــخة ســـ ـــ ــ ــ ــ دورته الرابعة في  هاالتقرير وأحاط علمًا ب نســـ
  ٢٠١٩.١الثاني/ يناير  ونفي كان واألربعين بعد المائة

  
ــــحة  )،٢٠٠٨( ١٢-٦١ج ص عوبعد اعتماد القرار   -٢ ــ ــ ـــ ــ المدير العام، في  منالذي طلبت فيه جمعية الصــ

ــأن التعدُّ يجملة أمور، أن  ــ ـــ ــين التوازن  ٢،ةة اللغويّ ديّ نفذ خطة العمل بشــ ــ ـــ ظلت األمانة تعمل في عدة مجاالت لتحســ
  بين اللغات الرسمية في إجراءاتها ووثائقها.

  
ـــبحــت اإلدارات اآلن قــادرة على بيــان خططهــا أولويات الترجمة  -٣ ــ ـــ ــ ــ ــــورات في بــدايتهــا . أصـــ ــ ــ ـــ ــ لترجمــة المنشــ

ـــر. وفي الثنائية   من ــ ــادرة عن منظمة  ٥٩٨، من بين ٢٠١٧-٢٠١٦خالل نظام إجازة النشــ ــ ــــورات صـــ ــ عنوانًا لمنشـ
ـــحة العالمية  ــ ر و الصـــ ـــِ ــ ــ ــت لها أرقام دولية معيارية للكتب، ُنشـ ــ ـــ صـ ـــِّ ــ ــ ــــينية  ١٦لعربية وللغة ا باطبوعاً م ١٦ُخصـ ــ بالصــ

  سبانية.ألبا ٥٥بالروسية و ٣٢بالبرتغالية و ٧بالفرنسية و ٨٩نكليزية وإلبا  ٣٨٣و
  
ــأن   -٤ ــحة العالمية بشـ ــة منظمة الصـ ، يجوز ألي ٢٠١٦في عام  المفتوح االســـتخدامإتاحة ومع اعتماد ســـياسـ

المنظمة وتوزيعها وتكييفها ألغراض غير تجارية، بشــرط أن يتم النشــر بموجب مطبوعات طرف خارجي اســتنســاخ 
ـــلي. وب ــــروط الترخيص األصـــ ــمن يما أن التكييف نفس شــ ـــ ــة على توّفر مةترجعمليات تضـ ــ ــياســ ــ ، فإن تأثير هذه الســ

  سيكون موضوعًا لتقييم مستقبلي.متعددة لغات بإصدارات 
  
عدد اللغات من محرري المواقع   -٥ بتحــديــد  اإللكترونيــة. يقوم فريق من محرري المواقع اإللكترونيةفريق مت

ــاء إ اللغـــات، و  خـــدمـــاتنكليزيـــة المطلوب ترجمتـــه، والتكليف بعمليـــات الترجمـــة من خالل إلالمحتوى بـــاللغـــة ا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ نشـ

                                                           
 ةالرابع جلسةللمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، ال ، والمحاضر الموجزة١٤٤/٣٨ت مانظر الوثيقة    ١

 .(باإلنكليزية) ١، الفرع ةعشر 

 .١الفقرة ، ١/سجالت /٦١/٢٠٠٨ج ص ع الوثيقةانظر    ٢
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ــفحات  ــ ـــفحة  ٩٣٧٩مقابل ، ٢٠١٧-٢٠١٦وتدقيق المحتوى. وخالل الثنائية  اإللكترونيةالصـ ــورة   إلكترونيةصــ منشـــ
ـــيفــت إللغــة ابــال ــ ــ ـــ ــ ــفحــة  ١٣٧١نكليزيــة، أضـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــينيــة و ١٩١٨بــالعربيــة و إلكترونيــةصــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــيــة   ٢١٨١بــالصـ ــ ــ ـــ ــ ـــ بــالفرنسـ
  ماليين كلمة. ٣سبانية. وخالل نفس الفترة، تمت ترجمة ألبا ١٨٢٨بالروسية و  ١٧٤٧و
  
ـــي  -٦ ــســ ـــتودع المؤســـ ــدار  الفريق العالمي المعني بالمكتبات . قامالمســ ــ ــحة العالمية بإصــ ــ التابع لمنظمة الصــ

بلية االكتشــاف، وخاصــية بحث تحديث لنســخة المســتودع المؤســســي لتبادل المعلومات يوفر الميزات التالية: زيادة قا
طة مع سهولة االقتباس، وتقارير إحصائية مع تحديد الموقع الجغرافي، وتتّبع ة مبسّ ثلى مع توصيات، وواجهة بينيّ مُ 

ســـجل،  ٢٢٠ ٠٠٠المســـتودع  حوية. وياالقتباســـات اإلعالمية االجتماعية والتقليدية، وٕادارة جودة البيانات الوصـــفيّ 
  .اً مليون عملية تنزيل شهري ٢,٩توسط ويسّجل في الم

  
ـــطلحات  -٧ ــ ــاليب التحرير والمصــ ــ ـــدر المكتب اإلقليمي ألوروبا أســـ ـــ ــ ـــدارات . أصــ ـــ ــ  نظمةم دليلمحلية من إصــ

ن المكتب مباللغات الفرنسـية واأللمانية والروسـية؛ وصـدرت نسـخة باللغة العربية  ألسـاليب التحرير الصـحة العالمية
  اإلقليمي لشرق المتوسط.

  
ـــورات  -٨ ــ ـــمية. لكن من تملك . المنشـــ ـــ ــ ـــر بأيٍّ من اللغات الرســـ ــ ـــ ــ ــــحة العالمية خيار النشـ ــ ــ مكاتب منظمة الصـــ

ــدر النكليزية هي إلالعملية، تعّد اللغة ا  الناحية ـــ ـــورات،  يةلغة المصـ ــبما  حيث يتملمعظم المنشـــ ــ ـــدار ترجمات حســ ــ إصـ
ــ التمويل ومتى تسّنى ذلك. وتمنح المنظمة حقوق الترجمة لناشرين خارجيين؛ وقد ُأِذن ب  يسمح ــ  عملية ترجمة ٤١٠ــــ

  .٢٠١٧-٢٠١٦لغة غير رسمية) في الثنائية  ٥٣لغة (خمس لغات رسمية و ٥٨منشورًا إلى  ٢٧٣  لـ
  
ـــل   -٩ ــل التالية الوتواصــ ــالســـ ــ ـــر السـ ـــحة العالميةد اللغات: محتوى متعدبمنظمة نشــ ــرة منظمة الصــ ــ (النص  نشـ

المجلة الصــحية لشــرق ؛ ســبانية)ألنكليزية؛ والخالصــات باللغات العربية والصــينية والفرنســية والروســية واإلالكامل با
ـــط ــات باللغات العربية واإل(النص الكامل بالعربية أو ا المتوســ ـــية؛ والخالصـــ ـــية)؛ إلنكليزية أو الفرنســ نكليزية والفرنســ

نكليزية والفرنسية)؛ إل(باللغتين ا السجل الوبائي األسبوعي؛ ليزية والروسية)نكإل(باللغتين ا بانوراما الصحة العمومية
د واالســـتجابة في مجلة الترصـــُّ ســـبانية)؛ ألنكليزية والبرتغالية واإل(باللغات ا مجلة الصـــحة العمومية للبلدان األمريكية

ــين غرب المحيط الهادئ ــ ــ ــحة العالميةنكليزية)؛ إلية وا(باللغتين الصــ ـــ ــ ــرة المعلومات الدوائية لمنظمة الصـ ــ ــ (باللغة  نشــ
  سبانية).ألنكليزية والفرنسية والالتينية واإلالملكية باللغات االمسّجلة نكليزية، مع كتابة األسماء الدولية غير إلا
  

نكليزية أو الفرنســـية أو إل(النص الكامل با المرصـــد الصـــحي ألفريقياوكانت آخر مرة صـــدرت فيها ســـلســـلة   -١٠
  .٢٠١٣ ويولي نكليزية والفرنسية والبرتغالية) في تموز/إلالبرتغالية؛ والخالصات باللغات ا

  
تعزيز الجودة وزيادة عدد المنتجات يســتهدف مشــروع دعمًا ل، قدم االتحاد الروســي أمواًال ٢٠١٨وفي عام   -١١

ــادرة عن  ـــ ــ ــ ـــ ــين منظمة والالاإلعالمية التقنية والعلمية الصـ ــ ــ ــ ـــ ـــية، وتحســ ــ ــ ـــ ــ على القطاعات تعميمها متاحة باللغة الروسـ
ــية. ونتيجًة  ــتهدفة الناطقة بالروســــ ــ ــروعالمســ ــ ــيًا ًا طبوعم ٢٧ترجمة تمت ، للمشــ ـــ ـــدرت رئيسـ ــية في وصـــ ــ باللغة الروســ

ـــي و   المقر ــ ــ ـــافة إلى طبع؛ المكتب اإلقليمي ألوروبان مالرئيســـ ــ ــ ـــورًا و ٢٣ هذا باإلضـــ ــ ـــ على  وتوزيعهامجالت  ٥منشــ
 باللغة الروسية اً مطبوع اً قائم منشوراً  خمسة وأربعينتحويل  كما تمالقطاع المستهدف في البلدان الناطقة بالروسية. 

نشرة عددان خاصان من  وُنِشر .المستودع المؤسسيإلى  بنداً  ٢٦٩تخص بيانات وأضيفت  إلى الشكل اإللكتروني
ــــحة العالمية ــية  منظمة الصـــ ــ ـــحة العموميةوأربعة أعداد من بالروســـ ــ ـــًال عن ذلك، و  .بانوراما الصــ ــ ئ معجم فضــ ــِ ــ ُأنشـــ

ـــم عن البيانات  ــحية وقســ ــ ــيع صـ ــ ــرة مواضـ ــ ــية لعشـ ـــحة العمومية، إلى جانب محتوى باللغة الروســـ ــطلحات الصــ لمصـــ
   .للمكتب اإلقليمي ألوروبا اإللكترونيعلى الموقع  ،والبّينات
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  التنسيق
  

ــحة العالمية   -١٢ ــ ــمن نطاقتعمل منظمة الصـــ ــ ــع منظومة األمم المتحدة على  ضـــ ــ ــغيل الخدمات وضـــ ـــ إطار تشــ
الترجمة التحريرية والشـــفوية  خدماتالمشــتركة كجزء من خطة إصــالح األمم المتحدة؛ حيث ُيعتَبر التوزيع العالمي ل

العديد من ة ضـــمن اختصـــاص ة اللغويّ ديّ منظمة، تدخل التعدُّ لأحد المجاالت قيد المناقشـــة. وفي المكاتب الرئيســـية ل
  اإلدارات، بما فيها تلك المختصة بالموارد البشرية، واألجهزة الرئاسية، واالتصاالت والمنشورات.

  
  تنمية قدرات الموظفين

  
ـــحة العالمية للموظفينتقدّ   -١٣ ــ عد م اللغات عن بُ برنامجًا لتعلُّ  ، من خالل برنامج اللغات العالمي،م منظمة الصــ

ــميةعلى اإلنترنت  ــ ر وباللغتين األلمانية والبرتغالية باللغات الرسـ ـــّ ــروط،  وهو ُمَيســ لجميع موظفي المنظمة بنفس الشـــ
ـــيع نطاق تعلُ مركز عملهم كان  أياً  ــ ــ ـــ ــ ــ ــمل جميع مراكز العمل، رغم أالموظفين م . وقد أتاح ذلك توسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ن للغات ليشـ
ــةاإل ــاحــ ـــابتــــ تــ ـــت الإلل ةالثـ ـــامي تزال تنترنـ ــاكن. وبين عـ ـــة في بعض األمــ ــكلـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــل مشـ  التحق، ٢٠١٨و ٢٠١٦مثــ
ــه  مـــا ــة العربيـــة و ١٥٨بتلـــك البرامج؛  ينموظف ٥٤٠٩  مجموعـ ـــًا للغـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــينيـــة و ٧٧دارسـ ــ ـــ ـــ ــ نكليزيـــة إلل ١٨٩٠للصــ
مستويات تبدأ وتغطي الدورات  سبانية.ألل ٥٩٨للروسية و ٧٨للبرتغالية و ٧٨لأللمانية و ١٥٤للفرنسية و  ٢٣٧٦و

وروبي المرجعي المشـــترك للغات). وُتَدرَّس وفق اإلطار األ C1 إلى A1من مســـتوى المبتدئين إلى مســـتوى الكفاءة (
ثمانية مشــاركين كحد أقصــى، تســتوعب  افتراضــية اللغات العربية والصــينية والروســية والبرتغالية في فصــول دراســية

ــطة  ــ ــ ـــ ــكل إلكتروني مختلط يجمع بين أنشــ ـــ ــ ــ ــبانية بشــ ــ ــ ـــ ـــية واأللمانية واألســ ــ ـــ ــ على فيما ُتَدرَّس اللغات اإلنكليزية والفرنسـ
ـــافًة إلى امتحان األمم المتحدة بإي اإلنترنت ــ ـــب كل دارس مع دروس هاتفية فردية. وتعترف المنظمة، إضــــ ــ قاع يناســــ

  لكفاءة في اللغة المطلوبة.بات لللكفاءة اللغوية، بشهادات لغوية خارجية مختارة أخرى كإث
  

ـــادر عن ويحدّ   -١٤ ــ ـــ ــــاغرة صـ ــ منظمة المهارات اللغوية المطلوبة والمرغوبة، ويتم تقييم الد كل إخطار بوظيفة شـــ
ـــحين للتأكد من  ــ ـــ ـــية. الكفاءة في ب تمتُّعهمالمرشـ ـــ ـــــخصـــ ــ هذه المهارات من خالل اختبارات تحريرية و/ أو مقابالت شــ

ــــة التوظيف عبر اإلنترنت باللغة ا ــ ــواغر ومنصــ ــ ــعارات الشــــ ـــ نكليزية. ويمكن للموظفين اإلفادة عن إلوتتوفر حاليًا إشـــ
  منظمة.الهاراتهم اللغوية من خالل دليل م
  

  الترجمة الفورية في االجتماعات
  

ــــحة العالمية مع مترجمين   -١٥ ــــيًا مع االتفاق فوريينتتعاقد منظمة الصــ ــيير االجتماعات تماشــ على  الُمبَرم لتســــ
ـــروط توظيف مترجمي  الفوريينمع الرابطة الدولية لمترجمي المؤتمرات  منظومة األمم المتحدة  نطاق ـــ ــ ـــ ــ ــأن شــ ــ ــ ـــ ــ ـــ بشــ

ــتخدم المقر الرئيســـي للمنظمة ٢٠١٧-٢٠١٦  لفترات قصـــيرة. وخالل الثنائية الفوريينالمؤتمرات  مترجمًا  ٤٣٣، اسـ
. واسـتأثرت اجتماعات األجهزة الرئاسـية بحوالي نصـف هذا الفوريينيوم عمل للمترجمين  ٥٢٣٦لما مجموعه  فورياً 

  دوالر أمريكي. مليونينحو المجموع، بتكلفة بلغت 
  

د وال   -١٦ بســـبب  عادًة  الفوريينمترجمين ال بخدماتاالجتماعات التقنية على المســـتويين العالمي واإلقليمي ُتَزوَّ
  تكلفة هذه الخدمة ومتطلبات البنية التحتية في قاعات االجتماعات.

  
  المراسالت الرسمية

  
إلى الدول األعضـاء  دورياً خطابًا  ٥٠المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية سنويًا أكثر من  َيصُدر عن  -١٧

ـــاء.  ٤٠٠٠وأكثر من  ـــ ــــمية التي تطلبها الدول األعضــ ــ ــتوى، باللغات الرســ ــ ــ ــؤولين رفيعي المســ ـــ ــ خطابًا فرديًا إلى مسـ
  .لألقاليمر المكاتب اإلقليمية بالمثل خطابات باللغات الرسمية صدِ وتُ 
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  اللغات ماتخد
  

اللغات  خدماتها باللغات الرسمية. وُتعتَبر محاضر ر منظمة الصحة العالمية وثائق األجهزة الرئاسية و توفّ   -١٨
تتولى   التابعة لكل مكتب رئيسي مسؤولة عن إصدار هذه الوثائق فضًال عن المراسالت والمنشورات التنظيمية. كما

ــؤولية التعاقد مع مترجمين خارجيين لترجمة  خدمات ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــي وبعض المكاتب اإلقليمية مسـ ــ ـــ ــ ــ اللغات في المقر الرئيســـ
  المطبوعات التقنية، من أجل ضمان الجودة واالتساق في جميع أنحاء المنظمة.

  
مليون كلمة،  ٢٨,٥منظمة بترجمة ما مجموعه الاللغات في  خدمات، قامت ٢٠١٧و ٢٠١٦وفي عامي   -١٩

٪ من المحتوى المترَجم ٣٧، مّثلت اللغة الفرنسية ٢٠١٧الثنائية السابقة. وفي عام  خاللمليون كلمة  ٢٥ بـ مقارنةً 
ــبانية ألوا ــ ــ ــية ١٨,٤ســــ ــ ــ ــ ـــينية ١٣,٥٪ والعربية ١٤,٦٪ والروســ ــ ــ ــتعانة ت٪. و ٣,٤نكليزية إل٪ وا١٢,٣٪ والصـــ ــ ــ تم االســــ

  نشورات تقنية.م اً ها تقريببمصادر خارجية فيما يقرب من نصف جميع الترجمات، وكل
  

  اإلجراءات المقترحة
  

اللغات التابعة لألمم  خدمات، تعمل األمانة بالتعاون مع ١٥-٧١ج ص ع استجابًة للطلب الوارد في القرار  -٢٠
ــع ُنُهج ال تترتّ  ــ ــ ـــ ـــّ ٢٠١٨ب عليها أي تكاليف. وفي عام المتحدة لوضــ ــ ــ ـــ لت إلى اتفاق مع األمم المتحدة لتنفيذ ، توصـ

دعم تسترداد التكاليف عملية ال، وهي أداة الترجمة بمساعدة الحاسوب في األمم المتحدة، على أساس eLUNa  أداة
ــتثمارية المســـــتمرة، ولكن ـــحة ها ســـــتحقق التزامات األمم المتحدة االســـ ــتخدام منظمة الصــ وفورات كبيرة فيما يتعلق باســـ

ـــي والمكاتب العالمية لألدوات المتاحة تجاريًا. ومن المتوقع أن ينفَّذ االتفا ــ ـــ ــكل كامل فيما يخص المقر الرئيسـ ــــ ــ ق بشـ
ـــاء  ٢٠١٩اإلقليمية في عام  ــيتيح إنشـــ ــ ــتفيد منه المترجمون الخارجيون للمحتوى التقني للمنظمة، مما ســ ـــوف يســــ وســـ

. وتتضمن UNTERM  لمصطلحات المشتركة وتبادلها من خالل نظام مراجع مصطلحات األمم المتحدةلموسوعة 
ـــوف تللترج اً مكون eLUNaأداة  ــ ـــ ــ ـــتخدام الترجمة اآللية بالتعاون مع  درسمة اآللية، وســـ ــ ـــ ــ المنظمة إمكانية تعزيز اســـ

ــاركين الفاعلينالمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحدة. كما تَعّد المنظمة  ــ ــ ـــ ــ ـــ في إطار األمم  أحد المشــ
كاسب في شكل إصدار وثائق األجهزة مشروع عن مُيتوّقع أن يسفر هذا ال، و ّية الداللّيةالتبادل اتالمتحدة لالستخدام

  بجميع اللغات.على نحو أكثر مالءمة من حيث التوقيت وتيسير إتاحتها الرئاسية 
  

ـــيتم تحديد الومن أجل تلبية الطلب المتزايد على محتوى   -٢١ ــ ــ ـــ ــبكة اإلنترنت بلغات متعددة، ســ ـــ ــ ــ منظمة على شـــ
  منهجية في المجاالت التالية:المراكز المتعاونة المحتملة للعمل على إجراء عمليات تطوير 

ـــماح لزوار   • ــبيل المثال، الســ قياس وتلبية الطلب على المحتوى المتعدد اللغات على اإلنترنت (على ســـ
القيام، وتيســير بتســجيل طلباتهم للحصــول على المعلومات بلغات مختلفة،  اإللكترونيموقع المنظمة 

  لطلب)؛لد تسجيل مستوى محدد مسبقًا ية بمجر لحظمن خالل الترجمة اآللية، بتوفير ترجمات 

ــــورات المنظمة  اتأولوي رتيبإيجاد طرق لت  • ــ ــ ـــ ــ أخذ في االعتبار حجم على نحو يعمليات ترجمة منشــ
الفئة الســـكانية التي تتحدث اللغة المســـتهدفة، وٕامكانية وصـــولها إلى مصـــادر بديلة لمعلومات مماثلة، 

  والسياق الذي يتم فيه إصدار المنشور؛

  بجميع اللغات الرسمية لتعزيز التنوع؛ يةوثائق مصدر إصدار   •
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عداد ملخص تلقائي إ قياس الطلب على المحتوى بداللة استخدام مصطلحات البحث بلغات متعددة؛ و   •
ــفحات المنظمة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــلة، وتقديمها على الفور للقراء مع إخالء  اإللكترونيةوترجمة آلية لصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ذات الصـ

  ؛التي ُيعتّد بهاة هي النسخة نكليزيإلللمسؤولية مفاده أن النسخة ا

ـــاتإجراء تجارب للترجمة الفورية اآللية   • ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاشـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــوص على شــ ـــ ـــ ــ ــ فيما يخص  من خالل عرض النصــ
  االجتماعات التقنية؛

  ة على الحصائل الصحية.ة اللغويّ ديّ قياس تأثير التعدُّ   •
  

  اإلقليمية:عمليات التطوير المحتملة التالية بالتعاون مع المكاتب تتم دراسة وس  -٢٢

  توحيد وترجمة جميع إشعارات الشواغر؛  •

ـــم جميع المبادئ التوجيهية ل  • ـــ ــــمان أن تضــ ــ ـــيات المتاحة بجميع لضــ ــ منظمة، كحد أدنى، موجزًا للتوصـــ
  اللغات الرسمية في وقت النشر؛

  الترجمة؛ دارسيالمشاركة في برنامج األمم المتحدة ل  •

  الرسمية؛اللغات تتجاوز إصدار الوثائق بلغات   •

ــدارات تحديد الحاجة إلى عمليات ترجمة   • ـــورات المنظمة في بدايإصـــ تها، والموارد متعددة اللغات لمنشــ
  ؛إلنتاجهاالالزمة 

تاحة منشورات المنظمة باللغات إ النشر المشترك والتعاون مع مؤسسات خارجية لتوسيع مدى توافر و   •
  المناسبة.

  
  ةيزنيّ ة والمَ اآلثار البرمجيّ 

  
أولوياتها  رتيبسياق إصالح منظمة الصحة العالمية، يخضع تخطيط المنتجات المعيارية والقياسية وت في  -٢٣
ــتعراضال ــيل المتطلبات التقديرية من الموارد)(انظر الجدول لالطّ  إجرائي ســــ ــ ــيات الع على تفاصــ ـــ ــمل التوصــ . وتشــــ

ة للمنظمة من أجل تحديد قائمة عناوين ة المســـتمّدة من هذا االســـتعراض تشـــكيل لجنة تمثل المســـتويات الثالثاألوليّ 
للثنائية. ومن شأن تخفيض عدد المنشورات أن يوفر المزيد من الموارد لعمليات الترجمة. وستؤدي القرارات المتعلقة 

  الموارد. ٕاتاحةو االحتياجات على المستوى الُقطري بين  الموازنةبتمويل عمليات الترجمة إلى 
  

 اإللكترونيالموقع فيما يخص بلغات متعددة  اإللكترونيةوســـيتطلب إنشـــاء فريق كامل من محرري المواقع   -٢٤
االستنتاجات وسيتم االسترشاد بلمقر الرئيسي ثالثة موظفين فنيين إضافيين بما يضمن تخصيص محرر لكل لغة. ل

 ةة اللغويّ ديّ خاص معني بالتعدُّ وضــع اختصــاصــات جديدة لمنســق من أجل ســتعراض اإلجرائي الالمســتخلصــة من ا
  .في المنظمة
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  بيان تفاصيل المتطلبات التقديرية من الموارد (بماليين الدوالرات األمريكية) :الجدول
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  إقليم
جنوب   األمريكتان  أفريقيا

  شرق آسيا
شرق   أوروبا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

المخّطط الموارد 
  في  لها

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٣٠,٢٥  ٠,١٤  ١,٤٣  ٣,٢٥  -  ٣,١٠  ٢,٦٠  ١٩,٧٣  الموظفون
  ١٠,٦٦  -  ٠,٠٣  ٠,٣٤  -  ٢,٠٠  ٠,٠٣  ٨,٢٦  األنشطة
  ٤٠,٩١  ٠,١٤  ١,٤٦  ٣,٥٩  -  ٥,١٠  ٢,٦٣  ٢٧,٩٩  المجموع

الموارد اإلضافية 
في  الالزمة
٢٠١٩-٢٠١٨  

                  الموظفون
                  األنشطة
                  المجموع

المزمع الموارد 
في  التخطيط لها

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٣٠,٥٩  ٠,١٤  ١,٥٠  ٣,٢٥  -  ٣,١٠  ٢,٦٠  ٢٠,٠٠  الموظفون
  ١١,٥٠  -  ٠,٥٠  ٠,٥٠  -  ٢,٠٠  ٠,٥٠  ٨,٠٠٠  األنشطة
  ٤٢,٠٩  ٠,١٤  ٢,٠٠  ٣,٧٥  -  ٥,١٠  ٣,١٠  ٢٨,٠٠  المجموع

 الثنائّيات المقبلة
الموارد المزمع 

  التخطيط لها

  ٣٠,٥٩  ٠,١٤  ١,٥٠  ٣,٢٥  -  ٣,١٠  ٢,٦٠  ٢٠,٠٠  الموظفون
  ١١,٥٠  -  ٠,٥٠  ٠,٥٠  -  ٢,٠٠  ٠,٥٠  ٨,٠٠  األنشطة
  ٤٢,٠٩  ٠,١٤  ٢,٠٠  ٣,٧٥  -  ٥,١٠  ٣,١٠  ٢٨,٠٠  المجموع

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  بشأن الخطوات التالية. إرشاداتإلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم  ةمدعوّ جمعية الصحة   -٢٥
  
  

=     =     =  


