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موجز تنفيذي: اهلدف واالستنتاجات والتوصيات 

 
اهلدف: مساعدة اهليئات التشريعية واألمانات يف اجلهود اليت تبذهلا للتصدي لتحديات صيانة وحتسني 

املضمون املتعدد اللغات للخدمات الذي يتطلبه الطابع العاملي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة 
   
ـــــم املتحــــدة  مركـــز اللغـــات املســـتخدمة يف منظومـــة األم

(الفصل األول) 
تسـتعمل اللغـات يف مؤسسـات منظومـة األمـــم املتحــدة  ألف-
لتوفـري خدمـات الترمجـــة الشــفوية والترمجــة التحريريــة ملختلــف 
أنــــواع االجتماعــــات وكذلــــك ألغــــراض االتصــــال ونشــــــر 
املعلومـات، وذلـك بصـــرف النظــر عمــا ميكــن أن ينطبــق علــى 
ـــدد اللغــات هــو يف نظــر معظــم  مركزهـا مـن مصطلحـات. وتع
املنظمات النتيجة الطبيعية لطابعـها العـاملي، وقـد أصـرت هيئـات 
إدارـا مـرارًا علـى ضـرورة ضمـان تطبيـق قواعـد تعـاُدل اللغــات 
تطبيقـاً تامـاً. ومـع ذلـك، فـإن اجتماعـات كثـرية حيضرهـــا ممثلــو 
الدول األعضاء ال تـزال تعقـد بـدون ترمجـة شـفوية أو بـدون أن 
تكـون الوثـائق متاحـة جبميـع اللغـات املقـررة. وقـد تسـهم احلالــة 
الناجتة عن ذلك يف ميش بعض اموعات اللغوية، خاصـة مـن 
البلـدان الناميـة، لدرجـة ال تسـمح هلـــا باإلســهام يف التوصــل إىل 
نتــائج هــذه االجتماعــات علــى قــدم املســاواة مــع اموعــــات 
األخرى. ومما ميكـن أن ييسـر التحسـينات الـيت تسـعى األمانـات 
إىل إدخاهلـا هـــو زيــادة توضيــح األهــداف املتوقــع حتقيقــها مــن 
اخلدمات باستعمال لغات خمتلفة لتلبية احتياجات مجاهـري بعينـها 

(الفقرات ١١ إىل ٣٤). 
التوصية ١ 

لعـلّ اهليئـات التشـريعية تســـتعرض وتوضــح، علــى 
ـــيت ســتقدمها األمانــات وتشــري فيــها إىل  أسـاس البيانـات ال
مستوى خدمات اللغات املتاح حاليـاً فيمـا يتعلـق بكـل لغـة 
لعقد االجتماعات ونشر املعلومات، مركز اللغات املختلفـة 
ـــن  املســتعملة يف منظمــة كــل منــها وذلــك لتوفــري مزيــد م

ـــذا الصــدد،  اإلرشـاد بشـأن توقعـات الـدول األعضـاء يف ه
وفقاً للمبادئ التالية: 

يف إطـار القواعـد الواجبــة التطبيــق لتنظيــم  (أ)
اســتعمال اللغــات، جيــب أن يكــون اهلــدف الرئيســي مـــن 
الترتيبات اليت تتخذ يف جمال اللغات لعقـد أي اجتمـاع هـو 
تكافؤ فرص مجيع املشتركني لإلسـهام يف العمليـة التشـريعية 

أو يف صياغة نواتج االجتماع، حسب مقتضى احلال؛ 
فيمـــا يتعلـــق باجتماعـــات هيئــــات اإلدارة  (ب)
واالجتماعات احلكومية الدولية األخرى، ينبغي التقيد متاماً 
بالترتيبات اللغوية املنصوص عليها يف النظام الداخلي، ما مل 
ــــة  يقــرر األعضــاء خــالف ذلــك؛ وعلــى األمانــات يف حال
عجزهـا عـن توفـري وثـــائق مــا قبــل الــدورة جبميــع اللغــات 
املقــررة ألســباب ال تتحكــم فيــها أن تقــوم اســتثنائياً هـــذه 
الوثـائق مؤقتـاً بصيغـة خمتصـرة أو يف شـكل موجـــز تنفيــذي 

باللغات املعنية يف احلدود الزمنية املقررة؛ 
ينبغي أن تراعى يف تنظيم فئات أخـرى مـن  (ج)
االجتماعــات مثــل اجتماعــات أفرقــة اخلــرباء أو احللقـــات 

الدراسية الكفاءة اللغوية للمدعوين إىل حضورها؛ 
مع أن اللغات املستعملة يف نشر املعلومات  (د)
ينبغي أن يكون اهلدف منها هـو توعيـة اجلماهـري املسـتهدفة 
ـــإن  يف إطـار واليـة كـل منظمـة، علـى أوسـع نطـاق ممكـن، ف
نطاقها ينبغي أن يشـمل مجيـع اللغـات الـيت تسـتعملها عـادة 
كل منظمة، مع إيـالء االهتمـام الواجـب لتلـك الـيت تنطبـق 

على املستوى امليداين. 
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ـــة أو عــدة لغــات  ولقـد حـدد عـدد مـن املنظمـات لغ باء-
كلغة أو لغات عمل األمانـة، بينمـا مل تفعـل منظمـات أخـرى 
ذلك. وجرت العادة يف كثري من املنظمات على استعمال لغة 
عمـل حبكـم الواقـع تيسـريًا لالتصـاالت الداخليـة أو ألغـــراض 
أخرى. وإىل جانب لغـات العمـل املقـررة أو املسـتعملة حبكـم 
الواقع، يستعمل بعـض املوظفـني أو يشـجعون علـى اسـتعمال 
لغـات أخـــرى ألداء مهامــهم. وتلــزم زيــادة اســتعراض احلــد 
الفــاصل بــني لغــات العمــل املعــترف ــا واللغــات األخـــرى 
املسـتعملة يف العمـل، وخباصـة يف احلـــاالت الــيت أهــابت فيــها 
هيئــات اإلدارة بالرؤســــاء التنفيذيـــني كفالـــة التطبيـــق التـــام 
للقواعــد الــيت تقــوم عليــــها املمارســـة اللغويـــة فيمـــا يتعلـــق 

باستعمال اللغات داخل األمانات (الفقرات ٣٥ إىل ٣٧). 
التوصية ٢ 

ينبغــي للرؤســاء التنفيذيــني، كجـــزء مـــن عملـــهم 
املتعلق بتقدمي التقارير عن استعمال اللغـات، تزويـد هيئـات 
إدارـم مبعلومـات عـن مركـز اللغـات املســـتعملة يف العمــل 

داخل األمانة، وعليهم يف هذا الصدد أن يبينوا ما يلي:  
الشروط الالزمة لتهيئـة بيئـة تتيـح التطبيـق  (أ)
التام للقواعد املتعلقة باستعمال لغات العمل املقـررة، مبـا يف 

ذلك إتاحة قواعد البيانات وأدوات البحث؛ 
اآلثار املترتبة على استعمال أو عدم كفـاءة  (ب)
اســتعمال لغــة عمــل مســتعملة حبكــم الواقــع مــــن حيـــث 

سياسات التوظيف والتطوير الوظيفي؛ 
مـدى اسـتعمال املوظفـني مـن مجيـع مراكـــز  (ج)
العمل للغات أخرى ألداء وظائفـهم الرمسيـة واحلوافـز الـيت 

ميكن إتاحتها هلذا الغرض. 
تعدد اللغات وبيئة عمل األمانات (الفصل الثاين) 

يشترط يف املرشحني عند توظيفهم للمـرة األوىل معرفـة  جيم-
لغـة أو عـدة لغـات واتقاـا متامـاً كشـرط أساســـي. وإىل جــانب 

اللغة أو اللغات املطلوب معرفتها على هذا النحو والـيت جيـب أن 
ـــاً استحســان  تشـمل لغـة عمـل واحـدة علـى األقـل، يذكـر أحيان
معرفة لغة أو عـدة لغـات أخـرى. ويف اإلعالنـات عـن الوظـائف 
ـــدأ، اختيــار اللغــات املطلــوب  الشـاغرة، يتوقـف، مـن حيـث املب
ــــة علـــى  معرفتــها أو اللغــات الــيت تشــكل معرفتــها مــيزة إضافي
االحتياجات احملددة للوظيفة الواجب شغلها. ويالحظ مع ذلـك 
أحياناً أن معايري اختيـار اللغـات املشـترط أو املستحسـن معرفتـها 
ال توجد موحدة داخل نفس املنظمة، بل وداخـل نفـس الوحـدة 

اإلدارية (الفقرات ٥٠ إىل ٥٨). 
ـــــالن عــــن  وعـــالوة علـــى الوســـائل التقليديـــة لإلع دال-
ـــة هلــا، يــتزايد اإلعــالن بــالطرق  الوظـائف الشـاغرة أو الدعاي
اإللكترونية. ولترشيد عملية التوظيف أو التعجيل ا، يوصـي 
ـــالتقدم للوظــائف إلكترونيــاً مباشــرة  بعـض املنظمـات أيضـاً ب
وذلك مبلء االستمارة املخصصة هلـذا الغـرض مـع االحتفـاظ، 
مـن حيـث املبـدأ، بإمكانيـة تقـدمي طلبـات الترشـيح بالــربيد أو 
ــــا أن التواريـــخ احملـــددة للترشـــيح واحـــدة يف  بالفــاكس. ومب
احلالتني، فقد تكون لغة وشروط اإلعـالن يف صـاحل عـدد مـن 
املرشحني النتمائهم إىل جمموعة لغوية معينة أو لزيـادة سـهولة 

وصوهلم إىل شبكة اإلنترنت (الفقرات ٥٩-٦١). 
التوصية ٣ 

حرصاً على الشفافية وحفاظـاً إىل أقصـى حـد علـى 
تكـافؤ فـرص املرشـحني للوظـائف املختلفـة املتنـافس عليــها، 

ينبغي لرؤساء األمانة القيام مبا يلي: 
تطبيق قواعد موحدة حتكم اختيـار اللغـات  (أ)
ــا  الـيت تعتـرب معرفتـها شـرطاً أساسـياً أو مـيزة إضافيـة وفقـاً مل
تتطلبه الوظائف الواجب شغلها من شروط لغوية حمددة؛  
االسـتعاضة حسـب االقتضـاء عـن لغـــة األم  (ب)

بلغة التعليم األساسية؛ 
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ـــني ذوى  تصنيـف وظـائف املديريـن واملوظف (ج)
الرتــب العليـــا علـــى أســـاس املتطلبـــات اللغويـــة املرتبطـــة 
بالوظـــائف املعنيـــة وإدراج هـــذه املعلومـــــات يف التقــــارير 
الدورية اليت تقدم إىل األجهزة اإلدارية بشــأن إدارة املـوارد 

البشرية أو بشأن تكوين األمانة؛ 
العمل، احتراماً للقواعد اليت حتكم اسـتعمال  (د)
اللغات داخل األمانات، على ضمان عـدم تضـرر أي جمموعـة 
لغويــة بعينــها دون وجــه حــــق نتيجـــة ملـــيزة احلصـــول علـــى 
املعلومـات املتاحـــة إلكترونيــاً بشــأن الوظــائف الشــاغرة؛ ويف 
هـذا الصـدد، ومـا مل تكـن هنـاك حالـة اسـتثنائية تربرهـا دائـــرة 
التوظيـف، تكـون القـاعدة الواجـب اتباعـها هـي اإلعـالن عــن 
الوظـائف يف آن واحـد بلغتـــني علــى األقــل مــن لغــات عمــل 

األمانة أو بلغتني من لغات املنظمة حبسب احلالة؛ 
إتاحة فرصة االطالع علـى اإلعالنـات عـن  (ه)
الوظـائف الشـاغرة للمرشـحني الذيـــن ال تتوافــر هلــم ســبل 
الوصول إىل شبكة اإلنترنت وفرصة التقدم إلكترونياً لـدى 
املكتب احمللي املمثل للمنظمة أو لدى مكتب املنسـق املقيـم 

التابع ملنظومة األمم املتحدة لشغل تلك الوظائف. 
ــــها فـــرص االشـــتراك يف  تتيــح منظمــات كثــرية ملوظفي هاء-
دورات تدريبية لتعلم لغات خمتلفة من أجل تعزيـز تعـدد اللغـات 
وتشجعهم على اتقان هـذه اللغـات واسـتعماهلا يف إطـار عملـهم 
يف األمانـة. ورغـم ضخامـــة املبــالغ املســتثمرة أحيانــاً، ال توجــد 
سوى قلة من مؤشرات األداء اليت تسـمح بزيـادة تكييـف برامـج 
التدريــب لتيســري حتقيــق اهلــدف املتوخــى مــــع مراعـــاة مقـــدار 

املعارف اللغوية املوجودة بالفعل (الفقرات ٦٥-٧٠). 
يتطلـب تنفيـذ برامـج التعـاون التقـين توافـر الكفــاءات  واو-
اللغوية الالزمة لدى موظفي الكيانات املكلفة مبتابعة املشــاريع 
وفقـاً للبلـد أو املنطقـة الـيت سـيفذ فيــها كــل مشــروع. فعــدم 
توافر هذه الكفاءات قد يثري بعض الصعوبات لـدى عـدد مـن 
البلـدان املتلقيـة، ولكـن أثـر ذلـك علـى تنفيـذ الـربامج بكفـــاءة 

يلزم تقييمه (الفقرات ٧٦-٧٨). 

التوصية ٤ 
رؤســاء األمانــات مدعــــوون إىل مطالبـــة األجـــهزة 
املكلفـة بـالتقييم و/أو الرقابـة الداخليـة بـــإدراج مــا يلــي يف 

برامج عملهم لعام ٢٠٠٤: 
قائمة جرد شاملة باملعارف اللغوية املتوافرة  (أ)
بالفعل لدى املوظفني وتقييم برامج تعلم اللغات لبيان مدى 
مالءمـة هـذه الـربامج لألهـداف املتوخـاة وتقـدمي تقريـر عـن 

ذلك إىل هيئات اإلدارة بأنسب طريقة ممكنة؛ 
إجراء حتقيق داخلي ولدى البلـدان املتلقيـة  (ب)
املعنيـة أكـثر مـن غريهـا للتــأكد مــن أن الكفــاءات اللغويــة 
املتاحـة علـى مسـتوى الدوائـر املسـؤولة ال تؤثـر سـلباً علــى 
اآلجـال احملـددة للموافقـة علـى املشـاريع وتنفيذهـا بكفــاءة، 
خاصة إذا كانت اللغة الرمسيـة يف البلـد املتلقـي ليسـت لغـة 
العمـل العاديـــة يف األمانــة أو ليســت إحــدى اللغــات الــيت 

يتقنها املوظفون املختلفون املكلفون بتنفيذ املشاريع. 
تعـدد اللغـات خلدمـة الـدول األعضـاء وأصحـاب املصلحـــة 

اآلخرين خدمة أفضل (الفصل الثالث) 
ال يقتصـر اهلـدف الشـامل لتعـدد اللغـات علـى تيســري  زاي-
اشــتراك مجيــع الــدول األعضــاء اشــتراكاً كــامالً يف العمليــــة 
التشــريعية، بــل يتوخــى أيضــاً توعيــة اجلماهــري بوجــــه عـــام 
للمساعدة على بناء دعــم عـاملي واسـع النطـاق ويئـة الفـرص 
إلقامــة شــراكات. ومعرفــة مــدى رضــا املســتخدمني معرفـــة 
موثوقة قد ترشد من مث اجلـهود املبذولـة لالسـتجابة للنـداءات 
املوجهــة إلدخــال حتســينات وقــد تلــيب كذلــــك احتياجـــات 

اجلماهري املستهدفة تلبية أفضل (الفقرات ٧٩-٨٤). 
التوصية ٥ 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني القيام، حســب االقتضـاء، 
بإجراء مسح لتقييم مـدى رضـا املسـتخدمني عـن اخلدمـات 
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املقدمــة باللغــات املختلفــة يف ســياق االجتماعــات ولنشـــر 
املعلومــات تقييمــاً أفضــل؛ وجيــــب أن تشـــمل اموعـــات 
املستهدفة إلجراء هذا املسح ال اموعـات اللغويـة للـدول 
األعضـــاء فحســـــب، بــــل وكذلــــك اموعــــات املمثلــــة 
للمنظمات غري احلكومية وممثلي وسائط اإلعالم املعتمدين. 
مـع أن رضـــا املســتخدمني قــد يكــون مؤشــرًا مــهماً  حاء-
لألداء، كثريًا ما تواجه دوائر اللغات معوقات حتد مـن قدرـا 
علـى حتسـني مسـتوى ونوعيـة النواتـج، وذلـك بصـرف النظـــر 
عــن تفــاين املوظفــني املعنيــني. وال بــد مــــن التصـــدي هلـــذه 
املعوقـات تصديـاً أوىف لالسـتمرار يف جـذب وتعيـني موظفـــني 
لغويـني مؤهلـني أو االحتفـاظ ـم يف ظـل ســـوق تشــتد فيــها 
املنافسة عليهم. وقد تدفقت التقارير بوجه خاص علـى بعـض 
املنظمـات لدرجـة اسـتحال معـــها تقريبــاً تقــدمي وثــائق عاليــة 
اجلـودة جبميـع اللغـات ويف حـدود اآلجـال املقـــررة (الفقــرات 

٨٥-٨٨ و١٠٤-١٠٩). 
التوصية ٦ 

حفاظــاً علــى نوعيــة النواتــج الــيت تقــدم باللغـــات 
املختلفــــة يف املنظمــــات ومضموــــا املتعــــدد اللغــــــات أو 

حتسينهما: 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني إبقاء أعبـاء عمـل  (أ)
وحدات اللغات وظروف عملها األخـرى قيـد االسـتعراض 
املستمر، واختاذ التدابري التصحيحيـة الالزمـة ضمـن حـدود 
اختصاصــهم، مــع طرحــهم يف الوقــت ذاتــه علــى هيئـــات 
ـــادًا أو  إدارــم القضايــا الــيت تتطلــب نظرهــا فيــها أو إرش

قرارات منها بشأا؛ 
لعـلّ هيئـات اإلدارة تعيـد تقييـم احتياجاـــا  (ب)
فيما يتعلق باحلصول على الوثائق املتكـررة وتعيـد النظـر يف 
األحكـام الراهنــة ذات الصلــة بتقــدمي الوثــائق النابعــة مــن 
الدول األعضاء وذلك تكملة للجهود اليت تبذهلا األمانـات 

للحد عموماً من عدد الوثائق ولتقدميها يف موعدها. 

الـدول األعضـاء واألمانـات تتقاسـم املسـؤولية عـن إدخـــال 
مزيد من التحسينات (الفصل الرابع) 

لقد دعت هيئـات اإلدارة األمانـات إىل االلـتزام التـام  طاء-
بتعادل اللغات، ولكنـها نـادرًا مـا اعـترفت بـأن ذلـك يتطلـب 
ـــوارد. ولذلــك  إمـا توفـري مـوارد إضافيـة أو إعـادة ختصيـص امل
كثـريًا مـا اضطـر املديـرون إىل تنفيـــذ برامــج جديــدة أو تلبيــة 
طلبات مل يكن قد مت التخطيط هلا "يف حدود املوارد القائمـة" 
وواجهوا صعوبات من جراء استخدام املوارد إىل أقصى حــد. 
ــــرص أخـــرى إلقامـــة  وإىل جــانب امليزانيــة العاديــة، هنــاك ف
شراكات ومصادر للتمويل من خارج امليزانية ينبغي اعتبارهـا 
ـــدول  مبثابـة جـهود مكملـة ال كبدائـل لاللتزامـات اجلماعيـة لل
األعضـاء فيمـا يتعلـق بتحسـني مسـألة تعـــدد اللغــات. ولــدى 
ــــات عـــن  الــدول األعضــاء أداة مثاليــة لزيــادة مســاءلة األمان
اإلجنازات املتوقعة (الفقرات ١٢٧-١٣٦) بفضل بدء األخـذ 

بأسلوب امليزنة على أساس النتائج. 
التوصية ٧ 

لعلّ اهليئات التشريعية تقوم مبا يلي: 
تقريــر، كمســألة مــن مســائل السياســــات  (أ)
العامة، أن تكون امليزانيـة العاديـة مصـدر التمويـل الرئيسـي 
لدعــم اجلــهود الراميــة إىل خفــض حــاالت عــدم التــــوازن 

الراهنة يف استعمال اللغات، طبقاً للقرارات املعتمدة؛ 
تطلـــب، فيمـــا يتعلـــق بـــدورات امليزانيـــــة  (ب)
ـــع الــدول  القادمـة ومـن خـالل إجـراء مشـاورات مالئمـة م
ــــن امليزانيـــة  األعضــاء، أن يقــدم الرؤســاء التنفيذيــون ضم
ـــدد  الربناجميــة املقترحــة أهدافــاً ســبق حتديدهــا لتحســني تع
اللغـات والنتـــائج املتوقــع احلصــول عليــها مــن األولويــات 
ـــالء االعتبــار الواجــب  املقـرر تنفيذهـا علـى مراحـل، مـع إي
جلميع فرص إقامة الشراكات وملصادر التمويـل مـن خـارج 

امليزانية؛  
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ـــني أن يشــريوا  تطلـب إىل الرؤسـاء التنفيذي (ج)
علــى وجــه اخلصــوص يف اقتراحــام املتعلقــة بامليزانيـــة إىل 
اللغات اليت ستصدر ا املنشورات املخططـة واللغـات الـيت 
ستنشـر ـا مـواد املعلومـات علـى املواقـع املختلفـة للشـــبكة 
ـــاط  العامليــة؛ وينبغــي يف هــذا الصــدد أن يدللــوا علــى ارتب
اللغـات واملـوارد ذات الصلـة املسـتخدمة فيمـا يتعلـــق ــذه 

النواتج بتحقيق اإلجنازات املتوقعة؛ 
ترصــد التقــدم احملــرز عنــد النظــــر إمـــا يف  (د)
التقارير احملددة اليت تتعلق بتعدد اللغات أو يف التقارير اليت 
تتناول األداء الربناجمي اليت ينبغي أن تشمل مؤشرات ذات 

صلة. 
مل تسـتفد األمانـات بعـد اسـتفادة كاملـة مـن الترتيبـــات  ياء-
الداخليـة ومـن تعزيـز التعـاون بـني الوكـاالت خاصـة فيمـا يتعلــق 
بنشـر املعلومـات بشـأن القضايـا املتعـددة التخصصـات أو بشـــأن 
القضايـا العامليـة. ومثـة حاجـــة إىل حــدوث تغــري يف الثقافــة كــي 
تنعكس املهارات اللغوية داخـل اإلدارات أو الوحـدات انعكاسـاً 
ـــن يف  أفضـل يف مضمـون نواتـج األمانـة املتعـدد اللغـات، وال ميك
هــذا الصــدد أن تكــون هنــاك مبالغــة يف التشــديد علــــى أمهيـــة 
القدرات اللغوية الواجب توافرها يف كبـار املوظفـني واسـتعماهلم 
ـــتطاعة األمــني العــام لألمــم املتحــدة وأعضــاء  هلـا بفعاليـة. وباس
جملــس الرؤســاء التنفيذيــــني يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة املعـــين 
بالتنسيق، باعتبارهم رمزًا لوحـدة املنظومـة، القيـام بـدور قيـادي 
يبني بصورة أوضح أن تعـدد اللغـات ميثـل بـالفعل نتيجـة طبيعيـة 

للطابع العاملي ملنظمة كل منهم (الفقرات ١٣٧-١٤٦). 
التوصية ٨ 

ينبغــي للرؤســــاء التنفيذيـــني تشـــجيع أو مواصلـــة 
تشجيع موظفيهم وخباصة كبار موظفيهم علـى العمـل علـى 
ـــن  حـدوث تغـير ثقـايف داخـل األمانـات بزيـادة االسـتفادة م
قدرام اللغوية اليت جيـب أن تتحـول إىل مؤشـرات أوضـح 

يف مكان العمل. 

التوصية ٩ 
ينبغـي لألمـني العـام لألمـم املتحـدة، بصفتـــه رئيــس 
ــين  جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني يف منظومـة األمـم املتحـدة املع
ـــك  بالتنســيق ويف إطــار التقــارير الســنوية الــيت يقدمــها ذل
الـس إىل الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي، أن يشــري إىل 
مـدى إســـهام آليــة جملــس الرؤســاء التنفيذيــني يف منظومــة 
األمـم املتحـدة املعـين بالتنســـيق يف تعزيــز املضمــون املتعــدد 
اللغات الواقعة على الشبكة العاملية ويف العمل علـى حتسـني 
ــــات  ســبل حصــول مجيــع أصحــاب املصلحــة علــى املعلوم
املتعلقـة بالقضايـا العامليـة مـن مواقـع أعضائـه علـــى الشــبكة 

العاملية. 
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مقدمة 
تكـرر إدراج مسـألة تعـدد اللغـات يف جـداول أعمــال  -١
الكثري من هيئات إدارة مؤسسات منظومة األمم املتحـدة، مبـا 
يف ذلـك اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة الـيت نظـرت فيـها كــل 
سنتني منذ عام ١٩٩٥. ويف هذا الصـدد، ومبناسـبة االحتفـال 
مبرور مخسني عاماً على التوقيع على امليثـاق، وافقـت اجلمعيـة 
العامـــة يف ٢ تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب ١٩٩٥ علـــــى القــــرار 
١١/٥٠ بشأن تعدد اللغات الذي أشارت فيه إىل "أن الطـابع 
العاملي الذي تتسم به األمم املتحدة، ونتيجته الطبيعيـة املتمثلـة 
يف تعــدد اللغــات، ينطويــان، بالنســبة لكــل دولــــة عضـــو يف 
املنظمـة أيــا كــانت اللغــة الرمسيــة الــيت تتكلمــها، علــى حــق 
وواجـب أن تفـهم اآلخريـــن ويفــهموها". وشــددت اجلمعيــة 
أيضاً على "أمهية توفري فرص وصول مجيع احلكومـات ومجيـع 
قطاعـات اتمـع املـدين إىل وثـائق األمـم املتحـــدة وحمفوظاــا 
ومصارف بياناا جبميع اللغات الرمسيـة". وطلبـت إىل األمـني 
العـام "أن يكفـل التنفيـذ التـام للقـرارات الـيت حتـدد الترتيبـــات 
اللغوية سواء بالنسبة للغات الرمسيـة أو لغـيت العمـل يف األمانـة 

العامة" ودعت "الدول األعضاء إىل أن حتذو احلذو نفسه". 
وإمجاالً، ترى هيئات اإلدارة أن تنوع اللغات املقـررة  -٢
ليس مصدرًا لإلثراء العام وزيادة التفـاهم بـني دوهلـا األعضـاء 
فحسـب، بـل تعتـربه أيضـــاً مــيزة للمنظمــات يف أداء واليتــها 
املتمثلة يف نشر املعلومات. ورغم صدور قرارات ال حصر هلـا 
ـــد التــام  تشـدد علـى األمهيـة الـيت توليـها الـدول األعضـاء للتقي
بالقواعد اليت حتدد الترتيبـات اللغويـة لألجـهزة املختلفـة، فـإن 
أسـباباً عديـدة مل متكِّـن األمانـات دومـاً مـن أن توفـر خدمــات 
متعددة اللغات على مستويات تفي بتوقعـات مجيـع األطـراف 

صاحبة املصلحة. 

وقد أصدرت وحدة التفتيش املشتركة تقريرًا يف عـام  -٣
١٩٧٧ تناولت فيه عددًا من القضايا ذات الصلة بتنفيذ تعـدد 
اللغات(١)  أما هذا االستعراض فقـد أجرتـه الوحـدة بنـاء علـى 
اقـتراح أمـانيت منظمـة الصحـة العامليـة ومكتبـة األمـــم املتحــدة 
ـــعران بــالقلق أساســاً  (مكتبـة داغ مهرشـولد) اللتـني كانتـا تش
ــة إىل  لصعوبـة الوفـاء بالطلبـات املتكـررة هليئـيت إدارمـا الداعي
التقيــد التــام مببــدأ معاملــة اللغــــات معاملـــة متســـاوية إال إذا 
توافرت موارد مالية إضافية. وإىل جانب مراعاة دواعي القلق 
اخلاصة هذه، رأى املفتشون أن تقريرهم ينبغي أن يركز أيضـاً 
على أثر السياسات اللغويـة علـى أصحـاب املصلحـة اآلخريـن 
مثـل اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص اللذيـن كـان اشــتراكهما 
وتفاعلـهما مـع مؤسسـات منظومـــة األمــم املتحــدة يف طليعــة 
املبــادرات املهمــة الــيت اختذهــا األمــني العــام لألمــم املتحـــدة 

والرؤساء التنفيذيون اآلخرون. 
وقد أتاحت تقارير وقرارات حمددة تناولت خدمات أو  -٤
مســائل اللغــــات، وتقـــارير عـــن تنفيـــذ الـــربامج أو عـــن األداء 
الربنـــاجمي، وتقـــــارير ذات صلــــة بــــاملوضوع قدمتــــها اللجنــــة 
االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة، فضــالً عــــن عـــدد مـــن 
التقارير عن الرقابة الداخلية، معلومات مفيدة استكملتها الـردود 
علـى اسـتبيان مفصـل ُأرسـل إىل مجيـع أمانـات املنظمـــات املعنيــة 
املشتركة. وعالوة على ذلك، مت القيام ببعثـات ميدانيـة إىل عـدد 
من مقار العمل املختارة وإىل جلنتني إقليميتني. واطُلع على خربة 
اثنتـني مـن املؤسسـات غـري التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة - مهــا 
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وجلنــة االحتــاد 
األورويب - وحضـــر املفتشـــون اجتمـــاعني عقـــدا يف جنيـــــف، 
أحدمهـا هـو االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـــين بترتيبــات 

 __________
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اللغات والوثائق واملنشورات واآلخر هو االجتماع املشـترك بـني 
الوكـاالت املعـــين بالترمجــة مبســاعدة احلاســوب واملصطلحــات. 
وهم يودون اإلعراب عن خالص امتنـام جلميـع الذيـن أسـهموا 

إسهاماً كبريًا يف حتريام. 
ـــاً مــن  وبعـد اسـتعراض مركـز اللغـات املسـتمد أساس -٥
النظـام الداخلـي هليئـات إدارة خمتلفـة ومـن تشـريعات  أخــرى 
(الفصل الثاين) وحتليـل مـدى تأثـري بيئـة عمـل األمانـات علـى 
تنفيـذ تعـدد اللغـات (الفصـل الثـالث)، جيـــري التقريــر تقييمــاً 
ألفضـل الطـرق الـيت ميكـن ـا أن خيـدم تعـدد اللغـــات الــدول 
األعضـاء وغريهـــا مــن أصحــاب املصلحــة (الفصــل الرابــع). 
ويتناول الفصل األخري الدور الذي ميكن أن يقوم به كـل مـن 
الـدول األعضـــاء واألمانــات يف إطــار ــج تقاســم مســؤولية 
إدخال مزيد مـن التحسـينات. وإىل جـانب القضايـا املشـتركة 
اليت يغطيها هذا التقرير من زاويـة املنظومـة بأسـرها، سـتصدر 
إضافــات يف وقــت الحــق بشــأن دراســات حالــة عــدد مـــن 
املنظمـات املختـارة لتنـاول قضايـا وشـواغل أكـثر حتديـــدًا مــع 
االستفادة يف الوقت ذاته من أفضل املمارسات الــيت اتبعـت يف 

جهات أخرى. 
أوالً- مركـز اللغـات املســـتعملة يف مؤسســات منظومــة 

األمم املتحدة 
تغري املركــز الرمسـي للغـات املسـتعملة يف الدبلوماسـية  -٦
الدولية منذ القـرن التاسـع عشـر تغـريًا يرتبـط مباشـرة بطريقـة 
إدارة الدبلوماسـية ذاـا. فقبـل انعقـــاد مؤمتــر الســالم يف عــام 
ـــــن اســــتعملت فيــــهما  ١٩١٩ وإنشـــاء عصبـــة األمـــم اللذي
اإلنكليزيـة والفرنسـية للمـرة األوىل للترمجـة الشـفوية والترمجــة 
التحريرية، كانت املؤمترات الدوليـة الـيت تعقـد علـى املسـتوى 
احلكومـــي جتـــري حصـــــرًا بالفرنســــية، الــــيت كــــانت لغــــة 
الدبلوماسيني بال منازع. ومـع أن الفقـرة ١ مـن املـادة ٢ مـن 
ميثـاق األمـم املتحـــدة تعــترف بــأن "اهليئــة تقــوم علــى مبــدأ 
مساواة مجيع أعضائها يف السيادة" فإن املركـز الـذي حصلـت 

عليه اللغات من الدول املوقعة على امليثاق هلو خري دليـل علـى 
جهودها إلقامة توازن دقيـق بـني الواقـع السياسـي - اجلغـرايف 
الناتج عن احلرب العاملية الثانيـة وعزمـها علـى تغيـري املمارسـة 
الدبلوماسية اليت كانت متبعة يف القرن التاسـع عشـر ونزعتـها 
العمليـة الـيت كـانت نامجـة جزئيـاً عــن عوامــل التكلفــة. وقــد 
تصرفـت املنظمـات األخـرى الـيت أنشـئت بعـد احلـرب بنفـــس 

الطريقة. 
ــــة األمـــم  ورغــم أن لــدى معظــم مؤسســات منظوم -٧
املتحـدة نفـس عـدد األعضـاء تقريبـاً وأـــا تتقيــد مببــدأ تعــدد 
اللغـات كتعبـري عـن طابعـــها العــاملي، فــإن مركــز اللغــات ال 
ـــاوت بــني  يتفـاوت مـن منظمـة إىل أخـرى فحسـب، بـل ويتف
هيئات مستقلة تابعة لنفس املنظمة. فقد أشارت املصطلحـات 
املسـتخدمة إىل لغـات "النصـــوص ذات احلجيــة" و"النصــوص 
الرمسية" و"اللغات الرمسية" و"لغات العمل" و"لغات التـداول" 
و"لغـــات الوثـــاق" وإىل لغـــات ال تنـــدرج ضمـــــن أي مــــن 

التصنيفات املذكور أعاله. 
لغات النصوص ذات احلجية  ألف-

على غرار املادة ١١١ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة الـيت  -٨
تنــص علــى أن "النصــوص اإلســبانية واإلنكليزيــة والروســــية 
والصينيــة والفرنســية هــي نصــوص ذات حجيــة متســــاوية"، 
ُوقِّعت نصوص الصكوك املؤسسة للمنظمات املنشـأة مبوجـب 
معاهدات، أو نصوص املعاهدات اليت تديرها هذه املنظمـات، 
بلغة واحدة أو بعدد معني مـن اللغـات وتعتـرب هـذه النصـوص 
نصوصـاً ذات حجيـــة. وهلــذا النظــام القــانوين أمهيتــه ألن مــا 
يترتب عليه هو أن النـص ذا احلجيـة هـو الوحيـد الـذي ميكـن 
االستناد إليه يف تفسري أي حكم من أحكامه، خاصة يف حالـة 
الرتاع. ويف هذا الصدد، فإن احلالة القائمـة يف املنظمـة العامليـة 
للملكيـة الفكريـة كمـا هـي مبينـة يف اجلـدول األول-١ أدنـــاه 

فريدة من نوعها.  
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اجلدول األول-١ لغات "النصوص ذات احلجية" و"النصوص الرمسية" يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية   
لغـــة (لغـــات) النصـــوص ذات 

احلجية 
الوثائق املرجعية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

اإلســــــــــبانية، اإلنكليزيــــــــــة، 
الروسية، الفرنسية 

االتفاقيـة املؤسســـة للمنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة (١٩٦٧)، املــادة ٢٠ (١) (أ) 
ـــة" الــيت يعدهــا  و(٢)؛ وباإلضافـة إىل النصـوص ذات احلجيـة، هنـاك "النصـوص الرمسي
املدير العام باألملانية واإليطالية والربتغالية وبأي لغات أخرى قد حيددهـا مؤمتـر املنظمـة 

العاملية للملكية الفكرية. 
الفرنسية  اتفاقية باريس حلماية امللكيـة الصناعيـة، صـك سـتكهومل (١٩٦٧)، املـادة ٢٩(١) (أ) 

و(ب)؛ والنصـوص الرمسيـة الـيت تعـــد أيضــا باللغــات اإلســبانية واألملانيــة واإلنكليزيــة 
واإليطالية والربتغالية والروسية وأي لغات أخرى قد حتددها مجعية احتاد باريس. 

اإلنكليزية والفرنسية  اتفاقيـة بـرن حلمايـة املصنفـات األدبيـــة والفنيــة، صــك  بــاريس (١٩٧١)، املــادة ٣٧ 
ــة  (١) (أ) و(ب)؛ والنصـوص الرمسيـة باللغـات اإلسـبانية واألملانيـة واإليطاليـة والربتغالي

والعربية وبأي لغات أخرى قد حتددها مجعية احتاد برن. 
اإلنكليزية والفرنسية  معــاهدة التعــاون بشــأن الــرباءات (١٩٧٠)، املــادة ٦٧ (١) (أ) و(ب)؛ والنصـــوص 

الرمسية باللغات اإلسبانية واألملانية والربتغاليـة والروسـية واليابانيـة وبـأي لغـات أخـرى 
قد حتددها مجعية احتاد معاهدة التعــاون بشـأن الـرباءات (تشـمل هـذه اللغـات األخـرى 

حىت اآلن اإليطالية والصينية والعربية). 
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وإىل جانب "النصوص ذات احلجية" الـيت وقَّعـت ـا  -٩
االتفاقيـات واملعـاهدات، يقـوم املديـــر العــام للمنظمــة العامليــة 
للملكية الفكرية، بعد التشاور مـع احلكومـات املعنيـة بـاألمر، 
بإعداد "النصوص الرمسية" أيضاً هلذه الوثائق، باللغات املقـررة 
وبأي لغات أخرى قد حتددها هيئـة إدارة كـل اتفاقيـة أو كـل 
ــة  معـاهدة. وأفـاد املستشـار القـانوين املسـاعد يف املنظمـة العاملي
للملكيـة الفكريـة، ردًا علـى استفســار، بــأن "للنصــوص ذات 
ـــة القانونيــة حجيــة أكــرب مــن "النصــوص  احلجيـة" مـن الناحي
الرمسيــة" ولكــن جيــوز أيضــاً، مــن الناحيــة الفنيــة، "توثيــــق" 
"النصـوص الرمسيـة" مـن جـانب الـدول املعنيـة لتخويلـها نفــس 
املركز الرمسي الذي تتمتع به النصوص ذات احلجية. على أنـه 
ال يوجـد، فيمـا يبـدو، يف املمارســـة الفعليــة للمنظمــة العامليــة 

للملكية الفكرية أي فرق بينهما حقاً. 
ـــة  وال تتطـابق بـالضرورة لغـات النصـوص ذات احلجي -١٠
مع اللغات الرمسية. فعلى سـبيل املثـال، ظلـت لغـات نصـوص 
ميثاق األمم املتحدة  ذات احلجية هي اللغـات اخلمـس األوىل 
الرئيسية اليت اعتمدت يف عام ١٩٤٥ ومل تضف اللغة العربيـة 
إىل القائمـة عندمـــا أصبحــت لغــة رمسيــة. ويف منظمــة األمــم 
املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) الـيت توجـد فيــها 
ـــس  تســع لغــات رمسيــة للمؤمتــر وســت لغــات رمسيــة للمجل
التنفيـذي كمـا هـو مفصـل يف الفقـرة ١٦ أدنـاه، تنـص املـــادة 
ــــة بلغتـــني - مهـــا  الرابعــة عشــرة (١) علــى أن نــص االتفاقي
اإلنكليزيــة والفرنســية - يتســاويان يف احلجيــة. ويف منظمــــة 
ـــاو،  األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفـاو)، اختـذ مؤمتـر الف
عندما كانت اللغة العربية ال تزال مصنفة على أا "لغـة عمـل 
حمــدودة" واســتنادًا إىل مشــروع أويل أعدتــه جامعــة الــــدول 
العربيــة، القــرار ٦٩/١٠ املــؤرخ ٢٤ تشــرين الثــاين/نوفمـــرب 
١٩٦٩ الذي أقر مبوجبه النــص العـريب للدسـتور بوصفـه نصـاً 
ذا حجية وعدلت املادة الثانيـة والعشـرون مـن الدسـتور وفقـاً 
لذلك. ومسألة إضافة نصوص لغـات جديـدة كنصـوص ذات 

حجية للصكوك التأسيسية ليست مسألة ترمجة وثيقـة إىل لغـة 
أخرى فحسب لفـائدة اموعـات اللغويـة املعنيـة، بـل تـترتب 
ـــع األطــراف وتتطلــب  عليـها أيضـاً آثـار قانونيـة بالنسـبة جلمي
تعديـــل الدســـتور، وهـــي عمليـــة تـــتردد هيئـــــات اإلدارة يف 

تنفيذها. 
لغات التداول والوثائق  باء-

يقـدم املرفـق األول (أ) و(ب) معلومـات عـن اللغــات  -١١
املقـررة لألجـهزة املختلفـة يف األمـم املتحـدة واهليئـات املنتســبة 
إليـها مـن جهـة، وعـن تلـك املقـررة هليئـات إدارة  الوكـــاالت 
املتخصصــة والوكالــــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، مـــن اجلهـــة 
األخرى. وإىل جانب العدد احملدود من اللغـات الـيت اختـريت 
لتوفـري خدمـات الترمجـة الشـــفوية والترمجــة التحريريــة ــا يف 
األوقات العادية من جـانب األمانـات، جيـوز عمومـاً كقـاعدة 
عامـة اسـتعمال لغـات أخـرى إذا مـا قـامت الدولـة العضـــو أو 
الدول األعضاء الطالبة هلا بتحمل التكاليف ذات الصلـة كليـاً 
أو جزئياً. وباستثناء حالة االحتاد الربيدي العــاملي، وهـي حالـة 
خاصــة يــرد تفصيلــها أدنــاه، يبــدو أن مصــدر التمويــل مـــن 
امليزانية العادية أو من املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة هـو الـذي 
يشـكل مـن مث مسـة مهمـة متـيز بـــني اللغــات املقــررة واللغــات 

األخرى. 
اللغات الرمسية ولغات العمل  (أ)

ميــيز عــدد مــن املنظمــات، مبــا فيــها األمــم املتحـــدة  -١٢
واهليئات املنتسبة إليها، بني "اللغات الرمسية" و"لغـات العمـل" 
ولكن اآلثار املترتبة علـى هـذا املركـز يف حـد ذاتـه مـن حيـث 
خدمات اللغات اليت توفرها األمانــة ال تكـون واضحـة دائمـاً. 
وقد أقرت مجعيـة الصحـة العامليـة، يف قرارهـا ج ص ع ٣١-
١٣ املــؤرخ ١٨ أيــار/مــايو ١٩٧٨، بــأن "مفــــهوم اللغـــات 
الرمسيـة يف منظمـة الصحـــة العامليــة يتعلــق يف الوقــت احلــاضر 
بترمجـة الكلمـات امللقـاة ـــذه اللغــات ترمجــة شــفوية، بينمــا 
يتعلق مفهوم لغـات العمـل أساسـاً بالترمجـة التحريريـة ويطبـق 
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تطبيقاً عملياً مع مراعاة االحتياجــات احملـددة للـدول األعضـاء 
واجلمعية والس التنفيذي". 

ويف األمـــم املتحـــدة، نـــج أن التميـــيز بـــني اللغــــات  -١٣
ــــات "العمـــل" يف اهليئـــات التداوليـــة ال يقـــوم  "الرمسيــة" ولغ
بالضرورة على أساس ما إذا كـانت هـذه اللغـات تسـتعمل يف 
ــــابل اســـتعماهلا يف الترمجـــة التحريريـــة.  الترمجــة الشــفوية مق
ويرجع استخدام تعبريي "اللغات الرمسية" و"لغات العمـل" يف 
واقع األمر إىل قرار اجلمعيـة العامـة ٢ (د-١) الـذي اختـارت 
مبوجبـه أن تكـون اإلســـبانية واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة 
والفرنسـية لغـات رمسيـــة يف مجيــع األجــهزة باســتثناء حمكمــة 
العدل الدولية، بينما اعتربت اإلنكليزية والفرنسية لغيت عمـل. 
وبــالنظر إىل أن الترمجــة الشــفوية الفوريــة مل تكــن تســـتخدم 
بعد، فقد كـانت الكلمـات امللقـاة بـأي مـن اللغـات األخـرى 
الرمسيـة الثـالث تـترجم شـفوياً إىل كلتـا لغـيت العمـل وكـــانت 
مجيــع القــرارات والوثــائق األخــــرى املهمـــة تتـــاح باللغـــات 
الرمسيـة. ومنـذ ذلـك احلـني، ومـن خـالل اتبـاع ـج توســعي، 
أضـافت القـرارات املتالحقـة الـيت اختذـا اجلمعيـة العامـة اللغــة 
العربيـة إىل اللغـــات الرمسيــة اخلمــس األوىل للجمعيــة يف عــام 
١٩٧٣(٢)، بينما ارتفع عدد لغات العمل مـن لغتـني إىل سـت 
لغـات بـإدراج اإلسـبانية يف عـام ١٩٤٨(٣)، والروسـية يف عــام 
ــــام ١٩٧٣(٥). واللغـــات  ١٩٦٨(٤)، والصينيــة والعربيــة يف ع
الست املذكـورة أعاله هي أيضاً اللغات الرمسية ولغـات عمـل 

 __________
قــرار اجلمعيــة العامــة ٣١٩٠ (د-٢٨) املــؤرخ ١٨ كــــانون  (٢)

األول/ديسمرب ١٩٧٣. 
قـــرار اجلمعيـــة العامـــــة ٢٦٢ (د-٣) املــــؤرخ ١١ كــــانون  (٣)

األول/ديسمرب ١٩٤٨. 
قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٤٧٩ (د-٢٣) املــؤرخ ٢١ كــــانون  (٤)

األول/ديسمرب ١٩٦٨. 
ــــة ٣١٨٩ (د-٢٨) و٣١٩٠ (د-٢٨)  قـــرارا اجلمعيـــة العام (٥)

املؤرخان ١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٧٣ على التوايل. 

جملــس األمــن واللغــات الرمسيــة أيضــاً للمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعي الذي متثل اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية لغات 
عملـه. وعلـى أسـاس النظـام الداخلـــي الراهــن هلــذه األجــهزة 
الرئيسـية الثالثـة، ال خيتلـف مركـز اللغـات الرمسيـة عـن مركــز 
لغات العمل فيما يتعلق بالترمجـة الشـفوية والترمجـة التحريريـة 
إال يف الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي الــذي حتفــظ وثائقــه 

بلغات العمل فقط.  
ـــائي  والــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمن -١٤
ولصنـدوق األمـــم املتحــدة للســكان ميــيز أيضــاً بــني اللغــات 
"الرمسيـة" (اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيــة 
والفرنسية) ولغات "العمل (اإلسبانية واإلنكليزيـة والفرنسـية) 
ولكــن مجيــع الوثــائق الرمسيــة للمجلــس تــترجم إىل اللغــــات 
ــــات غـــرف  الرمسيــة الســت باســتثناء الــربامج القطريــة وورق

االجتماع اليت تترجم إىل لغات العمل فقط. 
وباستثناء اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة  -١٥
البحـر الكـارييب، ال يـــورد النظــام الداخلــي للجــان اإلقليميــة 
األخرى التابعة لألمم املتحـدة أي إشـارة إىل اللغـات الرمسيـة، 
بل تقتصر اإلشـارة فيـه علـى لغـات العمـل. وكمبـدأ، تـترجم 
الكلمـات الـيت تلقـى بـأي مـن لغـات العمـل شـفوياً إىل لغــات 
العمل األخرى وتتاح مجيع القـرارات والتوصيـات واملقـررات 
األخـرى الرمسيـة فضـــالً عــن التقــارير الســنوية جبميــع لغــات 
العمل. ومع ذلك، تنص املادة ٤٤ من النظام الداخلـي للجنـة 
االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـــة ومنطقــة البحــر الكــارييب علــى 
ـــة إىل الــس االقتصــادي  "إعـداد النـص النـهائي لتقريـر اللجن
ــــة  واالجتمـــاعي وقراراـــا باإلســـبانية واإلنكليزيـــة والربتغالي
ـــة للجنــة. وتكــون  والفرنسـية باعتبـار أـا متثـل اللغـات الرمسي
اإلسـبانية واإلنكليزيـة والفرنسـية هـي لغـات العمـل". وتنـــص 
املادة ٤٥ أيضاً علـى "أن تـترجم شـفوياً الكلمـات الـيت تلقـى 
بـأي مـن لغـات العمـل إىل لغـات العمـل األخــرى". وعمليــاً، 
تتحمـل الدولـة العضـو الـيت تطلـب خدمـات الترمجـة الشـــفوية 
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والتحريرية إىل الربتغالية معظم تكـاليف توفـري هـذه اخلدمـات 
عندما تكون مطلوبة الجتماعات اللجنة. 

وقــد نصــــت الصكـــوك األساســـية لالحتـــاد العـــاملي  -١٦
لالتصاالت السلكية والالسـلكية منـذ انعقـاد مؤمتـر املفوضـني 
ـــــى أن تكــــون اإلســــبانية واإلنكليزيــــة  (نيـــس، ١٩٨٩) عل
والروسـية والصينيـة والفرنسـية والعربيـة هـــي اللغــات الرمسيــة 
ولغات عمل االحتاد الست. بيـد أن املعوقـات املاليـة هـي الـيت 
دفعت أساساً مؤمتري املفوضني اللذين عقـدا يف نيـس يف عـام 
ـــود مؤقتــة"  ١٩٨٩ ويف كيوتـو يف عـام ١٩٩٤ إىل فـرض "قي
على استعمال بعض اللغـات، ممـا أثـر علـى ترمجـة الوثـائق إىل 
الروســـــية والصينيـــــة والعربيـــــة. ومبوجـــــب القــــــرار ١٠٣ 
(مينيابوليس، ١٩٩٨) والقرار COM6/1 (مراكـش، ٢٠٠٢) 
ـــذان عقــدا يف مينيــابوليس يف عــام  طلـب مؤمتـرا املفوضـني الل
١٩٩٨ ويف مراكـــش يف عـــــام ٢٠٠٢ رفــــع هــــذه القيــــود 
تدرجييـاً. ونتيجـة لذلـك، مـن املتوقـع أن تعـامل مجيـع اللغـــات 
السـت، اعتبـارًا مـن ١ كـــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٥، معاملــة 

متساوية. 
ويف منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافـــة  -١٧
(اليونسكو)، فإن اللغات الرمسيـة للمؤمتـر العـام هـي اإلسـبانية 
ــــــة  واإلنكليزيــــة واإليطاليــــة والربتغاليــــة والروســــية والصيني
ــــة إىل ذلـــك، جيـــوز  والفرنســية والعربيــة واهلنديــة. وباإلضاف
االعتراف بأي لغة أخرى كلغة رمسية للمؤمتر بناء على طلـب 
ـــة  الدولـة العضـو أو الـدول األعضـاء شـريطة أال تقـدم أي دول
عضو طلباً كهذا فيما يتعلـق بـأكثر مـن لغـة واحـدة. وخيضـع 
اسـتعمال اللغـات الرمسيـة للمـادة ٥٥ الـيت تنـــص علــى أن (أ) 
"يـترجم أي تعديـل لنـص الدسـتور أو أي قـرار يتخـذه املؤمتــر 
العـام بشـأن الدسـتور واملركـــز القــانوين لليونســكو إىل مجيــع 
اللغـات الرمسيـة؛ و(ب) جيـوز ترمجـة أي وثيقـة أخـرى مهمـة، 
ـــاء  مبـا يف ذلـك احملـاضر احلرفيـة، إىل أي لغـة أخـرى رمسيـة، بن
ــين  علـى طلـب أي وفـد. ويف احلالـة األخـرية، يتـوىل الوفـد املع

توفري العدد الالزم مـن املـترمجني إذا مـا كـانت هنـاك ضـرورة 
لذلك. ولغات عمـل كـل مـن املؤمتـر العـام والـس التنفيـذي 
هــي اإلســبانية واإلنكليزيــة والروســـية والصينيـــة والفرنســـية 
والعربيـة. ويف احلـاالت الـيت يعقـد فيـــها املؤمتــر العــام يف بلــد 
ال تكــون لغتــه الوطنيــة واحــدة مــن لغــات العمــل، مــــأذون 
للمجلس التنفيذي بأن تتخذ ترتيبات خاصـة السـتعمال هـذه 

اللغة أثناء املؤمتر. 
ـــة للملكيــة الفكريــة قــد  ومـع أن أمانـة املنظمـة العاملي -١٨
أحـاطت املفتشـني علمـاً بـأن تعبـري "اللغـات الرمسيـة" ليـس لــه 
وجــود يف املنظمــــة، جتـــدر اإلشـــارة إىل أن اجلمعيـــة العامـــة 
للمنظمـة قـــد أشــارت عنــد النظــر يف تقريــر عــن "اســتعمال 
الربتغاليـة كلغـــة عمــل يف املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة" 
(WO/GA/26/1)، وقـت انعقـــاد دورــا يف أيلــول/ســبتمرب - 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، إىل القرار الذي اختذتـه هيئـات 
إدارا يف عام ١٩٧٩ ويقضي بأن تكون الربتغاليـة لغـة عمـل 
يف املنظمـة وإىل كوـا "تـدرك عـدم تقـدمي أي طلـب لتحويــل 
الربتغالية إىل لغة رمسية"، وتصرفـت اجلمعيـة بنـاء علـى ذلـك. 
فقـررت (أ) اسـتعمال الربتغاليـة يف االجتماعــات الــيت تتنــاول 
أنشـطة التعـاون اإلمنـائي لصـاحل البلـدان الناميـــة وأقــل البلــدان 
منـــوًا، حســـب االقتضـــــاء؛ و(ب) إعــــداد املــــواد التروجييــــة 
ـــة؛ و(ج) ختصيــص  للمعـاهدات الـيت تديرهـا املنظمـة بالربتغالي
جـزء مـن موقـع املنظمـــة علــى الشــبكة العامليــة لتوضــع عليــه 
ــــد االقتضـــاء، بتوفـــري  النشــرات بالربتغاليــة؛ و(د) القيــام، عن
خدمـات الترمجـة الشـفوية بالربتغاليـة للمؤمتـرات الدبلوماســـية 
ودورات اجلمعيـة العامـــة، علــى أن تكــون الترتيبــات احملــددة 
مرهونـة مبـا يستنسـبه املديـر العـــام الــذي يشــجع أيضــاً علــى 
التمـاس تربعـات يف هـذا الصـدد. وعمليـاً، مـن الواضـح عـــدم 
وجـود وجـه للمقارنـة بـني مركـز الربتغاليـة يف املنظمـة العامليــة 
للملكية الفكرية ومركزها كلغـة رمسيـة يف اللجنـة االقتصاديـة 

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
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حالة االحتاد الربيدي العاملي اخلاصة  (ب)
تنـص املـادة ٦ مـــن دســتور االحتــاد الــربيدي العــاملي  -١٩
املوقَّع يف عام ١٨٧٦ على "أن تكـون الفرنسـية اللغـة الرمسيـة 
لالحتاد". ومل يتغري هذا احلكم منذ ذلك احلـني، وحـىت انعقـاد 
مؤمتر مدريد يف عـام ١٩٢٠ كـان علـى الوفـود إمـا اسـتعمال 
اللغـة الرمسيـة لـإلدالء بكلماـا أو تعيـني مـترجم شـفوي علــى 
نفقتها لترمجة كلمتها بالفرنسية نيابة عنها. ومنذ انعقاد مؤمتر 
ــات  مدريـد يف عـام ١٩٢٠ فصـاعدًا، أثـريت مسـألة إضافـة لغ
أخــرى كلغــات رمسيــة أو كلغــات للمناقشــات وللوثـــائق يف 
مناسبات كثرية ولكن التغيـريات ُأدخلـت ببـطء شـديد، إذ مل 
ــــة كلغـــات للوثـــائق إىل  تقبــل اإلســبانية واإلنكليزيــة والعربي
جـانب الفرنسـية إال يف مؤمتـر لـوزان املعقـود عــام ١٩٧٤ ومل 
تضف األملانية والربتغالية والروسية والصينية إال يف مؤمتـر ريـو 
دي جانريو املعقود عــام ١٩٧٩. ومـع اإلبقـاء علـى الفرنسـية 
كلغة رمسية وحيدة، قـرر املؤمتـر الـذي عقـد يف سـول يف عـام 
ـــب  ١٩٩٤ أن تكــون اإلنكليزيــة لغــة العمــل الثانيــة يف املكت
الدويل. وقبل هذا القـرار، كـانت الوثـائق مجيعـها تصـدر عـن 
املكتب بالفرنسية. ورغم جواز اتفاق اإلدارات الربيديـة علـى 
الصعيد الوطين على اللغة اليت ستسـتعملها يف عالقاـا، ينبغـي 
أال يســتعمل يف غيــاب اتفــاق كــــهذا ســـوى اللغـــة الرمسيـــة 

لالحتاد. 
وتتــــاح خدمــــــات الترمجـــــة الشـــــفوية باإلســـــبانية  -٢٠
واإلنكليزية والروسية والفرنسية إلجراء املـداوالت يف خمتلـف 
أجـــهزة االحتـــاد الـــربيدي العـــاملي، ويتحمـــل املســــتخدمون 
التكاليف ذات الصلــة الـيت تتعـدى تكـاليف تركيـب األجـهزة 
التقنية وصيانتها بنسبة تتماشى مـع النسـبة املئويـة حلصتـهم يف 
ـــيت  ميزانيـة االحتـاد. وبالنسـبة للوثـائق، فـإن الـدول األعضـاء ال
تستعمل لغة غري اللغـة الرمسيـة تشـكل جمموعـة لغويـة تتحمـل 
أيضــاً جــزءًا مــن التكــاليف. وتدفــع الــــدول األعضـــاء الـــيت 
ــــة تكـــاليف الترمجـــة  تســتعمل اإلســبانية واإلنكليزيــة والعربي

التحريريـة الفعليـة فقـط، أمـا التكـــاليف األخــرى ذات الصلــة 
باستنساخ الوثائق وتوزيعها فهي حتمل علـى امليزانيـة العاديـة. 
ـــة  وحتصـل اموعـات اللغويـة الـيت تسـتعمل األملانيـة والربتغالي
والروسية والصينية على تربعات تصل إىل ٠٠٠ ١٥٠ فرنـك 
سويسري لسد تكـاليف الترمجـة التحريريـة إىل هـذه اللغـات. 
ــذي  وبعـد إدخـال اإلنكليزيـة كلغـة عمـل ثانيـة، قـرر املؤمتـر ال
عقد يف بيجني يف عام ١٩٩٩ أن تسهم الــدول األعضـاء الـيت 
تسـتعمل اللغـة الرمسيـة مببلـغ مقطـوع لسـد جـزء مـن تكــاليف 
ترمجة الوثائق غـري الرمسيـة، علـى أن تتسـاوى وحـدة املسـامهة 

يف هذا املبلغ مع مسامهة املستعملني لإلنكليزية.  
احلالـــة يف مؤسســــات بريتــــون وودز والصنــــدوق  (ج)

الدويل للتنمية الزراعية 
ليست هناك لغات "رمسية" يف صندوق النقـد الـدويل  -٢١
ولكن اإلنكليزية هـي لغـة العمـل وفقـا للمـادة جيـم-١٣ مـن 
النظام الداخلي بصيغته املعتمدة يف ٢٥ أيلول/ســبتمرب ١٩٤٦ 
واملعدلة يف ١ نيسان/أبريل ١٩٧٨. وتقضي هذه املـادة أيضـاً 
"بـأن تكـون اإلنكليزيـة اللغـة الـيت جتـري ـا عـادة املناقشـــات 
وتصدر ا وثائق وتقارير االجتماعات" وبــأن تـترجم حتريريـاً 
إىل اإلنكليزيـــة الكلمـــات أو الورقـــات الـــيت تقـــدم بلغــــات 
أخرى". وتتاح فورًا الترمجة التحريريـة إىل اللغـات "املعياريـة" 
للمؤسســـة (اإلســـبانية، واألملانيـــة، والربتغاليـــة، والروســـــية، 
ـــة) مــن جــانب دوائــر اللغــات  والصينيـة، والفرنسـية، والعربي
التابعة لصندوق النقد الـدويل، ولكـن الترمجـة إىل لغـات "غـري 
معيارية" ال توفَّر إال يف ظروف خاصـة عندمـا يتبـني أن القيـام 
ـا سـيكون يف مصلحـة املؤسسـة ويف مصلحـة البلـد العضـــو. 
وعالوة على ذلك، جيوز، بناء علـى الطلـب توفـري ترمجـة مـن 
أي لغات أخرى إىل اإلنكليزية. أما خدمات الترمجة الشـفوية 
فهي توفر باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسـة 
ــــيء  والعربيـــة، وجيـــوز توفريهـــا أيضـــاً بلغـــات أخـــرى كش
خمصوص. وعليه، يكون صندوق النقد الدويل قـد أوضـح أنـه 
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ال يعترب نفسه منظمة مطالبة مبقتضى نظامها األساسـي بتعزيـز 
تعدد اللغات. 

وتتألف جمموعة البنـك الـدويل مـن مخـس مؤسسـات  -٢٢
وثيقة الترابط فيما بينها هي البنـك الـدويل لإلنشـاء والتعمـري، 
واملؤسسة اإلمنائية الدولية، واملؤسسـة املاليـة الدوليـة، ووكالـة 
ضمــان االســتثمارات املتعــددة األطــــراف، واملركـــز الـــدويل 
لتســوية منازعــات االســتثمار. وال يشــــري مصطلـــح "البنـــك 
الــدويل" بــالتحديد إال إىل البنــك الــدويل لإلنشـــاء والتعمـــري 
واملؤسسة اإلمنائية الدولية. وقـد أنشـئ املركـز الـدويل لتسـوية 
منازعـــات االســـتثمار مبوجـــب اتفاقيـــة ُوقِّعـــت باإلســـــبانية 
واإلنكليزية والفرنسية وتتسـاوى النصـوص الثالثـة مجيعـها يف 
احلجية. ويف املؤسسات األربـع األوىل، ال تـرد أيـة إشـارة إىل 
اللغـــة يف اتفاقـــها التأسيســـي، مـــا عـــدا أن هـــذه الصكـــوك 
التأسيسـية ُوقِّعـت مجيعـها بنسـخة واحـدة باإلنكليزيـــة، وهــي 
لغة العمل أيضاً. وتوقَّع اتفاقات القروض بلغـة العمـل، وحـىت 
يف احلاالت اليت تترجم فيـها هـذه االتفاقـات إىل اللغـة الرمسيـة 
للبلـد املقـترض، تكـون النسـخة اإلنكليزيـة هـي النســـخة الــيت 
يعتـد ـا دون ســـواها يف حالــة وجــود خــالف. ومــع ذلــك 
حيرص البنك الدويل علـى إصـدار الكثـري مـن وثائقـه ونشـراته 
بعدة لغات أخرى، ولكن تعــدد اللغـات ليـس هدفـاً حبـد ذاتـه 

فيه مثله يف ذلك مثل صندوق النقد الدويل. 
وباب االنضمام إىل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -٢٣
مفتوح أمام أي دولة عضو يف األمم املتحدة، وأي وكالة مـن 
الوكاالت املتخصصة، أو الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وال 
ترد يف النظام الداخلـي لـس اإلدارة (وهـو هـو أعلـى جـهاز 
ــالغ  لصنـع القـرار ويتـألف مـن ممثلـي مجيـع الـدول األعضـاء الب
عددها ١٦٢ دولة) والـس التنفيـذي أي إشـارة إىل اللغـات 
الرمسية أو لغات العمـل بـل تـرد فيـه إشـارة إىل "لغـات جملـس 
اإلدارة" و"لغات الس التنفيذي". وتضـم اللغـات املسـتعملة 
ـــة،  يف كـال اجلـهازين اإلسـبانية واإلنكليزيـة والفرنسـية والعربي

ولكنها ال تضم الصينيـة رغـم أن الصـني دولـة عضـو (االحتـاد 
الروسي ليس دولة عضوًا). 

احلالــة يف اثنتــني مــن املنظمــات غــري التابعـــة لألمـــم  (د)
املتحـــــدة (االحتـــــاد األورويب ومنظمـــــة التعـــــــاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي) 
يعترب االحتاد األورويب تعدد اللغـات جـزءًا يتجـزأ مـن  -٢٤
وجوده وانعكاساً لتراثه الثقـايف الغـين. وجيسـد تعـدد اللغـات، 
ــار  يف نظـر مجيـع مؤسسـاته، األسـس الدميقراطيـة لالحتـاد باعتب
أن جلميع مواطنيه حق احلصول علـى املعلومـات والتعبـري عـن 
آرائهم بلغتهم الرمسية. ومن مث، هناك حالياً ١١ لغة رمسيـة يف 
االحتاد وعدد ممـاثل مـن لغـات العمـل، ومـن املتوقـع أن يـزداد 
عـدد هـذه اللغـات مـع احتمـاالت توسـع االحتـاد حبلـــول عــام 

 .٢٠٠٤
أمـا منظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي  -٢٥
فـهي مكونـة مـن ٣٠ دولـة عضـوًا وتشـــترك جلنــة االحتــادات 
األوروبية يف عملها. واتفاقية باريس لعام ١٩٦٠ اليت ُأنشئت 
مبوجبها منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي موقَّعـة 
ــــان  باإلنكليزيــة والفرنســية. وهاتــان اللغتــان مهــا أيضــاً اللغت
الرمسيتـان للمنظمـــة وفقــاً للنظــام الداخلــي. وتوفَّــر خدمــات 
الترمجــة الشــفوية والوثــائق بــاللغتني الرمسيتــــني، وإن كـــانت 
تستعمل أيضاً يف الواقع، وفقاً ملا تقتضيه الظروف أثناء انعقاد 
املفاوضـات، لغـات أخـرى لتوفـري الترمجـة الشـفوية والوثـــائق، 
من بينها الروسية أو الصينية اللتـان ليسـتا لغتـني رمسيتـني ألي 

دولة من الدول األعضاء. 
مصطلحــات بديلــة عوضــاً عــن "اللغـــات الرمسيـــة"  (ه)

و"لغات العمل" 
يتبني بوضوح من احلالة الوارد وصفها أعاله أن احلد  -٢٦
الفـاصل بـني اللغـات الرمسيـة ولغـــات العمــل مطمــوس، إن مل 
يكـن مثـريًا للحـرية. وهـذا يفســـر املوقــف الــذي تبنــاه مؤمتــر 



03-3957717

A/58/93

منظمـة األغذيـــة والزراعــة منــذ وقــت طويــل. ففــي البدايــة، 
كــانت اإلســبانية واإلنكليزيــة والصينيــة والفرنســية والعربيـــة 
اللغـات الرمسيـة هلـذه املنظمـة، وكـانت اإلسـبانية واإلنكليزيـــة 
ــو  والفرنسـية لغـات العمـل، بينمـا كـان مركـز اللغـة العربيـة ه
مركز "لغة العمل ألغراض حمـدودة". ويف عـام ١٩٧٧، اتفـق 
رأي مؤمتر الفاو مع رأي الس على أن مصطلحـات" لغـات 
رمسية" و"لغات عمل" و"لغات عمل ألغـراض حمـدودة" ليـس 
هلـا معـىن حمـدد، وعلـــى أن أوجــه التفرقــة يف هــذا الصــدد يف 
قواعد املنظمة غري ضرورية وحمرية على السـواء. ورأى املؤمتـر 
يف القـرار ٧٧/١٩ الـذي اختـذه يف ٢٨ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب 
١٩٧٧ عــدم وجــود ســبب مشــروع للحفــاظ علــى أوجــــه 
التفرقة هذه وعـدل القواعـد العامـة وفقـاً لذلـك. وتنـص هـذه 
القواعــــد اآلن علــــى أن اإلســــبانية واإلنكليزيــــة والصينيــــــة 

والفرنسية والعربية هي لغات املنظمة.  
وكما هو مبين يف املرفق األول (ب)، اتبعـت منظمـة  -٢٧
الطـريان املـدين الـدويل جـــاً ممــاثالً حيــث يشــار إىل "لغــات 
التــداول" و"لغــات الوثــائق" يف النظــام الداخلــــي لكـــل مـــن 
اجلمعيـة والـس، كمـا حـذت منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـــة 
الصناعية (اليونيدو) نفس احلذو حيث يشري نظامـها الداخلـي 

إىل "لغات املؤمتر العام" و"لغات الس". 
اللغات املستعملة بناء على الطلب  (و)

يقضـي املبـــدأ العــام الســاري حاليــاً بتحميــل الــدول  -٢٨
األعضاء تكاليف خدمات اللغـات الـيت تطلبـها والـيت تنطـوي 
علـى توفـري الترمجـة الشـفوية أو الترمجـة التحريريـة مـــن أو إىل 
لغات أخرى غري اللغات املقررة. وكانت هذه هي حالة اللغة 
ـــررت  األملانيــة يف األمــم املتحــدة منــذ عــام ١٩٧٥ عندمــا ق
اجلمعية العامة إصدار وثائق خمتارة من اجلمعيـة وجملـس األمـن 
ــــارًا مـــن ١  والــس االقتصــادي واالجتمــاعي باألملانيــة اعتب
كـانون الثـــاين/ينــاير ١٩٧٥ وتلقــت تــأكيدات وقتــذاك مــن 
الدول األعضاء الطالبة هلا (مجهورية أملانيا االحتادية ومجهورية 

أملانيـا الدميقراطيـة والنمسـا) الســـتعدادها لإلســهام مجاعيــاً يف 
تغطية التكاليف ذات الصلة. 

وتطبق منظمات أخرى سياسات مماثلة. ففـي منظمـة  -٢٩
األغذية والزارعة (الفاو)، توفَّر خدمات الترمجـة الشـفوية مـن 
وإىل األملانيـة للمؤمتـر، وللمؤمتـــر اإلقليمــي األورويب، وللجنــة 
الدستور الغذائي علـى أسـاس االتفـاق علـى تقاسـم التكـاليف 
(تتحمـل أملانيـا ثلثـي التكـاليف وتتحمـل الفـاو الثلـث اآلخــر) 
وعلى حساب أملانيا بالنسبة لبعض حلقات العمـل األوروبيـة. 
وتســـتعمل أحيانـــاً أيضـــــاً الترمجــــة الشــــفوية إىل اإليطاليــــة 
والربتغاليــة. وقــد أتيحــت الترمجــة الشــفوية بالروســية أيضـــاً 
(وهي ليست واحدة من لغـات الفـاو) ملؤمتـرات دوليـة كبـرية 
ُدعـي إليـها مجيـع أعضـــاء األمــم املتحــدة (منــها مثــال املؤمتــر 
العاملي لإلصالح الزراعـي والتنميـة الريفيـة) أو املؤمتـرات الـيت 
نظمـت باالشـتراك مـع وكـاالت األمـم املتحـدة الـيت تســتعمل 
ــر  الروسـية كلغـة رمسيـة (منظمـة الصحـة العامليـة يف حالـة املؤمت
الـدويل املعـين بالتغذيـة). وتقـدم خدمـات الترمجـة التحريريـــة، 
علـى نطـاق حمـدود جـدًا، باألملانيـة واإليطاليـة و(نـــادرًا جــدًا) 
ــــة. وغالبـــاً مـــا تكـــون  بالروســية مــىت طلبتــها الشــعب املعني
ــــواد دعايـــة أو عقـــودًا أو  النصــوص املترمجــة إىل اإليطاليــة م

مراسالت مع املتكفلني اإليطاليني. 
ـــة  وحالتـا اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطق -٣٠
البحر الكارييب ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
الوارد وصفهما بالتفصيل يف الفقرتني ١٥ و١٧ أعـاله تبينـان 
إىل أي مدى ميكن أن تترتب أو ال تـترتب نتـائج علـى مركـز 
لغـة كلغـة رمسيـة. ففـي كلتـا احلـالتني جنـــد أن مركــز اللغــات 
احملـددة "باعتبارهـا لغـات رمسيـــة" (الربتغاليــة يف حالــة اللجنــة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واإليطالية 
ـــة  والربتغاليــة واهلنديــة يف حالــة منظمــة األمــم املتحــدة للتربي
والعلم والثقافة) ليس هو نفس املركز القانوين للغات أخـرى. 
ويعين ذلك أنـه يتعيـن علـى وفـد الدولـة العضـو الـذي يطلـب 
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توفري خدمات الترمجة الشفوية أو الترمجـة التحريريـة مـن وإىل 
هذه اللغات أن يتحمل التكاليف ذات الصلة. 

وتنفيــذ القــرارات الــيت تصدرهــا اهليئــات التشـــريعية  -٣١
وتدعــو إىل تعــادل اللغــات أو إىل "معاملــة اللغــــات الرمسيـــة 
ولغات العمل معاملة متساوية" قـد ييسـره تقييـم أوضـح ملعـىن 
ـــــة  هـــذه املصطلحـــات يف الســـياق احلـــايل للمنظمـــات املعني
وممارستها احلالية. وقـد ال تكـون املسـألة جمـرد مسـألة لغويـة. 
ففــي الوقــت الــذي تضغــط فيــه هيئــات اإلدارة علــى مجيـــع 
األمانـات لزيـادة املسـاءلة وقيـاس أدائـها مقـابل حتقيـق النتـــائج 
املتوقعة، يكون من األمهية مبكان اسـتعراض الترتيبـات اللغويـة 
القائمة والتحقق مما إذا كان مستوى اخلدمات اليت تقدم لكل 
لغة مطابقاً للتوقعات ويتيح جلميـع الـدول األعضـاء املشـاركة 

يف العملية التشريعية مشاركة كاملة. 
لغات التصال ونشر املعلومات  جيم-

لقد اعتربت مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة دومـاً  -٣٢
نشر املعلومات جانباً مهماً مـن واليـة كـل منـها. وقـد أسـهم 
ميثــاق ســان فرانسيســكو، باعترافــه "بنحــن شــعوب األمــــم 
املتحـدة" بوصفنـا أصحـــاب مصلحــة يف العالقــات احلكوميــة 
ـــة علــى الدبلوماســية، ممــا عــزز  الدوليـة، يف إضفـاء الدميقراطي
اشتراك اتمع املدين يف سياسات مجيع املنظمات الدولية بعـد 
احلـرب. واسـتكملت تدرجييـاً وسـائط اإلعـالم التقليديـة مثـــل 
املنشــورات املطبوعــة بوســائل النشــر اإللكــتروين (األقــــراص 
املدجمـة بذاكـرة للقـراءة فقـط والكتـب اإللكترونيـة) وبـــاملواقع 
على الشبكة العاملية. وتشري البيانات الواردة يف املرفـق الثـالث 
ــــا يتعلـــق بعـــدد مـــن  (أ) إىل (ج) إىل اللغــات املســتعملة فيم

وسائط اإلعالم هذه. 
لغات املنشورات  (أ)

عمومـاً تكـون اللغـات املسـتعملة إلصـدار املنشــورات  -٣٣
بصيغة مطبوعة أو بصيغة إلكترونية هي نفس اللغـات املصنفـة 
على أا لغات "رمسية" أو لغات "عمـل" أو "لغـات املنظمـة"، 
ولكن تبعاً ملصـادر التمويـل وترتيبـات النشـر املشـترك، قـد ال 

يكون بعض مبيعات املنشـورات متاحـاً مـع ذلـك بلغـة رمسيـة 
معينة أو بلغة عمل املنظمة املعنية رغم صدورها بلغة ليـس هلـا 
هـذا املركـز. ويصـــدر بعــض املنشــورات بلغــة واحــدة فقــط 
(اإلنكليزيـة عـادة) بينمـا تصـدر منشـورات أخـــرى بلغتــني أو 
بثالث لغات. وتتاح املنشورات الرئيسية اليت يصدرهـا بعـض 
املنظمات بعدة لغات. فعلى سبيل املثال، تصدر منظمة األمـم 
املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) تقريـر حالـة األطفـال يف العــامل 
باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية ويترجم هذا التقريـر إىل ٢٥ 
لغة أخرى على األقل، وأصدر برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ٢٠٠١ مبــا جمموعـــه ١٣ لغـــة، 
ــــة  وتصــدر املنشــورات الرئيســية يف منظمــة األغذيــة والزراع
جبميـع اللغـات اخلمـس الـيت تسـتعملها املنظمـة يف حـني يتـــاح 
ــــة  بعــض املنشــورات بلغــات أخــرى منــها األملانيــة واإليطالي

والربتغالية. 
لغات الشبكة العاملية  (ب)

خلُص استعراض للمواقع املتعددة اللغات للمنظمـات  -٣٤
الدولية على شبكة اإلنـترنت ُأجـري يف عـام ١٩٩٩ يف إطـار 
ـــني الوكــاالت املعــين بترتيبــات اللغــات  االجتمـاع املشـترك ب
والوثــائق واملنشــورات إىل أنــه ينبغــي إضافــة لغــات الشــبكة 
العاملية كفئة جديدة قائمـة بذاـا إىل جـانب التصنيـف القـائم 
وفقـاً للغـات الرمسيـة ولغـات العمـل. ويبـدو أن عـــدد وتنــوع 
اللغات املستعملة علـى شـبكة اإلنـترنت ال حيـد منـهما سـوى 
ـــع  مــوارد كــل منظمــة. فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن مــن موق
ــــبكة  مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنســـان علـــى الش
(http://www.unhchr.ch) االطـــالع علـــى اإلعـــــالن العــــاملي 
حلقـوق اإلنسـان بلغـات يزيـد عددهـا علـى ٣٠٠ لغـــة، وهــو 
رقـم قياســـي ســجلته ســجالت غينيــس العامليــة علــى النحــو 
الواجــب. ويف حــــني أن اللغـــات الرمسيـــة الســـت يف األمـــم 
املتحدة هي اللغات الرئيسية املستعملة بانتظام يف موقـع األمـم 
املتحـدة علـــى الشــبكة العامليــة، فقــد ســعت، مواقــع مراكــز 
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ودوائر ومكاتب األمم املتحـدة لإلعـالم يف العـامل أمجـع سـعياً 
جهيدًا إىل توفري معلومات عن أنشـطة املنظمـة بنحـو ٢٤ لغـة 
أخرى مثل األرمنية واألوردو واألوزبكية واإليطالية والبنغالية 
والتشــيكية والكيســواحيلية وامللغاشــية واليابانيــة واليونانيــــة، 
وهذه قلة منها فقط، وشجعت اجلمعيـة العامـة هـذه املمارسـة 
يف القرار ٨٢/٥٤ املؤرخ ٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩. 

لغات عمل األمانات  دال-
يقدم املرفق الثاين معلومـات عـن لغـات العمـل املقـرر  -٣٥
استعماهلا (بقرار تشريعي) وعن لغات العمل املسـتعملة حبكـم 
الواقع كمــا أشـارت إليـها األمانـات، وعـن اللغـات املسـتعملة 
غالباً يف قواعد البيانات ويف الشبكات الداخلية ويف النصــوص 
األصليـة للوثـائق. ويف حـــني أن لــدى بعــض املنظمــات لغــيت 
ـــة لألمــم  عمـل مقـرر اسـتعماهلما (مـا عـدا ثـالث جلـان إقليمي
املتحـدة، واالحتـاد الـربيدي العـاملي)؛ وثـــالث لغــات (منظمــة 
العمــل الدوليــة)؛ وأربــع لغــات (املنظمــــة العامليـــة لألرصـــاد 
ـــة والزراعــة) أو حــىت  اجلويـة)؛ ومخـس لغـات (منظمـة األغذي
سـت لغـات (منظمـة الطـريان املـدين الـدويل واملنظمـــة العامليــة 
للملكيـة الفكريـة)؛ فـإن بضـع منظمـات ليـــس لديــها أي لغــة 
عمل مقرر استعماهلا (منظمة الصحة العامليـة، املنظمـة الدوليـة 
للـهجرة). وغالبـاً مـا تكـون اإلنكليزيـة اللغـة املطلوبـة عمومـــاً 
للحصول على املعلومات علـى اخلـط مباشـرة وذلـك بصـرف 
النظــر عمــا إذا كــانت هنــاك لغــــات عمـــل أخـــرى حمـــددة 

لألمانات. 
ـــري "لغــات عمــل األمانــة"  وجتـدر اإلشـارة إىل أن تعب -٣٦
يفـهم يف املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة علـى أنـه يشـــري إىل 
اللغـات الـيت يسـتعملها املوظفـون ألغـراض الترمجـة الشـــفوية، 
والوثـــائق، واملنشـــورات أو املراســـالت. ولذلـــك أدرجـــــت 
اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والفرنسـية والعربيــة 
(إىل جـانب قَـدْر مـن الربتغاليـة) كلغـات عمـل األمانـــة. هــذا 
ــــة متعـــددة اللغـــات يف  عــالوة علــى أن هنــاك جوانــب مهم
اخلدمات ذات الصلة اليت تقدمـها األمانـة ألن اجلـزء الرئيسـي 
ـــها مقدمــو  مـن إيـرادات املنظمـة يتـأتى مـن الرسـوم الـيت يدفع

الطلبات من القطاع اخلاص ممن يسـتخدمون معـاهدة التعـاون 
بشـأن الـرباءات، ونظـامي مدريـد والهـاي، وخدمـات مركــز 
التحكيم والوساطة التـابع للمنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة. 
فعلى سبيل املثال، جيوز تقدمي طلبـات دوليـة مبوجـب معـاهدة 
التعاون بشأن الرباءات بأي لغـة يقبلـها املكتـب هلـذا الغـرض. 
ويف عام ٢٠٠١، ورد ما جمموعـه ٩٤٧ ١٠٣ طلبـاً بعشـرين 
لغـة. واعترافـاً بـأن ١٤ يف املائـة مـــن الطلبــات الدوليــة تقــدم 
باألملانية مبوجب معاهدة التعـاون بشـأن الـرباءات وأن ١١ يف 
املائة منها تقدم باليابانيـة، فقـد أدرجـت هاتـان اللغتـان ضمـن 

اللغات اليت جيوز أن يدفع عنهما عالوة لغات. 
ورغم الطابع اخلـاص الـذي تتسـم بـه املنظمـة العامليـة  -٣٧
ـــري بــالفعل ســؤاالً مشــروعاً  للملكيـة الفكريـة، فـإن حالتـها تث
حـول مـا ينبغـي اعتبـاره "لغـة عمـل" يف بيئـة عمـل األمانــات. 
فبصرف النظر عن موظفـي اللغـات، هنـاك موظفـون يف كثـري 
مــن مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ممــن يســــتعملون يف 
عملهم اليومي لغات أخرى غري لغات العمل املقررة. والواقـع 
أنـه إىل جـانب طلـب اجلمعيـة العامـة إىل األمـــني العــام لألمــم 
املتحــدة يف قرارهــا ١١/٥٠ بشــأن تعــدد اللغــات أن يكفـــل 
"إتقان املوظفني عند تعيينهم لغة واحدة على األقل من لغـات 
عمل األمانــة" فإـا طلبـت إليـه أيضـاً يف القـرار نفسـه "كفالـة 
تشجيع استعمال لغة أخرى من اللغات الرمسيـة السـت وأخـذ 
ذلك يف االعتبار على النحو الواجب، ال سـيما عنـد النظـر يف 
ـــال مــن درجــة إىل أخــرى"(٦). وال بــد مــن  الترقيـات واالنتق
إجراء مزيد من إعادة النظر يف احلد الفاصل بني لغـات العمـل 

املقررة واللغات األخرى املستعملة يف العمل. 
السعي إىل حتقيق تعادل اللغات  هاء-

كثريًا ما أشـارت هيئـات إدارة العديـد مـن املنظمـات  -٣٨
إىل "عدم تعادل" اللغـات الرمسيـة/لغـات العمـل، أو إىل "عـدم 
ـــري  معاملتــها معاملــة متســاوية"، أو إىل اســتعماهلا "بشــكل غ
متوازن" أو إىل ضرورة التوصـل إىل اسـتعمال اللغـات املقـررة 
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"اسـتعماالً متوازنـاً حقـاً". ورغـم اتفـاق األمانـات علـى معـــىن 
املعاملـة املتســـاوية القائمــة علــى مبــدأ تعــادل اللغــات قانونــاً 
مبوجـب القواعـد القائمـة الـيت قررـــا الــدول األعضــاء، فإــا 
تشري أيضاً إىل كثرة احلـاالت الـيت جتـد نفسـها فيـها مبلبلـة يف 
الواقـع بـني طلبـات "االلـتزام التـام" بـالقواعد الواجبـة التطبيـــق 
وبـني النـهج العملـي الـذي متليـه عوامـل كثـرية منــها مســتوى 

املوارد الذي ختصصه هلا هيئات إدارا.  
ويف األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات جنــــد أن  -٣٩
االجتماعات الرمسية املقـررة تعقـد عمومـاً مـع توفـري خدمـات 
ــــزوَّد  الترمجـــة الشـــفوية الفوريـــة هلـــا باللغـــات املطلوبـــة، وت
االجتماعـــات غـــري الرمسيـــة ـــذه اخلدمـــات علـــى أســـــاس 
"توافرهـا". ومـع ذلـك، وألسـباب خمتلفـة، ال توفَّـــر خدمــات 
اللغات بالكامل جلميع االجتماعات اليت حيضرها ممثلو الـدول 
األعضـــاء، كمـــا هـــو مبيـــــن يف اجلــــدول األول-٢ أدنــــاه. 

ويتفاوت عدد االجتماعات اليت تعقد بلغة واحدة من منظمـة 
إىل أخـرى حبسـب اللغـة املسـتعملة أو حبسـب مركـــز العمــل. 
وتفيـد املعلومـات الـيت أتاحـها بعـض األمانـات بـأن التكــاليف 
ليست فيما يبـدو سـوى دافـع جزئـي فقـط هلـذا االجتـاه. فقـد 
قيل مثالً إن عقد هذه االجتماعات غـري الرمسيـة بـدون ترمجـة 
شفوية يزيد من كفاءة عملية التداول على املستوى احلكومــي 
ـــأن هــذا  الـدويل. وأيـا كـانت األسـباب، ميكـن القـول أيضـاً ب
ـــام املتمثــل يف أن تكــون  االجتـاه حيـول دون حتقيـق اهلـدف الع
ــــــاً مـــــن  املنظمــــة متعــــددة اللغــــات وميكــــن أن حيــــد جدي
مشـاركة/مسـامهة بعـض الـــدول األعضــاء بفعاليــة يف العمليــة 
التشريعية. ويف هذا الصدد، قد تؤدي الرتعة العملية أيضـاً إىل 
اتبــاع ممارســات حتــد جديــاً مــن إمكانيــة مشــــاركة الـــدول 
األعضـاء وغريهـا مـــن األطــراف صاحبــة املصلحــة مشــاركة 

كاملة يف أنشطة املنظمات املعنية.  
اجلدول األول-٢ االجتماعات املقررة املعقودة يف األمم املتحدة بترمجة شفوية وبدوا 

-٢٠٠٢
 ٢٠٠٣
(الفعلية) 

-٢٠٠٠
 ٢٠٠١
(الفعلية) 

-١٩٩٨
 ١٩٩٩
(الفعلية) 

-١٩٩٦
 ١٩٩٧
(الفعلية) 

-١٩٩٤
 ١٩٩٥
(الفعلية) 

مراكـز العمـل وعـدد االجتماعـات املعقـودة بترمجـة شــفوية 
وبدوا (بني قوسني) 

 ٣٠٠ ٦
 ٨٠٠ ١

 ٣٠٠ ٦
 ٨٠٠ ١

 ٧٦٣ ٥
 ٦٦٠ ١

 ٠٨١ ٦
 ٥٨٣ ١

 ٤٧٠ ٦
 (٥٣٩ ١)

ألف- املقر 

 ١٠٠ ٨  ١٠٠ ٨  ٤٢٣ ٧  ٦٦٤ ٧  ٠٠٩ ٨ اموع الفرعي-ألف 
 %٢٢,٢٢  %٢٢,٢٢  %٢٢,٣٦  %٢٠,٦٥  %١٩,٢١ النسبة املئوية لالجتماعات املعقودة بدون ترمجة شفوية 

 ٨٥٠ ٤
 (٠٠٠ ٦)

 ٨٥٠ ٤
 (٠٠٠ ٦)

 ٥٨٦ ٤
 (٩٣١ ٦)

 ٩٥٤ ٤
 (٩٢٨ ٦)

 ٤٨٢ ٥
 (٥٦٥ ٥)

ــــب األمـــم املتحـــدة يف جنيـــف (مبـــا يف ذلـــك  بــاء- مكت
االجتماعات املعقودة مبوارد من خارج  امليزانية) 

 ٨٥٠ ١٠  ٨٥٠ ١٠  ٥١٧ ١١  ٨٨٢ ١١  ٠٤٧ ١١ اموع الفرعي-باء 
 %٥٥,٢٩  %٥٥,٥٩  %٦٠,١٨  %٥٨,٣٠  %٥٠,٣٧ النسبة املئوية لالجتماعات املعقودة بدون ترمجة شفوية 

 ٩٠٠
 (٩٥٢ ٢)

 ٨٦٠
 (٤٥٢ ٢)

 ٨٣٧
 (١٤٧ ٢)

 ٦٨٦
 (٨٩٣ ١)

 ٨٠٥
 (١٣٠ ١)

جيم- مكتب األمم املتحدة يف فيينا  

 ٨٥٢ ٣  ٣١٢ ٣  ٩٨٤ ٢  ٥٧٩ ٢  ٩٣٥ ١ اموع الفرعي - جيم 
 %٧٦,٦٣  %٧٤,٠٣  %٧١,٩٥  %٧٣,٤٠  %٥٨,٣٩ (النسبة املئوية لالجتماعات املعقودة بدون ترمجة شفوية) 

 
األمم املتحدة/إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات (سابقاً إدارة شؤون اجلمعيـة العامـة وخدمـات  املصدر:

املؤمترات).  
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ــــه رغـــم القـــرار  وتؤكــد البيانــات الــواردة أعــاله أن -٤٠
١١/٥٠ وغريه من القرارات ذات الصلة اليت اختذـا اجلمعيـة 
العامـــة وتدعـــو إىل احـــــترام تعــــادل اللغــــات، فــــإن عــــدد 
االجتماعـات املعقـودة يف األمـم املتحـدة بـدون ترمجـة شـــفوية 
(تعقد عادة باإلنكليزية يف املقر، ويف مكتب األمم املتحـدة يف 
نريويب، ويف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، وتعقد باإلنكليزيـة 
والفرنسية يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف) ال يزال مرتفعاً 

بالنسبة املئوية. 
واعـترفت أمانـة برنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي بــأن  -٤١
عـدم تعـادل اللغـات أو عـدم معاملتـها معاملـة متســـاوية يعــين 
حتماً استعمال اإلنكليزية على حساب لغات أخرى سـواء يف 
احلـاالت الرمسيـة أو غـري الرمسيـة، ويف لغـات العمـــل واللغــات 
الرمسية على السواء. فالتقارير اليت جيب أن ينظـر فيـها الـس 
التنفيذي تقدم يف أغلب األحيان باإلنكليزية، وترد أحياناً مـن 
منـاطق وبلـدان تكـون فيـها اللغـة الرمسيـة واحـدة مـن اللغـــات 
األخـرى الرمسيـة لألمـم املتحـدة. ومبـا أنـه يلـزم تزويـد الــس 
التنفيـذي بـأحدث املعلومـات، فغالبـاً مـا تقـدم التقـارير أيضـــاً 
بعد انقضاء املهلة الزمنية الداخليـة احملـددة هلـا. ومـن مث، عـادة 
ما تكون نسخة متقدمة - يطلبها أعضـاء الـس التنفيـذي - 
متاحة باإلنكليزية فقط. وقليلة هي احلاالت الـيت مل تتـح فيـها 
ـــات الرمسيــة أو بلغــات العمــل وقــت  التقـارير للمجلـس باللغ
ـــها، إال باإلنكليزيــة. ومــع أســفه هلــذه احلالــة، قــرر  النظـر في
الــس مــع ذلــك النظــر يف البنــود ذات الصلــــة املدرجـــة يف 

جدول األعمال.  
ويف اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر  -٤٢
الكارييب كثريًا ما ال تصـدر الوثـائق بالفرنسـية بسـبب التكـاليف 
وعـدم وجـود مـترمجني حتريريـني فرنسـيني لـدى اللجنـة، بـــالرغم 
مــن أن الفرنســية واحــدة مــن لغــات العمــــل فيـــها إىل جـــانب 
اإلســــــــبانية واإلنكليزيــــــــة. وتتــــــــاح الترمجــــــــة الشــــــــــفوية 

باإلسبانية/اإلنكليزية فقط يف كثري من االجتماعات. هـذا فضـالً 
عن أن بعض األفرقة العاملة أو بعض أفرقة الصياغة يؤدي عملـه 
يف مؤمترات اللجنة بلغة واحدة (اإلنكليزيـة أو اإلسـبانية) حتقيقـاً 
للكفـاءة واملنفعـة، وقـــد أفــادت األمانــة بــأن حكومــات الــدول 
األعضاء تفهمت هـذا الوضـع وقبلتـه (ومنـها حكومـات البلـدان 
الناطقــة بالفرنســية مثــل فرنســا وكنــــدا وهـــاييت). ويف اللجنـــة 
االقتصادية ألفريقيا، يقال إن نسبة االجتماعات غري الرمسيـة الـيت 
تعقد باإلنكليزية فقط قد ارتفعت منذ عام ١٩٩٨ وأا تـتراوح 

حالياً بني ٧٠ و٧٥ يف املائة. 
ــــة  ووافــق املؤمتــر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربي -٤٣
والعلــم والثقافـــة مــــن جانبـــه يف عـــام ١٩٩٥ علـــى القـــرار 
٢٨/جيـم بشـــأن "تــوازن اســتعمال لغــات العمــل الســت يف 
املؤمتر العام واستعمال اللغات الرمسيـة األخـرى". وقـد أعـرب 
املؤمتــر يف ذلــك القــرار "بــالنظر إىل أمهيــة اللغــات كوســــيلة 
اتصال بني األشخاص ال بديل هلا وكوسيلة الكتساب اخلـربة 
ــــدم التـــوازن يف  الثقافيــة" عــن "عميــق قلقــه إزاء اســتمرار ع
استعمال لغات العمل الست للمؤمتر العام يف املنظمـة". ودعـا 
املدير العام إىل "مواصلة اجلهود الـيت بدئـت فعـالً للتوصـل إىل 
استعمال لغات العمل السـت للمؤمتـر العـام اسـتعماالً متوازنـاً 
حقـاً والقيـام يف الوقـت ذاتـه بتيسـري اسـتعمال اللغـات الرمسيــة 
األخـرى". وقـد أفـاد قسـم الترمجـة الشـفوية بأنـه نظـرًا لتــأخر 
القطاعـــات يف تقـــدمي الطلبـــات وبســـبب حمدوديـــة القــــدرة 
الداخليــة، ال يتســىن دائمــــاً احلصـــول يف آخـــر حلظـــة علـــى 
ـــترمجني الفوريــني املســتقلني مــن ذوى املؤهــالت  خدمـات امل
العالية. ونتيجة لذلك، تعقد اجتماعـات بـدون ترمجـة شـفوية 
ـــالتفصيل يف اجلــدول األول-٣ أدنــاه  كمـا يـرد شـرح ذلـك ب
الذي يصنف هذه االجتماعات حبسـب اللغـات خـالل الفـترة  
١٩٩٨-٢٠٠٠ ومركز كل لغة معربًا عنه كنسـبة مئويـة مـن 
إمجـايل عـدد االجتماعـات. ورغـم عـدم تغـري األرقـام املتعلقـــة 
باللغتني اإلنكليزية والفرنسية تغريًا كبريًا، فقد هبطت األرقـام 
قليــالً بالنســبة لإلســبانية واشــتد هبوطــها بالنســــبة للروســـية 

والصينية.  
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اجلدول األول -٣ اليونسكو، تصنيف االجتماعات املعقـودة يف الفـترة ١٩٩٨-٢٠٠٠ 
حبسب اللغات املستعملة فيها (إمجايل عدد االجتماعات والنسب املئوية لكل لغة) 

العربية  الصينية  الفرنسية  الروسية  اإلنكليزية  اإلسبانية  السنة 
 ٢٩

 (%١٣,٢٤)
 ١٧

 (%٧,٧٦)
 ٢٠٧

 (%٩٤,٥٢)
 ٢٤

 (%١٠,٩٦)
 ٢١٦

 (%٩٨,٦٣)
 ٦٩

 (%٣١,٥١)
 

 (٢١٩) ١٩٩٨
 ١٦

 (%٦,٨١)
 ١٢

 (%٥,١١)
 ٢١٥

 (%٩١,٤٩)
 ١٨

 (%٧,٦٦)
 ٢٣١

 (%٩٨,٣٠)
 ٦٣

 (%٢٦,٨١)
 

 (٢٣٥) *١٩٩٩
 ٢٤

 (%١١,٨٢)
 ٦

 (%٢,٩٦)
 ١٩٠

 (%٩٣,٦)
 ١٣

 (%٦,٤)
 ٢٠٠

 (%٩٨,٥٢)
 ٥٢

 (%٢٥,٦٢)
 

 (٢٠٣) ٢٠٠٠
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).  املصدر:

سنة انعقاد املؤمتر العام.   *  
وقــد وافقــت مجعيــة الصحــــة العامليـــة يف اجتماعـــها  -٤٤
اخلمسني، يف ١٣ أيار/مايو ١٩٩٧ على قـرار بشـأن "احـترام 
املساواة بني اللغات الرمسية"(٧) ذكـرت فيـه أن "عامليـة منظمـة 
الصحة العاملية قائمة، يف مجلة أمور، على تعدد اللغات وعلـى 
احــترام تعــادل وتعــدد اللغــات الرمسيــة الــيت ختتارهــا الــدول 
األعضاء"(٨). ومع إعراب اجلمعية عـن أسـفها لعـدم اسـتعمال 
خمتلف اللغات الرمسية ولغات العمل لألمانة على قدم املساواة 
داخـل املنظمـة، فإـا طلبـت إىل املديـر العـــام "تــأمني التطبيــق 
التام لقواعد املنظمـة الـيت حتـدد املمارسـة اللغويـة، بشـأن كـل 
مـن عالقـات املنظمـة مـع الـدول األعضـاء واسـتعمال اللغـــات 

داخل األمانة"(٩). 
وبعـد اسـتعراض "سياسـة اللغـات يف منظمـــة ألغذيــة  -٤٥
والزراعة (الفاو)"(١٠) استعراضاً متعمقاً يف عـام ١٩٩٩، أعـاد 
جملـس املنظمـة "التـأكيد باإلمجـاع علـى مبـدإ مسـاواة اللغـــات 
املســتعملة يف املنظمــة كمــا قررــا القــاعدة العامــة الســــابعة 

 __________
 .WHA50.32 قرار مجعية الصحة العاملية (٧)

املرجع نفسه، الفقرة ١ من الديباجة.  (٨)
املرجع نفسه، الفقرة (١).  (٩)

 .("Review of FAO language policy". (PC 81/6-FC 92/13 (١٠)

واألربعون وأمهيتها لتأمني أوسع اطالع ممكن علـى معلوماـا 
ــــل  وتــأمني مشــاركة البلــدان األعضــاء يف عملــها علــى أكم
وجه"(١١). ومع "تقدير الس للجهود املبذولـة حلمايـة تطبيـق 
هذا املبدأ رغم قيود املـوارد يف اآلونـة األخـرية فقـد أعـرب يف 
الوقت ذاته عن قلقه إزاء الدالئل الواضحة على عـدم التـوازن 
يف اسـتعمال مجيـع لغـات الفـاو"(١٢). وبذلـت جـهود متواصلــة 
ـــك إلصــالح احلالــة. فجميــع دورات هيئــات اإلدارة  بعـد ذل
(املؤمتـر والـس وجلانـه) تعقـد بلغـات الفـاو اخلمـس، ولكـــن 
عدا عن هذه الدورات، يوىل االهتمام عند حتديد اللغات الـيت 
ــــه اللغويـــة، مـــع  ستســتعمل يف اجتمــاع الحتياجــات أعضائ
ـــرارات  مراعـاة جـواز اختـاذ االجتمـاع املعـين أو اهليئـة املعنيـة ق
خاصة ما بشأن اللغات اليت سـيعمالن ـا. ومـن مث يعـترف 
يف الفاو بأربع فئات مـن االجتماعـات ألغـراض العمـل، وقـد 
صنفـت هـذه الفئـات يف ٢٠٠٠-٢٠٠١ علـى النحـو التـــايل: 
ــــة األوىل  ١٣٠ اجتماعــاً، يعقــد ١٤ منــها بلغــة واحــدة للفئ
ــد ١٥  (االجتماعـات احلكوميـة الدوليـة)؛ و٣٠ اجتماعـاً، يعق
منها بلغة واحـدة للفئـة الثانيـة (الـدورات الفنيـة الـيت حيضرهـا 

 __________
املرجع نفسه، الفقرة ١٠٥.  (١١)

املرجع نفسه.  (١٢)
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اخلرباء املمثلون للـدول األعضـاء)؛ و٨٠ اجتماعـاً، يعقـد ٦٦ 
ـــة الثالثــة (اجتماعــات اللجــان وأفرقــة  منـها بلغـة واحـدة للفئ
اخلرباء الذين ختتـارهم الفـاو بصفـة شـخصية) و١٦ اجتماعـاً، 
يعقد ١٥ منها بلغة واحدة للفئـة الرابعـة (احللقـات الدراسـية، 

والدورات التدريبية وحلقات العمل).  
وأوجـدت منظمـة العمـــل الدوليــة، بســبب تكوينــها  -٤٦
الثالثــي، تعــددًا لغويــــاً فيـــها يعكـــس احتياجـــات مكوناـــا 
للحصـول علـى اخلدمـات باموعـة الكاملـة مـن لغـات عمــل 
املنظمــة (اإلســبانية واإلنكليزيــة والفرنســية) ولغاــا الرمسيــــة 
األخرى (األملانية والروسـية والصينيـة والعربيـة). وقـد أفـادت 
أمانة املنظمة بـأن مجيـع املـواد تقريبـاً، مبـا يف ذلـك املراسـالت 
الداخلية تنشر على األقل باإلنكليزية والفرنسية، وينشـر جـزء 
كبري منها باإلسبانية. وكانت الوفود املعنية قد رفضت رفضـاً 
قاطعــاً يف عــام ١٩٩٣ اقتراحــاً يدعــو إىل احلــد مــن حجــــم 
خدمات الترمجة الشفوية اليت تقدم باللغـات األخـرى األربـع. 
ويف الوقـت ذاتـه، حـــاولت املنظمــة التوفيــق بــني احتياجــات 
مكوناـا وبـني اسـتخدام املـوارد بأرشـد طريقـة ممكنـة: فعلـــى 
ســـبيل املثـــال، توفَّـــر الترمجـــة الشـــــفوية باللغــــة العربيــــة يف 
االجتماعات القطاعية الثالثية مىت حضرهـا ثالثـة بلـدان علـى 
األقل ناطقة بالعربية ومىت ضمت هـذه االجتماعـات مندوبـني 
يستعملون األملانية أو الروسية أو الصينيـة أو العربيـة، وتصـدر 
تقـارير املناقشـة بصيغـة خمتصـرة أو يف شـــكل موجــز تنفيــذي 
بتلــك اللغــات وتكــــون مصحوبـــة بـــالنصوص الكاملـــة هلـــا 

باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية. 
وقد تتأثر املشاركة الفعالة لبعض الـدول األعضـاء يف  -٤٧
العملية التشريعية عندما تعقد االجتماعات بلغة واحدة فقـط. 
على أن اآلراء تتفاوت يف هذا الصدد. فقد أفاد برنامج األمـم 
ـــة  املتحـدة اإلمنـائي بأنـه مل يكـن هنـاك أثـر ملمـوس علـى فعالي
مشاركة أو مسامهة الدول األعضاء يف احلـاالت الـيت ال تقـدم 
فيها خدمات اللغات يف هذه االجتماعات، ورمبا يرجع ذلـك 
إىل أن اجتماعـات الـــس قبــل الــدورة توفــر فيــها خدمــات 
الترمجـة الشـفوية بأكملـها. وعلـى عكـس ذلـك، تـرى منظمـة 

األغذيـة والزراعـة أن عقـد االجتماعـات بلغـة واحـــدة - هــي 
اإلنكليزيـة عـادة - حيتـم علـى البلـدان إيفـاد مندوبـــني لديــهم 
إملام كاف بتلك اللغة. وإال، قد يصبح وضع هؤالء املندوبـني 
سيئاً عندما يتناقشون مع ممثلي البلدان الناطقة باإلنكليزية، أو 
ــــات.  قــد حيــول عــدم اتقــام للغــة دون تدخلــهم يف املناقش
وعالوة على ذلك فإن عدم ترمجة وثائق املعلومات األساسـية 
حيـد مـن اختيـار املستشـارين واملوظفـني الذيـن جيـب التشـــاور 
معــهم يف العواصــم لتحديــــد موقـــف البلـــدان غـــري الناطقـــة 

باإلنكليزية بصدد االقتراحات املقدمة يف هذه الورقات. 
وأعـرب بعـض املنظمـــات عــن رأي مفــاده أن ممثلــي  -٤٨
الدول األعضاء مييلون هم أنفسهم، ألسباب عمليـة وبصـرف 
النظر عن جمموعتهم اللغويـة الرمسيـة، إىل اسـتعمال اإلنكليزيـة 
غالباً أثناء املفاوضات غري الرمسية الـيت تشـترك فيـها أكـثر مـن 
ــــه إىل  جمموعــة لغويــة واحــدة. وال يــترجم النــص املتفــق علي
اللغات املقرر استعماهلا يف هيئة اإلدارة املعنية إال عندمـا يقـدم 
كمشروع رمسي. وتعـترف هـذه املنظمـات مـع ذلـك بأنـه يف 
الوقت الذي يشكل فيه اتقان أكثر من لغة واحدة جزءًا عادة 
ـــــاملني يف جمــــال  مـــن الشـــروط الـــيت يتعـــني توافرهـــا يف الع
الدبلوماسية احلديثة، فإن احلالة الراهنـة فيمـا يتعلـق باسـتعمال 
اللغات يف منظمات عديدة يلزم إجراء مزيد مـن إعـادة النظـر 
فيـها ألـــا قــد تســهم يف ميــش بعــض اموعــات اللغويــة 
وخباصـة البلـدان الناميـة الـيت تنتمـي إىل هـذه اموعــات. ويف 
الوقــت ذاتــه، تــرى تلــك املنظمــات أن االســتعمال الرشــــيد 
ـــالء االعتبــار الواجــب،  للمـوارد احملـدودة ينبغـي أن يضمـن إي

عند االقتضاء، لالحتياجات الفعلية للمشتركني. 
تعدد اللغات وبيئة العمل يف األمانات  ثانياً -

كان اهلدف املنشود من أحد أجزاء االستبيان املـوزع  -٤٩
على أمانات املنظمات املشتركة فيـه هـو احلصـول علـى ردود 
على ثالث فئات من األسـئلة املتصلـة بـإدارة املـوارد البشـرية، 
وبالتحديـات الـيت ينطـوي عليـها اسـتخدام قـوة عمـل متعــددة 
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اللغــات، واألثــر الــذي يــترتب يف ايــة املطــاف علــى إملـــام 
املوظفني باللغات يف تنفيذ الربامج. 

إدارة املوارد البشرية  ألف-
اإلملام باللغات وتطور احلياة املهنية  (أ)

الشروط اللغوية لدى التوظيف 
ميكن عن طريـق جمموعـة خمتـارة جزافـاً مـن إعالنـات  -٥٠
الشـواغر يف مؤسسـات كثـرية مـن مؤسسـات منظومــة األمــم 
املتحدة تلخيص الشروط اللغوية على النحو التايل: (أ) اإلملـام 
ـــها  بلغــة واحــدة وحمــددة (اإلنكليزيــة يف أغلبيــة احلــاالت تلي
الفرنسية مث اإلسبانية بدرجة أقل)؛ (ب) نفس الشرط السـابق 
باإلضافة إىل اإلملام بلغة رمسيــة أخـرى (حمـددة أو غـري حمـددة) 
أو اإلملام بلغة البلـد املضيـف كمـيزة  إضافيـة؛ (ج) أن تكـون 
اللغة املطلوب إجادا (أو اإلسـبانية أو اإلنكليزيـة أو الروسـية 
أو الفرنسية) هي لغة األم للمرشـح؛ (د) اإلملـام التـام بـإحدى 
لغات العمل املستخدمة يف األمانة (اإلنكليزيـة أو الفرنسـية أو 
اإلسـبانية، وبصـــورة أنــدر العربيــة أو الروســية)، فضــالً عــن 
معرفة جيدة للغة عمل ثانية؛ (هـ) اإلملام التام بلغـيت عمـل مـن 
لغات األمانة (اإلنكليزية/الفرنسية يف أغلبية احلاالت، وأحياناً 
اإلنكليزية/اإلسبانية، ويف حـاالت نـادرة اإلنكليزيـة/العربيـة)؛ 

(و) اإلملام بإحدى اللغات الرمسية للمنظمة. 
ـــات  وجنــد بصفــة عامــة فئتــني مــن اللغــات يف إعالن -٥١
الشواغر، مها: الفئة الـيت يطلـب، قطعـاً، اإلملـام ـا إملامـاً تامـاً 
(إحدى لغات العمل املستخدمة يف األمانة كحد أدىن) وتلـك 
اليت يعترب اإلملام ا ميزة سواء كانت لغـات عمـل أخـرى، أو 
لغات رمسية أخرى مـن لغـات املنظمـة، أو لغـات غـري رمسيـة. 
ومفهوم "الشرط"، يعين، حبكم تعريفه، أن طلبـات املرشـحني 
الذيــن ال يســتوفون الشــروط اللغويــة املطلوبــــة ال تؤخـــذ يف 
االعتبار. أما مفهوم "املـيزة" فـهو يوحـي بـأن األفضليـة تمنـح 
ملرشـح معـني علــى مرشــحني آخريــن مؤهلــني بنفــس القــدر 
إلملامـه بلغـة أو أكـثر مـن اللغـات األخـرى الكثـرية الـيت تعتـــرب 

مفيدة لالضطالع مبهام الوظيفة الشاغرة. 

ويف منظمـات عديـدة يعتـرب مركـز العمـل وخصــائص  -٥٢
الوظيفة الشاغرة، عاملين حامسين أكثر من غريمهـا فيمـا يبـدو 
يف اختيار اللغات اليت يشترط اإلملام ا أو اليت يعترب اإلملام ــا 
مــيزة. وبنــاء علــى ذلــك اعتــربت املعــارف التاليــة مــــيزة يف 
إعالنات شواغر األمم املتحدة: معرفة اللغة السواحيلية لشـغل 
وظيفة مساعد رئيس األمن يف احملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا 
ــــر مركـــز  يف أروشــا، واإلملــام باإليطاليــة لشــغل وظيفــة مدي
اإلعالم يف روما، واألملانيـة أو اليابانيـة لشـغل وظيفـة موظـف 
مكلـــف بتوظيـــف أمـــوال الصنـــدوق املشـــترك للمعاشـــــات 
التقاعدية للموظفني يف نيويـورك. ولكـن فيمـا يتعلـق باللغـات 
غري الرمسية، يالحظ أحياناً وجود تفاوت داخل نفس املنظمـة 
يف املعايري املستخدمة إلقرار أن لغة معينة مطلوبة أو أن اإلملـام 
ـــاً لشــغل  ـا يعتـرب مـيزة. وهكـذا كـان اإلملـام باألملانيـة مطلوب
وظيفة مدير مركز اإلعالم يف بون (ومل يعترب ميزة كاإليطاليـة 
يف روما) وبصورة أقل بداهة لشغل وظيفـة كـاتب يف مكتـب 

األمم املتحدة يف جنيف. 
ـــي بــالضرورة  ومـا زال شـرط اإلملـام بلغـة واحـدة (ه -٥٣
إحدى لغات العمل) يطبق بصورة متفاوتة ويتعلق باإلنكليزية 
يف األغلبية الساحقة من احلـاالت. ولكـن أصبـح هـذا الشـرط 
مييل إىل أن يكون االستثناء يف بعض املنظمات اليت هلـا وجـود 
ـــرب أن اإلملــام بلغتــني بــل وبثــالث  مكـني يف امليـدان والـيت تعت
لغــات أو أكــثر يســهم، باإلضافــة إىل املؤهــالت املهنيــــة، يف 
ـــا ورد يف ميثــاق األمــم املتحــدة  حتسـني نوعيـة العمـل وفقـاً مل
ـــذا الصــدد، يبــني املديــر العــام  بشـأن تعيـني املوظفـني. ويف ه
ـــة والزراعــة (الفــاو) يف "تقريــر تنفيــذ الــربامج  ملنظمـة األغذي
١٩٩٨-١٩٩٩"(١٣) أن النســــــب املئويــــــة يف إعالنـــــــات 
الشواغر الصادرة خالل تلـك الفـترة كـانت تـتراوح بـني ١٠ 
يف املائــة للغــة واحــدة، و٨٧ يف املائــة للغتــــني، و٣ يف املائـــة 

 __________
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ــــة للغتـــني، و٣ يف املائـــة لثـــالث  للغــة واحــدة، و٨٧ يف املائ
لغات. 

وتغطي اللغات املســتخدمة يف إطـار األمانـات منـاطق  -٥٤
ــــد كبـــري، وينطـــوي  جغرافيــة تتجــاوز بلــدان األصــل إىل ح
اشتراط أن تكون إحدى اللغـات هـي لغـة األم للمرشـح علـى 
ـــهوم لغــة األم  خطـر حـدوث متيـيز بـني املرشـحني إن فُسـر مف
مبعـىن العبـارة الضيـق. فمفـــهوم لغــة األم ال يفــترض فحســب 
افتراضـاً خاطئـاً أن اإلملـام بلغـة األم ال حيـــدث إالَّ عــن طريــق 
األم بل قد يؤدي أيضاً تفسـريه احملـدود إىل اسـتبعاد مرشـحني 
كـانت اللغـة املعنيـة، نتيجـة خيـار أو بسـبب االســـتعمار، لغــة 
تعليمـــهم األصليـــة دون أن تكـــون لغتـــهم األم. وأصبحــــت 
منظمــات عديــدة تفضــل اإلشــارة بدرجــة مــتزايدة إىل لغــــة 

التعليم األساسية بدالً من اإلشارة إىل لغة األم. 
ويشترط بعض املنظمات، مثل منظمــة األمـم املتحـدة  -٥٥
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واالحتاد الـربيدي العـاملي، 
يف مجيع إعالنات الشواغر إجادة املرشـح إحـدى لغـيت العمـل 
املسـتخدمتني يف األمانـة (الفرنسـية واإلنكليزيـة) باإلضافــة إىل 
اإلملام باللغة األخرى إملامـاً جيـدًا. وتشـترط منظمـات أخـرى 
ذلــك الشــرط علــى حنــو أكــثر اســتهدافاً حبســب الوظـــائف 
الشــاغرة. أمــا يف مكتــب العمــل الــدويل، حيــث اإلنكليزيـــة 
والفرنسية واإلسبانية هي لغات العمل املسـتخدمة يف األمانـة، 
فيشترط على املوظفني الذين تكون لغتـهم األم إحـدى لغـات 
العمل أن يلموا إملاماً تاماً بلغة عمل ثانية، وقد يشترط عليـهم 
معرفة لغة عمل ثالثة، وقد يشـترط علـى مـن ال تكـون لغتـهم 
األم هـي إحـدى لغـات العمـل معرفـة لغـة عمـــل ثانيــة. ومــن 
اجلهة األخرى، تختار لغة العمل املطلوب إجادـا علـى وجـه 
األولوية بناء على اللغـة املسـتخدمة أكـثر مـن غريهـا يف تأديـة 
مـهام الوظيفـة املعنيـة. ولكــن يوجــد، مــع ذلــك،  اســتثناءان 
لتلـك القـاعدة األساسـية يف حالـة اليونسـكو، مهـا: أن إجـــادة 
اللغـة الفرنســـية هــي الشــرط الضــروري الوحيــد بالنســبة إىل 

ـــني يف املقــر،  املوظفـني التقنيـني مـن فئـة اخلدمـات العامـة املعين
وأن إجادة اللغة الرمسيـة لبلـد التعيـني شـرط ضـروري بالنسـبة 
إىل املوظفني املعينني حملياً خارج املقر. وعالوة على ذلك فإن 
ــــار دائمـــاً يف  شــرط اإلملــام بلغــيت العمــل ال يؤخــذ يف االعتب
الوظـائف مـن الفئـة الفنيــة يف حالــة توافــر احتمــاالت كبــرية 
لتعيـني مرشـحني مـن بلـدان غـري ممثلـة أو ممثلـة متثيـالً ناقصـــاًً. 
ـــه، أنــه يطلــب يف  ويوضـح االحتـاد الـربيدي العـاملي، مـن جهت
بعض الوظائف اليت يعمل شاغلوها مـع منـاطق معينـة، إجـادة 
اللغـة الشـائع اسـتخدامها يف املنطقـة املعنيـة (مثـالً اإلسـبانية يف 
منطقـة أمريكـــا الالتينيــة، والروســية يف منطقــة بلــدان رابطــة 
الـدول املسـتقلة) باإلضافـة إىل الشـرط األساســـي املشــار إليــه 

أعاله. 
واإلنكليزية، مقارنة باللغات األخرى، هي بال جدال  -٥٦
اللغـة الـيت تشـترط أكـثر مـن غريهـا، ســـواًء كلغــة وحيــدة أو 
ـــية.  كواحـدة مـن جمموعـة لغتـني أو أكـثر تعتـرب إجادـا أساس
ويشــري برنــامج األغذيــة العــاملي إىل أن اإلملــام بأســس اللغـــة 
اإلنكليزية ضروري يف مجيـع األحـوال، بينمـا يؤكـد صنـدوق 
األمم املتحدة للسكان أن هذه اللغـة ضروريـة بـالفعل بالنسـبة 
إىل مجيع الوظائف من الفئة الفنية. وخالف ذلك، إذا كـانت 
أمانة منظمة الطـريان املـدين الـدويل تعـترف عـن طيـب خـاطر 
بأن اللغة اإلنكليزية هي لغة العمل حبكم الواقع، فهي تشـترط 
ـــة  بانتظـام يف إعالنـات الشـواغر اإلملـام بـإحدى اللغـات الرمسي
السـت للمنظمـة وتعتـرب أن إجـادة لغـة أخـرى مـــن بينــها أمــر 
حمبذ. وإذا كانت تلك السياسة تراعي متاماً مبدأ تعادل مركز 
مجيع اللغات الرمسية للمنظمة، قد يتساءل املـرء عمـا إذا كـان 
صون الشفافية وحتقيـق تكـافؤ الفـرص للمرشـحني أمـرًا ممكنـاً 
مـع ذلـــك: فمــن املمكــن حقــاً التشــكيك، يف أن عــدم إملــام 
ـــات رمسيــة  مرشـح باللغـة اإلنكليزيـة، حـىت وإن كـان جييـد لغ
عديـدة أخـرى، ال يشـكل يف حـد ذاتـه عـامالً السـتبعاده، مــا 

عدا يف حاالت استثنائية.  
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وباستثناء الوظائف اللغوية، يستصوب القيام يف إطار  -٥٧
نفــس املنظمــة بتوحيــد القواعــد األساســية املتبعــة يف حتديــــد 
ــــادة شـــفافيتها.  الشــروط اللغويــة يف إعالنــات الشــواغر وزي
وجيب يف هذا الصدد أن تكـون احتياجـات االتصـال املرتبطـة 
مبمارسة مهام الوظيفة الشاغرة هـي العوامـل احلامسـة الوحيـدة 
املأخوذة يف االعتبار عند اختيار اللغـات املطلوبـة يف إعالنـات 
الشـواغر. وجيـــب أال يــترك جمــال للشــك يف ترجيــح عوامــل 
أخرى، ال سيما لغة العمل اليت جييدها املشرف، أو خصـائص 

معينة حتدد دعماً ملرشح معروف مسبقاً.  
ومــن اجلهــة األخــــرى، جيـــب أن تكـــون متطلبـــات  -٥٨
ــــة  اإلدارة الرشــيدة للمــوارد البشــرية ومتطلبــات توفــري خدم
أفضل كافية وحدها لتـربير اعتبـار اإلملـام باللغـة الرمسيـة للبلـد 
املضيـف شـرطاً أساسـياً أو ممـيزًا، وخباصـة عندمـا تكـون هــذه 
اللغة هي إحدى اللغات الرمسية للمنظمـة املعنيـة. ولكـن تلـك 
السياسة قد تعوقها قيـود أخـرى يـرد حتليلـها يف الفقـرات ٦٦ 
إىل ٦٨ أدنـاه، وهـي جديـرة، مـع ذلـك، بـأن حتظـى بتشــجيع 
قوي من اهليئات التشـريعية ألـا تتيـح زيـادة الفعاليـة يف تلبيـة 
األهداف املنشودة من تعدد اللغات عامةً ومن وجـود املنظمـة 

يف امليدان خاصة.  
سياسات نشر إعالنات الشواغر 

باإلضافــة إىل نشــر إعالنــــات الشـــواغر باألســـاليب  -٥٩
التقليديــة (لوحــات اإلعــالن، وعــن طريــق ممثليــات الــــدول 
األطراف، وأحياناً عن طريق الصحافة) يقوم عدد مـتزايد مـن 
ـــبكة الداخليــة  املنظمـات بنشـر الشـواغر يف مواقعـها علـى الش
"اإلنـترانت" (للوظائــف الـيت ستشـغل داخليـــاً) وعلــى شــبكة 
اإلنـترنت (للوظـائف الـيت ستشـغل داخليـاً وخارجيــاً) وذلــك 
ـــة  حبسـب طبيعـة الوظيفـة الشـاغرة. وتقـوم جلنـة اخلدمــة املدني
ـــإصدار نشــرة شــهرية باللغـــة  الدوليـة، مـن اجلهـة األخـرى، ب
ــــع اللجنـــة علـــى  اإلنكلــيزية ميكـن اإلطـالع عليـها علــى موق
شبكـة اإلنترنت (http://icsc.un.org/vab/index.htm) وتـدرج 
فيــها الشــواغر الــيت تبلــغ عنــها املنظمــات الــيت تطبــق نظـــام 

املرتبات واملكافآت املشترك. 

ومثـة اجتـاه يف عـدد مـتزايد مـــن املنظمــات إىل متكــني  -٦٠
املرشـــحني مـــن تقـــدمي طلبـــام علـــى اخلـــط مباشـــــرة (أي 
إلكترونيـاً) مبـلء االسـتمارات الالزمـــة. وال شــك يف أن هــذا 
اإلجـراء يتمـيز بأنـه حيـد مـن الوقـــت الــالزم إلمتــام إجــراءات 
التعيــني، ولكــن إذا كــان مــن الصحيــح أيضــــاً، مـــن اجلهـــة 
األخرى، أن إمكانية تقدمي الطلبات بالـربيد العـادي مـا زالـت 
متاحة من حيـث املبـدأ، فـال بـد مـن االعـتراف بوجـود خطـر 
إجحـاف حقيقـــي ليــس فحســب بالنســبة ملــن ال ســبيل هلــم 
الســتخدام شــبكة اإلنــترنت بــل أيضــاً بالنســبة جلميــع مــــن 
ال يلمون باللغة أو باللغات املستخدمة لنشـر اإلعالنـات علـى 
الشـبكة العامليـة. والفـاو هـي فيمـا يبـدو املنظمـة الوحيـدة الــيت 
تنشــر هــذه الشــواغر بثــالث لغــات (اإلنكليزيــة والفرنســــية 
واإلســــبانية). وتقــــوم منظمــــات، مثــــل األمــــم املتحــــــدة، 
واليونسكو، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومنظمة العمل 
الدوليـة، بنشـر تلـك اإلعالنـات بلغتـني هـي عـــادة اإلنكليزيــة 
ــــة منظمـــة العمـــل  والفرنســية، وقــد ينشــر اإلعــالن، يف حال

الدولية، باللغة اإلسبانية أيضاً وفقاً ملتطلبات الوظيفة. 
ــار/مـايو ٢٠٠٢  ولقد بدأ يف األمم املتحدة يف شهر أي -٦١
اسـتخدام نظـام جديـد يعـرف باسـم غالكســـي ــدف جتــهيز 
ــار  إعالنـات الشـواغر آليـاً، جزئيـاً، وإتاحـة القيـام بعمليـة اختي
آيل أويل للمرشحني باستخدام اسـتمارات إلكترونيـة معممـة. 
ولقد أعرب األمني العام، يف تقريره املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة 
يف عام ٢٠٠١ بشأن تعدد اللغات، عن اعتقاده بـأن اإلجـراء 
اجلديد سيتيح "تعيني عدد كبري مـن املوظفـني النـاطقني باللغـة 
الفرنسية وإيالء أمهية أكرب للمـهارات اللغويــة عنــد التوظيـف 
والترقيـة"(١٤) بـني مجلـة نتـائج أخـرى. وكـان موقـع غالســـكي 
ــــة  علـــى شـــبكة اإلنـــترنت (http://jobs.un.org) متاحـــاً باللغ
ـــدأ تشــغيل النســخة  اإلنكليزيـة فقـط عندمـا بـدأ تشـغيله. مث ب
الفرنســية للموقــع يف منتصــف شــهر أيلــول/ســـبتمرب ٢٠٠٢ 
ـــة  ولكـن إعالنـات الوظـائف الشـاغرة مـن فئـة اخلدمـات العام

 __________
A/56/656،"تعدد اللغات"، الفقرة ١٣.  (١٤)
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والفئـات ذات الصلـة، مبـا فيـها الوظـائف الـيت تتطلـــب اإلملــام 
بلغة أخرى غري اإلنكليزية (الفرنسية أو الروسية أو اإلسبانية) 
باعتبارها لغة األم كـانت (وسـتظل) تنشـر باإلنكليزيـة فقـط. 
ــــات الشـــواغر املتصلـــة  ومــن اجلهــة األخــرى، كــانت إعالن
ـــها،  بالوظـائف مـن الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا تنشـر، يف أغلب
باللغــة اإلنكليزيــة ألن ترمجتــها إىل اللغــة الفرنســــية مل تكـــن 
متوافرة مؤقتاً. واستمر هذا الوضع املؤقـت يف بعـض احلـاالت 

حىت املوعد األخري احملدد لتقدمي الترشيحات. 
اإلمكانيات املتاحة لتطوير احلياة املهنية والترقية 

إن اإلملام بلغتني على األقل يساعد، من حيث املبـدأ،  -٦٢
ـــة كمــا  علـى زيـادة إمكانيـات التقـدم يف احليـاة املهنيـة والترقي
ــــات  يســاعد علــى تنقــل املوظفــني. واألمــم املتحــدة واملنظم
األخرى اليت تطبق نظام املرتبـات املشـترك متنـح املوظفـني مـن 
ـــات العليــا ترقيــات معجلــة داخــل الدرجــة  الفئـة الفنيـة والفئ
(قُلصت املهلة من ١٢ شهرًا إىل ١٠ أشهر للدرجات العاديـة 
يف جدول املرتبات، ومن ٢٤ شـهرًا إىل ٢٠ شـهرًا لدرجـات 
األقدمية). وتدفع ملوظفي فئـة اخلدمـات العامـة والفئـات ذات 
الصلــة عــالوة لغــة تؤخــــذ يف االعتبـــار يف حســـاب املعـــاش 
التقاعدي وهي تبلغ ٥ يف املائة من احلد األدىن للمرتب الذي 
يتقاضـاه املوظـــف مــن الرتبــة خ ع-٥ أو خ ع-٤، حبســب 
الوظيفة اليت يعين فيها، مقابل اللغة اإلضافيـة األوىل، ونصـف 

هذا املبلغ للغة إضافية ثانية. 
وال مينــح برنــامج األغذيــة العــاملي عقــــودًا مفتوحـــة  -٦٣
األجـل ملوظفيـه مـن الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا إال إذا كـــانوا 
جييدون لغتني رمسيتني، ويشترط على من يعينـون علـى أسـاس 
اإلملام بلغة واحدة أن يبلغوا املستوى املطلوب يف اللغـة الثانيـة 
يف غضون عامني. ويفيد صندوق األمم املتحدة للسـكان بأنـه 
جيب على املوظفـني الذيـن يرغبـون يف شـغل وظـائف ميدانيـة 
ـــك الوظــائف، ويف هــذا  اسـتيفاء الشـروط اللغويـة املتصلـة بتل
الصـدد قـد يشـكل اإلملـام بلغـة واحـدة فقـط عائقـاً للتقـــدم يف 

احليــاة املهنيــة حــىت وإن كــانت اللغــة اإلنكليزيــة هــي اللغـــة 
الوحيدة املطلوبة لشغل بعض الوظـائف. ويف اليونسـكو، الـيت 
تطلب لدى التوظيـف اإللــمام بـاللغتني اإلنكليزيـة والفرنسـية 
إملامـاً تامـاً أو معرفتـهما بصـورة جيـدة، يـــوىل، مــع ذلــك، يف 
ــــرب مـــن  حــاالت معينــة اهتمــام ملؤهــالت املرشــح الفنيــة أك

االهتمام الذي يوىل إلملامه بلغة ثانية. 
وتفيد األمانات بـأن نظـام تقييـم املوظفـني مـن الرتبـة  -٦٤
الصغرية ال يتأثر سلباً عندما ال تكون لغـة العمـل الـيت جييدهـا 
هؤالء هي لغة عمل رئيسهم املباشر. وبغـض النظـر عـن هـذه 
الضمانــات ُأبلــغ عــن وجــود حــــاالت عديـــدة فضـــل فيـــها 
املوظفون ملء استمارة نظـام التقييـم باإلنكليزيـة عندمـا كـان 
رئيسهم املباشر ال يلم إال بتلك اللغة خشية أن يقيمهم تقييماً 
أقـل ممـا جيـب. وتبيـن الفـاو مـن جهتـها أن خالفـاً نشـب بــني 
أحد املوظفني واملشرف عليه حول شرط لغوي فرضه األخـري 
وكان يف رأي املوظف املعين غـري مقبـول. وأشـري، مـن اجلهـة 
األخـرى، إىل حـــاالت تــأخرت فيــها موافقــة املشــرف علــى 
تقرير بعثة محرر بلغة عمل ليست اللغة اليت جييدها املشرف. 

االستثمار يف التدريب اللغوي  (ب)
توفـــر أغلبيـــة مؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــــدة  -٦٥
ــــات التدريـــب اللغـــوي وختتلـــف النفقـــات  ملوظفيــها إمكاني
احملسـوبة لفـترة سـنتني يف امليزانيـة العاديـة بـاختالف املنظمــات 
ــــن املوظفـــني. وتوفـــر دورات  وبــاختالف حجــم مالكــها م
ـــاً للموظفــني يف بعــض املنظمــات، بينمــا تطلــب  اللغـات جمان
منظمـات أخـرى (مثـل منظمـة العمـــل الدوليــة، واليونســكو، 
ومنظمة الطريان الدويل، واالحتاد الربيدي العاملي) املسـامهة يف 
النفقات بدفع مبلغ بسيط. وتبلغ امليزانية املرصودة يف مكتـب 
العمــــل الــــدويل لتعليــــم اللغــــات (اإلنكليزيــــة والفرنســــــية 
ــــة التدريـــب اإلمجاليـــة.  واإلســبانية) ٣٧ يف املائــة مــن ميزاني
واجلدول الثاين - ١ ترد فيـه األرقـام الفعليـة لعـدد املشـتركني 
يف دورات التدريب يف األمم املتحدة والنفقات املقابلة خـالل 
فتريت السنتني ١٩٩٨-١٩٩٩ و٢٠٠٠-٢٠٠١، كمـا تبيـن 
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التوقعــــات لفــــترة الســــنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. والنجـــــاح يف 
ـــب يدلــل علــى  امتحـان الكفـاءة اللغويـة يف ايـة دورة التدري
إجـادة اللغـة الـيت ُدرسـت ويـربر طلـب االسـتفادة مـن التدابـري 
التحفيزيـة املشـار إليـــها يف الفقــرة ٥٨ أعــاله. وتنظّــم األمــم 

املتحدة دورات االمتحانات يف اللغات السـت الرمسيـة بالنيابـة 
عن مجيع املنظمات األخرى اليت تطبق النظام املشـترك، ويبيـن 
ــــة ودورة  يف اجلــدول الثــاين - ٢ تطــور النتــائج حبســب اللغ

االمتحانات.  
اجلدول الثاين - ١: التدريب اللغوي يف األمم املتحدة: عدا املشتركني (م) والنفقات (ن) 

ذات الصلة (بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 
 ٢٠٠٢-٢٠٠٣

(التوقعات) 
 ٢٠٠٠-٢٠٠١
(باألرقام الفعلية) 

 ١٩٩٨-١٩٩٩
(باألرقام الفعلية)  الربنامج 

       
(ن)  (م)  (ن)  (م)  (ن)  (م)   

 ٦٢٢,٣  ٠٠٠ ٢  ٦٢٩,٢  ٨٠٠ ١  ٥٦٣,٥  ٩٤١ ١ اإلسباين 
 ٣٧٣,٤  ٢٠٠ ١  ٣٧٧,٥  ٢٠٠ ١  ٣٧٣,٩  ٢٨٨ ١ اإلنكليزي 
 ٢٠٢,٣  ٦٥٠  ٢٠٤,٥  ٦٠٠  ١٨٤,٣  ٦٣٥ الروسي 
 ١٢٤,٥  ٤٠٠  ١٢٥,٨  ٤٠٠  ١٢٤,٨  ٤٣٠ الصيين 
 ٢٠٢,٣  ٦٥٠  ٢٠٤,٥  ٨٠٠  ٢١٣,٧  ٧٣٦ العريب 
 ٩٦٤,٦  ١٠٠ ٣  ٩٧٥,٣  ٩٠٠ ٢  ٨٨٤,٩  ٠٤٨ ٣ الفرنسي 

 ٤٨٩,٤ ٢  ٠٠٠ ٨  ٥١٧,٠ ٢  ٧٠٠ ٧  ٣٤٥,١ ٢  ٠٧٨ ٨ اموع الفرعي 
 ١٠٠,٠  ٠٠٠ ٣  ٧٠,٥  ٤٠٠ ٣  ٨٢,٥  ٥٢٩ ٣ امتحان الكفاءة اللغوية 

 ٥٨٩,٤١ ٢  ٠٠٠ ١١  ٥٨٧,٥ ٢  ١٠٠ ١١  ٤٢٧,٦ ٢  ٦٠٧ ١١ اموع الكلي 
املصدر:األمانة العامة لألمم املتحدة/مشروع امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. A/56/6 (الباب ٢٧ 

جيم). 
 

اجلدول الثاين - ٢: املرشحون الناجحون يف امتحان الكفاءة اللغوية* 
 

اموع  الفرنسي  العريب  الصيين  الروسي  اإلنكليزي  اإلسباين  دورات االمتحان 
 ٣٤٨  ٨٢  ٢  ٢  ٤٠  ١٦٢  ٦٠ شباط/فرباير ١٩٩٨ (٤٧) 
 ٤٣٦  ٩٥  ٦  ١  ٣٩  ٢٤٧  ٤٨ أيار/مايو ١٩٩٨ (٤٨) 
 ٥١٤  ١٣١  ٦  ٤  ٥٨  ٢٦٩  ٤٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ (٤٩) 
 ٦٢٠  ١٢٢  ٩  ١  ٦١  ٣٥٧  ٧٠ أيار/مايو ١٩٩٩ (٥٠) 
 ٦٨٩  ١٦١  ٩  ٥  ٧٧  ٣٨١  ٥٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ (٥١) 
 ٧٢٧  ١٤٩  ١٥  ٢  ٧٩  ٤٢٦  ٥٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ 

     املصدر: منظمة األمم املتحدة/إدارة الشؤون اإلدارية/قسم تنمية قدرات املوظفني وتعلّمهم. 
ختص األرقام جمموعة املنظمات اليت تطبق النظام املشترك).  *     
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تبني األرقـام الواردة يف اجلـدول الثـاين – ١ أن األمـم  -٦٦
املتحـدة تنفـق وحدهـا زهـاء ٢,٥ مـن ماليـــني الــدوالرات يف 
كـل فـترة ســـنتني لتدريــب موظفيــها اللغــوي، ســواء بتعليــم 
اللغات الرمسية الست للمنظمة و/أو باملسـاعدة علـى إجادـا. 
ولقــد خصصــت غالبيــة املــوارد املرصــــودة لفـــتريت الســـنتني 
١٩٩٨-١٩٩٩ و ٢٠٠٢-٢٠٠٣ للتدريــــب علــــى اللغــــة 
الفرنسية (من ٣٧,٧٣ يف املائـة إىل ٣٨,٧٥ يف املائـة)، تليـها 
اإلســــبانية (مــــــن ٢٤,٠٢ يف املائـــــة إىل ٢٥ يف املائـــــة)، مث 
اإلنكليزية (من ١٥,٩٤ يف املائـة إىل ١٥ يف املائـة)، وهـو مـا 
يتضـح مـن عـدد املشـتركني. ويف الفـاو خيصـص زهــاء ٢٥ يف 
املائـة مـن إمجـايل املـوارد املرصـودة للتدريـب لزيـادة كفـــاءات 
ـــد أدى ذلــك إىل تســجيل  املوظفـني يف لغـة ثانيـة أو ثالثـة، وق
نفقــات فعليـة بلغـــت ٠٠٠ ٤٣٧ دوالر و٠٠٠ ٦٤٨ دوالر 
خالل فتريت السنتني ١٩٩٨-١٩٩٩ و٢٠٠٠-٢٠٠١ على 
ـــدر مــا يتوقــع إنفاقــه يف فــترة الســنتني ٢٠٠٢- التــوايل، وق
ـــالغ  أقــل  ٢٠٠٣، مببلـغ٠٠٠ ٦٣٠ دوالر. وكـانت هـذه املب
يف منظمــات أخــرى ولكنــها تعــرب عــــن الرغبـــة يف تشـــجيع 
املوظفـني علـى تعلـم اللغـات املسـتخدمة وإجادـا. وســـيكون 
مــن املســتصوب تقييــم األثــر املــــترتب علـــى تلـــك اجلـــهود 
واكتشاف عناصر متكِّن على وجه اخلصوص مـن تقديـر عـدد 
الذيـن ينقطعـــون عــن الدراســة يف كــل دورة ومــربرات هــذا 
االنقطاع خاصة وأن املنظمات اليت توفـر دورات مقـابل أجـر 
ـــى  تعتقــد أن توفريهــا جمانــاً ال يشــجع مــن يلتحقــون ــا عل

املواظبة. 
ـــاين - ٢ عــدد  وتبيـن األرقـام املدرجـة يف اجلـدول الث -٦٧
املرشـحني املقبولـني يف امتحـان الكفـاءة اللغويـة. وهـي ختـــص 
جمموعة املنظمات الـيت تطبـق النظـام املشـترك. ويتضـح منـها، 
مـن جهـة، أن عـدد املقبولـني يف اللغـات السـت تضـاعف بــني 
شـهري شـباط/فـرباير ١٩٩٨ وأيـار/مـايو ٢٠٠٠ (مــن ٣٤٨ 
ـــدد  إىل ٧٢٧)، كمـا يتضـح منـها، مـن اجلهـة األخـرى، أن ع

املقبولني يف برنامج اللغة اإلنكليزيـة يف كـل دورة يفـوق عـدد 
املقبولـني يف مجيـع برامـج اللغـات األخـرى معـاً. ولكـن جتـــدر 
اإلشارة مع ذلك إىل أن املرشحني ليسوا مجيعهم مـن موظفـي 
األمانات وأن اجلميع مل حيضر دروس اللغة بالضرورة. ولكـن 
إذا اتضحت، يف تناقض ظاهري، صحة االجتاه العـام املسـجل 
ـــك أن  علـى مسـتوى كـل منظمـة، لوجـب أن نسـتنتج مـن ذل
ــــم هيمنـــة اللغـــة  برنــامج التدريــب اللغــوي يفضــي إىل تدعي
اإلنكليزيـة علـى الرغـم مـن أن  اهلـدف املنشـود هـو التشــجيع 
ـــات.  علــى إجيــاد تــوازن أفضــل بــني اللغــات يف إطــار األمان
وبالتـايل سـيكون عـائد االسـتثمار غـري متناســـب مــع اجلــهود 
املاليـة املبذولـة والـيت تتجـــاوز بنــد التدريــب يف حــد ذاتــه إذا 
أخذنا يف االعتبار تكـاليف التدابـري التحفيزيـة املختلفـة املشـار 

إليها من قبل. 
وكـانت جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـــة قــد أوصــت يف  -٦٨
تقريرهـا املقـدم عـن عـام ٢٠٠٠ بـالتخلي عـــن نظــم التدابــري 
التحفيزية احلالية على أساس أـا "ال تعـزز تعزيـزًا فعـاالً ثقافـة 
تعدد اللغات"(١٥). ولكن هـذه التوصيـة الـيت رفضتـها اجلمعيـة 
العامة لألمم املتحدة مل تشكك، من اجلهة األخـرى، يف أمهيـة 
ـــرار ٢٤٨٠(د-٢٣) بــاء الصــادر  دورات اللغـات. ويفيـد الق
ــذي  عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بـأن مسـتوى اإلملـام ال
يثبته النجاح يف امتحان الكفـاءة اللغويـة يفـترض "إتاحـة فـهم 
لغة الكتابة ولغة الكالم". ولكـن ال ميكـن أن تتجلـى املسـامهة 
الكبـرية الـيت يسـهم ـــا التدريــب يف بيئــة األمانــات املتعــددة 
اللغات إال إذا أتيح للمتكلمني باللغات املُدرَّسة مـن اسـتخدام 
معارفـــهم اجلديـــدة. وتوفِّـــــر دورات لتحســــني الكفــــاءات، 
ـــري  ال سـيما يف جمـال الصياغـة، ولكنـها نـادرًا مـا تتـاح بلغـة غ
اللغـة اإلنكليزيـة، حـــىت يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف 

 __________
A/55/30، "تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية"، الفقرة ٥٥.  (١٥)
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حيث يربر ذلك بعدم وجود عدد كاٍف من املرشحني لتنظيم 
تدريـب باللغـة الفرنسـية. ولكـن ال توجـد يف الوقـت احلـــاضر 
دورات منتظمـــة لالرتقـــــاء باملعــــارف. ويطلــــب يف بعــــض 
املنظمات التأكد، أحياناً، من مسـتوى اإلملـام مـرة كـل مخـس 
سنوات على األقل ولكن ذلك هـو االسـتثناء أكـثر ممـا يكـون 

القاعدة. 
االفتقار إىل مؤشرات لألداء  (ج)

تفيد الفاو بأنه "ينبغي عــدم احلكـم علـى قيمـة العمـل  -٦٩
الذي تنجزه املنظمة بلغات متعددة باالعتماد فقط علـى عـدد 
االجتماعات اليت تعقد بأكثر من لغة واحدة واملنشورات الـيت 
تعمم بأكثر من لغة واحدة وغري ذلـك مـن األنشـطة املضطلـع 
ا بأكثر من لغة واحـدة بـل وباالعتمـاد أيضـاً علـى مضمـون 
هذا العمل وجودته جبميع لغات الفـاو"(١٦). وال ميكـن بـالطبع 
أن يرتقــي الفــرد مبعارفــه يف لغــــة معينـــة وحيـــافظ عليـــها إال 
باســتخدام هــذه اللغــة، وســيكون مــن املســـتصوب يف هـــذا 
الصـدد حتديـد مؤشـرات لـــألداء متكِّــن مــن قيــاس التطــور يف 
استخدام خمتلف اللغات املدرَّسة أو املسجلة اسـتخداماً فعليـاً. 
وميكــن حتقيــق ذلــك بوضــع قائمــة جــرد ملعــارف املوظفـــني 
اللغوية تكون جزءًا ال يتجزأ من البيانات الدوريـة املقدمـة إىل 
ـــة أو بشــأن إدارة املــوارد  الـدول األعضـاء بشـأن مـالك األمان
ــــرار اجلمعيـــة العامـــة ٢٣٣/٣٨ املـــؤرخ  البشــرية. وتلبيــةً لق
٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٣، أعـد األمـني العـام لألمــم 
املتحـدة تقريـرًا عـن حالـة معـارف املوظفـني اللغويـة(١٧). وقـــد 
أبـرز هـذا التقريـر، علـى وجـه اخلصـوص، اآلثـار املترتبـة علــى 
التدابـري التحفيزيـة يف دراسـة اللغـــات كمــا وفََّر بيانــات عــن 
عدد موظفي الفئة الفنية والفئات العليا الذين حضروا دورات 

 __________
 PC 81/6 FC 92/13, "Review of FAO language policies", (١٦)

 .(summary)

A/C.5/39/6، "حالة املهارات اللغوية ملوظفي األمم املتحدة".  (١٧)

اللغات والذين جنحوا يف امتحان الكفـاءة اللغويـة أيضـاً. وقـد 
يكــون اســتكمال تلــك البيانــــات مســـتصوباً وقـــد تســـتفيد 
منظمات أخرى من اختاذ تدابري مماثلة. ويف هذا الصدد، تقوم 
اآلن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيـدو) بـإعداد 
وتشـغيل قـاعدة بيانـات عـن مؤهـــالت املوظفــني تشــمل بنــد 

الكفاءات اللغوية. 
ويبين األمني العام أنـه بـني التدابـري املتوخـاة يف األمـم  -٧٠
املتحـدة "يشـجع موظفـو األمانـة العامـــة الذيــن يشــاركون يف 
هيئـات حكوميـة دوليـة أو يف هيئـات للخـرباء علـى اســـتخدام 
اللغات الرمسية خبالف اللغة اإلنكليزية، مـىت تسـىن ذلـك عنـد 
التكلــم يف االجتماعــات الــيت تكفــل هلــــا خدمـــات الترمجـــة 
الشفوية"(١٨). وقد أحاطت اجلمعية العامـة علمـاً مـع االرتيـاح 
يف قرارها ٢٦٢/٥٦ املؤرخ ١٥ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ بتلـك 
اخلطـوة األوىل. ولكــن لكــي ال تكــون هــذه اخلطــوة مؤشــر 
ـــــتخدام جمموعــــة  األداء الوحيـــد يف هـــذا اـــال، وبغيـــة اس
املؤهـالت اللغويـة املعلنـة للموظفـني اسـتخداماً أفضـــل، جيــب 
النظر يف اختاذ تدابري أخرى قابلـة للقيـاس الكمـي. وباإلضافـة 
إىل مواصلة تشجيع املوظفـني علـى وضـع التقـارير املقدمـة إىل 
اهليئات احلكومية الدولية بلغة العمل اليت يكونون أكثر إجـادة 
هلا، أو مواصلة تشـجيعهم علـى اإلسـهام يف عـرض النصـوص 
على خمتلف مواقع املنظمة على شبكة اإلنترنت بلغـات رمسيـة 
أخـرى بغيـة حتسـني مضموـا املتعـــدد اللغــات، ميكــن تقــدمي 
بيانــات رقميــة عــن هــذه املســامهات لبيــــان التقـــدم احملـــرز. 
فاالفتقـار إىل البيانـات الرقميـة الالزمـة خبصـوص ذلـك التقــدم 
أو عدم كفاية تلك البيانات قد يسهم يف إعطاء فكرة خاطئـة 
عن عدم تغري الوضع، وهذا مـا يـؤدي إىل تكـرار الطلبـات يف 

القرارات املتتالية اليت يتخذها بعض األجهزة اإلدارية. 

 __________
A/56/656، الفقرة ٢٩.  (١٨)
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التحديات اليت ينطوي عليها اســتخدام قــوة عمــل  باء-
متعددة اللغات 

يف تعميــــــم صــــــــادر يف ٨ متـــــــوز/يوليـــــــه ١٩٨٣  -٧١
(ST/SGB/201) أعــرب األمــني العــام لألمـــم املتحـــدة، بعـــد 

التذكــري بــالقواعد املعمــول ــا فيمــا يتعلــق بلغــــات العمـــل 
املستخدمة يف األمانة العامة، عن رغبتـه يف توجيـه االنتبـاه إىل 
أنه "جيب منح كل موظف حرية استخدام اللغة اإلنكليزيـة أو 
الفرنسية حسب مـا يشـاء يف املراسـالت اخلطيـة" وأنـه "جيـب 
أال يعيـق أحـد هـذه السياسـة" الـيت تسـري علـى لغـات العمــل 
األخرى املقررة لثـالث مـن اللجـان اإلقليميـة، وهـي الروسـية 
بالنسبة إىل اللجنة االقتصادية ألوروبا، واإلسـبانية بالنسـبة إىل 
اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، 
والعربيـة بالنســـبة إىل اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــريب 
آسيا. والحظ األمني العام يف تعميم صدر بعد سـنتني(١٩)، أن 
سياسـة املنظمـة كمـا هـي مبينـــة يف التعميــم الســابق مل تطبــق 
تطبيقاً تاماً وحث "مجيع موظفـي األمانـة العامـة الذيـن تكـون 
الفرنسية لغتهم األساسية أو الذين يفضلون العمل بتلك اللغـة 

على أن يستخدموا الفرنسية يف مجيع املراسالت الرمسية". 
وما زال التعميمان املشار إليهما أعاله ســاريان رمسيـاً  -٧٢
يف األمـم املتحـدة ولكـن ال بـد مـن االعـــتراف بــأن إعماهلمــا 
ما زال غري كاف ألسباب هيكلية. فمن جهة، حق اسـتخدام 
لغة أو أخرى من لغات العمل هو حق معـترف بـه مـن حيـث 
املبـدأ جلميـع املوظفـني مبـن فيـهم املشـرفون، إال أن هـذا احلـــق 
ليـس مقرونـاً بواجـب اإلملـام باللغـة األخـرى، حـىت وإن كــان 
اإلملام مببادئ تلـك اللغـة فقـط، أو مقرونـاً بواجـب االشـتراك 
على وجه األولوية يف دورات تدريب على اللغة املعنيـة. ومـن 
اجلهـة األخـرى، جنـد أن الشـــروط اللغويــة املطلــوب توافرهــا 
ـــــوب "اإلملــــام  لشـــغل وظيفـــة معينـــة (كمـــا يف عبـــارة مطل

 __________
ST/SGB/212 املؤرخ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٨٥.  (١٩)

باإلنكليزيــة أو بالفرنســية") ال تــــأخذ يف االعتبـــار دائمـــاً أن 
املرشـح قـد يضطـر إىل العمـل مـع جمموعـة مـن الزمـالء الذيــن 
يستخدمون، عن حق أيضاً، لغة أخرى من لغات العمــل. فـال 
عجــب يف هــذه الظــروف مــــن أن تكـــون عالقـــة القـــوة يف 
ــة  الوحـدات اإلداريـة والرغبـة املشـروعة يف تطويـر احليـاة املهني
أقوى يف أكثر األحيان من حماوالت مـن كـان رمبـا يرغـب يف 
إعمال حقه يف استخدام لغـة ال جييدهـا زمـالؤه، وعلـى وجـه 

اخلصوص رئيسه املباشر، "يف مجيع مراسالته". 
واألمـم املتحـدة ليسـت منفـــردة يف هــذا الوضــع بــل  -٧٣
يعكـس وضعـها هـذا حالـــةً تعــاين منــها منظمــات عديــدة يف 
منظومـة األمـم املتحـدة. وهـو يـربز الصعوبـــات الــيت تكتنــف 
ـــار  ضمنيـاً واجـب اسـتخدام قـوة عمـل متعـددة اللغـات يف إط
يعـزز فيـه تطـور التكنولوجيـات اجلديـدة املسـتخدمة يف جمـــايل 
املعلومات واالتصاالت، يف مجلة أمور أخرى، امليل إىل هيمنة 
اإلنكليزية كلغة املراسـالت الداخليـة. ومـن هـذا املنطلـق، قـد 
يظل إعمال التعميمـني املشـار إليـهما أعـاله غـري كـامل إال يف 
حالة توخي تدابري مصاحبة أخـرى. وتتحمـل اإلدارات سـواء 
يف املقـر أو يف املكـاتب الرئيسـية خـــارج مقــر األمــم املتحــدة 
ـــوق إعمــال هذيــن  جـزءا مـن املسـؤولية عـن العقبـات الـيت تع
التعميمـني، حيـث ال تتوافـر جلميـع املوظفـــني فــرص متكافئــة 
ــهم  لالسـتفادة مـن وسـائل البحـث وقواعـد البيانـات الـيت متكن

من استخدام لغة العمل اليت خيتاروا. 
وأثنـــاء املقـــابالت، أعـــرب بعــــض املوظفــــني عــــن  -٧٤
ـــن اللغــوي للموظفــني املكلفــني بــإدارة  اعتقـادهم بـأن التكوي
املـوارد البشـرية يسـهم جزئيـاً يف اسـتمرار عـــدم التكــافؤ بــني 
اللغات لدى تعيني املوظفني حيث تمنح األفضليـة للمرشـحني 
الناطقني باإلنكليزية. ومــا دامـت ال توجـد بيانـات موضوعيـة 
تتيح التحقق من صحة هذا التحليل ال يسعنا إال التذكـري بـأن 
القـرار ٢٣٥٩ (د-٢٢) الصـادر عـــن اجلمعيــة العامــة لألمــم 
املتحدة بتاريخ ١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٦٧ دعا األمـني 
العام إىل اختاذ التدابري الالزمة للتـأكد مـن "قيـام تـوازن لغـوي 
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داخـل األمانـة العامـة، وال سـيما وجـود موظفـــني يســتعملون 
لغــات العمــل املختلفــة املقــررة بــــاألمم املتحـــدة يف الدوائـــر 
ــــري موظفـــي األمانـــة العامـــة علـــى مجيـــع  املســؤولة عــن تدب

املستويات"(٢٠). 
ويتصـدى املوظفـون الذيـن يشـغلون وظـائف إشــرافية  -٧٥
لتحد حقيقي. إذ يصعـب علينـا، بـالفعل، إدراك كيـف ميكـن 
إدارة املوظفني إدارة رشيدة مبنح املوظـف مـن الرتـب األصغـر 
حـق اختيـار لغـة أو أخـرى مـن لغـــيت العمــل املســتخدمتني يف 
األمانة العامة ويف الوقت نفسه قبـول كـون املوظـف املشـرف 
عليــه يتمتــع بنفــس احلــق وال يطلــب إليــه، بالتــــايل، إجـــادة 
اللغتني. ويف قضية ُرفعـت مؤخـرًا إىل احملكمـة اإلداريـة لألمـم 
املتحدة(٢١)، اشتكى أحد املوظفني، من حيث الشكل، من أن 
وثائق اإلجراءات املقدمة من اإلدارة كـانت باللغـة اإلنكليزيـة 
يف الوقـت الـذي كـان قـد طلـــب فيــه اســتخدام الفرنســية يف 
ــــيت تســـتخدم اإلنكليزيـــة  اإلجــراءات. وذكَّــرت احملكمــة، ال
والفرنسية كلغيت عمل، بأنه ينبغي "أال تستخدم إال لغة عمـل 
واحدة يف كل قضية وأن جتـري مجيـع اإلجـراءات باللغـة الـيت 
خيتارهـا املدعـي" كمـا هـي احلـال يف احملكمـة اإلداريـة ملنظمـــة 
العمـل الدوليـة. وتفيـد احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـــدة "بــأن 
هـذا اإلجـراء لـن يكـون مـن شـأنه مراعـاة حقـــوق املدعــي يف 
إجراء نظامي فحسب بل سيسهل أيضاً مهمة احملكمة اليت لـن 

تضطر إىل العمل بلغتني يف نفس القضية".  
اإلملام باللغات وتنفيذ الربامج  جيم-

يفيـــد االحتـــاد الـــربيدي العـــاملي بـــأن اإلداريـــــني أو  -٧٦
األشــخاص املســؤولني عــن األنشــطة القطاعيــة وعــن تنفيــــذ 

 __________
ـــــــاء،  قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة ٢٣٥٩ (د-٢٢)، اجلـــــزء ب (٢٠)

الفقرة ٣(أ). 
ـــني العــام لألمــم  احلكـم رقـم ١٠٧٢، قضيـة شـوتو ضـد األم (٢١)

املتحدة. 

مشاريع املساعدة التقنية جيب أن يلموا بلغتـني كحـد أدىن مبـا 
يشـمل بـالضرورة اللغـة املسـتخدمة يف املنطقـة املعنيـــة. وتوفــر 
ـــة املالئمــة  الفـاو، مـن جهتـها، جمموعـة مـن الـدورات التدريبي
للمسـؤولني عـن الـربامج عندمـا يكـون مـن احملتمـــل أن يعــوق 
مستوى إجادم للغة معينـة تنفيـذ الربنـامج املعـين. ويالحـظ، 
فيما يتعلق باللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر 
الكارييب، أنه على الرغم من إقرار اللجنة بأن لديها املؤهـالت 
الالزمة لتنفيذ برامج التعاون التقين اليت يفترض فيها اسـتخدام 
اللغتني اإلنكليزية واإلسبانية، أن إحدى الـدول األعضـاء هـي 
دولــة تشــملها جمموعــة أقــل البلــدان منــوًا وجمموعــة البلـــدان 
الناطقة باللغة الفرنسية، وال يوجد ما يبني أن الــربامج اخلاصـة 
ا ال تتأثر من جراء املؤهـالت اللغويـة غـري املتوافـرة يف إطـار 

اللجنة.  
وأقر صندوق األمم املتحدة للسكان بأن اإلملـام بعـدة  -٧٧
لغات يف إطار كـل وحـدة أو شـعبة أمـر مسـتصوب قـد يزيـد 
قدراا التنفيذية، وبيــن أن الكفـاءات اللغويـة الالزمـة متوافـرة 
لدى مجيع الدوائر املعنية يف املنظمة. وترى اللجنة االقتصاديـة 
واالجتماعيــة لغــريب آســيا، مــن جهتـــها، أن تنفيـــذ براجمـــها 
ال يتأثر أبدًا مبسـألة الكفـاءات نظـرًا إىل أن مجيـع املستشـارين 
اإلقليميـني ورؤسـاء املشـاريع يلمـون بلغتـني وجييـدون العربيـــة 
واإلنكليزيــة. واعــترفت اليونيــدو مــن جهتــها بــأن مشـــاريع 
التعاون التقين، بوجـه عـام، وتلـك الـيت تعـرض علـى صنـاديق 
متعـددة األطـراف، مثـل بروتوكـول مونتريـال ومنظمـة األمـــم 
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة (اليونيـدو) وصنـدوق البيئـة العامليــة، 
ـــالً، وتوضــح أن  بوجـه خـاص، جيـب أن تقـدم باإلنكليزيـة فع
ــــة جتـــهيز  ذلــك يســهم يف ختفيــض التكــاليف وتعجيــل عملي
الطلبات. ولكن األمانـة تقـر مـع ذلـك بأـا قـد تواجـه بعـض 
ـــدان  الصعوبـات يف بلـدان أفريقيـا الناطقـة باللغـة الفرنسـية وبل

أمريكا الالتينية. 
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وتفيـــد إدارة شـــــؤون اجلمعيــــة العامــــة وخدمــــات  -٧٨
ـــة تطلــب أحيانــاً ترمجــة تقــارير  املؤمتـرات بـأن اإلدارات الفني
بأكملها إىل اإلنكليزية عندما ال جييد املوظف املكلف بـامللف 
اللغة اليت قُدم ـا التقريـر. وقـد يـؤدي ذلـك إىل زيـادة عـبء 
عمل املترمجني هبـاًء عندمـا تكـون بعـض أجـزاء التقريـر فقـط 
ذات أمهية مباشرة بالنسبة إىل امللف املعين. كذلك فـإن املهلـة 
الالزمـة للترمجـة تضـاف إىل املـهل االعتياديـة الالزمـة للتنفيــذ. 
وتسـتصوب دراسـة هـذه املسـألة مبزيـد مـن التعمـق مـــع أخــذ 
وجهات نظر وخربات الدول واجلهات املستفيدة األخـرى يف 
االعتبار ورمبا مع التركيز أيضـاً علـى الـربامج املخصصـة ألقـل 

البلدان منوًا. 
تعـدد اللغـات خلدمـة الـدول األعضـاء واجلــهات  ثالثاً-

األخرى صاحبة املصلحة: خدمة أفضل 
رضا املستخدمني ومؤشرات األداء األخرى  ألف-

قد يكون اهلدف املنشود مـن دوائـر اللغـات، يف ـج  -٧٩
ميزانيـة قائمـة علـى النتـائج، هـو كمـا عرفتـــه املنظمــة العامليــة 
للملكيـة الفكريـة يف تقريـــر األداء الربنــاجمي لعــام ٢٠٠٠(٢٢)، 
أي: "تيسـري التفـاهم فيمـا بـني الـدول األعضـــاء ومــع األمانــة 
وإتاحــة املعلومــات علــى نطــاق واســــع بترمجـــة املنشـــورات 
والوثائق وغري ذلك من املواد إىل أكرب عدد ممكن من اللغـات 
مـع مراعـــاة معايــري اجلــودة العاليــة يف عمليــة الترمجــة حتقيقــاً 
لغــرض انعـــدام العيـــوب". وحتقيقـــاً هلـــذا الغـــرض حـــددت 
مؤشـرات األداء املختـارة يف املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـــة 
بأا، بني مجلة أمور، رضا الوفود عن جـودة الترمجـة، وتوفـري 
النصـــوص املترمجـــة يف الوقـــت احملـــدد، وحجـــم النصـــــوص 

املترمجة، والنتائج من حيث أيام عمل املترجم. 

 __________
ـــة للملكيــة الفكريــة عــن األداء  A/36/4، تقريـر املنظمـة العاملي (٢٢)

الربناجمي لعام ٢٠٠٠. 

وإذا كـان رضـا املسـتخدمني يقيـم علـى أسـاس عـــدم  -٨٠
وجــود شــكاوى معنيــة يف القــرارات الــيت تتخذهــا اهليئــــات 
اإلدارية بشـن تعـدد اللغـات، لكـان مـا يسـتنتجه املـرء هـو أن 
الدول األعضاء يف أغلبيـة املنظمـات تبـدو راضيـة عمومـاً عـن 
خدمات اللغات املقدمة إليها يف إطــار العمليـة التشـريعية. ويف 
بعـض املنظمـات تقـدم بـني احلـني واآلخـر شـكاوى خبصــوص 
مسائل معينة ولكن ليس بصورة متكررة. واألمم املتحدة هي 
فيما يبدو أبرز استثناء يف هذا الصدد. ففي إطار البند املعنـون 
"خطة املؤمترات" الذي تنظر فيه اجلمعية العامة سنوياً، ُأعـرب 
يف قـرارات متتاليـة عـن بعـــض أوجــه القلــق بنفــس العبــارات 
تقريبــاً. ففــي القــرار ٢٤٢/٥٦ املــؤرخ ٢٤ كــــانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠١، على سبيل املثال، جند أن اجلمعية العامة: 
ــــات الترمجـــة  "تعــرب عــن قلقــها بســبب نوعيــة خدم -
الشـفوية املقدمـــة إىل االجتماعــات احلكوميــة الدوليــة، 
وتطلب إىل األمني العام أن يكفـل أعلـى معايـري اجلـودة 
خلدمـــــات الترمجـــــــة الشــــــفوية املقدمــــــة إىل تلــــــك 

االجتماعات"(٢٣)؛ 
"وتالحـــظ ببـــالغ القلـــق أن بعـــــض الوثــــائق الرمسيــــة  -

ال يترجم إىل مجيع اللغات الرمسية للمنظمة"(٢٤)؛ 
ــــني العـــام كفالـــة أن تعكـــس  "وتكــرر طلبــها إىل األم -
ـــث املبــدأ، خصوصيــة كــل  الترمجـة التحريريـة، مـن حي

لغة"(٢٥)؛ 
وقام املمثلون الدائمون للـدول األعضـاء مـن جمموعـة  -٨١
البلدان الناطقة باللغـة اإلسـبانية ومـن جمموعـة الـدول العربيـة، 

 __________
قـرار اجلمعيـــة العامــة ٢٤٢/٥٦ املــؤرخ ٢٤ كــانون األول/  (٢٣)

ديسمرب ٢٠٠١، اجلزء الرابع، الفقرة ١٢. 
املرجع نفسه، الفقرة ٧.  (٢٤)

املرجع نفسه، الفقرة ١٥.  (٢٥)
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يف خطـوة غـري مسـبوقة، بتوجيـــه رســائل مســتقلة إىل األمــني 
العــام لألمــم املتحـــدة يف عـــام ٢٠٠١ لإلعـــراب عـــن قلـــق 
اموعتـني اللغويتـني املعنيتـني إزاء مـا كـان يشـكل يف نظرمهـا 
تفاوتاً يف أسلوب التعامل مع اللغتني اإلسبانية والعربية مقارنة 
باإلنكليزيــة. وتعــرب الــدول األعضــــاء يف املنظمـــة الدوليـــة 
للفرانكفونية وجمموعات لغوية أخرى غـري ناطقـة باإلنكليزيـة 
عن قلق مماثل بصورة منتظمة. ولكن حتليل التقرير املقـدم مـن 
األمـني العـام عـن أداء برنــامج األمــم املتحــدة لفــترة الســنتني 
٢٠٠٠-٢٠٠١(٢٦) ال يظهر، فيما يبدو، عدم االرتياح الذي 
أعربت عنه هاتان اموعتان اللغويتان. ورمبا كانت الصعوبـة 
نابعـة مـن أن تلـك الشـكاوى تكـون معاجلتـــها أفضــل عندمــا 
تكـون أكـثر حتديـدا،ً وال سـيما يف منظمـــة قــد ختتلــف فيــها 

احلال بني املقر وبني مراكز العمل الرئيسية األخرى. 
ورضــا املســتخدمني علــــى مســـتوى اتمـــع املـــدين  -٨٢
ال يســهل تقييمــه دائمــاً، وخباصــة عندمــا ال تتوافــــر املـــوارد 
الالزمـة إلجـراء دراسـة اسـتقصائية موثوقـة. وينبغـــي التذكــري 
بأن زهاء ٤٨ ممثالً لوكاالت األنبــاء املعتمـدة لـدى املنظمـات 
الـــيت توجـــد مقارهـــا يف جنيـــف قدمـــوا عريضـــة يف شـــــهر 
شباط/فرباير ٢٠٠٢ اشتكوا فيها مما اعتـربوه تراجعـاً مسـتمرًا 
يف استخدام اللغة الفرنسية يف نواتج مؤسسات منظومة األمـم 
املتحدة يف جنيف من حيث املراسالت واملعلومات. ومل يكن 
املوقعون على تلك العريضة من ممثلي وكاالت األنباء الناطقـة 
باللغـة الفرنسـية فحسـب بـل كـان مـن بينـهم صحفيـــون مــن 
ـــة. وقــد شــدد هــؤالء بصفــة  صحـف إسـبانية وصينيـة وياباني
خاصة على أن هناك منظمات اختـذت لنفسـها قـاعدة إصـدار 
نشراا الصحفية باإلنكليزية أوالً مـع توفـري الترمجـة الفرنسـية 
بعد مرور بضعـة أيـام علـى إصدارهـا، أو، األسـوأ مـن ذلـك، 

 __________
A/57/62، "أداء برنامج األمم املتحدة لفترة السنتني ٢٠٠٠- (٢٦)

 ."٢٠٠١

أا تصدر تلك النشرات باللغة اإلنكليزية فقط. ويرى هـؤالء 
أن عددًا كبريًا مـن الصحفيـني الصينيـني واألفريقيـني والعـرب 
ومــن بلــدان أوروبــا الشــــرقية العـــاملني يف جنيـــف جييـــدون 

الفرنسية وال يلمون باإلنكليزية وهم يعاقبون بذلك. 
وقام املسامهون يف االجتماع املشترك بـني الوكـاالت  -٨٣
ــاع  املعـين بترتيبـات اللغـات والوثـائق واملنشـورات ويف االجتم
املشـترك بـني الوكـــاالت بشــأن الترمجــة مبســاعدة احلاســوب 
واملصطلحــــات (جيامكــــات) (JIAMCATT) يف مناســـــبات 
عديـدة بتنـاول مسـائل تتصـل مبؤشـــرات اإلنتاجيــة واألداء يف 
دوائـر اللغـات ولكـن ال توجـــد فيمــا يبــدو أي جمموعــة مــن 
املعايري املتفق عليها على نطاق املنظومة. ولقد قررت اجلمعيـة 
العامة لألمم املتحـدة يف قرارهـا ٢٤٢/٥٦ "إجـراء اسـتعراض 
ـــة باإلنتاجيــة يف دوائــر  شـامل للقواعـد واملعايـري احلاليـة املتعلق
اللغـات" وطُلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة 
يف دورـــا الســـابعة واخلمســـني تقريـــرًا مفصـــالً عـــن هــــذا 
املوضوع. ولقد صدر ذلك التقرير(٢٧)، ولكن على الرغم مـن 
احتوائه مرفقاً عن اإلنتاجية احملسوبة على أساس معايـري عـبء 
العمـل احلاليـة، مل تـدرج فيـه أي معلومـات تتيـح املقارنـة بــني 

تلك املعايري وبني املعايري املعمول ا يف منظمات أخرى. 
ومع أن رضا املستخدمني ينبغي اعتباره مؤشـرًا هامـاً  -٨٤
مـن مؤشـرات األداء، ينبغـي احلـرص أيضـاً علـى عـــدم جتــاهل 
املعوقات اليت تؤثر، سواء كان معترفاً ا أو غري معـترف ـا، 
يف األداء الفعلـي للموظـف بغـض النظـر عـن مؤهالتـه. وكمــا 
شــدد يف التقريــر املذكــور أعــاله، قــد تســــهم إدارة شـــؤون 
ـــرات (الــيت تســمى اآلن إدارة  اجلمعيـة العامـة وخدمـات املؤمت
شـؤون اجلمعيـة العامـة واملؤمتـــرات) بصــورة غــري متعمــدة يف 

 __________
A/57/289، "حتســـــني أداء إدارة شـــــؤون اجلمعيـــــة العامــــــة  (٢٧)

وخدمات املؤمترات". 
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خلـق مشـاكل تؤثـر يف أداء املنظمـة إىل حـــد أنــه "مــا دامــت 
اإلدارة مسـتمرة يف جتـهيز الوثـائق بغـض النظـر عـن التــأخر يف 
ـــا حيفــز اإلدارات املكلَّفــة  تقدميـها وعـن طوهلـا فليـس هنـاك م
ــــا وااللـــتزام بعـــدد  بكتابــة الوثــائق علــى تقدميــها يف موعده
الصفحات املقرر كحد أقصى". كذلك يشـري التقريـر إىل أنـه 
"ما دامت التسهيالت املقدمة للجلسات تتجاوز ما هو مقـرر 
أصالً، فلن تكون لدى اهليئات احلكومية الدولية حوافز كبرية 
لعقد اجللسات يف مواعيدها العادية، وألن تدير برامج عملـها 

بانضباط وحكمة، وختتتم أعماهلا يف املوعد املقرر"(٢٨). 
خدمـات الترمجــة الشفويــة والترمجــــة التحريريــة  باء-

(خدمات اللغات) 
املوارد مقابل عبء العمل  (أ)

اعتربت األمانات مجيعها أن عدم التناسب بني عـبء  -٨٥
العمل واملوارد هو العقبة الرئيسية الـيت تؤثـر سـلباً علـى توفـري 
كـامل اخلدمـات املتعـددة اللغـات. ولقـد بينـــت إدارة شــؤون 
اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات أن حجم العمل للمـترمجني 
الشـفويني يف األمـــم املتحــدة حمســوباً للفــرد الواحــد مــا زال 
ضمن املعايري املقررة وأن اجلهود اإلضافية الـيت سـتبذل لتوفـري 
خدمات الترمجة الشفوية بصورة أفضـل وحتسـني فعاليتـها مـن 
حيــث التكلفــة ينبغــــي أن تســـتند إىل إمكانيـــة تنبـــؤ أفضـــل 
باالجتماعات، وبرجمة أفضل لتلك االجتماعات. وفيما يتعلـق 
بالترمجة التحريرية أوضحت اإلدارة أن توفري كامل اخلدمـات 
بلغات متعددة يفترض توافر قدرات يف كـل دائـرة مـن دوائـر 
الترمجـة التحريريـة السـت تكفـــي للتعــامل مــع مجيــع اللغــات 
الرمسية اخلمس األخـرى، ممـا ينطـوي علـى ٣٠ زوجـاً حمتمـالً 
من اللغات. والعدد احملدود من املترمجني، ال سـيما يف الدوائـر 
األصغر، وكذلك النقـص الشـديد يف املـترمجني الذيـن ميكنـهم 

 __________
املرجع نفسه، الفقرة ٧.  (٢٨)

أن يترمجوا من بعـض اللغـات (ال سـيما العربيـة بـل والروسـية 
واإلسـبانية أيضـاً وحـىت الفرنسـية)، فضـالً عـن النسـبة الكبــرية 
ـــها عوامــل  مـن الوظـائف الشـاغرة يف بعـض الدوائـر، هـي كل
ــــات  تســهم يف جعــل التغطيــة جبميــع اللغــات يف مجيــع األوق

مشكلة. 
وأصــدر مكتــــب األمـــم املتحـــدة خلدمـــات الرقابـــة  -٨٦
الداخليـة، بعـد إجـراء تفتيـش، تقريـرًا يف شـــهر شــباط/فــرباير 
ـــى اإلدارة أن  ٢٠٠١(٢٩) بيــن فيــه، بــني مجلــة أمــور، "أن عل
تــدرس مــدى إمكانيــة مســامهة املمارســة املتعلقــة باســـتغالل 
املوارد إىل احلد األقصى، وال سـيما املـوارد البشـرية، يف حالـة 
اإلحباط لدى املوظفني. والحظ املكتب أن املوظفـني يعـانون 
حاليـاً مـن اإلجـهاد نتيجـة للعمـل ســـاعات طويلــة وأن ذلــك 
ميكن أن يؤثر سلباً يف نوعيـة وتوقيـت اخلدمـات الـيت تقدمـها 
ـــة الدوليــة وغريهــا مــن اإلدارات  اإلدارة إىل اهليئـات احلكومي
ــالك  الـيت تقـدم هلـا خدمـات"(٣٠). وعلـى الرغـم مـن تقليـص م
إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمـات املؤمتـرات يف ايـة عـام 
١٩٩٧ بإلغـاء مـا جمموعـه ٢٠٦ مـن الوظـائف، ٨٩ منــها يف 
املقــر، أشــار املكتــب إىل أن "اجلــهود املســتمرة الــــيت تبذهلـــا 
اإلدارة لتلبيـــة الطلـــب علـــى اخلدمـــات يف حـــــدود املــــوارد 
املوجودة ولضمان األداء العام لألجهزة احلكومية الدولية هـي 
جـهود مشـكورة"(٣١). والحظـت اللجنـة االستشـارية لشــؤون 
ـــدى تعليقــها علــى  اإلدارة وامليزانيـة يف ذلـك الصـدد أيضـاً ول
امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ فيمـا 
يتعلـق بـإدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة وخدمـات املؤمتــرات "أن 

 __________
A/55/803، "تقريــر مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة عــــن  (٢٩)
التفتيـش علـى دمـج خدمـــات الدعــم التقــين يف إدارة شــؤون 

اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات". 
املرجع نفسه، الفقرة ٥٥.  (٣٠)
املرجع نفسه، الفقرة ١٧.  (٣١)
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الطلب على طائفة متنوعـة مـن اخلدمـات طلـب مفـرط يفـوق 
القــدرة احلاليــة واملــوارد املتاحــة وقــد أدى ذلــــك إىل بعـــض 

القصور واىل شكاوى من جانب الدول األعضاء(٣٢). 
ويعتـرب التشـخيص السـابق، مـع إجـــراء مــا يلــزم مــن  -٨٧
تعديل لـه، صحيحاً ليس فقـط بالنسـبة إىل األمـم املتحـدة بـل 
وبالنســبة إىل مؤسســات عديــدة أخـــرى يف منظومـــة األمـــم 
املتحـدة. ولقـد شـــكا كبــار املديريــن املســؤولون عــن دوائــر 
الترمجــة الشــفوية والترمجــة التحريريــة يف لقــاءات االجتمـــاع 
ــــائق  املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بترتيبــات اللغــات والوث
واملنشورات واالجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن الترمجـة 
J IAM- مبســاعدة احلاســوب واملصطلحــــات (جيامكـــات) (
CATT) من أن كل يوم ميضـي هـو يـوم إدارة أزمـات، حيـث 

يواجههم حتدي تلبية طلبات تفوق ما ميكن توفـريه يف حـدود 
املـوارد املوجـودة. وهـذا الوضـع يســـتحق أن تتداركــه اإلدارة 
العليــا وهيئــات اإلدارة، إذ إن اســتمرار الوضــع الراهــن مـــن 
حيـث نسـبة عـبء العمـل إىل املـوارد ال ميكـــن أن يفضــي إىل 
حـدوث أي حتسـن جمـد علـى الرغـــم مــن النــداءات املتكــررة 

املوجهة يف ذلك الصدد. 
ــار  وجيـب أن تـأخذ مسـارات العمـل البديلـة يف االعتب -٨٨
أن الترمجة التحريرية ليست إال جزءًا يف مجمل سلسلة إنتـاج 
ـــي عمليــة تشــترك فيــها جــهات عديــدة  الوثـائق وإدارـا وه
وتضم ثالث مراحل رئيسـية، هـي: (أ) مرحلـة صياغـة النـص 
وحتريـره واملوافقـة عليـه باللغـة األصليـة مـن جـانب الوحـــدات 
الـــيت تضعـــه؛ (ب) مرحلـــة الترمجـــــة التحريريــــة واملراجعــــة 
ــــع يف  والعمليــات ذات الصلــة؛ (ج) مرحلــة الطباعــة والتوزي

 __________
A/56/7 "اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيــة: التقريـر  (٣٢)
األول عن امليزانية الربناجميـة املقترحـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-

٢٠٠٣"، الفقرة أوالً - ٤١. 

إطار املواعيد احملددة. ومع أنه ليس مـن غـري الشـائع أن توجـه 
ــــة مـــن حيـــث  أصــابع االــام إىل الضــالعني يف املرحلــة الثاني
اعتبارهم يتحملون اجلانب األكـرب مـن املسـؤولية عـن التأخـري 
ـــة، مــع ذلــك، أن  واالفتقـار إىل اجلـودة، فقـد أظـهرت التجرب
ـــادة املثــرية  املرحلـة األوىل بـدأت تعتـرب حامسـة علـى ضـوء الزي
للقلـق يف عـدد النصـوص األصليـــة الرديئــة الصياغــة والتأخــري 
املسـتمر يف تقـدمي النصـوص إىل وحـدات الترمجـــة التحريريــة. 
ـــاللجوء إىل مــا يســمى بالترمجــة  ويوجـد عـامل آخـر يتصـل ب
املنقولـة. فعلـــى ســبيل املثــال، "املســتعربون" يف إدارة شــؤون 
اجلمعيـة العامـة وخدمـات املؤمتــرات هــم بصفــة رئيســية مــن 
املــترمجني العــاملني يف دوائــر الترمجــــة التحريريـــة اإلنكليزيـــة 
والفرنسـية الـيت تتحمـــل لذلــك مســؤولية إضافيــة عــن توفــري 
ــد  الترمجـة مـن العربيـة إىل الفرنسـية أو اإلنكليزيـة "لتنقلـها" بع
ذلك دوائر الترمجة األخـرى إىل لغاـا عندمـا ال تتوافـر لتلـك 
ـــة مباشــرة أو إذا  الدوائـر القـدرات الالزمـة للترمجـة مـن العربي

كانت لديها قدرة حمدودة يف هذا الصدد. 
املراجعـــة الذاتيـــة، والترمجـــة اخلارجيــــة، ومراقبــــة  (ب)

اجلودة 
ــــة االستشـــارية لشـــؤون اإلدارة  عندمــا أقــرت اللجن -٨٩
وامليزانيـة واجلمعيـــة العامــة املراجعــة الذاتيــة يف عــام ١٩٨٠، 
كانت اآلراء متفقة علـى أـا ينبغـي أال تتجـاوز نسـبة ٤٥ يف 
املائــة. وكــانت نســــبة املراجعـــة الذاتيـــة تـــتراوح يف أواخـــر 
التســعينات بــني ٤٨ و٧٠ يف املائــة حبســــب مراكـــز العمـــل 
ــة إىل  ووحـدات الترمجـة التحريريـة. ودفـع ذلـك اجلمعيـة العام
اإلعــراب يف القــــرار ٢١٤/٥٢ املـــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ 
ديسمرب ١٩٩٧ عن "القلق العميق لعدم إبقاء حدود املراجعـة 
الذاتيــة يف مســتوى جيعلــها تكفــل جــــودة عاليـــة للترمجـــة". 
وُأعـرب عـن هـذا القلـق مـرة أخـرى يف القراريـن املتخذيــن يف 
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عـام ١٩٩٨(٣٣) وعـام ١٩٩٩(٣٤) وكـررت اجلمعيـة العامــة يف 
قرارهـــا ٢٤٢/٥٦ املعتمـــد يف ٢٤ كـــــانون األول/ديســــمرب 
٢٠٠١ "قلقها بسبب ارتفاع معدل املراجعة الذاتيــة يف دوائـر 
الترمجة التحريرية ارتفاعاً يتجاوز املستوى املقرر" وطلبت إىل 
األمني العام "أن مينح أولوية عالية لوظيفة املراجع وأن خيفِّـض 
إىل أقصى حد ممكن االعتماد على املراجعة الذاتيـة وأن يـأخذ 
هـذه االعتبـــارات يف احلســبان عنــد مــلء الشــواغر يف دوائــر 

الترمجة"(٣٥). 
وشـــدد بعـــض املشـــــتركني يف لقــــاءات االجتمــــاع  -٩٠
ــــائق  املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بترتيبــات اللغــات والوث
واملنشورات على أن املراجعة الذاتية تعين عدم وجود مراجعـة 
مـع مـا يكتنـف ذلـك مـن خمـاطر مـن حيـــث اســتحالة مراقبــة 
اجلـودة. ولكـــن مــدى وجــوب اللجــوء إىل املراجعــة الذاتيــة 
مسألة مثرية للجدل. فقد ذكرت منظمات، لـدى االستفسـار 
ــة.  منـها، أنـه ال توجـد لديـها مقـاييس حتـد مـن املراجعـة الذاتي
ففي الفاو، على سبيل املثال، وبسبب املـوارد املاليـة والبشـرية 
احملـدودة، جنـد أن مائـة يف املائـة مـن الوثـــائق تــترجم وتراجــع 
ذاتيـاً، باسـتثناء العمـل الـذي ينجـزه املوظفـون املبتدئـــون. بــل 
ويدعو برنامج األغذية العاملي إىل اللجوء إىل املراجعة الذاتيـة، 
الــيت يــرى أــا ليســت بــالضرورة عمليــة تنطــوي علــــى أي 
صعوبـــات يف احلفـــاظ علـــى جـــودة الترمجـــة، إذا ُوضــــع يف 
احلسبان أن املترمجني املهنيني الذين يعتدون بعملهم يتـأكدون 
عــادة مــن أن الترمجــة الــيت ينتجوــا تتســم بــأقصى جـــودة. 
كذلك يشجع صندوق النقد الدويل املراجعـة الذاتيـة تشـجيعاً 

 __________
قـرار اجلمعيـــة العامــة ٢٠٨/٥٣ املــؤرخ ١٨ كــانون األول/  (٣٣)

ديسمرب ١٩٩٨، اجلزء باء، الفقرة ٢٥. 
قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة ٢٤٨/٥٤ املـــــؤرخ ٢٣ كــــــانون  (٣٤)

األول/ديسمرب ١٩٩٩، اجلزء دال، الفقرة ٨. 
قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة ٢٤٢/٥٦ املـــــؤرخ ٢٤ كــــــانون  (٣٥)

األول/ديسمرب ٢٠٠١، اجلزء الرابع، الفقرة ٦. 

قوياً وقد أصبحت فيه هذه العملية هي القاعدة اآلن أكـثر ممـا 
هي االستثناء، ومل حيـدد الصنـدوق أي مقـاييس كمـا مل يبلـغ 

عن أي أثر سليب من حيث اجلودة. 
ومـع اعـتراف املنظمـــة البحريــة الدوليــة بــاللجوء إىل  -٩١
املراجعة الذاتية قدر املستطاع وبتزايد اللجـوء إليـها مـع تزايـد 
ـــيت  عـبء العمـل، فإـا تعـترف مـع ذلـك بـأن عـدد الوثـائق ال
تراجـع مراجعـة غـري ذاتيـة يكـون، يف الظـــروف املثُلــى، أكــرب 
ويترتب على ذلك أثر إجيايب مـن حيـث اجلـودة، خاصـة فيمـا 
ـــــة الذاتيــــة يف اللجنــــة  يتعلـــق بالترمجـــة اخلارجيـــة. واملراجع
االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـــريب آســيا، الــيت ال يوجــد لديــها 
سـوى وظيفـة مـترجم إنكلـيزي واحـدة، ضروريـة فيمـا يتعلــق 
بتلـك اللغـة، ولكـن تبـذل جـهود لقصـر اللجـــوء إىل املراجعــة 
الذاتية يف اللغة العربيــة علـى أدىن حـد تبعـاً ملقتضيـات العمـل. 
ومعظـم املـترمجني املتعـــاقد معــهم لترمجــة منشــورات برنــامج 
األمم املتحدة اإلمنائي هم من املراجعني الذاتيني ولكن، للحـد 
من آثار سلبية حمتملة، يقتصر التعيني على املــترمجني/املراجعـني 
ذوي اخلربة امللمني مبصطلحات الربنامج اإلمنائي يف اللغة الـيت 

جييدوا، ويلجأ عند االقتضاء إىل مراجعني مستقلني. 
ونظـرًا إىل أن توفـري خدمـات اللغـات وظيفـة دائمـــة،  -٩٢
طُلب إىل األمانات حتديد ما إذا كان قد ثبت بصــورة مرضيـة 
أن االستعانة مبصادر خارجية أكـثر فعاليـة مـن حيـث التكلفـة 
مـن تعزيـز املـوارد األساسـية مـــن املوظفــني العــاملني يف جمــال 
ــتعانة  اللغـات، وكذلـك حتديـد مـدى األثـر املـترتب علـى االس
مبصـادر خارجيـة يف عـبء عمـل املوظفـني النظـاميني املكلفـني 
بعمليـة املراقبـة. ويسـتعان يف األمـم املتحـدة مبصـادر خارجيـــة 
للترمجـة يف عـدد حمـدود مـن الظـروف مـن قبيـل مــا يلــي: (أ) 
"كصمـام تصريـف" يسـمح لدوائـر الترمجـــة الداخليــة بإحالــة 
العمــل الــذي ال ميكــــن هلـــا إجنـــازه يف املواعيـــد احملـــددة إىل 
متعاقدين خارجيني؛ (ب) كضرورة ال مفر منـها للترمجـة مـن 
اللغـات الـــيت ال توجــد أي قــدرات داخليــة للترمجــة منــها أو 
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توجــد قــدرات حمــدودة فحســب؛ (ج) كــترتيب يعتــرب هـــو 
األكثر فعاليةً لتجـهيز املنشـورات الـيت غالبـاً مـا تكـون مطولـة 
وهلـا مواعيـد تســـليم طويلــة األجــل وتوجــب لــوال ذلــك أن 
تخصص هلا على مدى فترة طويلة من الزمـن قـدرات داخليـة 
كبـرية يحتـاج إليـها لترمجـة وثـائق اهليئـات التداوليـة أو غريهــا 
مــن الوثــائق العاجلــة. وتقــدر إدارة شــؤون اجلمعيــة العامــــة 
وخدمــات املؤمتــرات أنــه مت خــالل فـــترة الســـنتني ١٩٩٨-
ـــا يقــارب ١٥,٧ يف املائــة مــن إمجــايل نــاتج  ١٩٩٩ إجنـاز م
الترمجـة يف املقـر ومكتـب األمـم املتحـــدة يف جنيــف ومكتــب 
األمــم املتحــدة يف نــريويب ومكتــب األمــم املتحــــدة يف فيينـــا 
باالستعانة مبصادر خارجية. ولكـن حـذرت اإلدارة مـع ذلـك 
مــن أن االســتعانة مبصــادر خارجيــة، حــىت وإن بــــدت أقـــل 
األسـاليب تكلفـــة لترمجــة النصــوص، تنطــوي علــى تكــاليف 
خفية كبرية ال تنعكس يف األجور املدفوعة للمتعاقدين وجيـب 

أخذها يف االعتبار. 
وبينــت منظمــة العمــل الدوليــة أن نســــبة االســـتعانة  -٩٣
ـــة  مبصـادر خارجيـة يف الترمجـة الشـفوية عاليـة، إذ يقضـي أربع
موظفني مترمجني شفويني فيها ٥٠ يف املائة من وقـت عملـهم 
يف الترمجة الشفوية و٥٠ يف املائة يف الترمجة التحريريـة، بينمـا 
يحتاج إىل ٣٠٠ مترجم شفوي مسـتقل خلدمـة مؤمتـر العمـل 
الـدويل وحـده. وتعتمـد منظمـة العمـــل الدوليــة، فيمــا يتعلــق 
بالترمجـة التحريريـة، علـى املسـاعدة اخلارجيـة اعتمـادًا شـــديدًا 
ملواجهـــة عـــبء العمـــل املـــتزايد، حبيـــث أنتـــــج املــــترمجون 
اخلــارجيون ٢٦,٥ يف املائـــة مـــن إمجـــايل عـــدد الصفحـــات 
املترمجـة يف إدارة الترمجـة. وتراوحـــت نســبة الصفحــات الــيت 
اسـتعني لترمجتـها مبصـادر خارجيـة يف اليونســـكو خــالل عــام 
١٩٩٩ (عـام انعقـاد املؤمتـر العـام) بـــني أقــل مــن ٢ يف املائــة 
للغتــــني الصينيــــة والعربيــــة و٣٠.٥٣ يف املائــــــة للفرنســـــية 
و٣٥,١١ يف املائـة لإلنكليزيـة. وتراوحـت األرقـام املقابلـــة يف 
ــة  الفـاو خـالل فـترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ بـني ٢١ يف املائ

بالنسبـة إىل اللغـة الصينية و٦٩ يف املائة بالنسبة إىل اإلسـبانية. 
ونسـب االسـتعانة مبصـــادر خارجيــة يف الترمجــة يف منظمــات 
أخرى تتراوح، يف املتوسط، بني زهاء ٢٥ يف املائة يف منظمـة 
الطــريان املــدين الــدويل و٤٠ يف املائــة يف اللجنــة االقتصاديـــة 
ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـــارييب، و٧٥ يف املائــة يف 
برنـامج األغذيـة العـاملي، و١٠٠ يف املائـة تقريبـــاً فيمــا يتعلــق 
مبنشـورات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. ويقـــال يف أغلبيــة 
احلـــاالت إن االســـتعانة مبصـــادر خارجيـــة تعـــزز املوظفـــــني 
النظاميني ولكن ال ميكن اللجوء إليها إال لترمجة وثـائق طويلـة 
مواعيد تسليمها مرنة. أما مزاياها فهي أقل وضوحاً يف ترمجة 
ـــذه الوثــائق  الوثـائق املعـدة الجتماعـات هيئـات اإلدارة ألن ه

تتطلب درجة أكرب من اجلودة وبالتايل مراجعة أدق. 
وكـانت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تنجـز أعمــال  -٩٤
الترمجة الشفوية داخلياً ولكنها أصبحت تسـتعني اآلن مبكتـب 
األمـم املتحـدة يف فيينـا. وأوضحـت األمانـة أن ذلـــك أدى إىل 
تــدين مســتوى اجلــودة ألن الفــرص املتاحــة اآلن للمــــترمجني 
ـــــديدة  الشـــفويني للتـــدرب الســـليم علـــى املصطلحـــات الش
التخصص املستخدمة يف املنظمة أصبحت أقـل. وعـالوة علـى 
ذلك فإن املسائل املتعلقة بالسـرية فرضـت بعـض القيـود علـى 
االجتماعــات احلساســة للغايــة. وإذا كــانت أغلبيــــة أعمـــال 
الترمجة التحريريــة تنجـز داخليـاً فـإن حصـة املصـادر اخلارجيـة 
املستعان ا تتراوح بـني ٧ و١٠ يف املائـة نتيجـة التخفيضـات 
الكبرية اليت طـرأت علـى خدمـات الترمجـة التحريريـة، ويقـال 
إن النتائج املترتبة على ذلـك سـلبية إمجـاالً. ويـتراءى، لذلـك، 
ـــوارد األساســية مــن املوظفــني العــاملني يف جمــال  أن تعزيـز امل
اللغات خيار أفضـل مـن زيـادة درجـة االعتمـاد علـى مصـادر 
خارجية إن أريــد حتقيـق مسـتوى موحـد مـن اجلـودة ومراعـاة 

مواعيد التسليم احملددة. 
ولقـد عـهد بنسـبة تنـاهز ٤٥ يف املائـة مـــن النصــوص  -٩٥
املترمجــة يف دوائــر اللغــات بصنــدوق النقــد الــــدويل يف عـــام 
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٢٠٠١ إىل مصـادر خارجيـــة، وعــهد بعــض الشــعب بنســبة 
مئوية أكرب بكثري من عبء عمله إىل مصادر خارجية، وكـان 
ذلـك يرجـع جزئيـاً، إىل نـــدرة اخلــربات املتوافــرة لــدى تلــك 
ــرية  الشـعب يف اللغـات املعنيـة، ولكنـه كـان يرجـع بدرجـة كب
إىل جتاوز الطلب للقدرة الداخلية. وضماناً خلدمات املـترمجني 
التحريريـني املسـتقلني مـن ذوي اخلـربة العاليـة يف ترمجـة مـــواد 
ـــار أن يعــرض عليــهم عقــدًا  الصنـدوق، يتوافـر للصنـدوق خي
احتياطياً يدفع مبوجبه للمترجم االحتياطي أجر شهري مقـابل 
عدد معني من الكلمات ينبغي ترمجته شهرياً مبجموع سـنوي 
ميثل حدًا أقصى. فإن استنفد املترمجون هذا اموع قبل ايـة 
العام يدفع هلم مبلغ على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة مقـابل 

العمل اإلضايف الذي يقومون به على أساس اختياري.  
ويصعب تقييم "الوفورات" اليت حيتمل حتقيقها نتيجـة  -٩٦
لالسـتعانة مبصـادر خارجيـة. ويف ورقـة عمـل ُأعـدت للـــدورة 
الثالثة والثالثني جلمعية منظمـة الطـريان املـدين الـدويل قُـدر أن 
االسـتعانة مبصـادر خارجيـة يف الترمجـة التحريريـة خـالل فـــترة 
السنوات الثالث املاضية أسفرت عن حتقيق وفـورات مببلـغ ٣ 
ماليــني دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ناجتــة لعــــدم 
ـــايل جتنــب تكــاليف التوظيــف،  تعيـني موظفـني نظـاميني وبالت
واملعاشــات التعاقديــة، والتأمينــات الطبيــة، وإجــازات زيـــارة 
الوطـن، ومنـح التعليـم ومـا يتصـل بذلـك مـن ســـفر(٣٦). وقــد 
يكـون مـن الـالزم مقارنـة هـذه الوفـورات الكبـرية بالتكـــاليف 
اخلفيـة احملتملـة حسـب مـا حـذرت منـه إدارة شـؤون اجلمعيـــة 
العامـة وخدمـات املؤمتـرات. ويف ذلـك الصـدد قـامت شـــركة 
استشارية يف جمال اإلدارة باسـتعراض سلسـلة الترمجـة يف مقـر 
منظمـة الصحـة العامليـة يف عـام ١٩٩٧، ووجـــدت أن تكلفــة 

 __________
الدورة الثالثة والثالثون جلمعية منظمة الطريان املـدين الـدويل،  (٣٦)
 "A32-1 لس عن تنفيذ قــرار اجلمعيـةتقرير ا" ،A33-WP/50

بشأن زيادة فعالية منظمة الطريان املدين الدويل. 

الصفحـة املترمجـة داخليـاً تبلـــغ يف املتوســط ٢٢٣ دوالرًا مــن 
دوالرات الواليــات املتحــدة، وهــي تــتراوح بــني ٢٠٢ مـــن 
دوالرات الواليــات املتحــدة بالنســــبة إىل اللغـــة اإلنكليزيـــة، 
و٢٠٤ مــن دوالرات الواليــات املتحــــدة بالنســـبة إىل اللغـــة 
اإلسبانية، و٢١٢ من دوالرات الواليات املتحـدة بالنسـبة إىل 
اللغـــة الفرنســـية، و٢٣٨ مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــــدة 
بالنســبة إىل اللغــة العربيــــة، و٢٧١ مـــن دوالرات الواليـــات 
املتحــدة بالنســبة إىل اللغــــة الروســـية، و٣٣٦ مـــن دوالرات 
الواليات املتحدة بالنسبة إىل اللغة الصينية. ويف املقابل كـانت 
ــن  تكلفـة الصفحـة املترمجـة خارجيـاً تبلـغ يف املتوسـط ١٩٥ م
دوالرات الواليـات املتحـدة، وإن كــان املــترجم اخلــارجي ال 
يتقــاضى مــن هــــذا املبلـــغ ســـوى ٥٤ دوالرًا مـــن دوالرات 
الواليـات املتحـدة، بينمـا خيصـص منـه مبلـغ قــدره ٨٩ دوالرًا 
من دوالرات الواليات املتحدة خلدمات الدعم واملراجعة الـيت 
يوفرهــا مــــترمجون دائمـــون، ومبلـــغ قـــدره ٥٢ دوالرًا مـــن 
دوالرات الواليــات املتحــدة لتغطيــة النفقــات العامــة ملنظمــة 
الصحة العاملية وتكاليف إدارية أخرى. وتبين هذه األرقـام أن 
تكلفة الصفحة املترمجة خارجياً يف منظمة الصحة العامليـة أقـل 
بزهاء ١٤,٣٥ يف املائة مـن متوسـط تكلفـة الصفحـة املترمجـة 
داخلياًً (١٩٥ دوالرًا من دوالرات الواليـات املتحـدة مقـابل 
٢٢٣ دوالرًا من دوالرات الواليات املتحدة) إذا مشلت مجيــع 
عناصر تكاليف الدعم. وعندما ال حتسـب تكـاليف الدعـم أو 
تقـدر بـأقل ممـا هـي، تبـدو االسـتعانة مبصـادر خارجيـة عمليـــة 

جذابة للغاية بالفعل من زاوية امليزانية. 
وإن كان يعترب عموماً، أن االستعانة مبصادر خارجية  -٩٧
قد تزيد من عبء عمل املوظفني النظاميني املكلفـني باملراقبـة، 
ـــدو مقــاييس ثابتــة يف ذلــك الصــدد، إالَّ يف  ال توجـد فيمـا يب
منظمـة الصحـة العامليــة الــيت خلــص فيــها اســتعراض سلســلة 
الترمجـة املشـار إليـه أعـاله إىل أن إحـدى املســـائل الــيت ينبغــي 
تناوهلا هي القدر الكبري غري املتوقع مـن الوقـت الـذي يكرسـه 
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ــــــترمجني  املــــترمجون الدائمــــون لدعــــم ومراجعــــة عمــــل امل
اخلــارجيني. وأوصــى املستشــار، بنــاًء علــى ذلــك، بتحديــــد 
وتطبيق معايري اجلودة، باإلضافة إىل انتهاج سياسة دفـع مبـالغ 

أكرب للمترمجني اخلارجيني ذوي املستوى الرفيع يف األداء. 
وبعبـارة أخـرى، جيـــب أن يكــون اإلجنــاز يف الوقــت  -٩٨
املناســب ومراقبــة اجلــودة العــاملني احلــامسني اللذيــن يـــربران 
اختيــار املراجعــة الذاتيــة واالســتعانة مبصــادر خارجيـــة. و يف 
ذلك الصدد، تنظـر منظمـة العمـل الدوليـة يف إمكانيـة إدخـال 
نظـام يقضـي بإرفـاق بطاقـة بكـل وثيقــة لتحديـد مـا إذا كــان 
جيـب (أ) أن تراجـع مراجعـة ذاتيـة مـع أدىن حـد مــن التحقــق 
النهائي من اجلودة؛ أو (ب) أن تترجم مث تراجع مع أدىن حـد 
من املراقبة اإلضافيـة للجـودة؛ أو (ج) أن تـترجم مث تراجـع مث 
تصحح. وما زالت املعايري وآليات العمل الكاملة قيد التطويـر 
اآلن، وقد تكون اخلربة املكتسبة جديرة، يف الوقت املناسـب، 

بأن تتشاطر مع وكاالت أخرى يف املنظومة. 
تعيني موظفي اللغات املؤهلني واالحتفاظ م  (ج)

أجرى األمني العام لألمم املتحـدة يف تقريـر قدمـه إىل  -٩٩
الـدورة السادسـة واخلمسـني للجمعيـة العامـة(٣٧) حتليـالً لنســبة 
الشواغر يف دوائر اللغات يف مجيع مراكز العمل بيـن أنـه علـى 
الرغم من وجود حتسن عام ما زالـت نسـب الشـواغر مفرطـة 
ــــددة يف هـــذا  يف بعــض مراكــز العمــل. وتســهم عوامــل متع
الوضع، من بينها اخنفاض حصيلة امتحانات اللغات، ال سيما 
يف بعض اللغات أو جمموعـات اللغـات، ووجـود عـدد مـتزايد 
ـــاجحني الذيــن يرفضــون عــرض  فيمـا يبـدو مـن املرشـحني الن
التعيــني األويل أو الذيــن مل يعــد يهمــهم العمــل يف املنظمــــة. 

 __________
A/56/277، "معــدالت الشــواغر املفرطــــة يف دوائـــر اللغـــات  (٣٧)
ببعض مراكز العمل والقضايا املتصلة بتعيني موظفي اللغـات: 

تقرير األمني العام". 

وعلـى الرغـم مـن أن نقـص القـدرة النـاجم عـن ارتفـاع نســبة 
الشـواغر يعوضـه عـادة تعيـني موظفـني بعقـود قصـــرية األجــل 
مقـابل الوظـائف الشـاغرة، أو االسـتعانة مبصـــادر خارجيــة يف 
حالة املترمجني التحريريني، ما زال الضغط شديدًا علـى بعـض 
مراكز العمل إذ يكـون مطلوبـاً منـها أن توفـر كـامل جمموعـة 
اخلدمات املتعددة اللغات كماً ونوعـاً إىل أصحـاب املصلحـة. 
ـــة املــترمجني املســتقلني هــم مــن املوظفــني  ونظـرًا إىل أن أغلبي
السـابقني، يتفـاقم الوضـع جزئيـاً نتيجـة الشـرط الـذي يفـــرض 
حاليــاً حــدًا أقصــــى لألجـــور الـــيت تدفعـــها األمـــم املتحـــدة 
ــــن دوالرات الواليـــات  ملتقاعديــها قــدره ٠٠٠ ٤٠ دوالر م
املتحـدة (مل يتغـري هـذا احلـد األقصـــى الــذي فرضتــه اجلمعيــة 
العامــــة مبوجــــــب قرارهـــــا ٤٠٨/٥١ املـــــؤرخ ٤ تشـــــرين 
الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٦ منـذ ذلـك احلـــني، ولكــن اجلمعيــة قــد 

تستعرضه يف دورا السابعة واخلمسني). 
وجيب على املنظمات اليت تواجـه نسـبة شـواغر عاليـة  -١٠٠
يف وظــائف اللغــات أن تــدرك أن العوملــة والتطــــور الســـريع 
لشبكة اإلنترنت قد أسهما يف حدوث زيادة هائلة يف الطلـب 
علــى الترمجــة التحريريــة لتلبيــة احتياجــات القطــاع اخلــــاص 
باإلضافـة إىل احتياجـات املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وبعـــض 
ـــى ســبيل املثــال، حيــث  احلكومـات الوطنيـة. ففـي كنـدا، عل
تعهدت احلكومة بأن تصبح حبلول عام ٢٠٠٥ احلكومـة الـيت 
هلـا أكـرب عـــدد مــن الوصــالت اإللكترونيــة يف العــامل بفضــل 
G)، يقـدر  OL) "مبادرة تعرف مببـادرة "احلكومـة علـى اخلـط
أن مثة حاجة إىل زهاء ٠٠٠ ١ مترجم حتريري مؤهـل جديـد 
ســنوياً يف حــني أن مؤسســــات التدريـــب ال توفـــر إال ٣٠٠ 
مـترجم سـنوياً. وبتوسـع سـوق الترمجـة التحريريـة الـــيت تقــدر 
مصـادر تلـك الصناعـة أـا سـوق تنمـو علـى الصعيـــد العــاملي 
مما قيمته ١٠,٤ مـن مليـارات دوالرات الواليـات املتحـدة يف 
ــــا قيمتـــه ١٧,٣ مـــن مليـــارات دوالرات  عــام ١٩٨٩ إىل م
الواليــات املتحــدة حبلــول عــــام ٢٠٠٣، يتضـــح أن املســـألة 
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بالنسبة إىل مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة هـي أن تضمـن 
استمرارها يف اجتذاب العـدد الكـايف مـن املـهنيني املؤهلـني يف 
بيئة شديدة التنافس واستمرارها يف توظيفهم وإبقائهم لديها. 
ومـا زالـت الشـروط املتعلقـة باملرتبـات تعتـرب جذابـــة.  -١٠١
ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك قــد يواجــه بعــض املنظمـــات 
صعوبـات إضافيـة يف تعيـني موظفـي اللغـــات - ال ســيما مــن 
ـــة - ويف احلفــاظ عليــهم إذا  تتوافـر لديـهم املـهارات الضروري
استمر الشــعور بـأن ظـروف العمـل ال تعـاجل كمـا جيـب، وأن 
الدول األعضاء غري راضية مهما بذلت األمانات مـن جـهود. 
فقـد بينـت الفـاو أن ظـروف العمـل قـد تكـون السـبب الـــذي 
دفـع ثالثـة مـترمجني أو مراجعـني إىل تـرك املنظمـة يف غضـــون 
السنوات الثــالث املاضيـة لاللتحـاق مبنظمـات أخـرى أو لبـدء 
حياة مهنية مستقلة. وعالوة على ذلـك يبـدو أن التغـري الـذي 
طرأ على توصيـف الوظـائف جبعلـها "مـترجم شـفوي/مـترجم 
حتريري" بدالً من "مترجم شفوي" قد أدى إىل زيادة صعوبـة 
اجتـذاب مرشـحني ذوي مؤهـــالت عاليــة نظــرًا إىل أن الفــاو 
هي املنظمة الوحيدة اليت ما زالت تتطلـب لغتـني نشـطتني مـن 

هؤالء املوظفني العاملني يف جمال اللغات. 
استخدام التكنولوجيات اجلديدة  (د)

قد توفر التكنولوجيات اجلديـدة مثـل برامـج التعـرف  -١٠٢
على الصوت، والترمجة الشفوية عن بعد، والترمجـة التحريريـة 
عن بعد، والترمجة اآللية ومبساعدة احلاسوب، فرصـاً لتحسـني 
ظروف العمل وزيادة إنتاجية العاملني يف دوائر اللغـات. وقـد 
ــــي احلـــايل لبعـــض هـــذه  ال تتيــح مرحلــة التطــور التكنولوج
ـــــات، ولكــــن  الوســـائل اســـتخدامها فـــورًا يف بعـــض املنظم
اإلمكانـات متوافـرة وهـي تبشـر باخلـــري. وجيــب، مــع ذلــك، 
التمييز بني األدوات الـيت ـدف إىل االسـتعاضة عـن اإلنسـان 
وتلك اليت تساعده على إجنـاز النواتـج املتوقعـة. وعلـى الرغـم 
مــن اعــتراف معظـــم املـــهنيني العـــاملني يف األمانـــات مبزايـــا 
اسـتخدام األدوات اجلديـدة، ينبغـي التشـديد علـــى أن حيــازة 

تلك األدوات تتطلب أكثر من استثمار واحـد لشـراء الـربامج 
الالزمــة. فباإلضافــة إىل االســتثمار األويل، جيــــب أن يكـــون 
تدريـب مسـتعملي تلـــك األدوات واالســتعداد لرصــد أمــوال 
لتحسني مستوى الربامج جزءًا من استراتيجية شـاملة، وجيـب 
يف ذلك الصدد أن يكون املستعملون هم قـاطرة هـذه العمليـة 

وأال تفرض من أعلى. 
توفري الوثائق مبختلف اللغات  جيم-

القواعد املنطبقة والقضايا ذات الصلة  (أ)
ملعظـم املنظمـات قواعـد تتعلـق بتوفـري وثـائق اهليئـــات  -١٠٣
التداولية باللغات املستخدمة يف هيئات إدارـا. وتقضـي هـذه 
القواعـد عمومـاً بـأن تـوزَّع يف آن واحـــد نســخ مــن الوثــائق 
باللغـات املنطبقـة يف غضـون موعـد ـائي حمـدد سـلفاً وذلـــك 
قبل بدء االجتماع املعـين. وهنـاك بعـض احلـاالت، إضافـة إىل 
ذلـك، الـيت يلـزم فيـها أيضـاً نشـر نسـخ مـن الوثـائق مبختلـــف 
اللغات على اإلنترنت يف وقـت واحـد. وعلـى هـذا األسـاس، 
وضعت األمانات مبادئها التوجيهيـة الداخليـة مـن أجـل إدارة 
عملية الوثائق. ويف األمـم املتحـدة، علـى سـبيل املثـال، حيـث 
ينبغـي توفـري الوثـائق جبميـع اللغـــات الرمسيــة يف غضــون ســتة 
أســابيع قبــل عقــد االجتماعــات، أدى ذلــك إىل صيغــــة ١٠ 
أسـابيع - ٤ أسـابيع - ٦ أسـابيع، الـيت تعـين أنـه يتعـني تقــدمي 
ـــل  النصـوص الـواردة مـن اإلدارات الـيت تضـع مـادة الوثـائق قب
ـــدة ١٠ أســابيع علــى األقــل، كيمــا  بـدء انعقـاد االجتمـاع مب
يتســىن اســتكمال ترمجــــة الوثـــائق حتريريـــاً واستنســـاخها يف 
غضون أربعة أسابيع، من أجل االلتزام بقاعدة األسابيع السـتة 
ـــائق. وتتبــع منظمــات أخــرى منطــاً مشــااً تبعــاً  لتوزيـع الوث
للموعــد النــهائي للتوزيــع. ولعــدة أســــباب مل يتســـن دائمـــاً 
االمتثال هلذه القواعد، وتتعلق شكاوى كثـرية تقدمـها الـدول 
األعضـاء إمـا بتأخـري توزيـع الوثـائق، أو بعـــدم التقيــد بتوزيــع 
نسـخ منـها جبميـع اللغـــات يف آن واحــد. وقــد تكــون هنــاك 
حاجــة إىل تقصــري مــدة املواعيــد النهائيــة ذاــا، اســـتنادًا إىل 
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التجربـــــة العمليـــــة يف ميـــــدان حتديـــــد اجلـــــداول الزمنيــــــة 
لالجتماعــات، فضــــالً عـــن أن نشـــر الوثـــائق علـــى شـــبكة 
اإلنـترنت جيعلـها متاحـة يف نفـس الوقـت جلميـــع املســتعملني، 
مبن فيهم العواصم اليت يتعني شحن نسخ مطبوعة مـن الوثـائق 

إليها. 
اجلهود الرامية إىل احلد من الوثائق  (ب)

ـــر مباشــر علــى عــبء  يـترتب علـى حجـم الوثـائق أث -١٠٤
العمـل الـذي تتحملـه دوائـر الترمجـة التحريريـة وعلـــى قدرــا 
على اإلسهام يف التقيد التام بـالقواعد الناظمـة لتوزيـع الوثـائق 
يف آن واحـد جبميـع اللغـات املنصـــوص عليــها ضمــن حــدود 
املواعيـــد النهائيـــة املعتمـــدة. وتصـــــدر الوثــــائق، يف معظــــم 
املنظمات، من األمانات (إما مببادرة منها، أو بناًء علـى طلـب 
ـــد  مقـدم مـن دول أعضـاء) وكذلـك مـن الـدول األعضـاء. وق
بذلت األمانات جهودًا جديـرة بالثنـاء، علـى نطـاق املنظومـة، 
للحد من عدد صفحات الوثائق النابعة منها. فقد قـرر األمـني 
العـام لألمـم املتحـدة، علـى سـبيل املثـال، يف عـــام ١٩٩٧، أن 
هـذه الوثـائق ينبغـــي، كقــاعدة، أال يزيــد حجمــها علــى ١٦ 
صفحة بدالً من احلـد السـابق البـالغ ٢٤ صفحـة. وهـذا احلـد 

يكون عادة أقل بكثري يف الوكاالت املتخصصة. 
فقد شدد، يف تقرير قُدم، يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١،  -١٠٥
إىل الـدورة العاديـة الثانيـة للمجلـس التنفيـــذي لربنــامج األمــم 
املتحـدة اإلمنـائي ولصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، علــى أن 
احلجــم الكلــي للوثــائق املقدمــة إىل الــــس يف عـــام ٢٠٠١ 
(املُقدر بنحو ٠٠٠ ٣ صفحة)، "يحمل دوائـر اللغـات عـبء 
عمـل ال طاقـة للمنظمـة بـه أبـدًا"، وأن هـذا الوضـع "غالبـاً مــا 
يتســبب يف تأخــــريات خطـــرية تشـــكل انتـــهاكاً لتشـــريعات 
اجلمعية العامة"، مما حيول، بالتايل، "دون أداء الـس لوظيفتـه 

ـــــاالً"(٣٨). ولذلــــك، أقــــر الــــس التدابــــري  أداًء كـــامالً وفع
التصحيحية اليت اقترحها مدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
واملديـر التنفيـذي لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان. وضمــت 
ـــص احلجــم الكلــي  هـذه التدابـري حتديـد هـدف يتمثـل يف تقلي
ــل  للوثـائق يف عـام ٢٠٠٢ بنسـبة ٥٠ يف املائـة عـن طريـق جع
حدود عدد الصفحات هو ١٠ صفحـات للوثـائق السياسـاتية 
غري املالية، ومخس صفحـات للورقـات الداعمـة، ومـا يـتراوح 
بني أربع وست صفحات للموجـزات القطريـة، و٢٥ صفحـة 

كحد أقصى للتقارير السنوية اليت تركّز على النتائج. 
ويقدر أن وفود الدول لدى األمـم املتحـدة تلقـت يف  -١٠٦
ـــة، أو ٣٥٠  عـام ٢٠٠١ جمموعـة تضـم يف املتوسـط ٣٠ وثيق
ــــا يصـــل جمموعـــه إىل  صفحــة، يف كــل يــوم عمــل، وهــو م
٨٧ ٥٠٠ صفحــة ســنوياً. وقُــدم خــالل الــــدورة السادســـة 
واخلمسـني للجمعيـة العامـة وحدهـا حنـــو ٤٥١ تقريــرًا، منــها 
نسبة ٧١ يف املائة قُدمت بعد انقضاء مهلة السـتة أسـابيع الـيت 
تنتـهي يف ٣ متـوز/يوليـه ٢٠٠١. ولذلـك، وجـه األمـني العـــام 
انتباه اجلمعية العامة إىل أن مشكلة الوثائق املزمنة قد تفـاقمت 
إىل درجة أن "املنظمة أصبحت تواجـه خطـر إغراقـها بطوفـان 

من الوثائق"(٣٩). 
ـــإن  وبالنســبة للوثــائق الصــادرة عــن دول أعضــاء، ف -١٠٧
الوضع متفاوت إىل حد ما. فقــد أحـاطت اجلمعيـة العامـة، يف 
القرار ٢١٤/٥٢ املؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧، 
علماً بتقرير لألمني العـام عـن مراقبـة الوثـائق واحلـد منـها(٤٠)، 
ودعت "مجيع اهليئـات احلكوميـة الدوليـة للنظـر، حيثمـا كـان 
ذلـك مالئمـاً، يف إمكانيـة ختفيـض طـــول تقاريرهــا مــن احلــد 

 __________
DP/2001/CRP.17 DP/FPA/2001/CRP.2، "ترشــــيد الوثـــائق  (٣٨)

وتبسيط أساليب عمل الس التنفيذي"، الفقرة ٣. 
A/57/289، الفقرة ٤٩.  (٣٩)

 .A/52/291 (٤٠)
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األقصى املرغوب فيه وهو اثنتان وثالثون صفحـة إىل عشـرين 
صفحة على مدى فترة زمنية دون أن يكـون لذلـك أثـر ضـار 
علـى نوعيـــة التقــارير مــن حيــث الشــكل أو املضمــون علــى 
الســواء(٤١). ومــن جهــة أخــــرى، طلبـــت اجلمعيـــة بقرارهـــا 
٢٤٢/٥٦ إىل األمـني العـــام "أن يكفــل تعــهد األمانــة العامــة 
بترمجـة كافـة وثـائق األمـم املتحـدة إىل مجيـــع اللغــات الرمسيــة 
األخــرى للمنظمــة يف آن واحــد، مبــا فيــها الوثــائق املطـــالب 
بتعميمــها مبوجــب بنــود جــدول أعمــــال اهليئـــات التداوليـــة 

الرئيسية لألمم املتحدة، بغض النظر عن طوهلا(٤٢). 
والحـظ جملـس االتــحاد الـــربيدي العــاملي، يف القــرار  -١٠٨
CA 12/1999، مـا بذلــه املكتـب الـدويل مــن جـهود لتقليـــص 

حجم الوثائق وتكلفتها، وأقـر بـأن الـدول األعضـاء ينبغـي أن 
تبذل جهودًا مماثلة يف هذا اخلصـوص. وقـرر، ضمـن مـا قـرر، 
ـــي أن  مـا يلـي: (أ) أن الوثـائق الـيت تنبـع مـن دول أعضـاء ينبغ
تكون موجزة، وأال تتجاوز صفحة واحدة، فيما عــدا الوثـائق 
الطويلــة الــيت ينبغــي أال يتجــاوز حجمــها أربــــع صفحـــات، 
و(ب) أن املوعد النهائي لتقـدمي الوثـائق لترمجتـها حتريريـاً هـو 
ـــرد بعــد  ١٥ يومـاً قبـل بـدء الـدورة. ولـن تـترجم أي وثيقـة ت
انقضـاء هـذا املوعـد، وإمنـا سـتوّزع بلغتـها األصليـــة "كوثيقــة 

متأخرة"، ما مل يقرر املدير العام خالف ذلك. 
وما من شــك يف أن احلجـم الكلـي للوثـائق هـو جـزء  -١٠٩
من املشكلة وجزء من احلل املتمثـل يف ضمـان تقيـد األمانـات 
تقيــدًا تامــاً بــالقواعد الناظمــة ملعاملــة مجيــع اللغــات معاملــة 
متسـاوية فيمـا يتعلـق بالعمليـــة التشــريعية. ويف هــذا الســياق، 
ميكن اعتبار تقليص حجم الوثائق، إىل جانب جعـل الورقـات 
موجزة ومركّزة، هدفني مهمني يتعين حتقيقهما، ال سيما عـن 

 __________
قرار اجلمعية العامة ٢١٤/٥٢، اجلزء باء، الفقرة ٧.  (٤١)

قرار اجلمعية العامة ٢٤٢/٥٦، اجلزء رابعاً ، الفقرة ٨.  (٤٢)

طريق تدريب حمرري وثـائق هيئـات اإلدارة تدريبـاً مسـتفيضاً 
على مهارات الكتابة والصياغة بكفاءة. ولعل الدول األعضاء 
تستعرض، حسب االقتضاء، الكيفية الــيت ميكـن ـا أن تكمـل 

اجلهود اليت تبذهلا األمانات يف هذا الصدد. 
توعية "حنن شعوب األمم املتحدة"  دال-

ـــدم إىل  أكـد األمـني العـام لألمـم املتحـدة، يف تقريـر قُ -١١٠
جلنة اإلعالم يف دورا العشرين، على أن "اهلدف العــام ملهمـة 
االتصـال واإلعـالم هـو تنويـر اجلمـــهور بشــأن أعمــال األمــم 
املتحدة، عمالً على بناء تأييد عـاملي واسـع النطـاق للمنظمـة. 
ويتوقف هذا التأييد على مدى الفعاليـة املتصـورة للمنظمـة يف 
معاجلـة مـا تواجهـه مـن حتديـات"(٤٣). وميكـن أن ينطبـــق هــذا 
القول على أي مؤسسة أخرى مـن مؤسسـات منظومـة األمـم 
املتحدة. وتتفق اجلمعية العامة، يف هذا اخلصــوص، مـع وجهـة 
نظر األمني العام القائلـة بـأن "مـهام اإلعـالم واالتصـال ينبغـي 
أن توضع يف صلب اإلدارة االستراتيجية لألمــم املتحـدة، وأنـه 
ال بد من أن تعم املنظمة ثقافة اتصالية على كافــة املسـتويات، 
ـــامالً علــى  بوصفـها وسـيلة الطـالع شـعوب العـامل اطالعـاً ك
أهـداف األمـم املتحـدة وأنشـطتها، وفقـــاً للمبــادئ واملقــاصد 

املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة"(٤٤). 
واختـذ الرؤســـاء التنفيذيــون أنفســهم، يف إطــار جلنــة  -١١١
التنسـيق اإلداريـة الســـابقة، مبــادرة املوافقــة يف نيســان/أبريــل 
١٩٩٧ علـى البيـان الصـــادر عــن هــذه اللجنــة بشــأن جعــل 
خدمات االتصال واإلعالم األساسية يف متناول اجلميع. وهـم 
يقرون يف ذلك البيان، ضمن ما يقرون به، بأن املعرفة تشكل 
أكـثر مـن أي وقـت مضـى مصـــدرًا للنفــوذ، وأن "املعلومــات 

 __________
ـــــــاإلعالم  A/AC.198/1998/2، "تنفيـــــذ التدابـــــري املتعلقـــــة ب (٤٣)

واالتصال"، الفقرة ٥. 
ـــــــة ٦٤/٥٦ املــــــؤرخ ٢٤ كــــــانون  قـــــرار اجلمعيـــــة العام (٤٤)

األول/ديسمرب ٢٠٠١، اجلزء باء، الفقرة ٢ من الديباجة. 
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عمـا حيـدث تغـدو سـلعة حموريـة يف العالقـات الدوليـــة، وهــي 
حتـدد كفـاءة وفعاليـة أي تدخـل، وهـذا بـدوره يشـكل حتديـــاً 
بالنسبة للجهات الفاعلة املتعددة األطراف"(٤٥). وأعربوا أيضاً 
عن بالغ قلقهم إزاء تزايد عـدم مالءمـة توزيـع سـبل االطـالع 
واملوارد والفرص يف ميدان املعلومـات واالتصـاالت، وأكـدوا 
على أن "الفجوة احلاصلة يف املعلومـات والتكنولوجيـات ومـا 
يتصـل ـا مـن أوجـه تفـاوت بـني البلـدان الصناعيـــة والبلــدان 
النامية آخذة يف االتساع، مما جيعلنا نشهد ظـهور نـوع جديـد 

من الفقر، هو فقر املعلومات"(٤٦). 
وتضفي اآلن أكثر من أي وقـت مضـى أمهيـة إضافيـة  -١١٢
على رؤية ماكلوهان لقريـة عامليـة تكـون فيـها "الواسـطة هـي 
الرسـالة" بتوفـري املواقـع الشـبكية ملؤسســـات إذاعيــــة معروفــة 
 (Voice of America) جيــــــدًا، كصــــــوت أمريكــــــا
 (BBC) أو ال يب يب ســــــــــــــــــــــــــــــي (http://www.voa.gov)

 (Radio أو إذاعــة فرنســـا الدوليــة (http://www.bbc.co.uk)

(France Internationale (http://www.rfi.fr) إمكانية االطـالع 

علـى املعلومـات بلغـات متعـددة باالتصـال احلاسـويب املباشـــر، 
إىل جـانب توفـري هـذه املعلومـات مـن خـــالل البــث اإلذاعــي 
والتلفزيوين بطائفة واسعة من اللغـات تشـمل مجيـع القـارات. 
وتتيح هيئة اإلذاعة الوطنية األسترالية، مثلما هو حال نظرائـها 
املعروفني أكــثر منـها، إمكانيـة تلقـي بثـها اإلذاعـي عـن طريـق 
ـــارب ٦٨  موقعـها الشـبكي (http://www.sbs.com.au)، مبـا يق
لغة، وهي مكلَّفة مبوجب ميثاقها بـأن "تقـدم خدمـات إذاعيـة 
وتلفزيونيـــة متعـــــددة اللغــــات والثقافــــات، إلعــــالم مجيــــع 
األستراليني وتثقيفهم والترفيه عنهم، جمسدة يف ذلك التعدديـة 

 __________
A/52/354، "بيان جلنة التنسيق اإلدارية بشأن جعـل اخلدمـات  (٤٥)
األساســـية لالتصـــاالت واملعلومـــات يف متنـــــاول اجلميــــع"، 

الفقرة ٣. 
املرجع نفسه، الفقرة ٥.  (٤٦)

الثقافيــة للمجتمــع األســترايل". وبالنســــبة للمنظمـــة الدوليـــة 
للفرانكفونيــــــة، فــــــــإن هلـــــــا موقعـــــــاً شـــــــبكياً فرنســـــــياً 
(http:www.francophonie.org)، يتيـــــــح االطـــــــالع علــــــــى 

املعلومات باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والربتغالية والعربية. 
والتقسيم املعتاد بني الشمال واجلنوب أو بـني الـدول  -١١٣
الصناعية والدول النامية ليـس اخلـط الفـاصل الوحيـد بـني مـن 
تزخر جعبتهم باملعلومات وبـني مـن يفتقـرون إليـها، ال سـيما 
وأن اللغـة نفسـها أصبحـت "الوسـيلة السـحرية الناجعــة" الــيت 
ال ميكـن بدوـا التنعـم بـثروات عصـــر املعلومــات. ورغــم أن 
مؤسسات كثرية من مؤسسات املنظومة تبـذل جـهودًا وحتـرز 
ــات  تقدمـاً نسـبياً يف حتسـني املضمـون املتعـدد اللغـات للمعلوم
اليت تقدمها إىل "حنن شعوب األمم املتحدة" فإـا هـي نفسـها 
رمبا كانت تسهم يف توسـيع الفجـوة بـني القلـة احملظوظـة الـيت 
تنعم بالوصول إىل املعلومات دون قيـد وبـني األغلبيـة الكبـرية 
املتروكــة يف حالــة افتقــار إىل املعلومــات. ومــــع أن القواعـــد 
الناظمة الستخدام اللغات من أجـل نشـر املعلومـات هـي أقـل 
صرامـة مـن تلـك املتعلقـة بـإعداد الوثـائق للـهيئات التشــريعية، 
ينبغــي أن تســتند أي سياســة اتصــاالت ســليمة إىل ضــــرورة 
توعيـة اجلماهـري املسـتهدفة توعيـة أفضـل بـأجدى طريقـــة مــن 

حيث التكلفة. 
وسائط اإلعالم التقليدية  (أ)

لقــد كــانت اإلذاعــة والتلفزيــون واملنشــورات هــــي  -١١٤
تقليدياً أبرز وسائط اإلعالم لنشـر املعلومـات. كمـا أن إذاعـة 
األمـم املتحـدة معروفـة جيـدًا علـى نطـاق العـامل. وقـد أكــدت 
اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٨٢/٥٤ املـؤرخ ٦ كــانون األول/ 
ديسمرب ١٩٩٩، على أن "اإلذاعـة واسـطة مـن أكـثر وسـائط 
اإلعــالم املتاحــة إلدارة شــؤون اإلعــالم فعاليــــة مـــن حيـــث 
ـــا أــا أداة مهمــة يف أنشــطة  التكـاليف والتغطيـة الواسـعة كم
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األمـم املتحـدة، مـن قبيـــل التنميــة وحفــظ الســالم"(٤٧). وقــد 
يكـون أفضـــل مثــال علــى الكيفيــة الــيت ميكــن ــا اســتخدام 
اإلذاعـة لتعزيـز تعـدد اللغـات ونشـر املعلومـات هـــو املشــروع 
التجريـيب الـذي اسـتهلته إدارة شـؤون اإلعـــالم التابعــة لألمــم 
املتحـدة يف أثنـاء انعقـاد مؤمتـر القمـة لأللفيـــة، عندمــا أذاعــت 
األمم املتحدة برناجمـاً يوميـاً علـى اهلـواء مباشـرة اسـتغرق ١٥ 
دقيقة جبميع اللغات الرمسية الست. وفضـالً عـن هـذه اللغـات 
الرمسيـة السـت، تواصـــل إذاعــة األمــم املتحــدة إنتــاج برامــج 
ــــات غـــري رمسيـــة هـــي  إخباريــة وحتقيقــات إذاعيــة بتســع لغ
(اإلندونيســـــية واألوردو والربتغاليـــــة والبنغاليـــــة والتركيــــــة 
والكيســواحيلية والكريــول/الفرنســية واهلنديــــة واهلولنديـــة). 
ــــة  وحتــول الــربامج الــيت تبــث باللغــات الرمسيــة الســت واللغ
الربتغالية إىل الشكل الرقمي باستخدام برنـاجمي "ريـال ميديـا" 
ــــل  (Real Media) وإم يب ٣ (MP3) وتتـــاح للبـــث والتحمي

والتوزيع عن طريق اإلنترنت إىل احملطات الشريكة. 
وميثــل التلفزيــــون وســـيلة أخـــرى جيـــري اســـتغالهلا  -١١٥
للتواصـل مـع النـاس، ال ســـيما يف اــاالت الــيت تكــون فيــها 
ـــات  مســتويات الثقافــة منخفضــة. وهلــذا الســبب يتــاح باللغ
الرمسية الست مجيع أفـالم الفيديـو الوثائقيـة وحلقـات سلسـلة 
"األمـم املتحـدة تعمـل" (UN in Action) الــيت تنتجــها إدارة 
شــؤون اإلعــالم. وتتخــذ ترتيبــات إلقامــة شــراكات توزيـــع 
جديدة من أجل توزيع هذه املنتجـات علـى نطـاق أوسـع مـن 

بينها ترتيبات إلعدادها بلغات حملية. 
والواقـع أن التكنولوجيـات اجلديـدة تحـدث ثـــورة يف  -١١٦
ـــون، وينبغــي ملؤسســات منظومــة  اإلذاعـة وكذلـك يف التلفزي
األمـم املتحـدة أن تغتنـم مـا تتيحـــه هــذه التكنولوجيــات مــن 

 __________
قــرار اجلمعيــة العامــة ٨٢/٥٤، "املســائل املتصلــة بـــاإلعالم"  (٤٧)

اجلزء باء، الفقرة ٢٩. 

فـرص إضافيـة اغتنامـاً تدرجييـاً. ووفقـاً ملـا يذكـــره تقريــر عــن 
ـــث  "حالـة اإلنـترنت ٢٠٠٠"(٤٨)، فقـد ازداد عـدد حمطـات الب
اإلذاعي عن طريق اإلنترنت بنسبة تتجاوز ٥٦ يف املائة، ومع 
أن البــث التلفزيــوين مــن خــالل اإلنــترنت، املعــروف باســـم 
"أشـرطة الفيديـو املتدفقـة"، يتطـــور خبطــى أبطــأ نظــرًا بصفــة 
رئيسية حلجم امللفات الـيت ينطـوي عليـها ذلـك، فـإن مصـادر 
تلك الصناعة تتوقع أن تصبـح مشـاهدة التلفزيـون أو فيلـم مـا 
مــن خــالل أي حاســوب شــخصي أســــهل بكثـــري بإدخـــال 
ـــة وانتشــار ســبل الوصــول  حتسـينات علـى التكنولوجيـا احلالي
ذات الـترددات الواســـعة والســرعة العاليــة. وبالنســبة إلذاعــة 
ـــرد، ميتلــك حاســوباً شــخصياً  األمـم املتحـدة، فبإمكـان أي ف
ولديه وصلة بـاإلنترنت أن يسـتمع إىل األخبـار اليوميـة لألمـم 
املتحدة باللغات الرمسية السـت وباللغـة الربتغاليـة. كمـا ينشـر 
عــدد مــن اــالت والتحقيقــات الصحفيــة األخــرى لألمــــم 
ـــايل:  املتحــدة علــى اإلنــترنت بســبع لغــات علــى العنــوان الت

 .http://www.un.org/av/radio

ــــة االستشـــارية لشـــؤون اإلدارة  وقــد أشــارت اللجن -١١٧
وامليزانيـة، فيمـا يتعلـق مبنشـورات األمـــم املتحــدة، إىل اعــتزام 
ـــتها بشــأن إصــدار املنشــورات  األمانـة العامـة اسـتئناف سياس
جبميع اللغات الرمسية، رهناً باختاذ اإلدارات الـيت تصـدر عنـها 
هذه املنشورات وجملس املنشورات قرارًا بشأن ما يتعني نشره 
ــــات. وأعربـــت اللجنـــة، مـــع ثقتـــها يف أن "هـــذه  وبــأي لغ
ــــة  القــرارات ستســتجيب اســتجابة تامــة لالحتياجــات اللغوي
للجماهــري املســتهدفة كيمــا تتحقــق أجنــع الوســائل لــــترويج 
منشورات متنوعة"(٤٩)، عن رأي مفـاده "أن امليزانيـة الربناجميـة 

 __________
حالـة اإلنـترنت ٢٠٠٠. تقريـر أعـده جملـس اإلنـــترنت التــابع  (٤٨)
للواليـات املتحـدة والشـــركة الدوليــة للتكنولوجيــا والتجــارة 

 .(ITTA)

A/56/7، الفقرة ٧٠.  (٤٩)
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املقترحة ال تكاد حتوي سـوى قرينـة حمـدودة علـى أن برنـامج 
ـــة  املنشـورات حيظـى بدراسـة فعالـة مـن جـانب اآلليـة احلكومي
الدوليــة"(٥٠)، وطلبــت إدراج معلومــات يف امليزانيــة املقترحـــة 
ـــات الــيت ســيصدر ــا كــل  لعـامي ٢٠٠٤-٢٠٠٥ عـن اللغ
منشــور مــن املنشــورات. وحتســني التمحيــص الــــذي جتريـــه 
هيئات اإلدارة بشأن اللغـات الـيت تتـاح ـا املنشـورات ينبغـي 
أن يسهم يف تعزيز فهمها ملا تواجهـه األمانـات مـن حتديـات. 
ويوفـر بعـض املنظمـات، بـالفعل، معلومـات عـن اللغـات الــيت 
يزمع إصدار منشورات ا، وينبغي جلميع الرؤسـاء التنفيذيـني 

أن يفعلوا ذلك حسب االقتضاء. 
وتنتج شبكة إدارة شؤون اإلعالم من مراكـز ودوائـر  -١١٨
ـــاصر اإلعالميــة  اإلعـالم يف مجيـع أحنـاء العـامل، إىل جـانب العن
يف املكـاتب امليدانيـة، منتجـات مطبوعـة أصليـة بلغـات حمليـــة. 
وغالبـاً مـا تقـوم، إضافـــة إىل ذلــك، بترمجــة املــواد اإلعالميــة 
التروجييـة املطبوعـة الـــيت ينتجــها املقــر (كامللفــات الصحفيــة، 
وصحـــائف الوقـــائع، والتحقيقـــات الصحفيـــــة، والنشــــرات 
الصحفية عن املعلومات األساسية، وامللصقات، والكراسـات، 
والكتيبـات) وإعدادهـا السـتخدام اجلماهـري احملليـة يف البلـــدان 
اليت تقدم خدماا فيها. وخالل الفـترة املمتـدة مـن ١ أيلـول/ 
سـبتمرب ٢٠٠١ إىل ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ أنتجـــت هــذه 
املكاتب امليدانية منشورات ب ٣٦ لغة من بينها اللغات الرمسية 

الست للمنظمة. 
كما قد يسـهم مـا يبديـه املسـتخدمون النـهائيون مـن  -١١٩
تعليقات يف جتنب بعض املمارسات اليت تثري شكوكاً جسـيمة 
ـــت مراعــاة وافيــة.  بشـأن مـا إذا كـانت احتياجـام قـد ُروعي
وقام مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) مؤخـرًا 

 __________
املرجع نفسه، الفقرة ٧١.  (٥٠)

بنشــر "كُتيــب عــن خمطــط كنــدا"(٥١)، كجــزء مــن سلســـلة 
منشــــورات ــــــدف إىل مســـــاعدة املصدريـــــن واملنتجـــــني 
واملسـؤولني احلكوميـني علـى االسـتفادة مـن الفـرص التجاريـــة 
املُتاحـة يف إطـار خمتلـف خمططـات نظـــام األفضليــات املعمــم، 
وقد صدر الكُتيـب باإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والعربيـة 
والفرنسـية، بيـد أنـه مل يـترجم مـن نصـــه اإلنكلــيزي األصلــي 
الذي بلغ إمجايل عدد صفحاته ١١٠ صفحـات تقريبـاً سـوى 
الصفحات ال ١٥ األوىل اليت تتضمن املالحظات االستهاللية، 
بينما ترِكت املرفقات، اليت تتضمن التشريعات الكندية باللغـة 
اإلنكليزية يف مجيع الطبعات باللغات اليت ترجـم إليـها. وعلـى 
الرغم من أن االفتقار إىل املوارد رمبا يكون قـد لعـب دورًا يف 
هذا اال، فإن هذا االدعاء ليس بذي شـأن البتـة فيمـا يتعلـق 
بالطبعة الفرنسية، ألن معظم أجزاء املنشور الـيت بقيـت باللغـة 
اإلنكليزيـة كـان مـــن املمكــن حتميلــها بالفرنســية مــن املوقــع 
الشـبكي للوكالـة الكنديـة للجمـارك واإليـرادات الـيت عنواـــا 
(http://www.ccra-adrc.gc.ca). وصــدر منشــــوران مشـــاان 

يتصــالن مبخططــــي سويســـرا واالحتـــاد األورويب. ويف كلتـــا 
احلالتني، يتاح التشريعان املعنيان من هذين املصدرين باللغات 

الرمسية ذات الصلة. 
مواصلــة تطويــر املواقــع الشــبكية مــن حيــث تعــدد  (ب)

اللغات 
تتيــح اإلنــترنت ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــــدة  -١٢٠
وسيلة غري مسبوقة لتوعية اجلماعات املســتهدفة بلغـات تفـوق 
بكثري تلك القلة املُعترف بأن هلا صفة رمسيـة. وقـد بيـن مسـح 
منهجي للمواقع الشبكية هلـذه املؤسسـات أن املواقـع الشـبكية 
ملؤسسات أخرى، باستثناء املواقع الشبكية الرئيســية لكـل مـن 
األمم املتحدة (http://www.un.ogr) ومنظمة األغذية والزراعة 

 __________
 .UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.66 (٥١)
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(الفـاو) (http://www.fao.org) ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيــة 
 (http://www.unesco.org) (اليونســــــكو) والعلـــــم والثقافـــــة
ــــــــــة للملكيـــــــــة الفكريـــــــــة (وايبـــــــــو)  واملنظمــــــــة العاملي
(http://www.wipo.int) ومجيعــها بلغــات كــل منــها، تقتصــر 

عمومـاً علـى عـدد حمـــدود مــن اللغــات. والتوليفــات األكــثر 
شــيوعاً هــي اإلســبانية واإلنكليزيــة والفرنســية، يف حــــني أن 
التغطية بالروسية والصينية والعربية أقل بكثري، وال تزال هنـاك 
حـاالت عديـدة ال تتضـح فيـها تعدديـة اللغـات، إن وجـــدت، 
إال يف الصفحات املرجعية، نظرًا ألن العنـاوين املدّونـة بلغـات 
غــري اإلنكليزيــة حتيــل يف احلقيقــة إىل معلومــات غــري متاحـــة 

سوى باللغة اإلنكليزية. 
ويف هذا اخلصوص، قـد تكـون التقـارير الفصليـة عـن  -١٢١
اإلحصاءات العامليــة لإلنـترنت حبسـب اللغـة، الـيت تصـدر عـن 

شركة استشارية ذائعـة الصيـت لتسـويق وسـائل االتصـاالت، 
ذات أمهيــة، مبــا أــا مــا انفكــت، منــذ عــام ١٩٩٥، تقـــدم 
ـــات ســكانية تســتخدم اإلنكليزيــة وغريهــا يف  بيانـات عـن فئ
التعــامل مــع احلاســوب. ويتمثــل االســتنتاج الرئيســي الــذي 
توصلــت إليــه هــذه التقــــارير يف أن الفئـــات الســـكانية الـــيت 
ال تسـتخدم اإلنكليزيـة يف جمـــال احلاســوب آخــذة يف الــتزايد 
بأسـرع بكثـري ممـا كـان متوقعـاً. فبينمـا كـانت نســـبة الفئــات 
السكانية اليت تسـتخدم اللغـة اإلنكليزيـة تبلـغ ٥١ يف املائـة يف 
أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، اخنفضـــت تلــك النســبة حبلــول آذار/ 
ـــة حبلــول  مـارس ٢٠٠١ لتصبـح ٤٧,٥ يف املائـة و٤٣ يف املائ
أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ و٣٦,٥ يف املائـة حبلـول أيلـول/سـبتمرب 

  .٢٠٠٢

اجلــدول الثــالث -١: الفئــات الســكانية حبســب اللغــة املســتخدمة يف جمــــال احلاســـوب 
(جمموع الفئات السكانية باملاليني والنسب املئوية حمسوبة على أساس لغة كل منها) 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 
(٦١٩ مليونا)ً 

آذار/مارس ٢٠٠٢
(٥٦١ مليوناً) 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ 
(٥٠٥ ماليني) 

آذار/مارس ٢٠٠١ 
(٣٩١ مليوناً)  اللغات 

 ٣٦,٥  ٤٠,٢  ٤٣  ٤٧,٥ اإلنكليزية* 
 ١٠,٩  ٩,٨  ٩,٢  ٩,٠ الصينية* 

 ٩,٧  ٩,٢  ٩,٢  ٨,٦ اليابانية 
 ٧,٢  ٧,٢  ٦,٧  ٤,٥ اإلسبانية* 
 ٦,٧  ٦,٨  ٦,٧  ٦,١ األملانية 
 ٤,٥  ٤,٤  ٤,٤  ٤,٤ الكورية  
 ٣,٨  ٣,٦  ٣,٨  ٣,١ اإليطالية 
 ٣,٥  ٣,٩  ٣,٣  ٣,٧ الفرنسية * 
 ٣,٠  ٢,٦  ٢,٥  ٢,٥ الربتغالية  
 ٢,٩  ٢,٠  ١,٨  ٢,١ الروسية * 
 ٢,٠  ٢,١  ٢,٢  ٢,١ اهلولندية 
 ٠,٩  ٠,٨  ٠,٩  ٠,٦ العربية* 

٦١,٩ يف املائة  ٦٣,٩ يف املائة  ٦٤,٩ يف املائة  ٦٧,٤ يف املائة 
ــــة الســـت  اللغــات الرمسي

جمتمعة لألمم املتحدة* 
  .http://global-reach.biz/globstats/ ،(حبسب اللغة) املصدر: اإلحصاءات العاملية لإلنترنت
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وتشـري هـذه األرقـام، بالنسـبة للغـات الرمسيـــة الســت  -١٢٢
لألمـم املتحـدة وبـافتراض تغطيتـها مجيعـاً تغطيـــة كاملــة علــى 
املواقـــع الشـــبكية لألمـــم املتحـــدة، إىل أن جممـــوع الفئـــــات 
السـكانية الـيت تسـتخدم احلاسـوب وجتـــري توعيتــها آخــذ يف 
اهلبــــوط، حيـــــثُ اخنفــــض ممــــا نســــتبه ٦٧,٤ يف املائــــة يف 
آذار/مـــارس ٢٠٠١ إىل ٦١,٩ يف املائـــة يف أيلـــول/ســــبتمرب 
٢٠٠٢. ويعزى ذلك إىل أن زيادة تواجد لغات أخـرى علـى 
ـــس بإمكــان األمانــات أن تتجــاهل هــذا  الشـبكة العامليـة. ولي
االجتاه، إذا ظل هدف "إطالع شعوب العـامل إطالعـاً كـامالً" 
مهماً بالنسبة ملنظماا. وحتديدًا، فإن املنظمات اليت مـا زالـت 
حتتفـظ مبواقـع شـبكية بلغـة واحـدة حتتـاج إىل إعـادة النظـــر يف 
سياساا اخلاصة باالتصاالت واملعلومات، ما مل تقـرر هيئـات 

إدارا أن الوضع القائم ينبغي أن يبقى على ما هو عليه. 
ومثّـة مسـألة سياسـاتية أخـرى قـــد تكــون حباجــة ألن  -١٢٣
تعاجل وهي ما إذا كان ينبغي االسـتفادة مـن دوائـر اللغـات يف 
ترمجة (أو مراقبة جودة ترمجـة) الوثـائق املنشـورة علـى املواقـع 
الشـبكية ملختلـف إدارات كـل منظمـة أو وحداـا. ويبــدو أن 
صندوق النقد الـدويل هـو واحـد بـني قلـة قليلـة تطبـق سياسـة 
مراقبة مجيع الصفحات املرجعية على الشبكة العاملية، مبـا فيـها 
تلــك املترمجــــة ترمجـــة حتريريـــة علـــى النصـــوص اإلنكليزيـــة 
األصلية، للتأكد من جودة الترمجة، وذلـك باالسـتعانة بدوائـر 
اللغات لديها وخلُص االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن 
الترمجة مبساعدة احلاسوب واملصطلحـات (جيامكـات) الـذي 
ـــف يف عــام ٢٠٠٢ إىل أنــه ينبغــي اعتبــار هــذه  عقـد يف جني
املمارسة أفضل ممارسة وأنـه ينبغـي تعميمـها. ومـع أن سياسـة 
مراقبة جودة الترمجة هذه مفيدة جدًا يف احلفاظ على الصـورة 
اجلامعـة لكـل منظمـــة، ويف جتنــب احتمــال األخطــاء، بوجــه 
خاص، فيما يتعلـق باملصطلحـات، فـإن مـا يـترتب عليـها مـن 
ــدرة  آثـار علـى وحـدات الترمجـة التحريريـة قـد يفـوق بكثـري ق
هـذه الوحـدات علـى التعـامل مـع أعبـاء عمـل إضافيـــة، مــا مل 

توفر موارد أوىف هلذا الغرض. 

التفاعل مع أوساط األعمال التجارية  هاء -
شـددت اجلمعيـــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف قرارهــا  -١٢٤
٢٤٧/٥٥، علــى حاجــة عمليــة الشـــراء "ألن عكـــس متامـــاً 
الطابع الدويل للمنظمة"(٥٢)، وأعادت تأكيدها علـى "ضـرورة 
أن يواصل األمني العام استكشـاف سـبل زيـادة فـرص الشـراء 
للمورديـن مـن البلـــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتصاداــا 

مبرحلة انتقالية"(٥٣). 
ووفقاً ملا يذكره دليل األعمـال التجاريـة العـام، وهـو  -١٢٥
منشور صادر عـن مكتـب خدمـات املشـتريات املشـتركة بـني 
الوكاالت، فإن "جمموع مشتريات منظومـة األمـم املتحـدة يف 
عام ٢٠٠٠ جتاوز ٣,٧ باليني دوالر من دوالرات الواليـات 
املتحدة، منها نسبة ٣٧ يف املائـة تقريبـاً خدمـات فنيـة (عقـود 
من الباطن)، والباقي بضـائع. ويسـتأثر برنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنــائي بنحــو ٥٨٥ مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــــات 
املتحـدة مـن إمجـايل هـذا املبلـغ. وبإضافـة اإلسـهامات املقدمــة 
ـــات املتلقيــة فيمــا يتعلــق بــالقروض املقدمــة مــن  مـن احلكوم
مؤسسـات اإلقـراض الدوليـة، تتجـاوز القيمـة املُقـــدرة لفــرص 
األعمال التجارية النابعة من منظومة األمم املتحدة واملصارف 
اإلمنائيــة ٣٠ بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــــدة 
سنوياً". كما يشري مكتب خدمـات املشـتريات املشـتركة بـني 
ـــى الرغــم مــن أن  الوكـاالت علـى موقعـه الشـبكي إىل أنـه عل
قواعد الشراء وإجراءاته قد تتباين من منظمة إىل أخـرى، فـإن 
"أهـم قاسـم مشـترك بالنسـبة ملنظومـة األمـم املتحـدة هـــو أــا 
تعمـل مـع الصنـاديق العامـة، ممـا يقتضـي منـح فـــرص متكافئــة 
ملورِّدين حمتملني من مجيع البلدان األعضاء كيمـا يشـاركوا يف 

 .(http//www.iapso.org/news/) "ذلك

 __________
قرار اجلمعية العامة ٢٤٧/٥٥، الفقرة ٣.  (٥٢)

املرجع نفسه، الفقرة ٦.  (٥٣)



03-3957749

A/58/93

وعمومـــاً، فـــإن معظـــم املواقـــع الشـــبكية املكّرســـــة  -١٢٦
لعمليات الشراء هي باإلنكليزيـة فقـط. وهنـاك، باإلضافـة إىل 
املواقـع الشـبكية لكـل منظمـة علـــى حــدة، مخســة مواقــع هلــا 
تفويـض مشـترك فيمـــا بــني الوكــاالت أو طموحــات تتطلــع 
لتحقيقها فيما بينها. وتتضمن هذه املواقـع إضافــة إىل مكتـب 
خدمـات املشـتريات املشتركــة بـني الوكـاالت الـــذي ســبقت 
اإلشـارة إليـه أعـاله، املواقـع الشـبكية لكـل مـن مكتـب األمــم 
ــــــــات املشـــــــاريع (UNOPS)، وعنوانــــــــه،  املتحــــــدة خلدم
(http://www.unops.prg) وقـــــــاعدة البيانـــــــات املشــــــــتركة 
لإلمـــــــــــدادات يف األمـــــــــــم املتحـــــــــــــدة، وعنواـــــــــــــا، 
(http://www.uncsd.org)، واألعمـال اإلمنائيـة لألمـم املتحــدة، 
وعنواـا (/http://www.devbusiness.com)، والقيـــام بأعمــال 
جتاريـــة مـــع مؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة وعنوانـــــه 
(http://unbiz.un.int)، وهـذه املواقـع ال ميكـن الوصـــول إليــها 
مجيعــها حــىت اآلن ســوى باللغــة اإلنكليزيــة. وإتاحــة فرصـــة 
ـــافس علــى مصــدر  متكافئـة ملؤسسـات األعمـال التجاريـة للتن
الشـراء املغـري إىل حـد كبـري الـذي متثلـه مؤسســـات منظومــة 
ـــي أن تســتتبع تكــافؤ فــرص الوصــول إىل  األمـم املتحـدة ينبغ
املعلومـات املتعلقـة بـالعقود والعطـاءات، حاملـا تتوافـــر، مبــا يف 
ذلك، حاملا تتوافر علـى اإلنـترنت. وينبغـي لألمانـات، إضافـة 
إىل ذلك وحبسب االقتضاء، أن تكفل إتاحـة الوثـائق الرئيسـية 
كاملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بعمليــات الشــراء واســـتمارات 
التسجيل وغري ذلك من املعلومات ذات الصلـة عمـا تقـوم بـه 
مـن عمليـــات شــرائية، بــأكثر مــن لغــة واحــدة علــى مواقــع 
اإلنــترنت. وميكــن اعتبــار األتعــاب واإليــرادات املتأتيــة مـــن 

عمليات الشراء هذه مصدرًا للتمويل خمصصاً هلذا الغرض. 
 

رابعاً -الــدول األعضــاء واألمانــات تتقاســم مســـؤولية 
إدخال املزيد من التحسينات   

مسألة املوارد  ألف-
أثر قيود امليزانية  (أ)

واجهت املنظمات مجيعها تقريباً قيودًا بشـأن امليزانيـة  -١٢٧
يف األعوام األخرية أثّرت على معظم براجمها بوجه عام. ومـن 

اجلديـر بـالذكر، مـــع ذلــك، أن اجلمعيــة العامــة أعربــت عــن 
اقتناعــها منــذ وقــت طويــل، يف عــــام ١٩٨٧، بـــأن "توفـــري 
خدمات مؤمترات مالئمة يعد، بـالنظر إىل األمهيـة الـيت توليـها 
الدول األعضاء باسـتمرار إىل احـترام تسـاوي اللغـات الرمسيـة 
هليئـات األمـم املتحـدة يف املعاملـة، عنصـرًا جوهريـاً يف كفـــاءة 
ــــى أنـــه  ســري أعمــال املنظمــة"(٥٤) وبالتــايل، فقــد أكّــدت عل
ـــري خدمــات مؤمتــرات مالئمــة لألمــم املتحــدة،  "لضمـان توف
ينبغي أن تكون املوارد املخصصة لتلك اخلدمات كافيـة لتلبيـة 
احتياجاا"(٥٥). ومل تشدد فحسب يف قرارهــا ١١/٥٠ بشـأن 
ـــات علــى "ضــرورة التــأكد، ال ســيما عــن طريــق  تعـدد اللغ
تدريــب وتعيــني األخصــائيني، مــن وجــود املــــوارد الالزمـــة 
لضمــان ترمجــة الوثــائق إىل خمتلــف اللغــــات الرمسيـــة لألمـــم 
املتحدة بشكل مالئم ويف الوقت املناسب"، بل شددت أيضـاً 
على "أمهية ضمان أن تتوافر بصورة كافية للمكتبات ومراكــز 
الوثـائق التابعـة ملختلـف اهليئـات إمكانيـــة اســتخدام مصــارف 
البيانــات واملنشــورات مبختلــف اللغــات الرمسيــــة"(٥٦). كمـــا 
ينبغي، من نفــس املنطلـق معاجلـة مسـألة توفـري املـوارد الكافيـة 
فيما يتعلق باملواد اإلعالمية، مبا فيها املنتجات اخلاصة بـاملواقع 
الشـبكية لإلنـترنت واملنتجـات السـمعية البصريـة كيمـا يتســىن 
توفريها باللغات الرمسيـة السـت، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل 

إطالع اجلمهور على أعمال األمم املتحدة وأهدافها. 
وفيمـــا يتعلـــق بـــاألمم املتحـــــدة، أشــــارت اللجنــــة  -١٢٨
االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة إىل أن "األمــر مــتروك 
للجمعية العامة كيما تبت يف شـأن مسـتوى ونوعيـة خدمـات 

 __________
قـرار اجلمعيـــة العامــة ٢٠٧/٤٢ املــؤرخ ١١ كــانون األول/  (٥٤)

ديسمرب ١٩٨٧، خطة املؤمترات، اجلزء جيم. 
املرجع نفسه.  (٥٥)

قرار اجلمعية العامة ١١/٥٠ املـؤرخ ٢ تشـرين الثـاين/نوفمـرب  (٥٦)
١٩٩٥، الفقرتان ٥ و٨. 
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املؤمترات اليت تتوقعها، وإن كـان يتعـني عليـها أن تفعـل ذلـك 
يف ضـوء إدراكـها الحتمـــال حــدوث اخنفاضــات مــن حيــث 
ــــات املقدمـــة إالّ إذا توافـــر التمويـــل  مســتوى ونوعيــة اخلدم
الكـايف"(٥٧). وأشـارت اللجنـة كذلـك إىل وجهـة نظرهـــا الــيت 
أبدا يف تقريرها عـن امليزنـة علـى أسـاس النتـائج حيـثُ رأت 
أنه "لكي حيقّق مديرو الربامج اإلجنـازات املتوقعـة، ال بـد وأن 
تكــون مســتويات امليزانيــة متناســبة مــع مســـتويات الـــربامج 
ـــل إىل اســتخدام عبــارة "يف حــدود املــوارد  املعتمـدة" وأن املي
ــة  املتاحـة" يف الواليـات التشـريعية ميكـن أن يتسـبب يف مواجه
مديـري الـربامج صعوبـــات يف حتقيــق اإلجنــازات املتوقعــة"(٥٨) 
وجهات النظر اليت أبدـا اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة 
وامليزانيـة السـليمة، ال يف سـياق األمـم املتحـدة فحســـب، بــل 
هــي تنطبــق كذلــك علــــى معظـــم املؤسســـات األخـــرى يف 

املنظومة. 
والشكاوى اليت تصدر عـن الـدول األعضـاء هـي، يف  -١٢٩
بعض األحيان، انعكاس لعــدم ممارسـة هيئـات اإلدارة متحيصـاً 
أدق ملـا تقدمـه األمانـات مـن مقترحـــات. فيمــا الحــظ ممثلــو 
ــــة باإلســـبانية بأســـف، يف رســـالتهم  الــدول األعضــاء الناطق
املذكورة يف الفقرة ٧٨ أعـاله، االجتـاه حنـو إيثـار لغـة واحـدة 
ـــة"(٥٩)، مبــا يلحــق الضــرر  "يف حتريـر وإصـدار منشـورات هام
باللغات الرمسية األخرى، مبا فيها اإلسبانية، أشار األمني العام 
لألمـم املتحـدة إىل أن "إعـداد املـواد اإلعالميـة العامـة وغريهـــا 
من املواد، اليت خيصص هلا حىت اآلن من امليزانية واملوظفني مـا 
يكفي إلصدارها بلغة أو لغتني فقط، باللغات الرمسيــة السـت، 

 __________
A/56/7، "اللجنـــة االستشـــــارية لشــــؤون اإلدارة وامليزانيــــة:  (٥٧)
التقريـر األول عـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـــة لفــترة الســنتني 

٢٠٠٢-٢-٢٠٠٣"، الفقرة أوالً - ٥٠. 
ـــــر اللجنــــة  A/55/543، "امليزنـــة علـــى أســـاس النتـــائج: تقري (٥٨)

االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية"، الفقرة ١٨. 
 .A/56/93 (٥٩)

ســـواء يف شـــكل مطبـــوع أو إلكـــــتروين، هــــو أمــــر أكــــثر 
صعوبـة"(٦٠). وأضـــاف أن "إتاحــة هــذه املــواد إتاحــة كاملــة 
جبميـع اللغـات الرمسيـة تسـتلزم ختصيـص مـوارد إضافيـة كبــرية 
و/أو ختفيض كبري يف الواليات األخرى، املوكولـة إىل األمانـة 

العامة، ومل تأذن اجلمعية العامة ذا وال بذاك"(٦١). 
ومتثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة (الفـاو) واحـــدة مــن  -١٣٠
احلاالت النادرة اليت اعـترف فيـها أعضاؤهـا اعترافـاً رمسيـاً مبـا 
ختلفه قيود امليزانية من أثر سليب على توفري اخلدمـات اللغويـة، 
وتصرفـوا بنـاًء علـى ذلـك. وقـد "اعـترفت جلنـة الربنـامج بـــأن 
اخلدمـات اللغويـة واملنشـورات خفّضـت ختفيضـاً كبـريًا نتيجــة 
ــــب جملـــس  للتخفيضــات املتواليــة يف امليزانيــة"(٦٢) . كمــا طل
منظمة األغذية والزراعة، مع تشـديده علـى ضـرورة ختصيـص 
املوارد املالئمة يف ميزانيـة الـربامج واألعمـال لعـامي ٢٠٠٠-
٢٠٠١ من أجل التقليل من عدم التـوازن احلـايل يف اسـتخدام 
لغـــات املنظمـــة، إىل األمانـــة أن تقـــدم "يف ميزانيـــة الــــربامج 
واألعمال املقترحة بالنسبة لعـامي ٢٠٠٠-٢٠٠١ معلومـات 
تكميليـة بشـأن ختصيـص املـوارد دعمـــاً للسياســة اللغويــة ويف 
ميزانيـات فـترات السـنتني السـابقة، وأن تـــربهن، علــى املــدى 
الطويـل، علـى إدخـال التحســـينات، الــيت يســعى إىل حتقيقــها 
الــس، إدخــاالً تدرجييــاً"(٦٣). وقــد ُأدرجــت بالتــايل مــوارد 
إضافيــة تبلــغ قيمتــها ١,٦ مليــون و٢,١ مليــون دوالر مــــن 
دوالرات الواليــات املتحــــدة يف ميزانيـــة الـــربامج واألعمـــال 
لعــامي ٢٠٠٠-٢٠٠١ وميزانيــة الــربامج واألعمــال لعــــامي 

 __________
 .A/56/176 (٦٠)

املرجع نفسه.  (٦١)
CL116/14، "تقريـــر جلنـــة الربنامــــج عــــن دورـــا احلاديـــــة  (٦٢)

والثمانني". 
ــــة  CL116/REP، الفقــرة ١٠٧. تقريــر جملــس منظمــة األغذي (٦٣)
والزراعة (الفاو). الدورة السادسة عشرة بعـد املائـة. (رومـا، 

١٤-١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩). 
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٢٠٠٢-٢٠٠٣ علـى التـوايل، مبوجـب كيـان براجمـــي جديــد 
حيمل اسم "برنامج حتسني التغطية اللغوية". 

ومن اجلدير بالذكر، على الرغـم مـن أن سـياق تعـدد  -١٣١
اللغـات يف االحتـــاد األورويب ال ميكــن مقارنتــه أبــدًا بالســياق 
الــذي تتبنــاه مؤسســات منظومــة األمــم املتحــــدة، أن لـــدى 
مؤسسات االحتاد األورويب املختلفـة حـوايل ٠٠٠ ٣ مترجــم 
حتريـري و٩٥٠ مترمجاً شفوياً يغطّـون اللغـات الرمسيـة احلاليـة 
البـالغ عددهـا ١١ لغـة وسـتزداد هـذه األرقـام بزيـادة عضويـــة 
االحتاد املتوقعة. وقُـدر جممـوع تكلفـة قـوة عاملـة ـذا احلجـم 
مببلـغ ٦٨٥,٩ مليـون يـورو يف ميزانيــة عــام ١٩٩٩، بيــد أن 
مسؤويل االحتاد األورويب يقللّون من أمهية هذا الرقـم، وذلـك 
بقوهلم إنه ال ميثـل سـوى مـا نسـبته ٠,٨ يف املائـة مـن إمجـايل 
ميزانية االحتاد وما معدله اثنان من اليــورو لكـل فـرد يف السـنة 
لتمكني مجيع املواطنـني األوروبيـني وحكومـام مـن أداء دور 
يف بنـاء أوروبـا باللغـات الرمسيـة لكــل منــهم. علــى أن هنــاك 
اختالفاً جوهرياً بني مؤسسـات االحتـاد األورويب ومؤسسـات 
منظومة األمم املتحدة، ألنه يتعني، يف اية املطاف، ترمجة مـا 
ــــن تشـــريعات ترمجـــة حتريريـــة إىل  يســنه االحتــاد األورويب م

تشريعات مجيع الدول األعضاء باللغات الرمسية لكل منها. 
احلاجــة إىل إجــراء تقييــم واقعــي لالحتياجــات مـــن  (ب)

املوارد 
ـــات تشــريعية قــد ال تعــترض علــى  مـع أن هنـاك هيئ -١٣٢
احلاجة إىل حتسني التغطية اللغويـة، فإنـه يكـون لديـها شـواغل 
ميكن تفهمها عندما تقدم إليها تقييمات للموارد الالزمـة الـيت 
تنطوي على نفقات تتجـاوز كثـريًا حـىت أكـثر السـيناريوهات 
تفـاؤالً مـن حيـث منـو امليزانيـة. ففيمـا يتعلـــق بــاألمم املتحــدة 
وحدها، ُرفع يف هذا السياق شعار احلاجة إىل ما يقـدر بنحـو 
٧٠٠ مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة. وقــد ال 
تـويل هـذه التقديـرات اعتبـارًا وافيـاً لعوامـل أخـــرى كــالدورة 
احلياتيــة للوثــــائق واملـــواد اإلعالميـــة، أو احلاجـــة إىل حتديـــد 

األولويات أو الفرص الـيت يتيحـها التفـاعل مـع أطـراف معينـة 
أخرى. 

ولقد شرع اآلن معظـم مؤسسـات األمـم املتحـدة يف  -١٣٣
وضع ميزانيات مبنية على النتــائج، عرفـها األمـني العـام لألمـم 
املتحدة، من بني آخرين، بأا "عملية ميزنة برناجميـة تتضمـن: 
(أ) صياغــة للــربامج حمورهــا جمموعــة مــن األهــداف احملـــددة 
ــــربر  مســـبقاً ومـــن النتـــائج املتوقعـــة، (ب) نتـــائج متوقعـــة ت
االحتياجات من املوارد، مستمدة من النواتج الالزمــة لتحقيـق 
تلك النتائج ومرتبطـة ـا، (ج) قيـاس األداء الفعلـي يف حتقيـق 
ــــك يوفّـــر  النتــائج وفقــاً ملؤشــرات أداء موضوعيــة"(٦٤). ولذل
االنتقال إىل امليزنة على أساس النتائج وسيلة منوذجية للهيئات 
التشـريعية واألمانـات كيمـا تدعـم، علـى حنـو أفضـل، األقـوال 
باألفعال يف سعيها من أجل حتسني التعددية اللغويـة، ال سـيما 
بإفســـاحها اـــال أمـــام هـــذه اهليئـــات واألمانـــات لوضـــــع 
املعلومات واالتصاالت العامـة يف صلـب اإلدارة االسـتراتيجية 
ملنظمات كل منها، مثلما شـددت اجلمعيـة العامـة علـى ذلـك 

يف قرارها ٦٤/٥٦ املُستشهد به أعاله. 
وهنـاك، باإلضافـة إىل امليزانيـة العاديـة، فـرص يتيحــها  -١٣٤
ـــع فــرادى الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة  التفـاعل م
الدوليـة واملنظمـات التابعـة تمـــع املــدين، باعتبارهــا مصــادر 
متويل أو جهات تقدم مواد إعالمية بلغات معينـة. وقـد سـلّط 
األمني العام لألمم املتحـدة، يف تقريـر عـن التعـاون بـني األمـم 
املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة(٦٥)، علــــى ســـبيل 
املثال، الضوء على بعض األنشـطة الـيت متوهلـا املنظمـة الدوليـة 
للفرانكفونيـة، الـــيت تتضمــن تقــدمي مســامهة يف تعزيــز املوقــع 

 __________
A/53/500، "امليزنة على أساس النتـائج: تقريـر األمـني العـام"،  (٦٤)

موجز. 
 .A/56/390 (٦٥)
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الشــبكي لألمــم املتحــدة باللغــة الفرنســية، وتوفــري األمــــوال 
الالزمة لتوظيف خبري يف جمـال االتصـاالت والعالقـات العامـة 
ـــة ألفريقيــا، وتقــدمي املســاعدة املاليــة إىل  يف اللجنـة االقتصادي
اليونسكو من أجـل ترمجـة الطبعـة الفرنسـية مـن تـاريخ تطـور 
البشــرية العلمــي والثقــايف (تــاريخ البشــرية) ترمجـــة حتريريـــة 
وإصدارهـا، وغـري ذلـك، كمـا أبرمـت إدارة شـــؤون اإلعــالم 
اتفاقات مع جامعة ساالمنكا، بإسبانيا وجامعة عـني مشـس يف 
القـاهرة، مبصـر، بشـأن ترمجـة مقتطفـات مـن املوقــع الشــبكي 
لألمــم املتحــدة ترمجــة حتريريــة إىل اإلســبانية والعربيــة علــــى 

التوايل. 
وقـد تسـنت ترمجـة اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنســـان  -١٣٥
ترمجـة حتريريـــة إىل مــا يزيــد علــى ٣٠٠ لغــة بفضــل شــبكة 
ــــني اخلـــيرين ممـــن  مفتوحــة العضويــة مــن املــترمجني التحريري
ينحــدرون مــن مجيــع األصــول (موظفــني فــرادى مــــن إدارة 
ـــــم املتحــــدة اإلمنــــائي، أو  شـــؤون اإلعـــالم أو برنـــامج األم
اليونســكو، والبعثــات الدائمــة، واملنظمــات غــــري احلكوميـــة 
والوطنية والدولية. ومـن حـني آلخـر، قـدم بعـض احلكومـات 
أيضــاً، علــى أســاس ثنــائي، متويــالً لدعــم عمليــات الترمجـــة 
التحريرية إىل لغات معينة. وينبغي تشجيع مجيع تلـك الفـرص 
ـــات،  الـيت ُأتيحـت إلقامـة شـراكات مـن أجـل دعـم تعـدد اللغ
ـــا جــهود تكميليــة  نظـر إليـها علـى أولكـن ينبغـي أيضـاً أن ي
وليست بدائل ملا يـترتب علـى الـدول األعضـاء مـن التزامـات 

مجاعية يف إطار اهليئات التشريعية لكل منظّمة.  
وبقدر ما قد يصعـب تعريـف معاملـة اللغـات معاملـة  -١٣٦
ــــها واليـــة شـــاملة  متســاوية يف ســياق املنظمــات املوكلــة إلي
واملتطلعـة إىل حتقيـق طموحاـا يف توعيـة تعـم خمتلـــف أرجــاء 
العامل فإن هذه املساواة يلزم التعبري عنها تعبريًا أفضـل، وذلـك 
من خالل عدم تـرك انطبـاع بـأن الغـرض مـن امليزانيـة العاديـة 
هو خدمة لغة واحدة أو لغتني علـى أسـاس األولويـة، وخدمـة 
اللغـات األخـرى كلفتـه رمزيـة فحســـب. ولذلــك، ينبغــي أن 

تصبــح امليزانيــة العاديــة، كمســألة تتعلــق بالسياســات، هــــي 
املصـدر الرئيسـي للتمويـل مـن أجـل حتسـني التعـادل اللغـــوي، 
واألمـر مرهـون باهليئـات التشـــريعية كيمــا تكفــل جتســيد مــا 
تتخـذه مـن قـرارات بشـأن امليزانيـة لسياســـاا املعلنــة جتســيدًا 

أفضل. 
حتسني الترتيبات داخل األمانات  باء-

احلاجة إىل تغيري الثقافة  (أ)
مع إقرار جملس منظمة األغذية والزراعـة (الفـاو) بـأن  -١٣٧
حتسـني التغطيـة اللغويـــة يقتضــي توفــري مــوارد إضافيــة، فقــد 
"اعتراف بأن ضمان حتقيـق تـوازن لغـوي واٍف يتوقـف أيضـاً 
علــى ترتيبــات العمــل داخــل األمانــة"، وشــدد علــى "أمهيـــة 
القـدرات اللغويـة الـــيت يتمتــع ــا املوظفــون األقــدم يف جمــال 
اللغات املعمول ا يف الفاو، واستخدامهم هلا استخداماً فعاالً 
داخل األمانة"(٦٦). وهناك حاجة لتغيـري الثقافـة داخـل أمانـات 
كثــرية إذا كــان املــراد أن حتقــق تقدمــاً أوضــح فيمــا يتعلــــق 
مبضمون نواجتها املتعدد اللغات. وقد تبدو الترمجة التحريريـة، 
يف كثري من األحيان، فكرة ختطر على البال  الحقـاً بـدالً مـن 
اعتبارها جزءًا من عمل يتعـني النـهوض بـه كيمـا تتسـىن تلبيـة 
احتياجـات مجيـع األطـراف املعنيـة. وعـالوة علـى ذلـك، فـــإن 
املعلومات ذات الصلة عمـا يـترتب علـى التعـادل بـني اللغـات 
من آثار فيمـا يتعلـق بإجنـاز النواتـج ال تقـدم دومـاً إىل هيئـات 

اإلدارة كيما تنظر فيها. 
وذهـب األمـــني العــام لألمــم املتحــدة، يف تصديــره ل  -١٣٨
"التقريــر الشــــامل الســـنوي للجنـــة التنســـيق اإلداريـــة لعـــام 
١٩٩٦"، إىل القـول بأنـه جيـب أن ينشـــأ نظــام ثقــايف جديــد 
يسـتند، ضمـن مـا يسـتند إليـه مـن عوامـل أخــرى، إىل تقديــر 
مشترك للتحديات املقبلة وملـا يوجـد لـدى خمتلـف مؤسسـات 

 __________
CL 116/REP، الفقرة ١١٠.  (٦٦)



03-3957753

A/58/93

املنظومـة مـن مواطـن قـوة اـة هـذه التحديـات". كمــا رأى 
أنــه "جيــب أن يكــون الرؤســاء التنفيذيــون، بطريقــة عملـــهم 
وتعاوم يف جلنة التنسيق اإلدارية، مثالً حيتذى، يؤثر يف ثقافة 
أمانـــات املنظومـــة ويشـــجعها علـــى العمـــل حقـــــاً كفريــــق 
واحــد"(٦٧). بيــد أننــا ال زلنــا يف انتظــار رؤيــة الكيفيــة الـــيت 
ترمجت ا هذه الرؤية التطلّعية مـن جـانب اللجنـة ذاـا ومـن 
جانب اهليئة اليت خلفتــها، وهـي جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني يف 
منظومــة األمــم املتحــــدة املعـــين بالتنســـيق، يف ميـــدان نشـــر 
املعلومات وما ُأجنز من عمـل علـى صعيـد إبـراز صـورة الـتزام 
ـــس، بوصفــه رمــزًا لوحــدة منظومــة األمــم  أعضـاء ذلـك ال
املتحدة، التزاماً حقيقياً بتعزيز تعدد اللغات بغية خدمة خمتلف 
األطراف املعنية خدمة أفضل. ويف تقرير سابق عن اسـتعراض 
جلنة التنسيق اإلداريـة وأجـهزا"(٦٨)، أوصـت وحـدة التفتيـش 
املشتركة، ضمن ما أوصت، بأن تشجع جلنة التنسيق اإلدارية 
على بذل املزيد من اجلهود من جانب مجيع املنظمات لتطبيـق 
ـــة فيمــا يتعلــق بنشــر الوثــائق علــى  السياسـات اللغويـة القائم
املعلومات املتاحة على اإلنترنت. وفيما يتعلق مبضمون املواقع 
الشبكية املتعدد اللغات حتديـدًا وبـالرغم مـن إحـراز منظمـات 
فردية تقدماً واضحاً يف هذا الصدد، مل يضرب املثل من أعلـى 
ـــبكية للجنــة التنســيق اإلداريــة وهيئاــا  نظـرًا ألن املواقـع الش
ـــة فقــط منــذ البدايــة. وبقـــي  الفرعيـة كـانت باللغـة اإلنكليزي
ـــت جلنــة التنســيق اإلداريــة إىل  الوضـع كمـا هـو بعـد أن حتول
جملــس الرؤســاء التنفيذيـني فــي منظومـة األمـم املتحـدة املعــين 
بالتنســــــــــــيق، ألن موقعــــــــــــها الشــــــــــــبكي اجلديــــــــــــــد 
(http://ceb.unsystem.org) باللغـة اإلنكليزيـة أيضـاً يف الوقـــت 

احلايل، وتبدو احتماالت حدوث حتسن بعيدة. 

 __________
 .E/1997/54 (٦٧)

 .JIU/REP/1999/1 (٦٨)

واملوقــع الشــبكي الرئيســي ملنظمــة الصحــــة العامليـــة  -١٣٩
باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، وهو يضم قسماً مفيدًا جدًا 
ــــة (/http://www.who.int/csr/don)، إال أن  عــن انتشــار األوبئ
األنباء الشهرية عن تفشي األوبئة تنشـر باإلنكليزيـة فقـط، مبـا 
ـــاء املتعلقــة، علــى ســبيل املثــال، بــاإلنفلونزا يف  يف ذلـك األنب
مدغشـــقر، أو الكولـــريا يف بورونـــدي أو النيجـــر، أو محـــــى 
ــــة الكونغـــو، أو محـــى  اإليبــوال الرتفيــة يف غــابون أو مجهوري
الضنـك الرتفيـة يف السـلفادور. ويف حـــني أن االهتمــام بشــأن 
املسـافرين يف مجيـع أرجـاء العـامل يـربر إتاحـة هـــذه املعلومــات 
املهمة عن انتشار أوبئة من هذا القبيل باللغـة اإلنكليزيـة، فقـد 
كان ينبغي أن يكـون هنـاك اهتمـام ممـاثل، إن مل نقـل معاملـة 
تفضيليــة، يف صــاحل اإلدارات احملليــة وعامــة مجــهور البلـــدان 
املتـأثرة ـذه األوبئـة، وذلـك عـن طريـق إتاحـة سـبل الوصـول 

إىل تلك املعلومات باإلسبانية أو بالفرنسية. 
ويتـوىل البنـك الــدويل إدارة برنــامج "معلومــات مــن  -١٤٠
أجـل التنميـة" (infoDev) ملعاجلـة مـا يقـــف يف طريــق البلــدان 
الناميـــة مـــن مشـــاكل وعقبـــات يف اقتصـــاد عـــاملي تســـــيره 
ـــرى أن نشــر املعلومــات  املعلومـات علـى حنـو مـتزايد. وهـو ي
وتبادهلا مكون مهم من مكونـات واليتـه. وقـد شـدد برنـامج 
"معلومات من أجـل التنميـة" (infoDev)، يف تقريـره السـنوي 
لعام ١٩٩٨، على أن "هنـاك اعترافـاً متناميـاً بـأن االتصـاالت 
ــد  السـلكية والالسـلكية وإمكانيـة الوصـول إىل اإلنـترنت مل تع
ـــل  كماليـات بالنسـبة للبلـدان الناميـة، بـل هـي بـاألحرى عوام
استراتيجية يف جمال حتقيق التنمية واحلـد مـن الفقـر"(٦٩) وعلـى 
ــــامج تضـــم بلدانـــاً  الرغــم مــن أن اجلــهات املاحنــة هلــذا الربن
ومؤسسـات كاالحتـاد األورويب وبلجيكـــا وسويســرا وفرنســا 

 __________
"تقرير infoDev السنوي لعـام ١٩٩٨"، الصفحـة ٩؛ وميكـن  (٦٩)
االطـــــــــالع عليـــــــــه علـــــــــى العنـــــــــوان اإللكـــــــــــتروين: 

 .http://www.infodev.org
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وكندا، فإن موقعه الشبكي (http://www.infodev.org) باللغـة 
اإلنكليزيـة فقـط، حـىت لالطـالع علـى نـاتج مـهم ومفيـد مثــل 
"جمموعة األدوات االقتصادية املتاحـة علـى اإلنـترنت لألفارقـة 
املسـؤولني عـن وضـع السياسـات"، الـذي ُأعـــد بالتعــاون مــع 
اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا واملنتــدى األفريقــــي لإلنـــترنت، 
ــــة الذيـــن يضعـــون السياســـات ويصنعـــون  "ملســاعدة األفارق
القـرارات علـــى أن يفــهموا فــهماً أفضــل". شــبكة اإلنــترنت 

وتكاليفها وفوائدها وما يتعلق ا من مسائل سياساتية. 
وينبغــي أال ينظــر إىل احلاجــة إىل إحــــداث تغيـــري يف  -١٤١
ـــي احلــاالت الــيت  الثقافـة علـى أـا طريـق ذو اجتـاه واحـد. فف
ــــات  يتبيــن فيــها بوضــوح أن املســتخدمني النــهائيني للمعلوم
املنشورة على اإلنترنت ينتمون إىل فئة لغوية حمددة، أو عندما 
تصبـح املعلومـات قدميـة نظـرًا لعـدم حتديثـها، فـإن اســـتصواب 
ــــد يكـــون أمـــرًا  طلــب ترمجــة للمعلومــات كمســألة مبــدأ ق
مشكوكاً فيه. ولكن ينبغي أن يتسىن حتقيق تـوازن بـني احللـم 
املستحيل املتمثل يف "إتاحة كل شيء جبميـع اللغـات يف مجيـع 
األوقات" وسياسة إتاحة كـل شـيء بلغـة واحـدة فقـط بغـض 

النظر عن تنوع اجلماهري املستهدفة. 
احلاجـــة إىل حتســـني ســـبل الوصــــول إىل البيانــــات  (ب)

املوجودة 
ــــات  هنــاك ســبل حمــدودة جــدًا للوصــول إىل املعلوم -١٤٢
املتعلقة بتنفيذ جدول أعمـال األمـم املتحـدة اجلديـد مـن أجـل 
تنمية أفريقيا يف التسعينات بلغات غري اإلنكليزيـة علـى املوقـع 

ــــــــة  الشـــــــبكي إلدارة الشـــــــؤون االقتصاديـــــــة واالجتماعي
(http://www.org/esa/Africa/un-nadaf.htm) أو علـــى املوقــــع 

 ،(http://www.uneca.org) الشبكي للجنة االقتصادية ألفريقيـا
بـالرغم مـن أن مجيـع التقـارير والقـرارات ذات الصلـة متوافــرة 
خبالف ذلك على نظام الوثائق الرمسيـة جبميـع اللغـات الرمسيـة 
السـت. وكـــان مــن املمكــن لوصــالت ربــط بنظــام الوثــائق 
الرمسيــة أو بــدورات اجلمعيــة العامــة ذات الصلــة أن تدخــــل 

حتســينات علــى املضمــون املتعــدد اللغــــات هلذيـــن املوقعـــني 
ـــى أعبائــها.  الشـبكيني دون حتميـل وحـدات الترمجـة أعبـاًء عل
كذلـك، علـى الرغـم مـن أن قائمـة األمـراض املشـمولة مبراقبــة 
األوبئـة املعديـــة والتصــدي هلــا املتاحــة علــى املوقــع الشــبكي 
 (http://www.who.int/emc/diseases/) ملنظمـة الصحـة العامليـــة
ــن  تبـدو متاحـة باللغـة اإلنكليزيـة فقـط، فـهناك وثـائق فعليـة ع
ـــني (مهــا اإلنكليزيــة/الفرنســية أو  بعـض األمـراض متاحـة بلغت
اإلســـبانية/اإلنكليزيـــة) أو بثـــالث لغـــات (هـــي اإلســــبانية/ 
اإلنكليزيــة/الفرنســية). وكــان ســــيصبح مبقـــدور مشـــاهدي 
ـــن يســتخدمون الطبعتــني اإلســبانية والفرنســية  اإلنـترنت الذي
للموقع الشبكي الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية االسـتفادة مـن 
املعلومـات ذات الصلـة لـو أـم استرشـدوا بوصـالت مالئمـــة 

تربط بالوثائق املعنية. 
احلاجــة إىل اتبــاع ــج أفضــل تنســيقاً فيمـــا يتعلـــق  (ج)

بنشر املعلومات 
انعقد مؤمتر األمم املتحدة الثـالث املعـين بـأقل البلـدان  -١٤٣
منوًا يف أيار/مايو ٢٠٠١. وحبلول اية أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٢ 
كــانت وثــائق مهمــة، مــن قبيــل تقريــر املؤمتــر(٧٠) وبرنــــامج 
العمـل(٧١)، متاحـة علـى املوقـع الشـبكي ملؤمتـر األمـــم املتحــدة 
للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد) بثـالث لغـات فقـط فيمـا يتعلــق 
بتقرير املؤمتر (هـي اإلسـبانية واإلنكليزيـة والفرنسـية) وبلغتـني 
فقط فيما يتعلـق بربنـامج العمـل (مهـا اإلنكليزيـة والفرنسـية)، 
ـــني قــد نشــرتا علــى نظــام الوثــائق  بينمـا كـانت كلتـا الوثيقت
ـــك يف  الرمسيــة باللغــات الرمسيــة الســت لألمــم املتحــدة، وذل
٢٧ حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠١ بالنســــبة للوثيقـــــة األوىل، ويف 
ــــة. وقدمـــت منظمـــة  ١ شــباط/فــرباير ٢٠٠٢ بالنســبة للثاني
األغذية والزراعة، فيمـا يتعلـق بنفـس املؤمتـر، عرضـاً عـن دور 
الزراعة يف تنمية أقل البلدان منوًا(٧٢)، وهو متـاح علـى موقعـها 

 __________
 .A/CONF.191/11 (٧٠)
 .A/CONF.191/13 (٧١)

 .A/CONF.191/BP/6 (٧٢)
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الشـبكي باإلسـبانية واإلنكليزيـة والعربيـة والفرنســـية، بيــد أن 
الوصول إليه، عن طريق نظام الوثائق الرمسية واملوقع الشـبكي 
لألونكتاد، يقتصر على اإلنكليزية. ونظرًا لتصنيف ٣٤ بلـدًا، 
مما جمموعه ٤٩ بلدًا، من البلدان األفريقية يف فئـة أقـل البلـدان 
منــوًا، فقــد كــان بإمكــان اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا إثـــراء 
موقعـها الشـبكي مـن نـاحييت املضمـون والتغطيـة اللغويـة علــى 
السواء لو أا أتاحت وصالت ربط بأعمال مهمة تتعلق ــذه 
ـــات عديــدة علــى املواقــع الشــبكية لألونكتــاد أو  البلـدان بلغ

البنك الدويل أو املنظمات األخرى. 
وعلـى الرغـم ممـا بـذل مـن جـــهود لتحســني التنســيق  -١٤٤
علــى كــل مــن صعيــد مــا بـــني اإلدارات وصعيـــد مـــا بـــني 
الوكــاالت، ال يــــزال يتعيـــن عمـــل الكثـــري يف ميـــدان نشـــر 
ـــون لــدى  املعلومـات. ويف العديـد مـن احلـاالت، غالبـاً مـا تك
اإلدارات التقنيــة، إىل جــــانب الصحيفـــة املرجعيـــة الرئيســـية 
للمنظمـة، صحيفـة خاصـة ـا تواليـها وحتدثـها بـــدون مراقبــة 
ـــات املســتخدمة  مركزيـة، سـواء علـى مضموـا، أو علـى اللغ
فيها. ولذلك، يتوقف مضمون هـذه املواقـع الشـبكية املتعـددة 
اللغـات علـى املـهارات اللغويـة املتوافـرة داخـــل اإلدارات، مــا 
مل تتـول الدوائـر اللغويـة، الـيت تنـوء بـالفعل حتـت وطـأة أعبــاء 
مهام أكثر إحلاحاً، تقدمي تراجم حتريرية ملضمون هذه املواقع. 
ونتيجــة لذلــك، قــد يقلّــل العــامل عمومــاً مــن شــأن ذخـــرية 

املعلومات اليت تنتجها فعالً املنظمات املعنية. 
ولقد أشار األمني العام لألمـم املتحـدة، يف آخـر مبـادرة  -١٤٥
إصـالح تقـدم ـا، إىل أن األمـم املتحـدة "جيـب أن تكـون قــادرة 
علـى ترمجـة قراراـا ومقرراـا وبياناـــا ومناقشــاا الكثــرية إىل 
ـــزي يف  رسـائل ذات معـىن تـربز مـا لألمـم املتحـدة مـن دور مرك
العمل على حتقيق عامل أفضل للجميع" وأنه، حتقيقاً هلـذه الغايـة، 
"جيب عليها أن تكفـل ملوادهـا اإلعالميـة وأنشـطتها ذات الصلـة 
حتقيـق األثـر املرغـوب، وأن تكـون مبثابـة وسـيلة ناجعـة إليصـــال 
صــوت املنظمــة املمــيز إىل العــامل كافــة"(٧٣). وســيتطلب إبــــراز 

 __________
A/57/387، "تعزيز األمم املتحـدة: برنـامج إلجـراء املزيـد مـن  (٧٣)

التغيريات". 

ــالء  صـورة جامعـة لألمـم املتحـدة مبهامـها ومؤسسـاا املتنوعـة إي
اهتمام أوثق للغات الـيت تتـاح ـا هـذه املـواد، فضـالً عـن زيـادة 
توثيـق التعـاون بـني إدارة شـؤون اإلعـالم وغريهـــا مــن اإلدارات 
داخل املقر واملكاتب املوجودة خارج املقر اليت يترأسها مسـؤول 
يعينه األمني العـام. وهـذه املكـاتب هـي جـزء مـن األمانـة العامـة 
لألمـم املتحـدة ككـــل، علــى أن لتســعة منــها، مــا جمموعــه ١٦ 
مكتباً، مواقع شبكية خاصة ا باللغة اإلنكليزية فقط، كمـا هـو 
مبيـن يف املرفـــق الثــالث (ب). وينبغــي أن يكــون هــذا التفــاعل 
واضحاً بالذات على املواقع الشبكية للمنظمة، آخذًا يف االعتبـار 
االعتراف بأن "شبكة اإلنترنت سـتكون وسـيلة مهمـة علـى حنـو 
ــــا رســـالة األمـــم املتحـــدة يف األعـــوام  مــتزايد تنقــل مــن خالهل

املقبلة"(٧٤). 
وعلى نطاق املنظومة، بإمكان منظمـات أسـرة األمـم  -١٤٦
املتحـدة مجيعـــها أن تســتفيد مــن حتســني االنتفــاع ممــا أجنــزه 
اآلخرون، أومن تسليـط الضوء عليه، فتحسن بذلك مضمـون 
شبكاا املوقعية املتعـددة اللغـات. ولقـد وضعت إدارة شؤون 
اإلعـــــالم، يف هــــذا الصــــــدد، قائمـــــة بالقضايـــــا الشـــــاملة 
املتعلقــــــــــة جبــــــــــــدول أعمـــــــــــال األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة 
 (http://www.un.org/partners/civil_society/agenda.htm)

هلا وصالت مبواقع شبكية ملنظمـات أخـرى معنيـة. وميكـن أن 
تشـكّل هـذه املبـادرة اجلديـرة بالثنـاء أساسـاً يتعـني إثـراؤه عــن 
طريــق موقــع جملــس الرؤســاء التنفيذيــني يف منظومــــة األمـــم 
املتحدة املعين بالتنسيق، كيما يتسىن لـه أن يصبح بوابـة رمسيـة 
إىل املعلومــات احلاســوبية بشــأن القضايــا العامليــة مــن مجــــيع 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وذلـك علـى غـرار برنــامج 
ــات  "First Gov"، وهـو بوابـة رمسيـة حاسـوبية حلكومـة الوالي

املتحـدة (http://www.firstgov.gov) ترمـي إىل ختطـــي احلــدود 
التقليدية للحكومة برؤيـة عامليـة موجهـة إىل ربـط العـامل بكـل 

معلومات ودوائر حكومة الواليات املتحدة. 

 __________
املرجع نفسه.  (٧٤)
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املرفقات 
املرفق األول (أ): اللغات املستخدمة يف األمم املتحدة واهليئات املنتسبة إليها 

(هيئات إدارة األجهزة الرئيسية، واللجان اإلقليمية، واهليئات املنتسبة) 
مصدر البيانات/املالحظات 

(ن. د: النظام الداخلي)  لغات العمل  اللغات الرمسية  األجهزة 

 (A/520/Rev.15) ن. د.، املادة ٥١ إ، ر، س، ص، ع، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف 
اجلمعية العامة 

(وجلاا الرئيسية) 
 (S/96/Rev.7) ن. د.، املادة ٤١ إ، ر، س، ص، ع، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف  جملس األمن 

(E/5715/Rev.2) ــــــــــــــــــــادة ٣٢ ن. د.، امل
(E/5975/Rev.1 بالنسبة للجان الوظيفية)  إ، س، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف 

الس االقتصادي واالجتماعي 
(وجلانه الوظيفية) 

 (T/1/Rev.7) ن. د.، املادة ٢٦ إ، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف  جملس الوصاية 
النظــام األساســي حملكمــة العــــدل الدوليـــة 

الصادر عام ١٩٤٥ (املادة ٣٩-١)  إ، ف  إ، ف  حمكمة العدل الدولية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٣١  ن. د.، امل

 (E/CN.14/111/Rev.8/Corr.2) إ، ع، ف  اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
ـــــــــــــــــــر:  ن. د.، املــــــــــــــــــادة ٤٠ (انظ

 http://www.unece
 (org/oes/00uneceterms إ، ر، ف  اللجنة االقتصادية ألوروبا  

 (LC/G.1403/Rev.3) ن. د.، املادة ٤٢ إ، س، ف  إ، ب، س، ف 
اللجنة االقتصادية ألمريكا 
الالتينيـــة ومنطقـــة البحــــر 

الكارييب 
(E/2001/39- ــــــــــــــــــــــــــادة ٤٤ ن. د.، امل

 E/ESCAP/1231) إ، ر، ص، ف   

اللجنـــــــــة االقتصاديــــــــــة 
واالجتماعيــــــــة آلســـــــــيا 

ومنطقة احمليط اهلادئ 
ن. د.، املادة ٢٥  إ، ع، ف   

اللجنـــــــــة االقتصاديــــــــــة 
واالجتماعية لغريب آسيا 

ية 
ليم
اإلق

ان 
لج
ال

 (DP/1997/32) ن. د.، املادة ٤ إ، س، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/صندوق 

األمم املتحدة للسكان 
 (E/ICEF/177/Rev.4) ن. د.، املادة ٢٦ إ، س، ف  إ، ر، س، ص، ف 

منظمــــة األمــــــم املتحـــــدة للطفولـــــة 
(اليونيسيف) 

 (A/AC.96/187/Rev.5) ن. د.، املادة ٢٨ إ، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف 
مفوضيــــة األمــــم املتحــــدة لشـــــؤون 

الالجئني 
 (UNEP/GC/3/Rev.3) ن. د.، املادة ٦٣ إ، ر، س، ص، ع، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف  برنامج األمم املتحدة للبيئة 

ن. د.، املادتــان ٦٩ (TD/63/Rev.2) و٦٤ 
 (TD/B/740) إ، س، ع، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف 

مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميــة 
(األونكتاد) 

إ، ع، ف    

وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشــغيل 
الالجئــــني الفلســــــطينيني يف الشـــــرق 

األدىن (األونروا) 
النظـام الداخلـي للمجلـس التنفيـذي (املــادة 
الرابعــة عشــرة) (ترتيبــــات خاصـــة تتعلـــق 

باللغة الصينية)  إ، س، ف  إ، س، ع، ف  برنامج األغذية العاملي 
اإلنكليزيــة// س: اإلســبانية// ب: الربتغاليــة// ر: الروســــية// ص: الصينيـــة// ع: العربيـــة// ف:  إ:

الفرنسية. 
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املرفـق األول (ب): اللغـات املسـتخدمة يف هيئـات إدارة الوكـــاالت املتخصصــة والوكالــة 

الدولية للطاقة الذرية 
(ن. د: النظام الداخلي مصدر البيانات/املالحظات  

ق. ت. ع: القواعد التنظيمية العامة)  لغات العمل  اللغات الرمسية  املنظمات 
األوامر الدائمة ملؤمتر العمل الدويل، املـادة 

 ٢٤ إ، س، ف 
إ، ر، س، ص، ع، ف، 

م  منظمة العمل الدولية 
القـاعدة السـابعة واألربعـون مـــن القواعــد 

العامة (تشري إىل "لغات املنظمة") 
إ، س، ص، ع، ف  

(إشارة إىل املالحظات) 
إ، س، ص، ع، ف  

(إشارة إىل املالحظات)  منظمة األغذية والزراعة 

ن. د.، املؤمتر (املادتان ٥٤ و٥٠) 
ن. د.، املادة ٢١ للمجلس التنفيذي 

إ، ر، س، ص، ع، ف 
إ، ر، س، ص، ع، ف 

إ، ب، ر، س، ص، ط، 
ع، ف، ه  

املؤمتر  
اليونسكو 

الس التنفيذي 
ــــان ٦٤  النظــام الداخلــي للجمعيــة، املادت
و٦٥)؛ الــــس (املــــادة ٥٦) تشـــــري إىل 

"لغات املداوالت" و"لغات الوثائق" 
إ، ر، س، ص، ع، ف  

(إشارة إىل املالحظات) 
إ، ر، س، ص، ع، ف  

(إشارة إىل املالحظات)  منظمة الطريان املدين الدويل 
ـــــة ٣١-١٣  قـــرار مجعيـــة الصحـــة العاملي
ـــــــس  (١٩٧٨) ون. د.، املــــــادة ٢٢ ل

اإلدارة  إ، ر، س، ص، ع، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف 
مجعيــــة الصحــــة العامليــــــة 

والس التنفيذي 
ن. د.، املادة ٢٢ (اللجنة اإلقليمية)  إ، ب، ف  إ، ب، س، ف  املكتب اإلقليمي ألفريقيا 

ن. د.، (مؤمتر الصحة للبلدان األمريكية)  ال شيء  إ، ب، س، ف  املكتـب اإلقليمـــي للبلــدان 
األمريكيـة/منظمـة الصحـــة 

للبلدان األمريكية  
ن. د.، املادة ٢٠ (اللجنة اإلقليمية)  إ، ع، ف  إ، ع، ف  املكتــب اإلقليمــي لشــــرق 

البحر املتوسط 
ن. د.، املادة ٢٠ (اللجنة اإلقليمية)  ال شيء  إ، ر، ف، م  املكتب اإلقليمي ألوروبا 
ن. د.، املادة ٢١ (اللجنة اإلقليمية)  إ  إ  املكتـب اإلقليمـــي جلنــوب 

شرق آسيا 
ن. د.، (اللجنة اإلقليمية)  إ، ف  إ، ص، ف  ــــرب  املكتــب اإلقليمــي لغ

احمليط اهلادئ 

ملية 
العا

حة 
لص
مة ا

منظ
الدستور، املادة ٦ 

القواعد التنظيمية العامة، املادة ١٠٧ 
إ، س، ع، ف  

+ ب، ر، ص، م 
ف  االحتاد الربيدي العاملي 

املــــادة ٢٩، دســــــتور االحتـــــاد الـــــدويل 
لالتصاالت السلكية والالسلكية  إ، ر، س، ص، ع، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف  االحتــــــاد الــــــدويل لالتصـــــــاالت 

السلكية والالسلكية*  
ق. ن. ١١٧-١٢٢ (١٩٩٩). ال 
يســـتخدم ســـــوى اللغــــات ذات الصلــــة 
بالنســـبة لـــدورات اجلمعيـــات اإلقليميـــــة 

الست 

إ، ر، س، ص، ع، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  

ن. د.، املـادة ٢٩ (اجلمعيـــة) واملــادة ٢٧ 
(الــس)؛ ("اللغـــات الرمسيـــة" و"لغـــات 

عمل املنظمة") 
إ، س، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف  املنظمة البحرية الدولية  

اتفاقيـة املنظمـة العامليـة للملكيـــة الفكريــة، 
املـــــادة ٦(٢) `٧`، WO/GA/26/1، الفقـــــرة 
١٠؛ WO/GA/26/10، الفقرتان ١٧٥ و١٨٠

إ، ر، س، ص، ع، ف 
+ القليل من ب 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية  
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(ن. د: النظام الداخلي مصدر البيانات/املالحظات  
ق. ت. ع: القواعد التنظيمية العامة)  لغات العمل  اللغات الرمسية  املنظمات 

ن. د.، (املادة ٦١)؛ "لغات املؤمتر العـام" 
ن. د.، (املادة ٦٥)، "لغات الس" 

إ، ر، س، ص، ع، ف  
(إشارة إىل املالحظات) 

إ، ر، س، ص، ع، ف 
(إشارة إىل املالحظات) 

منظمـــة األمـــم املتحـــــدة للتنميــــة 
الصناعية (اليونيدو)  

ــــــس  ن. د.، املؤمتـــــر (املـــــادة ٨٦)؛ ال
(املادتان ٥١ و٥٢) 

إ، ر، س، ص، ع، ف  إ، ر، س، ص، ع، ف  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

إ   البنك الدويل  
املــادة جيــم - ١٣ (القواعــــد واللوائـــح؛ 
ـــــة إىل اللغــــات "املعتــــادة"  ترمجـــة حتريري

ب، ر، س، ص، ع، ف م،) 
إ  صندوق النقد الدويل   

"لغـــات جملـــــس اإلدارة" (ن. د.، املــــادة 
 (٢٠

ـــذي" (ن. د.، املــادة  "لغـات الـس التنفي
 (٢٦

إ، س، ع، ف  إ، س، ع، ف  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

 
اإلنكليزية // ب: الربتغالية // ر: الروسية // س: اإلسبانية // ص: الصينية // ط: اإليطالية // ع:  أ:

العربية // ف: الفرنسية// م: األملانية // ه: اهلندية.  
انظر الفقرة ١٦ لالطالع على مزيد من التفاصيل املتعلقة باللغات الرمسية ولغـات العمـل يف االحتـاد  *

الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية. 
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املرفق الثاين: لغات  عمل األمانات 
 

اللغات األكثر استعماالً يف:  لغات العمل  املنظمات 

النصوص األصلية للوثائق 
قواعـــــــــد 

البيانات  الشبكات الداخلية  حبكم الواقع  املقررة   

إ (٧٦,٥%) / ف (١٢,٨%) 
إ/ف (٤,٢%) / أخــرى (٦,٥%) 
[مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف 

عام ٢٠٠٠] 

إ  إ، ف (جنيف) 
ـــــــــــــــــورك  إ (نيوي
ومراكــــــز عمــــــل 

رئيسية أخرى) 

إ، ف باستثناء:  
- اللجنة االقتصادية ألوروبـا (إ، 

ر، ف) 
ــــا  - اللجنـــة االقتصاديـــة ألمريك
ـــــــــــــــــــة  الالتينيـــــــــــــــــة ومنطق

   البحر الكارييب (إ، س، ف) 
- اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
ــــــــــــــــــــــــيا  لغــــــــــــــــــــــريب آس

  (إ، ع، ف) 

األمم املتحدة 

إ (٨٥,٢%) 
ف  س (١,٥%) / 

 (%١٣,٣)

إ، س، ف  إ، س، ف  إ، س، ف   منظمة العمل 
الدولية  

ة  ـــــ م كل  ١٣  ٢٧٤  ٠٠٠ مــــن 
ة  ـــــ ي ر ي تحر ل ا ة  ترمجــ ل ل لت  رســ ُأ

 :٢٠٠٢ م  عا يف 
س  إ (٩٧,٣٤%) / 

 / (%١,٤٧)
ف  ع (٠,٠٢%) / 

 (%١,١٦)

إ، س، ف  إ  إ، س، ص، ع، ف   منظمة األغذية 
والزراعة (الفاو)  

١٩٩٨: إ ٦٠,٨٦% // ف 
 %٣٩,١٤

١٩٩٩: إ ٦٤,٠٩% // ف 
 %٣٥,٩١

٢٠٠٠: إ ٧٤,٦٩% // ف 
 ٢٥,٣١

إ، ف   إ، ف (باريس)؛  
إمــا إ أو ف أو كالمهــا (مراكــــز 

عمل أخرى)* 

منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم 

والثقافة (اليونسكو) 

إ (٨٥%) 
ف (٦%)  س (٤%) // 

ع (٥%)  ص،  ر، 

إ  إ  إ  إ، ر، س، ص، ع، ف  منظمة الطريان 
املدين الدويل 

إ   إ  إ، ف  ال شيء  منظمة الصحة 
العاملية  

إ (٤٥%)، ف (٤٥%)، أخـــــــرى 
 ،(%١٠)

إ، ف  إ، ف  إ، ف  إ، ف  االحتاد الربيدي 
العاملي 
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اللغات األكثر استعماالً يف:  لغات العمل  املنظمات 

إ (٩٣%)  إ، ف  إ، ف  إ، ف  إ، س، ف  االحتاد الدويل 
لالتصاالت السلكية 

والالسلكية  
إ (٩٧,٤%) / ر (٠,٢%)،  

ع (١,٧%) / أخرى (٠,٧%) 
إ  إ، ف  إ، ف  إ، س، ر، ف  املنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية  

إ   إ  إ  إ، س، ف**  املنظمة البحرية 
الدولية 

إ (٥٧,٥%) / (١٢,٣%) / إ/ف 
(١٧,٨%) / ف (٨,٢%) / 
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 (%٤,٢)

إ، ف  إ، ف  إ، ف أساســاً 
+ ر، س، 
ص، ع، م، 

ي*** 

ـــل  إ، ر، س، ص، ع، ف + القلي
من ب 

املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية 

ال تتوفر بيانات  إ  إ  إ  منظمة األمم املتحدة  
للتنمية الصناعية 

(اليونيدو)  
إ (٦٨%) / ر (١٤%) / س 

 / (%٨)
ص (٤%) / ع (٣%) / 

ف(٤%) / 
م (٢%) / أخرى (٠,٣%) 

إ  إ  إ  ال شيء  الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية  

إ   إ  إ  البنك الدويل  
إ   إ  إ   صندوق النقد 

الدويل 
إ، س، ع، ف  إ  إ  إ، س، ع ، ف   الصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية 
اإلنكليزية // ب: الربتغالية // ر: الروسية // س: اإلسـبانية // ص: الصينيـة // ع: العربيـة // ف:  إ:

الفرنسية // م: األملانية // ي: اليابانية. 
إن لغـيت العمـل يف مقـر منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) هـي اإلنكليزيـــة  *
والفرنسية. وتستخدم، خارج املقر، إما اإلنكليزية أو الفرنسية، أو كلتامها، مـا مل تسـتخدم إحـدى 

اللغات الرمسية األخرى أيضاً كلغة عمل. (البند ١٥٥، كُتيب اليونسكو). 
وفقاً للمادة ١١ مـن اتفاقيـة املنظمـة البحريـة الدوليـة، "تتـألف املنظمـة مـن مجعيـة، وجملـس، وجلنـة  **
سالمة حبرية، وجلنة قانونية، وجلنة حلماية البيئة البحرية، وجلنة تعاون تقـين، وهيئـات فرعيـة أخـرى 
مىت رأت اللجنة يف أي وقت ضرورة هلا، وأمانة". كما تشري مواد النظـام الداخلـي املختلفـة إىل أن 

اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية هي لغات عمل املنظمة. 
باإلضافـة إىل لغـات أخـرى حبسـب احلاجـة مـن أجـــل خدمــة املســتفيدين يف القطــاع اخلــاص مــن  ***

خدمات املنظمة العاملية الفكرية. 
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املرفق الثالث (أ): اللغات املستخدمة يف املنشورات واألقراص املدجمة (ذاكرة قراءة فقـط) 
والكتب اإللكترونية 

 
اإلصدارات اإللكترونية  املنشورات  املنظمات 

كتب إلكترونية  أقراص مدجمة  بلغات أخرى  باللغات الرمسية/بلغات العمل 
(النسبة املئوية لكل لغة) 

 

إ أو إ/ف   (تشري إىل أصناف املبيعات فقط)  
إ (٦٢%)/ س (١٥%) ر، ص، ع 

(أقل من ١%) ف (٢٣%) 

األمم املتحدة 

إ  إ، س، ف  مبوجب ترخيص أو إىل 
املكــــــــاتب امليدانيـــــــــة 

 (%١٠)

إ (١٠٠%)/ س، ف (٢٠%)/م ر،  
ص، ع (١٠%) 

منظمة العمل الدولية 

إ، س، ف (قــــــــــاعدة  
البيانـــات اإلحصائيـــــة 
ــــاو  املدجمــة ملنظمــة الف
ـــــات إ، س، ص،  باللغ

ع، ف) 

 (٠,٥) إ (٤١,٣%)/ س (١٧,٣%)/ 
ع (٦,٧%)/ ف (١٧,٣%) 

ثنائية اللغات (١,٩%)/  
ثالثية اللغات (٦,٧%) 

متعددة اللغات (١,٤%) 

منظمة األغذية والزراعة 
 (٢٠٠٠)

مبوجب ترخيص    إ (٣٩%)/ ر (١,٢%)/ س 
 /(%١٧,٦)

ص (٠,٦%)/ ع (٣%)/ ف 
 (%٣٢,٧)

متعدد اللغات (٥,٥%) 

منظمـة األمـم املتحــدة للتربيــة 
والعلم والثقافة (اليونسكو) 

إ   إ (٦٠%)/ ر (٧%)، س (١٢%)/  
ص (٢%)/ ع (٤%)/ ف (١٥%) 

منظمة الطريان املدين الدويل 

ـــة    ٨٨ منشـورًا ب ٢٨ لغ
يف عام ٢٠٠٠ 

إ (٨٣%)/ س (٦%)/ ف (١١%)  منظمة الصحة العاملية 

ال تتوافر بيانات   إ، ف (٩٠-٩٥%)/ ب (٢٠- 
٢٥%)/ س (٥٠-٦٠%)/ م وص 

  /(%١٥)
ر (٣٠%)/ ع (٥٠%) 

االحتاد الربيدي العاملي 

أ، ر، س، ص، ع،  
ف 

إ (٣٦ %)/ ر (٢%)/ س (٢٩%)/   
ص (٢%)/ ع (٢%)/ ف (٢٩%) 

االحتـــاد الـــدويل لالتصــــاالت 
السلكية والالسلكية 

إ (٣١%)/ ف (٢٢%)/ س (٢٠%)/    
ر (١٨,٣%)/ ع (٤,٥%)/ ص 

 (%٣,٦)

املنظمــــة العامليــــــة لألرصـــــاد 
اجلوية 
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اإلصدارات اإللكترونية  املنشورات  املنظمات 

إ، س، ف   إ (٣٠%)/ ر (١٠%) س (٢٥%)/   
ض (٥%)/ ع (٥%)/ ف (٢٥%) 

املنظمة البحرية الدولية 

إ، س، ف  إ، ر، س، ف، م  ط (١٢%)/ م 
  /(%٢٠)

ه (٥%)/ ي (٢%) 

إ (٩٩%)/ ب (١١%)/ ر (٢٣%)/  
س (٤٨%)/ ص (١٢%)/ ع 

 /(%٢٣)
ف (٨٨%) 

املنظمـــــة العامليـــــة للملكيــــــة 
الفكرية 

ـــة      منظمـة األمـم املتحـدة للتنمي
والصناعة (اليونيدو) 

م (٥%)    إ (٦٨%)/ ر (٥%)/ س (١٠%)/ 
ف (٢٠%) 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

إ  إ  إ، س، ف، م   البنك الدويل 
ب، ر، ص، ع   

(علــــــــــم أساســــــــــــي 
خمصوص) 

إ، س، ف، م  صندوق النقد الدويل 

ط    إ، س، ف  ـــــة  الصنــــدوق الــــدويل للتنمي
الزراعية 

اإلنكليزيــة// ب: الربتغاليـــة// ر: الروســية// س: اإلسبانيـــة// ص: الصينيــة// ع: العربيــــة// ف:  إ:
الفرنسيـة// ط: اإليطالية// م: األملانية// ه: اهلولندية// ي: اليابانية. 

املرفــق الثــالث (ب): اللغــات املســتخدمة يف املواقــع الشــبكية الرئيســية لألمــم املتحــــدة 
واهليئات املنتسبة إليها 

 
اللغات املستخدمة يف الصفحة املرجعية 

(حتسينات يزمع إدخاهلا/مالحظات)  املنظمة/الوحدات (عنوان املوقع على الشبكة العاملية)  
ـــارج املقــر ويترأســها   األمـم املتحـدة (املقـر واملكـاتب الرئيسـية املوجـودة خ

موظف مسؤول أمام األمني العام) 
إ، ر، س، ص، ع، ف  

(٢١ لغـة أخـرى مسـتخدمة يف املواقـع الشـــبكية احملليــة 
ملراكز ودوائر األمم املتحدة لإلعالم)    (http://www.un.org) املوقع الشبكي الرئيسي لألمم املتحدة

  

إ، س، ف    (http://www.unctad.org) األونكتاد  

إ    (http://www.unep.org) برنامج األمم املتحدة للبيئة  

إ    (http://www.unhabitat.org) األمم املتحدة - املوئل  

إ  مكتـــــــب األمـــــــم املتحــــــــدة املعـــــــين باملخــــــــدرات واجلرميـــــــــة 
 *(http://www.unodc.org)  

إ، ف (يزمع استخدام العربية)    (http://www.uneca.org) اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
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اللغات املستخدمة يف الصفحة املرجعية 
(حتسينات يزمع إدخاهلا/مالحظات)  املنظمة/الوحدات (عنوان املوقع على الشبكة العاملية)  

إ    (http://www.unece.org) اللجنة االقتصادية ألوروبا  

إ، س   ـــــة ألمريكـــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحـــر الكـــارييب   اللجنــة االقتصادي
 (http://www.eclac.cl)  

إ  ــــادئ   اللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة آلســـيا ومنطقـــة احمليـــط اهل
 (http://www.unescap.org)  

إ، ع  اللجنـــــــــــة االقتصاديـــــــــــة واالجتماعيـــــــــــة لغـــــــــــريب آســــــــــــيا  
 (http://www.escwa.org.lb)  

إ، س، ف    (http://www.unhchr.ch) مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  

الصحيفـة املرجعيـة الرئيسـية باللغــات، إ، س، ص، ف،
و٧ لغات أخرى، ليست الروسية وال العربية منها 

  (http://www.unhcr.ch) مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 

إ، ع    (http://www.un.org/unrwa) األونروا  

إ  مكتــــــــــــــــــب تنســــــــــــــــــــيق الشـــــــــــــــــــؤون اإلنســـــــــــــــــــانية  
 (http://www.reliefweb.int/ocha_ol/)  

إ، ف    (http://www.unog.ch) مكتب األمم املتحدة يف جنيف  

إ    (http://www.unon.org) مكتب األمم  املتحدة يف نريويب  

إ    (http://www.unov.org) مكتب األمم املتحدة يف فيينا  

إ، س، ف    (http://www.undp.org) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
إ، س، ف (اســتحدث جزئيــاً حنــو ٤٠ موقعــاً شـــبكياً 

ملكاتب قطرية تابعة لليونيسيف بلغات حملية) 
  (http://www.unicef.org) اليونيسيف

إ    (http://www.unfpa.org) صندوق األمم املتحدة للسكان
إ    (http://www.wfp.org) برنامج األغذية العاملي

اإلنكليزيــة// ب: الربتغاليـــة// ر: الروســية// س: اإلسبانيـــة// ص: الصينيــة// ع: العربيــــة// ف:  إ:
الفرنسيـة// ك: الكورية// ل: البولندية// م: األملانية// ي: اليابانية. 

حيل املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحـدة املعـين بـاملخدرات واجلرميـة (UNODC)، املعـروف سـابقاً  *
باســـــم مكتـــــب مراقبـــــة املخـــــدرات ومنـــــع اجلرميـــــــة (ODCCP)؛ حمــــــل املوقــــــع املعنــــــون 
http://www.odccp.org، الذي قد يستمر عمله بعض الوقت، إال أنه يعاد حتويلـه إىل عنـوان املوقـع 

اجلديد على الشبكة العاملية. 
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املرفق الثالث (ج): اللغات املستخدمة يف املواقع الشبكية للوكاالت املتخصصـة والوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة وملنظمتـــني غــري تــابعتني ملنظومــة األمــم املتحــدة (االحتــاد األورويب 

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) 
اللغات املستخدمة يف الصفحة املرجعية 

(حتسينات يزمع إدخاهلا/مالحظات)  املنظمة (عنوان املوقع على الشبكة العاملية) 

إ، س، ف (ميكــن الوصــول إىل املواقــع الشــــبكية احملليـــة باللغـــات 
التالية: ب، ت، ر، ع، ط، م، ي، بيد أن الوصول إليها باللغــة ص 
ال يتسـىن بعـد). ووثـائق هيئـة اإلدارة واملؤمتـر هـي مجيعـها باللغــات 

الرمسية السبع. 

 (http://www.ilo.org) منظمة العمل الدولية

ــــة  إ، س، ص، ع، ف (ســتتواصل اجلــهود احلثيثــة لتحســني التغطي
اللغوية بشكل أعمق يف املوقع، ال سيما حتسني تغطيتـه بـاللغتني ص 

وع) 

 (http://www.fao.org) الفاو

إ، س، ر، ص، ع، ف   (http://www.unesco.org) اليونسكو
إ (باستثناء النشرات الصحفية)   (http://www.icao.int) منظمة الطريان املدين الدويل

إ، س، ف   (http://www.who.int) منظمة الصحة العاملية
إ، ف (تستخدم أيضاً س، ب، ع، بالنسبة للوثائق)   (http://www.upu.int) االحتاد الربيدي العاملي

إ، س، ف   (http://www.itu.int) االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية
إ، س، ف على املستوى ١ (الصفحـات األساسـية هـي باللغـات إ، 
س، ف علـى املسـتوى ٢، يف حالـة توافـر األمـوال؛ واهلـــدف علــى 
ـــو إتاحــة الصفحــات األساســية باللغــات الرمسيــة  املـدى الطويـل ه

الست على املستويات ١ و٢ و٣) 

 (http://www.wmo.ch) املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

إ   (http://www.imo.org) املنظمة البحرية الدولية
إ، س، ر، ص، ع، ف   (http://www.wipo.int) املنظمة العاملية للملكية الفكرية

إ   (http://www.unido.org) اليونيدو
إ   (http://www.iaea.int) الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إ، س، ب، ر، ف   (http://www.worldbank.org) البند الدويل
إ، س، ف، م   (http://www.imf.org) صندوق النقد الدويل

إ (معظم املواد الرمسية هي باللغات الرمسية األربع)   (http://www.ifad.org) الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
١١ لغة (إ، ب، د، س، ف، فن، ط، م، ه، سو، ي)   (http://europe.eu.int) االحتاد األورويب

إ، ف   (http://www.oecd.org) منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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