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  اللغوية: تنفيذ خطة العمل التعددية
  
  

  المدير العامتقرير من 
  
  
 /أيار في اللغوية التعددية بشـــــــــــــــأن العمل خطة والســــــــــــــتون الحادية العالمية الصــــــــــــــحة جمعية اعتمدت  -١

  .١٢-٦١ع ص ج القرار بها طالب التي العمل خطة تنفيذ في الُمحرز التقدم التقرير هذا ويلخص ٢٠٠٨.١ مايو
  
 وعمل. للمنظمة اإللكتروني الموقع على لغات بعدة المتاح المحتوى زيادة إلى الرامية الجهود استمرت وقد  -٢

 بين الفجوة تضــــــــــــــييق على لألمانة التابع الترجمة قســــــــــــــم مع المنظمة موقع بتحرير المعني اللغات المتعدد الفريق
 إتاحة على الفريق عمل كما. للمنظمة األخرى الخمس الرســــــــــــــمية اللغاتو  اإلنكليزية باللغة المتاح التقني المحتوى
 وخالل. اإلنترنت على المنظمة موقع صــــــــــــفحات على الســــــــــــت الرســــــــــــمية باللغات المؤســــــــــــســــــــــــي المحتوى جميع
يفت ،٢٠١٧-٢٠١٦  الثنائية  بالصـــــــــينية، صـــــــــفحة ١٩١٨و بالعربية، إلكترونية صـــــــــفحة ١٣٧١ الموقع إلى ُأضـــــــــِ

. ســبانيةألبا صــفحة ١٨٢٨و بالروســية، صــفحة ١٧٤٧و بالفرنســية، صــفحة ٢١٨١و باإلنكليزية، صــفحة ٩٧٣٩و
  .الفترة تلك في اللغات المتعدد اإللكتروني المنظمة موقع قارئ مليون ١٥٠ نحو وزار

  
 من أكثر على يحتوي ،)IRIS( المعلومات لتبادل الرســمي اإليداع نظام كان ،٢٠١٨ فبراير /شــباط وحتى  -٣

 الرئاسية األجهزة ووثائق للمنظمة اإلعالمية المنتجات السجالت هذه وتتضمن الرسمية، باللغات سجلّ  ٢٠٥ ٠٠٠
مليون  ٢,٩ اإليداع نظام ويسّجل). ١٩٤٨ عام منذ الصادرة التنفيذي والمجلس الصحة جمعية وثائق ذلك في بما(

  .شهرياً  المتوسط في للمعلومات تنزيل عملية
  
 التقنية اإلعالمية المنتجات جودة لزيادة ثان مشـــروع لدعم التمويل الروســـي االتحاد قدم ،٢٠١٧ عام وفي  -٤

 على الروســــــية، باللغة الناطقة الجماهير على توزيعها ولتحســــــين وكمها، الروســــــية باللغة المتوفرة للمنظمة والعلمية
 األوروبي، اإلقليمي المكتب وفي الرئيســـــــي المقر في الروســـــــية باللغة وُينشـــــــر مطبوعاً  ١٩ ســـــــُيترجم: التالي النحو

 لتبادل الرسمي اإليداع نظام في وتودع رقمية نسخ إلى الروسية باللغة حالياً  المتاحة المطبوعات من ٢٠ وسُيحّول
 مجلة من أعداد وأربعة الروســــــية باللغة العالمية الصــــــحة منظمة نشــــــرة من خاصــــــان عددان وســــــُيطبع. المعلومات
 اإلقليمي للمكتب اإللكتروني الموقع على الروســـــية باللغة والبّينات للبيانات فرع وســـــُيعد. العمومية الصـــــحة بانوراما
 المنظمة لمواد االقتباس تحاليل وســُتجرى. العمومية الصــحة لمصــطلحات الروســية باللغة مســرد ســُيعد كما. ألوروبا
  .الروسية باللغة

  
 فخالل. الرســـمية وغير الرســـمية باللغات للمنظمة اإلعالمية المنتجات توافر ضـــمان على العمل وتواصـــل  -٥

 من منتجاً  ٢٧٣ بترجمة اإلقليمية والمكاتب الخارجيين للشــــــــــــــركاء المنظمة مطبعة أذنت ،٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية
  ).رسمية غير لغة ٥٣و رسمية لغات خمس( لغة ٥٨ إلى ترجمة ٤١٠ الرئيسي المقر منتجات

  
                                                           

 .١سجالت/ /٦١/٢٠٠٨ج ص عالوثيقة    ١
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  .والبرتغالية األلمانيةكذلك و  للمنظمة الرسمية اللغات لتعليم عدبُ  عن برنامج تقديم المنظمة وتواصل  -٦
  
 نشرة: اللغات المتعدد المحتوى ذات التالية السالسل نشر ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية خالل المنظمة وواصلت  -٧

 والروســــــية والفرنســــــية والصــــــينية العربية باللغات والخالصــــــات باإلنكليزية؛ الكامل النص( العالمية الصــــــحة منظمة
 باللغات والخالصـــات والفرنســـية؛ واإلنكليزية بالعربية الكامل النص( المتوســـط لشـــرق الصـــحية المجلة ؛)ســـبانيةألوا

 والبرتغالية؛ والفرنســــــــــــية باإلنكليزية الكامل النص( األفريقي الصــــــــــــحي المرصــــــــــــد ؛)والفرنســــــــــــية واإلنكليزية العربية
 ؛)والروســـــية اإلنكليزية باللغتين( العمومية الصـــــحة بانوراما ؛)والبرتغالية والفرنســـــية اإلنكليزية باللغات والخالصـــــات

 باللغات( األمريكية للبلدان العمومية الصـــــــــحة مجلة ؛)والفرنســـــــــية اإلنكليزية باللغتين( األســـــــــبوعي الوبائي الســـــــــجل
 الصــــــــــــــينية باللغتين( الهادئ المحيط غرب في واالســــــــــــــتجابة الترصــــــــــــــد مجلة ؛)ســــــــــــــبانيةألوا والبرتغالية اإلنكليزية
 المحددة غير األســـــماء كتابة مع اإلنكليزية باللغة( العالمية الصـــــحة لمنظمة الدوائية المعلومات نشـــــرة ؛)واإلنكليزية
  ).سبانيةألوا والالتينية والفرنسية اإلنكليزية باللغات الملكية

  
  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء  
  
  التقرير.هذا جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا ب  -٨
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