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 .اتاالجتماع إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكر. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية 
 الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٠مايو /أيار ١٢- ١٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت ١٠البند
     اللغاتتعدد

    د اللغاتتعد      
      تقرير من املدير العام    

 تقريرا عـن التطـورات املسـتجدة بشـأن      ٤-ق/١٣-م عم املدير العام وفقا للقرار يقد
 .ات يف اليونيدوتعدد اللغ

    
    مقدمة  -أوال  

ــدو         -١ ــرارا بشــأن تعــدد اللغــات يف اليوني ــة عشــرة ق ــه الثالث ــام يف دورت  اعتمــد املــؤمتر الع
علــى أمهيــة ضــمان متتــع مجيــع الــدول األعضــاء وكــذلك عمــوم          وأكّــد ) ٤-ق/١٣-م ع(

علومـات  يف البلدان الناميـة، بـأكرب قـدر ممكـن مـن سـبل احلصـول علـى م         اجلمهور، وخصوصا
وطلـب املـؤمتر أيضـا إىل املـدير العـام، يف      . املنظمة ووثائقها، من أجـل حتقيـق التنميـة الصـناعية    

أن يتخذ، يف حدود املـوارد املتاحـة، مجيـع التـدابري الالزمـة لضـمان التنفيـذ الـدقيق         مجلة أمور، 
ألعضـاء وكـذلك   لقواعد املنظمة اليت حتكم ترتيباا اللغوية من حيث عالقات املنظمة بـدوهلا ا 

يقـدم   وطلـب املـؤمتر كـذلك إىل املـدير العـام أن     . من حيث استخدام اللغات يف أعمال األمانة
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وعليـه،  . تنفيـذ القـرار  مرحليا عن  إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته السابعة والثالثني تقريرا
  .ا الصدديف هذ ذات صلة إىل توفري معلومات عما استجد من تطوراتتسعى هذه الوثيقة 

    
    معلومات خلفية  -ثانيا  

إىل التمييز بني لغات العمل واللغات الرمسيـة يف املمارسـة العمليـة لألمـم املتحـدة      يعود   -٢
بشـأن لغـيت العمـل    ليـوم  املطبقـة ا ساسـية  األقاعـدة  لرمسـي ل الصـدر  ويـرد امل . أوىل أيام تأسيسـها 

النظــام "املعنــون ، )١-د( ٢ة يف القــرار األمانــة العامــة لألمــم املتحــد يف  نكليزيــة والفرنســيةاإل
اختـارت  و. ١٩٤٦فربايـر  /شـباط  ١ ، الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف "اللغاتبشأن الداخلي 
يف املتداولـة  لتكون اللغـات الرمسيـة    والفرنسيةَ والصينيةَ والروسيةَ ليزيةَواإلنك اإلسبانيةَ اجلمعيةُ

ــات األخــرى    ــع اهليئ ــدل باســتثناء مجي ــة، حمكمــة الع ــان اإلن   الدولي ــا حـــُددت اللغت ــة بينم كليزي
  .لتكونا لغيت العملوالفرنسية 

اإلنكليزيــة ، دأبــت األمانــة علــى اســتخدام    ١٩٦٧ومنــذ تأســيس اليونيــدو يف عــام      -٣
املُشـار   )١-د( ٢مع قـرار اجلمعيـة العامـة    مبا يتماشى ، وذلك بوصفهما لغيت عملهاوالفرنسية 
القواعـد املتعلقـة   و، ١٩٨٥ يونيـه /حزيـران  ٢١سـتور اليونيـدو يف   د نفـاذ منذ بـدء  و. إليه أعاله

  أال ومهـــا ، اســـابقمطابقـــة لتلـــك املعمـــول ـــا باســـتخدام لغـــات العمـــل يف املنظمـــة ال تـــزال 
  .اإلنكليزية والفرنسية

ؤسســات علــى غــرار مــا هــو احلــال يف الكــثري مــن امل  ، وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه جيــري   -٤
ــة األمــم  األ ــز بــني اســتخدام لغــات العمــل   الاملتحــدة، خــرى يف منظوم ــدو   تميي ــة اليوني يف أمان

املـؤمتر العـام وجملـس التنميـة الصـناعية      وقـد اعتمـد   . السياسـات تقريـر  واستخدام لغات أجهزة 
مـن هـذه اهليئـات    واحـدة  لغات يف كل الاستخدام ا حيكم داخلي انة الربنامج وامليزانية نظامجلو
)ــا شــار إلياإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والصــينية  ، وهــي )ات رمسيــةلغــ يهــا عــادة علــى أ

 اهليئـات التشـريعية  قبـل الـدورة إىل   املقدمـة  وثائق يتم إصدار كل ال، وعليه. والفرنسيةوالعربية 
 ٦١املـادة  أي (ميع اللغات الست على النحو املنصوص عليه يف النظـام الـداخلي لكـل منـها     جب

وتتـاح أيضـا    ).لجنـة مـن نظـام ال   ٥٧لـس واملـادة   من نظام ا ٦٥واملادة  ملؤمتر العاممن نظام ا
املقدمـة أثنـاء   وثـائق  أمـا ال . ت على املوقـع الشـبكي لليونيـدو   جبميع اللغا اتقبل الدورما وثائق 

  .طنكليزية فقإلتصدر باف) اجتماعات ورقات غرفة(الدورة 
أو غريهــا مــن   التفاقــات مــع الــدول ومؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة      وتوضــع ا  -٥

. اإلنكليزيـة أو الفرنسـية  أي عمل اليونيـدو،  بإحدى لغيت  احلكومية الدوليةواهليئات املنظمات 
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لغـة رمسيـة   باالتفـاق  ذلـك  يـربم  أن  اتفـاق مـا  وعالوة على ذلك، عندما يرغب أيضا طـرف يف  
عـين يف  قسـم الترمجـة امل   يشـهد لطلب، شـريطة أن  متتثل لاألمانة فإن ليونيدو، من لغات اأخرى 

  .ع عليهاقبل التوقيتطابق النسخ األصلية فيينا على يف مكتب األمم املتحدة 
نكليزيـة والفرنسـية، وذلـك    باإلسبانية واإلإىل الدول األعضاء اخلطابات الرمسية  لُترسو  -٦
وميكـن  . األمم املتحدة بناء على تعليمات من الـدول املعنيـة  املتبعة حاليا يف شيا مع املمارسات امت

  .الفرنسيةبنكليزية أو اإلجلنة املوافقة على الربامج إما باريع إىل وثائق املشتقدمي 
    

    املساواة بني اللغات الرمسية يف األمانة  -ثالثا  
    إتاحة الوثائق التشريعية على اإلنترنت  -ألف  

٧-  ترجتم وت ر كـل وثـائق األجهـزة التشـريعية املقدمـة قبـل الـدورة وأثناءهـا وبعـدها          صـد
بانتظـام   هـذه الوثـائق علـى اإلنترنـت     تتـاح وعـالوة علـى ذلـك،    . اللغات الرمسية السـت ميع جب

منـذ أن  بالفعـل الـيت صـدرت    يف حتميـل املـواد املترمجـة    وقد أُحرِز تقدم كبري . ١٩٩٨منذ عام 
 قـارير أجهـزة  حتميـل مجيـع ت   ١٩٨٥ويتواصـل منـذ عـام    . أصبحت اليونيدو وكالـة متخصصـة  

  .على املوقع الشبكي املتاح للجمهور اللغات الستل تقرير السياسات بك
    

    املواد اإلعالمية واملساعدة التقنية والتدريب  - باء  
٨-    املعلومــات د املــؤمتر علــى أمهيــة تــوفري  فيمــا يتعلــق باملعلومــات التقنيــة األساســية، شــد

دة، عندما تكون تلـك  واملساعدة التقنية واملواد التدريبية اخلاصة باملنظمة بلغات البلدان املستفي
الـربامج اإلقليميـة يف األمانـة    وإىل جانب العمـل باإلنكليزيـة، تعمـل    . اللغات من لغات املنظمة

معظـم  و). أو الفرنسـية  إلسـبانية أو الروسـية  كا(ة املعنيـة  نطقامليف املتداولة للغة الرئيسية أيضا با
ــدو يف   ــي اليوني ــة   أممثل ــة العربي ــا واملنطق ــون فريقي ــتني، يتقن ــة   لغ ــا يســهل التواصــل باإلنكليزي مم

أو /وتسـتخدم يف معظـم األحيـان اإلنكليزيـة و     .احمللـيني  ءنظـرا المـع  داخل املكتب و الفرنسيةو
مع الدول األعضـاء وأصـحاب املصـلحة وخمتلـف     املتبادلة املراسالت اللغة الرئيسية للمنطقة يف 

تخدام اللغـة  فقـد أصـبح اسـ    ثا،أوروبـا والـدول املسـتقلة حـدي    ما خيص برنـامج  فيأما . الشركاء
ــة ويســـتخدم برنـــامج . مليـــات الربنـــامج بكفـــاءة ضـــروريا إلدارة عالروســـية  أمريكـــا الالتينيـ

  .ةمع املكاتب امليدانياليومية االتصاالت يف ذلك ، مبا واإلنكليزية أساساسبانية يب اإلـالكاريو
غالبـا مـا   وبناء القـدرات  التدريب أنشطة املساعدة التقنية وولدى القيام بأنشطة تقدمي   -٩

تقـدمي املسـاعدة   يف  ول،مـا تعـ   كثرياالربامج اإلقليمية فإن ولذلك، . املستفيدالبلد تستخدم لغة 
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. املســتفيدغــة البلــد يتقنــون ل مــوظفني مــن شــعبة صــوغ الــربامج والتعــاون الــتقين، علــى التقنيــة
. ةثنائيـة اللغـ  يف نصـوص  لغتني أو ب عاريعدد من املنشورات والوثائق ذات الصلة باملشيصدر و

بشـأن اختيـار املنشـورات     نصـح الاإلرشاد وتسدي جلنة املنشورات تقدم أيضا أن املرتأى ومن 
  .ىإىل لغات رمسية أخر تهاالرئيسية لترمج

متداولـة داخليـا   وثـائق رئيسـية   شـأن إتاحـة   بملحـوظ  قدم وقد أُحرِز يف جمال اإلدارة ت  -١٠
 ،يف اليونيــدوبشــأن تعــدد اللغــات  ٢-م/٣٦-م ت ص الــس قــررواســتجابة مل. العمــلبلغــيت 

 ٢٠٠٩الربـع األخـري مـن عـام     دراسة استقصائية يف  شعبة دعم الربامج واإلدارة العامةأطلقت 
ا أدلكتيبـات واالسـتمارات   مـن قبيـل الرسـائل التعميميـة وا     داخليـة، يقـة  وث ٥٣ى إىل حتديـد  مم

ــام، و نشــرات و ــدير الع ــها إىل الفرنســية تإىل طلــب امل ــوفّ. رمجت ــان  وتت ر اآلن بالفرنســية الوثيقت
 اللغـتني الشتراء إىل دليل ا، بينما ترجِم النظام املايل والقواعد املاليةومها ، التنفيذيتان الرئيسيتان

  .الفرنسيةاإلسبانية و
    

    تعيني املوظفني  - جيم  
ة احتــرام املســاواة بــني علــى أمهيــ) ٣الفقــرة ( ٤-ق/١٣-م عالقــرار شــدد املــؤمتر يف   -١١

اللغات الرمسية لـدى األمـم املتحـدة يف األمانـة، وطلـب إىل املـدير العـام مواصـلة اختـاذ التـدابري           
أن مـن اجلـدير بالـذكر    و. ومن دستور اليونيـد  ١١من املادة  ٥املناسبة ذا الشأن وفقا للفقرة 

إتقـان اللغـة   ، إضـافة إىل  هأنـ  لفنيـة تشـري عـادة إىل   الوظائف الشـاغرة مـن الفئـة ا   اإلعالنات عن 
هــي ميــزة بالنســبة   مــم املتحــدة  بغريهــا مــن لغــات األ   الفرنســية أوفــإن اإلملــام ب ، اإلنكليزيــة

ــة فيمــا   هــذا إدراج وستواصــل املنظمــة  . للمتقــدمني لشــغل الوظــائف  اإلشــارة بصــورة منهجي
ــةلفئــة اعــن الوظــائف الشــاغرة مــن  إعالنــات تنشــره مــن  طــاق توســيع ن، وذلــك بقصــد الفني

لشــغل الوظيفــة واملتحــدثني املــؤهلني ممكــن مــن املرشــحني  التوظيــف والوصــول إىل أكــرب عــدد
علـى  لوظـائف الشـاغرة   اإعالنـات  تـداول  يف نفـس السـياق، وحرصـا علـى     و. بلغتني إن أمكن
كمــا . بالفرنســيةالناطقــة عــالم إلأيضــا يف وســائل ااإلعالنــات تنشــر  هــذهفــإن ، نطــاق واســع

  .ةاللغات الرمسية لألمم املتحد أي منملوظفني ا متعلّكاليف ت يفاليونيدو تساهم 
    

    الدعوة وموقع اليونيدو على اإلنترنت  - دال  
باســتخدام و ةأيضــا إىل املــدير العــام أن يكفــل، يف حــدود املــوارد املتاحــ طلــب املــؤمتر   -١٢

هـا علـى   تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت اجلديـدة، نشـر أحـدث وثـائق اليونيـدو يف موقع      
املتعلقـة بإتاحـة   مكانيـات  اإلتطـوير  تدرج أيضـا يف  شبكة اإلنترنت جبميع لغات املنظمة، وأن ي
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الـدعوة  الفريـق املعـين بشـؤون    مناقشـات بـني   وبعد إجـراء  . لرمسية الستلغات االاملوقع جبميع 
، اتفـق علـى   اتأجهـزة تقريـر السياسـ   أمانـة  وممثلني عـن بعـض الـدول األعضـاء و     تواالتصاال

مجيـع  اسـتيعاب  الناحيـة التقنيـة علـى     علـى اإلنترنـت مـن   موقـع اليونيـدو    بالرغم من قـدرة نه، أ
 باللغـة الفرنسـية  إنشـاء موقـع    األويل سينصـب علـى  التركيـز  فـإن  لغات األمم املتحـدة السـت،   

اسـتعني خبـدمات خـبري استشـاري مـن النـاطقني       و. ةاليـ نكليزيـة احل اإل أساس الصيغةلى يقوم ع
حاليـا  املتاحـة  الفرنسية، والشروع يف ترمجـة النصـوص   بتجميع املعلومات املوجودة الفرنسية لب

قُـدمت  و. علـى اإلنترنـت   موقـع اليونيـدو  مـن  فرنسـية   إعـداد صـيغة  ، وحصـرا ليزية كباللغة اإلن
نـوفمرب  /إطالقهـا يف أواخـر تشـرين الثـاين    ىل الـدول األعضـاء قبـل    إاملوقـع  أولية مـن هـذا    صيغة

  .د املؤمتر العام، قبل انعقا٢٠٠٩
الــدعوة فــإن الفريــق املعــين بشــؤون     تــدفق املعلومــات،  اســتمرار ضــمانومواصــلة ل  -١٣

، وســيجري علــى وجــه   بشــكل منــتظم الفرنســي  ســعى إىل حتــديث املوقــع   ت سيواالتصــاال
. نكليزيــةالتزامن مــع نظرياــا باللغــة اإلحتميلــها بــوواألخبــار  اخلصــوص ترمجــة أبــرز املقــاالت 

األخبـار  حتسـينات علـى صـفحات    ، ات الفنيـة ذات الصـلة  بالتعاون مع الوحد وسوف تجرى،
، ســوف وأخــريا. لــتمكني اســتخدام آليــات أوتوماتيــة إلدخــال البيانــات وحفظهــا ألحــداث وا

تعليمية يف خمتلف الدول األعضاء مـن   ترتيبات تعاونية مع مؤسساتوضع اليونيدو إىل تسعى 
  .األمم املتحدةة األخرى يف لغات الرمسيباليب الوأخرى على شبكة صفحات إنشاء أجل 
إنشاء مواقع خاصـة ـا   ملزيد من املكاتب امليدانية على وتسعى املنظمة أيضا إىل محل ا  -١٤

أنشـأ مواقـع   بالفعـل، وبعضـها   اليت قامت بذلك عدد من املكاتب امليدانية مثة و. نترنتعلى اإل
-مجهوريــة(وإيــران ) باإلســبانية فقــط (إثيوبيــا وأورغــواي  : ، وهــيكثر مــن لغــة واحــدة  بــأ

ــونس  ) اإلســالمية ــا وت ــة (وباكســتان وتركي ــة تنــ ) بالفرنســية واإلنكليزي زانيا املتحــدة ـومجهوري
ــنغال   ــا والسـ ــة(وجنـــوب أفريقيـ ــية واإلنكليزيـ ــا و) بالفرنسـ ــقر والصـــني وكينيـ ــان ومدغشـ لبنـ

تنشــئ أن  املنتظــر مــنإن رهنــا بتــوفر األمــوال، فــو. واهلنــد واملغــربومصــر ) بالفرنســية أيضــا(
الكـامريون  السودان وفييت نـام و زائر وتايلند واجل: املكاتب التالية أيضا مواقعها على اإلنترنت

  .ونيجرييا) سبانيةباإل(وكولومبيا واملكسيك ) بالفرنسية(
    

    اللغاتتنسيق مسألة تعدد   -رابعا  
، ٢٠٠٩يف عــام  الثنيالسادســة والــثالــس ســألة تعــدد اللغــات يف دورة منــذ إثــارة م  -١٥

 ، فضـال عـن  العمـل  ستخدام لغيتككل بشأن ااملنظمة  يفازداد بشكل ملحوظ مستوى الوعي 
هـا باللغـات الـيت    وأصـحاب املصـلحة في   ء املنظمـة لالتصال مع مجيـع شـركا  توفر الوسائل أمهية 
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ــذ. يســتخدموا ــذل كــل  ول ــن أجــل مواصــلة   اجلهــودا، تب ــوع اللغــوي يف م ــز التن عمــل  تعزي
تعــيني منسـق لشــؤون تعــدد اللغــات ضــمن الوظــائف  وال يــزال قيــد النظــر موضــوع . ونيـدو الي

  .املوجودة يف املنظمة
    

    اإلجراء املطلوب من الس اختاذه  - خامسا  
  .ةلعلّ الس يود أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيق  -١٦
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