ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺳﺑﻌون
اﻟﺑﻧد  ١٠-١٢ﻣن ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
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اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ :اﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺎواة
ﺑﻳن اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ
ﻣﺷروع ﻗرار ﻣﻘﺗرح ﻣن إﻛوادور وﺑﻧﻣﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻟروﺳﻲ
ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺳﺑﻌون،
)اﻟﻔﻘرة  ١ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ(

ﺑﻌد أن ﻧظرت ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌﻧون "اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ :ﺗﻧﻔﻳذ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ"؛

ٕواذ ﺗذﻛر ﺑﺎﻟﻘرار  ٣٢٨/٧١اﻟﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟداﻋﻲ
)اﻟﻔﻘرة  ١ﻣﻛر اًر ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﻣﻠﻲ وﻣﺗﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ دون أن ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ أي
ﺗﻛﺎﻟﻳف؛
ٕواذ ﺗﺿ ــﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أن طﺎﺑﻊ اﻟﺷ ــﻣوﻟﻳﺔ اﻟذي ﺗﺗﺳ ــم ﺑﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ أﻣور
)اﻟﻔﻘرة  ٢ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ(
ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ واﺣﺗرام ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﺗﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء وﺗﻌددﻳﺗﻬﺎ؛
ٕواذ ﺗذﻛر ﺑﺎﻟﻘ اررات واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳ ـ ـ ــري ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣﺗﺻ ـ ـ ــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،
)اﻟﻔﻘرة  ٣ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ(
وﻻﺳـ ـ ـ ــﻳﻣﺎ اﻟﻘرار ج ص ع (١٩٩٧) ٣٢-٥٠ﺑﺷـ ـ ـ ــﺄن اﺣﺗرام اﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﺎواة ﺑﻳن اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳـ ـ ـ ــﻣﻳﺔ واﻟﻘرار ج ص ع٣٠-٥١
) (١٩٩٨ﺑﺷ ـ ــﺄن أﺳ ـ ــﻠوب ﻋﻣﻝ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻ ـ ــﺣﺔ اﻟذي طُﻠب ﻓﻳﻪ ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم إﺗﺎﺣﺔ وﺛﺎﺋق اﻷﺟﻬزة اﻟرﺋﺎﺳ ـ ــﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻘرار م ت١٠٥ق (٢٠٠٠) ٦ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ؛
)اﻟﻔﻘرة  ٤ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ( واﻗﺗﻧﺎﻋﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﺣﺗرام ﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳـ ـ ـ ـ ــﻳن اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﻳﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔٕ ،واﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ؛
)اﻟﻔﻘرة  ٥ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ( ٕواذ ﺗﻌرب ﻋن أﺳــﻔﻬﺎ ﻟﻣواﺻــﻠﺔ اﺳــﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳــﻣﻳﺔ وﻟﻐﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو
ﻏﻳر ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﺿﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ؛
)اﻟﻔﻘرة  ٦ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ( ٕواذ ﺗﻌﻳد ﺗﺄﻛﻳد ﺿ ـ ـ ــرورة ﺿ ـ ـ ــﻣﺎن اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة ﻟﻠوﺛﺎﺋق إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻟﻐﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟرﺳﻣﻳﺔ؛
)اﻟﻔﻘرة  ٧ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ( ٕواذ ﺗرى أن إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻷﺳـ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
وﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳت ﺷرط ﻣن اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء؛
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ٕواذ ﺗﺷدد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﺗﺎم ﺑﻳن اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ
)اﻟﻔﻘرة  ٨ﻣن اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ(
ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت،
اﻟﻔﻘرة  ١ﻣن اﻟﻣﻧطوق

ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أن ﻳﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳــﺑﺎن اﻟﺗوﺻــﻳﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرار  ٣٢٨/٧١اﻟﺻــﺎدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم
)(١
اﻟﻣﺗﺣدة وﻳﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دواﺋر اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻣﺎ ﻟوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ُﻧﻬﺞ
ﻻ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ أي ﺗﻛﺎﻟﻳف؛
أن ﻳطﺑق ﻗواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ﺿـ ـ ـ ــﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﻣﻠﻲ وﻣﺗﺳـ ـ ـ ــم
)(٢
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ دون أن ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ أي ﺗﻛﺎﻟﻳف؛
أن ﻳﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ دواﺋر اﻟﻠﻐﺎت وﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﺷروط اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣوارد اﻟﻣواﺗﻳﺔ
)(٣
ﻟﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳق أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟودة ﻓﻳﻬﺎ؛
أن ﻳﻧﻬض ﺑﺎﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻳوﻣﻲ وﻳﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺟﻊ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻋﻠﻰ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻔﺎدة ﻣن
)(٤
اﻟﻣﻧﺷــورات اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻــدر ﺑﺄﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳــﻣﻳﺔ وﻏﻳر اﻟرﺳــﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎﻝ ﻣن
ﺣﻳث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ؛
أن ﻳﺿـ ـ ـ ــﻣن ﺗﺣدﻳد ﺿـ ـ ـ ــرورة اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻬﺎرات ﻟﻐوﻳﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﺷـ ـ ـ ــﻣﻝ إﺣدى ﻟﻐﺎت ﻋﻣﻝ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ
)(٥
اﻟﺗوﺻﻳﻔﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ؛
أن ﻳﻌﻳن ﻣوظﻔﺎً ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺻ ـ ـ ــﻔﺔ ﻣﻧﺳ ـ ـ ــق ﻟﻠﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ وﻳﻛون ﻣﺳ ـ ـ ــؤوﻻً ﻋن ﺟﻣﻠﺔ أﻣور
)(٦
ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺷ ـراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺷــﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ودﻋﻣﻪ ،وأن ﻳطﻠب ﻣن ﺟﻣﻳﻊ إدارات اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗؤﻳد
ﺗﺄﻳﻳداً ﺗﺎﻣﺎً ﻋﻣﻝ اﻟﻣﻧﺳق ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟوﻻﻳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ؛
أن ﻳواﺻـ ـ ــﻝ ﺗﺣﺳـ ـ ــﻳن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﺣدﻳﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎﻝ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ
)(٧
اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳـ ـ ــﻣﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗوﺳـ ـ ــﻳﻊ ﻧطﺎق اﻻطﻼع ﻋﻠﻳﻪ ووﺿـ ـ ــﻊ اﺳـ ـ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻼﺗﺻـ ـ ــﺎﻻت
اﻟﻌﺎﻣﺔ؛
أن ﻳﺗﺧذ اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﻳﺿـ ـ ـ ـ ــﻣن ،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺧطﻳط ،أن ﺗﺗَرﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
)(٨
اﻷﺳــﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﺳ ـواء أﻛﺎﻧت ﺧطﻳﺔ أم ﺳــﻣﻌﻳﺔ ﺑﺻ ـرﻳﺔ أم رﻗﻣﻳﺔ
ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،ﺑﺣﻳث ﺗﺗﺎح ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ دون أي ﺗﺄﺧﻳر ﻻ ﻣﺑرر ﻟﻪ؛
أن ﻳﻌد ﺗﻘرﻳ اًر ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـ ــﺎت اﻟﺳـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ واﻟﺧﻳﺎرات واﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗداﺑﻳر
)(٩
اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺟﻣﻳﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ واﻟﻣﻳزﻧﻳﺔ ،ﻟﺗﺣﺳ ـ ـ ــﻳن اﻟوﺿ ـ ـ ــﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺿ ـ ـ ــﻣﺎن
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﺳ ـ ـواء أﻛﺎﻧت ﺧطﻳﺔ أم ﺳـ ــﻣﻌﻳﺔ ﺑﺻ ـ ـرﻳﺔ أم
رﻗﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳــﻣﻳﺔ اﻟﺳــت ،وﻳﻘدﻣﻪ إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺳــﺑﻌﻳن ﻟﺗﻧظر ﻓﻳﻪ ،ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟراﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻳن ﺑﻌد اﻟﻣﺎﺋﺔ.
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