
 

  ١٤٤/٣٨تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٣  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
    EB144/38  من جدول األعمال المؤقت ٥-٧البند 

  
  
  

  التعدُّدّية اللغوّية
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
بشـأن  ١٥-٧١ج ص ع، اعتمدت جمعية الصحة العالميـة الحاديـة والسـبعون القـرار ٢٠١٨في أيار/ مايو   -١

ــالتعدُّ  ــدّي  ة: احتــرام المســاواة بــين اللغــات الرســمية، حيــث ُطلــب مــن المــدير العــام، فــي جملــة أمــور، "أن يعــدّ ة اللغوّي
والســبعين، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي، عــن "الممارســات الســابقة م إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة تقريـرًا، يقــدَّ 

والخيـــارات والحلـــول التقنيـــة المحتملـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التـــدابير االبتكاريـــة والفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة وجميـــع اآلثـــار 
منظمـــة ة، لتحســـين الوضـــع الحـــالي وضـــمان إتاحـــة المعلومـــات التقنيـــة األساســـية الصـــادرة عـــن اليزنّيـــة والمَ البرمجّيـــ

ومبادئها التوجيهية، سواء أكانت خطية أم سمعية بصرية أم رقمية باللغات الرسـمية السـت". ويسـتجيب هـذا التقريـر 
  لذلك الطلب.

  
المــدير العــام، فــي  مــن)، الــذي طلبــت فيــه جمعيــة الصــحة ٢٠٠٨( ١٢-٦١ج ص عوبعــد اعتمــاد القــرار   -٢

ظلـت األمانـة تعمـل فـي عـدة مجـاالت لتحسـين التـوازن  ١،ةللغوّيـة ادّيـنفـذ خطـة العمـل بشـأن التعدُّ يجملة أمـور، أن 
  بين اللغات الرسمية في إجراءاتها ووثائقها.

  
. أصــــبحت اإلدارات اآلن قــــادرة علــــى بيــــان خططهــــا لترجمــــة المنشــــورات فــــي بــــدايتها أولويــــات الترجمــــة  -٣
عنوانــًا لمنشــورات صــادرة عــن منظمــة  ٥٩٨، مــن بــين ٢٠١٧-٢٠١٦خــالل نظــام إجــازة النشــر. وفــي الثنائيــة  مــن

الصـــينية ب ١٦لعربيـــة وللغـــة ا باطبوعـــاً م ١٦ُخصِّصـــت لهـــا أرقـــام دوليـــة معياريـــة للكتـــب، ُنِشـــر و الصـــحة العالميـــة 
  سبانية.ألبا ٥٥بالروسية و ٣٢بالبرتغالية و ٧بالفرنسية و ٨٩نكليزية وإلبا ٣٨٣و
  
، يجــوز ألي طــرف ٢٠١٦فــي عــام  إتاحــة الوصــولومــع اعتمــاد سياســة منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن   -٤

جــب نفــس المنظمــة وتوزيعهــا وتكييفهــا ألغــراض غيــر تجاريــة، بشــرط أن يــتم النشــر بمو  مخرجــاتخــارجي استنســاخ 
، فإن تأثير هذه السياسـة علـى تـوّفر إصـدارات مةترجعمليات تضمن يشروط الترخيص األصلي. وبما أن التكييف 

  سيكون موضوعًا لتقييم مستقبلي.متعددة لغات ب
  
بتحديـد  اإللكترونيـة. يقـوم فريـق مـن محـرري المواقـع اإللكترونيـةفريق متعدد اللغات من محرري المواقـع   -٥

نشــــاء إ اللغــــات، و  خــــدماتنكليزيــــة المطلــــوب ترجمتــــه، والتكليــــف بعمليــــات الترجمــــة مــــن خــــالل إلالمحتــــوى باللغــــة ا
صــــــــفحة  ٩٣٧٩، فيمــــــــا يخــــــــص ٢٠١٧-٢٠١٦وتــــــــدقيق المحتــــــــوى. وخــــــــالل الثنائيــــــــة  اإللكترونيــــــــةالصــــــــفحات 
بالصــــــــــينية  ١٩١٨وبالعربيــــــــــة  إلكترونيــــــــــةصــــــــــفحة  ١٣٧١نكليزيــــــــــة، أضــــــــــيفت إللغــــــــــة امنشــــــــــورة بال إلكترونيــــــــــة

  ماليين كلمة. ٣سبانية. وخالل نفس الفترة، تمت ترجمة ألبا ١٨٢٨بالروسية و ١٧٤٧بالفرنسية و ٢١٨١و
                                                           

 .١/سجالت /٦١/٢٠٠٨ج ص ع الوثيقة   ١
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التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة بإصــدار  الفريــق العــالمي المعنــي بالمكتبــات . قــامالمســتودع المؤسســي  -٦
تحديث لنسخة المستودع المؤسسي لتبادل المعلومات يوفر الميزات التالية: زيادة قابليـة االكتشـاف، وخاصـية بحـث 

طة مــع ســهولة االقتبــاس، وتقــارير إحصــائية مــع تحديــد الموقــع الجغرافــي، ة مبّســثلــى مــع توصــيات، وواجهــة بينّيــمُ 
 ٢٢٠ ٠٠٠ة. ويمتلــك المســتودع اإلعالميــة االجتماعيــة والتقليديــة، وٕادارة جــودة البيانــات الوصــفيّ وتتّبــع االقتباســات 

  .اً مليون عملية تنزيل شهري ٢,٩توسط سجل، ويسّجل في الم
  
الصـحة  نظمـةم دليـل. أصـدر المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا نسـخًا محليـة مـن أسـاليب التحريـر والمصـطلحات  -٧

ــ ألســاليب التحريــر العالميــة ل المكتــب باللغــات الفرنســية واأللمانيــة والروســية؛ وصــدرت نســخة باللغــة العربيــة مــن ِقَب
  اإلقليمي لشرق المتوسط.

  
. لدى مكاتب منظمة الصحة العالمية خيار النشـر بـأيٍّ مـن اللغـات الرسـمية. لكـن مـن الناحيـة المنشورات  -٨

إصــدار ترجمــات حســبما يســمح  حيــث يــتملمعظــم المنشــورات،  يةالمصــدر  لغــةالنكليزيــة هــي إلالعمليــة، تعــّد اللغــة ا
 عمليـــة ترجمـــة ٤١٠ـ التمويـــل ومتـــى تســـّنى ذلـــك. وتمـــنح المنظمـــة حقـــوق الترجمـــة لناشـــرين خـــارجيين؛ وقـــد ُأِذن بـــ

  .٢٠١٧-٢٠١٦لغة غير رسمية) في الثنائية  ٥٣لغة (خمس لغات رسمية و ٥٨منشورًا إلى  ٢٧٣ لـ
  
ـــة ذات المحتـــوى المتعـــدد اللغـــات:   -٩ نشـــرة منظمـــة وتواصـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة نشـــر السالســـل التالي

؛ سـبانية)ألنكليزية؛ والخالصات باللغات العربية والصينية والفرنسـية والروسـية واإل(النص الكامل با الصحة العالمية
ة أو الفرنســية؛ والخالصــات باللغــات العربيــة نكليزيــإل(الــنص الكامــل بالعربيــة أو ا المجلــة الصــحية لشــرق المتوســط

 الســــجل الوبــــائي األســــبوعي؛ ليزيــــة والروســــية)نكإل(بــــاللغتين ا بانورامــــا الصــــحة العموميــــةنكليزيــــة والفرنســــية)؛ إلوا
نكليزيـــــة والبرتغاليـــــة إل(باللغـــــات ا مجلـــــة الصـــــحة العموميـــــة للبلـــــدان األمريكيـــــةنكليزيـــــة والفرنســـــية)؛ إل(بـــــاللغتين ا

ــة)؛ سـبانيألوا نشـرة المعلومــات نكليزيــة)؛ إل(بــاللغتين الصـينية وا د واالسـتجابة فــي غـرب المحــيط الهـادئمجلـة الترصُّ
نكليزيـــة، مـــع كتابـــة األســـماء الدوليـــة غيـــر المحـــّددة الملكيـــة باللغـــات إل(باللغـــة ا الدوائيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة

  سبانية).ألنكليزية والفرنسية والالتينية واإلا
  

نكليزيـة أو الفرنسـية أو إل(الـنص الكامـل با المرصـد الصـحي ألفريقيـاوكانت آخر مرة صـدرت فيهـا سلسـلة   -١٠
  .٢٠١٣ ويولي نكليزية والفرنسية والبرتغالية) في تموز/إلالبرتغالية؛ والخالصات باللغات ا

  
ودة وزيــادة عــدد ، قــدم االتحــاد الروســي أمــواًال لصــالح مشــروع ثــاٍن مــن أجــل تعزيــز الجــ٢٠١٧وفــي عــام   -١١

المنتجـــات اإلعالميـــة التقنيـــة والعلميـــة الصـــادرة عـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة والمتاحـــة باللغـــة الروســـية، وتحســـين 
ًا باللغـة الروسـية طبوعم ١٩توزيعها على القطاعات المستهدفة الناطقة بالروسية. ونتيجًة لذلك، سيتم ترجمة ونشر 

ــلفــي المقــر الرئيســي و  باللغــة  مــن المنشــورات القائمــة المطبوعــة ٢٠ ترميــزقليمــي ألوروبــا، مــع المكتــب اإل مــن ِقَب
نشــرة منظمــة الصــحة الروسـية وتخزينهــا فــي المســتودع المؤسسـي لتبــادل المعلومــات؛ وسُينَشــر عــددان خاصـان مــن 

باللغـة الروسـية علـى  والبّينـات؛ إلـى جانـب إنشـاء قسـم للبيانـات بانوراما الصحة العموميـةوأربعة أعداد من  العالمية
سيكمل أيضًا مسـرد مصـطلحات باللغـة الروسـية لمصـطلحات وهو ما للمكتب اإلقليمي ألوروبا،  اإللكترونيالموقع 

  المنظمة المعّدة باللغة الروسية. الصحة العمومية؛ فضًال عن إصدار تحليالت لالقتباسات من موادّ 
  

  التنسيق
  

إطــار تشــغيل الخــدمات وضــع منظومــة األمــم المتحــدة علــى  نطــاقضــمن تعمــل منظمــة الصــحة العالميــة   -١٢
الترجمـة التحريريـة والشـفوية  خـدماتالمشتركة كجزء من خطة إصالح األمم المتحدة؛ حيث ُيعتَبر التوزيع العالمي ل

ـــأحـــد المجـــاالت قيـــد المناقشـــة. وفـــي المكاتـــب الرئيســـية لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، تـــدخل التعدُّ  ـــدّي ن ة ضـــمة اللغوّي
ــــالموارد البشــــرية، واألجهــــزة الرئاســــية، واالتصــــاالت  ــــك المختصــــة ب ــــد مــــن اإلدارات، بمــــا فيهــــا تل اختصــــاص العدي

  والمنشورات.
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  تنمية قدرات الموظفين
  

ــتعلُّ تقــدّ   -١٣ عــد عبــر اإلنترنــت باللغــات الرســمية م اللغــات عــن بُ م منظمــة الصــحة العالميــة للمــوظفين برنامجــًا ل
للغـات ليشـمل جميـع مراكـز العمـل، رغـم المـوظفين م برتغالية. وقد أتاح ذلك توسـيع نطـاق تعلُـوباللغتين األلمانية وال

، ٢٠١٨و ٢٠١٦يـــــزال يمثـــــل مشـــــكلة فـــــي بعـــــض األمـــــاكن. وبـــــين عـــــامي ن الوصـــــول الثابـــــت إلـــــى اإلنترنـــــت الأ
نكليزيــــة إلل ١٢٠٦للصــــينية و ٦٩دارســـًا للغــــة العربيـــة و ١٣٩موظفــــًا بتلـــك البــــرامج؛  ٣٦٧٦ مجموعـــه مــــا التحـــق

  سبانية.ألل ٤٢٦للروسية و ٦٩للبرتغالية و ٧٨لأللمانية و ١١٨للفرنسية و ١٥٧١و
  

د كــــل إخطــــار بوظيفــــة شــــاغرة صــــادر عــــن منظمــــة الصــــحة العالميــــة المهــــارات اللغويــــة المطلوبــــة ويحــــدّ   -١٤
يــة و/ أو مقــابالت هــذه المهــارات مــن خــالل اختبــارات تحرير ب تمــتُّعهموالمرغوبــة، ويــتم تقيــيم المرشــحين للتأكــد مــن 

ــًا إشــعارات الشــواغر ومنصــة التوظيــف عبــر اإلنترنــت باللغــة ا نكليزيــة. ويمكــن للمــوظفين إلشخصــية. وتتــوفر حالي
  اإلفادة عن مهاراتهم اللغوية من خالل دليل منظمة الصحة العالمية.

  
  الترجمة الفورية في االجتماعات

  
لتســــيير االجتماعــــات تماشــــيًا مــــع االتفــــاق علــــى  فــــوريينتتعاقــــد منظمــــة الصــــحة العالميــــة مــــع متــــرجمين   -١٥

منظومـــــة األمـــــم المتحـــــدة بشـــــأن شـــــروط توظيـــــف مترجمـــــي المـــــؤتمرات الشـــــفويين لفتـــــرات قصـــــيرة. وخـــــالل  نطـــــاق
يـــوم عمـــل  ٥٢٣٦مترجمـــًا شـــفويًا لمـــا مجموعـــه  ٤٣٣، اســـتخدم المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائيـــة

اجتماعـــات األجهــزة الرئاســية بحـــوالي نصــف هــذا المجمـــوع، بتكلفــة بلغــت حـــوالي  للمتــرجمين الشــفويين. واســتأثرت
  مليوني دوالر أمريكي.

  
وال تـــتم عـــادًة خدمـــة االجتماعـــات التقنيـــة علـــى المســـتويين العـــالمي واإلقليمـــي مـــن ِقَبـــل متـــرجمين شـــفويين   -١٦

  بسبب تكلفة هذه الخدمة ومتطلبات البنية التحتية في قاعات االجتماعات.
  

  المراسالت الرسمية
  

ـــًا إلـــى الـــدول  ٥٠المقـــر الرئيســـي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة ســـنويًا أكثـــر مـــن  َيصـــُدر عـــن  -١٧ خطابـــًا تعميمي
خطابـــًا فرديـــًا إلـــى مســـؤولين رفيعـــي المســـتوى، باللغـــات الرســـمية التـــي تطلبهـــا الـــدول  ٤٠٠٠األعضـــاء وأكثـــر مـــن 

  .لألقاليمر المكاتب اإلقليمية بالمثل خطابات باللغات الرسمية صدِ األعضاء. وتُ 
  

  اللغات خدمات
  

اللغات  خدماتها باللغات الرسمية. وُتعتَبر محاضر ر منظمة الصحة العالمية وثائق األجهزة الرئاسية و توفّ   -١٨
التابعــــة لكــــل مكتــــب رئيســــي مســــؤولة عــــن إصــــدار هــــذه الوثــــائق فضــــًال عــــن المراســــالت والمنشــــورات التنظيميــــة. 

اللغــات فــي المقــر الرئيســي وبعــض المكاتــب اإلقليميــة مســؤولية التعاقــد مــع متــرجمين خــارجيين  خــدماتتتــولى  كمــا
  ميع أنحاء المنظمة.لترجمة المطبوعات التقنية، من أجل ضمان الجودة واالتساق في ج

  
اللغـــات فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة بترجمـــة مـــا مجموعـــه  خـــدمات، قامـــت ٢٠١٧و ٢٠١٦وفـــي عـــامي   -١٩

٪ ٣٧، مّثلـت اللغــة الفرنســية ٢٠١٧مليـون كلمــة فــي الثنائيـة الســابقة. وفـي عــام  ٢٥ مليـون كلمــة، مقارنـًة بـــ ٢٨,٥
٪. ٣,٤نكليزيـة إل٪ وا١٢,٣٪ والصـينية ١٣,٥٪ والعربيـة ١٤,٦٪ والروسـية ١٨,٤ سـبانيةألمن المحتوى المترَجم وا

  منشورات تقنية. اً ها تقريبتم االستعانة بمصادر خارجية فيما يقرب من نصف جميع الترجمات، وكلتو 
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  اإلجراءات المقترحة
  

اللغـــات التابعـــة  خـــدمات، تعمـــل األمانـــة بالتعـــاون مـــع ١٥-٧١ج ص ع اســـتجابًة للطلـــب الـــوارد فـــي القـــرار  -٢٠
لت إلــى اتفــاق مــع األمــم المتحــدة ، توّصــ٢٠١٨ب عليهــا أي تكــاليف. وفــي عــام لألمــم المتحــدة لوضــع ُنهُــج ال تترتّــ

ســــترداد عمليــــة ال، وهــــي أداة الترجمــــة بمســــاعدة الحاســــوب فــــي األمــــم المتحــــدة، علــــى أســــاس eLUNa لتنفيــــذ أداة
وفــورات كبيــرة فيمــا يتعلــق باســتخدام هــا ســتحقق االســتثمارية المســتمرة، ولكندعم التزامــات األمــم المتحــدة تــالتكــاليف 

ــًا. ومــن المتوقــع أن ينفَّــذ االتفــاق بشــكل كامــل فيمــا يخــص المقــر  منظمــة الصــحة العالميــة لــألدوات المتاحــة تجاري
نــي للمنظمــة، وســوف يســتفيد منــه المترجمــون الخــارجيون للمحتــوى التق ٢٠١٩الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة فــي عــام 

ممــــا ســــيتيح إنشــــاء مجموعــــة مــــن المصــــطلحات المشــــتركة وتبادلهــــا مــــن خــــالل نظــــام مراجــــع مصــــطلحات األمــــم 
المنظمة إمكانية تعزيـز اسـتخدام  درسللترجمة اآللية، وسوف ت اً مكون eLUNa. وتتضمن أداة UNTERM المتحدة

أحـد المشـاركين لألمـم المتحـدة. كمـا تَعـّد المنظمـة الترجمة اآللية بالتعاون مع المنظمات األخرى في النظام الموحد 
، وهــو مشــروع ُيتوّقــع أن يســفر عــن مكاســب فــي ّيــة الداللّيــةالتبادل اتفــي إطــار األمــم المتحــدة لالســتخدام الفــاعلين

  بجميع اللغات.على نحو أكثر مالءمة من حيث التوقيت وتيسير إتاحتها شكل إصدار وثائق األجهزة الرئاسية 
  

أجل تلبية الطلب المتزايد على محتوى منظمة الصحة العالميـة علـى شـبكة اإلنترنـت بلغـات متعـددة، ومن   -٢١
  سيتم تحديد المراكز المتعاونة المحتملة للعمل على إجراء عمليات تطوير منهجية في المجاالت التالية:

قياس وتلبية الطلب على المحتوى المتعدد اللغات علـى اإلنترنـت (علـى سـبيل المثـال، السـماح لـزوار   •
بتسجيل طلباتهم للحصول على المعلومات بلغات مختلفة، وتسهيل القيـام،  اإللكترونيموقع المنظمة 

  ب)؛لطللية بمجرد تسجيل مستوى محدد مسبقًا لحظمن خالل الترجمة اآللية، بتوفير ترجمات 
أولوية عمليات ترجمة منشـورات المنظمـة تأخـذ فـي االعتبـار حجـم الفئـة السـكانية  رتيبإيجاد طرق لت  •

التي تتحدث اللغة المستهدفة، وٕامكانية وصولها إلـى مصـادر بديلـة لمعلومـات مماثلـة، والسـياق الـذي 
  يتم فيه إصدار المنشور؛

  بجميع اللغات الرسمية لتعزيز التنوع؛ يةإصدار وثائق مصدر   •
عداد ملخص تلقائي إ قياس الطلب على المحتوى بداللة استخدام مصطلحات البحث بلغات متعددة؛ و   •

ذات الصـــلة، وتقـــديمها علـــى الفـــور للقـــراء مـــع إخـــالء  اإللكترونيـــةوترجمـــة آليـــة لصـــفحات المنظمـــة 
  ؛التي ُيعتّد بهانكليزية هي النسخة إلللمسؤولية مفاده أن النسخة ا

فيمــــا يخــــص  مــــن خــــالل عــــرض النصــــوص علــــى شاشــــاتإجــــراء تجــــارب للترجمــــة الفوريــــة اآلليــــة   •
  االجتماعات التقنية؛

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

  عمليات التطوير المحتملة التالية بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية:تتم دراسة وس  -٢٢
  وترجمة جميع إشعارات الشواغر؛توحيد   •
، كحــد أدنــى، مــوجزًا للتوصــيات الصــحة العالميــة ضــمان أن تضــم جميــع المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة  •

  المتاحة بجميع اللغات الرسمية في وقت النشر؛
  الترجمة؛ دارسيالمشاركة في برنامج األمم المتحدة ل  •
  اللغات الرسمية؛ تفوقإصدار الوثائق بلغات   •
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تها، والمـــوارد تحديـــد الحاجـــة إلـــى عمليـــات ترجمـــة نســـخ متعـــددة اللغـــات لمنشـــورات المنظمـــة فـــي بـــداي  •
  الالزمة إلصدارها؛

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

  
  ةيزنيّ ة والمَ اآلثار البرمجيّ 

  
أولوياتها  رتيبمنظمة الصحة العالمية، يخضع تخطيط المنتجات المعيارية والقياسية وتفي سياق إصالح   -٢٣
. وتشــمل التوصــيات (انظــر الجــدول لالطــالع علــى تفاصــيل المتطلبــات التقديريــة مــن المــوارد) إجرائــي ســتعراضال

أجـل تحديـد قائمـة عنـاوين ة المستمّدة من هذا االستعراض تشكيل لجنة تمثل المستويات الثالثـة للمنظمـة مـن األوليّ 
للثنائيـــة. ومـــن شـــأن تخفـــيض عـــدد المنشـــورات أن يـــوفر المزيـــد مـــن المـــوارد لعمليـــات الترجمـــة. وســـتؤدي القـــرارات 

  توافر الموارد.بالمتعلقة بتمويل عمليات الترجمة إلى موازنة االحتياجات على المستوى الُقطري 
  

 اإللكترونــيبلغــات متعــددة مــن أجــل الموقــع  اإللكترونيــةوســيتطلب إنشــاء فريــق كامــل مــن محــرري المواقــع   -٢٤
الخاص بالمقر الرئيسي ثالثة موظفين فنيين إضافيين بما يضمن تخصيص محرر لكـل لغـة. وسـتتم االسـتفادة مـن 

ة دّيـستعراض اإلجرائـي فـي وضـع اختصاصـات جديـدة لمنسـق خـاص معنـي بالتعدُّ الاالستنتاجات المستخلصة من ا
  ة.اللغويّ 

  
  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

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  بشأن الخطوات التالية. إرشاداتالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم   -٢٥
  
  

=     =     =  


