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  احترام المساواة عددية اللغوية:الت
  بين اللغات الرسمية

  
  

  االتحاد الروسي و إكوادور وبنما مشروع قرار مقترح من 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،   
 

 تنفيذ خطة العمل"؛ :"التعددية اللغويةالمدير العام المعنون في تقرير  أن نظرتبعد     من الديباجة) ١(الفقرة 
  

والداعي الصـــــــــــــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٧١/٣٢٨بالقرار وٕاذ تذكر     من الديباجة)مكررًا  ١(الفقرة 
التعامل مع تعدد اللغات على نحو عملي ومتســـــــــــــم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة دون أن تترتب عليه أي إلى 

  تكاليف؛
  

على جملة أمور  يقومالمنظمة  طابع الشــــمولية الذي تتســــم بهأن تضــــع في اعتبارها وٕاذ    من الديباجة)  ٢(الفقرة 
 ؛التعددية اللغوية واحترام تكافؤ اللغات الرسمية التي اختارتها الدول األعضاء وتعدديتهامن بينها 

  
المتصـــــــلة باللغات في المنظمة، بالقرارات والقواعد التي تســـــــري على الترتيبات تذكر من الديباجة)    وٕاذ  ٣(الفقرة 

 ٣٠-٥١ج ص عن احترام المســــــــاواة بين اللغات الرســــــــمية والقرار ) بشــــــــأ١٩٩٧( ٣٢-٥٠ج ص عســــــــيما القرار وال
) بشـــــأن أســـــلوب عمل جمعية الصـــــحة الذي ُطلب فيه من المدير العام إتاحة وثائق األجهزة الرئاســـــية في ١٩٩٨(

 ؛) بشأن استخدام اللغات في منظمة الصحة العالمية٢٠٠٠( ٦ق١٠٥م تالمنظمة على اإلنترنت والقرار 
  

تحســــــــــين الســــــــــياســــــــــات احترام تنوع الثقافات وتعدد اللغات الدولية لواقتناعًا منها بأهمية الديباجة)    من  ٤(الفقرة 
في البلدان النامية، وٕاتاحة الفرصة لجميع الدول األعضاء لالطالع على المعلومات الصحية في العالم، وخصوصًا 

 ؛والتعاون العلمي والتقني
  

على نحو لمواصـــلة اســـتخدام مختلف اللغات الرســـمية ولغات العمل تعرب عن أســـفها من الديباجة)   وٕاذ  ٥(الفقرة 
 ؛غير متكافئ ضمن المنظمة

  
ضـــــــرورة ضـــــــمان الترجمة العالية الجودة للوثائق إلى جميع لغات المنظمة وٕاذ تعيد تأكيد من الديباجة)    ٦(الفقرة 
 ؛الرسمية

  
مات المنظمة التقنية األســـــــــاســـــــــية مثل المبادئ التوجيهية للمنظمة إعداد معلو ترى أن من الديباجة)   وٕاذ  ٧(الفقرة 

  ؛شرط من الشروط األساسية لتحقيق المساواة بين الدول األعضاءباللغات الرسمية الست وتوزيعها 
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تحقيق التكافؤ التام بين اللغات الرسمية الست، بما في ذلك على تشدد على ضرورة من الديباجة)    وٕاذ  ٨(الفقرة 
  ،ع المنظمة على اإلنترنتموق
  

 المدير العام ما يلي: منتطلب    منطوق المن  ١الفقرة 

الصـــادر عن الجمعية العامة لألمم  ٧١/٣٢٨التوصـــيات الواردة في القرار يأخذ في الحســـبان أن  )١(
لوضــــــــــــــع ُنهج ســــــــــــــيما لألمم المتحدة، والألمين العام التابعة لاللغات  دوائرالمتحدة ويعمل بالتعاون مع 

 ؛تترتب عليها أي تكاليف ال

الممارســــــــة اللغوية ضــــــــمن األمانة على نحو عملي ومتســــــــم التي تحدد يطبق قواعد المنظمة أن  )٢(
 بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة دون أن تترتب عليه أي تكاليف؛

توفير شروط العمل والموارد المواتية في اللغات و دوائر التعامل مع جميع المساواة في يضمن أن  )٣(
 تحقيق أعلى درجة من الجودة فيها؛بهدف لها 

في عمل األمانة اليومي ويشــــــــــــــجع الموظفين على االســــــــــــــتفادة من أن ينهض بالتعددية اللغوية  )٤(
المنشــورات التقنية والعلمية التي تصــدر بأكبر عدد من اللغات الرســمية وغير الرســمية على نحو فعال من 

 حيث التكلفة؛

مهارات لغوية متعددة تشـــــــــمل إحدى لغات عمل األمانة في ضـــــــــرورة التمتع بأن يضـــــــــمن تحديد  )٥(
 التوصيفات الوظيفية؛

جملة أمور أن يعين موظفًا يمكن أن يعمل بصـــــــفة منســـــــق للتعددية اللغوية ويكون مســـــــؤوًال عن  )٦(
أن تؤيد المنظمة  اتجميع إدار  منيطلب التنفيذ الشــامل للتعددية اللغوية ودعمه، وأن منها اإلشــراف على 

 تامًا عمل المنسق في تنفيذ الواليات ذات الصلة بالتعددية اللغوية؛تأييدًا 

أن يواصـــــــل تحســـــــين موقع المنظمة اإللكتروني وتحديثه على نحو فعال من حيث التكلفة بجميع  )٧(
متعددة اللغات لالتصـــــــاالت ضـــــــع اســـــــتراتيجية و و اللغات الرســـــــمية من أجل توســـــــيع نطاق االطالع عليه 

 العامة؛

رجم المعلومات التقنية أن تتَ  ،حتى في مراحل التخطيط ،كي يضـــــــــــمنأن يتخذ الخطوات الالزمة  )٨(
ســواء أكانت خطية أم ســمعية بصــرية أم رقمية في الوقت المناســب األســاســية للمنظمة ومبادئها التوجيهية 

 له؛ أي تأخير ال مبررالمعلومات على نطاق أوسع دون  هذهبحيث تتاح بجميع اللغات الرسمية، 

المحتملة، بما في ذلك التدابير  والخيارات والحلول التقنيةأن يعد تقريرًا عن الممارســــــات الســــــابقة  )٩(
االبتكارية والفعالة من حيث التكلفة وجميع اآلثار البرمجية والميزنية، لتحســـــــين الوضـــــــع الحالي وضـــــــمان 

أكانت خطية أم ســــمعية بصــــرية أم إتاحة المعلومات التقنية األســــاســــية للمنظمة ومبادئها التوجيهية ســــواء 
من خالل لتنظر فيه،  جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعينباللغات الرســمية الســت، ويقدمه إلى  رقمية

  في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة. المجلس التنفيذي
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