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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الثامنة والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
     د اللغاتتعّد

      د اللغاتتعّد    
      رة من األمانةمذكّ    

  اللغات يف اليونيدو،تعّددة بشأن رات املستجّدم هذه الوثيقة معلومات عن التطّوتقدِّ   
 ).IDB.37/9الوثيقة (م إىل الدورة السابعة والثالثني للمجلس ث بذلك تقرير املدير العام املقدَّوحتدِّ

  
الـذي اعتمـده املـؤمتر      ) ٤-ق/١٣-م ع ( اللغات يف اليونيدو     تعّددعمالً بالقرار املعين ب     -١

 تقريـر مرحلـي بـشأن       م إىل اجمللس يف دورته الـسابعة والـثالثني        العام يف دورته الثالثة عشرة، قُدِّ     
وإحلاقا باملناقشات اليت أجرهتا الدول األعضاء خـالل تلـك الـدورة، تـسعى               .تنفيذ ذلك القرار  

 .رات ذات صلة يف هذا الصدد منذئذ من تطّودََّجَتا اسهذه الوثيقة إىل توفري معلومات عّم
    

   األنشطة املستحدثة داخلياً  -أوال 
   على اإلنترنتالدعوة وموقع اليونيدوأنشطة   - ألف  

عكف الفريق املعين بشؤون الدعوة واالتصاالت التـابع لـشعبة االسـتراتيجيات اإلقليميـة                -٢
والعمليات امليدانية على حتديث النسخة الفرنسية مـن موقـع اليونيـدو الـشبكي وواصـل تطويرهـا                  
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ى وحتقيقــاً أيــضاً هلــدف إنــشاء صــفحات شــبكية بلغــات رمسيــة أخــر .مبــساعدة خــبري استــشاري
 الفريق املعين بشؤون الـدعوة واالتـصاالت اإلطـار املرجعـي لربنـامج تـدريب                لألمم املتحدة، أعدَّ  

ويقـوم فـرع إدارة    . قائمـة باملؤسـسات التعليميـة احملتملـة       اللغـات، كمـا أعـدَّ      تعّددداخلي خاص ب  
ــدو، ويقــيِّ     ــداخلي لليوني ــامج التــدريب ال ــاً باســتعراض لربن ــشرية حالي طــار هــذا م، يف إاملــوارد الب

 .االستعراض، إمكانية إقامة تعاون أوثق مع املؤسسات التعليمية
    

    تعيني املوظفني وتدريبهم  - باء  
واصلت املنظمـة بانتظـام تـضمني إعالنـات الوظـائف الـشاغرة مـن الفئـة الفنيـة شـرط                       -٣

نات عـن   فجميع اإلعال  .اإلنكليزيةإملام املتقدمني بلغات رمسية أخرى لألمم املتحدة إضافة إىل          
زت اليونيـدو  كمـا عـزّ   .نت ذلـك الـشرط     تـضمّ  ٢٠١٠الوظائف الشاغرة من الفئة الفنية لعـام        

جهودهــا الراميــة إىل توســيع نطــاق انتــشار إعالنــات الوظــائف الــشاغرة لتــصل إىل أكــرب عــدد 
وعــالوة علـى نـشر إعالنـات الوظــائف     .لني احملتمـل إملـامهم بلغـتني   حني املــؤّهممكـن مـن املرشّـ   

على موقع اليونيدو الشبكي وتوزيعها املنـتظم علـى البعثـات الدائمـة للـدول األعـضاء                 الشاغرة  
واملنظمات الدولية األخـرى واملؤسـسات األكادمييـة والرابطـات املهنيـة، فقـد واصـلت املنظمـة                  
نشر إعالناهتا عن الوظائف الشاغرة يف وسائط اإلعالم اإلقليميـة اخلارجيـة الـيت تغطـي أوروبـا               

 .ي وأفريقيا وآسياـتينية والكاريبوأمريكا الال

ة ، املؤرخّـ  UNIDO/DGB/(M).117نـشرة املـدير العـام       (وتدعم سياسة الـتعلم اجلديـدة         -٤
 اللغــات، املــوظفني يف الــسعي الكتــساب تعــّدد، الراميــة إىل تعزيــز )٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٢

 تلـك املهـارات بـدفع       املهارات اللغوية اخلاصة باللغات الرمسيـة الـست لألمـم املتحـدة وحتـسني             
كامل رسوم الدورات املنجزة بنجاح يف املؤسسات املعتمـدة لـدى األمـم املتحـدة عوضـاً عـن                   

وتقتــضي هــذه الــسياسة أيــضاً تــسديد كامــل   .دفــع نــصف الرســوم كمــا كــان الوضــع ســابقاً 
 .تكاليف مشاركة املوظفني الناجحة يف امتحانات الكفاءة اللغوية باللغات الرمسية الست

    
    املواد اإلعالمية واملساعدة التقنية والتدريب  - جيم  

ُترجم، خـالل فتـرة الـسنتني األخـرية، عـدد مـن املنـشورات والنـشرات التقنيـة ومـواد                       -٥
أو اإلسـبانية، وكـذلك إىل اللغـة      / إىل الفرنسية و   اإلنكليزيةاملساعدة التقنية والتدريب من اللغة      
ومشلت هذه املنـشورات مجيـع جمـاالت التعـاون الـتقين             .يالعربية أو الروسية حسب البلد املتلقّ     

اخلاصة باليونيدو، مبا يف ذلك تنمية األعمال التجارية الزراعيـة؛ الـربامج اخلاصـة وأقـل البلـدان                  
منــواً؛ خــدمات األعمــال التجاريــة واالســتثمار والتكنولوجيــا؛ بنــاء القــدرات التجاريــة؛ الطاقــة 



IDB.38/11 

V.10-56533 3 
 

ــ وجــاء معظــم متويــل أعمــال الترمجــة مــن   .توكــول مونتريــالورر املنــاخ؛ اإلدارة البيئيــة وبوتغّي
رات يف هــذا اجملــال خــالل فتــريت وتعتــزم األمانــة متابعــة التطــّو .صة للمــشاريعاألمــوال املخّصــ

 .السنتني احلالية والقادمة
    

     اللغاتاألنشطة املتصلة بتعّددتنسيق   - دال  
، ٢٠٠٩ادسة والــثالثني يف عــام منــذ إثــارة مــسألة تعــّدد اللغــات يف دورة اجمللــس الــس  -٦

 اللغـات يف    تعـّدد  تنسيق داخلـي لألنـشطة املتـصلة مبـسألة           إىل إجراء جرى التأكيد على احلاجة     
ر املـشورة بـشأن مجيـع جوانـب         اليونيدو بالتعاون الوثيق مع الوحدات التنظيمية املعنية اليت تـوفّ         

ن ضـمن الوظـائف    اللغـات معـيَّ  تعـّدد ق لشؤون ويف هذا السياق، صار هناك منسّ  .هذه املسألة 
ق أيـضاً مبثابـة حلقـة وصـل مـع البعثـات             وسـيعمل هـذا املنـسّ      .املوجودة يف مكتب املـدير العـام      

 . اللغات يف اليونيدوتعّدد أسئلة متعلقة ب على أّيالدائمة ووحدة التفتيش املشتركة للرّد
    

    التطورات داخل منظومة األمم املتحدة   -ثانيا  
، شــاركت اليونيــدو مــع منظمــات أخــرى يف املرحلــة   ٢٠١٠ونيــه عــام ي/يف حزيــران  -٧

ــدة التفتــيش املــشتركة حتــت عنــوان        ــتعراض الــذي جتريــه وح  اللغــات يف تعــّدد"األوىل لالس
ويـأيت هـذا االسـتعراض متابعـة لتقريـر وحـدة        ".حالة التنفيذ  :مؤسسات منظومة األمم املتحدة   

وكــان   .بــشأن املوضــوع ذاتــه   JIU/REP/2002/11التفتــيش املــشتركة علــى نطــاق املنظومــة     
ــع املنظمــات املــشاركة، وسيتــضمّ      ــع اســتبيان علــى مجي ــد اســتهل بتوزي ــضاً االســتعراض ق ن أي

وتناول االستبيان، الـذي طُلـب       .ى الفروع يف اليونيدو   شو الوحدة إىل شتّ   زيارات يقوم هبا مفتّ   
بات املـوظفني اللغويـة والوصـول       من أمانة اليونيدو تعبئته، مسائل مثل امتحانات اللغات وتدري        

د وبينمـا حيـدّ   .إىل املعلومات وإنشاء مواقع شبكية سعيا إىل حتقيق املساواة بـني اللغـات الرمسيـة        
استعراض وحدة التفتيش املشتركة أفـضل املمارسـات ويوصـي بـإجراءات ملزيـد مـن التحـسني                  

د الـدول  ألمـم املتحـدة ممـا يـزوّ    م أثـر التـدابري املتخـذة داخـل منظومـة ا          عند االقتضاء، فإنه سيقيّ   
 أثنـاء   ٢٠١١األعضاء بإطاللة عامة شاملة على املسألة عند نظرها يف تقرير األمـني العـام لعـام                 

  . العامةللجمعيةانعقاد الدورة السادسة والستني 
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -ثالثا  
  .ردة يف هذه الوثيقة أن حييط علماً باملعلومات الوالعلّ اجمللس يوّد  -٨
 


