
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.12     من جدول األعمال٢-١٧البند 
  
  
  

  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،
  

المعنون التعدديـة اللغويـة    ١كةاقتناعاً منها بأهمية التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتر    
دراسة إفرادية عن منظمة الصحة العالمية، والذي عرض على االجتمـاع األول            : والحصول على المعلومات  

  للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي؛
  

 وإذ تذكّر باألحكـام     ٢،خطة عمل : وبعد النظر في التقرير الذي قدمته األمانة بعنوان التعددية اللغوية         
  القـرار  (٢٠١٣-٢٠٠٨المتعلقة بالتعددية اللغوية والواردة في الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل              

  ؛)١١-٦٠ج ص ع 
  

وإذ تذكّر أيضاً بالقرارات والقواعد المتعلقة باستخدام اللغات في منظمة الصحة العالميـة، والسـيما               
 المتعلـق بإتاحـة     ٣٠-٥١ج ص ع  واة بين اللغات الرسمية والقرار       بشأن احترام المسا   ٣٢-٥٠ج ص ع  القرار  

   بشأن استخدام اللغات في منظمة الصحة العالمية؛٦ق١٠٥م توثائق األجهزة الرئاسية على اإلنترنت والقرار 
  

وإذ تضع في اعتبارها أن طابع الشمولية الذي تتسم به مؤسسات منظومة األمم المتحدة يقـوم علـى                  
  ا التنوع اللغوي والمساواة بين اللغات الرسمية ولغات العمل التي اختارتها الدول األعضاء؛جملة أمور منه

  
الذي اعتمدته الجمعية العامة   ) ٦١/٢٦٦(وإذ ترحب، في هذا الصدد، بالقرار المتعلّق بالتعددية اللغوية          

  ؛٢٠٠٧مايو / لألمم المتحدة في أيار
  

 والذي عرض علـى     ٢خطة عمل، : انة بعنوان التعددية اللغوية   وإذ تثني على التقرير الذي أعدته األم      
  ،٢٠٠٧مايو / المجلس التنفيذي في دورته الحادية والعشرين بعد المائة في أيار

  
 المديرة العامة أن تنفذ، في أسرع وقت ممكن، خطة العمل الواردة فـي تقريـر األمانـة،                  تطلب إلى   -١

   :والسيما النقاط التالية
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، قبل دورة المجلس التنفيذي الرابعة والعشرين بعد المائة، بإعداد جدول زمنـي لتنفيـذ              القيام  )١(
خطة العمل وجدول يبين اآلثار المالية التي تتناسب إجماالً ضمن إطار الخطة االستراتيجية المتوسطة              

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 
  
دول األعضاء باستخدام آلية    إعداد استراتيجية لتحديد األولويات الخاصة بالترجمة، وإشراك ال         )٢(

  للمشاورات غير الرسمية يتم تحديدها الحقاً؛
  

  : المديرة العامة ضمان ما يليإلى تطلب كذلك  -٢
  

المساواة في احترام التنوع اللغوي في المقر الرئيـسي للمنظمـة وفـي مكاتبهـا اإلقليميـة                   )١(
  والقطرية؛ 

  
مية للمنظمة التي يجيدها موظفوهـا مـن الفئـة          إنشاء قاعدة بيانات تتيح تحديد اللغات الرس        )٢(

  المهنية؛
  
أن يؤخذ اإللمام بالرعاية الصحية بعين االعتبار عند توظيف موظفي خدمات اللغـات فـي                 )٣(

  المنظمة؛
  
  تشجيع وتعزيز فرص حصول جميع موظفي المنظمة على تدريب لغوي جيد؛  )٤(

  
ية الصحة العالمية الثانية والستين عن تنفيذ هذا القرار،          المديرة العامة تقديم تقرير إلى جمع      إلى تطلب  -٣

  .ومواصلة اإلبالغ عن ذلك كل سنتين
  

  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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