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 اإلجراء الخاص بمجموعات مراجعة اللغات
 

 ( 2013يف دورهتا الثامنة )و ( 2011(؛ ونّقحته يف دورهتا السادسة )2010دورهتا اخلامسة )وافقت عليه اهليئة يف 
 (2017ودورهتا الثانية عشرة )

 
اإلجراء اخلاص بتصحححححححححي  اواراء الااردة يف ادواية الدولية لتدابة الصحححححححححة الندالية )ادواية الدولية( ب ة الل ة  

 اإلنكليزية بود اعتمادها.

 
 ة لالحححايحححة الندحححالحححال من  حححّ   ماعححح اإللليميحححةيرجى من ممثلي ادنظمحححال الاةنيحححة لالحححايحححة الندحححالحححال وادنظمحححال  -1

من اجملماعال الل اية يف ادنظمة، غة الل ة اإلنكليزية، لشححححكي   ماعة دراجوة الل ة لبول بالنظر يف ادسححححتضدا  اد  ححححّ  
 الناشححححححححححححححئة عن عملية الوية ولنسححححححححححححححيق ا. ويتوّ  على     ماعة  للمصححححححححححححححرلحال وبتحديد اواراء يف  رير الا ا  

من  ماعال مراجوة الل ال لوي  منسححححححّ  يتاا ادلصححححححادل مو اومانة مو ووححححححيت ةريقة التااوحححححح  ال  سححححححيت  الداع ا 
 سحححححححارال الااردة سحححححححت داا  اجملماعة )مثالً ادؤمترال عن ببود، لدادل الا ا  ، إا ما هنالك( وشحححححححرا هيكل ا والرد على اد

من اوع حححاء عن  ي ية ادن حححما  إا  ماعة مراجوة الل ة. ويتو  على     ماعة من  ماعال مراجوة الل ال دعاة 
 ممث  عن لسحححح  الوية ادناسحححح  والو ححححا ) و اوع ححححاء( يف ال ري  ال ح ادوح لسححححرد مصححححرلحال بالل ة ادونية للمشححححار ة 

 لق ايا ادرروحة من ِلد   ماعة مراجوة الل ة.من  ج    الة ف   واض  ل

 
وبود لشححكي      ماعة من  ماعال مراجوة الل ال واعواا اومانة ،ا، لدعى  ّ  من ا إا مراجوة ادواية  -2

صحححححرلحال دالدولية ادوتمدة، وإا لقدمي مالحظاهتا علي ا إا اومانة مو إبراز الت يةال ال   دالت علي ا بالنسحححححدة إا ا
اد  ححح  اسحححتضدام ا واواراء يف  رير الا ا   ولنسحححيق ا، وللك من االل ادنسححح  ال ا حددله للك اجملماعة ويف م لة 
 ال ة  شححححح ر على او ثر بود إحاةت ا بنشحححححر ادواية الدولية ادوتمدة على ادالو اإللكووا للداابة الدولية للصححححححة الندالية 

(www.ippc.int؛ ولدد  ه)ه اد لة بالنسححححححححدة إا الل ة ادونية فار نشححححححححر ادويار الدورت على ادالو اإللكووا للداابة بتلك  
 الل ة.

 
وجياز ولسححا  الوية يف ادنظمة  ت لشححارف بصحح ت ا ع ححااً يف  ماعال مراجوة الل ال؛ غة  ّت  ا بيات ر ي  -3

لية لالاية ياج ه منسحححححححححححححح   ماعة مراجوة الل ة إا  م  ادل الية الدو  عن الت يةال ادقوحة يف ادواية الدولية يند ي  ت
 ( حرواً على ضدط خمتليت نسخ ادواية.ippc@fao.orgالندالال )

 
 ويف حال عد  للقي  ا مالحظال، لدقى النسضة ادوتمدة من ِلد  اهليئة هي النسضة الن ا ية. -4

 
عال مراجوة الل ال عن ةري  اإلجراء اد  ار  عاله،  ي  د  منسححححححححححححححقي  ما ويف حال للقي مالحظال من لِ  -5

 اومانة ه ه ادالحظال، مو إبراز الت يةال، إا  لسا  الوية يف ادنظمة.

 
ولقا   لسا  الوية يف ادنظمة لراجوة الت يةال ادقوحة. وإلا  انت ييو الت يةال ادقوحة مقدالة لدى  لسا   -6

 ادنظمة، فإت النسحححححححححححححضة ال  ل ز الت يةال يف ادويار الدورت وال   عدهتا  ماعة مراجوة الل ة  ال إا اومانة.الوية يف 
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وإلا  ات ولسا  الوية يف ادنظمة اعواض على  ا من الت يةال ال  الوحت ا  ماعة مراجوة الل ة، فإهنا لا   اوسداب 
دنالشحححححت ا والتاوححححح  إا لااف  يف ا راء. وإلا لو ر التاوححححح  إا لااف  يف ا راء، يتض  ولتشحححححاور مو  ماعة مراجوة الل ة 

 ادل الية يف ألةراا ادتوالدةلتيح ا اومانة ل ،اريبشححححححححك  لسحححححححح  الوية يف ادنظمة القرار الن ا ي ويقد  إي ححححححححاحال 
 .الدولية

 
ال ادالحظال ادتولقة بوية ادصحححححححححرلحال الااردة يف ادسحححححححححرد إا ال ري  ال ح ادوح لسحححححححححرد ادصحححححححححرلحال  -7  و ب

من االل جلنة ادواية نظرا إا  هنا لد لب  حححححححححححححي إا ل يةال ملحانة يف الوديد من ادواية الدولية. ولتاا اومانة مواجلة 
 ادسا   ادتولقة بولي  نس  النصاص.

 
سيت من لة على الداابة الدولية للصحة الندالية ولدّلغ ييو اوةراا ادتوالدة. و ولنشر اومانة ادواية الدولية ادودّ  -8

  جدول  عمال اهليئة بندا دا ما يشة إا لودي  ادواية احملددة.

 
 تمادها.لدولية ال  سد  اعوستحيط اهليئة علما بأت ادواية احملددة مت لوديل ا وإل اء نسخ ادواية ا -9

 
وميكن ادةالع على ادزيد من ادولامال بشحححححأت  ماعال مراجوة الل ال على وححححح حة الداابة الدولية للصححححححة  

 activities/governance/standards-https://www.ippc.int/en/core- الحححححححنحححححححدحححححححالحححححححيحححححححة عحححححححلحححححححى الحححححححوحححححححنحححححححاات الحححححححتحححححححارت 

groups-review-setting/ispms/language/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/

