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  ١٢٤/٢٤م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٨ نوفمبر/ الثاني تشرين ٢٧   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/24   من جدول األعمال المؤقت ٢-٧البند 
  
  
  
  

  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية
  

  تقرير من األمانة
  
  

الخاصة بالتعددية اللغوية إبان دورته الحادية والعشرين بعد        أحاط المجلس التنفيذي علماً بخطة العمل         -١
 وناقش، في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ ٢٠٠٧.١مايو / المائة المنعقدة في أيار  

ـ  "تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية" المعنون ٩ق١٢٢م تواعتمد القرار    ٢خطة العمل،  راراً ، وهو يتـضمن ق
، ٢٠٠٨مـايو   / واعتمدت جمعية الصحة العالمية، في أيـار      . معروضاً على جمعية الصحة العالمية للنظر فيه      

 الذي طلب إلى المديرة العامة أن تعد، قبل دورة المجلس التنفيذي الرابعة والعـشرين               ١٢-٦١ج ص ع  القرار  
الً اآلثار المالية المترتبة ضـمن إطـار الخطـة          بعد المائة، جدوالً زمنياً لتنفيذ خطة العمل وجدوالً يبين إجما         

  .٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل 
  

  التقدم المحرز والجدول الزمني لتنفيذ مجاالت العمل المقترحة
  
 تم إنشاء فريق لتنسيق سياسة النشر من أجل إسداء المشورة للمديرة العامة بـشأن               .أولويات الترجمة   -٢

  . أولويات الترجمةجملة أمور منها تحديد
  
وتم إعداد قائمة بوثائق المنظمة والمنتجات اإلعالمية المترجمة إلى اللغات الرسمية بغية توضيح حالة                -٣

كما ُأعدت قائمة رئيسية تضمنت جميـع  . توافر هذه المنتجات في الوقت الراهن في كل لغة من اللغات المعنية    
وتغطـي هـذه    . المنظمة، والتي اعتمدت لغرض اإلعداد والنشر     المواد اإلعالمية المزمع إنتاجها على صعيد       

  . وهي تتضمن الترجمات المقترحة لتلك المواد٢٠٠٩-٢٠٠٨القائمة الفترة 
  
، بدأت عملية التشاور غير الرسمي مـع الـدول          ٢١-٦١عج ص    واستجابة للطلب الوارد في القرار      -٤

مة؛ وقد انعقدت اجتماعات أولية لمناقشة أولويـات        األعضاء من أجل وضع استراتيجية لتحديد أولويات الترج       
 المزمع إصدارها بحيث تتمكن   كما ستتاح القائمة الرئيسية بالمنشورات      . الترجمة إلى اللغتين الروسية والصينية    

ويتوقع أن يقـوم    .  اقتراحات الدول األعضاء بشأن أولويات الترجمة      من تلقي المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة     
نسيق سياسة النشر بتنسيق عملية تحديد تلك األولويات على صعيد المنظمة ككل، وأن يقدم توصياته في                فريق ت 

وسيجري رصد عدد العناوين المنشورة بلغات متعددة خالل الـسنوات األخيـرة مـن الخطـة                . ٢٠١٠عام  
  .، وذلك بغية تقييم فعالية االستراتيجية٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل 

                                                           
  ).كليزيالنص اإلن(، المحضر الموجز للجلسة الثانية ١/سجالت/ ١٢١/٢٠٠٧م ت   الوثيقة  ١
  ، الفرع حاء١٢٢/٢٩م ت   الوثيقة  ٢
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من الناشرين بعد التعرف على المزيد وسيزداد عدد المنتجات اإلعالمية المترجمة التي تنتجها المنظمة    -٥
 ٢٠١٠ ، في الفترة بين عامي    وسيزداد.  للمعايير المطلوبة  والشركاء من خارج المنظمة لترجمة منشوراتها وفقاً      

 تطبيـق   وسيتواصـل . ارج المنظمـة  عدد الوثائق التي سيعهد بترجمتها ونشرها إلى ناشرين من خ          ،٢٠١٣و
  .معايير مراقبة الجودة الصارمة، مع إجراء مسح لرصد جودة الترجمة

  
 مواد بلغات متعـددة علـى      في إتاحة    إحراز تقدم تم  . نترنتق متعدد اللغات من محرري شبكة اإل      فري  -٦

وفيما يلي أعداد صفحات    . يةنترنت ومواقع العديد من المكاتب اإلقليمية والقطر      اإل موقع المنظمة الرئيسي على   
: ٢٠٠٨شهر الثمانية األولى من عـام       نترنت التي نشرت على موقع المنظمة باللغات الرئيسية في األ         شبكة اإل 
وكـان عـدد الـصفحات      . ٣٧٠ ،سبانيةأل؛ ا ٢٧١ الروسية،   ؛٧٦١؛ الفرنسية،   ٢٩١؛ الصينية،   ٣٤٥العربية،  

؛ ٦٠٠؛ الروسـية،    ٩٠٠؛ الفرنـسية،    ٦٠٠؛ الصينية،   ٦٠٠العربية،  :  كاآلتي ٢٠٠٩المقترح نشرها في عام     
  .٦٥٠سبانية، ألا
  
ررين المتفرغين للعمل في موقع      تعيين فريق يضم ستة من المح      ،٢٠١١-٢٠١٠ الثنائية خالل   ،وسيتم  -٧
يلي وفيما  .  المتعددة اللغات وتنوعها، ولتحسين أبعاد التغطية      وادهنترنت التابع للمنظمة من أجل زيادة عدد م       اإل

؛ ١٥٠٠؛ الـصينية،    ١٥٠٠العربيـة،   : نترنـت اللغات الرسمية في موقع اإل    أعداد الصفحات المتوقع نشرها ب    
 للمكاتب اإلقليميـة    نترنت التابعة كما ستزيد مواقع اإل   . ١٨٠٠ ،سبانيةأل ا ؛١٥٠٠ الروسية،   ؛٢٢٠٠الفرنسية،  

 مهمـة تحريـر وإنتـاج       آليات إسـناد  سة  وستجري درا . نترنت التي تنشرها بلغاتها الرسمية    عدد صفحات اإل  
  .المحتويات بلغات متعددة إلى جهات خارجية

  
. ٢٠١٣ نترنت المتعددة اللغات والرفيعة الجودة زيادة كبيرة بحلول عـام         وسيزداد حجم محتويات اإل     -٨

ـ  ـة باللغ ـع المنظم ـنترنت المتوقع نشرها في موق    وفيما يلي أعداد صفحات اإل     ة فـي الفتـرة     ـات الرسمي
  .٢٣٠٠سبانية، أل؛ ا١٧٥٠ ،؛ الروسية٢٨٠٠؛ الفرنسية، ١٧٥٠؛ الصينية، ١٧٥٠العربية، : ٢٠١٣-٢٠١٢

  
 وغيرهم  اإلنترنتتم تأسيس فريق عمل عالمي يضم أمناء المكتبات ومسؤولي          . المستودع المؤسسي   -٩

 مـستودع مؤسـسي     من أجل إنـشاء   من الخبراء العاملين في مقر المنظمة الرئيسي ومكاتبها اإلقليمية، وذلك           
 إلى اتفاق ،٢٠٠٨ في مطلع عام     ،وقد توصل فريق العمل   . للمنتجات اإلعالمية باللغات الرسمية وغير الرسمية     

وتم االنتهاء من إعـداد     .  الخاصة بالنظم والمحتويات   التوضيحية والمتطلبات بشأن المعايير المشتركة للبيانات     
وبعد اختيار الوسيلة   .  اختبار الوسائل البرامجية ذات الصلة     االقتراح الخاص بالمستودع المؤسسي ويجري اآلن     

نقل منتجات المنظمة اإلعالميـة     االستمرار في    تصميم نمط النظام وتنفيذه، مع       سيتواصلالبرامجية المناسبة،   
  . مكتبة المنظمةالحالية التي تحتويهامن قواعد البيانات 

  
 من المطبوعات والوثـائق وهـي      على بضعة آالف     ويحتوي نظام مكتبة المنظمة في الوقت الحاضر        -١٠
ويتاح معظم هذه المنـشورات     .  لغة أخرى  ٥٠منشورات بأكثر من    احة بكل لغة من اللغات الرسمية، وعلى        مت

 بنحو سـتة ماليـين       ضوئياً  مسحها يتعينويقدر عدد صفحات المنشورات والوثائق التي       .  فقط في شكل ورقي  
.  من أجل تيسير البحث بلغات متعددة في المجموعة بأكملها         التوضيحية إضافة البيانات    وسيتعين كذلك صفحة،  
مسح وتحميل المنتجات اإلعالمية بلغات متعددة، مع تصميم وتنفيذ نمط المستودع           ،  ٢٠١٣، في عام    وسيكتمل

ات مـوظفي    تعزيز قـدر   بهدفكما سيجري تنفيذ أنشطة     . المؤسسي ووسيلة البحث السريع والوصالت البينية     
  . المنتجات اإلعالمية بأنفسهمأرشفةالمنظمة على 

  
، وذلـك    الرئيـسية  والتعابيرينبغي تحقيق االتساق في استخدام المصطلحات       . والمصطلحات األسلوب  -١١

قليمية فـي بعـض     اإل لفوارقا بالرغم من وجود بعض   و. فعالية إتاحة االتصال المباشر بلغات متعددة     ل ضماناً
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والبد أن يكون هناك، على نطاق المنظمـة        . بالصحة العمومية فيما يتصل   استثنائية   تظل فوارق فإنها  اللغات،  
 التقنية الخاصة بالصحة    والتعابيربرمتها، تساوق في استخدام اللغات، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات           

كما . ومسارد المصطلحات  أسلوب األدلة بذل جهود توحيد    ،  ٢٠٠٨ عام    في ،وقد تواصل . العمومية في كل لغة   
تم تنسيق العمل عن طريق االجتماعات السنوية التي نظمت لرؤساء أقسام الترجمة في المنظمة، مع إسهامات                

 من هذه األعمال    الكثيروأتيح  . أخرى من االجتماعات المشتركة التي نظمت ألقسام الترجمة من شتى الوكاالت          
  .ال يمكن النفاذ إليه إال باستخدام كلمة مرور معينةموقع لموظفي المنظمة والمترجمين الخارجيين على 

  
. برمتهـا  والمصطلحات على صعيد المنظمـة       األسلوب سياسة واضحة لتوحيد     صياغةومن المزمع     -١٢

 الحاجـة إلـى     وستمس.  من اللغات الرسمية   أخريين في لغتين    باألسلوبوسيجري كل سنتين نشر أدلة خاصة       
 لتغطية جميـع المجـاالت       باللغات المعنية في إطار عملية التوحيد، وذلك ضماناً         محررين تقنيين للعمل   تعيين

  .التقنية المشمولة بهذه المسارد
  

 التي أصدرتها المنظمة بلغـات متعـددة      زيادة كبيرة في عدد المنتجات اإلعالمية        سجلت. المنشورات  -١٣
 خالل األشهر التسعة األولـى   بلغات متعددة  وثيقة   ٢٠٠بالتعاون مع شركائها الخارجيين، حيث نشر ما يقارب         

من  ٢٠٠٩عام  ويتوقع االنتهاء في أواخر     . ٢٠٠٧يقة نشرت في عام      وث ١٥٦ بالمقارنة مع    - ٢٠٠٨من عام   
 على صعيد المنظمة ترشيد      واسعاً وسيتيح استخدام هذه اللغة استخداماً    . XMLدراسة تجريبية عن استعمال لغة      

  .لكترونية موحدةز مردودية النشر في صيغة إ وتعزيعمليات النشر القائمة
  

 فيما يتصل بمنشورات مختارة تـصدر بلغـات         XMLويتوقع أن تقنن ممارسة التنضيد باستخدام لغة          -١٤
 إصـدار فـي    XML لغـة    اعتماد المقبلة   الثنائيةوسيتم تحديد فئات منشورات المنظمة، وسيجري في        . متعددة

، سينفذ تقييم لعمليات النشر التي وأخيراً. باط  نماذج وصيغ موحدة بشأنهاالمنشورات المدرجة في فئات تم استن
 النشر بلغـات متعـددة   يستمرويتوقع أن . XMLتقوم بها المنظمة، وسيدرج ضمنه تقييم لمردودية اعتماد لغة          

  .عند انتهاء فترة تنفيذ الخطة، وذلك من خالل وفورات التكلفة وعوائد المبيعات وحقوق الملكية
  

يشير تقرير أعده القسم المسؤول عن تعلم الموظفين وتنميـة قـدراتهم فـي              . تنمية قدرات الموظفين    -١٥
 ١٣٨٢ بلـغ    ٢٠٠٧-٢٠٠٦األمانة إلى أن عدد الموظفين الملتحقين بدورات التدريب اللغوي خـالل الفتـرة              

 بنسبة   الرئيسي للغوية في المقر  وارتفع عدد الملتحقين بالدورات ا    .  من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية     موظفاً
وتجري اآلن صياغة   .  االهتمام بتعلم اللغة العربية    ازديادكما لوحظ مؤخرا    . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ بين عامي    ٪١٨

. سياسة لغوية شاملة ترمي لتشجيع وتعزيز فرص الحصول على التدريب اللغوي لجميـع مـوظفي المنظمـة        
كما تجري دراسة شتى الفرص     .  على الصعيد القطري   لفرصإتاحة ا  على    خاصاً وستركز هذه السياسة تركيزاً   

 للموظفين بصفة   وسيبقى تعلم اللغات متاحاً   . ٢٠١٠التي تتيح التعلم عن بعد بغية إنشاء برنامج عالمي في عام            
  .مجانية مع تمويله عن طريق صندوق تنمية قدرات الموظفين

  
 إنشاء قاعـدة بيانـات تتـضمن تفاصـيل          اً المديرة العامة أيض   إلى ١٢-٦١ج ص ع  وقد طلب القرار      -١٦
 دراسـات تجريبيـة     وسـيتعين إجـراء   . اللغات الرسمية التي يجيدها موظفو المنظمة من الفئة المهنية         بشأن
يوليو  / تطبيقه في تموز   ار نظام اإلدارة العالمي الذي بدأ     إمكانية إنشاء آلية لتتبع هذه المعلومات في إط        لتحديد
وينبغي أن تنشأ قاعدة البيانات الجديدة      .  إنشاء آلية منفصلة لهذا الغرض      المستحسن  كان من  إذاأو ما   ،  ٢٠٠٨
وسيجرى استعراض وتقييم قاعدة البيانات في نهايـة        . سنوياً بعد ذلك  ، ورصدها   ٢٠١١-٢٠١٠ الثنائيةخالل  

  . مع إدخال التحسينات الالزمة عليها٢٠١٣-٢٠٠٨فترة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  . بهذا التقريرإلى أن يحيط علماًالمجلس التنفيذي مدعو   -١٧
  
  

   الموارد الالزمة لتنفيذ خطة العملنتيجة لتوفيراآلثار المالية المترتبة 
  

  )بالدوالر األمريكي(
  

  التكلفة لكل فترة سنتين
 مجال العمل المقترح

٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١١-٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
  التكلفة الكلية

  ٣ ٥٥٠ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  أولويات الترجمة

 اإلنترنتفريق محرري 
  ٣ ٣٠٠ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  المتعدد اللغات

  ٧ ٧٧٦ ٩٢٥  ١ ٠٨٢ ٨٠٠  ١ ٠٨٢ ٨٠٠  ٥ ٦١١ ٣٢٥  المستودع المؤسسي

  ٨٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠   والمصطلحاتاألسلوب

  ٣ ٩٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  ٢ ٧٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  المنشورات

  ٦٠٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  قاعدة بيانات لغات الموظفين

  ١٩ ٩٢٦ ٩٢٥  ٦ ٧٣٢ ٨٠٠  ٦ ٥٣٢ ٨٠٠  ٦ ٦٦١ ٣٢٥  المجموع
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