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*1237707*  

 الدورة السابعة والستون
 *من القائمة األولية 021البند 

   تعدد اللغات
 حالة التنفيذ: ومة األمم املتحدةتعدد اللغات يف مؤسسات منظ  

 
 مذكرة من األمني العام  

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة تعليقاته وتعليقـا  للـ     
ومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق على تقريـر ودـدة التفتـي     الرؤساء التنفيذيني يف منظ

 “دالـة التنفيـذ  : تعدد اللغا  يف مؤسسا  منظومة األمـم املتحـدة  ”املشتركة املعنون 
(JIU/REP/2011/4.) 

 موجز 
تعـدد اللغـا  يف مؤسسـا     ”يستعرض تقرير وددة التفتي  املشتركة املعنون  

األبعاد األساسية لنهج تعدد اللغـا  يف مؤسسـا     “فيذدالة التن: منظومة األمم املتحدة
منظومة األمم املتحدة، إذ حيلل مربراته وتداعياته السياساتية، وحيدد التدابري الفعالة اليت مـن  

ومشلت البحوث اليت أجريت يف هذا الصدد اجملـات   . شأهنا أن تعزز وضعه موضع التنفيذ
 .والشراكا  املؤسسية ؛والتواصل ؛التدريبو ؛والتوظيف ؛خدما  املؤمترا : التالية
وتعرض هذه املذكرة آراء مؤسسا  منظومة األمم املتحدة بشأن التوصيا  الواردة  

اآلراء على أساس املدخال  الواردة من املؤسسا  األعضاء يف لل   وقد ُدلت. يف التقرير
 وأيـد  بـالتقرير،   اليت ردبت الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق،

 .معظم ما ورد فيه من حتليال  واستنتاجا 
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 مقدمة - أوال 
تعدد اللغا  يف مؤسسا  منظومـة  ”يسعى تقرير وددة التفتي  املشتركة املعنون  - 0

تعدد اللغا  على صعيد مؤسسـا   هنج إىل تقييم دالة تنفيذ  “دالة التنفيذ: األمم املتحدة
ظومة األمم املتحدة، وذلك باستعراض خمتلف اجلوانب املتصلة باخلدما  واتسـتدداما   من

املعلوما  وتطوير املواقع الشبكية املتعددة اللغـا  يف سـبيل   احلصول على مبا فيها  ،اللغوية
. مؤسسـا  املنظومـة  ضمان التعادل فيما بني اللغا  الرمسية ولغا  العمـل يف أمانـا    

األبعاد األساسية لنهج تعدد اللغا  يف مؤسسا  منظومة األمم املتحـدة،  ويستعرض التقرير 
إذ حيلل مربراته وتداعياته السياساتية، وحيدد التدابري الفعالة اليت من شأهنا أن تعـزز وضـعه   

خـدما   : ومشلت البحوث اليت أجريت يف هذا الصدد اجملـات  التاليـة  . موضع التنفيذ
 .  املؤسسيةوالشراكا ؛والتواصل ؛يبوالتدر ؛والتوظيف ؛املؤمترا 

 
 تعليقات عامة - ثانيا 

بنهج تعدد اللغا  وتعزيز اللغـا    ملتزمةمؤسسا  منظومة األمم املتحدة  ما زالت - 2
إىل دد بعيد التوصيا  الرئيسية الواردة يف التقرير وتقـدر  تؤيد وهي . الرمسية ولغا  العمل

 .تلف مرادل العمليةعليقاهتا واقتراداهتا يف خماستعداد وددة التفتي  املشتركة لدمج ت
أن التوصـيا    ترىأن املؤسسا  اعترب  التقرير لديا ومثريا لالهتمام، فهي ومع  - 3

وُيربز التقرير صعوبة تقييم  .“معطوب”تعطي انطباعا بأن هنج تعدد اللغا  يف األمم املتحدة 
اليت تواجه بالفعـل أولويـا     مؤسسا  األمم املتحدةجانب مستوى دعم التوصيا  من 

التوصـيا    بعـض  وتشري بعض املؤسسا  إىل أن. متضاربة ضمن ميزانيا  حمدودة وثابتة
سيما التوصيا  اليت هلا آثار واضحة مـن   ميكن أن تستفيد من حتليل للتكاليف والفوائد، وت

جهودا كـبرية  وتؤكد املؤسسا  أيضا أهنا بذلت . النادية املالية ومن نادية وقت املوظفني
وتشري، عالوة على . لتلبية ادتياجاهتا اللغوية على أساس الوتيا  واملالكا  واملوارد املقررة

ذلك، إىل أهنا بذلت جهودا كبرية إلتادة الفرصة للموظفني من أجل تعلم أي لغة من لغا  
 .املتحدة الرمسية الست وإتقاهنا األمم
فإن املؤسسا  تقر بأنه ميكن عمـل املزيـد    يتعلق باملتدصصني يف اللغا ،فيما و - 4

كفالة التنقـل  من قبيل لالعتراف جبهود العاملني يف وظائف لغوية وتوفري فرص وظيفية هلم، 
من املوظفني الذين بدأوا خدمتهم يف األمم املتحدة كثريين غري أن الوكات  تؤكد أن . املهين

مـع  وأهنم يقفون على قدم املساواة مة، يف لال اللغا  انتقلوا إىل وظائف أخرى ضمن املنظ
وت يؤدي ذلـك إىل  . مجيع املوظفني من ديث أهليتهم للنظر يف تعيينهم يف وظائف شاغرة
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يتيح أيضا لألمم املتحدة اتستفادة من مهاراهتم اللغوية احملددة بل تعزيز استبقائهم فحسب، 
 .يف لات  فنية أخرى

مم املتحدة تستددم اآلن قاعـدة البيانـا  العامليـة    وفيما يتعلق بالتوظيف، فإن األ - 5
للتعليم العايل التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليت توفر تقييمـا منـهايا   

 .ملعادلة هلاللمؤسسا  اشهادا  علمية واليت متنح للمؤسسا  
 
 تعليقات حمددة على التوصيات-  ثالثا 
 1التوصية   

ساء التنفيذيني، الذين مل يفعلوا ذلك بعد، أن يتولوا، كل  يف طالار   ينبغي للرؤ 
تعيني مسؤول رفيع املستوى منّسقًا لشؤون تعدد اللغات مهّمتله اتتلرا    ( أ: )منظمته

خطط عم  استراتيجية هدفها تنفيذ سياسة تعدد اللغات بفعالية، وذلك مبساعدة شلبةة  
منتظمة طىل هيئاهتم التشريعية عن التقلدم   تقدمي تقارير( ب)داخلية من جهات االتصال؛ 

 . احملرز يف هذا الصدد
 .املتحدة هذه التوصية وتردب هبا تؤيد مؤسسا  منظومة األمم - 6

 
 2التوصية   

ينبغي للرؤساء التنفيذيني، من خالل مشاركتهم يف جملس الرؤساء التنفيلذيني يف   
اللغلات  ”ا فهمًا مشتركًا للفوارق بلني  منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، أن يةّونو

حىت يةون ذلك تاعدة متماسةة ُينطلق منها لتحسني تنسليق   “لغات العم ” و “الرمسية
 .على صعيد منظومة األمم املتحدة وتعزيز تعددهااستخدام اللغات 

اجلمعية العامة على األمهية القصوى للمساواة بني لغـا  األمـم املتحـدة      شدد - 7
على ضرورة مراعاة املساواة بني لغيت عمل املنظمة، واستددام وأكد  لددا لست، الرمسية ا

ويف دني تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحـدة  . لغا  عمل إضافية يف مراكز عمل حمددة
 “اللغا  الرمسيـة ”هذه التوصية وتردب هبا، فإهنا تشري إىل وجود فهم مشترك للفوارق بني 

اإلدارة يف معظم املؤسسا  هيئا  إىل قرارا  اهليئا  التشريعية واستنادا  “لغا  العمل” و
تعـددها علـى   تعزيز دىت يكون ذلك قاعدة ُينطلق منها لتحسني تنسيق استددام اللغا  و

 .صعيد املنظومة بأسرها
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 3التوصية   
ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يتخذوا املزيد من التدابري الفعالة هبدف القضاء على  

لتوازن الراهن يف استخدام لغات العم  داخ  األمانات مبا يف ذللك يف صلفوف   عدم ا
ُكّ  املوظفني بتطوير مهاراهتم اللغوية حىت يتسىن هلم اكتساب املديرين، وأن يطالبوا كبار 
 .جيدة بلغة عم  ثانية على األت  معرفة
التنوع اللغوي،  تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذه التوصية اليت تكفل حتقيق - 8

على استفادة العديد من موظفي املؤسسا  من دروس اللغـة  األمر وت يقتصر . وتردب هبا
مرافـق  استفادة اجلميع من املؤسسا  أيضا املساواة يف بل تشاع لتحسني مهاراهتم اللغوية، 

 .التدريب اللغوي
 
 4التوصية   

تحدة أن يتوّلوا بانتظام، عند ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم امل 
يف املنظمة اليت ينتمي طليها، تقدير احتياجات  ستخدام املنصف للغات الرمسية ك ٌّرصد اال

تعدد اللغات عن اريلق   هنجاملستخدمني وصياغة استراتيجيات من شأهنا أن تعزز تنفيذ 
تصلال  طشراك منسقي شؤون تعدد اللغات يف منظماهتم والشبةة اليت تضم جهلات اال 

 .ذا الصدده يف
تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذه التوصية اليت متكـن املؤسسـا  مـن     - 9

 .مع أصحاب املصلحة، وتردب هبا -من مث التواصل بالتكافؤ و - التواصل بلغا  متعددة
 
 5التوصية   

ا خمصصل  عامال اشبةة خمصصة أو فريق ئأن ينشينبغي جمللس الرؤساء التنفيذيني  
بشؤون تعدد اللغات يف املنظمات اليت يعملون فيها وذلك أو يضم املنسقني املعنيني  تضم

التوصيات الرئيسية الصادرة عن االجتماع السنوي الدويل املعين  ،لةي تؤخذ يف االعتبار
طدارة  من أجل  بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات، وترمجتها طىل استراتيجيات عم  

التنسيق وتقاسلم امللوارد طىل    حتسنيحىت يؤدي  ،خلدمات اللغويةخدمات املؤمترات وا
 .عم  املنظماتوزيادة اإلنتاجية والفعالية يف كبرية حتقيق وفورات مالية 

تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذه التوصية الراميـة إىل حتسـني التنسـيق     - 01
وزيـادة اإلنتاجيـة، وحتسـني     وتقاسم املوارد من أجل حتقيق وفورا  ممكنة يف التكاليف،

وتشري إىل أن آليا  التنسيق وآليا  تقاسم املـوارد  . الفعالية يف عمل املنظومة، وتردب هبا
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فعلى سبيل املثال، تقـوم أمانـا    . بعض مؤسسا  منظومة األمم املتحدة داخلموجودة 
تنسـيق أنشـطتها   املتبعة، بإجراءاهتا روما، يف إطار توجد مقارها يف املؤسسا  الثالث اليت 

وينبغـي  . زيادة اإلنتاجيـة والفعاليـة  العمل على باستمرار لتحقيق وفورا  يف التكاليف و
إنشاء شـبكة خمصصـة   أي جهود مستقبلية ترمي إىل  من التكنولوجيا  احلاليةتستفيد  أن
 .فريق عامل خمصص أو

 
 6التوصية   

، عند طنشلاء  قومأن ت ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة 
هيئات مؤسسية جديدة حتتاج طىل توفري خدمات املؤمترات، وضع اخلطط اخلاصة بتلوفري  

مبا يتفق وعبء العمل  اإلضلايف النلاجم    ميزانيات تلك املؤسسات املوارد الالزمة من 
 .سيما فيما يتعلق بالترمجة التحريرية والترمجة الشفوية وال
 .املتحدة هذه التوصية وتردب هبا ممتؤيد مؤسسا  منظومة األ - 00

 
 7التوصية   

ينبغي أن يتخذ الرؤساء التنفيذيون ما يلزم من تدابري لضمان االمتثلال الةامل     
لالتفاق اخلاص بالترمجة الشفوية املربم بني الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصلني  

لترمجة التحريرية املربم بلني اللجنلة   خبدمة املؤمترات واألمم املتحدة، واالتفاق اخلاص با
سليما علن    االستشارية املعنية باملسائ  اإلدارية والرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات، وال

سواء يف املقر أو يف املةاتب اإلتليميلة   هبذين االتفاتنياريق ضمان تدر أكرب من الوعي 
 .وعن اريق وضع نظم لرصد االمتثال هلما

اختـذ معظـم   قد و. منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وتردب هباتؤيد مؤسسا   - 02
املؤسسا  مجيع اخلطوا  الالزمة لضمان اتمتثال الكامل لالتفاق اخلاص بالترمجة الشـفوية  
املربم بني الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املدتصني خبدمة املؤمترا  واألمـم املتحـدة،   

التفاق اخلاص بالترمجة التحريرية املربم بني اللانة اتستشارية املعنية باملسـائل اإلداريـة   لو
 .ابطة الدولية ملترمجي املؤمترا والر

 
 8التوصية   

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تلؤمن صصلي     
لة يف جمال تعاتب امللوظفني  املوارد الالزمة داخ  املؤسسات من أج  وضع اخلطط الفعا

 . وتوفري التدريب املناسب للمرشحني الذين يتقدمون طىل االمتحانات اللغوية
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أن هذه التوصـية موجهـة إىل اهليئـا      مؤسسا  منظومة األمم املتحدةتالدظ  - 03
التشريعية، وتؤيد هذه التوصية وتردب هبا، وخاصة يف التعامل مع دام العمل املتزايـد يف  

 .تعدد اللغا ، والنقص يف املوظفني اللغوينيلال 
 
 9التوصية   

ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يعدوا خطط عم  استراتيجية يف جملال اخللدمات    
، وأن يقترحلوا حلوافز   وظيلف اللغوية لتنفيذ عمليات االختبار وانتقاء املرشحني والت

اخلتالف اللنظم   اعتبارهم  الستبقاء املوظفني اللغويني ولتطويرهم الوظيفي، واضعني يف
 .وجوب عدم اعتبار أي نظام منها النظام املعياريالتعليمية لدى الدول األعضاء، و

وتوافـق علـى   . تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وتردب هبـا  - 04
واستبقائهم، ترقيتهم ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتوظيف املهنيني ذوي املهارا  اللغوية و

إت أن املؤسسـا   . الـدي سيكون خطط عمل استراتياية يف هذا اجملال وجود وعلى أن 
تالدظ وجود عملية توظيف تنافسية يف األمم املتحدة لشغل خمتلف الوظائف اللغوية، فضال 

ويويل األمني العام، الذي يضع دائما يف اعتباره تكاليف تنفيذ . عن مبادرا  التطوير الوظيفي
غيريا ، وخاصة يف البيئة املالية احلالية، أمهيًة بالغة للتطوير الوظيفي جلميـع  أي تعديال  وت

 .ملوظفني، مبن فيهم موظفو اللغا ا
 
 11التوصية   

رئيسًا جملللس الرؤسلاء التنفيلذيني،     بصفتهينبغي لألمني العام لألمم املتحدة،  
لترتية يف اخلدمات اللغويلة،  يعاجل القضايا املتعلقة باالمتحانات اللغوية، وبالتوظيف وا أن

وبالتطوير الوظيفي للموظفني اللغويني وتدريبهم، وباحلوافز املقدمة لتوظيف أفض  املهنيني 
اللغويني واستبقائهم، وذلك مبساعدة منسقي شؤون تعدد اللغات، من خلالل الشلبةة   

 .5املخصصة أو الفريق العام  املخص  املقتَرحني يف التوصية 
 .ا  منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وتردب هباتؤيد مؤسس - 05

 
 11التوصية   

عمليلة   يتراعل أن  لةفاللة ينبغي للرؤساء التنفيذيني اصاذ التدابري الضلرورية   
االشترااات اللغوية مراعاة كاملة وعادلة، التوظيف، مبا يف ذلك توظيف كبار املوظفني، 
وسط، أن تعتمد على توة عاملة متعلددة  حبيث ميةن ملؤسسات املنظومة، على املدى املت
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اللغات تتقن لغة عم  واحدة ولديها طملام جيد بلغة عم  أخرى واحدة على األت ، ملع  
 . طيالء االهتمام الواجب لالحتياجات احملددة ملراكز العم 

يف دني أن مؤسسا  منظومة األمم املتحدة تردب هبذه التوصـية رودـا، فإهنـا     - 06
بشكل مودد يف املمارسة العملية نظرا تختالف وتيـا  وادتياجـا    تستصعب تنفيذها 

 .املوظفني ذوي املهارا  واخلربا  املتنوعة
راعى دائما لدى اختيار املوظفني اجملموعـة  ُتوتالدظ املؤسسا  أيضا أنه جيب أن  - 07

بإددى لغيت  الكاملة من املؤهال  واخلربة املتوافرة لدى أي مرشح، واليت ميثل اإلملام الكامل
. ثانيةعمل الوظائف ت تتطلب إملاما كامال بلغة كثرة من العمل أدد عناصرها، وتالدظ أن 

لعاملة ككل مهارا  لغوية يف أكثـر  اكتساب القوة اويف دني توافق الوكات  على ضرورة 
فإهنا تؤكد أن ذلك ت ميكن أن يكون شرطا تزما لكل موظف مـن   ،واددةعمل من لغة 
يترك وواددة عمل يؤدي إىل استبعاد انتقاء مرشحني ت يتقنون سوى لغة وهذا لن . املوظفني

منظومة  الباب مفتودا أمام إمكانية تدريب املوظفني يف اللغا  بعد جنادهم يف اتنضمام إىل
 .الذين يعملون يف خدمة املنظومةجلميع املوظفني متاح األمم املتحدة، وهو خيار 

أنـه  املؤسسـا   تالدظ ، 00التوصية بشأن الواردة يف التقرير  وبصدد التعليقا  - 08
موظفي مكاتب املوارد البشرية الذين يتقنون لغتني على األقل سيكون من الصعب خبصوص 
 .ئة مهنية معينة واددة مثات ُيحتذىاعتبار ف من لغا  عمل األمم املتحدة

 
 12التوصية   

األمم املتحدة أن توجه وتقر اللدعم   ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة 
الالزم الذي حيتاجه الرؤساء التنفيذيون من أج  تطوير املواتع الشبةية املتعددة اللغلات  
جبميع لغاهتا الرمسية أو لغات العم  اليت تتعام  هبا، مع طيالء االعتبار الواجب للخصائ  

 .اللغوية ملراكز العم  املعنية
كون للحفاظ على تاألمم املتحدة أنه يف أوقا  التقشف  تالدظ مؤسسا  منظومة - 09
وتضـع املؤسسـا  يف اعتبارهـا    . متعددة اللغا  آثار مالية كبرية( ومواقع شبكية)وثائق 
، 2100ديسـمرب  /كانون األول 24املؤرخ  66/246اجلمعية العامة، يف قرارها قررته  ما

عام لتوفري خدما  املؤمترا  إىل صـناديق  اجلمعية اتقتراح املقدم من األمني الأيد  به الذي 
 “سداد اتستحقاقا  أوت بـأول ”األمم املتحدة وبرالها يف نيويورك على أساس سياسا  

، وعلى هذا األساس، تؤيد املؤسسا  هذه التوصـية  2102يناير /كانون الثاين 0بدءا من 
 .وتردب هبا
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 13التوصية   
ذات صللة   أحداثيدعو بنشاط طىل تنظيم ينبغي لألمني العام لألمم املتحدة أن  

بادرة أيام اللغات، لزيادة الوعي بالتحديات اليت تواجه تعدد اللغات من تبي  مباللغات، 
األكادمييلة والشلركاء ارخلرين،     واألوسلاط املعلومات على الدول األعضاء ولنشر 

صصة شراكات مبتةرة أو تربعات خممن خالل للحصول على دعمهم، حسب االتتضاء، 
 .امليزانيةمن خارج 

العامني املاضيني، فإن نقص التمويل املدصص جتربة تالدظ املؤسسا  أنه بناء على  - 21
أيام اللغا ، سـواء   من قبيلذا  صلة باللغا ، أدداث أدى إىل احلد من الدعوة إىل تنظيم 

ا  الـدعم  وعالوة على ذلك، أعاق تفاو  مستوي. على صعيد املقر أو على الصعيد امليداين
الوارد من الشركاء اخلارجيني ملدتلف أيام اللغا  وضَع وتطبيق برنامج مستمر لكل لغة من 

 .يكون موضوعيا ولديا على السواءاللغا  الرمسية 
القيـام مسـتقبال بأنشـطة    جيري النظر داليـا يف  املستفادة، ضوء الدروس وعلى  - 20
نترنت ومحال  عـن طريـق وسـائط    صلة باللغا  من خالل محال  قائمة على اإل ذا 

التواصل اتجتماعي ميكنها أن تصل إىل عدد أكرب من موظفي األمم املتحـدة يف املقـر ويف   
ونظرا للتحـديا  الـيت   . مراكز العمل األخرى، فضال عن الدول األعضاء وعامة اجلمهور

إضـافية   دـداث أتواَجه يف إطار اجلهود الرامية إىل توفري حمتوى متعدد اللغا ، فإن تنظيم 
صلة باللغا  ميكن أن يؤدي إىل صرف اتنتباه وحتويل املوارد عـن احلاجـة امللحـة     ذا 

مؤخرا الدول األعضاء يف جلنة اإلعالم، إىل إصدار املواد جبميـع  اليت أعربت عنها واملستمرة، 
 .وبالتايل تعزيز التعدد اللغويلتحقيق درجة من التعادل اللغا  الرمسية، 

 .بلغا  كـثرية نتاج املعلوما  إمؤسسا  منظومة األمم املتحدة لك تواصل ومع ذ - 22
مركـزا،   63البالغ عـددها  ، لإلعالم بانتظام مراكز األمم املتحدةفعلى سبيل املثال، تقوم 

بلغا  حملية يبلغ لغة وهي تقوم داليا بتعّهد مواقع شبكية  41بإنتاج مواد إعالمية بأكثر من 
مـن  مراكز اإلعالم بترمجة وإنتاج مواد مطبوعة، ر السنني، قامت موعلى . لغة 29 عددها

داليـًا  ويصدر  .لغة 053بصرية ومنتاا  أخرى مبا يبلغ  -بينها منشورا  ومواد مسعية 
، اأو فصـلي  اأو شهري انشرا  خاصة بكل منها، أسبوعي/سائل إخباريةرمركزا لإلعالم  34

ويصدر مركز األمم املتحدة اإلقليمـي  . حمليةلغة  07مبا يبلغ منشورا  ونشرا  من بينها 
 .لغة 03 مبا يبلغلإلعالم يف أوروبا الغربية ومقره بروكسل، ودَده، مواد إعالمية 
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 14التوصية   
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحلدة، اللذين ينجلزون     

ناء السالم واألنشطة اإلمنائية، أعماهلم ميدانيًا يف جمال الشؤون اإلنسانية وحفظ السالم وب
وغري ذلك، أن يةفلوا طيالء االهتمام الواجب إلجناز أنشطتهم واملواد ذات الصللة هبلا   

 .جبميع اللغات الرمسية أو بلغات العم ، مع مراعاة اللغة أو اللغات احمللية للمستفيدين
شري إىل أن معظم وت. تؤيد مؤسسا  منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وتردب هبا - 23

 .أكرب عدد ممكن من اللغا باملؤسسا  تسعى إىل إنتاج موادها اإلعالمية 
 
 15التوصية   

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، كمبدأ ملن مبلاد     
بإجنلاز األعملال األساسلية    ، أن تقر الترتيبات الالزمة لضمان االلتزام الفعلي سياساهتا
وسلائ  منلها علرب    ملنظمات جبميع اللغات الرمسية ولغات العم ، وذللك ب ااخلاصة ب
 .امليزانية تنوات
يف دني تؤيد املؤسسا  هذه التوصية وتردب هبا، وتعترف بـأن هـذه التوصـية     - 24

موجهة إىل اهليئا  التشريعية، فإهنا تشري إىل أن املسامها  األساسية احلالية املقدمة من الدول 
والشفوية للـهيئا  التشـريعية    ريريةحالتلترمجة لما يكفي  العادة سوى وفر يفتاألعضاء ت 

لغا  متعـددة الـيت تأمـل معظـم     بواتتصال ت ألشكال التوعية واتجتماعا  الرمسية، 
 .املنظما  يف حتقيقها
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Original: English 

  التعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة 
  حالة التنفيذ: األمم املتحدة

  من إعداد

   فالسبابا لوي
  ييشان زانغ

  وحدة التفتيش املشتركة

  األمم املتحدة
  ٢٠١١جنيف، 
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ـ       :ملحوظة سية كل االقتباسات املذكورة أعاله جاءت على لسان موظفني غري حمّددين باسـتثناء اجلملـة الـواردة بالفرن

  . كويف عنانوصاحبها األمني العام السابق
  .ي أكثر اللغات املتحدث هبا انتشاراً يف العاملالصينية ه  :الصينية

  .كلنا نتحدث لغات متعددة غري أننا نتحدث اإلنكليزية بلكنات متعددة  :اإلنكليزية
  .اللغة الفرنسية يف األمم املتحدة ليست لغة تنّم عن ثقافة بل هي لغة مهضومة اجلانب  :الفرنسية
  .وراق األمم املتحدةالتعددية اللغوية هي ورقة راحبة من أ  :الروسية
  .يريدون مين أن أحتدث بعدة ألسنة غري أن يل لساناً واحداً  :اإلسبانية

  

We are all multilingual! 
We speak English with 
many accents! 

 

للجميع  ُتعّد التعددية اللغوية ميزة    
 وخاصة للناطقني باللغة العربية

!Quieren que use muchas 
lenguas… pero si solo 
tengo una!  Aux Nations Unies, le 

français n’est pas châtié, 
il est puni.   

Многоязычие – это визитная 
карточка ООН  

中文是世界上讲的最多的语言。 
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   تنفيذيموجز    

  حالة التنفيذ: ومة األمم املتحدةالتعددية اللغوية يف منظ    
    JIU/REP/2011/4 

 عمالً  ٢٠١٠أدرج هذا التقرير يف برنامج عمل وحدة التفتيش املشتركة يف عام              
وجملس مراجعي حسابات األمم    ) الفاو(احات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       باقتر

املتحدة وإدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات متابعة لتقرير أصـدرته وحـدة             
  . عن املوضوع ذاته٢٠٠٢التفتيش املشتركة عام 

يـة علـى صـعيد      والغرض من هذا التقرير هو تقييم حالة تنفيذ التعّددية اللغو           
مؤسسات منظومة األمم املتحدة وذلك باستعراض خمتلف اجلوانب املتـصلة باخلـدمات            

املعلومة وتطوير املواقع الشبكية املتعددة اللغات إىل واالستخدامات اللغوية مبا فيها الوصول 
  .يف سبيل ضمان التعادل فيما بني اللغات الرمسية ولغات العمل يف أمانات املنظمات

تعرض التقرير األبعاد األساسية للتعددية اللغوية يف منظمات األمـم املتحـدة إذ             ويس  
 السياسية وُيحدد التدابري الفعالة اليت من شأهنا أن تعزز وضعها موضع            ا وتداعياهت اُيحلل مربراهت 

خدمات املـؤمترات،   : وقد مشلت البحوث اليت أجريت يف هذا الصدد اجملاالت التالية         . التنفيذ
  .يف، والتدريب، والتواصل، والشراكات املؤسسية إىل غري ذلك من اجملاالتوالتوظ

  االستنتاجات والتوصيات الرئيسية
إن عدد مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت تتبع سياسة رمسية حيال التعدديـة               

اللغوية يسري، رغم أن استخدام خمتلف اللغات خبـصوص املـسائل املتـصلة بالوثـائق               
  . واالتصاالت اخلارجية هو حقيقة واقعة بوجه عامواالجتماعات

" األحادية اللغويـة  "ويف ظل احلقائق االقتصادية والضوائق املالية هناك اجتاه حنو            
واحدة هي اإلنكليزية " مهيمنة"وهو اجتاه أبعد ما يكون عن االحنسار وذلك باستخدام لغة 

 والرؤساء التنفيذيون   .اب براغماتية باملقارنة مع لغات األمم املتحدة اخلمس األخرى ألسب       
إهنم ُسنن ُيقتدى هبا يف هذا الصدد أو        بسّن  يتعاطون دائماً مع هذه املسائل       للمنظمات ال 

يؤّمنون املراقبة الفعلية ووضع الضوابط وقواعد االمتثال فيما يتعلق بتعـادل اللغـات              ال
مانات مبا يف ذلك استخدام     الرمسية الست ومعاملة لغات العمل على قدم املساواة داخل األ         

  .لغات عمل إضافية يف مراكز عمل حمّددة
ويف داخل إدارات وكيانات أمانة األمم املتحدة، وعلى الرغم مـن اإلجـراءات               

اهلامة املخصصة اليت اختذهتا إدارة شؤون اإلعالم يف جماالت حمّددة مثل التواصل واملواقـع              
ُيعرف  زال أمراً ال   سق شؤون التعددية اللغوية ما    الشبكية والشراكات اللغوية، فإن دور من     
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توضع أي خطة استراتيجية إلشراك تلك اإلدارات والكيانات يف اإلسهام      عنه الكثري، إذ مل   
ومـن مجلـة    .  إىل حتقيقـه   بطريقة منّسقة يف بلوغ اهلدف املشترك الذي يطمح اجلميع        

والتحريرية نقص موظفي اللغات التحديات الرئيسية اليت تواجهها خدمات الترمجة الشفوية 
املهنيني الذين سُيحال غالبيتهم على التقاعد يف القريب العاجل ومشكلة ختطيط تعاقـب             

يتصل بذلك من مسائل االمتحانات التنافسية اللغوية وإدارة قائمة الناجحني           املوظفني وما 
  .يف تلك االمتحاناتاملقبولني 
من منظومة األمم املتحدة بوثاقة صلة      وهناك اعتراف على أعلى مستوى إداري ض        

املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات، وهو عبارة عـن         السنوي الدويل   االجتماع  
شبكة تضم كبار مديري خدمات املؤمترات، بتطوير املمارسات اجليدة لدى أعـضائها،            

تقدم به إىل    الذي اشتمل على طلب مت ال      ٢٠١٠كما تبّين من اعتماد بيان باريس يف عام         
لتأمني املوارد الالزمة من ميزانياهتا لوضع خطط فعالـة         "جمالس إدارات منظماهتا األعضاء     

لتأمني خالفة من يقومون بأعمال الترمجة مبا يف ذلك أنشطة التوعية واملساعدة التربويـة              
كما دعا ذلك اإلعالن السلطات الوطنية على       ". وتنظيم مسابقات بغرض توظيف هؤالء    

د القطري إىل الترويج لتعليم اللغات على مجيع مستويات نظمها التعليميـة لتعزيـز          الصعي
  . فرص أفضل للعمالة يف املنظمات الدولية

ومسألة التعددية اللغوية وتنفيذها مسألة تعين عدداً كبرياً من األطراف الفاعلـة              
حة يف اجملـاالت    بد من بذل املزيد من اجلهود من قبل مجيع أصحاب املصل           وال. املختلفة

ذات الصلة اليت يتعني هلم فيها االضطالع بدور ومن بني هؤالء الدول األعضاء وممثلوهـا         
والرؤساء التنفيذيون للمنظمات واألمانات وخدمات املؤمترات وما يتصل هبا من خدمات           

  .لغوية، واملوارد البشرية، والتدريب فضالً عن إدارات اإلعالم واالتصال
ولـئن  . دية اللغوية بشكل فعال إمنا هو مسؤولية مجاعية ومـشتركة         وتنفيذ التعد   

توصلت البحوث اليت أجريت إىل إماطة اللثام عن إجراءات إجيابية ومشجعة جيري اختاذها             
الـيت  الفاعلة  يف إطار عدة مؤسسات تابعة ملنظومة األمم املتحدة، وخاصة االستراتيجيات           

دمات املؤمترات، عن طريـق برناجمهـا يف جمـال    أطلقتها إدارة شؤون اجلمعية العامة وخ 
واملتجزأ املتبع على صعيد املنظومة ينبغي االستعاضـة عنـه          التدرجيي  التواصل، فإن النهج    

حتت املظلة املؤسسية جمللس    " التعددية اللغوية   سياسة موحدة لألمم املتحدة حيال      "باتباع  
  . بالتنسيقالرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين

  :ويف إطار مثل هذه السياسة العامة ينبغي التصدي لألبعاد التالية  
إن الدور املنوط بالدول األعضاء فيما يتعلق باختـاذ موقـف           : الدول األعضاء   •

واضح حيال التعددية اللغوية، ُيترجم مبشاركتها يف اهليئات التشريعية ملختلـف           
فيذه بتأييد كُل التدابري الالزمة لتحقيقه     مؤسسات منظومة األمم املتحدة، ودعم تن     

وينبغي للدول األعضاء، عند إنشاء هيئات مؤسسية جديدة، أن         ). ١٥التوصية  (
تضع اخلطط اخلاصة باملوارد الالزمة للتصدي حلجم العمل اإلضايف الذي تتحمله           

وينبغي هلا أن تتحمل مسؤولياهتا فيمـا يتعلـق        ). ٦التوصية  (خدمات املؤمترات   
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زيز الوالية املمنوحة ويف تأمني املوارد الضرورية حىت يتسىن تنفيذها بـشكل            بتع
فعال وخصوصاً عن طريق دعم تطوير املواقع الـشبكية املتعـددة اللغـات يف              

وينبغي ملمثلي الدول األعـضاء     ). ١٢التوصية  (مؤسسات منظومة األمم املتحدة     
ـ          وروا الطاقـات الوطنيـة     أن يستغلوا كل اللغات الرمسية اليت حيسنوهنا وأن يط

ويسخروها يف تعزيز املناهج املكرسة للمهنيني اللغويني لريتقوا هبا إىل املستويات           
كمـا أن   ). ١انظر الفصل الثالث، اإلطـار      (املطلوبة من قبل املنظمات الدولية      

عليها أن تضطلع بدور أساسي يف تأمني وضع خطط تعاقب املوظفني قبل وقت             
  ؛)٨التوصية (منية معقولة كاٍف ويف إطار ُمهل ز

ينبغي للمنظمات أن تنشئ فريقاً عامالً خمصصاً للتنسيق        : التنسيق داخل املنظومة    •
يشرف عليه جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيق            

ومن مهام ذلك الفريـق العامـل       . ويضم شبكة منسقي شؤون التعددية اللغوية     
انب التآزر فيما يتعلق بالتصدي للتحديات املشتركة فيما خيص         التعرف على جو  

سياسة موحدة لألمم املتحدة    "تنفيذ التعددية اللغوية وبلورة هنج استراتيجي إزاء        
.  حىت يتسىن حتسني التوازن اللغوي يف عمـل املنظمـات   "حيال التعددية اللغوية  

 السنوي الدويلجتماع وينبغي لتلك السياسة أن تراعي التوصيات الصادرة عن اال        
، وهـو  )٧٣ و١٣انظر الفقـرتني  (املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات     

تقدر بثمن يف جمال ترتيبات املؤمترات واللغات بالنسبة إىل          مصدر للخربة اليت ال   
  ؛)٥ و٤ و٣ و٢التوصيات (املنظمات الدولية 

للرؤساء التنفيذيني، بدعم من    ينبغي   :التنسيق الداخلي لشؤون التعددية اللغوية      •
كبار املسؤولني املعنيني يف مناصب منسقي شؤون التعددية اللغوية يف كل منظمة،  
تعزيز التعاون الداخلي فيما بني خمتلف الدوائر من عمالء ومقـدمي اخلـدمات             
اللغوية، حىت يتسىن تنفيذ التعددية اللغوية على النحو الواجب مبا يتفق واملهـام             

 اخلاصة مبنسق   ٢٢، انظر أيضاً الفقرة     ١التوصية  (ن قبل الدول األعضاء     املوكلة م 
  ؛)شؤون تعدد اللغات

 ينبغي للمنظمات أن تعزز اتصاالهتا من أجـل كـسب           :التواصل والشراكات   •
األنصار وأن تستخدم كل اللغات الرمسية ولغات العمل اليت ختّول هلـا واليتـها        

اهرات من قبيل أيام اللغات واإلعالن عن تلك        االستعانة هبا؛ وينبغي الترويج لتظ    
مثل الدول األعـضاء وسـفراء      (املناسبات بدعم من سائر اجلهات الراعية أيضاً        

وينبغي كذلك زيادة تطوير الشراكات القائمة مـع األوسـاط          ). النوايا احلسنة 
األكادميية من أجل حتسني مناهج تعليم اللغات وتكييفها مع احتياجات املنظمات           

الذي تنفذه إدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة         االتصال  دولية على غرار برنامج     ال
وينبغي إيالء عناية خاصة لتطوير املواقع الشبكية املتعـددة         . وخدمات املؤمترات 

 ١٢التوصيتان  (اللغات لضمان اشتماهلا على احملتويات ذاهتا جبميع اللغات الرمسية          
  ؛)١٨٩ و١٧٩؛ انظر أيضاً الفقرتني ١٣و
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     ينبغي أن تـويل املنظمـات عنايـة       : مسائل التوظيف وختطيط تعاقب املوظفني      •
خاصة للتدابري اليت تقضي مبطالبة املوظفني يف جمملهم، وكذلك كبار املـوظفني،            
باكتساب املهارات اللغوية وتقييم تلك املهارات، وذلك عند توظيفهم أو تعيينهم           

وينبغي للمنظمات أن ُتسهل    ). ١٦٣ و ١٥٤، انظر أيضاً الفقرتني     ١١التوصية  (
توظيف املهنيني اللغويني اجلدد وأن تعمل على حتـسني اإلجـراءات املتعلقـة             
بامتحانات األمم املتحدة اللغوية التنافسية وأن تضع اخلطط املتـصلة بتعاقـب            
املوظفني مبا يف ذلك حتديد آجال تأمني االستعاضة عن املـوظفني يف اخلـدمات              

 ٩ و٨التوصيات (ملرشحني املستقبليني يف إطار اخلدمات اللغوية  اللغوية وتدريب ا  
وينبغي للمنظمات أن تعتمد على تـشكيلة مـن     ). ٨٥، انظر أيضاً الفقرة     ١٠و

اخلدمات الداخلية واخلارجية لتوفري خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية،         
لذاكرة املؤسسية  مبا يضمن تقدمي خدمات أساسية على الصعيد الداخلي وحيفظ ا         

 ؛)١٢٧ و١٢٣انظر الفقرتني (

 ينبغـي   :االتفاقات القطاعية مع املترمجني التحريريني واملتـرمجني الـشفويني          •
لألطراف املوقعة على االتفاقات القطاعية اليت أبرمتها الرابطة الدوليـة ملترمجـي            

مترات مـع   املؤمترات والرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املـؤ        
املترمجني التحريريني واملترمجني الشفويني أن متتثل األحكام املتفق عليها سواء كان    

 ؛)٧التوصية (ذلك على صعيد املقر أو يف املكاتب اإلقليمية 

 ينبغي للمنظمات أن ترّوج التعليم املستمر من أجل         :التدريب اللغوي واحلوافز    •
وبرامج التدريب اللغوي اليت تركز علـى       تعزيز التطوير الوظيفي ملوظفي اللغات      

مبا يف ذلك احلوافز وإتاحة الوقـت الـالزم واالعتـراف           (املوظفني يف جمملهم    
باملهارات اللغوية يف سياق التطوير الوظيفي، والتعجيل بـاإلعالن عـن نتـائج             

وينبغي وضع أطر مشتركة علـى صـعيد املنظومـة          .). االمتحانات اللغوية إخل  
عمل حبيث يتسىن تنفيذ برامج تدريبية يف اجملال اللغوي تكـون           وخمتلف مراكز ال  

متعادلة القيمة ويتسىن االعتراف بالشهادات النهائية على صعيد املنظومة برمتـها           
على غرار التعاون بني أقسام تعلم اللغة الفرنسية يف األمم املتحدة يف نيويـورك              

 ؛)١٧١ و١٦٩ و١٦٨ و١٥١، انظر أيضاً الفقرات ١٠ و٩التوصيتان (وجنيف 

ينبغي حتسني التعاون القائم بني اإلدارات الـيت تقـدم          : االجتماعات والوثائق   •
الوثائق واخلدمات اللغوية يف إطار خدمات املؤمترات واليت توفر الوثائق الرمسيـة            
وذلك بتعزيز االمتثال للقواعد املعمول هبا من حيث آجال تقدمي الوثائق وجودة            

 ؛)٩٤نظر الفقرة ا(الوثائق األصلية 

 ينبغي دعـم    :االستعانة بأدوات تكنولوجيا املعلومات لتحسني اخلدمات اللغوية        •
التوصية اليت صاغها االجتماع السنوي الدويل املعين باالسـتعانة باحلاسـوب يف            
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الترمجة واملصطلحات لتطوير برجميات حاسوبية لغوية تستخدم داخلياً واالسـتمرار   
وات الترمجة مبساعدة احلاسوب من أجل مساعدة املوظفني        يف تطوير واستخدام أد   

 ؛)١٢٠ و١١٧انظر الفقرتني (يقومون به من عمل يومي  يف ما

 ينبغي إيالء العناية الواجبة لالحتياجـات       :استخدام اللغات يف األنشطة امليدانية      •
ملتـصلة  واملعارف اللغوية احمللية عند تنفيذ األنشطة يف امليدان ويف إعداد املـواد ا            

 .)٨٤، انظر الفقرة ١٤التوصية (بذلك 

 توصية أربع منـها موجهـة إىل اهليئـات التـشريعية     ١٥ويشتمل التقرير على     
كما حيتوي على عدد من االقتراحـات      . للمنظمات وإحدى عشرة إىل الرؤساء التنفيذيني     

 .دراستهايف قد ترغب املنظمات ) ترد بالبنط األسود(

 يئات التشريعية للنظر فيهاتوصيات مطروحة على اهل

  ٦التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تتوىل، عند إنشاء           

هيئات مؤسسية جديدة حتتاج إىل توفري خدمات املؤمترات، وضع اخلطط اخلاصة بتوفري          
سيما فيما يتعلق    املوارد الالزمة من ميزانياهتا مبا يتفق وعبء العمل اإلضايف الناجم وال          

 .بالترمجة التحريرية والترمجة الشفوية

  ٨التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تؤمن ختـصيص             

املوارد الالزمة داخل املنظمات من أجل وضع اخلطط الفعالة يف جمال تعاقب املـوظفني    
 . إىل االمتحانات اللغويةوتوفري التدريب املناسب للمرشحني الذين يتقدمون

  ١٢التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن توّجه وتقر الدعم   

الالزم الذي حيتاجه الرؤساء التنفيذيون من أجل تطوير املواقع الشبكية املتعددة اللغات          
عتبـار الواجـب    جبميع لغاهتا الرمسية أو لغات العمل اليت تتعامل هبا مـع إيـالء اال             

 .للخصائص اللغوية ملراكز العمل املعنية

  ١٥التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، كمبـدأ مـن             

مبادئ السياسة العامة، أن تقر الترتيبات الالزمة لضمان االمتثال الفعلي يف سياق            
ولغات العمل وذلك بوسائل تنفيذ أعمال املنظمات األساسية جبميع اللغات الرمسية   

  .منها عرب قنوات امليزانية
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  مقدمة  -أوالً  

  اهلدف املنشود وجمال التركيز  -ألف  
انطالقاً من خمتلف االقتراحات اليت أبداها كل من منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة                -١

راجعي حسابات األمم املتحدة وإدارة شؤون اجلمعية العامـة وخـدمات          والزراعة وجملس م  
 :للتعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة      "املؤمترات مت إدراج التقييم الذي أجري       

 من أجل استعراض خمتلف ٢٠١٠يف برنامج عمل وحدة التفتيش املشتركة لعام      " حالة التنفيذ 
  .واالستخدامات اللغوية يف إطار منظومة األمم املتحدةاجلوانب ذات الصلة باخلدمات 

 ، الصادر عن اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة        ٥٠/١١واستناداً إىل القرار التارخيي       -٢
 فإن هذا التقرير يرمي إىل تقيـيم حالـة تنفيـذ            ،والقرارات اليت تلته بشأن التعددية اللغوية     

وقد حدد االستعراض خمتلـف مراحـل       . تحدةالتعددية اللغوية على صعيد منظومة األمم امل      
تعريف التنفيذ داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة وحالته وهو يعطي حتلـيالً مفـصالً              
ملختلف اخلدمات اليت ترتبط ارتباطاً مباشراً بفعالية عملية التنفيـذ؛ كخـدمات املـؤمترات              

اجملال اللغـوي، والتواصـل     والترمجة التحريرية والترمجة الشفوية، والتوظيف والتدريب يف        
  .واإلعالم اجلماهريي وغري ذلك من اخلدمات

وُيحلل االستعراض األبعاد السياساتية واالستراتيجية اليت تنطـوي عليهـا مـسألة              -٣
التعددية اللغوية، إذ إن املفتشني يعتقدون أن هذا املوضوع يستدعي حتليالً ُمسهباً يتجـاوز              

ويف . ملفروضة على امليزانية وهي مسألة طرحت مراراً وتكـراراً        مسألة القيود املالية والقيود ا    
وقت يطالب فيه األمني العام لألمم املتحدة أمانتها بأن خترج عن حدود التفكري التقليـدي               

 وذلك إلجناز املزيد بأقل املوارد، تدعو احلاجة إىل إجراء حتليـل            )١(الضيق وأن تبتكر وتبدع   
باع هنج متعدد اجلوانب حيال استخدام اللغات يف منظمة    موضوعي لتقدير حماسن ومساوئ ات    

  .متعددة املشارب والثقافات وذلك عن طريق تقييم املسألة املطروحة تقييماً نوعياً
والستكمال ما ورد بشأن حالة تنفيذ التعددية اللغوية على صعيد منظومـة األمـم                -٤

التعددية ته وحدة التفتيش املشتركة عن املتحدة سيتوىل التقرير أيضاً متابعة التقرير الذي أصدر     
والتصدي لقضية معاملة لغـات األمانـة       ) JIU/REP/2002/11(على صعيد املنظومة    اللغوية  

وسيعاجل املسائل املتصلة هبذا األمر . الرمسية ولغات العمل فيها على قدم املساواة وقضية تعادهلا
ريبهم يف اجملال اللغوي والوسـائل      مثل االمتحانات اللغوية خبصوص استخدام املوظفني وتد      

املتبعة يف تعلم اللغات، والوصول إىل املعلومة وتوزيع الوثائق وتطوير املواقع الشبكية املتعددة             
  .اللغات وذلك من أجل التعرف إىل املمارسات اجليدة وتقدمي توصيات

__________  
 .٢٠١١مارس / آذار٧مذكرة صادرة عن املكتب التنفيذي لألمني العام،  )١(
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  اخللفية  -باء  
 والبون الشاسع بني لغـات      ،لقد كان اختالل التوازن فيما بني لغات األمانة الرمسية          -٥

يزال من اهلواجس اليت تنتاب الدول األعضاء يف األمم املتحدة كما يتضح ذلك               وال ،عملها
من القرارات العديدة اليت ترّوج التعددية اللغوية منذ أول قرار صدر منها وهو قرار اجلمعيـة         

ار اجلمعيـة    إىل آخرها صدوراً وهـو قـر       ١٩٤٦فرباير  / شباط ١املؤرخ  ) ١-د(٢ العامة
  .٢٠١١يوليه / متوز١٩ املؤرخ ٦٥/٣١١ العامة

والتعددية اللغوية مكوِّن أساسي من مكونات التنوع الثقايف وهو مفهـوم كرسـته               -٦
اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف دورته              

، ورّحبت هبا اجلمعية العامة لألمـم       ٢٠٠٥أكتوبر  /األولالثالثة والثالثني املعقودة يف تشرين      
وتتحمل مؤسسات منظومة األمم املتحـدة مـسؤولية        . )٢(املتحدة يف دورهتا الثالثة والستني    

مجاعية مشتركة فيما يتعلق بتنفيذ هذه القيمة اجلوهرية يف ما تقوم به من أعمال يوميـة ويف                 
ذكر يف تقرير األمني العام عن التعددية اللغويـة يف    وكما  . عالقاهتا مع الفئات اليت تستهدفها    

  :)٣(٢٠٠٦ عام
فإن التعددية اللغوية تكتسي، بوصفها عنصراً أساسياً يف االتصال املتناسـق بـني             "

وهـي إذ تـشجع علـى       . الشعوب أمهية خاصة جداً بالنسبة ملنظمة األمم املتحدة       
جميع يف سري عمل املنظمـة،      التسامح، فإهنا تكفل أيضاً مشاركة فعالة ومتزايدة لل       

وينبغي احلفاظ علـى التعدديـة   . وكذلك فعالية أكرب ونتائج أفضل ومشاركة أكرب     
اللغوية وتشجيعها بإجراءات خمتلفة داخل منظومة األمم املتحدة، بروح اإلشـراك           

  ."واالتصال
ليـة  ومن الناحية العم  ". استخدام عدة لغات  "عين باحلرف الواحد    توالتعددية اللغوية     -٧

ويف األمم املتحـدة يـشري      . يستخدم هذا املصطلح عند التعامل مع استخدام أكثر من لغتني         
مصطلح التعددية اللغوية إىل استخدام لغاهتا الرمسية ولغـات عملـها يف إطـار اإلنـصاف      

اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية    : ولغات األمم املتحدة الرمسية الست هي     . والتعادل
ومنـذ نـشأة األمـم      . أما اإلنكليزية والفرنسية فهما لغتا عمل األمانة      . ة والفرنسية والعربي

تزال مسالة أساسية تطرح علـى الـدوام علـى          املتحدة، كانت مسألة التعددية اللغوية وال     
  .يف منظومة األمم املتحدةاهليئات اإلدارية جداول أعمال 

__________  
 .٣١، الفقرة ٦٣/٣٠٦قرار اجلمعية العامة  )٢(
)٣( A/61/317 ٣ الفقرة. 
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  املنهجية املتبعة  -جيم  
سسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة فـضالً عـن           مؤ ٢٥يشمل االستعراض     -٨

. املنظمات الدولية األخرى وذلك لالستفادة من التجارب األخرى ومن املمارسات اجليـدة           
ومشلت املنهجية . ٢٠١١يوليه / ومتوز٢٠١٠مايو /وقد أجريت البحوث يف الفترة ما بني أيار  

دئ التوجيهية الداخليـة لوحـدة التفتـيش        املتبعة يف إعداد هذا التقرير، طبقاً للمعايري واملبا       
 القيام باستعراض مكتيب أويل وصـياغة اسـتبيانات         ،املشتركة وإلجراءاهتا العملية الداخلية   
ومت إرسال استبيانات مفصلة إىل املنسقني اإلداريـني        . وإجراء حتليل متعمق للبيانات اجملمعة    

ركة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وكذلك      املعنيني بالتعددية اللغوية والتابعني للمؤسسات املشا     
إىل باقي أصحاب املصلحة املعنيني من مجعيات املوظفني اللغويني وسائر املنظمات الدولية اليت          

  .تتعاطى مع مسائل التعددية اللغوية
وأجرى املفتشون مقابالت مبقار املنظمات وخالل االجتماعات املتخصصة املعنيـة            -٩

املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات     السنوي الدويل   ثل االجتماع   م(باملسائل اللغوية   
وأجريت املقابالت مع خمتلـف اجملموعـات   . أو عن طريق املقابالت الفيديوية) ٢٠١٠عام  

املنتمية إىل أصحاب املصلحة الرئيسيني وباألخص مع منسقي شؤون تعدد اللغات ومسؤويل            
 اإلعالم واالتصال اجلماهريي، وخدمات تعلـم اللغـات         االتصال يف هذا اجملال، وإدارات    

وخدمات املؤمترات مبا فيها الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية فضالً عـن إدارات شـؤون              
كما أجريت مقابالت مع ممثلي منظمات دولية أخرى        .  منظمة دولية  ٢٠املوارد البشرية يف    

تعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي        تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة مثل منظمة ال        ال
  .واملفوضية األوروبية والربملان األورويب

وقد طلبت وحدة التفتيش املشتركة من املنظمات أن تبدي تعليقاهتا على مـشروع               -١٠
وكـشفت البحـوث الـيت      . التقرير ومتت مراعاة تلك التعليقات يف الصيغة النهائية للتقرير        

القاسم املشترك بني املنظمات وساعد حتليلها على فهـم         أجريت عن وجود شواغل شكلت      
التحديات املطروحة والتعرف إىل التدابري املمكنة اليت من شأهنا أن حتسِّن عملية تنفيذ التعددية       

سـائر مؤسـسات    واهليئات اإلدارية يف    اللغوية امتثاالً للمهام املسندة من قبل اجلمعية العامة         
ستند التحليل إىل البيانات اجملتمعة عن طريق االسـتبيانات وإىل          وي. )٤(منظومة األمم املتحدة  

   )٥(حتليل مكتيب، وإىل أرقام رمسية مستقاة من إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات            
  

__________  
 Formal frameworks for multilingualism in the organizations of the United: انظـر املرفـق األول   )٤(

Nations system. 
)٥( A/65/122 ؛A/65/184. 
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، وإىل التقرير اخلـاص     )٦(تقرير األمني العام عن التعددية اللغوية الذي يقدم كل سنتني          وإىل
  . إىل جانب مصادر أخرى)٧(المبأنشطة إدارة شؤون اإلع

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة وضعت الصيغة         ٢-١١ووفقاً للمادة     -١١
النهائية هلذا التقرير بعد التشاور بني املفتشني هبدف اختبار استنتاجاته وتوصياته على ضـوء              

  .املعرفة اجلماعية للوحدة
صياته ورصدها فإن املرفق الثامن تـرد فيـه         ولتسهيل التعاطي مع التقرير وتنفيذ تو       -١٢

وهـو  . إشارة إىل ما إذا كان التقرير قد قُدم إىل املنظمات املعنية الختاذ إجراء بشأنه أو للعلم    
حيّدد التوصيات اليت هتم كل منظمة بعينها ويشري خصيصاً إىل ما إذا كان األمر يتطلب اختاذ                

 إدارهتا لقرار يف هذا الشأن أو يتطلب اختاذ مـديرها           اهليئة التشريعية للمنظمة املعنية أو جملس     
  .التنفيذي إلجراء ما

ويود املفتشون اإلعراب عن تقديرهم جلميع من ساعدهم يف إعداد هـذا التقريـر                -١٣
  .سيما من شارك يف املقابالت وتقاسم معهم عن طيب خاطر معارفهم وخربهتم وال

__________  
)٦( A/65/488. 
)٧( A/AC.198/2011/2, 3 and 4. 
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  ما الذي تعنيه التعددية اللغوية؟  -ثانياً  

  التعددية اللغوية يف منظومة األمم املتحدة  -ألف  
كما قالت إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات فإن اللغات هي من مسات    -١٤

كتنه بطرق خمتلفة   ومفهوم التعددية اللغوية يُ   . األمم أما التعددية اللغوية فهي مسة األمم املتحدة       
والتعددية اللغوية هي وسيلة للحفاظ على التنوع       . تتوقف على نوعية املخاطبني واملستخدمني    
ويقّدر اخلرباء، وفقاً لليونسكو، أن هناك ما يزيد . الثقايف بفضل الترويج الستخدام لغات شىت

وقد أطلقت اليونسكو برناجماً حمدداً للحفـاظ علـى         .  لغة مستخدمة يف العامل    ٦ ٠٠٠على  
عددية اللغوية كمؤسسة من مؤسسات املنظمات      ومن مآثر احلفاظ على الت    ". اللغات املهّددة "

  .الدولية تعزيز التواصل والتفاهم واملشاركة واإلدماج على الصعيد الدويل
 من مرفق   ١وقد جاءت أول إشارة إىل استخدام اللغات يف األمم املتحدة يف الفقرة               -١٥

حدة، خبالف حمكمة   يف مجيع أجهزة األمم املت    : "ونّصها كالتايل ) ١-د(٢قرار اجلمعية العامة    
العدل الدولية، تستخدم اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية كلغات رمسيـة           

أّما الوضع احلايل للغات فقد مت بلوغـه بـإدراج          ". وتكون اإلنكليزية والفرنسية لغيت العمل    
  .)٨(العربية بوصفها اللغة الرمسية السادسة

التعددية اللغوية نتيجة للتطور الطبيعـي واالعتـراف        وقد جاء اعتماد والية بشأن        -١٦
. املتواصل بأمهية تنّوع اللغات كوسيلة لتمثيل التنوع الثقايف يف أسرة منظومة األمم املتحـدة             

 الـذي ذكّـر     ٥٠/١١، اعتمدت اجلمعية العامة قراراً تارخيياً هو القـرار          ١٩٩٥ويف عام   
لة باستخدام اللغات يف األمم املتحدة والتعاطي       بالقرارات السابقة بشأن خمتلف اجلوانب املتص     

وأشارت اجلمعية العامـة إىل أن  ". التعددية اللغوية"معها يف كنف مظلة واحدة حتت مسّمى        
ومنذ ذلك احلني، اعتمدت اجلمعية     . التعددية اللغوية هي ضمانة الطابع العاملي لألمم املتحدة       

 بشأن التعددية اللغوية وأدرجت هذا املوضوع )٩(العامة لألمم املتحدة، بشكل منتظم، قرارات  
وقد اعتمد آخر قرار بشأن التعددية اللغوية يف        . بوصفه أحد بنود جدول األعمال كُل سنتني      

  ).٦٥/٣١١القرار  (٢٠١١يوليه /الدورة اخلامسة والستني املعقودة يف متوز
ى صـعيد منظومـة     والحظ املفتشون، لدى استعراض حالة تنفيذ التعددية اللغوية عل          -١٧

األمم املتحدة، وجود أوضاع متنوعة ختتلف باختالف احتياجات املنظمات وعمالئها ومواقعها           
 واملنظمات اليت   . خمتلف األطر الرمسية املوجودة يف املنظمات      ١ويبّين املرفق   . اجلغرافية ووالياهتا 

__________  
؛ وقد أضـيفت    )١١١املادة  ( على حجّية النّص خبمس لغات       ١٩٤٥نّص ميثاق األمم املتحدة الصادر عام        )٨(

) ٢٨-د(٣١٩٠العربية بوصفها لغة رمسية ولغة عمل للجمعية العامة وجلاهنا الرئيسية وفقاً لقرار اجلمعية العامة               
 .١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ 

 .٦٥/٣١١، و٦٣/٣٠٦، ٦١/٢٦٦، ٥٩/٣٠٩، ٥٦/٢٦٢، ٥٤/٦٤، ٥٢/٢٣، ٥٠/١١القرارات  )٩(
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تراعي استخدام لغـات    متتلك سياسة عامة رمسية بشأن التعددية اللغوية ليست كثرية رغم أهنا            
  .خمتلفة فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالوثائق واالجتماعات واالتصاالت اخلارجية

واعتمدت عدة منظمات سياسة عامة داخلية حيال التعددية اللغوية وأشـارت إىل              -١٨
كمـصدر  ) JIU/REP/2002/11(تقرير وحدة التفتيش املشتركة السابق عن التعددية اللغوية         

مثـل  (ه يف وضع معامل استراتيجيات حمددة من أجل حتسني تنفيذ التعددية اللغويـة              استلهمت
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الصحة العاملية واملنظمـة العامليـة للملكيـة              

، مثالً، فإهنا متتلك سجالً طويالً يف جمال    )١١(أما املنظمات األخرى، كاليونسكو   ). )١٠(الفكرية
لتعددية اللغوية وهي تنتهج سياسات نشطة فيما خيص احلفاظ على اللغات يف مجيع             الترويج ل 

 املنظمات اليت ال تزال     ، مبا حيتويه من توصيات    ،ومن املتوقع أن ُيلهم هذا التقرير     . أحناء العامل 
  .متأخرة عن ركب التصدي لقضية التعددية اللغوية

 طلبت اجلمعية العامة    ١٩٩٩مرب  ديس/ الصادر يف كانون األول    ٥٤/٦٤ويف القرار     -١٩
إىل األمني العام أن ُيعّين من بني املوظفني الرفيعي املستوى يف األمانة العامة منّسقاً للـشؤون                

، عّين األمني   ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار . ذات الصلة بالتعددية اللغوية على مجيع مستويات األمانة       
. عالم منسقاً لشؤون التعددية اللغويـة    العام وقتها وكيل األمني العام لشؤون االتصاالت واإل       

تنسيق التدابري املتخذة واقتراح اسـتراتيجيات تـضمن مطابقـة          : "وتتمثل مهمة املنّسق يف   
. املمارسات اللغوية للمنظمات لتوصيات وأحكام خمتلف القرارات املتصلة بالتعددية اللغويـة        

االقتراحات والطلبـات املتعلقـة     وعالوة على ذلك، فإن املنّسق هو اجلهة اليت تتجّمع لديها           
  ).١١، الفقرة A/61/317" (بالتعددية اللغوية يف األمانة العامة ككلّ

ومن الناحية العملية ال يعرف الكثري عن دور املنّسق داخـل كيانـات أمانـة األمـم                   -٢٠
أو أهنا  اليت مل تدرك بعد حدوث أي تغيري ذي بال          ) مثل اللّجان اإلقليمية واألونكتاد    ()١٢(املتحدة

ووفقاً إلدارة شؤون اإلعالم، فإن بعض اإلدارات ال تـسهم،          . مل تتلق تعليمات حمّددة من املنّسق     
  .كما هو متوقع، يف املهمة التنسيقية الشاملة رغم أهنا ذكّرت بذلك يف العديد من املناسبات

وعلى الرغم من اإلجراءات املخصصة اليت اختذهتا إدارة شـؤون اإلعـالم، وهـي                -٢١
إجراءات جديرة بالثناء، من أجل حتسني جماالت حمّددة مثل التواصل، واملواقـع الـشبكية              
والشراكات يف ميدان اللغات، فإنه ليس هناك وجود ألي خطة استراتيجية تـشرك مجيـع               

 الذي  )١٣(كيانات األمم املتحدة يف مهمة تنفيذ التعددية اللغوية وال يشمل إطار االتفاق العام            
__________  

 .، السياسة العامة املتبعة حيال اللغات يف املنظمة العاملية للملكية الفكريةA/49/15انظر الوثيقة  )١٠(
 لالطـالع علـى     http://www.un.org/events/iyl/un.shtml: انظر املوقع اإللكتروين على العنوان التـايل       )١١(

 .املعلومات اخلاصة بتعدد اللغات
 .ومن هذه الكيانات اللّجان اإلقليمية والصناديق والربامج واحملاكم وعمليات حفظ السالم )١٢(
علق يتوىل كبار املسؤولني اإلداريني توقيع أطر اتفاقات عامة سنوية مع األمني العام تتضمن أهدافاً أساسية تت                )١٣(

 .بالوالية احملددة املمنوحة لإلدارات اليت ينتمون إليها
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 مع األمني العام هذه املهمة كهدف يف حد ذاته بل بوصفها اإلجناز املتوقّع مـن                أبرمه املنّسق 
زيادة نطاق انتشار "وتتم اإلشارة، بشكل غري مباشر، إىل ما يتوقع إجنازه من         . أحد األهداف 

يف إطار اهلدف اإلمجايل املتمثل يف      " املنتجات واخلدمات اإلعالمية عن طريق التعددية اللغوية      
غـري أن ميزانيـة     ". ي اجلمهور بأنشطة وشواغل األمم املتحدة ودعمها يف ذلك        إذكاء وع "

الربنامج املقترحة إلدارة شؤون اإلعالم تشمل تدابري األداء املتصلة بالتعددية اللغوية، مبـا يف              
ذلك استخدام مستويات املوقع الشبكي لألمم املتحدة حسب اللغات الرمسية، فضالً عن عدد           

ريكة بالنسبة لكل لغة من اللغات اليت تتوىل هبا إدارة شؤون اإلعالم إعداد             حمطات البثّ الش  
  .البصرية/احملتويات السمعية

يرى املفتشون أن الوالية املتعلقة بالتعددية اللغوية، على النحو املعترف به رمسياً من               -٢٢
تراتيجي من  قبل اجلمعية العامة من خالل القرارات ذات الصلة، ينبغي تنفيذها على حنو اس            

قبل منسق شؤون التعددية اللغوية، بدعم من شبكة املنسقني، كما ينبغي إدراج هذا الدور              
  .بوصفه هدفاً حمّدداً يتوخاه يف إطار االتفاق العام الذي يربمه مع األمني العام

وقد عّينت مؤسسات أخرى يف منظومة األمم املتحدة منّسقني داخلـيني أو جهـات           -٢٣
غري أن هؤالء، مع بعض االستثناءات، ال حيتلـون         . نون بشؤون التعددية اللغوية   اّتصال ممن يع  

ّمما جيعل من الصعب عليهم أن يقترحوا،       ) مثل اليونيدو (مناصب قيادية رفيعة يف املنظمة املعنية       
. بكامل الثقة الالزمة، تدابري ملموسة يتعني اتباعها من جانب كلّ اإلدارات يف املنظمة املعنيـة              

اً ما يكون عمل املنّسقني عبئاً ُيضاف إىل ما يقومون به من واجبـات رمسيـة وال يـتم               وكثري
االعتراف به على حنو حيقق العدالة أو أنه ال حيظى بالّدعم عن طريق ختصيص املوارد الالزمـة                 

  .اليت تسمح بتنفيذ أي خطة من خطط العمل بشكل فّعال يف جمال التعددية اللغوية
  :تنسيق والفعالية يف جمال تنفيذ التعددية اللغوية يوصي املفتشون مبا يليولتحسني جانيب ال  

  ١التوصية 
 كـل يف إطـار   ،ينبغي للرؤساء التنفيذيني، الذين مل يفعلوا ذلك بعد، أن يتولـوا            
تعيني مسؤول رفيع املستوى منّسقاً لشؤون التعددية اللغوية مهّمته اقتـراح            )أ: (منظمته

 هدفها تنفيذ التعددية اللغوية بفعالية، وذلك مبـساعدة شـبكة           خطط عمل استراتيجية  
تقدمي تقارير منتظمة إىل هيئاهتم التشريعية عن التقـدم          )ب(داخلية من جهات االتصال؛     

  .احملرز يف هذا الصدد

وهناك العديد من األوضاع اليت تنشأ فيما خيّص السياسات الرمسية املتعلقة بالتعددية              -٢٤
، عرضت املنظمة العامليـة للملكيـة       ٢٠١٠ففي عام   . تلف مؤسسات املنظومة  اللغوية يف خم  

سياسة بـشأن اللغـات يف   "الفكرية على جملس إدارهتا وثيقة أعدهتا األمانة اقترح فيها اتباع     
  .وتعاجل هذه الوثيقة كل اجلوانب ذات الصلة الستخدام اللغات يف تلك املنظمة". الويبو
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ظمة الصحة العاملية خطة عمل استراتيجية بـشأن التعدديـة          ، وضعت من  ٢٠٠٧ويف عام     -٢٥
 .)١٤(١٢-٦١  وج ص ع   ١١-٦٠ مت إقرارها يف القرارين ج ص ع         ٢٠١٣-٢٠٠٨اللغوية للفترة   

وتتناول اخلطة األهداف املتعلقة بوضع أولويات الترمجة، وإنشاء فريق من حمّرري املواقع الـشبكية    
مستودع مؤسسي   اللغوي على صعيد املنظمة برمتها، وإقامة     بلغات متعددة، وتعزيز احترام التنّوع      

ختزن فيه حمتويات الوثائق بلغات متعددة وميكن البحث فيها عن طريق اإلنترنت، وبنـاء قاعـدة                
بيانات تضّم مهارات املوظفني اللغوية وتوّحد األساليب واملصطلحات املستخدمة جبميع اللغـات            

ّيد النوعية جلميع املوظفني، وزيادة نسبة النـشر بلغـات          الرمسية، وضمان توفري تدريب لغوي ج     
  .متعددة، وتعيني منسق خاص لإلشراف على تنفيذ اإلجراءات املقترحة

قراراً بشأن التعدديـة  ) اليونيدو(وقد اعتمدت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     -٢٦
وقـد أعـادت املنظمـة يف    . يف هذا الصّدد فاعلة  وهي تتبع سياسة    ) GC.13/Res.4(اللغوية  

، العمل بسياسة التغطية الكاملة لتكاليف التـدريب اللغـوي الـيت يتحملـها              ٢٠١٠ عام
وهـذا  . )١٥(موظفوها، يف حني قامت السياسة املتبعة يف السابق على مبدأ تقاسم التكـاليف       

 .اإلجراء من شأنه أن ميكن من تقدمي احلوافز للموظفني من أجل تقوية مهـاراهتم اللغويـة               
وينبغي تشجيع هذه املبادرة واعتمادها من قبل املنظمات اليت ال تغطي بعد كامل التكـاليف               

  . اليت يتحملها موظفوها يف جمال التدريب اللغوي
يف جمـال اللغـات   ) الفـاو (وختضع سياسة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة         -٢٧

ورة الثالثون ملؤمتر الفاو العـام،      ، أكّدت الد  ١٩٩٩ويف عام   . لالستعراض يف الوقت الراهن   
ضرورة ضمان املساواة والتوازن يف استخدام مجيع لغات املنظمة، وضرورة مراقبـة            "جمدداً،  

وأعرب املؤمتر عن أمله يف حتقيـق املزيـد مـن           . والترمجة الشفوية التحريرية  نوعية الترمجة   
قدم يف هذا اجملـال عـن       التحسينات يف املستقبل، ووافق على ضرورة أن يرصد األعضاء الت         

كما أن  ). ٩٤، الفقرة   C99/REPالوثيقة  ". (كثب من خالل عمليات املتابعة والتقييم الدورية      
ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني سياسة بشأن التدريب اللغوي جتري مراجعتها بسبيل            

لى تسجيل مستوى  والتغريات الطارئة ع)١٦(إدراج أحدث التطورات يف هذا امليدان يف املنظمة  
  .كفاءة املوظفني اللغوية

وتتبع اليونسكو سياسة رمسية فيما خيص تنفيذ التعددية اللغوية يتم تناوهلا يف خمتلف               -٢٨
وتعكف اليونسكو  . األدلة وكذلك يف النظم الداخلية للمؤمتر العام واجمللس التنفيذي واألمانة         

خلية بشأن سياسة موقعها علـى شـبكة        على وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية الدا      
  .اإلنترنت ووضع قواعد حمددة خبصوص التعددية اللغوية

__________  
 .خطة عمل: ، التعددية اللغوية١٢١/٦انظر الوثيقة م ت  )١٤(
 .كان هذا األمر معموالً به قبل التغيري الذي طرأ يف اآلونة األخرية على عضوية اليونيدو )١٥(
مثل تنظيم احللقات الدراسية  (ماعي  تتم كذلك مراعاة استخدام التكنولوجيات احلديثة ووسائل الدعم االجت         )١٦(

الدورية باستخدام اإلنترنت، والبودكاست والدروس املختصرة عن املفردات اللغوية باسـتخدام اهلواتـف             
 ...).احملمولة إخل 
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ومجيع ما تقدم من األمثلة اجليدة اليت ميكن أن تلهم سائر املنظمات اليت مل تقم بعد                  -٢٩
بإضفاء طابع رمسي على سياسة عامة تتبعها حيال التعددية اللغوية أو لتعزيز تبادل اخلربات يف             

 احلالة الراهنة لألطر الرمسية اخلاصـة بالتعدديـة اللغويـة يف            ١ويبّين املرفق   . اق املنظومة نط
  .منظومة األمم املتحدة استناداً إىل اإلجابات اليت وردت على استبيان وحدة التفتيش املشتركة

  وضع اللغات يف منظومة األمم املتحدة  -باء  
ة على أن نصوص امليثاق وضعت بالـصينية   من ميثاق األمم املتحد١١١تنّص املادة    -٣٠

وهذا هو املبدأ اجلـوهري     . والفرنسية والروسية واإلنكليزية واإلسبانية وهي متساوية احلّجية      
  .الذي يقوم عليه تطور اإلجراءات املتصلة باللّغات على مّر السنني

بل مدة  ومل تتمكن تقارير وحدة التفتيش املشتركة السابقة سواء تلك اليت وضعت ق             -٣١
، مثالً، من حتديد أصل     ٢٠٠٢ أو التقارير اليت صدرت مؤخراً يف عام         ١٩٧٧طويلة منذ عام    

حتديداً يقطع الشك بـاليقني، يف النظـام        " لغات العمل "و" لغات رمسية "املمايزة بني عباريت    
  .)١٧(الداخلي للجمعية العامة أو للهيئات الرئيسية األخرى لألمم املتحدة

أو عبـارة   " اللغات الرمسية "ني، مل يعتمد رمسياً أي تعريف إما لعبارة         ومنذ ذلك احل    -٣٢
ذلك أن القواعد اإلضافية بشأن استخدام اللغات والنظم الداخلية مل حتدد إال            ". لغات العمل "

 لالطالع على مركز اللغات الرمسية      ٢انظر املرفق   (خمتلف االستخدامات يف خمتلف األجهزة      
  .)١٨()مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مشلها هذا االستعراضولغات العمل يف أمانات 

وهناك اختالفات يف املصطلحات أيضاً وميكن أيضاً العثور على مـصطلحات مثـل               -٣٣
ومن الناحية العملية، فإنه ليس هناك أي تعريف واضح للفـرق بـني             ". لغات العمل الرمسية  "

 هذا الصدد، أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا       ومن األمثلة يف  ". لغة عمل "و" لغة رمسية "مصطلحي  
قرار اجمللـس االقتـصادي     " (كلغة عمل رمسية  "، إدراج الربتغالية    ١٩٨٥قد اقترحت، يف عام     

عدد الدول األعضاء يف اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا         "بالنظر إىل   ) ١٩٨٥/٦٨واالجتماعي  
  ". الربتغالية كلغة عمل رمسيةولتزايد أعداد الناس يف تلك البلدان من الذين يستخدمون

لغة العمل  "وقد تصّدت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ملسألة مصطلح            -٣٤
وبالنظر إىل قلة الوضوح وعدم     .  املذكور أعاله  )١٩(١٩٨٥/٦٨عندما درست القرار    " الرمسية

 إجراء فيما خيص    ، أوصت اللجنة بعدم اختاذ أي     "لغة العمل الرمسية  "وجود فئة حتت مسّمى     

__________  
 .٨، الفقرة JIU/REP/77/5انظر الوثيقة  )١٧(
 أصالً، عدم تـوفري أي      تعين،" العمل"تالحظ إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات أن عبارة لغة            )١٨(

 .خدمات للترمجة الشفوية خبصوص تلك اللغة
)١٩( A/40/7/Add.5. 
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ومن دواعي األسف، أن الربتغالية ما زالت ال تظهر كأي          . املوارد الالزمة لتنفيذ ذلك القرار    
  .)٢٠(من أنواع لغات عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا" نوع"

أما يف بعض مؤسسات منظومة األمم املتحدة فإن فهم مصطلح اللغة الرمسيـة ولغـة                 -٣٥
فـالتمييز  ). الذي اعتمدته معظم املنظمات   (مع املصطلح املعياري    العمل هو على طريف نقيض      

بني اللغات الرمسية ولغات العمل، يف بعض احلاالت، مثلما هو احلال يف منظمة األمم املتحـدة                
أو االحتـاد الـدويل     ) اإليكـاو ( أو منظمة الطريان املدين الدويل       )٢١()الفاو(لألغذية والزراعة   

وبشكل عام، إذا كان من املفهوم      . املية لألرصاد اجلوية، ال وجود له     لالتصاالت أو املنظمة الع   
أن لغات العمل تعين جمموعة فرعية من اللغات الرمسية فإن هناك استثناءات مثلما هـو احلـال                 

 واحتاد الربيد العاملي واملنظمة العاملية للملكية الفكرية الـيت          )٢٢(بالنسبة إىل منظمة العمل الدولية    
  ).٣ واملرفق ١انظر اجلدول (عدد من لغات العمل يفوق عدد اللغات الرمسية يستخدم فيها 

  ١اجلدول 
  لغات منظمة العمل الدولية الرمسية ولغات عملها

 لغات العمل  اللغات الرمسية  
 X    العربية
 X    الصينية

 X X  اإلنكليزية
 X X  الفرنسية
 X    الروسية
 X X  اإلسبانية

 X    األملانية: لغات أخرى

  .٢٠١٠رّد على استبيان وحدة التفتيش املشتركة،   :املصدر

ويبدو، استناداً إىل اإلجابات اليت وردت على االستبيان وخمتلف احلقائق اليت تسود              -٣٦
 أن التعاريف أقرب إىل مسألة حتديد أي اخلدمات والوثائق ينبغي توفريها بأي مـن          ،املنظومة

وعالوة على  ". لغة العمل "و" للغة الرمسية "عريف واضح   اللغات منها إىل حماولة التوّصل إىل ت      
  .ذلك، فإن اكتناه هذه املفاهيم غري متجانس يف مجيع املنظمات

بشأن اللغات فإن   " سياسة عامة موّحدة لألمم املتحدة    "وحىت يتم التوصل إىل وضع        -٣٧
ساعد علـى   من شأنه أن ي   " لغة العمل "و" اللغة الرمسية "التوصل إىل فهم مشترك ملصطلحي      

__________  
ميكن االطالع على املزيد من اإلشارات إىل استخدام اللغة الربتغالية يف إطار منظومة األمـم املتحـدة يف                   )٢٠(

 .١٩٣ والفقرة ٦٠ إىل ٥٧الفقرات 
 .نظر الوثائق األساسية للفاوا" من لغات املنظمة"تعترب الفاو كلّ لغات األمم املتحدة  )٢١(
وقد اعتمـدت   .  وهي من أقدم مؤسسات منظومة األمم املتحدة       ١٩١٩أنشئت منظمة العمل الدولية عام       )٢٢(

 .اللغات املستخدمة فيها قبل وجود األمم املتحدة
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التعريف على استخدامات كلّ منها ووضع سياسة عامة متسقة بشأن اخلدمات اليت يـتعني              
  .تقدميها بأّي من تلك اللغات

ولتعزيز التنسيق والتعاون على صعيد منظومة األمم املتحدة يف جمـال خـدمات املـؤمترات               
  :واخلدمات اللغوية املتصلة هبا يوصي املفتشون مبا يلي

  ٢التوصية 
 من خالل مشاركتهم يف جملس الرؤساء التنفيذيني، أن         ينبغي للرؤساء التنفيذيني،    

حىت يكـون ذلـك     " لغات العمل "و" اللغات الرمسية "يكّونوا فهماً مشتركاً للفوارق بني      
قاعدة متماسكة ُينطلق منها لتحسني تنسيق استخدام اللغات والترويج لتعـددها علـى             

  .صعيد منظومة األمم املتحدة

ووجد املفتشون أن اإلنكليزية والفرنسية، مها عملياً، لغتا عمل أمانة األمم املتحـدة               -٣٨
، تقريباً، ومها ال تعامالن علـى قـدم         )٢٣(ولغتا عمل مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة      

كما أن القرارات الّداعية إىل معاملـة       . املساواة وذلك يتم على حساب لغة العمل األخرى       
 معاملة متساوية ال تنفّذ على النحو املناسب وهذه مسألة تثري بالغ القلق وال ُبّد               لغات العمل 

  .٦ الفقرة -، ثانياً ٥٩/٢٦٦من معاجلتها متشياً مع أحكام قرار اجلمعية العامة 
ومن الضروري تعزيز املهارات اللغوية للموظفني يف جمملهم وذلك بتـشجيع مـن               -٣٩

حدة وبذل احلوافز هلم ألخذ دورات تعليمية لغوية ليتمكنوا         ميتلكون منهم ناحية لغة عمل وا     
  .من العمل بكلتا لغيت العمل

وبالنظر إىل تعزيز االستخدام الفعلي للفرنسية واإلنكليزية يف أمانة األمـم املتحـدة               
باعتبارمها لغيت العمل فضالً عن استخدام اثنتني من لغات العمل الرمسية يف أمانـات سـائر                

  :مة األمم املتحدة يوصي املفتشون مبا يليمؤسسات منظو

  ٣التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني أن يتخذوا املزيد من التدابري الفعالة هبدف القضاء على               

عدم التوازن الراهن يف استخدام لغات العمل داخل األمانات مبا يف ذلك يف صفوف كبار      
م اللغوية حىت يتسىن هلم اكتساب معرفـة        اإلداريني ومطالبة كُلّ املوظفني بتطوير مهاراهت     

  .جيدة بلغة عمل ثانية على األقل

__________  
 اإلنكليزية والفرنسية مها لغتا عمل أمانات كل املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املـشتركة باسـتثناء                )٢٣(

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالّجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن               
 مـن تلـك     ١٣وعالوة على ذلك، فإن اإلسبانية هي من لغات عمل          . وبرنامج األغذية العاملي  ) األونروا(

 ).٢انظر املرفق (املنظمات 
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  التنوع اللغوي والتعددية اللغوية  -جيم  
ومـن  . هناك صلة بني التعددية اللغوية وبني استخدام عدة لغات على قدم املساواة             -٤٠

    الضروري، حىت تتعايش عدة لغات مع بعضها البعض، جتنب هيمنة بعض اللغـات علـى              
  .بعضها اآلخر

وبعض اللغات يتحدثها جمموعات كبرية من الناس يف مجيع بقاع األرض يف خمتلف               -٤١
ومن الطرق املتبعة للحفاظ على التنوع اللغوي تفادي اندثار اللغات بسبب تنـاقص        . البلدان

ا معدل استخدامها إّما ألن متحدثيها هم بسبيل الّزوال أو ألنّ هناك لغات أخرى حلّت حمله              
  .ألغراض ّما

وقد عملت اليونسكو بنشاط يف الترويج للتعددية اللغوية والتنوع اللغوي وطّورت، يف              -٤٢
  :سياق مبادراهتا الرامية إىل محاية اللغات املهددة باالندثار، مفهوم حيوية اللغة كما يّتضح أدناه

  اللغةحيوية 

  
-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/languages-and  :املصدر

multilingualism/endangered-languages/language-vitality/ .  

 اندثار لغة مـا     حيوية اللغة ال ميكن ألي بارامتر مبفرده أن يؤدي إىل         وحسب مفهوم     -٤٣
غري أن البارامترات يف جمموعها تشكل مؤشراً على حيوية أي لغة من اللغـات، ويف حـني مت                  
وضع هذا املفهوم كوسيلة حلماية اللغات املهددة واحليلولة دون اندثارها ميكن استقراء أسباب             

 األحادية اللغوية، مشاهبة لتحليل ما ميكن فعله يف إطار منظومة األمم املتحدة لتجنب الرتوع حنو         
وقـد  . بالتوجه باطراد حنو فرض استخدام لغة ما للهيمنة على بقية لغات األمم املتحدة اخلمس             

قرنت وحدة التفتيش املشتركة اإلجراءات احملتملة الرامية إىل تعزيز التعددية اللغوية، مـستلهمة             
بالبارامترات املتعلقـة بـضمان     البارامترات اليت حددهتا اليونسكو بالنسبة إىل اللغات املهّددة،         

ويف سياق استعراض مـسألة     . وذلك ضمن إطار اكتناه املفهوم على نطاق واسع       . حيوية اللغة 

 انتقال اللغة من جيل إىل آخر
 العدد املطلق للمتحدثني

مواقف أفراد اجملتمع من اللغة اليت
نسبة متحدثي اللغة إىل  يتحدثوهنا

 حيوية اللغة جمموع السكان

توافر املواد املخصصة لتعليم 
 اللغة ولإلملام بالقراءة والكتابة

االستجابة للمجاالت 
 ةووسائط اإلعالم اجلديد

 نوع وجودة الوثائق

التحوالت الطارئة يف
 جماالت استخدام اللغة

املواقف والسياسات احلكومية
واملؤسساتية من اللغة مبا يف 
 ذلك مركز اللغة واستخداماهتا
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التعددية اللغوية يف منظومة األمم املتحدة ميكن حتديد البارامترات التالية كمجاالت ينبغي فيهـا         
  .لرمسية السّتاختاذ إجراءات لإلسهام يف تعزيز حيوية لغات األمم املتحدة ا

  طرق ضمان حيوية اللغة يف منظومة األمم املتحدة

  بارامترات حيوية اللغة
أمثلة على اإلجراءات اليت ميكن ملؤسـسات منظومـة األمـم

  املتحدة اختاذها
املواقف والسياسات احلكومية واملؤسسية حيـال      

  مركز اللغات الرمسية واستخدامها
ة يف التظاهرات الرمسيةاستخدام مجيع اللغات الرمسية بفعالي    

وال سيما من قبل الناطقني بتلك اللغات؛ وينبغي لألمانات
استخدام اللغات الرمسية غري اإلنكليزية حيثما كان ذلك أمراً

  .)٢٤( ذا داللة يف االجتماعات الرمسيةممكناً أو
توافر املواد املخصصة لتعليم اللغة ولإلملام بالقراءة       

  هبا والكتابة
ر املواد والدورات الدراسية املخصصة للتدريبتعزيز تواف 

اللغوي جبميع اللغات الرمسية؛ توفري احلـوافز للمـوظفني
  .داخل املنظمات

اختاذ ممثلي الدول األعضاء مواقف فاعلـة فيمـا يتعلـق  مواقف أفراد اجملتمع حيال اللغة اليت يتكلموهنا
ةبالتحدث بلغاهتم إذا كانت يف عداد لغات األمم املتحـد   

حىت ُيفهم ما يريدون"الرمسية بدالً من التحدث باإلنكليزية 
  ".قوله بشكل أفضل

إلصدار وثائق عالية اجلودة احملافظة على الوسائل الالزمة     نوع وجودة الوثائق
جبميع اللغات الرمسية؛ التشجيع على تقدمي الوثائق بلغات
عمل أخرى غري اإلنكليزية وال سيما مبراعـاة اجلمهـور

  .ستفيدين املقصودينوامل
االستجابة ملقتضيات اجملاالت ووسائط اإلعـالم       

  اجلديدة
وضع سياسات ووسائط إعالم اجتماعية هبدف التواصـل
جبميع اللغات الرمسية للوصل إىل مجهور أوسع دون متييـز

  .بني اللغات

 وقد أطلقت اليونسكو، اليت اضطلعت بدور مفيد يف احلفاظ على التنـوع الثقـايف               -٤٤
ووفرت الـسنة برناجمـاً     . ٢٠٠٨واللغوي يف العامل، فعاليات السنة الدولية للغات يف عام          

ملموساً الغرض منه بث املعلومات بشكل فعال بشأن التنوع اللغوي وتنظـيم التظـاهرات              
  .املتعلقة مبا تكتسيه اللغات من أمهية يف العامل

نكفونية وهي واحـدة  انظمة الدولية للفروينبغي التنويه باجلهود اليت دأبت على بذهلا امل      -٤٥
وقد أنشئت  . من أكثر األطراف الفاعلة نشاطاً يف الترويج للتنوع الثقايف واحلفاظ على اللغات           

، وهي تروج لألنشطة الثقافية وأنشطة التواصل وحتافظ على شـبكة           ١٩٧٠تلك املنظمة عام    
__________  

سيشجع موظفو األمانة العامـة     : " ونصها كالتايل  A/56/656 القرار    من ٢٩ويتسق ذلك مع ما جاء يف الفقرة         ) ٢٤(
الذين يشاركون يف هيئات حكومية دولية، أو يف هيئات للخرباء على استخدام اللغات الرمسية خبالف اللغـة                 

 ."اإلنكليزية، مىت تسىن ذلك، عند التكلم يف االجتماعات اليت تتوفر هلا خدمات الترمجة الشفوية
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كما اضطلعت بـدور مفيـد يف       . )٢٥(نشطة من البلدان الناطقة بالفرنسية يف مجيع أحناء العامل        
وهي من األركـان     )٢٦()٢٠٠٥(عملية املوافقة على اتفاقية محاية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف          

  .األساسية يف القانون الدويل الرامية إىل ضمان احلفاظ على التنوع االجتماعي الثقايف يف العامل
 اهلامة بالنسبة إىل املنظمـة الدوليـة        ولقد كانت التعددية اللغوية دائماً من املسائل        -٤٦
 اتفاق تعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية وأقامت حـواراً          ٣٣نكفونية اليت أبرمت    اللفر

ويف حني انصب   ). العربية واإلنكليزية والربتغالية واإلسبانية   (دائماً مع املناطق اللغوية الدولية      
ز اللغة الفرنسية واحلفاظ عليه يف العـامل        تركيزها، يف األصل، بشكل مباشر على تعزيز مرك       

ويف . فإن أنشطتها توسعت، يف السنوات القليلـة املاضـية، لتـشمل التعدديـة اللغويـة              
، نظمت، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة يف جنيـف، ومركـز            ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي

ع االحتفال بيـوم    االتصال املعين بالتعددية اللغوية، مائدتني مستديرتني عن املوضوع تزامنتا م         
  .اللغة الفرنسية يف سياق يوم األمم املتحدة للغات

التعددية اللغوية  " بعنوان   ٢٠١١اليت ُنظمت يف عام      )٢٧(وقد ناقشت احللقة الدراسية     -٤٧
، مجلـة مـن     "ما هي االستثمارات اليت يتعني توظيفها وألي أغراض؟       : يف املنظمات الدولية  

وقد عرض الربوفيسور فرانـسوا     . تكتسيها التعددية اللغوية  اجلوانب منها مسألة القيمة اليت      
على اجلمهور الذي استمع إليه آراءه يف ميـدان          )٢٨(غران، اخلبري يف جمال اقتصاديات اللغات     

التحليل اجلديل للغة واقتصادياهتا وهو منوذج اقتصادي يذهب إىل أن التعددية اللغويـة مـن               
وأبدى تعليقاً  . ا النمو والتطور االقتصادي يف بلد مّ      شأهنا أن تشكل عنصراً مفيداً من عناصر      

فعندما تقلل منظمة ما من اخلـدمات       . حول قضية حتويل عبء التكاليف    باعثاً على التفكري    
لـدوهلا  ) مثل الوثائق، والترمجة التحريرية والترمجة الشفوية، واملواقع الـشبكية        (اليت تقدمها   

ساوٍ ويقع أسوأ اآلثار على الـدول األعـضاء         األعضاء فإن أثر ذلك سيوزع بشكل غري مت       
  .الفقرية اليت يتعذر عليها أن تسدد األموال الالزمة للحصول على تلك اخلدمات

وأشار ممثل كندا إىل أن تدريب السلك الدبلوماسي العامل يف البلدان األجنبيـة يف                -٤٨
مان تضلّع الدبلوماسـيني  البلدان الغنية كثرياً ما يشمل توفري دورات دراسية لغوية مكثفة لض       

من لغة أجنبية واحدة على األقل يف حني ال متتلك البلدان النامية إالّ القليل من املوارد لتزويد                 
وعليـه، فـإن عـدم االمتثـال        . دبلوماسييها باملهارات اللغوية الالزمة لالضطالع بعملهم     

ون له وقع سليب أعظم     ملقتضيات التعددية اللغوية داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة سيك        
  .على حصول وفود البلدان النامية على املعلومات

__________  
 ./http://www.francophonie.org :ع اإللكتروينانظر املوق )٢٥(
 .http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf: انظر املوقع اإللكتروين )٢٦(
: انظر البالغ الصحفي الصادر يف هذه املناسبة واملتاح على العنوان التايل )٢٧(

http://iseek.un.org/webpgdept1944_64.asp. 
)٢٨( Grin, F et al., The Economics of the Multilingual Workspace (United Kingdom, Routledge, 2010). 



JIU/REP/2011/4 

15 GE.11-02117 

وتتيح التظاهرات اللغوية من قبيل التظاهرات الـيت نظمتـها األمـم املتحـدة يف                 -٤٩
نكفونية، بيئة مواتية لرصد حيويـة      ا، بالتعاون مع املنظمة الدولية للفر     ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي

وقامت إحدى رابطات الصحفيني    . ل اجلمهور هلذا األمر   اللغات يف األمم املتحدة وتقدير تقب     
ملراقبة اسـتخدام    )٢٩("مرصد اللغات "نكفونيني يف سويسرا، يف اآلونة األخرية، بإنشاء        االفر

الفرنسية يف منظمات األمم املتحدة اليت تتخذ من جنيف مقراً هلا وعينت مراقباً دائماً لـدى                
  .األمم املتحدة هلذا الغرض

أمثلة تقدم   مبؤسسات االحتاد األورويب ذلك ألهنا       ، بشكر خاص  ،أيضاً التنويه وينبغي    -٥٠
فريدة حقاً على أن التنوع اللغوي يعد حقيقة واقعة معاشة يومياً، وتـسلط جتربـة تلـك                 
املؤسسات األضواء على الطابع املعقد الذي تنطوي عليه عملية تنفيذ التعددية اللغوية بشكل             

  .لسياسية املتأصلة يف تلك السياسة العامةمنصف وعلى االختيارات ا
ويتبع االحتاد األورويب هنجاً من شقني حيال التعددية اللغوية وهو يتجه حنـو سـري                 -٥١

مؤسساته على الصعيد الداخلي واألهم من ذلك حنو تعزيز املعارف اللغوية وتقاسـم معـني    
تماء إىل مجاعـة داخـل      اللغات كوسائل للتواصل وحتقيق التماسك مبا يؤسس لشعور باالن        

ويف ذلك السياق، تفهم التعددية اللغوية على أهنا سياسة عامة خـارج املؤسـسات         . أوروبا
األوروبية أكثر منها داخلها، وهي موجهة حنو استخدام اللغات يف البلدان األعضاء مبا يعود              

راتيجية طويلـة  وعليه فإن التعددية اللغوية تعد اسـت     . على شىت اجملموعات السكانية   بالفائدة  
املدى الغرض منها بناء اهلوية األوروبية واألساس الذي تقوم عليه أوروبا املتعددة الثقافـات              
اليت ميكن فيها للناس يف البلدان والثقافات املختلفة اليت تشكلها أن يفهم بعـضهم الـبعض                

  .اآلخر والتنقل يف داخل حيز ثقايف مشترك مملوك للجميع
سة العامة بوضوح يف اهليكل التنظيمي للمفوضية األوروبية كمـا          وتنعكس هذه السيا    -٥٢

مبا يف ذلك   (املديريات العامة املعنية بالتعليم والثقافة والترمجة الشفوية        صالحيات  أهنا مدرجة يف    
ويف إطار الربملان األورويب، تعترب التعددية      . والترمجة التحريرية ) دعم تدريب املترمجني الشفويني   

مبا يف ذلـك  (املديريات العامة للترمجة الشفوية واملؤمترات صالحيات اً ال يتجزأ من اللغوية جزء 
وبيئة العمل السائدة يف املفوضـية      . والترمجة التحريرية ) البحث عن الكفاءات وبرامج التدريب    

هي بيئة متعددة اللغات تعريفاً ألهنا تعامـل خمتلـف اللغـات           )٣٠(األوروبية والربملان األورويب  
  .)٣١(ث والعشرين اليت تتكلمها دوهلا األعضاء، ومجيعها لغات عمل، على قدم املساواةالثال

__________  
 .http://francophonu.org: انظر املوقع اإللكتروين )٢٩(
نظمـات  ألغراض املقارنة سنكتفي باإلشارة إىل هذين احملفلني احلكوميني الدوليني ألهنما ميثالن أكـرب امل              )٣٠(

 .احلكومية الدولية من حيث حجم اخلدمات اللغوية وضخامة اإلدارات اللغوية
 .تعد اإلنكليزية والفرنسية واألملانية لغات عمل االحتاد األورويب كما يطلق عليها اسم اللغات اإلجرائية )٣١(
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  املبادرات املتعلقة بلغات األمم املتحدة غري الرمسية    
إن النقاش الدائر حول احتمال إدراج لغات أخرى إضافة إىل لغات األمـم املتحـدة                 -٥٣

ولئن كانت القيود املفروضة علـى      . بحثالرمسية الست هو موضوع يعود دائماً على مائدة ال        
امليزانية تذكر دائماً لتجنب الغوص يف أي جلاج آخر عن هذا املوضوع فإنه لـيس هنـاك أي                  
تقييم متعمق يقوم على حتليل شامل يقارن بني التكلفة والفائدة للتعددية اللغوية وتوسيع نطـاق    

فإدراج لغات جديدة، يبدو،    . كاليفالتغطية اللغوية وما يترتب على ذلك من آثار من حيث الت          
ما املعايري اليت يتعني اّتباعهـا؟ وأي اللغـات         . للوهلة األوىل، كمسألة سياسية بالدرجة األوىل     

  .ينبغي إضافتها؟ وألي خدمات؟ وعليه فإن صندوق باندورا يظل مقفالً حىت إشعار آخر
ملهتمة حقاً بإتاحـة وثـائق      ويف األثناء، مت اّتباع هنج جتزيئي من قبل بعض البلدان ا            -٥٤

وقد مت متثيل   . األمم املتحدة بلغاهتا حىت أهنا ميكنها حتمل تكلفة توفري خدمات يف هذا الصدد            
بعض اللغات غري الرمسية، إىل حد ما وعلى أساس خمصص، يف منظومة األمم املتحدة ومـن                

  .بينها األملانية واليابانية والربتغالية إىل جانب لغات أخرى

  انيةاألمل    
 تستضيف إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات مبقر األمم املتحدة قـسم          -٥٥

) ٢٩-د(٣٣٥٥الترمجة األملانية باألمم املتحدة الذي أنشئ مبوجب قرار اجلمعيـة العامـة             
، صدرت كل قرارات ومقررات اجلمعيـة العامـة         ١٩٧٥ومنذ عام   . ١٩٧٤الصادر عام   

ديد من وثائق األمم املتحدة اهلامة األخرى، بصيغة رمسية باللغـة           وجملس األمن، وكذلك الع   
عن طريق صندوق استئماين يتلقى مـسامهات مـن أملانيـا            )٣٢(ويتم متويل القسم  . األملانية

  .وسويسرا وليختنشتاين والنمسا
منظمة العمـل   : وتستخدم األملانية أيضاً يف عدة مؤسسات أخرى يف املنظومة وهي           -٥٦

؛ )حىت قبل بروز األمم املتحدة إىل الوجود      (تبار األملانية إحدى لغات العمل السبع       الدولية باع 
ومنظمة الصحة العاملية حيث تعامل األملانية بوصفها إحدى اللغـات الرمسيـة يف املكتـب               
اإلقليمي ألوروبا ولغة عمل يف اللجنة اإلقليمية ألوروبا كما تقدم خدمات الترمجة الـشفوية    

ت اللجنة اإلقليمية؛ واملنظمة العاملية للملكية الفكرية كجزء مـن خـدماهتا            هبا يف اجتماعا  
املتعددة اللغات يف سياق العمل املضطلع به خلدمة معاهـدة التعـاون يف شـؤون بـراءات      
االختراع؛ ومكتب األمم املتحدة يف فيينا حيث يتم دعم املوظفني مالياً جزئياً لـتعلم اللغـة                

 املتحدة لألغذية والزراعة حيث يتم توفري خدمات الترمجة الـشفوية           ؛ ومنظمة األمم  ةاألملاني
بتلك اللغة يف مؤمتر الفاو ومؤمترها اإلقليمي بشأن أوروبا، إذا طلبت احلكومة األملانية ذلـك         

  .وذلك يف إطار ترتيب لتقاسم التكاليف

__________  
 .http://www.un.org/Depts/german/gts/fs_aboutus.html: انظر املوقع اإللكتروين )٣٢(
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  الربتغالية    
ة وليست لغة عمـل فإهنـا       رغم أن الربتغالية ليست لغة رمسية من لغات األمم املتحد           -٥٧

مستخدمة من قبل عدة منظمات لالضطالع بأنشطة حمددة وخدمة اجتماعات معينة وإصـدار             
حيث قررت  ) الويبو(وهذا هو الوضع السائد يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية          . وثائق بعينها 
ق باملعاهدات اليت    يف الويبو إصدار مواد تروجيية تتعل      ء جلمعيات الدول األعضا   ٢٠٠٠دورة عام   

تديرها الويبو باللغة الربتغالية؛ كما قررت تطوير موقع الويبو على شبكة اإلنترنت حبيث يشتمل             
على منشورات بالربتغالية، وتوفري خدمات الترمجة الشفوية بالربتغالية، عند اللـزوم، خلدمـة             

اخلاصة هبذه األخرية لتقـدير     وختضع الترتيبات املتعددة    . املؤمترات الدبلوماسية وللجمعية العامة   
املدير العام الذي يشجع أيضاً على التماس املسامهات الطوعية فيمـا يتعلـق بتـوفري تلـك                 

  .وميكن أيضاً توفري أنشطة التدريب من البلدان الناطقة بالربتغالية بتلك اللغة .)٣٣(اخلدمات
ويف . لغة الربتغاليـة  ويف منظمة العمل الدولية، يتاح ربع كل املطبوعات الصادرة بال           -٥٨
إضافة إىل  (، مت توسيع نطاق برامج التدريب املوجهة للموظفني ليشمل الربتغالية           ٢٠٠٧عام  

الروسية والصينية والعربية باملقارنة مع االختيارات السابقة اليت ضـمت فقـط اإلسـبانية              
فوية من الربتغالية   ويتم توفري تسهيالت الترمجة التحريرية والترمجة الش      ) واإلنكليزية والفرنسية 

  .لبعض االجتماعات مبوجب ترتيبات متويل خاصة وضعت مع البلدان الناطقة بالربتغالية
وتتوىل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ترمجـة حمتـوى              -٥٩

ـ               ة موقعها على اإلنترنت وبعض وثائقها إىل الربتغالية وعلى أساس احلاجة إىل تلـك اخلدم
يتعلق باألنشطة التقنية أو أنشطة التعاون اإلمنائي املضطلع هبا يف البلدان الناطقة بالربتغالية        فيما

 بالربتغاليـة   قوُتِعد اليونسكو اآلن العدة لتوفري املعلومات والوثائ      ). مثل الربازيل (يف املنطقة   
يـتم تـوفري    ) الفاو (ويف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     . على موقعها على اإلنترنت   

خدمات الترمجة الشفوية بالربتغالية يف املؤمتر اإلقليمي بشأن أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر             
ويف . الكارييب، إذا ما طلبت حكومة الربازيل ذلك، وكذلك يف املؤمتر اإلقليمي بشأن أفريقيا            

. تقاسم التكاليف اإلضافية  مثل هذه احلاالت، يتفق كل من احلكومة املعنية واملدير العام على            
وبشكل عام، فإن الدول األعضاء جيوز هلا أن تطلب توفري خدمات الترمجة الشفوية بلغـات              

  .)٣٤(أخرى شريطة أن تتحمل تكاليف تلك اخلدمات كما هو متفق عليه مع الفاو
وعلى الصعيد القطري، اخنرطت حكومة أنغوال يف التفاوض بشأن اتفاق البلد املضيف              -٦٠
أجل إنشاء مركز لإلعالم يف لواندا من شأنه أن يعزز قدرة األمم املتحدة على الوصول إىل                من  

والربتغالية هي إحدى لغـات العمـل يف املكتـب           .)٣٥(اجلماهري الناطقة بالربتغالية يف أفريقيا    
ة كما تدير منظمة الصح   . اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لألمريكتني واملكتب اإلقليمي ألفريقيا       

__________  
 . من جدول األعمال املوحد١٩، البند WO/GA/26/10انظر الوثيقة  )٣٣(
 .FAO Manual, section 530, appendix D, Interpretation (2001)انظر  )٣٤(
 .٤، الفقرة ٢، اجلزء A/AC.198/2011/2الوثيقة  )٣٥(
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اليت تتمثل مهمتها يف تقويـة أواصـر        )٣٦("ePORTUGUÊSe" شبكة   يالعاملية يف مقرها الرئيس   
التعاون فيما بني البلدان الناطقة بالربتغالية، وتعزيز بناء قدرات املوارد البشرية الصحية وتسهيل             

ة يف حاالت   استخدام هذه اللغ  اجتاه حنو   وهناك أيضاً   . الوصول إىل املعلومات الصحية بالربتغالية    
  .)٣٧(حمددة يف إطار بناء السالم وإعادة اإلعمار يف البلدان بعد انتهاء الرتاعات

  البنغالية    
، توجهت رئيسة وزراء بنغالديش خبطاب إىل اجلزء الرفيع         ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول   -٦١

األمم املستوى من الدورة السنوية للجمعية العامة طلبت فيه أن تكون البنغالية يف عداد لغات               
وحتتفل اليونسكو باليوم الـدويل      .)٣٨(املتحدة الرمسية وذلك بسبب ضخامة عدد الناطقني هبا       

 ١٩٥٢فرباير وهو مناسبة لتخليد ذكرى مظاهرة طالبية ُنظمت عام          / شباط ٢١للغة األم يف    
  .حىت تكون البنغالية لغة رمسية من لغات شرقي باكستان

عايري اليت يتعني توافرها حىت حتظى لغة مـا         وال يساعد عدم وجود فهم مشترك للم        -٦٢
مبركز لغة رمسية، أو لغة عمل، وال الفوارق بني هاتني الفئتني على حتديد سياسـات عامـة                 

وعالوة على ذلك، فإن الوضع الـراهن للغـات يف األمـم            . واضحة بشأن التعددية اللغوية   
ية والدميغرافية اليت طرأت على     املتحدة ال يعكس التغريات اجليوسياسية واالجتماعية االقتصاد      

العامل منذ أن متت إضافة العربية بوصفها لغة األمم املتحدة الرمسية السادسة منذ قرابة األربعني       
ويف هذا الصدد، هناك ثغرة، أي أن هناك نشازاً بني االلتزام باحلفـاظ           . ١٩٧٣عاماً يف سنة    

يونسكو حول هذه املسألة وبني ترمجته      على التنوع الثقايف كما هو منصوص عليه يف اتفاقية ال         
  .إىل عملية تروجيية أقوى للتعددية اللغوية يف إطار منظومة األمم املتحدة

، يقترح املفتشون أن يدعو األمني العام، بوصـفه رئـيس           ٢ويف ضوء التوصية      -٦٣
جملس الرؤساء التنفيذيني، مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل إجراء تقييم ذايت حلالـة             
تنفيذ التعددية اللغوية يف املنظمات اليت ينتمون إليها، وإىل أن يعمدوا، بانتظام، إىل تقدير              
احتياجات اجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية اليت يتعاملون معهـا كالـدول األعـضاء             

 وميكن تنفيذ هذه العملية ).مبا فيها اجملتمع املدين واألوساط األكادميية  (واملنظمات الشريكة   
عمليات مراقبة واضحة يف إطار كل منظمة من أجـل مجـع        أسس   لة عن طريق وضع   الشام

املعلومات عن اخلدمات ذات الصلة باللغات مبا يف ذلك االستبيانات املوجهة للمـستخدمني             
وبإمكان أمانة جملس الرؤساء التنفيذيني أن تتوىل أمر تنسيق العملية          . والشركاء واجلامعات 

طريق إقامة شبكة خمصصة أو فريق عامل بشأن التعددية اللغوية          الشاملة وبث النتائج عن     
مثل (على غرار الشبكات أو األفرقة العاملة املوجودة فيما يتعلق بسائر القضايا الشاملة             

  .)شبكة املوارد البشرية
__________  

 ./http://www.who.int/eportuguese/en: انظر املوقع اإللكتروين )٣٦(
 .١٩٣انظر الفصل اخلامس، الفقرة  )٣٧(
 .http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=36219&Cr=bangla&Cr1: انظر املوقع اإللكتروين )٣٨(
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وجيري إصدار الكثري من اللوائح والقواعد التنظيمية، كالتعليمات اإلدارية، بلغتني أو             -٦٤
وال بد من ترمجة تلك الوثائق األساسية       . ات فقط، وأحياناً باإلنكليزية دون غريها     بثالث لغ 

إىل مجيع اللغات الرمسية الست لضمان معاملة اللغات على قدم املساواة وضـمان الترمجـة               
وينبغي وضع إجراءات تشغيلية    . الصحيحة واملتجانسة عند االقتباس منها يف سائر املنشورات       

ويـرى  . ة حتدد الوثائق اليت تكون ترمجتها إلزامية يف مجيع اللغات الرمسية          معيارية لكل منظم  
املفتشون كذلك أن على الرؤساء التنفيذيني أن يضطلعوا بدور هام يف أن يكونـوا قـدوة                
    يقتدى هبا كل يف منظمته وذلك بضمان الرصد الفعال ووضع الضوابط وقواعـد االمتثـال               

وميكن جلهات االتصال املعنية يف كل منظمـة تنظـيم          . نصاففيما يتعلق مبعاملة اللغات بإ    
تظاهرات حمددة يدعى يف إطارها املوظفون إىل اإلسهام باألفكار واخلربات فيما يتعلق بكيفية             

  .حتسني تنفيذ التعددية اللغوية
  :ولزيادة الفعالية، يوصي املفتشون مبا يلي  

  ٤التوصية 
منظومة األمم املتحدة أن يتولّوا بانتظام، عند       ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات       

رصد االستخدام املنصف للغات الرمسية كل يف املنظمة اليت ينتمي إليها، تقدير احتياجات             
املستخدمني وصياغة استراتيجيات من شأهنا أن تعزز تنفيذ التعددية اللغوية عـن طريـق     

كة اليت تضم جهات االتصال يف إشراك منسقي شؤون التعددية اللغوية يف منظماهتم والشب   
  .هذا الصدد
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  أصحاب املصلحة والشراكات: التعددية اللغوية  -ثالثاً  

  لحة الرئيسيونصأصحاب امل  -ألف  
 يف  ،يتم تنفيذ التعددية اللغوية عرب مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني الذين ميكنهم            -٦٥

 اإلجيايب على قاعدة العدالة واإلنصاف       هتيئة املناخ املالئم لتطور اللغات على النحو       ،جمموعهم
  .امتثاالً ملا تقضي به الوالية ذات الصلة

وهناك مسؤولية منوطة بالدول األعضاء، عن طريق ممثليها وبالرؤسـاء التنفيـذيني              -٦٦
ملؤسسات منظومة األمم املتحدة بوصفهم أهم األطراف الفاعلة السياسية، وتتمثـل تلـك             

ة وختصيص املوارد الالزمة لدعم تنفيذ شـروطها، والتعـرف إىل           املسؤولية يف بلورة الوالي   
التدابري امللموسة اليت يتعني اختاذها داخل املنظمات والرامية إىل احلفاظ على التنوع اللغـوي              

ويف سياق املبادرة اإلصالحية    . وضمان توفري سلع وخدمات عالية اجلودة فيما يتعلق باللغات        
مت إدارة شؤون اإلعالم اقتراحاً يقضي بإجراء نقاش بّنـاء مـع            اليت اختذها األمني العام قد    

الدول األعضاء لتقدير التكاليف احلقيقية النامجة عن التعددية اللغوية والوالية اخلاصة بتحقيق            
التعادل بني اللغات مع مراعاة ما حيتويه موقع األمم املتحدة على اإلنترنت من مواد ما فتـئ                 

. ها ُيوضع باإلنكليزية فقط من قبل شـىت اإلدارات واملكاتـب          عددها يزداد بسرعة ومعظم   
  .ويوافق املفتشون على هذا الرأي كما أهنم يدعمون هذا املقترح

وتنفيذ التعددية اللغوية يستوجب وجود طائفة من املهنيني من خمتلف اجملاالت الـيت              -٦٧
ـ    ة الـشفوية والترمجـة   هلا عالقة باخلدمات اللغوية وخدمات املؤمترات مبا يف ذلـك الترمج

التحريرية واالجتماعات والوثائق والتعلم والتدريب اللغوي واملوارد البشرية ومجلـة أمـور            
كما يستدعي وجود شركاء خارجيني مثل املؤسسات األكادميية اليت توفر املهنـيني            . أخرى

  .اجليدي التدريب يف جمال اخلدمات اللغوية
وا بنشاط عن طريق استخدام خمتلف اللغات يف         املنظمات أن يسامه   يوبإمكان موظف   -٦٨

ما يقومون به من عمل يومي وتقوية مهاراهتم اللغوية خبضوعهم للتـدريب اللغـوي علـى        
وينطبق هذا األمر بشكل خاص على املوظفني الفنيني املعّينني دوليـاّ ذلـك ألهنـم               . الدوام

رد البشرية واجلهات الـيت     وتتحمل إدارات شؤون املوا   . خيضعون لألحكام اخلاصة باالنتقال   
ُتدير شؤون التوظيف مسؤولية رئيسية فيما خيص إدراج املهـارات اللغويـة يف عمليـات               
التوظيف والترقية والتطور الوظيفي بوصفها أحد العناصر اليت يتعني اختبارها رمسياً وفعليـاً             

  .عند دراسة ملفات املرشحني املستقبليني
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  املسؤوليات املشتركة  -باء  
عد التنفيذ الفعلي للوالية اخلاصة بالتعددية اللغوية من أجل بلوغ هدف هتيئة بيئة عمل              ُي  -٦٩

اسـتدعى   متعددة اللغات تسمح بتقدمي خدمات جبميع اللغات الرمسية، وباللغات احمللية إذا ما           
األمر ذلك، مسؤولية مجاعية ومشتركة تتطلب اختاذ إجراءات فاعلة من قبل كـل أصـحاب               

ولدى إقامة شراكات من أجل ضمان توافر موظفني مهنيني جّيدين يف           . اختالفهماملصلحة على   
اجملال اللغوي يتعني على مجيع أصحاب املصلحة االضطالع بدور وأصحاب املصلحة هـؤالء             

؛ ومقـدمو   .)من بلدان وجمتمع مدين وأوساط أكادميية ووسـائط إعـالم، إخل          (هم العمالء   
؛ واإلدارّيون املشاركون   .)ليمية، وعمليات حفظ السالم، إخل    األمانات واملكاتب اإلق  (اخلدمات  

 خدمات، واإلدارات املعنية بـشؤون      يف عملية التوظيف وخدمات املؤمترات وما إىل ذلك من        
  .التواصل واإلعالم؛ واجلماعة اللغوية؛ ورامسو السياسات

فإهنا ال تندرج ضمن    أما املسائل األفقية مثل املساواة بني اجلنسني والسياسات البيئية            -٧٠
جمال واحد من جماالت العمل البسيط ذلك أن األمر يتطلب تعاون خمتلف األطراف الفاعلـة               

ويسلّط اإلطار الوارد أدناه األضواء على بعض املسؤوليات املنوطة         . لضمان اإلجناز اجلماعي  
  .مبختلف األطراف الفاعلة املذكورة آنفاً وعلى اإلجراءات اليت قد يتخذوهنا

  ١إلطار ا
  املسؤوليات املشتركة يف جمال التعددية اللغوية

  املسؤوليات واإلجراءات  أصحاب املصلحة
  وضع والية بشأن التعددية اللغوية ورصد تنفيذها فعالً؛ •  الدول األعضاء

  البت يف شأن ختصيص املوارد لدعم التنفيذ؛ •  
ـ       ) اللغات(اختيار اللغة    •   ة اليت تود التواصل هبا وعدم منح مرتب

علـى  (متميزة لإلنكليزية مقارنة باللغات الرمسية األخـرى        
  ؛)النقيض مما حيدث يف الواقع الراهن

استخدام لغتها الرمسية يف االجتماعات الرمسية إذا كانت من          •  
  لغات األمم املتحدة الرمسية؛

دعم التدريب اللغوي يف إطار منظوماهتا التعليميـة الوطنيـة           •  
 من املهنـيني اللغـويني تتـواءم        لتعزيز نشوء أجيال جديدة   

  واحتياجات املنظمات الدولية؛
إحاطة الطالب املهتمني بالعمل يف السلك الدبلوماسـي أو          •  

الوظيفة العامة الدولية علماً بالشروط اللغويـة املطلوبـة يف          
  .املنظمات الدولية
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  املسؤوليات واإلجراءات  أصحاب املصلحة
يـة  حتديد اإلجراءات الداخلية لضمان التنفيذ الفعلـي للوال        •  التنفيذيونالرؤساء 

  وتقدمي تقارير دورية عن التقدم املُحرز إىل الدول األعضاء؛
سن الّسنن اجليدة بالتواصل باللغات األخرى غري اإلنكليزيـة          •  

عند تنظيم التظاهرات الرمسية إذا كانوا من الذين ميتلكـون          
  ناصية اللغات الرمسية األخرى؛

ية يف إطار   تعزيز التدابري احملفّزة لتسهيل تطوير املهارات اللغو       •  
  منظماهتم؛

مساءلة كبار املسؤولني اإلداريني فيما يتعلق بتحقيق نتـائج          •  
 واضحة فيما خيص تعادل اللغات ومعاملتها على قدم املساواة؛

ضمان إنفاذ االتفاقات الراسخة يف إطار اخلـدمات اللغويـة      •  
بالنسبة إىل املنظمات اليت صّدقت على االتفاقات اخلاصـة         (

  ).لتحريريني واملترمجني الشفويني املستقلنيباملترمجني ا
تعزيز برامج التدريب اللغوي املوجهـة للمـوظفني وهلـم           •  املسؤولون اإلداريون يف املنظمات

واستخدام لغات العمل املختلفة ال يف األنشطة الرمسية فحسب 
يف يوميـاً   بل أيضاً يف تصريف أعمال الوحدة اليت يديروهنا         

  حدود املوارد املتاحة؛
تقييم املعرفة احلقيقية للمهارات اللغوية املطلوبـة للوظيفـة          •  

  املعنية، أثناء عملية التوظيف؛
وضع اخلطط اخلاصة بالتعددية اللغوية بإدراج تكاليف الترمجة         •  

  .يف مشاريع امليزانيات
 املسؤولون اإلداريون واملوظفون العاملون   

  ذات العالقة باللغات اخلدمات يف
، عند توفري سلع وخدمات ذات جودة علـى         العمل باستمرار  •

النحو املطلوب، على استرعاء االنتباه إىل التحديات واملصاعب        
اليت تواجهها اخلدمات اليت يقدموهنا واحلد من املفاضلة بـني          
  .الكم والنوع اليت تنجم عن تزايد القيود املفروضة على املوارد

 الشروط اللغوية املطلوبة يف اإلعالنات عن       التحقق من امتثال   •  إدارات شؤون املوارد البشرية
  الشواغر ومن مهارات املرشحني للوظائف؛

يف دليل اهلاتف أو التوقيعات على رسـائل الربيـد          (اإلعالن   •  
  .عن اللغات اليت يعرفها املوظفون يف املنظمة) اإللكتروين، مثالً

التواصل واإلعـالم وإدارة املـؤمترات      
  واخلدمات اللغوية

ر املعلومات بلغات رمسيـة متعـددة وخاصـة         ضمان صدو  •
  بالوسائل اإللكترونية ويف جلسات اإلحاطة العامة؛

وضع مذكرات تفاهم مع األوساط األكادميية وإقامة شراكات  •
  مع املنظمات األخرى يف اجملاالت ذات العالقة باللغات؛
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  املسؤوليات واإلجراءات  أصحاب املصلحة
احلفاظ على معايري اجلودة اللغوية رغم القيود املفروضة على          •

  والتماس املوارد الالزمة للحفاظ على تلك املعايري؛  امليزانيات
استيعاب النتائج املتمخضة عن الدورات السنوية لالجتمـاع         •

املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات،     السنوي الدويل   
واالستمرار يف حتسني النوعية والكفاءة والتنـسيق يف جمـال          

  .اخلدمات اللغوية وخدمات املؤمترات
االستمرار يف استخدام لغات غري اإلنكليزية يف احمليط الـذي           •  فون يف جمموعهماملوظ

يعملون فيه وااللتحاق بدورات تعليم اللغات إذا كانوا ممـن          
  ال ميتلكون يف الوقت الراهن إال ناصية لغة رمسية واحدة؛

اللجوء إىل الترمجة مبساعدة احلاسوب عندما يكـون ذلـك           •
مـع  ( ما يقومون به من أعمال يومية      مالئماً وجمدياً يف سياق   
  ).التزام احلذر الواجب

تعزيز الشراكات وتعديل املناهج الدراسية لتتواءم مع احتياجات         •  املؤسسات األكادميية 
املنظمات الدولية لتحقيق التوازن بني العرض والطلب فيما يتعلق         
باخلدمات اللغوية حىت يكون اجلميع سواء منـهم املهنيـون          

  . أو القائمون على اخلدمات اللغوية من الراحبنياللغويون

  الشبكات اللغوية والّشراكات املؤسسية  -جيم  
لقد تعّزز التعاون الذي قام يف السنوات األخرية بني الدول األعـضاء واألوسـاط                -٧١

األكادميية واملنظمات الدولية وال سيما بعد أن أطلقت إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات             
كما تنفذ إدارة شؤون اإلعالم برناجماً خاصاً هبا يف         . )٣٩(رات برنامج االتصال باجلامعات   املؤمت

  .جمال االتصال
عد الشبكات والّشراكات اللغوية بني األوساط األكادميية واملنظمـات الدوليـة           تو  -٧٢

كما أهنا تسهم يف إنـشاء      . أدوات فعالة لتعميم أفضل املمارسات يف جمال اخلدمات اللغوية        
اآلليات اليت من شأهنا املساعدة على مواجهة التحديات العديدة ذات العالقة بالنقص املتوقع             
يف أعداد املهنيني اللغويني وذلك يف إطار اجلهود املبذولة من قبل بعض املنظمـات لوضـع                
اخلطط اخلاصة بتعاقب املوظفني ملعاجلة االستعاضة عن األجيال السابقة من املوظفني اللغويني            

  .)٤٠(درة املرشحني املؤهلني يف ميداين الترمجة الشفوية والترمجة التحريريةون

__________  
 .http://www.unlanguage.org/default.aspxللمزيد من املعلومات، انظر املوقع اإللكتروين  )٣٩(
به من املنظمات اليت متتلك موظفني نظاميني يف جمايل الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية             أشار عدد ال بأس      )٤٠(

 . إىل أنه ليس هناك أي وجود خلطة تتعلق بتعاقب هؤالء املوظفني من أجل التصدي لقضية االستعاضة عنهم
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  االجتماع السنوي الدويل املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات    
تواجه كل منظمة أو مؤسسة حتديات بعينها فيما خيص توفري اخلدمات ذات العالقة               -٧٣

قة بالسمات املتأصلة يف اإلطار الرمسي الذي       وإذا كان بعض تلك التحديات ذا عال      . باللغات
تعمل ضمنه املنظمة املعنية فإن عدداً كبرياً من التحديات األخرى يشكل هاجساً مشتركاً بني             

  .)٤١(مؤسسات منظومة األمم املتحدة ويف داخل اجملتمع الدويل عامة
م أن ُيجـري     طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل األمني العـا         ١٩٦٧ويف عام     -٧٤

وبعد سلسلة من . استعراضاً لربنامج املنشورات لتحسني التنسيق والتعرف على جوانب التآزر
التظاهرات املخصصة ُدعـي االجتمـاع الـسنوي الـدويل املعـين بترتيبـات اللغـات                

 ومت تعزيـز فعالياتـه يف       ١٩٧٤إىل االنعقاد للمرة األوىل يف عام        )٤٢(واملنشورات والوثائق
.  لتيسري ضم أعضاء جدد إليه كانوا يتمتعون من قبل مبركز مراقـب            ٢٠٠١و ١٩٩٤ عامي

، أصبحت عضويته تضم منظمات حكومية دولية من خارج منظومة األمم           ٢٠٠١ومنذ عام   
واليت ُتعد ) مثل املفوضية األوروبية والربملان األورويب(املتحدة مثل مؤسسات االحتاد األورويب 

، ٢٠٠٦ومت، حىت عام    .  من بني أضخم تلك اخلدمات يف العامل       اخلدمات اللغوية اليت تقدمها   
منح صفة مراقب لكيانات وطنية أخرى مثل اجلامعات والوزارات غري أن االجتماع الـسنوي              

، قصر عضويته علـى     ٢٠٠٧الدويل املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات قرر، يف عام          
 األخرى مثل املؤسـسات األكادمييـة والتجاريـة     وقد مت تشجيع الكيانات   . املنظمات الدولية 

والوزارات احلكومية على املشاركة يف أنشطة االجتماع عرب فريق االتصال املعين باجلامعـات             
. )٤٣(املنبثق عنه واالجتماع السنوي الدويل املعين باالستعانة باحلاسوب يف الترمجة واملصطلحات          

لة ُتعىن تقريباً جبميع القضايا ذات الصلة املهمـة         وقد أنشأ االجتماع السنوي الدويل أفرقة عام      
بالنسبة إىل حتديد التحديات املطروحة والفرص املتاحة يف جمايل اخلدمات اللغويـة وخـدمات              

ويف الفترات الفاصلة بني االجتماعات السنوية تتوىل األفرقة        . املؤمترات داخل املنظمات األعضاء   
ملعلومات ذات الصلة مبختلف املواضيع مثل ختطيط تعاقـب  العاملة إعداد مجلة من األمور منها ا 

  .املوظفني والشراكات مع اجلامعات، والتدريب واخلدمات اللغوية واملنشورات، إخل
__________  

ستعراض يركـز علـى   إذا كان قطاع األعمال التجارية ُيعاين أيضاً من بعض من تلك املشاكل فإن هذا اال            )٤١(
حتليل ما حيدث ضمن منظومة األمم املتحدة اليت ُتعاين من قيود ختتلف من حيث طبيعتها عن القيود الـيت                   
ُتعاين منها األعمال التجارية اخلاصة، ويستخدم االستعراض املنظمات احلكومية الدولية ذات الطابع الدويل             

 .األخرى ألغراض املقارنة
املعين به بترتيبات اللغـات والوثـائق       السنوي الدويل   د من تفاصيل تاريخ االجتماع      ميكن االطالع على املزي    )٤٢(

رئيس اخلـدمات  ( اليت وضعها فرمني آلكوبا ”A brief history of IAMLADP“واملنشورات يف الوثيقة املعنونة 
اخلـدمات  (تبه رونيه برييو ويف تقرير التقييم الذايت لالجتماع الذي ك     ) اللغوية السابق يف منظمة التجارة العاملية     

 الشبكة مبـضي الـسنني      وقد تغري اسم  . ٢٠١٠عام  ) اللغوية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       
االجتماع املشترك بـني  "بدالً من " االجتماع السنوي الدويل"بزيادة عدد أعضائها كما تغري االسم وأصبح   

 ".الوكاالت
 .٧٩ إىل ٧٧انظر الفقرات  )٤٣(
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وهناك اعتراف، على أعلى املستويات اإلدارية يف األمم املتحدة، بفائدة االجتمـاع              -٧٥
نشورات يف تطوير املمارسات اجليدة اليت      السنوي الدويل املعين بترتيبات اللغات والوثائق وامل      

تتبعها املنظمات املنضوية حتت عضويته، نظراً جلدوى ما يقوم به من عمل فيما خيص حتديد               
وقد مت حتديد اهلـدف     . االستراتيجية الفعالة يف ميدان الترتيبات اللغوية والوثائق واملنشورات       

 بني مدير شعبة الوثائق     ٢٠١٠يني املربم عام    املذكور أدناه يف إطار االتفاق العام لكبار اإلدار       
  وبني األمني العام املساعد املعين بإدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات 

  التدابري املتعلقة باألداء  اإلجناز املتوقع  اهلدف
اإلسهام يف حتـسني اإلدارة الكليـة       
املتكاملة بني مراكز العمـل وذلـك       

دودية يف  بالبحث عن أكثر الطرق مر    
التحرير؛ /جمال توفري خدمات الترمجة   

ومواصلة التنسيق بـني املنظمـات      
  .الدولية على الصعيد العاملي

تعزيز اإلدارة الكلية املتكاملة يف     
جمال اخلـدمات ذات الـصلة      
وإرساء أسسها حىت تكون قاعدة     

  وليس استثناًء

حتديد املمارسات اجليدة يف    /وضع املعايري 
ملـؤمترات وإدراج   جمال توفري خدمات ا   

هذين العنصرين يف التقريـر الـسنوي       
لالجتماع الـسنوي الـدويل املعـين       
بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات    

  .واألفرقة العاملة املنبثقة عنه
  .٢٠١٠إطار االتفاق العام لكبار اإلداريني بشأن خدمات الوثائق باملقر،  : املصدر

جتماع السنوي الدويل دورته الـسنوية الـيت        ، عقد اال  ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٧٦
وقـد أدت حـصيلة     . استضافتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف بـاريس         

االجتماع اليت اتفق عليها إىل اعتماد إعالن باريس الذي تضّمن التماساً مت التقـدم بـه إىل                 
زمة من امليزانيات لوضع خطط فعالة      جمالس إدارات منظماته األعضاء لتأمني توفري املوارد الال       

لتأمني خالفة من يقومون بأعمال الترمجة مبا يف ذلك أنشطة التوعيـة واملـساعدة التربويـة          
ويؤيد املفتشون متام التأييد إعالن باريس الـصادر  ". وتنظيم مسابقات بغرض توظيف هؤالء    

  .املنشوراتعن االجتماع السنوي الدويل املعين بترتيبات اللغات والوثائق و
ولتعزيز الفعالية على صعيد منظومة األمم املتحدة يف جمـال خـدمات املـؤمترات                

  :واخلدمات ذات العالقة باللغات يوصي املفتشون مبا يلي

  ٥التوصية 
ينبغي جمللس الرؤساء التنفيذيني إنشاء شبكة خمصصة أو فريق عامل خمصص يشارك   

 اللغوية يف املنظمات اليت يعملون فيها وذلك ألخذ         فيه املنسقون املعنيون بشؤون التعددية    
التوصيات الرئيسية الصادرة عن االجتماع السنوي الدويل املعـين بترتيبـات اللغـات             

يات عمل فيما خيص إدارة خدمات املؤمترات       جوالوثائق واملنشورات وترمجتها إىل استراتي    
 إىل حتقيق وفورات مالية ذات واخلدمات اللغوية حىت يؤدي ُحسن التنسيق وتقاسم املوارد
  .بال وزيادة اإلنتاجية والفعالية يف ما خيص عمل املنظمات
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الشبكة املعنيـة   : االجتماع السنوي الدويل لالستعانة باحلاسوب يف الترمجة واملصطلحات           
  بالترمجة واملصطلحات

 )٤٤(االجتماع السنوي الدويل لالستعانة باحلاسـوب يف الترمجـة واملـصطلحات            -٧٧
لالستعانة باحلاسوب يف الترمجة واملـصطلحات      بني الوكاالت   االجتماع السنوي املشترك    (

هو عبارة عن فرقة عمل أنشأها االجتماع السنوي الدويل املعين بترتيبـات اللغـات              ) سابقاً
            وقد تغّيـر امسهـا يف      .  يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف      ١٩٨٧ والوثائق واملنشورات عام  

وهو منرب تقين باب املشاركة فيه مفتوح أمام القائمني على اخلدمات اللغويـة يف              . ٢٠٠٦ عام
  .املنظمات الدولية واهليئات الوطنية لتقاسم املوارد واخلربات يف ميدان املصطلحات والترمجة

ومن اجلوانب املهمة يف جمال تقاسم املعارف يف إطار االجتماع الـسنوي الـدويل                -٧٨
حلاسوب يف الترمجة واملصطلحات تزايد اسـتخدام أدوات الترمجـة مبـساعدة            لالستعانة با 
وما فتئت أمهية هذا امليدان تتعاظم ذلك ألنه أدخل تغيريات هامة على إجراءات              . احلاسوب

  ). جيم-انظر الفصل الرابع (عمل خدمات الترمجة 
خلـرباء اللغويـون    واالحتمال قائم، حىت يف بيئة دولية متعددة اللغات، بأن خيتلف ا            -٧٩

وقد ذُهل املفتشون   . اليت يتعني استخدامها خالل االجتماعات السنوية     ) اللغات(بشأن اللغة   
عندما علموا بأن أحد ممثلي جلنة االحتاد األفريقي قد تقدم بطلب رمسي إىل منظمي االجتماع               

ستخدام  يقضي با  ٢٠١١السنوي الدويل لالستعانة باحلاسوب يف الترمجة واملصطلحات عام         
اإلنكليزية فقط خالل االجتماع السنوي ويقدم هذا األمر دليالً على املواقف ورّدات الفعـل    

وقد أعرب املفتشون عن تقديرهم للمقترح البّنـاء        . اليت تقّوض عملية تنفيذ التعددية اللغوية     
عيـة  الذي طُرح يف إطار املنتدى بشأن االستعانة، بدون أي تكلفة إضافية، باخلدمات التطوّ            

والواقـع أن   . اليت يقدمها طالب الترمجة الشفوية من الذين قطعوا شوطاً يف مراحل الدراسة           
ذلك سُيتيح للطالب فرصة اختبار وجودهم يف مقصورة الترمجة الشفوية وسيزّود املشاركني            

  .يف االجتماعات خبدمات الترمجة الشفوية دون أن تتحمل املنظمة أي تكلفة إضافية

  ؤسسيةالشراكات امل    
لتزويد املهنيني باملؤهالت املتوقعة اليت حتتاجها منظومة األمم املتحدة أطلقـت إدارة              -٨٠

شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات برناجماً طموحاً للتعاون مع املؤسسات األكادميية يف            
  مـع جامعـة    ٢٠٠٨أبريل  /وقد مت توقيع أول مذكرة تفاهم يف نيسان       . خمتلف مناطق العامل  

 مـع   ٢٠١١مـايو   /وستمنستر باململكة املتحدة أّما آخر مذكرات التفاهم فقد ُوقّع يف أيار          
  .دونغ للدراسات األجنبية يف مدينة غوانغدونغ بالصنيغجامعة غوان

__________  
 .http://jiamcatt.orgظر املوقع اإللكتروين ان )٤٤(
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وتتوّخى مذكرات التفاهم مجيعها حتقيق الغرض ذاته وهي تتعلق جبميـع اللغـات               -٨١
وضع مواد تدريب مشتركة وتوفري ما يلزم مـن         وتغطي تلك االتفاقات مسائل مثل      . الرمسية

وستتوىل اجلامعات أمر تكييـف بـرامج       . متويل ملعلمي اللغات وإمكانية التدريب الداخلي     
التدريب الراهنة أو إنشاء برامج جديدة ُتفضي إىل احلصول على درجة يف جمـال الترمجـة                

وسـيتلقى الطـالب   . م املتحدةأو الترمجة الشفوية مبا يتالءم مع احتياجات األم /التحريرية و 
تدريباً حمدداً كما سُتتاح هلم فرصة الوصول إىل مواد ُمصممة خصيصاً إلعـدادهم خلـوض         

  .امتحانات األمم املتحدة التنافسية اللغوية
 مذكرة تفاهم مع ثالث جامعات يف آسيا        ١٩وقد مت، حىت اآلن، توقيع ما جمموعه          -٨٢

معة يف أوروبا وجامعتني يف الشرق األوسط وجامعة        وجامعتني يف أفريقيا وإحدى عشرة جا     
ويأيت هذا استجابة للطلبات امللحة اليت تقدمت هبا الدول األعضاء           )٤٥(أمريكاواحدة يف مشال    

إىل األمني العام، عن طريق خمتلف القرارات، الختاذ إجراءات ملعاجلة نقص املوظفني اللغويني             
وقد طلـب قـرار   . داد كبرية من هؤالء إىل التقاعد  بالنظر إىل ما يتوقع حدوثه من إحالة أع       

مواصلة بذل اجلهود املبذولة وتكثيفها، مبا يف ذلك        " إىل األمني العام     ٦٤/٢٣٠اجلمعية العامة   
تعزيز التعاون مع املؤسسات اليت تقوم بتدريب املتخصصني يف اللغات، مـن أجـل تلبيـة                

  ".ةاالحتياجات من اللغات الرمسية الست لألمم املتحد
وأطُلق مشروع هام آخر الغرض منه تعزيز تدريب املترمجني الشفويني يف أفريقيا يف               -٨٣

 وقد جاء تكملة التفاق شراكة أُبرم بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب            ٢٠١٠نريويب عام   
واملشروع األفريقي، وهذه هي التسمية اليت ُيعرف       . ومصرف التنمية األفريقي وجامعة نريويب    

، جاء مثرة مبادرة اختذها االجتماع السنوي الدويل املعين بترتيبـات اللغـات والوثـائق               هبا
.  بلغت منتهاها بإنشاء درجة املاجستري يف الترمجة الشفوية يف أفريقيا          ٢٠٠٨واملنشورات عام   

ومن معامل هذه العملية انعقاد املؤمتر األول لعموم أفريقيا بشأن تدريب املترمجني التحريـريني        
مترمجي املؤمترات ومترمجي اخلدمات العامة الشفويني الذي التأم مبكتب األمم املتحـدة يف             و

وقد اعتمد املؤمتر إعالن جيجريي الذي يركز على حتقيـق          . ٢٠٠٩فرباير  /نريويب، يف شباط  
اعتماد تعددية لغوية واسعة النطاق تشمل مجيع اللغات املـستخدمة يف           ) أ: (األهداف التالية 

إنشاء جلنة مراقبة تضم أصحاب املـصلحة لتقيـيم تنفيـذ نتـائج املـؤمتر؛               ) ب(أفريقيا؛  
اضطالع مصرف التنمية األفريقي بدور رائد يف تنسيق املشروع وإعداد دراسة اجلدوى             )ج(

إقامة مشروع رائد اهلدف منه تدريب مترمجي املؤمترات ممن حيـسنون           ) د(اخلاصة بتنفيذه؛   
عم من املديرية العامة لشؤون الترمجة الشفوية التابعة للمفوضية عدة لغات يف جامعة نريويب بد   

     .األوروبية، واملديرية العامة لشؤون الترمجة الشفوية واملؤمترات التابعـة للربملـان األورويب           

__________  
لالطالع على قائمة بأمساء اجلامعات اليت وقّعت مذكرات التفاهم مع األمم املتحدة، أّما         اخلامس  انظر املرفق    )٤٥(

املؤسسات األكادميية األخرى اليت مل ُتوقّع مذكرات التفاهم فإهنا مذكورة يف البوابة املخصـصة للتواصـل           
 .http://www.unlanguage.org/UNTraining/Schools/default.aspx: وان اإللكتروين التايلاللغوي على العن
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ومن املتوقع أن يبـدأ     . )٤٦(وُينفذ املشروع األفريقي اآلن يف نريويب بكينيا، ومابوتو مبوزامبيق        
 وهو يوفر برامج أكادميية يف مرحلة ما بعد التخرج يف           ٢٠١٠يف غانا يف عام     تنفيذ املشروع   

ميداين الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية يف املؤمترات من خالل شبكة من مراكز االمتياز يف           
القارة األفريقية مبا يسهم يف إجياد مصدر جديد من مصادر املهنيني اللغويني مـن البلـدان                

  . ال حتظى بعدد كبري ممن ميثلها ضمن هذه الفئة املهنيةاألفريقية اليت
وقد نظمت شبكة التواصل اليت أنشأهتا إدارة شؤون اجلمعيـة العامـة وخـدمات                -٨٤

 جبامعة شلمنقة بإسبانيا حيـث التقـى ممثلـو          ٢٠١١مايو  /املؤمترات أول مؤمتراهتا يف أيار    
املتحدة، لي اخلدمات اللغوية مبقر األمم املؤسسات األكادميية اليت وقّعت مذكرات التفاهم مبمث 

ومراكز العمل الواقعة خارج املقر ووكيل األمني العام املعين بإدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة                
ومن النتائج املباشرة اليت متخضت عنها هذه الشراكات املنـشأة حـديثاً            . وخدمات املؤمترات 

احملاضر احلرفية بدورات تدريب داخليـة يف  التحاق متدربني يف جمايل الترمجة التحريرية وتدوين     
بل إن بعضهم جنح يف االختبارات اللغوية املعدة للمترمجني املستقلني ومنحوا، يف            . األمم املتحدة 

فترة الحقة، عقوداً قصرية األمد خلدمة تظاهرات حمددة مثل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعـين               
وقد بدأ برنامج االتصال الفاعل     . ٢٠١١مايو  /بول يف أيار  بأقل البلدان منواً الذي انعقد يف اسطن      

  .الذي أطلقته إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات ُيؤيت مثاره امللموسة
، أطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا برناجماً رائداً إلجيـاد أجيـال           ١٩٧٨ويف عام     -٨٥

يزية والفرنسية هبدف التقليل من املـصاعب       جديدة من املترمجني التحريريني األفارقة باإلنكل     
اليت تواجه عند البحث عن مترمجني حتريريني هباتني اللغتني مللء الشواغر يف املقر ويف املكاتب               

وقد كان عائد االستثمار املوظـف يف   . اليت تقع خارجه وال سيما اللجنة االقتصادية ألفريقيا       
ف املتدربني قد اجتازوا االمتحانات التنافسية      هذا الصدد جديراً باجلهد املبذول ذلك ألن نص       
وهذا املعّدل يتجاوز كـثرياً متوسـط       . )٤٧(اللغوية وُعّينوا مترمجني حتريريني باألمم املتحدة     

ومن .  يف املائة  ٢٠معدالت جناح املرشحني احلاليني اليت ال تبلغ يف معظم احلاالت حىت نسبة             
 رغم أنه كـان يف غايـة        ١٩٩٦ عنه يف عام     دواعي األسف أن هذا الربنامج قد مت التخلي       

ويرى املفتشون أن برامج التدريب املعّدة خلدمة املرشحني املستقبليني قد برهنت           . النجاح
على أهنا استراتيجيات فعالة الستقطاب املوظفني اللغويني واسـتبقائهم، وعليـه ينبغـي             

ن طريق توفري تـدريب     وينبغي تطوير برامج التدريب إما ع     .  من جديد وتعزيزها   إحياؤها
. حمدد يف املؤسسات األكادميية أو بتوفري فرص التدريب الداخلي ضمن اخلدمات اللغوية           

__________  
انظر جامعة نريويب، كينيا؛ وانظر أيضاً برامج البكالوريوس يف اآلداب اليت ُوضعت على غرار املشروع األفريقـي                  ) ٤٦(

 . ت إليزابيث جبنوب أفريقيايف جامعة موزامبيق التربوية، مابوتو، وجامعة نلسون مانديال احلضرية يف بور
ميكن االطالع على إشارات رمسية إىل برامج املترمجني التحريـريني باإلنكليزيـة والفرنـسية يف اللجنـة                  )٤٧(

 والوثيقـة  ١٩٨١أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٦ الـصادرة يف  A/C.5/36/17االقتصادية ألفريقيا يف الوثيقة  
A/C.5/32/35 ١٩٧٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ الصادرة يف. 
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ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل حتقيق وفورات هامة من حيث التكلفة والكفاءة يف املـدى                
  .املتوسط وذلك بزيادة نسبة املرشحني الناجحني لتوظيفهم مستقبالً يف دوائر اللغات

هناك برنامج آخر من الربامج التدريبية األخرى اليت عادت بالفائدة على املترمجني            و  -٨٦
 يف جامعـة بـيجني      )٤٨(١٩٧٩التحريريني واملترمجني الشفويني الصينيني وقد أُقـيم عـام          

للدراسات األجنبية كمشروع مشترك بني األمم املتحدة واحلكومة الصينية لتدريب املهنـيني            
 شخصاً مـن    ٢٢٧،  ١٩٩٣من ذلك الربنامج، الذي استمر حىت عام        وقد ختّرج   . اللغويني

 من مترمجي املؤمترات الشفويني وكثري منهم يعملون اآلن     ١٠٦العاملني يف جمال اللغات منهم      
يف األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية وبعضهم يعمل مع احلكومة الصينية وهناك عـدد              

وانطالقاً من هذه التجارب، من املـأمول أن ُيـسهم          . قليل من املترمجني الشفويني املستقلني    
الزخم اجلديد الناشئ، بفضل إبرام اتفاقات مع املؤسسات األكادميية بشأن املناهج اللغويـة             
والتدريب فيما يتعلق جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية، يف رأب اهلّوة اليت تفصل بني الطلب               

وقد كان هناك برنامج مماثل لتخريج    .  يف املدى املتوسط   والعرض فيما يتعلق باملهنيني اللغويني    
  .١٩٩١املترمجني الشفويني واملترمجني التحريريني ُينفذ يف موسكو حىت عام 

وأبرمت إدارة شؤون اإلعالم أيضاً اتفاقات شراكة مع جامعات يف بلدان منها، على         -٨٧
األمم املتحدة على اإلنترنـت إىل      سبيل املثال، الصني وبيالروس وإسبانيا لترمجة مواد موقع         

الصينية والروسية واإلسبانية جماناً، كما استفادت إدارة شؤون اإلعالم من خدمات خـرباء             
ومن األمثلة  . متطوعني عن طريق برنامج متطوعي األمم املتحدة للقيام بترمجات إىل الفرنسية          

ة الطـريان املـدين الـدويل       اإلجيابية األخرى الشراكة اليت جيري التفاوض بشأهنا بني منظم        
  .وجامعة هرتزن احلكومية للتربية يف سانت بطرسبورغ يف روسيا) اإليكاو(

__________  
 ,Jianzhong Xu, “Training Translators in China,” in Meta: Translators’ Journal, vol. 50(1)انظـر   )٤٨(

2005, pp. 231-249, available at http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n1/010671ar.pdf.  
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  خدمات املؤمترات واخلدمات اللغوية: التعددية اللغوية  -رابعاً  

  االجتماعات والوثائق  -ألف  
تتحمل إدارة خدمات املؤمترات يف كل منظمة املسؤولية عن توفري خدمات مؤمترات              -٨٨
قق الكفاءة مبا يف ذلك توزيع الوثائق بشكل متزامن ويف الوقت املناسب جبميـع اللغـات                حت

ويف املنظمات الـيت متتلـك   . الرمسية وكذلك وضع تلك الوثائق على مواقعها على اإلنترنت   
خدمات لغوية داخلية يتم أيضاً توفري خدمات أخرى كترمجة الوثائق والترمجـة الـشفوية              

  .وما إىل ذلك من خدمات. دوين احملاضر املوجزةوتقدمي التقارير وت
وخضعت عملية توفري خدمات املؤمترات لضغوط شديدة وخاصـة يف الـسنوات              -٨٩

وقد بدأت املنظمات تلجأ باطراد إىل إرسال . األخرية يف مواجهة الشواغل اليت أثارها العمالء      
 لتنظيم خدمات املـؤمترات     استبيانات بشأن رضا املستخدمني عن اخلدمات املقدمة يف حماولة        

ويتطلب هذا العمل اجلماعي تعاوناً بّناًء بني خمتلف        . بشكل أفضل تلبية الحتياجات العمالء    
  .األطراف حىت يصبح أكثر كفاءة يف جمايل التخطيط والتنفيذ

وينبغي بذل املزيد من اجلهود لتحسني نوعية النصوص اليت تقدمها الدول األعـضاء           -٩٠
 تضع الوثائق إىل إدارات خدمات املؤمترات كمسامهات منها يف االجتماعات           واإلدارات اليت 

وينبغي جلميع األطراف االلتزام باآلجال املضروبة لتقدمي الوثائق األصلية ذلـك أن             . املقررة
اإلحصاءات بّينت وجود عالقة متشابكة بني تقدمي الوثائق يف وقت متأخر وبني عدم احترام              

  .)٤٩(ئق الرمسيةاآلجال احملددة للوثا
وتتمحور توجيهات أمانة األمم املتحدة يف الوقت احلاضر بشأن توزيـع الوثـائق               -٩١

وإصدارها حول املبادئ األربعة التالية وذلك بغية االستجابة للطلبات املنبثقة عـن خمتلـف              
  .)٥٠(القرارات اليت أصدرهتا اجلمعية العامة بشأن هذه املسألة

 قبل مثانية   جبميع اللغات الرمسية  املؤقت ألي اجتماع    يتعني إصدار جدول األعمال      •
  أسابيع من موعد افتتاح أعمال الدورة املعنية؛

يتعني إصدار كل الوثائق األخرى املعدة لنظر اهليئة املعنية قبل ستة أسابيع من موعد               •
  ؛جبميع اللغات الرمسيةافتتاح أعمال الدورة املعنية 

  ؛الوقت نفسهيف يتعني إصدار كل الصيغ اللغوية  •
  .رمسياًمجيع الصيغ اللغوية ال ُتوضع أي وثيقة على أي موقع شبكي حىت تصدر  •

__________  
  . وإصدارها ألف تقدمي الوثائق وجتهيزها-، الفرع خامساً A/63/119 انظر الوثيقة )٤٩(
لالطالع على التوجيهات الرئيسية بشأن الضوابط واحلدود املتعلقة بالوثائق وما يتصل هبا من مواد انظـر                 )٥٠(

، الديباجـة والفـرع   ٦٣/٢٤٨والفرع ثالثاً؛ وقرار اجلمعية العامة  ، الديباجة٥٥/٢٢٢قرار اجلمعية العامة 
 .A/65/122لك الوثيقة ، املوجز والفرع خامساً وكذA/63/119رابعاً؛ والوثيقة 
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ويف أغلب األحيان، تنتـهك     . ولسوء احلظ فإن هذه القواعد ال ُتطبق بشكل صارم          -٩٢
القاعدة اخلاصة بإصدار الوثاق جبميع الصيغ اللغوية ووضعها على املواقع الشبكية يف الوقت             

األمثلة، يف هذا الصدد، أن موقع وحدة التفتيش املشتركة علـى اإلنترنـت             ومن  . )٥١(ذاته
ُيـشري  ويف هذا الصدد،    . )٥٢(يصدر دائماً تقاريره باللغات الرمسية الست على حنو ُمتزامن         ال

نظراً لكوهنا من هيئات اجلمعية العامة      غي، لوحدة التفتيش املشتركة،     املفتشون إىل أنه ينب   
ل اللغات الرمسية للجمعية العامة ولغات عملها عوضـاً عـن أن          الفرعية، أن تستخدم ك   

  .تكون اإلنكليزية حبكم الواقع، لغة العمل الوحيدة للوحدة
وقد اختذت بعض املنظمات تدابري حمددة لألخذ بنظام يفرض عقوبات مالية واجبـة      -٩٣

الوثـائق  السداد على اإلدارات اليت ال متتثل ملا هو مفروض من حدود على عدد كلمـات                
وإذا كان هذا األمر قـد      . حتترم اآلجال املضروبة لتقدميها كما تنص على ذلك األنظمة         وال

ذلك أن عدم االمتثـال لآلجـال احملـددة    . يعود بدخل مايل إال أنه لن حيل مشكلة هيكلية        
وللحدود املفروضة على حجم النصوص املقدمة يثري مشاكل يف إطار خطة العمل اخلاصـة              

فقد أشارت منظمة العمل الدولية إىل أن األخذ بنظام العقوبات املالية وإن            . ائقخبدمات الوث 
فإنه ال يعد رادعاً كبرياً بالنـسبة إىل        " اخلدمات اليت ال متتلك املال    "كان له بعض األثر على      

  .اإلدارات اليت متتلك املزيد من األموال يف حوزهتا
ة بتقدمي الوثائق من قبل الكثري من مؤسسات        ويعرقل االنتهاك املنهجي للقواعد املتعلق      -٩٤

الوثائق والترمجة  (منظومة األمم املتحدة حتسني عملية التخطيط الشامل ضمن خدمات املؤمترات           
كما أن هذا االنتهاك املنهجي لقواعد تقدمي الوثائق ُيسهم يف          .) التحريرية والترمجة الشفوية إخل   

ويأمل املفتشون يف أن يتم إنفاذ القواعـد         متزامن،   عدم االمتثال لقاعدة توزيع الوثائق بشكل     
اليت حتكم إصدار الوثائق جبميع اللغات يف الوقت نفسه بشكل أكثـر صـرامة يف مجيـع                 

وهم يشجعون اإلدارات اليت تقدم الوثائق على التعاون بتقدمي الوثائق األصلية يف            . احلاالت
شكل متزامن عمالً بالتوصـيات ذات      الوقت احملدد حىت تتسىن إتاحة كل الصيغ املترمجة ب        

الصلة الصادرة عن اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، وذلك لضمان التوزيع يف            
  .)٥٣(الوقت احملدد وفعالية الكلفة واجلودة واإلنتاجية فيما خيص توزيع الوثائق

ات، أن تبـذل    وينبغي للّشعب الفنية اليت تقدم وثائق للترمجة، داخل أمانات املنظم           -٩٥
املزيد من اجلهود لضمان تقدمي تلك الوثائق بعد صياغتها بدقة مع إيـالء العنايـة الواجبـة                 

__________  
، جمدداً، على الطلـب     ٢٠١١يوليه  / متوز ١٣ بشأن التعددية اللغوية املؤرخ      ٦٥/٣١١قرار اجلمعية العامة     )٥١(

 من الفـرع    ٥الذي تقدم به األمني العام والقاضي بضمان االمتثال هلذه القواعد متشياً مع ما جاء يف الفقرة                 
 .٢٠٠٠ديسمرب /ألول كانون ا٢٣ املؤرخ ٥٥/٢٢٢ثالثاً من القرار 

 متاحة  ٢٠١٠، مل تكن الصيغ العربية لتقارير وحدة التفتيش املشتركة الصادرة يف عام             ٢٠١١مايو  /يف أيار  )٥٢(
 .على موقع الوحدة على اإلنترنت

 .A/65/484انظر الوثيقة  )٥٣(
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وذلك من شأنه أن يـوفّر علـى        . لوضوح النص وتوفري املراجع الكاملة فيما خيص الوثائق       
  .احملّررين الكثري من اجلهد ويسّهل عمل املترمجني

قدر كبري من العمل على اخلدمات الداخلية وال ُيعهد ويف أمانة األمم املتحدة، يعتمد   -٩٦
غـري أن   . إىل اخلدمات اخلارجية إال بنسبة قليلة منه وذلك يف جمال اخلدمات اللغوية أساساً            

. )٥٤(هناك اجتاهاً متزايداً حنو اللجوء إىل خدمات الترمجة اليت يقدمها موظفون غري نظـاميني             
، اليت ال متتلك قدرات داخلية كافية جيري، أحياناً، ويف سائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة  

تكليف جهات خارجية باخلدمات التحريرية وغريها من اخلدمات كما هو احلال يف منظمة             
  . األمم املتحدة لألغذية والزراعة

أما يف عدة مؤسسات يف منظومة األمم املتحدة، وبالنظر إىل القيود املفروضة علـى                -٩٧
داً من الوثائق أصبحت اآلن ُتقدم باإلنكليزية فقط بعد أن كانت ُتترجم إىل             ميزانياهتا فإن عد  

وال جتري،  ). وأمانة األمم املتحدة  ) اإليكاو(مثل منظمة الطريان املدين الدويل      (لغات أخرى   
بشكل منهجي على اخلصوص، ترمجة وثائق مثل مشاريع القرارات قبل اعتمادها رغـم أن              

واملنظمة املتعددة اللغات   . تفاوضية أساسية بالنسبة إىل املندوبني    تلك املشاريع تشكل أدوات     
ال تتمثل قيمتها فقط يف االقتصار على أن يراها الناظر إليها على أهنا كذلك بـل يـتعني أن             
تكون، فوق كل شيء، منظمة تيّسر الوصول إىل املعلومة يف كنف اإلنصاف مبـا يـسهل                

.  اهليئات التشريعية واملشاركة فيها على قدم املساواة       االستفادة من عمليات صنع القرار داخل     
ويف اإليكاو، مل تعد حماضر جملس املنظمة تترجم ألهنا بيانات شفهية تتجاوز يف طوهلا األربع               

غري أن كل من يعنيه أمرها ُيحال إىل تسجيالت الترمجـة الـشفوية             . صفحات املسموح هبا  
  . إىل املعلومة بتكلفة أقلوُيعد هذا األمر حالً عادالً يضمن الوصول

ومن العناصر األساسية يف توفري خدمات عالية اجلودة فيما يتعلـق باالجتماعـات               -٩٨
وهذه اخلـدمات   . والوثائق الدور الذي تقدم به خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية         
مؤسسات منظومـة   ُتعد ُبعدين أساسيني من أبعاد تنفيذ التعددية اللغوية يف إطار ما تقوم به              

واللذان يتم التطرق إليهما    (وهذان اجملاالن من جماالت العمل املتميزة       . األمم املتحدة من عمل   
يواجهان التحديات والشواغل ذاهتا ومنها، مـثالً، االسـتعانة         ) يف الفرعني باء وجيم أدناه    

وتلجأ كـل   ). انظر الفرعني دال وهاء   (مبصادر خارجية والتوظيف وختطيط تعاقب املوظفني       
املنظمات إىل توظيف مترمجني شفويني مستقلني حىت تنجح يف توفري خدمات الترمجة الشفوية    

كما ستجري اإلشارة إىل رابطتني مهنيتني مها الرابطة الدولية للمترمجني الـشفويني           . املطلوبة

__________  
ني،  يف املائة من الترمجات من قبل مـوظفني غـري نظـامي            ٦٥يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا تتم حوايل          )٥٤(

 يف املائة من قبـل مـوظفني        ٢٥ يف املائة يف أماكن خارج املوقع و       ١٠ يف املائة مبوجب عقود، و     ٣٠ منها
 . يف املائة من أعمال الترمجة٢٥ويف املقر، يقوم موظفون متعاقدون بإجناز ما متوسطه . مؤقتني داخليني
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 على التوايل،    ومها متثالن،  )٥٦( والرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات    )٥٥(املختصني خبدمة املؤمترات  
  . املستقلنياملترمجني الشفويني واملترمجني التحريريني

  الشفويةخدمات الترمجة   -باء  
مؤسسة دولية متعـددة    ألي  العمل اليومي    من   اً أساسي اًجزءالفورية  الترمجة  كل  شت  -٩٩

إىل اجلهـات   أعضائها و إىل  ملعلومات  إىل حتقيق العدل واإلنصاف يف إيصال ا      اللغات تسعى   
 .ة املصلحة األخرىصاحب

التطـورات   مـن    ، الكـثرية  من اجملاالت غريها  كاستفادت الترمجة الشفوية،    قد  و  -١٠٠
لكن، وكما قال مترجم . إذا ما قورنت مبا كانت عليه يف بداياهتا  ء،ي، بعض الش  التكنولوجية

يف اإلنتاجيـة يف هـذه   للزيادة املمكنة  - عتبة مادية -بشرية حدود هناك "شفوي مستقل،   
أدوات تكنولوجيا املعلومات تأثري كبري يف جمال الترمجـة،         فقد كان لتطوير    " بالتحديداملهنة  

معاجلة النصوص، وما إىل    واستخدام قواعد بيانات املصطلحات،     يف  الترمجة اآللية، و  وخباصة  
  للغاية وهذا أمر ال ينبغي أن يغيباًالترمجة الشفوية كان حمدوديف جمال ذلك تأثري لكن . ذلك

ترمي إىل حتقيق وفورات يف التكلفـة وحتقيـق         استراتيجيات  عن البال عند السعي إىل وضع       
 . هذا جمال العملالكفاءة من حيث التكلفة يف

موجهـة  وحمددة تدريبات و اًعالية جد مهارات لغوية   الشفويةمهنة الترمجة   وتتطلب    -١٠١
الترمجة الشفوية صفات   تطلب  كما ت . الذي يتطلب الكثري من اجلهد    لتلبية احتياجات العمل    

بسبب ضـرورة   ،  حتمل ضغط العمل ومبا تنطوي عليه من مسؤولية       القدرة على   معينة تتعلق ب  
معـايري  على مر السنني، عـدة      وقد ُوضعت،   . اًإعطاء ترمجة فورية ملعلومات حساسة جد     

 خدمات عاليـة اجلـودة    الشفويني من تقدمي    املترمجني  متكن  لضمان  وقواعد تتصل بالصحة    
 وتستجيب، يف الوقـت نفـسه،       صحتهم البدنية والعقلية  وضمان أن تراعي ظروف عملهم      

 .العميللطلبات 

إىل أدت  يف ظروف صعبة للغايـة      الشفويني  لمترمجني  األوىل ل عملت األجيال   وقد    -١٠٢
والـصوتيات،  مهايأة بيئة العمل، (الئمة لبيئة العمل  املظروف غري   بالهلا عالقة    خمتلفة   اتإعاق
ـ معايري خمتلفـة لـضمان      ُحددت  ومنذ ذلك احلني،    ). ما إىل ذلك  التوقف، و ة  مدو ودة اجل
استمدت املنظمة الدوليـة لتوحيـد      وقد  . الشفوينيللمترمجني  ضمان ظروف عمل جيدة     و

__________  
ني خبدمة املؤمترات ملدد قـصرية مـن        ميكن ترتيل االتفاق الذي حيكم شروط عمل املترمجني الشفويني املختص          )٥٥(

 : موقع الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات على العنوان التايل
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/article1988 .         كما ميكن االطالع على االتفاقات املربمة مع املنظمـات

 .الدولية األخرى على املوقع الشبكي ذاته
كن االطالع على االتفاق املعين بشروط عمل املترمجني واملراجعني واحملّررين ومدوين احملاضر املوجزة ملـدد               مي )٥٦(

 .http://www.aitc.ch: قصرية على موقع الرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات على العنوان التايل
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ن اجلهود الرامية إىل حتـسني ظـروف عمـل املتـرمجني     مبالصحة املتصلة  املعايري  املقاييس  
 ٤٠٤٣يـزو   معيـار إ  ، و  املدجمة قصوراتاملتعلق بامل  ٢٦٠٣يزو  إمعيار  فوضعت  ،  الشفويني

 .)٥٧(للمقصورات املؤقتة

عمل مؤسسات منظومة األمـم  إلجناز  ضرورة   ي بل ه  اًترفوليست الترمجة الشفوية      -١٠٣
. ميع اللغات الرمسية ولغات العمـل     جبفرص احلصول على املعلومات     بفعالية وإتاحة   املتحدة  

بني مؤسسة وأخرى داخل املنظومة وبني جهاز وآخر        اإللزامية   تلف توفري الترمجة الشفوية   خيو
فإن بينها  ،  الشفويةخدمات الترمجة   حباجة إىل   مجيع املنظمات   ومع أن   . يف املؤسسة الواحدة  

وتقضي . دماتهذه اخل لتوفري  من ال ميلك القدرة على توظيف مترمجني شفويني بصفة دائمة           
الـشفوية مـن املـوارد      خدمات الترمجة    قدر من    أكربتوفري  بضرورة  األمم املتحدة   قواعد  
وتلجأ املنظمـات    .؛ ولذلك فإن لدى األمم املتحدة موظفيها الدائمني يف هذا اجملال          الداخلية
واليت ال يوجد لديها مترمجون شـفويون        ،اليونيدو أو االحتاد الدويل لالتصاالت    ك األخرى

 إىل االستعانة مبتـرمجني شـفويني       دائمون، إىل توظيف مترمجني شفويني لفترات قصرية أو       
 مبا يف ذلك منظمة معاهدة احلظر الـشامل (فيينا يف مقرها يوجد املنظمات اليت  أما   .مستقلني

فيينـا أو   يف  كتب األمم املتحـدة     ملدمات الترمجة الشفوية    فهي تستعني خب  ) للتجارب النووية 
 .شفويني مستقلنيترمجني تستعني مب

  الترمجة خدمات  -جيم  
رمسيـة  الوثـائق   إلجناز ال األساسية  ات  اخلدموال تزال من    كانت خدمات الترمجة      -١٠٤

املقرر ترمجتها زاد زيـادة     عدد الوثائق الرمسية     أن   لواقعوا. ؤسسات منظومة األمم املتحدة   مل
 وزيـادة عـدد     واليات منظومة األمم املتحـدة    اتساع نطاق    يف العقود األخرية، مع      ةكبري

 .ُتخصص موارد كافية تضارع هذه الزيادةبيد أنه مل  مؤسساهتا؛

مل ُتخصص املوارد الكافية للجزء اإللزامي من الترمجة املتعلق بوثـائق           يف جنيف،   و  -١٠٥
 اتمعاهـد أجهزة  وجملس حقوق اإلنسان و   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      مفوضية  
اليت كُلفت هبا شعبة    خرى  األعمال األ التأثري على    اإلنسان، مبا يضمن الفعالية وعدم      حقوق  

وقد خلص مكتب خدمات الرقابـة      . جنيفيف  مكتب األمم املتحدة    خدمات املؤمترات يف    
أتيحت جمللـس حقـوق اإلنـسان يف     )٥٨(الداخلية، عقب عملية مراجعة خلدمات املؤمترات   

 عدم كفاية املوارد اليت كانت متاحة لُشعبة إدارة املؤمترات من أجل تقـدمي            "إىل   ٢٠٠٩ عام
خدمات املؤمترات جمللس حقوق اإلنسان مع احلفاظ على نفس املستوى من اخلدمة املقدمـة              

  ."إىل جهات استعمال خدمات الُشعبة اليت هلا مقار يف جنيف
__________  

؛ http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page590.htmانظر  )٥٧(
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page587.htm.  

  .، املوجزA/64/511انظر  )٥٨(
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أجهزة ملفوضية حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واملقدمة ن اخلدمات  أالواقعو  -١٠٦
الذي قامت بـه شـعبة   ائة من حجم العمل  يف امل٦٠ جمتمعة متثل    اإلنسان حقوق   اتمعاهد

  :األرقام التاليةتبني ، كما ٢٠١٠جنيف عام يف مكتب األمم املتحدة خدمات املؤمترات يف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالنظر ،  حقوق اإلنسان هائل  مفوضية  يف ترمجة وثائق    عبء العمل اإلضايف    كما أن     -١٠٧
يبـدو  ولذلك  .  األقصى لعدد الصفحات   ينطبق عليها نظام احلد   أن العديد من وثائقها ال      إىل  

. الـواردة الوثـائق   صـفحات   عـدد   معرفة مسبقة ب  دون  العمل  من شبه املستحيل ختطيط     
 بوثـائق   اً مباشر اً ارتباط ٢٠٠٨ يف املائة من الزيادة احلاصلة يف الترمجة منذ عام           ٤٠ ويرتبط
لتلبيـة  مناسـب   حنو  على  تخطيط  والالوثائق  إجناز  من أجل تعزيز الكفاءة يف      و )٥٩(املفوضية

  :ة التاليةالمتثال للتوصيعلى ان اهليئات التشريعية واملفتشحث احتياجات الترمجة، 

 ٦التوصية 

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تتوىل، عند إنشاء             
 وضع اخلطط اخلاصة بتوفري   توفري خدمات املؤمترات،    حتتاج إىل   هيئات مؤسسية جديدة    

 العمل اإلضايف الناجم وال سيما فيما يتعلـق   بءاملوارد الالزمة من ميزانياهتا مبا يتفق وع      
  .بالترمجة التحريرية والترمجة الشفوية

__________  
  .ملزيد من املعلومات. A/64/32انظر  )٥٩(

 

املفوضية السامية حلقوق   
اإلنسان 

60.8%

اللجنة االقتصادية ألوروبــا
10.7%

ألونكتاد   ا
8.2%

اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة  
بشأن تغري املناخ  

5. 3%

جلنة القانون الدويل  
4.9%

مفوضية األمم املتحدة   
لشؤون الالجئني 

1. 6%

مؤمتر نزع السالح 
2.1%

مستعملون آخرون 
6.6%

Total: 177,823 pages (not including contractual figu res o f 41 ,283 pages)
Source: DRITS 

مفوضية األمم املتحدة
 لشؤون الالجئني

١,٦٪ 

  ة ألوروبااللجنة االقتصادي
١٠,٧٪ 

  األونكتاد
٨,٢٪ 

٥,٣٪ 

اتفاقية األمم املتحدة 
 اإلطارية بشأن تغري املناخ

 جلنة القانون
  الدويل
٤,٩٪ 

  مؤمتر نزع السالح
٢,١٪ 

  مستعملون آخرون
٦,٦٪ 

املفوضية السامية حلقوق
  اإلنسان
٦٠,٨٪ 

 ). صفحة٤١ ٢٨٣ال تشمل جمموع صفحات الترمجات التعاقدية البالغ( صفحة٨٢٣١٧٧  :اجملموع
 .نظام تسجيل الوثائق واملعلومات املتعلقة هبا وتتبعها  :املصدر
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وميثل االستخدام السائد لإلنكليزية كلغة أصلية للنـصوص الـيت ُتتـرجم أحـد                -١٠٨
عدم يف  يتسبب   املتحدة، مما    الترمجة يف منظومة األمم   أقسام  اليت تواجهها   العديدة  الصعوبات  

 يف  اًأكثر تعقيد هذا األمر   و. ختلفةامللغوية  القسام  امللقى على عاتق األ   توازن يف حجم العمل     
خالل املقابالت،  و. محررينكن يف كثري من األحيان      واملترمجيعمل  املنظمات الصغرية حيث    

اللغات الرمسيـة لألمـم     بتقدمي الوثائق   التشجيع على   من املستحسن   رأت أقسام خمتلفة أنه     
 .هذا االقتراحويؤيد املفتشون . ليزيةكاملتحدة غري اإلن

 أصلية بلغات رمسية    اً أقسام الترمجة تفضل أن تتلقى نصوص      أنإىل  ن  واملترمج وذهب  -١٠٩
ـ مجيـع   وبينما ُيشترط أن تكون لدى      . لغاتهذه ال يتقنون  أخرى كتبها أشخاص      وظفنيامل

هبذه كتابة  ال اًدائمفإن هؤالء املوظفني ال يتقنون      ،   كلغة عمل  ليزيةكاإلنباللغة   معرفة   نيالدولي
 .إلنتاج نصوص الئقةمضنياً  اً حتريرياًوبالتايل فإن حمرري اللغة اإلنكليزية يبذلون جهد. اللغة

 وتدريبـهم يف  قسم تنمية مهارات املوظفني      يف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن      و  -١١٠
تها وحدات  القتراحات قدم استجابة  بية جديدة يف مهارات الكتابة      جنيف اقترح دورات تدري   

اهلدف من هذه الدورات هو حتـسني       و. جنيفيف  التحرير والترمجة يف مكتب األمم املتحدة       
على خدمات املؤمترات يف مرحلـة جتهيـز        امللقى  نوعية النصوص األصلية، لتخفيف العبء      

فيينا، يف  مهارات الكتابة يف مكتب األمم املتحدة       مبادرات مماثلة لتعزيز    ُنفذت  كما  . وثائقال
  .)٦٠(األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمفوضية يف و

جهد كـبري   إمنا تنطوي على    الترمجة جمرد نقل كلمات من لغة إىل أخرى،         وليست    -١١١
. املطلوب من مترمجي األمـم املتحـدة      عايل اجلودة   النهائي  ملموس للوصول إىل املنتج ال    غري  

جمموعة كاملـة مـن     إىل  ة املطلوبة،   ويؤهالت اللغ املباإلضافة إىل   تاج املترمجون،   حيلذلك،  
فـإن  ولألسـف،   . عمالئهـا تطلعات  عملهم معايري األمم املتحدة و    تضمن تلبية   املهارات  

وقد تبني   يف أغلب األحيان   هذه املعايري   ال تلّبي  النصوص األصلية اليت يعمل املترمجون عليها     
ألمم املتحدة حيتاجون أكثر من مترمجي املنظمات األخرى إىل التحقـق           أن مترمجي نصوص ا   

من املراجع واملصلحات، ألن النصوص األصلية ال تذكر، يف الكثري من األحيان، الوثائق اليت              
  .اسُتند إليها يف الكتابة

 علـى   اًكبريتأثرياً  النصوص األصلية   فيما يتعلق ب  قاط الضعف املذكورة أعاله     وتؤثر ن   -١١٢
تحرير جهد كبري يف الخدمات املؤمترات، ألهنا حتتاج إىل شعب  م الوثائق يف    اقسأفعالية وإنتاجية   

يف ختفيف عبء   اإلسهام  الدول األعضاء   يستطيع ممثلو   و. لضمان جودة املنتج النهائي   واملراجعة  
 اختصار النصوص واخلطابات الـيت    التحرير والترمجة عن طريق     امللقى على عاتق أقسام     العمل  

 وحتـسني    إىل أقل عدد ممكن مـن الكلمـات،        خدمات لغوية من أمانات املنظمات    تتطلب  
 .تسهيل عمل مدوين احملاضر املوجزة واملقررينالتنوع اللغوي املتاح هلم، بغية  من هتماستفاد

__________  
  .، على التوايل األمم املتحدة لشؤون الالجئنيالكتابة لألمم املتحدة والكتابة على حنو فعال ملفوضية )٦٠(
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إىل  زيادة اإلنتاجية ل و ،الترمجة لضمان االتساق  اليت تتخذها أقسام     التدابري   ويف إطار   -١١٣
مبـساعدة احلاسـوب    الترمجة  أدوات  استخدام  على  املترمجني  أقسام الترمجة   شجع  حد ما، ت  

وقد خصص املترمجون الذين ُتحسب إنتاجيتهم بصرامة       . ةموثوقوعلى توفري ذاكرات ترمجة     
استخدام هذه األدوات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات،       من وقت عملهم لتعلم      اًشديدة، جزء 

الترمجة مبـساعدة   وأدى تطور أدوات    . يف التدريب ستثمروه  الذي ا وقت  دون أن ُيحسب ال   
 مـن املهـارات   اًأصبحت جزءحىت اليومي للمترمجني، احلاسوب إىل تزايد أمهيتها يف العمل       

 .ذه املهنةاملطلوبة هلعادية ال

  يف اخلدمات اللغويةالترمجة مبساعدة احلاسوب    

اللغوية األنشطة  تيسر  صاالت اليت   تأدوات تكنولوجيا املعلومات واال   تطور  يف ضوء     -١١٤
ة ويلعمليات اللغ اوتوحيد متطلبات   )  الترمجة وقواعد بيانات املصطلحات    اتذاكرخصوصا  (

، شرعت مؤسسات منظومة األمم املتحدة   ٢٠٠٠بني خمتلف املنظمات الدولية، يف أوائل عام        
 .ثر كفاءة وفعاليةبطريقة أكا اللغوية لتقدم خدماهت الترمجة مبساعدة احلاسوبيف اعتماد 

، أنشأ االجتماع السنوي الدويل املعين باالسـتعانة باحلاسـوب يف    ٢٠٠٩ويف عام     -١١٥
 بالترمجة اآللية ملناقشة اجلوانب العمليـة السـتخدام         اً معني الً عام اًالترمجة واملصطلحات فريق  

ات الترمجـة   وتقني. "أدوات الترمجة مبساعدة احلاسوب، ولتعريف األعضاء بالتقنيات اجلديدة       
مصطلح فضفاض يغطي طائفة واسعة من األدوات بدرجات خمتلفة من          " مبساعدة احلاسوب 

 أو بـرامج    الًإما عن طريق برامج مدجمة أص     (البسيط   من أداة التدقيق اإلمالئي      اًالتعقيد، بدء 
مثـل  ( للترمجة اآللية أو ذاكـرات الترمجـة        اً إىل برجميات أكثر تطور    الًوصو) اًمضافة الحق 
MultiTrans و Trados (            واليت ميكن أن تسهل عمل املترمجني يف سياقات حمددة، من خـالل

  .إعادة استخدام فقرات ومجل ومقاطع ُترمجت يف وثائق سابقة
 )Google Translate( أن أداة الترمجة يف حمرك غوغـل  والحظ املفتشون، خالل حبثهم  -١١٦

ل على نص أويل واختصار الوقت الالزم       للحصويف بعض األحيان بصورة غري رمسية       ُتستخدم  
الـسنوي الـدويل املعـين باالسـتعانة       يشري االجتماع   و. النهائية للترمجة للوصول إىل الصيغة    

تعـددة اللغـات    املوثائق  المجيع  تضم  "هذه األداة   أن  املصطلحات إىل   باحلاسوب يف الترمجة و   
باتت قادرة علـى إنتـاج       و -حدة   مبا يف ذلك وثائق األمم املت      -تاحة على شبكة اإلنترنت     امل

 Google Translateوقد أُضيف شريط أدوات " )٦١( ميكن أن تشكل أساساً متيناً للترمجةفقرات
تويـات   حمليسري احلصول على ترمجة أوليـة لت) موئل األمم املتحدة  موقع  مثل  (إىل بعض املواقع    

املطلـع علـى   يتيح للقـارئ   أنه  يفGoogle Translate حملركالقيمة الرئيسية وتتمثل . املوقع
يساعد يف إجيـاد  أن  Google Translate لوميكن .  لفحواهاً أولياًموضوع النص األصلي فهم

األمم املتحـدة، وأمسـاء الوحـدات       واتفاقات  عناوين اتفاقيات   مثل  مصطلحات موحدة،   
__________  

)٦١( IAMLADP/2009/R.12 ٨، الفقرة.  
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أن يكون  كما ميكن   . يف هذا احملرك الضخم   مفهرسة  معظم وثائق األمم املتحدة      ألن   التنظيمية
األصلي نسخة معدلة باللغة األصلية لوثيقة سابقة تشبه إىل حد كـبري             إذا كان النص     اًمفيد

، Google Translate لكن .قرارات أو وثائق امليزانيةالبعض هو احلال يف ، كما النص األصلي
 إليهـا   تقدمي مسودة قابلة للتعديل يستطيع املترجم االستناد       ال ميكنه، يف الكثري من احلاالت،     

مل حتتو قواعد بياناته على الصيغ واملصطلحات الواردة يف النص، وما مل يكن نص اللغـة                 ما
 .األصلية قد خضع لتعديالت حتريرية شاملة

الجتمـاع   اآللية التابع ل   بالترمجةبدأ الفريق العامل املعين     ،  ٢٠١٠أبريل  /نيسانيف  و  -١١٧
حول املصطلحات دراسة استقصائية    السنوي الدويل املعين باالستعانة باحلاسوب يف الترمجة و       

 مبساعدة احلاسوب يف أوساط الوكاالت الـيت تـشارك يف هـذا             أدوات الترمجة استخدام  
الترمجة مبساعدة  أدوات  الفريق العامل لقاعدة بيانات     فتشون بإنشاء   ورحب امل . االجتماع
السنوي االجتماع  وحيصر  . االنترنتا عرب   للمنظمات حتديث بياناهت   يت تتيح ، ال احلاسوب

استخدام هـذه القاعـدة يف      املصطلحات  الدويل املعين باالستعانة باحلاسوب يف الترمجة و      
 ليشمل مجيع املـستخدمني كوهنـا       نطاق استخدامها الوكاالت املشاركة، لكنه قد يوسع      

 . للمعلوماتاً غنياًمصدر

 اً كـبري  اً تطـور  ت، على ما يبدو،   تطورالترمجة مبساعدة احلاسوب    ت  أن تقنيا ومع    -١١٨
الترمجـة  سياق أدوات   سالسة يف   تتسم باملزيد من ال   نتائج إجيابية يف توفري بيئة      وباتت حتقق   

ة وي اللغ  املهن ممارسييف أوساط    متضاربةمشاعر  وجود  ، الحظ املفتشون    ووضع املصطلحات 
 : أدناه٢، على النحو املبني يف اجلدول  حول هذه املسألةيف األمم املتحدة

  ٢دول رقم اجل
  الترمجة مبساعدة احلاسوب إجيابيات وسلبيات استخدام أدوات

  السلبيات  اإلجيابيات
يف الترمجة  (حتقيق مكاسب من حيث اإلنتاجية       •

  )واملصطلحات
ال ُيتيح استخداماً متساوياً للغات األمم املتحـدة •

  الرمسية الست
  حقوق الرخص الفردية باهظة الثمن •  تتوحيد املصطلحا •
البحث عن املصطلحات عرب اإلنترنـت أكثـر         •

  فعالية من البحث عنها يف مراجع يدوية
ضرورة تعزيز مراقبة اجلودة ألهنا قد تسهم يف تكرار •

  ترمجات سيئة ما مل توضع تدابري ملراقبة اجلودة

  
ارتفاع التكاليف غري املباشرة للمعدات احلاسوبية، •

  جميات، والدعم والتطوير التقين املستمرينوالرب

أفضل بكثري  بشكل  مل  تعنظم الترمجة مبساعدة احلاسوب     يبدو أن    هذا الصدد،    ويف  -١١٩
على كـّر   نسبة كبرية من املعلومات الواردة يف الوثائق        " استخداميعاد فيها   "يف بيئة تنظيمية    

ـ كما هـو احلـال      التعابري،  واملصطلحات  " استخدامإعادة  "، مما يتيح إمكانية     السنني  اًغالب
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التابعة لألمم  املختلفة  نظر فيها يف سياق املؤمترات والدورات       وثائق السنوية اليت يُ   يتعلق بال  فيما
 .املتحدة واهليئات اإلدارية

وخلصت الدورة الرابعة والعشرون لالجتماع السنوي الـدويل املعـين باالسـتعانة              -١٢٠
، إىل عدد   ٢٠١١أبريل  /ات اليت ُعقدت يف تورينو، يف نيسان      باحلاسوب يف الترمجة واملصطلح   

من النتائج املثرية لالهتمام فيما يتعلق باستخدام األدوات احلديثة لتكنولوجيـا املعلومـات يف              
فقد أوصي بضرورة أن ختتار املنظمات الشريكة يف االجتماع، لدى وضع           . اخلدمات اللغوية 

ويؤيد املفتشون متاماً هـذه التوصـية،       . ملصدر املفتوح برجميات ُتستخدم داخلياً، برجميات ا    
ويودون التذكري بروح النتائج الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة بشأن اسـتعمال             

وينبغي املـضي يف    ). JIU/REP/2005/3( برجميات املصدر املفتوح يف منظومة األمم املتحدة      
ت يف هذا الصدد، ألن هذا املكتب مييل        التشاور مع مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاال     

  .إىل اختيار برجميات مركزية مسجلة امللكية ال تتيح استخدام مجيع اللغات الرمسية

  الشفويةوالتحريرية خدمات الترمجة يف الستعانة مبصادر خارجية ا  -دال  
ة يف  خدمات الترمجة التحريرية والشفوي   االستعانة مبصادر خارجية يف     مت اللجوء إىل      -١٢١

لفتـرات  لتخطـيط   لواألساسية  نقص يف املوارد الداخلية     الملعاجلة  كوسيلة  السنوات املاضية   
يف فتـرات   املرتفع  الطلب  حتريريني بغية تلبية    وشفويني  مترمجني  مع  الذروة من خالل التعاقد     

أصـبحت االسـتعانة    و. طوال العام دائمني  معينة من السنة، دون احلاجة إىل تعيني موظفني         
 .اللغوية لتوفري اخلدمات اً منتظماًدر خارجية مصدرمبصا

االستعانة مبصادر خارجية املورد الوحيد املتاح لتقدمي       متثل  يف العديد من املنظمات،     و  -١٢٢
ُيستعان مبـصادر   على سبيل املثال،    ففي اليونيسيف،   .  التحريرية أو الشفوية   ترمجةخدمات ال 

لعدم وجود وظائف دائمة للترمجة إىل هذه        والروسية   لترمجة إىل العربية والصينية   خارجية يف ا  
منظمـة  و،  )٦٢( ومنظمة العمل الدولية   ،يف االحتاد الدويل لالتصاالت   و. اللغات داخل املنظمة  

مكتب األمم املتحدة من غري (فيينا يف مقرها اليت يوجد والعديد من املنظمات  الصحة العاملية،   
يف جمـال الترمجـة     قصرية األجل   العقود  أو إىل ال  ة  مصادر خارجي يتم اللجوء إىل    ،  )فيينايف  

" جمموعة"التعاقد املنتظم مع    لضمان  جديداً   اًمنظمة العمل الدولية هنج   ابتكرت  وقد  . الشفوية
وفقاً هلذا النهج، يتم وضع خطط طويلـة        و. لفترات قصرية املستقلني  الشفويني  من املترمجني   

ترتيبات مع املترمجني   ُتتخذ  يف الوقت املطلوب، و   الترمجة الشفوية   لضمان توافر موارد    األمد  
    حيتـاج إىل خـدمات     احلدث الـذي    من   اً شهر ١٨قبل فترة تصل إىل      نياخلارجيالشفويني  

  .الترمجة الشفوية

__________  
االستعانة من خالل   خدمات الترمجة الشفوية    تنسيق   يتوىل   واحدمترجم شفوي   ة العمل الدولية    منظملدى   )٦٢(

  .مترمجني شفويني مستقلنيدمات خب
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وجهات نظر املنظمات بشأن مزايا ومساوئ      على  املفتشون  اطلع  خالل املقابالت،   و  -١٢٣
فبينما اتفقت  . الشفويةوالتحريرية  خدمات الترمجة     يفارجية  اخللمصادر  لاالستخدام املتزايد   

تكلفة هـذه  خفض  إىل اًاالستعانة مبصادر خارجية هتدف أساس هذه املنظمات على أن  مجيع  
اللجوء عند  اليت يتعني مراعاهتا    بعض اجلوانب السلبية    وجود   إىل   اً أيض تأشارفإهنا  ،  اخلدمات

مثل (اللغوية  دمات  اخلمجيع  املصادر اخلارجية يف    اليت تعتمد على    املنظمات  ف. هذا اخليار إىل  
، على وجه اخلصوص، تضطر إىل االستعانة مبوظفيها الدائمني غري العاملني يف جمال             )اليونيدو

 بسبب طابعها العاجل وكوهنا     اًاخلدمات اللغوية للقيام بأعمال هامة ال بد من إجنازها داخلي         
تلـك  أن علـى    املفتشون  يرى   هذا الصدد،    يفو. العمل اليومي للمنظمة   من   اًتشكل جزء 

تنشئ وحدة مركزية يعمل فيها عدد قليل من املـوظفني الـدائمني لتلبيـة             املنظمات أن   
األساسـية  ترمجة املراسالت والوثـائق     بصورة فورية، كأن يقوموا ب    االحتياجات العاجلة   

 خارجيـة   ة اليت ال ميكن ألي منظمة أن تضع خطة إلجنازها من خالل تعاقـدات             قصريال
، يف  من خماطر، فإهنا تتـيح    االستعانة مبصادر خارجية    تنطوي عليه   مما  على الرغم    و .خمصصة

 جمموعـة   التعاقد مع أشخاص يتقنون   ألنه يتسىن من خالهلا     زيد من املرونة،    املحاالت معينة،   
زيد من املرونـة يف     املإتاحة   عن   الًخمتلفة فض ختصصات  ومن  واسعة من التشكيالت اللغوية     

 . املوظفنيوزيعت

املوظفني اللغـويني   لمقارنة بني تكلفة خدمات     الالزمة ل بيانات  الاملفتشون  كما مجع     -١٢٤
وحصل املفتشون على بعض األرقـام مـن        . الداخليني الدائمني واخلدمات اللغوية املستقلة    

كنهم ل،   وكذلك من الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات         املنظمات
إذ مل يكن من املمكن تقدمي أي تأكيد علمـي          . غري قابلة للقياس  األرقام  هذه  أن  خلصوا إىل   

والواضـح أن اخليـار     .  اللغوية املستقلة  دماتملا ميكن توفريه من اللجوء إىل اخل      موضوعي  و
ا ، وإمن الوفوراتالتكاليف املالية و  إىل مسألة   ستند فقط   االستراتيجي ألي منظمة ال ينبغي أن ي      

ـ   التكاليف غري املباشرة األخرى      اًيأخذ يف االعتبار أيض   ينبغي أن    دمات املتصلة باالستعانة خب
 .ساهبم اخلاصاألشخاص العاملني حل

ترتبط خبرجنة اخلدمات ال تؤخذ يف احلسبان       مباشرة  نقدية وغري   هناك تكاليف غري    و  -١٢٥
 الترمجـة   اتخـدم قـدم   الوحدات اليت ت  مقارنة بسيطة لتكلفة كل وحدة من       لدى إجراء   

  .التكاليف غري املباشرةهذه  أدناه فئات ٣اجلدول ويبني . التحريرية أو الشفوية
  ٣اجلدول 

  خلرجنة اخلدمات) نقديةالغري (التكاليف غري املباشرة 
توظيف املتـرمجني التحريـريني والـشفوينييترتب على     )يف جمايل التوظيف والتقييم(أعباء إدارية 

ضـايف علـى إدارات املـوارد البـشريةاملستقلني عبء إ  
واخلدمات اللغوية، ألنه يتعني على املوظفني اللغويني حتديد
اإلطار املرجعي املوضوعي، وتقييم مهارات املرشحني فضالً

  عن تقييم أدائهم بعد إجناز العمل
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جيب أن جترى مراجعة داخلية ملا ُينجز من ترمجات خارجية؛  املراجعة/مراقبة اجلودة
ا يعين أن املترمجني الداخليني خيسرون جزءاً من وقتـهموهذ

وعادة مـا. املخصص خلدمات الترمجة التحريرية والشفوية    
ُيكلَّف أكثر املوظفني خربة مبراقبة اجلودة؛ وهم ال يستطيعون

  .)٦٣(إجناز ترمجات أثناء مراجعتهم لألعمال اخلارجية
مثة منافسة يف السوق على خدمات املترمجني املستقلني وهي  ملترمجني حالة عدم اليقني فيما يتعلق بتوافر ا-املخاطر

خدمات قد ال تكون دائماً متوفرة لتلبية حاجات املنظمات
يف الوقت املطلوب؛ وقد يؤدي سوء التخطيط إىل غيـاب

وعالوة علـى ذلـك،    . الترمجة الشفوية يف تظاهرات هامة    
حدة تنافسية مقارنـةال تعترب األجور اليت تدفعها األمم املت      

باألجور السائدة يف سوق الترمجة؛ وال ُتطبق زيادات سنوية
  .تلقائية للتخفيف من حدة هذه املشكلة

يقدم مهنيو الترمجة املستقلون خدماهتم إىل منظمات خمتلفة  خسارة الذاكرة املؤسسية
وميكن للمعارف اليت يكتسبوهنا من عملهم يف منظومة األمم

  .يع بسبب عدم انتمائهم إىل أي مؤسسةاملتحدة أن تض

تغطية فترات الذروة وخفض    يف  املرونة   يف   اً أن مثة مزايا تتمثل أساس     مما ال شك فيه   و  -١٢٦
ومع ذلك، من الصعب حتديد ما إذا كان        . استحقاقات املوظفني إمجايل  النفقات فيما يتعلق ب   

 ولعل ذلـك . دمات اخلارجيةتعتمد بشكل كامل على اخلأن منظمة ألي من املفيد بالنسبة 
، واليت هتـدف إىل     مؤسسات منظومة األمم املتحدة   يف معظم    اًالسائدة حالي يفسر املمارسة   

ـ يف إجناز اخلدمات    ،  اًممكنمىت كان ذلك    ،   يف املائة  ٣٠ يف املائة إىل     ٧٠اعتماد نسبة     اًداخلي
 لغويـة   اًأو تضم أقسام   لغوية   اًأقسامال تضم   على املنظمات اليت    ذلك  ال ينطبق   و. اًوخارجي

 .على اخلدمات اخلارجية اًكلي تعتمد اًصغرية جد

يرى املفتشون أن على الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات        القائمة،   تيف ضوء املفاضال  و  -١٢٧
 الساعية إىل ضمان استقرار قوة العمل من أجل تعزيز امتثاهلا ملواعيـد             منظومة األمم املتحدة  

أن يعتمـدوا   جلودة املطلوبة خلدمات الترمجة التحريرية والشفوية،       تسليم الترمجات وملعايري ا   
حتقيق حىت يتسىن   على توليفة من خدمات الترمجة التحريرية والشفوية الداخلية واخلارجية          

 داخلية منتظمة يف جمال اخلدمات اللغوية، واحلفاظ على         اتقدراالستقرار فيما لديهم من     
 .املؤسسيةالذاكرة 

__________  
األمـم املتحـدة يف   كتـب  مب اخلاصة، فيما يتعلق باحلالة A/65/122 من الوثيقة   ٧٤ و ٥٩ و ٥٨ الفقرات   انظر ) ٦٣(

 اًتطلب جهـد  مما ي ،  أعمال الترمجة  يف املائة من     ٤٠ثر من   أكُيستعان مبتعاقدين خارجيني إلجناز     نريويب، حيث   
الوظائف الـيت كانـت      مكتب األمم املتحدة يف نريويب       لحوَّولذلك  . كبرياً من املراجعني الدائمني ملراجعتها    

 امليزانية العادية، وذلك الستبقاء املـوظفني    متول من   وظائف  إىل   امليزانية   ة عن يف األصل من موارد خارج     لموَُّت
استراتيجيات مماثلة يف طلـب امليزانيـة       تنفيذ  ومن املتوقع   .  بشكل فعال  لوثائقإجناز ا ضمان  ومن ذوي اخلربة    

  .الشفويةالوثائق والترمجة إعداد جمال خدمات  ذوي اخلربة يفمن املوظفني االحتفاظ بلفترة السنتني املقبلة بغية 
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 املهنيةآراء الرابطات : ة التحريرية والشفوية املستقلةخدمات الترمج    

تضم مجعيتان مهنيتان معظم العاملني يف جمال اللغة، ومها الرابطة الدوليـة ملترمجـي          -١٢٨
ومع أن االنضمام   . املؤمترات والرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات       

 للمهنيني اللغويني الذين متثلهما، فـإن االتفاقـات         اًس إلزامي إىل هاتني اجلمعيتني املهنيتني لي    
املوقعة مع املنظمات تلزمها حبماية حقوق مجيع املهنيني اللغويني العـاملني معهـا حلـساهبم      

 .)٦٤(وال ُتشترط العضوية العاملة لالستفادة من الشروط احملددة يف هذه االتفاقات. اخلاص

   املستقلونالشفويونن وملترمجا    
 الشفويني املختصني خبدمة املـؤمترات إىل       للمترمجنيتشري إحصاءات الرابطة الدولية       -١٢٩

متـرجم   ٥ ٠٠٠ يل يبلـغ حـوا  يف مجيع أحناء العامل الشفويني  لمترمجنيل أن العدد اإلمجايل  
 الـشفويني   إىل الرابطة الدوليـة للمتـرمجني      اًتقريبمنهم   ٣ ٠٠٠ينتمي  ،   فقط  فهي شفوي

 سـنة،   ٥٠أكثر من    اليت تأسست قبل     وقد وضعت اجلمعية  . )٦٥(املؤمتراتاملختصني خبدمة   
 . السلوك املهينآلداب  عن مدونة الًمعايري مهنية، فض

علـى  الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمـة املـؤمترات          عت  وقد وقَّ   -١٣٠
ـ  ُتعرف  ،  حدةاملشاركة يف النظام املوحد لألمم املت     نظمات  امل مع   ةقطاعي اتاتفاق  اتباسم اتفاق

دد شـروط توظيـف     وهو حي . ٢٠١١-٢٠٠٧الفترة  يغطي آخرها   ،  ةاألمم املتحدة القطاعي  
بـدأت  ،  ٢٠١١مـايو   /أياريف  و. لفترات قصرية املؤمترات  الشفويني املختصني خبدمة     ترمجنيامل

ملفاوض اوفد  أفاد ال ،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٦يف  و. مفاوضات لتجديد االتفاق القطاعي   
الرؤسـاء  جملـس    بنجاح مع أبرم   سنوات   مخس ملدة    اتفاقاً جديداً  أنالتابع لقطاع األمم املتحدة     

املتعلقة املالحق  (االتفاق عليها   ألمم املتحدة، رغم أن بعض التفاصيل ال يزال يتعني          يف ا التنفيذيني  
 .)"نتاإلنتروقائع االجتماعات على بث "و" أعباء العمل اإلضافية التعويض عن"ب

واالتفاق القطاعي ملزم ملعظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة، كما يتـبني مـن               -١٣١
ومع ذلك، أفادت الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختـصني خبدمـة           . امللحق السادس 

 .املؤمترات عن إخفاقات خطرية للعديد من املنظمات يف االمتثال للشروط احملددة يف االتفاق

ـ الواردة يف اال  لشروط  ل" انتهاكات متكررة  "إىلاملهنية  اجلمعيات  ت  وأشار  -١٣٢ ات تفاق
 :، على النحو التايلالقطاعية

      حمليـة  شـركات  إىل البـاطن خدمات تقدمها املنظمات مبوجب عقود من         )أ(  
  الرابطة الدولية للمترمجني   بنيطاري  اإلتفاق  االتلتزم بالشروط التعاقدية املتفق عليها مبوجب        ال

 ؛املشاركة يف النظام املوحد لألمم املتحدةنظمات املوالشفويني املختصني خبدمة املؤمترات 
__________  

 اليت أبرمتـها الرابطـة الدوليـة        تفاقاتاالألطراف يف   املتعلقني باملنظمات ا   السادس والسابع    نيانظر املرفق  )٦٤(
  .للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات والرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات

على العنـوان التـايل يف شـبكة        املزيد من املعلومات التفصيلية والوثائق ذات الصلة        ميكن االطالع على     )٦٥(
  .http://www.aiic.net: اإلنترنت
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 الرمسـي  من الوقت أطوللفترة االجتماعات، يف بعض املنظمات،   استمرار    )ب(  
 ؛للمترمجني الشفوينيعمل أطول يؤدي إىل فترات ، مما وليس ذلك من قبيل االستثناء

 .اًوقت الراحة وظروف السفر دائمباملتعلقة القواعد عدم احترام   )ج(  

ويشعر املترمجون الشفويون أهنم ُيتهمون، دون وجه حق، بالغرور عندما يـدافعون              -١٣٣
بيد أن الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات         . عن حقوقهم املكتسبة  

يلـة ُحـددت فيهـا التحـديات        ترى، يف املقابل، أن االتفاقات جاءت نتيجة لعملية طو        
والصعوبات اليت يواجهها العاملون يف هذه املهنة، وخباصة اإلجهـاد والـضغط واملـشاكل         

 .الصحية، وأقرهتا منظمة الصحة العاملية من بني منظمات أخرى

ولذلك، فإن املعايري اليت تتعلق باملدة القصوى جللسة عمـل املتـرجم الـشفوي،                -١٣٤
، )مثل الظروف اليت تتناوهلا معايري إيزو اخلاصة باملقـصورات        ( العمل   والظروف احمليطة ببيئة  

وفترات الراحة وظروف السفر ضرورية للمترمجني الشفويني كي يتمكنوا من تقدمي أفضل ما             
  .لديهم من معارف ومهارات يف خدمة العميل

   املستقلوناملترمجون    
ت أقل من عدد أعضاء الرابطة الدولية       الدولية ملترمجي املؤمترا  الرابطة  إن عدد أعضاء      -١٣٥

العـاملني يف   املتـرمجني   للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات ألهنا ال متثل سـوى           
 الشفويني املختصني خبدمة املـؤمترات      مترمجنيبينما تضم الرابطة الدولية لل    دولية،  النظمات  امل

بيد أن للرابطة الدوليـة ملترمجـي       . خلاصاملترمجني الشفويني العاملني يف القطاع ا     العديد من   
املترمجني اخلارجيني العاملني مـع  ظروف عمل   حتديد   وضع املعايري املهنية و     يف اًاملؤمترات دور 

 .)٦٦(هذه املنظمات الدولية

، يوجد اتفاق إطاري بني الرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات واللجنة          ١٩٦٩فمنذ عام     -١٣٦
وينطبـق  . ١٩٩١يف عـام     آخر حتديث له  سائل اإلدارية؛ وقد جرى     االستشارية املعنية بامل  
 املترمجني لفترات قصرية داخل املنظمات اخلمس عشرة املوقعـة عليـه          االتفاق على توظيف    

 يف مجيع   اًأيضهلذه املنظمات بل و    ة الرئيسي املقاريف مجيع أحناء العامل، ليس فقط يف        واملوجودة  
انعقاد مجيع أماكن   يف  ، و  التابعة هلا  ملكاتب اإلقليمية وامليدانية  اوالصناديق والربامج واألمانات    

هلم الرابطة الدوليـة     الذين وضعت    )٦٨(التعاقدينيال ينطبق على املترمجني     لكنه  . )٦٧(املؤمترات
__________  

 عـن   الً الترمجة اخلارجية، فض    للرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات بشأن     املبادئ التوجيهية ن االطالع على    ميك )٦٦(
  .http://www.aitc.ch: على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتوثائق أخرى 

ـ   . يأو شـهر  على أساس يومي    التفاق  مبوجب ا قصرية  لفترات  املترمجني العاملني   أجور  تدفع   ) ٦٧( ة وُيقـصد بكلم
ـ وكُاملـوجزة واملـصطلحيون      احملاضر   وحمرر و نون واحملرر و يف االتفاق أيضا املراجع    ةستخدمامل" مترجم" اب تَّ

  .ريراالتق
يترمجونه  ني الذين يعملون من منازهلم ويتقاضون أجورهم حبسب عدد ما         ترمجني التعاقدي ال يشمل االتفاق امل    )٦٨(

  .من كلمات
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وثيقـة  لتكـون   املبادئ التوجيهية خلدمات الترمجة اخلارجية،      ملترمجي املؤمترات، مع ذلك،     
بعقود داخلية قصرية األجل أو بعقود      ن  واملترمجال يعمل   األحيان،  يف كثري من    و. ممرجعية هل 

بشكل دائم، بل ميكن أن يقدموا خدماهتم مبوجب عقود من          ،  خارجية لكل وثيقة على حدة    
  .نيخمتلفولعمالء يف فترات خمتلفة الفئتني كلتيهما و

 املؤمترات حقيقة ترمجي  و الرابطة الدولية مل   ، أبرز ممثل  نياملترمجني التعاقدي بوفيما يتعلق     -١٣٧
 الـسوق    احملتدم يف  تنافسالدرك مدى   تأن بعض مؤسسات منظومة األمم املتحدة ال        مفادها  

 الـيت   سعارأن األ عالية اجلودة، و   الذين يقدمون ترمجات     ستقلنياملترمجني  على التعاقد مع امل   
سات منظومة  ، فإن مؤس  بالتايلو. املنظمات األخرى تعرضها هذه املؤسسات أقل مما تعرضه       

أفضل املترمجني املستقلني الذين يفضلون العمل      العمل مع   ضمان  إمكانية  سر  ختاألمم املتحدة   
 . أعلىأجراعرض منظمات أخرى تمع 

ُيـزعم أن   ،   املربم مع الرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات      التفاقلاالمتثال  وفيما يتعلق ب    -١٣٨
مل ُيمتثل فيها للبنـد     وذكرت الرابطة حاالت    . تفاقاالمتثال لبنود اال   يف   اً دائم اًهناك إخفاق 

من  اً يوم ٣٠أقل من   مؤكد قبل   عقد  عند إلغاء   دفع تعويضات مالية    اجلزائي الذي ينص على     
 الراتـب يعـادل   مبلـغ   وينص االتفاق على أنه، يف هذه احلاالت، جيب دفع          . ئهتاريخ بد 

ـ إذا وجد املترجم    ترجم، إال   ملمع ا مدة العقد املتفق عليها     الصايف عن كامل    األساسي    الًعم
 .)٦٩(للفترة نفسهاأخرى أماكن  يف الًمماث

بالنظر إىل الزعم بإخالل العديد من املنظمات املوقعة على االتفاقات القطاعية الـيت               
أبرمتها الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات والرابطة الدولية ملترمجي      

 إىل تعزيز االمتثال للشروط الواردة يف       اًع مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وسعي     املؤمترات م 
  :هذه االتفاقات، يوصي املفتشون مبا يلي

 ٧التوصية 

تدابري لضمان االمتثـال الكامـل      ما يلزم من    ن  ولرؤساء التنفيذي أن يتخذ ا  ينبغي    
 للمترمجني الشفويني املختـصني     اخلاص بالترمجة الشفوية املربم بني الرابطة الدولية      التفاق  ل

التحريرية املربم بـني اللجنـة      ، واالتفاق اخلاص بالترمجة     األمم املتحدة خبدمة املؤمترات و  
وال سـيما عـن     االستشارية املعنية باملسائل اإلدارية والرابطة الدولية ملترمجي املؤمترات،         

يف املكاتب اإلقليميـة     وأاملقر  هبذه االتفاقات سواء يف     طريق ضمان قدر أكرب من الوعي       
  . هلمااالمتثالعن طريق وضع نظم لرصد و

__________  
  .من االتفاق ٩املادة من ) ج(لفقرة ا )٦٩(
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والتخطـيط  عيينـهم   وتالتبدل يف توزيع الفئات العمرية للموظفني اللغـويني           -هاء  
 لتعاقبهم

تتمثل التحديات املشتركة اليت تواجهها خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية            -١٣٩
بة كبرية من املهنيني اللغويني من بني املوظفني الـدائمني يف  يف نقص عدد املهنيني، وإحالة نس 

ففـي  . املنظمات إىل التقاعد يف املستقبل القريب، وعدم كفاية التخطيط لتعاقب املـوظفني           
 يف املائة من املوظفني اللغويني العاملني يف خـدمات          ٥٠بعض املنظمات، سيتعاقد أكثر من      

 ومع أن توزيع الفئات العمرية ملوظفي منظومة األمم         .الترمجة خالل السنوات اخلمس املقبلة    
 يف مجيع خدماهتا، فإن هذا التأثري أكرب بكثري يف بعض اجملـاالت مثـل               اًاملتحدة يتغري عموم  
  .)٧٠(اخلدمات اللغوية

، على وجه التحديـد،    )A/65/122( ويتناول تقرير األمني العام بشأن خطة املؤمترات        -١٤٠
ظفني، والقضايا املتصلة اتصاالً وثيقاً باالختبارات اللغويـة، وإدارة         مشكلة ختطيط تعاقب املو   

وملعاجلة هذه القـضايا،    . اللغويةقائمة املرشحني املقبولني وتعيني موظفني جدد يف اخلدمات         
تتعاون إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات ومكتب إدارة املوارد البشرية تعاونـاً وثيقـاً              

تدابري لتبسيط عملية االمتحانات التنافسية اخلاصة باخلـدمات اللغويـة،          إلعداد ما يلزم من     
وتراعي العملية اإلمكانيات اليت    . وجتديد نسق هذه االمتحانات وأساليب التقييم املعتمدة فيها       

 األكادميية  يتيحها االستخدام األفضل للتكنولوجيات احلديثة وإقامة الشراكات مع املؤسسات        
دريبية مصممة خصيصاً إلعداد املرشحني املـستقبليني لالمتحانـات         يف وضع برامج منح ت    

بيد أن هذه التدابري احملمودة، وغريها من التدابري، مثل أنـشطة التوعيـة، وإقامـة               . اللغوية
الشراكات لتدريب املهنيني اللغويني، وحتليل اخليارات املتاحة لتبسيط عمليـة االمتحانـات            

ومع ذلك،  . ن حدوث نقص وشيك يف موارد اخلدمات اللغوية       التنافسية اللغوية، لن حتول دو    
 .من املتوقع أن تؤدي هذه التدابري إىل حتسينات يف األجل املتوسط

ومع أن االمتحانات التنافسية اللغوية هي الطريقة الطبيعية لتوظيف املهنيني اللغويني             -١٤١
 السنوات املاضية، عقبة كـأداء،      يف األمانة العامة لألمم املتحدة، فإن هذه الطريقة باتت، يف         

وإن كانت املشاكل ختتلف بني لغة وأخرى وبني جمموعة مهنية وأخرى، وكذلك بني مركز              
ومثة قضية مشتركة تتمثل يف عدم إدراك مؤسسات التدريب واألوساط املهنيـة         . عمل وآخر 

ضاء، ولـضمان أعلـى      اليت وضعتها األمم املتحدة لتلبية طلبات دوهلا األع        اًللمعايري العالية جد  
وتسعى إدارة شؤون اجلمعيـة العامـة واملـؤمترات         . مستوى من اجلودة يف اخلدمات اللغوية     

 إىل حل هذه    اً حثيث اًواالجتماع السنوي الدويل املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات سعي        
نـاجحني يف   ومع ذلك، ال توفر قـوائم ال      . املشكلة من خالل ما يقومان به من جهود توعية        

االمتحانات التنافسية اللغوية، حاليا، العدد الكايف من املرشحني الستبدال املـوظفني اللغـويني         
__________  

ول تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن اهليكل العمري أصالً مسألة ختطيط تعاقب املـوظفني والتحـول                تنا )٧٠(
  .وتتأثر اخلدمات اللغوية بشكل حاد هبذا التحول). JIU/REP/2007/4(الدميغرايف يف منظومة األمم املتحدة 
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وتشري البيانات التالية بشكل واضـح إىل ارتفـاع تكلفـة عمليـة             . اًالذين سيتقاعدون قريب  
لتوفري العدد  االمتحانات التنافسية اللغوية وشدة تدين نسبة املرشحني الناجحني، واليت ال تكفي            

  :الالزم من املوظفني لضمان التحول السلس يف توزيع الفئات العمرية يف بعض اخلدمات اللغوية
 طلب  ٣٨ ٢٣١وورد  ،  اً لغوي اًامتحان ٥٥أجري   ٢٠٠٩إىل   ٢٠٠٥يف الفترة من     •

 إلجراء  ) يف املائة  ٥٧( من مقدمي الطلبات     ٢١ ٨٣٠ترشيح؛ وُوجهت الدعوة إىل     
 يف قوائم املرشحني    ) يف املائة  ٧(منهم   ١ ٥٢٦وُوضعت أمساء   ،  ةاالمتحانات الكتابي 

 ؛املقبولني

االنكليزيـة  الـشفويني بـاللغتني     ملترمجني  اامتحانات  مل ينجح يف    ،  ٢٠٠٨يف عام    •
 ؛، على التوايلنيمرشحني ومرشحثالثة سوى والفرنسية 

ة  الـشفويني باللغـة الروسـي      املتـرمجني مل ينجح يف امتحانات     ،  ٢٠٠٩يف عام    •
 .)٧١(ومصححي التجارب املطبعية سوى مخسة مرشحني لكل منهما

 يف مراكز العمل األربعـة التابعـة لألمـم          معدل الشواغر اإلمجايل  بالنظر إىل أن    و  -١٤٢
  يف املائة بالنسبة للمتـرمجني     ١٣والشفويني   يف املائة بالنسبة للمترمجني      ١٤لغ  يب )٧٢(املتحدة

، ٢٠١٦-٢٠١٠ املتوقع يف الفتـرة      ينتقاعدن عدد امل  احلسبايف  وعندما يؤخذ   . التحريريني
 يف املائـة  ٤٠ للمترمجني الـشفويني و     يف املائة بالنسبة   ٤٣ غلبفإن نسبة الدوران اإلمجايل ست    

التقاعد  سن   ويني اللغ وظفنياملثالثة عشر يف املائة من      وسيبلغ   . للمترمجني التحريريني  بالنسبة
ـ ين ذلك، باألرقـام امل    ويع .٢٠١٣-٢٠٠٩اإللزامي خالل الفترة     ة، أن االمتحانـات    طلق

ـ  ١١٩التنافسية جيب أن تنتج يف الفترة املذكورة         لترمجـة الـشفوية    يف ا  اًجديـد  اً موظف
 عمليـة   نيدون حتس ولن تتمكن املنظمة، من      .)٧٣(لترمجة التحريرية يف ا  اًجديد اًموظف ٢١٧و

يف الوقت  فني اللغويني املتقاعدين    من إجياد من حيل مكان املوظ     ،  االمتحانات التنافسية اللغوية  
شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات     مكتب إدارة    اليت يبذهلا املفتشون باجلهود   ويرحب  . املناسب

 .العملية باعتبارها مسألة ملحةومكتب إدارة املوارد البشرية إلصالح 

إدارة مكتـب   جانـب   يف شكلها احلايل، من     وُتدار االمتحانات التنافسية اللغوية،       -١٤٣
مكتـب  اللغوية يف    يف املمارسة العملية، على تعاون اخلدمات        ها تعتمد، املوارد البشرية، لكن  

إعـداد  يف  ، مبا يف ذلـك      شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات يف عملية االمتحان نفسها       إدارة  
وثيق بني اإلدارتني خالل    التعاون  تبني أن ال  ،  ٢٠٠٩يف عام   و.  االمتحان وتصحيحها  نصوص
تقييم شـامل  إجراء ، من خالل اإلخفاقاتعدد تقليص هنج فعال يف املسبق هو  لفرزالة مرح

 .المتحان النهائياختيارهم إلجراء املهارات ومؤهالت املرشحني قبل 

__________  
)٧١( A/65/122 ٦٦، الفقرة.  
  .نيويورك وجنيف ونريويب وفيينا )٧٢(
)٧٣( A/65/122 ٤٩، الفقرة.  
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املرشـحني  عمليـة ب  قائمـة    وحتديثاليت ينطوي عليها وضع     صعوبات  البسبب  و  -١٤٤
ختتار املنظمـة،  امليزانية، ظل ختفيضات   سيما يف   ، ال   املقبولني يف االمتحانات التنافسية اللغوية    

وهـذا االجتـاه    . املنتهية خدمتهم املوظفني  ، عدم تعيني موظفني جدد بدل       حنو متزايد على  
 .اً أيضاملفوضية األوروبية بل ويف ليس فقط يف منظومة األمم املتحدةمالحظ 

ة ونوعية العمل الذي    وحىت لو مت االستعاضة عن املتقاعدين مبوظفني جدد، فإن كمي           -١٤٥
يف ينجزه املوظفون اجلدد، ال تضاهيان، يف األجل القصري، على حد قول كبـار اإلداريـني                

اجلـدد  ن املوظفني   أل،  املنتهية خدمتهم  ويون اللغ ونوظفما ينجزه امل  اخلدمات اللغوية،   بعض  
 .اإلشرافتدريب وحباجة إىل ال

فإهنم داخل األمانة العامة لألمم املتحدة،      بذل  ُت اليتباجلهود  وبينما يقر املفتشون      -١٤٦
عملية التوظيف والترقيـة يف اخلـدمات       يف جممل   أن الوقت قد حان إلعادة النظر       يرون  

املنظومـة  توزيع الفئات العمريـة يف      حرج على صعيد    أي تبدل   اللغوية، وذلك لتجنب    
،  احلني واآلخـر  بنيموجاتكانت االستعاضة عن املتقاعدين تتم على شكل     إذا  و .الًمستقب
تـدابري  يتم وضع وتنفيذ    ما مل   ستظهر بالشكل املكثف نفسه بني احلني واآلخر        املشكلة  فإن  

وبـالنظر إىل   . ئهمواستبقااملهنيني اللغويني   نظام جديد وأكثر مرونة لتوظيف      رساء  هيكلية إل 
ية واملنظمات  املنظمات الدول منظومة األمم املتحدة و   هذه اخلدمات بني    على  املنافسة املستمرة   

هنج دورة احلياة يف    فإن على منظومة األمم املتحدة أن تعتمد        غري احلكومية والقطاع اخلاص،     
املسبق لتعاقب  التخطيط  و  والترقية ر الوظيفي يالتطوبرمتها من التوظيف إىل     لعملية  مراجعتها ل 
 .يف جمال اخلدمات اللغويةاملوظفني 

  :املفتشون مبا يلييوصي ظومة األمم املتحدة،  يف مناللغويةتعزيز فعالية اخلدمات ول  

 ٨التوصية 

ختصيص املوارد أن تؤمن   ؤسسات منظومة األمم املتحدة     ملينبغي للهيئات التشريعية      
تـوفري  ، و من أجل وضع اخلطط الفعالة يف جمال تعاقب املوظفني        الالزمة داخل املنظمات    

  .ةويات اللغالمتحاناالذين يتقدمون إىل للمرشحني تدريب مناسب 

ـ     وينياملهنيني اللغ يف عدد   فزع  امل للنقص   اًنظرو  -١٤٧ ه ال بـد مـن      ، يرى املفتـشون أن
املتعلقـة  سياسات يف وضع ال  املاضي، واعتماد هنج استراتيجي جديد      استخالص الدروس من    

التحريريـة  توفري خدمات الترمجـة  وال بد من . ويةاللغاخلدمات  يف  اتوالتعيينباالمتحانات  
 .االهتمام الكايفمما حيتم إيالءها التعددية اللغوية داخل املنظمات، تطبيق لضمان وية والشف

خطة عمل اسـتراتيجية لـضمان      وضع  وينبغي إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف         -١٤٨
عملية الجملس الرؤساء التنفيذيني    أن يقود   وينبغي  .  اجلودة عاليةلغوية  استمرار تقدمي خدمات    

ـ ، و "مم املتحدة بشأن التعددية اللغوية    لألموحدة  خطة استراتيجية   "إطالق  الرامية إىل    شرك ي
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فيما يتعلق بتجديد االتفاقات اإلطارية اليت تنظم  اًخصوصالعملية،  يف  ة  وياجلمعيات املهنية اللغ  
 .شروط اخلدمة

مؤسـسات  اللغويني وتعيينـهم يف     املوظفني  اختبار  من أجل تعزيز فعالية عمليات      و  
 :ا يليمبن واملتحدة، يوصي املفتشمنظومة األمم 

  ٩التوصية 
ـ خطط عمل استراتيجية يف جمـال       أن يعدوا   ينبغي للرؤساء التنفيذيني       دمات اخل
الستبقاء حوافز  أن يقترحوا   والتعيني، و انتقاء املرشحني    و االختبارعمليات  لتنفيذ   ويةاللغ

الـدول األعـضاء    لدى  ن   أ م يف اعتباره  ني، واضع املوظفني اللغويني ولتطويرهم الوظيفي   
  .ة معياريمنظومةمنها أي إنه ال ينبغي اعتبار  خمتلفة، وية تعليممنظومات

لـس  جمل أنمن أجل ضمان التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة، يرى املفتـشون            و  
  :، ويوصون مبا يلي يف هذا اجملالاً رئيسياًالرؤساء التنفيذيني دور

 ١٠التوصية 

أن يعاجل  لس الرؤساء التنفيذيني،    جمل اً رئيس لكونهم لألمم املتحدة،    ألمني العا ينبغي ل   
التطوير بتوظيف والترقية يف اخلدمات اللغوية، و     بال، و ويةمتحانات اللغ املتعلقة باال قضايا  ال

املهنيني اللغويني  لتوظيف أفضل   املقدمة  احلوافز  ب، و ويني وتدريبهم  اللغ لموظفنيلالوظيفي  
خصصة املشبكة ال، من خالل  شؤون التعددية اللغوية   اعدة منسقي ، وذلك مبس  واستبقائهم

 .٥ يف التوصية نيعامل املقترحالفريق الأو 

لغـويني  بعد توحيد مجيع اجلهود املبذولة لتعيني مهنيني        وينبغي أن تويل املنظمات،       -١٤٩
ب مغرية مـن حيـث التـدري   نح هؤالء املهنيني حوافز    ملعناية شديدة   ،  ذوي مهارات عالية  

وميكن تعلم املمارسات اجليدة من املفوضية األوروبية اليت وضـعت          . والتعلم يف جمال خربهتم   
) معرفة عمليـة   (إضافة لغات أخرى  حفزهتم على   واللغويني   هاملوظفيمتواصلة   تدريبيةبرامج  

اللغـويني  هذه املمارسة بني حتفيز املوظفني      وجتمع  . حياهتم املهنية إىل معارفهم اللغوية خالل     
خالل تطـورهم   اكتساب مهارات لغوية جديدة     والتعلم املستمر   تشجيعهم على   من خالل   
  .اًلغويني أكثر إنتاجموظفني املنظمات يف جيابية الستثمار اإلعوائد وال، الوظيفي
 على تعزيـز    وناملوظف فيها   شجع مل يُ  يف األمم املتحدة  حاالت  بلغ املفتشون عن    وأُ  -١٥٠

بل أعاق  ،   إليها فحسب  ُدعوامتخصصة  املشاركة يف اجتماعات    مهاراهتم اللغوية من خالل     
 اخلارجية خالل إجازاهتم وعلـى      هبذه األنشطة فيها الرؤساء مشاركتهم ونصحوهم بالقيام      

 هبّمةأن تعمل   دارة  على اإل ويعتقد املفتشون أن    . هنتهممبباشرة  رغم صلتها امل  ،  نفقتهم اخلاصة 
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أنشطة خارجية تتـصل    دعم مشاركة املوظفني يف     ن ت أعلى تعزيز أنشطة التدريب والتعلم، و     
، ال تتحمل املنظمات أي تكاليف إضافية يف هذه األنشطة         عندما   ، خصوصاً ختصصهمجال  مب

اللغـوي داخـل    التـدريب   ال حيقق   لألسف،  و. للموظفنيالذي ختصصه   وقت  باستثناء ال 
التـدريب يف   فـإن   التـايل   ترمجة مهنية، وب  إلجناز  مستوى املعرفة اللغوية املطلوبة     املنظمات  

األصغر اللغوية  دمات  ليس بوسع اخل  يف هذا الصدد،    و. مؤسسات التعليم العايل أمر ضروري    
توفري فرص تدريب حمدودة، سوى االقتصادية ألفريقيا  يف منظومة األمم املتحدة، مثل اللجنة

فتشون على  املو. ال يفي باحلاجة بشكل حمزن    للتدريب اخلارجي   املخصص  التمويل  وال يزال   
إلتاحة الفرصة أمام    التدابري الالزمة    ونتخذيأن الرؤساء التنفيذيني للمنظمات سوف      بثقة  

تدرب على أعلى املعـايري املطلوبـة       للللمشاركة يف أنشطة خارجية، و    ويني   اللغ املوظفني
 .رفع مستوى مهاراهتم املهنية بشكل مستمر يف جمال خربهتمهبدف 
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  أبعاد أخرى:ةالتعددية اللغوي  -خامساً  

 التوظيف والتدريب: ة لقوة عاملة متعددة اللغاتويهارات اللغامل  -ألف  

 اليـومي يف بيئـة متعـددة        اعملهباضطالعها   اللغات   ةتعددامل اتنظمامل من مسات   -١٥١
تعزيـز  فـإن    وبالتايل،   ؛األساسية ألية منظمة دولية   القوة  موطن  ويشكل املوظفون   . اللغات

 .تها فيما يتعلق بالتعددية اللغويةوية شرط ال بد منه لتعزيز هوياللغموظفيها مهارات 

املنظمـات  لعمل يف   جمموعة متطلبات ا   من   اً ضروري اًة عنصر ويهارات اللغ وتشكل امل   -١٥٢
تطـورهم  ألحكام التنقل خالل     اخلاضعني   اًاملعينني دولي لموظفني  ل، وال سيما بالنسبة     الدولية
ميكن التساهل  ،  )اخلدمات العامة  (اًغوية للموظفني املعينني حملي   املتطلبات الل فمع أن   . الوظيفي

ن يشترط  الذي اًاملعينني دولي أكثر صرامة للموظفني    بشأهنا، فإن هذه املتطلبات ينبغي أن تكون        
إجادهتم للغتني من لغات العمل على األقل، وإذا مل يكن ذلك شرطا عند التعيني فإنه مطلوب            

وتعتمد إمكانية تأثري أي منظمـة      . ي وخالل فترة زمنية معقولة    منهم خالل تطورهم الوظيف   
االعتبـار  إيـالء    :على املستوى الفعلي للتعددية اللغوية بني موظفيها على جمالني رئيـسيني          

 وتوفري  عمليات التوظيف والترقية؛  يف إطار   للمهارات اللغوية واختبار هذه املهارات      الواجب  
مـن  متكينهم من اكتساب معرفة عملية جيدة للغـتني         التدريب اللغوي للموظفني من أجل      

 .تطورهم الوظيفيخالل على األقل لغات العمل 

  التوظيف    
يف األجلـني   بالغ األمهية لتصميم وتنفيـذ اسـتراتيجيات   اعملية التوظيف أمر متثل    -١٥٣

لتابعة االسمات املطلوبة يف املوظفني الدوليني العاملني يف املؤسسات         بشأن  املتوسط والطويل   
املثقلـة   -املوارد البشرية اليت تعتمدها إدارات   الطريقة  فإن  لألسف،  و. ملنظومة األمم املتحدة  
ه على  منتدّرجي   على هنج    اًأكثر اعتماد تبدو   اأعماهليف إجناز    -مطولة  بإجراءات بريوقراطية   

تنـسيق  د من   يف الواقع، ال ب   و. هتدف إىل تعزيز قوة عاملة متعددة اللغات      كاملة  استراتيجية  
هذه القوة العاملة يف    التوظيف لبناء   اإلداريني الراغبني يف     املوارد البشرية و   بني إدارات هود  اجل

 إلدارات املـوارد    الً فعـا  اًيف املنظمات دعم  اإلداريني  كبار  يقدم  وينبغي أن   . الطويلاألجل  
لمرشـحني يف  لوية لمهارات اللغ كاف ل تقييم  إجراء  يف  بفعالية  لتمكينها من اإلسهام    البشرية  

ـ    مساعدة   ، يف هناية املطاف   قبل أن تطلب،  ،  لفرزهماملرحلة السابقة     وظفنيمتخصصة من امل
 بالتايل يف سـجل     وينبغي أن تنعكس النتيجة   . املهارات اللغوية للمرشحني  اختبار  يف   وينياللغ

البـشرية  دارات املوارد   إلميكن  و. أداء املوظفني أن تشكل جزءا من تقييم      عملية التوظيف، و  
على أن ُتدفع   التماس الدعم من خدمات التدريب اللغوي لتقييم املهارات اللغوية للمرشحني،           

 .هذه اخلدماتمكافآت وافية عن 
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ليزية يف اللجان اإلقليميـة     كاستخدام لغات عمل أخرى غري اإلن     ومع تزايد حاالت      -١٥٤
أن بعـض مـوظفي     يؤكدون  شني  املفتفإن  الكيانات األخرى التابعة لألمانة العامة،      بمقارنة  

أخرى غري ال يودون أو ال يستطيعون العمل بأي لغة عمل         املوارد البشرية يف اللجان اإلقليمية      
 ُيحتذى يف هذا الًاملفتشون أن إدارات املوارد البشرية جيب أن تكون مثا    ويرى  . ليزيةكاإلن

 .لعمل يف املنظمةمن لغات اجييدون على األقل لغتني موظفني تعيني خالل اجملال من 

عنـدما  املـساءلة،    يف موضوع    اًمثة غموض وعالوة على ذلك، الحظ املفتشون أن         -١٥٥
 املوارد البشرية يعتربون    ومديرف. ة أثناء عملية التوظيف   وي اللغ اتختباراالة  يفعالاألمر ب يتعلق  

، يالـوظيف مع التوصـيف    ن  واملرشحاليت يقدمها   املعلومات  يقارنون فقط   أنفسهم وسطاء   
دارات اإلعبء االختبار علـى     وبالتايل، يقع   . اً فعلي اً اختبار قدراهتم اللغوية هم ال خيتربون    لكن

 .على جلان التوظيف التابعة هلاتوظيف والراغبة يف ال

يف التوصيف عادة ما تضع بنوداً غامضة التوظيف الراغبة يف دارات اإلفإن لألسف، و  -١٥٦
ال ُيشترط سوى إجادة التعبري     يف معظم األحيان،    و. لوبةاملطة  ويهارات اللغ الوظيفي حول امل  

بينما ينص التوصيف الوظيفي، يف أغلب احلاالت، على أن إجادة لغـات            باللغة اإلنكليزية،   
ومـن  . ُيرّجح كفة املرشـح   لكنه أمر مستحسن أو      )مع استثناءات قليلة  (إلزامي  أخرى غري   

نكليزية عندما يتعلق األمر بشغور وظيفـة       املريب أال ُيشترط إجادة لغة عمل أخرى غري اإل        
يف أخرى  عمل  لغة  وبالنظر إىل أن اللغة الفرنسية، وهي       . نكليزيةيف بلد غري ناطق باإل    ميدانية  

، فإنه من اًالبلدان منوأقل عدد كبري من ُتستخدم يف املتحدة،  معظم مؤسسات منظومة األمم
  .لصاحل البلد املضيف هبذه اللغة، وذلك الطبيعي اشتراط متكن املوظفني الدوليني من العمل

األمم املتحـدة،   منظومة  لغات العمل يف مؤسسات     وال تراعى املساواة يف استخدام        -١٥٧
 يف هـذا    ،املفتـشون ويشري  . )٧٤(ليزيةكاإلناعتماد لغة عمل وحيدة هي      واالجتاه السائد هو    

عدديـة اللغويـة    بـشأن الت  وحـدة التفتـيش املـشتركة       السابق ل ستعراض  االالصدد، إىل   
(JIU/REP/2002/11) اًصاحلألن ما ورد فيها ما زال ، ٧١، وال سيما الفقرة: 

أعرب األمني العام لألمم    ) ST/SGB/201 (١٩٨٣يوليه  / متوز ٨يف تعميم صادر يف     
املتحدة، بعد التذكري بالقواعد املعمول هبا فيما يتعلق بلغات العمل املـستخدمة يف             

جيب مْنح كل موظـف حريـة       "ته يف توجيه االنتباه إىل أنه       األمانة العامة، عن رغب   
وأنـه  " استخدام اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية حسب ما يشاء يف املراسالت اخلطية          

اليت تسري على لغات العمل األخرى املقـررة        " ق أحد هذه السياسة   وجيب أال يع  "
ة االقتصادية ألوروبا،   إقليمية، وهي الروسية بالنسبة إىل اللجن     اقتصادية  لثالث جلان   

واإلسبانية بالنسبة إىل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب،           
والحظ األمني العام   . والعربية بالنسبة إىل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا       

__________  
على سبيل املثال، ال ُيشترط أن يعرف املوظفون اللغة اإلسبانية للعمل يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية                 )٧٤(

  .ومنطقة البحر الكارييب؛ ويف أحسن األحوال، ُتعترب معرفة اإلسبانية مؤهالً إضافياً، لكنها ليست إلزامية
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اماً وحث  مل تطبق تطبيقاً ت   ST/SGB/201أن سياسة املنظمة كما هي مبيَّنة يف التعميم         
مجيع موظفي األمانة العامة الذين تكون الفرنسية لغتهم األساسية أو الذين يفضلون            "

  ".سية يف مجيع املراسالت الرمسيةالعمل بتلك اللغة على أن يستخدموا الفرن
  .١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٤، املؤرخ ST/SGB/212التعميم   )١٩(

تعاون فعال بـني    رساء  عض املنظمات إل  املفتشون باملبادرات اليت اختذهتا ب    ويرحب    -١٥٨
كالـة  هي و  و - الدولية للطاقة الذرية  في الوكالة   ف. إدارات املوارد البشرية واإلدارات الفنية    

مثايل جملرد أنه   قد يتردد اإلداري يف رفض مرشح        على سبيل املثال،     - وفنية للغاية متخصصة  
ذه احلالة، ميكن طلب إعفاء خاص من       يف ه و. املهارات اللغوية يف  فتقر إىل التنوع املطلوب     ي

، حال توظيفه يف املنظمة   د  يللموظف اجلد توفري التدريب اللغوي الالزم     املدير العام للوكالة، و   
سياسات مماثلة  وُتعتمد  . لغويةال همهارات، من تعزيز    املتوسطحبيث يتمكن املوظف، يف األجل      

التدريب ببدء  الشروط اللغوية، يليب املوظف اجلديد الذي اليلتزم  ، حيث   الفاويف اليونسكو و  
حبيث يكتسب هذه املهارات    ،   زمنية حمددة  يف غضون فترة  وي وباخلضوع الختبار لغوي     اللغ
املوارد البشرية  يف جمال    سياسة   اً، وضع برنامج األغذية العاملي أيض     وباملثل. الطويلاألجل  يف  

من اللغـات الرمسيـة      التعبري بلغة    اشتراط إجادة بهتدف إىل بناء قوة عاملة متعددة اللغات،        
 .)٧٥(أخرى منهاي لغة ألالست ومعرفة حمدودة 

الغالبية العظمى من مؤسـسات     فإن  وفيما يتعلق بلغة إعالنات الوظائف الشاغرة،         -١٥٩
 ).٤انظر اجلـدول    (نكليزية والفرنسية   باللغتني اإل عن الوظائف   علن  تمنظومة األمم املتحدة    

تعلـن عـن    أن نسبة كبرية من املنظمات املشاركة ال تـزال          مل إىل   خبيبة أ  املفتشون   وأشار
ُسجلت ممارسة جيدة   وال بد من إلقاء الضوء على       . ليزية فقط كالوظائف الشاغرة باللغة اإلن   

يف ست منظمات تتمثل يف إعالهنا عن وظائفها الشاغرة باإلنكليزية والفرنسية واإلسـبانية             
 إدارات املـوارد  تأكـد قد و. أقلية املنظمات ما زالت  هذه إال أن ؛) أدناه ٤انظر اجلدول   (

عندما تسمح املنظمة   ليزية، حىت   كإلن ا باللغة،  اًأن معظم طلبات التوظيف تقدم، عملي     البشرية  
أن اإلنكليزية اسُتخدمت   على سبيل املثال،    والحظ املفتشون،   . لغات أخرى بتقدمي الطلبات ب  

يف اللجنة االقتصادية   ف شاغرة للتعيني احمللي،     وحدها، يف بعض احلاالت، لإلعالن عن وظائ      
 .يف سانتياغو، شيليألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 

__________  
 ٩مؤرخـة   (ارية للموظفني الدوليني من الفئة الفنيـة        سياسة برنامج األغذية العاملي بشأن اإلجراءات اإلد       )٧٥(

  ).٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
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  ٤اجلدول 
  اللغات املستخدمة لإلعالن عن الوظائف الشاغرة يف منظومة األمم املتحدة

املستخدمة لإلعالن عن ) اللغات(اللغة 
  املنظمات املعنية  الوظائف الشاغرة

، مفوضية األمم املتحدة لـشؤون      *صندوق األمم املتحدة للسكان     نكليزيةاإل
، منظمـة   *الالجئني، اليونيسيف، األونروا، برنامج األغذية العاملي     

  .الطريان املدين الدويل، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليونيدو
 صادية واالجتماعية لغريب  أمانة األمم املتحدة، األونكتاد، اللجنة االقت       اإلنكليزية والفرنسية

آسيا، اللجنة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ، اللجنة االقتـصادية         
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، اللجنة االقتصادية ألفريقيا،        
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، اليونسكو، االحتاد        

ية، املنظمة العامليـة للملكيـة      الربيدي العاملي، منظمة الصحة العامل    
  .الفكرية، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

، املنظمة  *برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الفاو، منظمة العمل الدولية         اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية
 *.البحرية الدولية، االحتاد الدويل لالتصاالت، منظمة السياحة العاملية

  .ئف امليدانية باللغة املستخدمة يف املنطقةيعلن عن الوظا  *

ونظراً إىل تزايد القيود املفروضة على امليزانيات، وبغية االستجابة لدعوة األمني العـام               -١٦٠
بإجناز املزيد مبوارد أقل، هناك هنج استراتيجي ميكن اتباعه لتعزيز القدرات اللغوية للمـوظفني              

على خدمات الترمجة التحريرية والشفوية ويتمكنون مـن  املدنيني الدوليني حبيث يقل اعتمادهم  
وجدير بالذكر أن تعزيز هذه القدرات      . إجناز عملهم بلغات العمل املختلفة املقررة يف منظماهتم       

التدريب أثناء  ) ب(التوظيف عند اختيار املوظفني اجلدد؛      ) أ: (اللغوية يعتمد على جناحني، مها    
  .التطوير الوظيفي

فتشون أيضاً أن أثر اجملاراة املستمد من املثال الـذي خربـه الرؤسـاء              والحظ امل   -١٦١
. التنفيذيون للمنظمات ميثل حافزاً إجيابياً للموظفني بشكل عام على تعزيز مهاراهتم اللغويـة            

وقد لوحظ ذلك يف منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدوليـة، واالحتـاد الـدويل               
ن هذه الظاهرة أمر واقع يف الدول األعضاء اليت ُتستخدم فيها  كما أ . لالتصاالت، واليونسكو 

عدة لغات رمسية معاً؛ ويقدم املمثلون الرفيعو املستوى املتعددو اللغات هلذه الدول منوذجـاً              
إجيابياً يف املعاملة املتساوية للغاهتم الرمسية باستخدامها على قدم املساواة يف احملافل الوطنيـة               

  ).سويسرا والكامريون وكنداكما يف (والدولية 
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وينبغي حتديد مسؤوليات واضحة ُتناط مبختلف األطراف الفاعلة املشاركة يف عملية             -١٦٢
التوظيف، وهي إدارة املوارد البشرية واإلداريون املسؤولون عن التعيني يف إدارات التوظيف،            

وصيف الوظائف  وينبغي أن يتضمن ت   . مع تقدمي الدعم املمكن من خدمات التدريب اللغوي       
وعالوة على . اشتراطات لغوية وأن ُتقّيم املهارات اللغوية على حنو سليم أثناء عملية التوظيف         

 املستخدم يف أمانة األمم     (INSPIRA)ذلك، ينبغي ألدوات التوظيف اجليدة، مثل نظام إنسبريا         
إنسبريا استخدام نظام   املتحدة، أن تراعي جيداً اجلدارة اللغوية، مع إتاحة اإلرشادات املتعلقة ب          

وُتتاح يف الوقـت الـراهن األدلـة        . بلغتني على األقل من لغات العمل املعتمدة يف املنظمة        
  .اإلرشادية املوجهة للمتقدمني واإلداريني املسؤولني عن التعيني باللغة اإلنكليزية فقط

ر املـسؤولني   وينبغي أيضاً مساءلة األمني العام والرؤساء التنفيذيني عن تعيني كبـا            -١٦٣
اإلداريني، وينبغي هلم أيضاً أن يأخذوا يف االعتبار املهارات اللغوية هلؤالء اإلداريني ومـدى              

وبشكل عام، يثق املفتشون يف أن عملية تعيني كبار املسؤولني يف           . مالءمتهم هلذه الوظيفة  
 إتقان لغة   مكاتب األمم املتحدة البعيدة عن املقر الرئيسي ستتضمن شرطاً لغوياً يتمثل يف           

وتنطبق التوصية نفسها على . البلد املضيف إن كانت إحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة
عملية تعيني كبار املسؤولني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، مبـن فـيهم الرؤسـاء            

  .التنفيذيون
 ويف ضوء ما سبق وبغية حتسني كفاءة العمل يف املؤسسات املتعددة اللغات التابعـة               

  :ملنظومة األمم املتحدة، يوصي املفتشون مبا يلي

  ١١التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني اختاذ التدابري الضرورية للتأكد من أن عملية التوظيـف،          

مبا يف ذلك توظيف كبار املوظفني، تراعي على حنو كامل وعادل اشتراطات اللغة، حبيث              
، أن تعتمد على القوة العاملـة املتعـددة         ميكن ملؤسسات املنظومة، على املدى املتوسط     

اللغات اليت تتقن لغة عمل واحدة ولديها إملام جيد بلغة عمل أخرى واحدة على األقل،               
  .مع إيالء االهتمام الواجب لالحتياجات احملددة ملراكز العمل

  التدريب    
من مؤسسة  ختتلف عملية وضع الربامج التدريبية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة             -١٦٤

وُتتاح فرص التدريب يف جمال اللغات بتغطية كاملة أو جزئية للتكاليف، وخيضع            . إىل أخرى 
وُيقدم عموماً التدريب  )٧٦(ذلك ملعايري األهلية املختلفة املعمول هبا يف مجيع مستويات املنظومة     

__________  
ُتتاح الدورات التدريبية أيضاً لغري موظفي األمم املتحدة، كممثلي البعثات وأزواجهن وزوجاهتم، حبسب مركـز                ) ٧٦(

ستفيدين احملتملني منـها،    ويعرض املرفق الثالث نبذة موجزة عن برامج التدريب املتاحة يف جمال اللغات وامل            . العمل
 .وذلك استناداً إىل الردود الواردة على استبيان وحدة التفتيش املشتركة ويف املقابالت اليت أجرهتا
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دم خـدمات  وُتق. اللغوي، باعتباره أداة للتطوير الوظيفي، عن طريق خدمات املوارد البشرية      
معاهد تعليم اللغـات، وتقـدم يف منظمـات       عن طريق   اللغة، يف بعض املنظمات، خارجياً      

  .أخرى داخلياً
وتضع خدمات التدريب يف اعتبارها، عند إعداد دورات اللغة، احتياجات املـوظفني              -١٦٥
لرئيسية وقد أجريت دراسات استقصائية لتقييم االحتياجات ا      . )٧٧(اجات اإلدارات الفنية  واحتي

ففي جنيف، مـثالً، أُعـدت دورات       . وحتديد اجملاالت الرئيسية املطلوبة من املوظفني واإلدارة      
ومن شأن ذلـك أن     . جديدة يف مهارات الكتابة لتحسني مهارات املوظفني يف كتابة التقارير         

 مما  حيسن قدرات املوظفني على استخدام مهاراهتم اللغوية إلنتاج وثائق أصلية ذات نوعية أفضل            
  .خيفف بدوره عن عبء العمل امللقى على احملررين واملترمجني يف هناية املطاف

وأسفرت اإلجابات املقدمة يف الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا مـؤخراً خـدمات              -١٦٦
  :التدريب اللغوي يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف عن توصيتني رئيسيتني، مها

  اللغتني اإلنكليزية والفرنسية؛ضرورة تقدمي دورات أكثر ختصصاً يف •

 عرب شبكة   دورات مسائية، (ضرورة استطالع مزيد من املرونة يف أشكال التدريس          •
 ).اإلنترنت، وما إىل ذلك

وقد أفاد ثالثون يف املائة من اجمليبني بعدم التحاقهم بدورات لغوية بـسبب ضـيق                 -١٦٧
ل مناسب يف التقييم العام ألدائه علـى      ويف السياقات اليت ال ُيكافأ فيها املوظف بشك       . وقتهم

. املهارات اللغوية اليت اكتسبها، من الصعب مواصلة حتفيز املوظفني على تعزيز مهاراهتم اللغوية            
وتوجد حوافز لغوية يف مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛ وينبغي منهجة هذه احلوافز من              

 ومـن   - )٧٨(دث يف العديد من احلـاالت      وهو ما حي   -حيث التغطية املالية لتكاليف التدريب      
  .حيث االعتراف هبذا اجلهد يف تقييم أداء املوظفني

وقد أعدت األمم املتحدة برامج تدريبية شديدة التنوع يف جمال اللغات يف خمتلـف                -١٦٨
وأشار امللتحقون بالدورات اللغوية إىل مشكلة االتـساق بـني الـدورات            . مراكز اخلدمة 

وتعاين الدورات اللغوية يف الوقت     . ندما يتنقل املوظفون بني مراكز العمل     املختلفة، ال سيما ع   
الراهن، يف املقر يف األمم املتحدة ويف مكتب جنيف، من عدم االتـساق نتيجـة اخـتالف       

 سـاعة  ٣٦فمثالً، تتألف الدورة التدريبية يف املقر من (أشكال الدورات بني مركزي اخلدمة   
ويف الوقت الراهن، ُيشترط علـى      ).  دراسية يف مكتب جنيف     ساعة ٤٨دراسية باملقارنة مع    

املوظف الذي ينتقل من مركز عمل إىل مركز عمل آخر داخل املنظمة نفسها حضور اختبار               
وُتبذل حالياً جهود لتحقيق االتساق بني الربامج       . التحاق جديد لكي يواصل تدريبه اللغوي     

__________  
كمثال لتقييم االحتياجات، انظر نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجراها مؤخراً قـسم تطـوير مهـارات                 )٧٧(

ــهم، يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جن ــعاملــوظفني وتدريب : يــف، وهــي متاحــة علــى املوق
http://learning.unog.ch/Portals/0/supporting0//UNOG_Language_needs_analysis_report.pdf. 

 .، املرفق التاسع، احلوافز اللغويةA/64/30انظر الوثيقة  )٧٨(
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ويكتسي هذا اإلطار أمهيـة     . )٧٩(ملوحد للغات اللغوية، باستخدام اإلطار األورويب املرجعي ا     
كما يـوفّر إطـاراً     . خاصة للمهنيني اللغويني القائمني بالتدريس واالختبار يف جمال اللغات        

واضحاً للتدريس، مبا يف ذلك أهداف التعلم وأساليبه، وكذلك األدوات الضرورية لتقيـيم             
املتحدة لشؤون الالجـئني لتحديـد      وُيستخدم هذا اإلطار حالياً يف مفوضية األمم        . الكفاءة

ويتوقـع املفتـشون    .  والتقييم النهائي للكفاءة   - التقليدية واإللكترونية    -الدورات اللغوية   
وضع إطار مرجعي للغات يف منظومة األمم املتحدة، يسترشد بنموذج املمارسة اجليـدة             

  .لإلطار األورويب املوحد للغات، على أن يكون مستقالً عنه
 املفتشون بالتعاون اجلاري داخل أمانة األمم املتحدة لتحقيق االتـساق بـني             وينوه  -١٦٩

املناهج املتبعة يف الدورات اللغوية، حبيث ميكن ملختلف مراكز العمل أن تقدم دورات تدريبية              
وقد سّن القسم املعين بتدريس اللغـة       . مماثلة، مما ييسر الترتيبات املشتركة يف تدريس اللغات       

ولدعم هذه العملية،   . كل من املقر ومكتب جنيف ممارسة رائدة يف هذا املسعى         الفرنسية يف   
يرى املفتشون أن من الضروري استطالع مسألة االعتراف الكامل مبهنية مدرسي اللغات            
وإتاحة مزيد من الفرص لتطويرهم الوظيفي مبا ميكّن املنظمات من االحتفـاظ بأفـضل              

 ولدى العاملني يف جمال التدريب اللغوي، حالياً، فرصـة          .املوظفني ومكافأهتم وفقاً خلرباهتم   
ضئيلة أو معدومة يف التطوير الوظيفي إذ إن معظمهم من فئة اخلدمات العامة أو مستشارون               

وملا كان  .  يف معظم احلاالت   ٢خارجيون؛ أما املسؤولون عن التنسيق اللغوي فهم من الرتبة ف         
من احلاالت، من احلاملني لدرجـة املاجـستري أو         العاملون يف التدريب اللغوي، يف العديد       

درجات أعلى منها، فمن املستحسن مراجعة الوضع الراهن للترتيبات التعاقديـة هلـؤالء             
  .كما ينبغي أن يرتكز التعيني على املؤهالت وأال تكون السن أحد املعايري. املهنيني وحتسينه

لنظر يف الترتيبات التعاقدية احلالية مع      وميكن تعزيز التنسيق بني مراكز العمل بإعادة ا         -١٧٠
ونظراً إىل أهنم ُيعينون حملياً، فال تنطبق عليهم األحكام املتعلقة بالتنقل؛ غري            . مدرسي اللغات 

أن من شأن تيسري تنقل مدرسي اللغات إىل مراكز عمل خمتلفة ومؤسسات خمتلفة يف املنظومة               
  .دريس اللغاتأن يسهم يف تبادل املعارف واخلربات يف جمال ت

ويتعني على موظفي األمم املتحدة اجتياز امتحان الكفاءة اللغوية إلثبات كفاءهتم يف              -١٧١
مركزيتها وتقليـل    وينبغي مراجعة اللوجستيات املعقدة هلذه العملية من أجل تيسري ال         . اللغة

ة اللغوية تبدأ   والحظ املفتشون أن فترة التسجيل يف امتحان الكفاء       . تكاليفها اإلدارية الباهظة  
ويؤدي ذلك إىل تكاليف إدارية إضافية ال مربر هلـا تتعلـق            . قبل نشر نتائج الدورة السابقة    

ويرى املفتشون ضرورة نشر نتائج امتحان الكفاءة اللغوية قبل بداية          . بازدواجية االلتحاق 
  .فترة االلتحاق اجلديدة

__________  
 اإلطـار   وميثل هذا . اإلطار األورويب املرجعي املوحد هو مثرة عملية تشاورية موسعة أجراها جملس أوروبا            )٧٩(

األساس لالعتراف املتبادل باملؤهالت اللغوية، ويتزايد استخدامه يف إصالح املنـاهج الدراسـية الوطنيـة               
وقد وجهت جلنـة وزراء جملـس       . وكذلك من جانب االحتادات الدولية للمقارنة بني الشهادات الدولية        

ـ      ). CM/Rec(2008)7E(ة اللغويـة  أوروبا توصية إىل الدول األعضاء بشأن استخدام اإلطار وتعزيز التعددي
 . http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp: انظر
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  املواقع الشبكية واملعلومات العامة: التواصل  -باء  

  ملواقع الشبكيةا    
تعترب املواقع الشبكية ووسائط اإلعالم االجتماعية، على حنو متزايد، املنافذ املثاليـة              -١٧٢

وهي تعترب اآلن أدوات أساسية لتعزيـز       . لإلعالن عن إجنازات املنظمات يف مجيع أحناء العامل       
ويأسـف  . تصورة أية منظمة، كما أهنا تتيح فرصاً فريدة لتزويد عامة النـاس باملعلومـا             

املفتشون لعدم إيالء االهتمام املناسب الستخدام املواقع الشبكية ولنشر املعلومـات جبميـع             
  .اللغات الرمسية، أو على األقل بلغات العمل يف املنظمات

 .والواقع أن املواقع الشبكية املتعددة اللغات على النحو الكامل هي االستثناء ال القاعدة              -١٧٣
ة جيدة يف منظومة األمم املتحدة، كاملواقع الشبكية للجنة األمم املتحدة       ولئن كانت هناك أمثل   

، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية، واألمم املتحدة، فإن معظم         )٨٠(للقانون التجاري الدويل  
وقد تكون صفحة االسـتقبال يف      . )٨١(املواقع الشبكية للمنظمات األخرى باإلنكليزية فقط     

غة غري أن احملتوى الفعلي للموقع قد خيتلف من لغة إىل أخرى، وقـد              بعض املواقع متعددة الل   
ولدى منظمة الصحة العامليـة     . تكون الوثيقة املطلوبة يف هناية البحث متاحة باإلنكليزية فقط        

فريق كامل متعدد اللغات من حمرري املوقع الشبكي منوط هبم حترير احملتوى اخلاص بكل فئة               
  .أجل ترشيد استخدام املوارد احملدودةلغوية وحتديد أولوياته من 

أما املوقع الشبكي لليونسكو فقد تطور بعد أن كان يقتصر، أساساً، علـى اللغـة                 -١٧٤
وقـد أتاحـت    . )٨٢(٢٠١٠ ليصبح متعدد اللغات بالفعل يف عام        ٢٠٠٤اإلنكليزية يف عام    

وات، عمالً بأحكـام    املسامهة احملددة املقدمة من اململكة العربية السعودية على مدى أربع سن          
اتفاق ثنائي األطراف، املوارد الالزمة لتطوير النسخة العربية للموقع الشبكي ولدعم ترمجـة             

، ٢٠٠٨، غطى املوقع العريب، الذي أُطلق يف عـام    ٢٠١٠وحبلول عام   . الوثائق واملنشورات 
 جبميـع   وأصبحت النصوص الرئيسية لبوابة اليونسكو متاحـة اآلن       . مجيع املواضيع الرئيسية  

  .اللغات الست، وسُتتاح قريباً باللغة الربتغالية
وفيما يتعلق باملواقع الفرعية املخصصة للمشاريع القطرية احمللية، ينبغي بذل ما أمكن              -١٧٥

  .من اجلهود لتيسري وصول املستفيدين املباشرين من املشاريع إىل املعلومات بلغتهم احمللية
شتركة بشأن إدارة املواقع الـشبكية يف مؤسـسات         وكان تقرير وحدة التفتيش امل      -١٧٦

، إىل أن البعـد املتعـدد   ٢٠٠٨قد أشار، يف عام  ) JIU/REP/2008/6(منظومة األمم املتحدة    
__________  

)٨٠( www.uncitral.org. 
 .انظر املرفق الرابع )٨١(
ر العام لليونسكو التوصية املتعلقة بتعزيز التعدد اللغوي واسـتخدامه وتعمـيم            ، اعتمد املؤمت  ٢٠٠٣يف عام    )٨٢(

االنتفاع بالفضاء اإللكتروين، وهي التوصية اليت تطلب إىل الدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة تـشجيع      
 .القدرات املتعددة اللغات جلميع وسائط إعالمها يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال
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بإنشاء جلان خمصصة   ) ٦التوصية  (اللغات للمواقع الشبكية ال حيظى بالقبول، وأوصى التقرير         
.  الشبكية ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة       داخلية معنية لتطبيق التعددية اللغوية يف املواقع      

التوصـيات، ونفـذهتا ثـالث        منظمة فقط من املنظمات املشاركة     ١٣وبعد عامني، قبلت    
واختذت بعض املنظمات، مثل منظمة الصحة العاملية، بالفعل إجراءات يف          . )٨٣(منظمات فقط 

 وحـدة التفتـيش     إطار خطة عملها بشأن التعددية اللغوية استرشدت فيها جزئياً بتقريـر          
  .وينبغي للعديد من املنظمات األخرى حتقيق تقدم ملموس يف هذا الصدد. املشتركة

ويف ضوء تنامي دور وسائط اإلعالم، ال سيما استخدام املواقع الشبكية، وبغية تعزيز فعاليـة           
  :سياسات اإلعالم، يوصي املفتشون مبا يلي

  ١٢التوصية 
ت منظومة األمم املتحدة أن توجه وتقر الـدعم         ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسا     

الالزم الذي حيتاجه الرؤساء التنفيذيون من أجل تطوير املواقع الشبكية املتعددة اللغـات             
جبميع لغاهتا الرمسية أو لغات العمل اليت تتعامل هبا، مع إيالء االعتبار الواجب للخصائص              

  .اللغوية ملراكز العمل املعنية

ني العام، يف تقريره األخري بشأن أنشطة اخلدمات اإلخبارية إلدارة شؤون           وأشار األم   -١٧٧
، إىل اجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق هدف التعدديـة اللغويـة            )A/AC.198/2011/3(اإلعالم  

ولتخفيف عبء تكاليف إنـشاء مواقـع شـبكية        . واملساواة بني اللغات يف املواقع الشبكية     
ليف صادر عن اجلمعية العامة، أعدت إدارة شؤون اإلعـالم  باللغات الرمسية الست، وهو تك    

ترتيبات تعاونية مع اجلامعات يف الصني وبيالروس وإسبانيا لترمجة حمتوى املواقع الشبكية إىل             
وفيما يتعلق باللغة العربية، عملت إدارة شؤون اإلعالم        . والروسية واإلسبانية  اللغات الصينية 

املؤمترات معاً، بالتعاون مع دائرة الترمجة العربية اليت استضافت         وإدارة شؤون اجلمعية العامة و    
 ٢٠٠٩متدربني داخليني من إدارة شؤون اجلمعية العامـة واملـؤمترات يف صـيف عـامي                

ويف . وقد أتاح التدريب الداخلي زيادة عدد الصفحات الشبكية املترمجة إىل العربية. ٢٠١٠و
، اُتخذت مبادرات خمصصة منها إسناد مهمـة ترمجـة         منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    

ومن املمكن حماكاة مبادرات الـشراكة      . بعض حمتويات املوقع الشبكي إىل خرباء استشاريني      
هذه، املتعلقة بترمجة املعلومات املنشورة على املواقع الشبكية، داخل مؤسسات منظومة األمم            

رية الرامية إىل إنشاء مواقع شبكية متعددة اللغات        املتحدة بغية التنفيذ التدرجيي للتدابري الضرو     
  .على حنو كامل يف األجلني املتوسط والطويل

ويف ضوء تزايد أمهية املواقع الشبكية كأدوات لالتصال، يرى املفتشون أن جملـس               -١٧٨
الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، وهو أعلى جملس تنسيق على مستوى الرؤساء التنفيذيني،            

__________  
 .٢٠١٠علومات إىل املتابعة الداخلية اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة للتوصيات وحلالة التنفيذ، استندت امل ) ٨٣(
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غي أن يكون قدوة يف تقدمي املعلومات إىل اجلمهور باللغات الرمسية لألمم املتحدة، أو على               ينب
  .األقل بلغات العمل املعتمدة يف غالبية مؤسسات املنظومة

ويف ضوء ما الحظه املفتشون من احتواء املوقع الشبكي جمللس الرؤساء التنفيذيني      -١٧٩
ية فقط، فإهنم يرون ضرورة إتاحة ما يلـزم مـن       املعين بالتنسيق على معلومات باإلنكليز    

املوارد ألمانة اجمللس إلنشاء موقع شبكي متعدد اللغات ولتكون هذه األمانة مثاالً ُيحتذى         
يف هذا اجملال، من حيث تقدمي املعلومات جبميع اللغات الرمسية، إن أمكن، أو على األقل               

  .بلغات العمل املستخدمة يف معظم املنظمات

  م والتواصلاإلعال    
ال تروج املنظمات لصورهتا من خالل موقعها الشبكي فحسب، وإمنا أيـضاً مـن                -١٨٠

وينبغي لإلدارات املعنية أن تتمكن من تقدمي املعلومـات         . خالل أنشطة التواصل اليت تنفذها    
بلغات أخرى غري اإلنكليزية وأن تتفاعل مع الدول األعضاء، قدر اإلمكان، باللغـات الـيت        

ويف هذا الصدد، لوحظت ممارسـات      .  هذه الدول أن تتلقى املراسالت الرمسية هبا       اختارت
جيدة تنفذها إدارة شؤون اإلعالم يف جنيف، حيث بذلت جهوداً خاصة لتوظيف مـوظفني              

  .متعددي اللغات لغرض حمدد هو التواصل والعمل بلغات خمتلفة
لتواصل، ميكن هلذه اإلدارة أن     ورغم الدور املهم إلدارة شؤون اإلعالم يف سياسات ا          -١٨١

تكون أكثر إجيابية يف دعم املبادرات اليت تطلقها خدمات أخرى تنفذ أنـشطة توعيـة ذات                
ويف املقر الرئيسي لألمم املتحدة، اقترحـت بعـض       . أهداف واضحة تتعلق بالتعددية اللغوية    

لغات اليت أُطلقت بعد    خدمات التدريب اللغوي أنشطة بالغة األمهية ميكن القيام هبا يف أيام ال           
ورغم أن العديد من املهنيني املتخصصني يقـدمون        . ٢٠٠٨السنة الدولية لليونسكو يف عام      

خدماهتم الطوعية ألنشطة التوعية هذه، ال تزال هذه األنشطة حباجة إىل موارد إضافية لدعم              
اعب املاليـة   ومن املؤسف يف هذا العام أن املـص       . عملية تنظيم التظاهرات املتعلقة باللغات    

كما جنحت إدارة   . فقط" أيام لغات افتراضية  "حدت بإدارة شؤون اإلعالم إىل اقتراح تنظيم        
ويف هذا السياق،   . شؤون اإلعالم يف إقامة شراكات مع الدول األعضاء لرعاية أيام اللغات          

يرى املفتشون ضرورة استطالع هنج أكثر ابتكاراً، منـها قيـام الرؤسـاء التنفيـذيني               
  .مات بتعيني سفراء للنوايا احلسنة معنيني بالتعددية اللغويةللمنظ
وقد أثبتت مبادرات أيام اللغات جناحها كأنشطة تواصل، ويرى املفتشون ضـرورة              -١٨٢

تقدمي دعم قوي إىل اخلدمات اليت تنظم هذه التظاهرات لكي ال تقتـصر علـى األنـشطة                 
ا هلذه املبادرات، على النحو املـبني       وقد أعربت بعض الدول األعضاء عن دعمه      . االفتراضية

  : يف النص التايل املقتبس من بيان ملمثل االحتاد الروسي
حنن نعتقد أن تنظيم أيام لكل لغة من اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة             "  
وقد أبـدت البعثـات     .  احتفاالً باليوم الدويل للغة األم حقق جناحاً       ٢٠١٠يف عام   
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مم املتحدة اهتماماً كبرياً بيوم اللغة الروسية، وهـو اليـوم           الدبلوماسية وموظفو األ  
وحنن نعتزم مواصـلة هـذه      . الذي يوافق مولد الشاعر الروسي ألكسندر بوشكني      

  .)٨٤("املبادرة يف هذا العام
  :ولتعزيز أنشطة التوعية املتعلقة باللغات، مثل أيام اللغات، يوصي املفتشون مبا يلي

  ١٣التوصية 
ذات صـلة   تظاهرات  ني العام لألمم املتحدة أن يدعو بنشاط إىل تنظيم          ينبغي لألم   

باللغات، مثل مبادرة أيام اللغات، لزيادة الوعي بالتحديات اليت تواجه التعددية اللغويـة             
للحصول الدول األعضاء والدوائر األكادميية والشركاء اآلخرين،    على  املعلومات  وتعميم  

بفضل الشراكات املبتكرة أو التربعات املخصصة       بفضلدعمهم، حسب االقتضاء،    على  
  .امليزانية العادية

ويف حالة شح املوارد، ميكن النظر يف تنظيم تظاهرة لغوية واحـدة يف العـام، دون                  -١٨٣
ومثة احتمال آخر هو االحتفال بلغة رمسيـة واحـدة   . التركيز بالضرورة على اللغات الرمسية    

غات؛ ومن شأن ذلك أن يربز اإلجنازات املتحققـة داخـل       ولغة غري رمسية واحدة يف يوم الل      
املنظمة فيما يتعلق بلغة رمسية واحدة، وأن يقدم معلومات عن اللغات األخرى يف العامل، مما               

  ).انظر الفصل الثاين(يعزز خطة حيوية اللغات اليت وضعها اليونسكو 
بيل حتقيق املـساواة بـني      وقد بذلت إدارة شؤون اإلعالم جهداً جديراً بالثناء يف س           -١٨٤

اللغات، وذلك من خالل فيديو األخبار اليومية الذي ُنشر مؤخراً على صفحة االستقبال يف              
املوقع الشبكي لألمم املتحدة، حيث ُتعرض التعليقات جبميع اللغات الرمسيـة، ممـا يعـزز               

  .االطالع بلغات متعددة
ة واملؤمترات وإدارة شؤون اإلعالم     ، أدجمت إدارة شؤون اجلمعية العام     ٢٠١٠ويف عام     -١٨٥

جهودمها يف جمال التوعية؛ كما تقدم إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات اجلوائز املمنوحـة              
للفائزين يف كل لغة يف مسابقة القّديس جريوم للترمجة يف أيام اللغات اليت تنظمها إدارة شؤون                

لى الترمجة مـن اإلسـبانية أو الفرنـسية إىل    وكانت املسابقة تقتصر يف بداية األمر ع    . اإلعالم
 لتشمل الترمجة إىل مجيع اللغات الرمسيـة لألمـم          ٢٠٠٩اإلنكليزية، ولكنها توسعت يف عام      

  .وينبغي مواصلة تعزيز ودعم هذه املبادرات داخل املنظمات. املتحدة، وكذلك إىل األملانية
اصل اليت تقوم هبا، معرضاً بشأن      وأعدت منظمة الصحة العاملية، يف إطار أنشطة التو         -١٨٦

التعددية اللغوية، لزيادة وعي موظفيها وعامة اجلمهور بأمهية اللغة يف حتقيق األهداف الصحية            
ن املعرض ملصقات عن التعددية اللغوية، ومقـاطع فيـديو عـن اسـتخدام         وتضّم. العاملية

مـن خـالل القنـوات    معلومات متعددة اللغات يف املكاتب القطرية، ومسابقة لغوية تنشر         
  .الداخلية ووسائط اإلعالم االجتماعية

__________  
 .٢٠١١أبريل / نيسان٢٨بيان االحتاد الروسي إىل الدورة الثالثة والثالثني للجنة األمم املتحدة لإلعالم، نيويورك،  ) ٨٤(
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  التعددية اللغوية والسالم والتنمية  -جيم  
إن دور األمم املتحدة يف الشؤون اإلنسانية ويف املسامهة يف حلّ الرتاعات هو مـن                 -١٨٧

اً ويف هذا اجملال، ينبغي للمؤسسات التابعة للمنظومة أن تبذل جهـود          . صميم واليتها العاملية  
جمددة لتيسري احلصول على املعلومات ولالتصال بالعمالء يف امليدان بلغاهتم من أجل تعزيـز              

وينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان متكّن املوظفني امليدانيني        . فعالية العمليات وضمان جناحها   
  . من التواصل مع السكان باللغات احمللية أثناء عمليات السالم

 اجليدة، يعكف معهد األمم املتحدة لبحوث نزع الـسالح          وكمثال على املمارسة    -١٨٨
على إعداد أنشطة لتحسني التوعية جبميع لغات العمل، وعلى نشر رسالة إخبارية ربع سنوية              

، وقّع كلٌ من املنظمـة      ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . بلغتني، مها اإلنكليزية والفرنسية   
دة لبحوث نزع السالح اتفاق تعاون تركّز حول        ومعهد األمم املتح   )٨٥(الدولية للفرانكفونية 

  .البحوث، وإدارة املعلومات وتبادهلا، والربط الشبكي: ثالثة حماور لالهتمام، هي
وتتناول قرارات خمتلفة أصدرهتا اجلمعية العامة، على حنو متكرر، أمهية استخدام لغات              -١٨٩

 بوجه  ،٢٠٠١ففي عام   . د ممكن متعددة وتعزيز التواصل مع اجلمهور املستهَدف إىل أقصى ح        
 برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح       ٥٥/٣٤تناول قرار اجلمعية العامة     خاص،  

وأوصى مبحافظة موقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت على مصدر آلخر املعلومـات             
املتاحة عن مسائل نزع السالح، وبإنتاج نسخ للموقع بأكرب عدد ممكـن مـن اللغـات      

        ويؤيـد املفتـشون هـذه التوصـية        )). ب(٥الفقرة  (مسية، يف حدود املوارد املتاحة      الر
  .متام التأييد

ومثة مهمة أساسية أخرى ملنظومة األمم املتحدة هي اإلسهام يف حتقيق التنمية وحتقيق               -١٩٠
علـى حنـو    وترتع العديد من املنظمات اإلمنائية،      . إعالن األلفية واألهداف اإلمنائية لأللفية    

ومن شأن ذلك أن يـؤدي  . متكرر، إىل إصدار منشوراهتا وإعداد مشاريعها باإلنكليزية فقط      
إىل حصول البلدان النامية غري الناطقة باإلنكليزية على املساعدة التقنية باللغة اإلنكليزية فقط،             
 وإىل صدور التقرير اخلتامي للمشروع، الذي يستهدف مساعدة البلـد يف حتديـد وتنفيـذ           

وملا كان عدد كبري من البلدان النامية من البلـدان         . االستراتيجيات اإلمنائية، باإلنكليزية فقط   
الناطقة بالفرنسية املندرجة ضمن فئة أقل البلدان منواً يف أفريقيا، فينبغي بذل جهود لتيـسري               

  . حصول تلك البلدان على املعلومات األساسية املهمة الستراتيجياهتا اإلمنائية
ويف إطار دور األمم املتحدة يف حفظ السالم يف العامل، تركّز جلنة بنـاء الـسالم،                  -١٩١

. ، عملها على مساعدة البلدان اخلارجة من الرتاعات علـى التعـايف           ٢٠٠٥املُنشأة يف عام    
__________  

 بلداً كانت تواجه حاالت نزاع يف العامل يف عـام           ٨٣ بلداً من مجلة     ٣١بلغ عدد البلدان الناطقة بالفرنسية       )٨٥(
 بلداً ومنطقة كانت تشارك يف عمليات       ٥١ بلداً من مجلة     ٢٢وبلغ عدد البلدان الناطقة بالفرنسية      . ٢٠٠٨

 .٢٠٠٩السالم املتعددة األطراف يف عام 
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ويستلزم ذلك عملية تشاركية على املستوى الوطين هبدف وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ،            
ولبلـوغ هـذه   . الوطنية صاحبة املصلحة وشركائها اإلقليميني والدوليني  مع مراعاة اجلهات    

الغاية، ال غىن عن التواصل الفعال واملنتظم فيما بني مجيع أصحاب املـصلحة يف نيويـورك                
وكذلك على الصعيد القطري، وقد يتطلب هذا التواصل االستخدام الكامل للغات أخـرى             

ففي سياق التشكيلة القطرية لبلد ناطق بالربتغالية يف . ةغري اللغات الرمسية الست لألمم املتحد     
غرب أفريقيا، على سبيل املثال، من املهم عقد االجتماعات باللغة الربتغالية وترمجـة مجيـع               

ويف هذه احلالة ميكـن وضـع اسـتراتيجية         . الوثائق على وجه السرعة من هذه اللغة وإليها       
وارد من خارج امليزانية العادية، على أن تستهدف        لالتصاالت، تُراعى فيها خيارات زيادة امل     

هذه االستراتيجية تقدمي اخلدمات اللغوية باللغة الوطنية الرمسية من أجل تعزيز فعالية األنشطة             
وينبغي أن تكون مكاتب األمم املتحدة املعنية مزّودة بالتجهيزات         . املنفّذة على الصعيد الوطين   

  . ل املعدات احلديثة للترمجة الشفويةالضرورية لتقدمي هذه اخلدمات، مث
ولضمان استدامة وفعالية األعمال اليت تقوم هبا مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف              

  :جماالت مثل بناء السالم والشؤون اإلنسانية والتنمية، وغريها، يوصي املفتشون مبا يلي

  ١٤التوصية 
ملتحدة، الذين ينجزون أعماهلم    ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم ا        

ميدانياً يف جمال الشؤون اإلنسانية وحفظ السالم وبناء السالم واألنشطة اإلمنائية، وغـري             
ذلك، أن يكفلوا إيالء االهتمام الواجب إلجناز أنشطتهم واملواد ذات الصلة هبا جبميـع              

  .ة للمستفيديناللغات الرمسية أو بلغات العمل، مع مراعاة اللغة أو اللغات احمللي

  إنفاذ مبدأ املعاملة املتساوية للغات الرمسية ولغات العمل: دور الدول األعضاء  -دال  
مبا أن تطبيق التعددية اللغوية داخل املنظمات وأماناهتا هو مسؤولية املنظمات نفسها،              -١٩٢

 األساسية مليثاق   ينبغي للدول األعضاء أن تؤكد جمدداً التزامها هبذه السياسة اليت جتّسد النصوص           
األمم املتحدة وروحه، بغية بناء أمم متحدة ختدم مجيع األعضاء على قدم املساواة دون أي متييز                

لذلك، ينبغي للدول األعضاء، بدالً من اختاذها موقفاً سلبياً يف بعض األحيـان وهـي               . لغوي
بيق الفعال للتعدديـة    تشاهد فقدان التنوع اللغوي أن تقوم بدور أكثر فعالية لتعزيز ودعم التط           

  . اللغوية باستخدام األدوات املتاحة هلا من خالل سلطتها التشريعية وما تقدمه من دعم للميزانية
ومن األمثلة . تترّدد يف ممارسة حقوقها اللغوية واملطالبة هبا   أال  وينبغي للدول األعضاء      -١٩٣

عت باإلنكليزية فقط مشاريع على األوضاع غري املقبولة ما حدث يف جنيف مؤخراً عندما ُوزّ        
ومل تكـن أمـام     . قرارات حساسة تتعلق برتاع دائر يف بلد ناطق بالفرنسية يف غرب أفريقيا           

الدولة العضو املتأثرة نسخة فرنسية للنظر فيها أثناء املفاوضات احلساسة،  وهو ما ال ينبغـي          
 أن الوفورات اليت حتققت كما. أن حيدث يف أية منظمة متعددة اللغات ترعى السالم يف العامل         

من عدم ترمجة مشاريع القرارات من أجل عملية التفاوض ال قيمة هلا أمام خـسائر األرواح                



JIU/REP/2011/4 

63 GE.11-02117 

فاملسألة يف هناية األمر هي . اليت أُزهقت نتيجة التأّخر وسوء الفهم النامجني عن عدم فهم اللغة       
  . املال مقابل أرواح البشر: عدم التناسب بني القيم

يتعلق بالتعددية اللغوية، ال ميكن للقيود املالية أن تكون هي اإلطـار ملواءمـة        وفيما    -١٩٤
املعاملة املتساوية للغات على أساس معايري غري كافية، وللتدهور يف نوعية اخلدمات املستحقة             

وتتعامل األمم املتحدة مع القيم األساسية لإلنسانية بطريقة أبعد ما تكـون            . للدول األعضاء 
لشركة اخلاصة، كما أن وظيفة التعددية اللغوية ليست ترفـاً وإمنـا هـي أداة              عن أسلوب ا  

  . أساسية خلدمة اجلهات صاحبة املصلحة مبزيد من املساواة والفعالية والشفافية
  :ولضمان االمتثال لوالية التعددية اللغوية، يوصي املفتشون مبا يلي  

  ١٥التوصية 
ظومة األمم املتحدة، كمبدأ مـن مبـادئ        ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات من      

السياسة العامة، أن تقر الترتيبات الالزمة لضمان االلتزام الفعلي بتقدمي أعمال املنظمات            
  .األساسية جبميع اللغات الرمسية ولغات العمل، وذلك بوسائل منها عرب قنوات امليزانية

  اخلطوات التالية  -هاء  
  حداًأخاف من الرجل الذي قرأ كتاباً وا

هذه املقولة الالتينية األصل، اليت ُتعزى إىل أحد فالسفة القرن الثالث عـشر تومـا                 -١٩٥
اإلكويين، مناسبة جداً اليوم للتعبري عن االلتزام الفعلي لألمم املتحدة بالتنوع اللغـوي علـى          

، ١٩٩٥نوفمرب / الصادر يف تشرين الثاين٥٠/١١النحو الذي أكده جمدداً قرار اجلمعية العامة       
أن الطابع العاملي الذي تتسم به األمم املتحدة، ونتيجته الطبيعيـة           : "والذي ينص على ما يلي    

املتمثلة يف تعدد اللغات، ينطويان، بالنسبة لكل دولة عضو يف املنظمة أياً كانت اللغة الرمسية               
  ".اليت تتكلمها، على احلق والواجب بأن تفهم اآلخرين ويفهموها

د، ينّوه املفتشون مع التقدير باألعمال واملبادرات اليت اختـذهتا إدارة           ويف هذا الصد    -١٩٦
اليت يتوىل رئيسها رئاسة االجتماع السنوي الدويل املعـين         (شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات     

للتصدي للتحديات الراهنة يف جمال خدمات املؤمترات       ) بترتيبات اللغات والوثائق واملنشورات   
وبينما رّحب املفتشون بتعيني منسق جديد      . تطبيق الفعال للتعددية اللغوية   واللغات من أجل ال   

للتعددية اللغوية، بصفته رئيس إدارة شؤون اإلعالم، فإهنم يرون، وفقاً لوالية املنسق، ضرورة             
وقـد  . وضع خطط عمل استراتيجية مبساعدة شبكة كاملة املقومات من جهات االتـصال           

بتمهيدها الطريق للتنوع اللغوي اسـتناداً إىل الترتيبـات        حذت منظمات أخرى هذا احلذو،      
وهـي  (املخصصة اليت أعدها الرؤساء التنفيذيون هلذه املنظمات، واعتمدهتا هيئاهتا الرئاسية           

منظمة األغذية والزراعة، واليونسكو، واليونيدو، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومنظمـة   
  ). الصحة العاملية، وغريها
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وبالنظر إىل العوائق املتكررة أمام التطبيق الكامل للتعددية اللغوية يف مجيع مستويات              -١٩٧
  : املنظومة، يؤكد املفتشون ضرورة قيام مؤسسات منظومة األمم املتحدة مبا يلي

االلتزام احلازم مببادئ املساواة بني اللغات الرمسية واالسـتخدام املتـساوي         )أ(  
   مبا يف ذلك استخدام لغات عمل إضافية يف مراكز عمل حمددة؛للغات العمل يف األمانات،

االشتراط رمسياً على مجيع املوظفني، يف سياق عمليات التوظيف والترقيـة،      )ب(  
  امتالك ناصية لغة عمل أخرى واحدة على األقل؛

مواصلة معاجلة املسائل املثرية للقلق، املتمثلة يف نقص املترمجني الـشفويني             )ج(  
ريني املؤهلني، والتخطيط للتعاقب الفعال، وتقدمي التدريب احملدد اهلدف، والتطـوير           والتحري
  الوظيفي؛
إنشاء فريق عامل معين بالتعددية اللغوية داخـل آليـة جملـس الرؤسـاء                )د(  

التنفيذيني، من أجل وضع سياسات واستراتيجيات عمل استناداً إىل التوصـيات الرئيـسية             
وي الدويل املعين بترتيبات اللغات والوثائق واملنـشورات وعـن          الصادرة عن االجتماع السن   

  . املنسقني املعنيني بالتعددية اللغوية
ويف سياق احلقائق االقتصادية والقيود املالية، فإن الدول األعضاء هي اليت ميكنـها               -١٩٨

 عـن   هل ينبغي لألمم املتحدة أن تتخلـى      : اإلجابة يف هناية األمر على هذا السؤال احملوري       
التزامها بالتنوع الثقايف داخل عامل واحد، وأن تنصاع، ألغراض براغماتيـة، لالجتـاه حنـو       
االقتصار حبكم الواقع على اإلملام بلغة واحدة وبثقافتها األحادية الفكر، أم أن األمم املتحدة              

ـ              تخدام تريد بالفعل الدفاع بقوة عن مبادئها القّيمة بالتمسك باحلق والواجب املتمثلني يف اس
  ؟"شعوب األمم املتحدة"تنوع اللغات خلدمة 

وبالنظر إىل أن التعددية اللغوية يف هذا السياق هي االستجابة الشرعية الوحيدة لتزايد    -١٩٩
، فإن املفتشني يعتقدون جازمني أن الوقت قد حان للهيئات الرئاسية ألن            "وحدة الفكر "منط  

 جادة لتحقيق التوازن السليم بني التطبيق الفعال        تخذ خطوات توأن  " تترجم أقواهلا إىل أفعال   "
للتعددية اللغوية وبني ختصيص املوارد الالزمة، استناداً إىل أولويات الـدول األعـضاء وإىل              

وبفـضل روح املـسؤولية     . استراتيجيات وممارسات األمانات يف مجيع مستويات املنظومة      
للرؤساء التنفيذيني السعي إىل إطالق     املشتركة من جانب أصحاب املصلحة الرئيسيني، ينبغي        

من خالل جملس الرؤساء    " سياسة واحدة لألمم املتحدة من أجل التعددية اللغوية       "استراتيجية  
  .التنفيذيني، والسعي إىل احلصول على الدعم املايل املناسب املقدم من هيئاهتا الرئاسية



JIU/REP/2011/4 

65 GE.11-02117 

  املرفق األول

  ات منظومـة األمـم املتحـدة       األطر الرمسية للتعددية اللغوية يف مؤسس         
  )٢٠١٠ استبيان وحدة التفتيش املشتركة، يفاستناداً إىل الردود الواردة (

 الوثائق املرجعية وجود إطار رمسي للتعددية اللغوية املنظمة

 ,A/RES/50/11, A/RES/52/23, A/RES/54/64 نعم األمم املتحدة

A/RES/56/262, A/RES/59/309, A/RES/61/266, 

A/RES/63/396 

اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة    
 لغريب آسيا

ال، ولكن توجد عـدة سياسـات       
لتعزيز التعددية اللغوية يف جمـاالت      

 عمل خمتلفة 

 الوثائق نفسها

اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة    
 آلسيا واحمليط اهلادئ

 الوثائق نفسها نعم

اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا 
 لكارييبالالتينية ومنطقة البحر ا

 الوثائق نفسها ال

ال، ولكن توجد نـصوص بـشأن        اللجنة االقتصادية ألفريقيا
لغــات عمــل اللجنــة يف بنــود 

 اختصاصها

 الوثائق نفسها

 الوثائق نفسها نعم اللجنة االقتصادية ألوروبا

 )TD/B/56/9/Rev.1(استراتيجية االتصاالت  نعم األونكتاد

النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة         منع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 )DP/1997/32(اإلمنائي ولصندوق األمم املتحدة للسكان 

 ST/AI/2001/5, ST/AI/189 نعم برنامج األمم املتحدة للبيئة 

النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة         نعم صندوق األمم املتحدة للسكان
 )DP/1997/32(ي ولصندوق األمم املتحدة للسكان اإلمنائ

 ٦٣/٣٠٦ و٥٠/١١قرارا اجلمعية العامة  نعم موئل األمم املتحدة 

مفوضية األمم املتحدة لـشؤون     
 الالجئني 

ال، ولكن توجد سياسات خمتلفـة      
 لتعزيز التعددية اللغوية

IOM/033-FOM/033/2010, IOM/05-/FOM/05/2006, 

SAMM 3.11, A/AC.96/187/Rev.6  

  CF/AI/2000-013 نعم اليونيسيف

مكتب األمم املتحـدة املعـين      
 باملخدرات واجلرمية 

 A/RES/63/306 نعم
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 الوثائق املرجعية وجود إطار رمسي للتعددية اللغوية املنظمة

سياسات معينة تدعم التعدديـة اللغويـة يف النظـامني           نعم األونروا
 األساسي واإلداري للموظفني الدوليني

 اللغوي وسياسة املـوارد     تشمل الوثائق سياسة التدريب    نعم برنامج األغذية العاملي
البشرية املتعلقة باإلجراءات اإلدارية للمـوظفني الفنـيني        

  الدوليني
البند الثامن واألربعون من الالئحة العامة      (النصوص األساسية    نعم منظمة األغذية والزراعة

 ،٥٣٠ دليل التعليمات اإلدارية للفـاو، البـاب         -) للمنظمة
 اهليئة الرئاسـية    -رات  والتذييل دال بشأن ترتيبات املؤمت    

 لـسنة  PC 81/6 - FC 92/13(املتضمنة سياسة اللغـات  
 التعميمات اإلدارية بشأن الترمجـة الـشفوية        -) ١٩٩٩

 )AC 2006/07 وAC 2006/13(والتحريرية 

تـشرين  ( القرارات السارية للجمعيـة      - ٩٩٥٨الوثيقة   نعم منظمة الطريان املدين الدويل
 )٢٠١٠أكتوبر /األول

 ٠٥-٥النظام األساسي للموظفني  نعم وكالة الدولية للطاقة الذريةال

 أوامر دائمة ومذكرات معلومات وإجراءات مكتبية خمتلفة نعم منظمة العمل الدولية

النظام الداخلي جلمعية املنظمة البحرية الدولية وجملـسها         ال املنظمة البحرية الدولية
 لتعددية اللغويةوجلاهنا، املتضمن السياسات املتعلقة با

 ١٥٤القرار  نعم االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٩-١الدليل اإلداري، الباب  نعم اليونسكو

منظمة األمم املتحـدة للتنميـة      
 )اليونيدو(الصناعية 

 IDB-36/Dec.2, IDB-38/11, GC.13/Res.4 نعم

   ال منظمة السياحة العاملية

 ٣١داري رقم التوجيه اإل نعم االحتاد الربيدي العاملي

ــرارات ج ص ع نعم منظمة الصحة العاملية ، ١١-٦٠، ج ص ع١٢-٦١القــ
 ،١٣-٣١ع ص ، ج ٣٠-٥١، ج ص ع   ٣٢-٥٠ج ص ع  

 ١٢١/٦، الوثيقة م ت٦ق-١٠٥م ت

، )PBC/15/9عقـب املقتـرح      (٢٥٠، الفقرة   A/48/26 نعم املنظمة العاملية للملكية الفكرية
A/48/11 Add. , A/48/11  

 )١٢٢-١١٧املواد : املرجع(الالئحة العامة للمنظمة  نعم ية لألرصاد اجلويةاملنظمة العامل



JIU/REP/2011/4 

67 GE.11-02117 

  املرفق الثاين

اللغات الرمسية ولغات العمل يف أمانات مؤسسات منظومة األمم املتحـدة               
  ) ٢٠١٠يف استبيان وحدة التفتيش املشتركة، الردود الواردة استناداً إىل (

 لغات العمل اللغات الرمسية املنظمة

 إ، ف إ، ر، س، ص، ع، ف أمانة األمم املتحدة

 إ، ع، ف إ، ع، ف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا     
 واحمليط اهلادئ

 إ، ف إ، ر، ص، ف

اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة      
 ومنطقة البحر الكارييب

 إ، س، ف إ، س، ف

 إ، ع، ف إ، ع، ف قتصادية ألفريقيااللجنة اال

 إ، ر، ف إ، ر، ف اللجنة االقتصادية ألوروبا

 إ، س، ع، ف إ، ر، س، ص، ع، ف األونكتاد

 إ، س، ف إ، س، ف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 إ، س، ف إ، ر، س، ص، ع، ف صندوق األمم املتحدة للسكان

 إ، س، ف إ، ر، س، ص، ع، ف اليونيسيف

 إ، ف إ، ر، س، ص، ع، ف ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمفو

 إ إ، ر، س، ص، ع، ف برنامج األغذية العاملي

 إ، س، ف إ، س، ص، ع، ف برنامج األمم املتحدة للبيئة

 إ، ف إ، ر، س، ص، ع، ف موئل األمم املتحدة

 إ إ، ع األونروا

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات     
 واجلرمية

 إ، ف  ر، س، ص، ع، فإ،

 إ، ف إ، ر، س، ص، ع، ف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 إ، ر، س، ص، ع، ف، م إ، س، ف منظمة العمل الدولية

 إ، ر، س، ص، ع، ف إ، ر، س، ص، ع، ف *منظمة األغذية والزراعة

 إ، ف ، ب، طهإ، ر، س، ص، ع، ف،  اليونسكو



JIU/REP/2011/4 

GE.11-02117 68 

 لغات العمل اللغات الرمسية املنظمة

 إ، ر، س، ص، ع، ف إ، ر، س، ص، ع، ف منظمة الطريان املدين الدويل

 إ، ر، س، ص، ع، ف إ، ر، س، ص، ع، ف **منظمة الصحة العاملية 

 إ، ف ف االحتاد الربيدي العاملي 

 إ، ر، س، ص، ع، ف إ، ر، س، ص، ع، ف االحتاد الدويل لالتصاالت

 إ، ر، س، ص، ع، ف إ، ر، س، ص، ع، ف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 إ، س، ف إ، ر، س، ص، ع، ف نظمة البحرية الدوليةامل

 إ، ر، س، ص، ع، ف  ***املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 )اليونيدو(

 إ، ف إ، ر، س، ص، ع، ف

 إ، س، ف إ، ر، س، ص، ع، ف منظمة السياحة العاملية

 إ  ر، س، ص، ع، فإ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لغـات  "و" اللغات الرمسيـة  "ال حتدد النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة مصطلحي           *
مثـل  (وُتستخدم لغات أخـرى     . ، وإمنا تشري فقط إىل اللغات املستخدمة يف املنظمة        "العمل

  .يف دورات حمددة) األملانية والربتغالية
لغات الرمسية كلغات عمـل يف اجتماعـات هيئاهتـا          تستخدم منظمة الصحة العاملية مجيع ال       **

اليت جيب استخدامها يف األمانات، وإمنا تسمح لكل      " لغات العمل "وال حتدد املنظمة    . الرئاسية
فاملكاتب اإلقليميـة للمنظمـة، مـثالً،    . مكتب باستخدام اللغات اليت تناسب موقعه وعمله 

  .تستخدم لغات عمل معينة مناسبة لإلقليم
وإمنا " اللغات الرمسية "دد النصوص الدستورية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية مصطلح         ال حت   ***

يف جلان  ) مثل األملانية والكورية واليابانية   (وُتستخدم لغات أخرى    . تشري فقط إىل لغات العمل    
  .معينة

العربيـة؛  : ية؛ ع اإليطال: الصينية؛ ط : اإلسبانية؛ ص : الروسية؛ س : الربتغالية؛ ر : اإلنكليزية؛ ب : إ
  .اهلندية: هاألملانية؛ : الفرنسية؛ م: ف
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  املرفق الثالث

  األهلية وتقاسم التكاليف: التدريب اللغوي    

  يقدم التدريب على أساس تقاسم التكاليف إىل  يقدم تدريب جماين إىل

  مجيع املوظفني  املنظمة 
املوظفني 
 األساسيني

غري املـوظفني   /آخرين
 متدربني، مستشارين، (

متقاعدين، دبلوماسيني،  
  املوظفون  )وما إىل ذلك

غري املـوظفني   /آخرين
متدربني، مستشارين،  (

متقاعدين، دبلوماسيني،  
  )وما إىل ذلك

/ األزواج
 الزوجات

 X     X X    األمم املتحدة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

   لغريب آسيا
X 

       

اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
    ادئآلسيا واحمليط اهل

X 
    

X X 

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
    ومنطقة البحر الكارييب

X 
    

X X 

 X     X X    اللجنة االقتصادية ألفريقيا
              اللجنة االقتصادية ألوروبا

 X     X X    األونكتاد
 X     X X    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
              برنامج األمم املتحدة للبيئة

         X    مم املتحدة للسكانصندوق األ
   X     X    موئل األمم املتحدة

 X*    X        مفوضية شؤون الالجئني 

           X  اليونيسيف
مكتب األمم املتحدة املعين 

  باملخدرات واجلرمية
X 

     
X X 

      )مبن فيهم أفراد األسرة (X X X  األونروا
     X        برنامج األغذية العاملي

            X  منظمة األغذية والزراعة
 X X X        منظمة الطريان املدين الدويل
 X X X        الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 X X X        منظمة العمل الدولية
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          X    املنظمة البحرية الدولية
            X  االحتاد الدويل لالتصاالت

 X      X X    اليونسكو
منظمة األمم املتحدة للتنمية 

  X        X    الصناعية 
   X X        سياحة العامليةمنظمة ال

           X  االحتاد الربيدي العاملي
           X  منظمة الصحة العاملية

         X    املنظمة العاملية للملكية الفكرية
         X    املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

ـ                   * ط يف  تطبق مفوضية شؤون الالجئني منذ فترة سياسة تقاسم التكاليف لدورها يف تعزيز االلتـزام، لـيس فق
وبذلك ميكن للمنظمة أن تقدم تدريباً لغوياً أكثر فعاليـة إىل      . التسجيل للدراسات اللغوية وإمنا أيضاً الستكماهلا     

وللوصول إىل مجهور أوسع نطاقاً، ُتتاح دورات التعلم اإللكتروين جبميع اللغات الرمسية            . عدد أكرب من املوظفني   
  .لم يف الفصل الدراسيللموظفني الذين ال ميكنهم حضور دورات التع
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  املرفق الرابع

املنظمـات املـشاركة يف وحـدة       (املواقع الشبكية والتعددية اللغوية         
  )التفتيش املشتركة

  املنظمة
اللغات املـستخدمة يف    
  لغات إضافية صفحة االستقبال الرمسية

   إ، ر، س، ص، ع، ف  األمم املتحدة 
    إ، ع   آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب

اللجنة االقتصادية االجتماعية آلسيا واحملـيط      
  اهلادئ

  إ
  

اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة ألمريكـا       
  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  الربتغالية  إ، س، ف

    إ، ف  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
    إ  اللجنة االقتصادية ألوروبا

    إ، س، ف  األونكتاد 
    إ، س، ف   اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة

    إ، س، ص، ف  برنامج األمم املتحدة للبيئة
٢٤:  موقعاً شبكياً للمكاتب القطريـة     ٥٧  إ، س، ف  صندوق األمم املتحدة للسكان

 بالفرنسية،١٢ باإلسبانية،   ١٤باإلنكليزية،  
١الفارسـية،   / باإلنكليزية ١ بالربتغالية،   ٢

روسية، بال ١ باليابانية،   ١العربية،  /باإلنكليزية
   بالفييتنامية ١

أُضيف شريط أدوات جوجـل إىل املوقـع  إ، س، ص، ع  موئل األمم املتحدة
  إلتاحة عدة خيارات لغوية أخرى

 موقعاً شبكياً قطرياً باللغة أو باللغـات٤٨  إ  مفوضية شؤون الالجئني 
  األصلية، مبا يف ذلك مجيع اللغات الرمسية

لوطنية مسؤولة عن اللغات اإلضافيةاللجان ا   إ، س، ص، ع، ف  اليونيسيف
  املستخدمة يف املواقع القطرية

مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات        
  واجلرمية

  إ، ف
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  املنظمة
اللغات املـستخدمة يف    
  لغات إضافية صفحة االستقبال الرمسية

    إ، س، ف  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
  العربية  إ، ع  األونروا

ة، الربتغاليـة،األملانية، اإليطالية، اآليـسلندي   إ، ر، س، ص، ع، ف  برنامج األغذية العاملي 
التشيكية، الدامنركية، السلوفاكية، السويدية،

  الفنلندية، الكورية، النروجيية، اهلولندية
مثل اإليطاليـة(تستخدم لغات أخرى حملياً      إ، ر، س، ص، ع، ف  منظمة األغذية والزراعة

  )والربتغالية واليابانية
    إ، ف  منظمة الطريان املدين الدويل

    إ  للطاقة الذريةالوكالة الدولية 
    إ، س، ف  منظمة العمل الدولية

    إ  املنظمة البحرية الدولية
   إ، ر، س، ص، ع، ف  االحتاد الدويل لالتصاالت

اللجان الوطنية مسؤولة عن اللغات اإلضافية إ، ر، س، ص، ع، ف  اليونسكو
  املستخدمة يف املواقع القطرية

    ، فإ  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
    إ، س، ف  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

    إ، ر، س، ع، ف  منظمة السياحة العاملية
    إ، ف  االحتاد الربيدي العاملي
تستخدم لغات إضافية يف املواقع الـشبكية إ، ر، س، ص، ع، ف  منظمة الصحة العاملية

مثل األملانية يف املكتـب(للمكاتب اإلقليمية   
  )ااإلقليمية ألوروب

   إ، ر، س، ص، ع، ف  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
   إ، ر، س، ص، ع، ف  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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  املرفق اخلامس

  مذكرات التفاهم املربمة بني املؤسسات األكادميية واألمم املتحدة     
  اجلامعة واملكان  تاريخ مذكرة التفاهم

   للدراسات اخلارجية، غوانغزو، الصنيجامعة غواندونغ  ٢٠١١مايو / أيار٢٤
  اجلامعة األمريكية بالقاهرة، مصر  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠
  جامعة نريويب، كينيا  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٩
  جامعة القديس يوسف، بريوت، لبنان  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩
  جامعة دمشق، سوريا  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧

  ٢٠١٠مارس / آذار٩
املدرسة العليا للمترمجني الشفويني والتحريـريني، وجامعـة الـسوربون

  ، فرنسا٣اجلديدة، باريس 
  معهد اإلدارة والتواصل بني الثقافات، فرنسا  ٢٠١٠مارس / آذار٨
  جامعة دو مون، بلجيكا  ٢٠١٠مارس / آذار٤
   االحتاد الروسيجامعة لومونوسوف موسكو احلكومية،  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٠
  جامعة منسك احلكومية للغويات، بيالروس  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٨
معهد مونتريي للدراسات الدولية، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٢
  وسيمعهد موسكو احلكومي للعالقات الدولية، االحتاد الر  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٥
  جامعة جنيف، سويسرا  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠
  جامعة شلمنقة، إسبانيا  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠
  جامعة باث، اململكة املتحدة   ٢٠٠٩فرباير / شباط١٨
  جامعة هرتزن احلكومية التربوية الروسية، االحتاد الروسي  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٨
  الصنيجامعة شانغهاي للدراسات الدولية،   ٢٠٠٨أغسطس / آب٥
  جامعة بيجني للدراسات اخلارجية، الصني  ٢٠٠٨أغسطس / آب٥
  جامعة وستمنستر، اململكة املتحدة  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠
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  املرفق السادس

للمترمجني الـشفويني   التفاق املربم بني الرابطة الدولية      بانطاق التغطية       
   *)٢٠١١-٢٠٠٧(وبني األمم املتحدة املختصني خبدمة املؤمترات 

  قائمة املنظمات األطراف يف االتفاق    
األمم املتحدة، مبا يف ذلك إداراهتا ومكاتبها وجلاهنا اإلقليمية، والصناديق والربامج والكيانات األخرى اليت تديرها                 -١

  أمانة األمم املتحدة؛
  منظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك مكاتبها اإلقليمية؛  -٢
  ؛والزراعةية منظمة األمم املتحدة لألغذ  -٣
  ؛)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   -٤
  منظمة الصحة العاملية، مبا يف ذلك مكاتبها اإلقليمية وبراجمها؛  -٥
  منظمة الطريان املدين الدويل؛  -٦
  االحتاد الربيدي العاملي؛  -٧
  االحتاد الدويل لالتصاالت؛  -٨
  اد اجلوية؛املنظمة العاملية لألرص  -٩

  املنظمة البحرية الدولية؛  -١٠
  ؛)الويبو(املنظمة العاملية للملكية الفكرية   -١١
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛  -١٢
  برنامج األغذية العاملي؛  -١٣
  منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛  -١٤
  ؛)اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   -١٥
  مركز التدريب التابع ملنظمة العمل الدولية، تورينو؛  -١٦

  الكيانات التنظيمية اليت يسري عليها االتفاق    
  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛  -١٧
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛  -١٨
  جامعة األمم املتحدة؛  -١٩
  مركز التجارة الدولية؛  -٢٠

__________  
ديد ملزم يف كانون     واسُتكملت بنجاح بإبرام اتفاق ج     ٢٠١١مايو  /بدأت مفاوضات جتديد االتفاق يف أيار       *  

 . سنوات٥ مدته ٢٠١١ديسمرب /األول
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  ة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛احملكم  -٢١
  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛  -٢٢
  جلنة األمم املتحدة للتعويضات؛  -٢٣
  منظمة الصحة للبلدان األمريكية؛  -٢٤
  ؛ملكافحة اإليدزبرنامج األمم املتحدة املشترك   -٢٥
  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا؛  -٢٦
  الوكالة الدولية لبحوث السرطان؛  -٢٧
  ؛)األنكوسركية(داء كالبية الذنب برنامج مكافحة   -٢٨
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛  -٢٩
  منظمة التجارة العاملية؛  -٣٠
  .االحتاد الدويل حلماية األصناف اجلديدة من النباتات  -٣١
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  املرفق السابع

رك بني الرابطة الدولية للمتـرمجني      املنظمات األطراف يف االتفاق املشت        
الشفويني املختصني خبدمة املؤمترات وبني اللجنة االستـشارية املعنيـة          

  (ACC/1991/PER/CM/3)باملسائل اإلدارية 
  األمم املتحدة؛  -١
  مكتب العمل الدويل؛  -٢
  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛  -٣
  ؛)اليونسكو(م والثقافة منظمة األمم املتحدة للتربية والعل  -٤
  منظمة الطريان املدين الدويل؛  -٥
  االحتاد الربيدي العاملي؛  -٦
  منظمة الصحة العاملية؛  -٧
  االحتاد الدويل لالتصاالت؛  -٨
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛  -٩

  املنظمة البحرية الدولية؛  -١٠
  ؛)الويبو(املنظمة العاملية للملكية الفكرية   -١١
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛  -١٢
  ؛)اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   -١٣
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛  -١٤
  ).سابقاً جمموعة االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة(منظمة التجارة العاملية   -١٥
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  املرفق الثامن

  اليت ينبغي اختاذها من جانب املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركةاستعراض اإلجراءات     
   الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

األثر املنشود
 

جملس الرؤساء التنفيذيني
 

األمم املتحدة
* 

األونكتاد
 

بامكتب األمم املتحـدة املعـين      
خدرات مل

 واجلرمية
 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

موئل األمم املتحدة
 

مفوضية شؤون الالجئني
 

األونروا
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان 

 

اليونيسيف
 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتب األمم املتحدة خلـدمات     
املشاريع

 

هيئة األمم املتحدة للمرأة
 

منظمة العمل
 الدولية

منظمة األغذية والزراعة 
 

اليونسكو
 

منظمة الطريان املدين الدويل
 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
االحتاد الدويل لالتصاالت 

 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 

املنظمة البحرية الدولية
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

اليونيدو
 

منظمة السياحة العامل
ية

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

                             الختاذ إجراءات

                           للعلم 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ه ١التوصية 
                           ذ ج ٢التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ه ٣التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  د ٤التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ه ٥التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ه ٦التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  د ٧التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ه ٨التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ه ٩التوصية 
                          ذ ذ ج ١٠التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ه ١١التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ه ١٢التوصية 
                          ذ  ب ١٣التوصية 
 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ه ١٤التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  د ١٥التوصية 

  .ةالتشريعياهليئة الختاذ قرار من جانب توصية   :ش  :شرح املختصرات
  .توصية الختاذ إجراءات من جانب الرئيس التنفيذي  :ذ  
  .توصية ال تستلزم اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة  :   

  . أخرى)ح(تعزيز الكفاءة؛  )ز( وفورات مالية كبرية؛ )و( تعزيز الفعالية؛ )ه(ال؛  تعزيز الضوابط واالمتث)د( تعزيز التنسيق والتعاون؛ )ج( تعميم أفضل املمارسات؛ )ب(تعزيز املساءلة؛   )أ(  :األثر املنشود
، خبالف األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمـم  (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات املدرجة يف نشرة األمني العام       *

  .ونروااألحدة، ومفوضية شؤون الالجئني، واملتحدة للبيئة، وموئل األمم املت
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