
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٧/٢٥م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٦ يناير/ الثاني كانون ٩   عشرة بعد المائة السابعةالدورة 

   EB117/25   من جدول األعمال المؤقت ٢-٨البند 
  
  
  
  

  تقارير وحدة التفتيش المشتركة
  

  تنفيذ التوصيات: التقارير السابقة
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
وثيقة، في ملحقها، تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ توصيات تقريـر وحـدة التفتـيش               تعرض هذه ال    -١

المقدم و،  "دراسة حالة حول منظمة الصحة العالمية     : التعددية اللغوية والنفاذ إلى المعلومات    " المشتركة المعنون 
ة شكل مخطط المتابعة وتتخذ المعلومات المعروض ١. المائةإلى المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد   

وتورد الفقرات الواردة أدناه معلومات إضافية عن المسائل ذات          ٢.الذي وضعته أمانة وحدة التفتيش المشتركة     
طابع أعم، والتي ناقشها المجلس فـي دورتـه          ذات   اية في منظمة الصحة العالمية ولكنه     الصلة بالتعددية اللغو  

  ٣.الخامسة عشرة بعد المائة
  
لق بنشر المواد بلغات غير اللغات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية تتخذ األمانة ما يلزم من               وفيما يتع   -٢

 بـشأن اسـتخدام اللغـات فـي     ٦ق١٠٥م ت ومنذ اعتماد القرار    ٤.ترتيبات من أجل الترجمة إلى لغات عديدة      
  .المنظمة تولى العناية إلى وضع سياسة بشأن توزيع المواد باللغات الرئيسية في العالم

  
 اللغات التي يمكن أن تنقـل       لتبينللغات الرئيسية   تمت دراسة ا  وبرعاية فريق استعراض سياسة النشر        -٣

وتدل البيانات الخاصة باللغات، والمقدمة من إحدى المنظمات التي         . الرسائل األساسية إلى أكبر عدد من الناس      
تيح الفهم المتبادل، ومن ثم     التي ت  ، تشابه كاف   أو مجموعات اللغات التي بينها     ،على اللغات ال تستهدف الربح،    

عتبر هذا المصدر أداة مفيدة لوضع استراتيجيات االتـصاالت فـي مجـال الـصحة               وي. الرسائليزيد انتشار   
 أولوياتها فيما يتعلق بقـضايا      عيينوتستطيع األمانة إسداء المشورة بشأن تحديد اللغات المستهدفة وت        . العمومية
  . بعينهاجغرافيةطق  ومنامحددةصحية 

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير  -٤
  

                                                 
 .١١٥/٢٤م تالوثيقة    ١
 .١١٥/٢٣م تانظر الوثيقة    ٢
 ).باإلنكليزية (٢المحضر الموجز للجلسة الثانية عشرة، الفرع ، ٢/ سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥م تالوثيقة انظر    ٣
 .١٠٣/٢٠تم الوثيقة انظر    ٤
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  الملحق 

  المقبولة/ تنفيذ التوصيات المعتمدة
  
   العالميةدراسة حالة حول منظمة الصحة: والنفاذ إلى المعلوماتالتعددية اللغوية : JIU/REP/2003/4تقرير وحدة التفتيش المشتركة   
  

رقم توصية وحدة 
  التفتيش المشتركة

  ١معتمدة
  أو
  ٢مقبولة

الوحدة 
المسؤولة عن 

  التنفيذ

المسؤول 
المكلف 
  بالتنفيذ

  مالحظات  األثر المتوقع للتنفيذ  الجدول الزمني

بإمكان جمعيـة    :١-التوصية
  :الصحة

            

أن تزيد مـن     :)أ(١-التوصية
ــدول   ــات ال ــضاح توقع إي

 يذ القـرار   األعضاء بشأن تنف  
حول ) ١٩٩٧(٣٢-٥٠ج ص ع  

احترام المساواة بين اللغـات     
ــمية ــد ،الرس ــك بتحدي  وذل

المنتجــات اإلعالميــة التــي 
ينبغي أن تركز عليها جهـود      
األمانة، على سبيل األولوية،    
تحديداً أكثر انتقائيـة نظـراً      
لألحكام السارية بشأن التعددية    
اللغوية وللقيـود المفروضـة     

  ؛على الميزانية

البينات والمعلومات     جزئياًقبولةم
  الداعمة للسياسات

ــام   ــدير الع الم
البينات / المساعد

والمعلومـــات 
  الداعمة للسياسات

منذ . نُفذ معظمها  :)أ(١-التوصية
 تتاح  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني 

الصفحات األولـى مـن موقـع       
منظمة الصحة العالميـة علـى      

 (www.who.int)اإلنترنـــت 
ـ   ب  كافـة،   ميةاللغات الست الرس

 علىاد حجم المحتوى المتاح     وز
ويشمل المحتوى اآلن   . هذا النحو 

النشرات اإلخبارية ومركز وسائل    
اإلعالم ومعلومات عن فاشـيات     

مثل ملفات  (األمراض والتحقيقات   
) الحقائق والقـصص المـصورة    

ووثائق األجهزة الرئاسية وموقع    
  يوم الصحة العالمي؛

توسـيع   :)أ(١-التوصـية 
ــسريع ا ــى  وت ــاذ إل لنف

ــة  ــات التقنيـ المعلومـ
والمنشورات الصادرة عن   
منظمة الـصحة العالميـة     

  ؛بعدة لغات

صــدور  :)أ(١-التوصــية
ــشورات المنظمــة ذات  من
األثر الهام باللغات الرسمية    

، مع صـفحات     اآلن الست
متعددة اللغات فـي موقـع      
اإلنترنت؛ وبإمكان البلـدان    
النامية النفاذ إلى المنشورات    

ـ   صادرة بلغـات   العلمية ال
متعددة من خـالل مكتبـة      

  .المنظمة

______________________  
  .   توصيات اعتمدتها األجهزة التشريعية١
  .   توصيات قبلها الرؤساء التنفيذيون دون اتخاذ إجراء تشريعي٢
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رقم توصية وحدة 
  التفتيش المشتركة

  ١معتمدة
  أو
  ٢مقبولة

الوحدة 
المسؤولة 
  عن التنفيذ

المسؤول 
المكلف 
  بالتنفيذ

  مالحظات  األثر المتوقع للتنفيذ  الزمنيالجدول 

 أن تــدعو ):ب(١-التوصــية
المدير العام إلـى أن يطـرح       
على جمعية الصحة العالميـة     

 مـشروع   -الثامنة والخمسين   
خطة عمل متوسطة وطويلـة     
األجل يشتمل على مؤشـرات     
كمية ترتبط بغايـات محـددة      
  ؛سلفاً وتتعلق بالمنظمة برمتها

مكتب المـدير     مقبولة
  امالع

المــدير العــام 
المساعد، مكتب  

  المدير العام

سـيتم تقـديم     :)ب(١-التوصية
اقتراح يحتوي على عدة مبادرات     
جديدة إلى األجهزة الرئاسية لدى     

  االنتهاء من إعداده؛

ــية ــادة  :)ب(١-التوص زي
الشفافية وتحسين المعلومات   
الالزمة للدول األعضاء فيما    
يتعلق بالمبادرات والتحسينات   

  لة بالتعددية اللغوية؛ذات الص

  

 أن تقرر في    ):ج(١-التوصية
إطار تلـك الخطـة، إنـشاء       
صندوق خاص الغاية منـه أن      
يؤمن، بشكل تدريجي ترجمة    
المنتجات اإلعالمية، التي تعد    
ــات  ــى اللغ ــة، إل ذات أولوي

  .الرسمية

مكتب المـدير     مقبولة
  العام

المــدير العــام 
مكتب (المساعد  

  )المدير العام

تُدرج مـسألة    :)ج(١-التوصية
ندوق خــاص فــي إنــشاء صــ

والذي  أعاله   االقتراح المشار إليه  
سيقدم إلى األجهزة الرئاسية، وقد     

تضمن أيضاً تكـاليف اإلنتـاج      ي
  ).النشر اإللكتروني + الطباعة(

ــية ــادة  :)ج(١-التوص زي
التمويل الخاص بالمبـادرات    
المـــستدامة ذات الـــصلة 
بالتعدديــة اللغويــة وزيــادة 

  . التمويلتأمين هذا

  

ــب :٢-التوصــية ــد يرغ  ق
المجلس التنفيـذي وجمعيـة     

 فـي إعـادة      العالمية الصحة
 النظــر فــي نطــاق القــرار 

بغية ) ١٩٩٧(٣٢-٥٠ج ص ع  
زيادة توضيح التوقعات فيمـا     

قواعد ليخص التطبيق الصارم ل   
التي تحدد الممارسة اللغويـة     

يوجد،  في األمانة حيث إنه ال    
على النقيض مما يوجـد فـي       

 مؤسسات أخـرى تابعـة      عدة
لمنظومة األمم المتحـدة، أي     
نص رسمي يحدد لغات عمل     
  .أمانة منظمة الصحة العالمية

غير مقبولة، مثلما   
توضيحه  أيضاً   تم

الوثيقـــة فـــي 
 ١١٥/٢٤ت م
  )الملحق(

    ال تنطبق  ال تنطبق  ال تنطبق  ال تنطبق
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رقم توصية وحدة 
  التفتيش المشتركة

  ١معتمدة
  أو
  ٢مقبولة

الوحدة 
المسؤولة 
  عن التنفيذ

المسؤول 
المكلف 
  بالتنفيذ

  مالحظات  األثر المتوقع للتنفيذ  الجدول الزمني

 ينبغي للمدير العام    :٣-التوصية
أن يعيد النظر، بالتشاور الوثيـق      
مع مديري المكاتب اإلقليمية، في     
عمليات وآليات إنتاج المعلومات    

  :وبثها من أجل

            

 العمــل علــى ):أ(٣-التوصــية
احترام أفضل للنهج القائم علـى      
التعددية اللغويـة فـي محتـوى       
المنتجــات اإلعالميــة وتالفــي 
العجز المسجل في التنسيق وفـي     
التواصل بين مختلـف كيانـات      
ــة المــسؤولة عــن إدارة  األمان
المعلومات في مجملهـا وذلـك      
باللجوء، عند االقتـضاء، إلـى      
إجراء تعديالت هيكلية، حـسب     

التوصيات الضرورة، على أساس    
ذات الصلة الناجمة عن عمليـة      
التقييم الداخلي التي أجريت فـي      

 للـــسياسات ١٩٩٩عـــام 
واإلجــراءات فــي مجــال   

  ؛المطبوعات

البينـــــات   مقبولة
والممعلومــات 
ــة  الداعمـــ

  للسياسات

ــام  ــدير الع الم
البينات / المساعد

والمعلومـــات 
  الداعمة للسياسات

إنشاء . نُفذت تقريبياً  ):أ(٣-التوصية
إدارة إلدارة المعــارف وتقاســمها، 

شؤون الـصحافة بمنظمـة     إدارة  و
لميـة، وفريـق جديـد      الصحة العا 

 المنظمة، وفرقة   الستعراض سياسة 
  عمل معنية بالتعددية اللغوية؛

تحسين تنسيق   ):أ(٣-التوصـية 
 في المنظمـة    إدارة المعلومات 

 متـسقة   عموماً وصياغة سياسة  
رات منظمة الصحة   منشوعداد  إل

  العالمية؛

تتمثل واليـة    ):أ(٣-التوصية
 النشر  ةفريق استعراض سياس  

في وضع سياسة عامة بـشأن      
استخدام اللغات، مـع تـرك      
مسألة التنفيـذ العملـي لكـل       

وسيسدي . مكتب من المكاتب  
الفريق المشورة إلى المـدير     
العام بشأن البنود التي يمكـن      

كامل أو في شكل    بال(ترجمتها  
وستحكم القـرارات   ). صملخ

 أنـشطة   األسلوبالمتخذة بهذا   
 شؤون الصحافة بمنظمة    إدارة

ــق  ــة وفري ــصحة العالمي ال
اإلنترنت وخدمات الترجمـة    
ــصلة  ــشطة ذات الـ واألنـ
بالمنشورات في البرامج التقنية    

  . التابعة للمنظمة
 إحاطة المجلس   ):ب(٣-التوصية

التنفيذي وجمعية الصحة علماً بما     
ـ    ي إطـار خطـة     يجري وذلك ف

ــي   ــة فـ ــل المقترحـ العمـ
  .أعاله) ب(١ التوصية

مكتــب المــدير   مقبولة
  العام

ــام  ــدير الع الم
مكتـب  / المساعد

  المدير العام

 إلـى   تقديم تقرير  ):ب(٣-التوصية
  .األجهزة الرئاسية

تسهيل نفـاذ    ):ب(٣-التوصية
الدول األعضاء إلى المعلومات    
ذات الصلة بالتعددية اللغوية في     

  .المنظمة
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رقم توصية وحدة 
  التفتيش المشتركة

  ١معتمدة
  أو
  ٢مقبولة

الوحدة 
المسؤولة 
  عن التنفيذ

المسؤول 
المكلف 
  بالتنفيذ

  مالحظات  األثر المتوقع للتنفيذ  الجدول الزمني

 ينبغي للمدير العام    :٤-التوصية
أن يعطي تعليمات دائمة للجهات     
المسؤولة عـن إدارة المـوارد      

 شـبكة   البشرية والمواقع علـى   
 تحـرص علـى     لكياإلنترنت  

  :يلي ما

            

 إتاحة اإلعالنات   ):أ(٤-التوصية
عن الوظائف الشاغرة التي تبث     
مباشرة على اإلنترنـت أو فـي       
شكل ورقي فـي الوقـت ذاتـه        
بلغتين على األقـل مـن لغـات      

  ؛المنظمة الرسمية

ــام   اإلدارة العامة  مقبولة ــدير الع الم
اإلدارة / المساعد
  العامة

التوسع في نشر    ):أ(٤-التوصية  نُفذت بالفعل؛ ):أ(-٤يةالتوص
فرص التوظيف فـي منظمـة      

  الصحة العالمية؛

  

 العمـــل، ):ب(٤-التوصـــية
تدريجياً، على ترجمة المعلومات    
ــاً،   ــة، حالي ــية المتاح األساس
باإلنكليزيـــة فـــي الخانـــة 

"Employment"    في موقـع 
المنظمة الرئيسي على اإلنترنت،    

ية األخـرى   إلى اللغات الرسـم   
 ونشرالمستخدمة في ذلك الموقع     

 مواقـع   علـى تلك المعلومـات    
المكاتب اإلقليمية عـن طريـق      
ــة   ــالت الرابطــ الوصــ

(hyperlinks).  

ــام   اإلدارة العامة  مقبولة جزئياً ــدير الع الم
اإلدارة / المساعد
  العامة

 يتعلـق   فيمانُفذت   ):ب(٤-التوصية
بالفرنسية واألسبانية؛ وتبذل جهـود     

 الموقع أيضاً بالعربية    صيانةللنشر و 
وينشر بعـض   . والصينية والروسية 

مواقع اإلنترنت الخاصة بالمكاتـب     
ليمية عروض التوظيف اإلقليمية    اإلق

مثل (رسمية غير اإلنكليزية    بلغات  
العربية في موقع اإلنترنت الخاص     
بالمكتب اإلقليمـي إلقلـيم شـرق       

موقـع  المتوسط، واألسـبانية فـي      
إقليم األمريكتين،   الخاص ب  اإلنترنت

والروسية فـي موقـع اإلنترنـت       
ومازال ). الخاص باإلقليم األوروبي  

يتعــين زيــادة الــروابط بــصفحة 
موقع منظمة الـصحة    في  ستقبال  اال

  .العالمية على اإلنترنت

األثر نفـسه    ):ب(٤-التوصية
 ةـالمذكور فيما يتعلق بالتوصي   

  .أعاله) أ(٤
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رقم توصية وحدة 
  التفتيش المشتركة

  ١معتمدة
  أو
  ٢مقبولة

الوحدة 
المسؤولة 
  عن التنفيذ

المسؤول 
المكلف 
  بالتنفيذ

  مالحظات  األثر المتوقع للتنفيذ  الجدول الزمني

 ينبغي للمدير العام    :٥-التوصية
أن يقوم بما يلي، بعد اسـتمزاج       
آراء مختلف الجهـات المعنيـة      
سواء في المقر الرئيسي أو فـي       

  :المكاتب اإلقليمية

            

 تحـديث تقيـيم     ):أ(٥-توصيةال
عمليات وممارسـات التحريـر     
الحالية المباشـرة علـى شـبكة       
اإلنترنت بغية تحديد أنسب السبل     
والوسائل الكفيلة بتحسين النفـاذ     
إلى المعلومات والمحتويات التي    
تضمها مواقع المنظمـة علـى      
اإلنترنت بلغات متعددة، وإحاطة    
األجهزة الرئاسية علماً بذلك في     

 خطة العمل المشار إليهـا      إطار
  ؛)ب(١- في التوصية

ــات   مقبولة البينــــ
والمعلومـــات 
  الداعمة للسياسات

ــام  ــدير الع الم
البينات / المساعد

والمعلومـــات 
  الداعمة للسياسات

على أتيحت  : نُفذت ):أ(٥-التوصية
موقع اإلنترانت الخاص بالمنظمـة     
سياسات ومبادئ توجيهية مفـصلة     

الخاص للنشر على موقع اإلنترنت     
وتشمل اإلرشادات دلـيالً    . منظمةالب

موقع اإلنترنـت   لألساليب التحرير   
ومبادئ توجيهيـة بـشأن عـرض       

ومسودة السياسة الخاصـة    الصور  
باسم المجال ومذكرة بشأن حقـوق      

وتجري صـياغة مـسودة     . المؤلف
 بـالمحتوى المتعـدد      خاصة سياسة

منظمـة علـى    ال موقـع    فياللغات  
 الـذي   اإلنترنت، ستحدد المحتـوى   

ينبغي نشره في وقت واحد باللغات      
، كمـا سـتحدد     كافةالرسمية الست   

المحتوى الذي يمكن نشره بأية لغة      
ــست ســتدرج و. مــن اللغــات ال

تحسينات أخرى فـي االقتراحـات      
  التي ستقدم إلى األجهزة الرئاسية؛

إعداد المحتوى   ):أ(٥-التوصية
الخاص بموظفي المنظمة فيمـا     

 تنـشر  يتعلق بالمعلومات التـي   
على اإلنترنت بـشكل أسـهل      

  وأكثر مهنية؛
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رقم توصية وحدة 
  التفتيش المشتركة

  ١معتمدة
  أو
  ٢مقبولة

الوحدة 
المسؤولة 
  عن التنفيذ

المسؤول 
المكلف 
  بالتنفيذ

  مالحظات  األثر المتوقع للتنفيذ  الجدول الزمني

 وضع قواعد   ):ب(٥-التوصية
معيارية في شـكل خطابـات      

تحتـوي علـى    دورية إدارية   
تعليمات عامة من أجل تحرير     

 مع مراعـاة    ،المواقع مباشرة 
إمكانيات التفاعل بين المواقع    
القائمة في المقـر الرئيـسي      
ومواقع المكاتـب اإلقليميـة     
وفيما بـين مواقـع منظمـة       
ــع  ــة ومواق ــصحة العالمي ال

  .الكيانات األخرى

ــات   مقبولة البينـــ
والمعلومـــات 
ــة  الداعمـــ

  للسياسات

م المــدير العــا
ــساعد / المــ

ــات  البينـــ
والمعلومـــات 
ــة  الداعمـــ

  للسياسات

 مـذكرة   ستعمم :)ب(٥-التوصية
إعالمية على جميـع المـوظفين      
وتحدد الوحدة المسؤولة عن هذا     
المجال مـن مجـاالت العمـل،       

 وتورد السياسة العامة،    وتعرض
ألغـراض  معلومات االتـصال    

  .المتابعة

توضــيح  :)ب(٥-التوصــية
 السياسة والعمليـة الخاصـة    
بالملكية ألغـراض النـشر     
اإللكتروني، بما فـي ذلـك      
معلومات االتصال ألغراض   

  .المتابعة
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