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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ١٣١ من القائمة األولية* 

   وحدة التفتيش املشتركة 
تقريـر وحـدة التفتيـش املشـتركة عـن تنفيـذ التعدديـة اللغويـة يف منظومـــة 

  األمم املتحدة 
  مذكرة من األمني العام 

ـــس  يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـل طيـه لنظـر اجلمعيـة العامـة تعليقاتـه وتعليقـات جمل
الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، على تقرير وحـدة التفتيـش املشـتركة 

 .(J IU/Rep/2002/11) املعنون �تنفيذ التعددية اللغوية يف منظومة األمم املتحدة�
 

موجز 
تتضمـن هـذه املذكـرة التعليقـات الـيت أبداهـا كـل مـن األمـــني العــام وأعضــاء جملــس 
ــة  الرؤسـاء التنفيذيـني املعـين بالتنسـيق علـى التقريـر املعنـون �تنفيـذ التعدديـة اللغويـة يف منظوم

األمم املتحدة�. 
ويتناول تقرير وحدة التفتيش املشتركة التحديـات الـيت تواجهـها مؤسسـات منظومـة 
األمم املتحدة فيما يتعلق بصيانة وحتسني احملتوى اللغوي املتعدد للخدمات اليت حيتمـها الطـابع 

العاملي ملنظومة األمـم املتحـدة. كمـا يتنـاول باسـتفاضة أثـر السياسـات اللغويـة الـيت تـأخذ ـا 
 

 
 

 .Corr.1 و A/58/50/Rev.1 *
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مؤسسات منظومة األمم املتحـدة علـى تفاعلـها مـع الـدول األعضـاء ومـع أصحـاب املصلحـة 
اآلخرين، مثل اتمع املدين والقطاع اخلاص. 

وقد أعرب أعضـاء جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني املعـين بالتنسـيق عـن تقديرهـم للتحليـل 
الـذي حـواه التقريـر والنتـائج الـيت خلـص إليـها، وأبـدوا اتفاقـهم عمومـا مـع اســـتنتاجاته. ويف 
معرض النظر يف توصيات التقرير، وضع أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني بعـني االعتبـار أمهيـة 
حتقيق التوازن الصحيح بني حتسني التعددية اللغوية، ملا ينطـوي عليـه مـن آثـار إجيابيـة معروفـة 
على جممل أداء مؤسسـات املنظمـة ومـا يسـببه مـن ارتيـاح لـدى الـدول األعضـاء وجمموعـات 
العمالء، والتكاليف االستثمارية والتشغيلية الكبرية املطلوبة لبلوغ ذلـك. وال يتقـرر مثـل هـذا 
التوازن فحسب مبا تضعه الدول األعضاء ذاا من أولويات، إمنا يدخل يف تقريره أيضـا مـدى 
ــذ  فعاليـة السياسـات واالسـتراتيجيات واملمارسـات الـيت تـأخذ ـا مؤسسـات املنظومـة يف تنفي
التعدديــة اللغويــة، إضافــة إىل شــعور املســؤولية املشــــتركة املوجـــود بـــني الـــدول األعضـــاء 

واألمانات. 
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مقدمة   أوال -
ُأعد تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون �تنفيذ التعدديـة اللغويـة يف منظومـة األمـم  - ١
املتحــدة� (JIU/Rep/2002/11) اســتجابة لطلبــات متجــددة مــن جــانب اهليئــــات التشـــريعية 
بضرورة كفالة االلتزام الدقيق مببدأ املسـاواة يف املعاملـة بـني اللغـات، الـذي بـات يشـكل بنـدا 
متكررا على جداول أعمال عدد كبري من اهليئات، مبا فيها اجلمعيـة العامـة. ويف قـرار اجلمعيـة 
العامة ١١/٥٠ بشأن التعددية اللغوية، ذكَّرت اجلمعية العامة بـأن الطـابع العـاملي الـذي تتسـم 
به األمم املتحدة، ونتيجته الطبيعية املتمثلة يف تعدد اللغات، ينطويان بالنسبة لكـل دولـة عضـو 
ـــى احلــق والواجــب بــأن تفــهم اآلخريــن وأن  يف املنظمـة، أيـا كـانت اللغـة الـيت تتكلمـها، عل
يفهموا. وشددت اجلمعية العامة أيضا على أمهية توفري فرص الوصول أمام مجيـع احلكومـات 
ومجيـع قطاعـات اتمـع املـدين إىل وثـائق األمـم املتحـدة وحمفوظاـا ومصـارف بياناـا جبميــع 
اللغات الرمسية. وطلبت إىل األمني العام أن يكفل التنفيذ الدقيق للقرارات اليت حتدد الترتيبـات 

اللغوية سواء بالنسبة للغات الرمسية أو لغيت العمل يف األمانة العامة. 
ويسـتعرض التقريـر اسـتخدام اللغـات يف مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجــل  - ٢
تقدمي خدمات الترمجـة الشـفوية والترمجـة التحريريـة ملختلـف أنـواع االجتماعـات، وألغـراض 
االتصال العام وتوزيع املعلومات. وحسبما ذهب إليه التقرير، ال يزال كثـري مـن االجتماعـات 
الـيت حيضرهـا ممثلـون للـدول األعضـاء يعقـد بـدون أن تتوافـر لـه خدمـات الترمجـة الشـــفوية أو 
الوثائق الالزمة جبميع اللغـات املقـررة، ومـن املمكـن أن يسـهم وضـع كـهذا يف ميـش بعـض 
اموعات اللغوية، خاصة من البلدان النامية، إىل احلــد الـذي حيرمـها مـن املشـاركة علـى قـدم 

املساواة يف التوصل إىل النتائج اليت تسفر عنها هذه االجتماعات. 
  

تعليقات عامة   ثانيا -
يتفق أعضاء جملس الرؤســاء التنفيذيـني املعـين بالتنسـيق مـع نتـائج التقريـر واسـتنتاجاته  - ٣
علـى وجـه اإلمجـال، ويعتـربون أن توصياتـه مقبولـة مـن حيـث املبـدأ. ويعـــرب أعضــاء جملــس 
الرؤساء التنفيذيني عن استحسـام للمبـادئ التوجيهيـة املفيـدة الـيت أوردهـا التقريـر خبصـوص 
استعراض وضع التعددية اللغوية يف املؤسسات التابعة هلـم، ومنـاهج العمـل الـيت ميكـن اتباعـها 
يف هـذا اـال، مبـا يف ذلـك األدوار الـيت تقـوم ـا الـــدول األعضــاء واألمانــات يف إطــار ــج 

لتقاسم املسؤولية يرمي إىل حتسني التعددية اللغوية. 
وبالنسبة لقدرات مؤسسات املنظومـة يف جمـال توفـري اخلدمـات اللغويـة، ذهـب بعـض  - ٤
أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني إىل أن مؤسسات املنظومة ال توجد متامـا يف الوضـع التنافسـي 
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الذي ميكن أن تكون عليه من ناحية األحـوال السـائدة املتعلقـة باملرتبـات. والحظـوا الصعوبـة 
الشديدة اليت ال تزال جتاها هذه املؤسسات يف تعيني املوظفني ذوي املهارات اللغويـة الالزمـة 

واالحتفاظ م. 
  

تعليقات على التوصيات   ثالثا -
التوصية ١ 

قـد ترغـب اهليئـات التشـريعية يف أن تقـوم، علـــى أســاس البيانــات الــيت ســتقدمها 
األمانات وتشري فيها إىل مستوى خدمات اللغات املتـاح حاليـا فيمـا يتعلـق بكـل لغـة لعقـد 
االجتماعات ونشر املعلومات، باستعراض وتوضيح وضـع اللغـات املختلفـة املسـتخدمة يف 
منظمة كل منها وذلك لتوفـري مزيـد مـن اإلرشـاد بشـأن توقعـات الـدول األعضـاء يف هـذا 

الصدد، وفقا للمبادئ التالية: 
يف إطار القواعد الواجبة التطبيق لتنظيم استخدام اللغات، جيب أن يكـون  (أ)
اهلـدف الرئيسـي مـن الترتيبـات الـيت تتخـذ يف جمـال اللغـات لعقـد أي اجتمـاع هـــو تكــافؤ 
فرص مجيع املشتركني لإلسهام يف العملية التشريعية أو يف صياغة نواتج االجتماع، حسب 

مقتضى احلال؛ 
ـــة الدوليــة  فيمـا يتعلـق باجتماعـات هيئـات اإلدارة واالجتماعـات احلكومي (ب)
األخرى، ينبغي التقيد متامـا بالترتيبـات اللغويـة املنصـوص عليـها يف النظـام الداخلـي، مـا مل 
يقـرر األعضـاء خـالف ذلـك؛ وعلـى األمانـات يف حالـة عجزهـا عـن توفـري وثـائق مـا قبـــل 
الدورة جبميع اللغات املقررة ألسباب ال تتحكم فيها أن تقوم استثنائيا بتقدمي هـذه الوثـائق 
مؤقتا بصيغة خمتصرة أو يف شكل موجز تنفيذي باللغات املعنية يف احلدود الزمنية املقررة؛ 
ينبغي أن تراعى يف تنظيم فئات أخرى مـن االجتماعـات، مثـل اجتماعـات  (ج)

أفرقة اخلرباء أو احللقات الدراسية، الكفاءة اللغوية للمدعوين إىل حضورها؛ 
مع أن اللغات املستخدمة يف نشر املعلومات ينبغـي أن يكـون اهلـدف منـها  (د)
ــإن  هـو توعيـة اجلماهـري املسـتهدفة يف إطـار واليـة كـل منظمـة، علـى أوسـع نطـاق ممكـن، ف
نطاقها ينبغي أن يشمل مجيع اللغات اليت تستخدمها عادة كل منظمـة، مـع إيـالء االهتمـام 

الواجب للغات املنطبقة على الصعيد امليداين. 
يؤيد أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني املبـدأ الـذي تسـتند إليـه هـذه التوصيـة، أي، أن  - ٥
تكون االحتياجات اللغوية انعكاسا الحتياجـات مجـهور املسـتهدفني، لكنـهم يطـالبون بإتاحـة 
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قدر من املرونة يف اختيار اللغات اليت تستخدم يف أنـواع معينـة مـن االجتماعـات بغيـة ختفيـف 
العـبء الواقـع علـى عـاتق اخلدمـات املعنيـة. ويـرون أيضـا أن االحتياجـات اللغويـة املطلوبــة يف 
النظم الداخلية ملؤسسام، بل وهذه النظـم ذاـا، حتتـاج إىل مراجعـة مـن وقـت آلخـر للتـأكد 

من تعبريها عن االحتياجات الفعلية. 
 

التوصية ٢ 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني، كجزء من عملهم املتعلق بتقدمي التقـارير عـن اسـتخدام 
اللغـات، تزويـد جمـالس إدارـم مبعلومـات عـن وضـع اللغـات املسـتخدمة يف العمـل داخــل 

األمانة، وعليهم يف هذا الصدد أن يبينوا ما يلي: 
الشروط الالزمة لتهيئة بيئة تتيح التطبيق التام للقواعــد املتعلقـة باسـتخدام  (أ)

لغات العمل املقررة، مبا يف ذلك إتاحة قواعد البيانات وأدوات البحث؛ 
اآلثار املترتبة على استخدام أو عدم كفاءة استخدام لغـة عمـل مسـتخدمة  (ب)

حبكم الواقع، من حيث سياسات التوظيف والتطوير الوظيفي؛ 
مـدى اسـتخدام املوظفـــني مــن مجيــع مراكــز العمــل للغــات أخــرى ألداء  (ج)

وظائفهم الرمسية واحلوافز اليت ميكن إتاحتها هلذا الغرض. 
هذه التوصية مقبولة من حيث املبدأ. وفيما يتعلق بالتوصية ٢ (أ) يسلم أعضاء جملـس  - ٦
الرؤساء التنفيذيني بأن املسـألة احملوريـة يف هـذا اـال تتمثـل يف اإلبـالغ عـن قـدرة مؤسسـات 
املنظومة على القيام بشـكل مـرض باسـتيفاء احتياجـات الترمجـة التحريريـة والترمجـة الشـفوية، 
وهي تقتضي، يف أغلب احلاالت، كفالـة التـوازن يف أي فـترة زمنيـة معينـة بـني القـدرة املتاحـة 
مـن ناحيـة وعـبء العمـل مـن ناحيـة أخـرى. وبالنسـبة للتوصيـة ٢ (ج) ُرئـــي أن اإلشــارة إىل 

�احلوافز� غري واضحة. 
 

التوصية ٣ 
حرصــا علــى الشــفافية، وحفاظــا إىل أقصــى حــد علــى تكــافؤ فــرص املرشـــحني 

للوظائف املختلفة املتنافس عليها، ينبغي لرؤساء األمانات القيام مبا يلي: 
تطبيـق قواعـد موحـدة حتكـــم اختيــار اللغــات الــيت تعتــرب معرفتــها شــرطا  (أ)
أساسيا أو ميزة إضافية للمرشـحني وفقـا ملـا تتطلبـه الوظـائف الواجـب شـغلها مـن شـروط 

لغوية حمددة؛ 
االستعاضة حسب االقتضاء على اللغة األم بلغة التعليم األساسية؛  (ب)
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تصنيف وظائف الفئة الفنية والفئات العليا علــى أسـاس املتطلبـات اللغويـة  (ج)
املرتبطة بالوظائف املعنية وإدراج هذه املعلومات يف التقارير الدورية الـيت تقـدم إىل جمـالس 

اإلدارة بشأن إدارة املوارد البشرية أو بشأن تكوين األمانة العامة؛ 
العمـل، احترامـا للقواعـد الـيت حتكـم اسـتخدام اللغـات داخـــل األمانــات،  (د)
علـى ضمـان عـدم تضـرر أي جمموعـة لغويـة بعينـها نتيجـة إمكانيـة االسـتفادة بشـــكل غــري 
عادل من ميزة احلصول علـى املعلومـات املتاحـة إلكترونيـا بشـأن الوظـائف الشـاغرة؛ ويف 
هذا الصدد، ومـا مل تكـن هنـاك ظـروف اسـتثنائية تربرهـا دائـرة التوظيـف، تكـون القـاعدة 
الواجب اتباعها هي اإلعالن عن كل الوظائف يف آن واحد بلغتـني علـى األقـل مـن لغـات 

عمل األمانة أو بلغتني من لغات املنظمة، حبسب احلالة؛ 
إتاحة فرصة االطالع على اإلعالنـات عـن الوظـائف الشـاغرة للمرشـحني  (هـ)
الذيـن ال تتوافـر هلـم سـبل الوصـول إىل شـبكة اإلنـترنت وفرصـــة التقــدم إلكترونيــا لــدى 
املكتب احمللي املمثل للمنظمة أو لـدى مكتـب املنسـق املقيـم التـابع ملنظومـة األمـم املتحـدة 

لشغل تلك الوظائف. 
تنـدرج هـذه التوصيـة ضمـن السياسـات واملمارسـات املتعلقـة بتنظيـم املـوارد البشـــرية  - ٧
لكل مؤسسة من مؤسسات املنظومة، ولذلك ختتلف تبعاا من مؤسسـة ألخـرى. ومـع ذلـك 
حتظى التوصية على وجه العموم باملوافقة مـن حيـث املبـدأ، رهنـا باالعتبـارات احملـددة يف كـل 

مؤسسة من مؤسسات املنظومة. 
 

التوصية ٤ 
ــــالتقييم و/أو الرقابـــة  رؤســاء األمانــات مدعــوون إىل مطالبــة األجــهزة املكلفــة ب

الداخلية بإدراج ما يلي يف برامج عملهم لعام ٢٠٠٤: 
قائمة جرد شاملة باملعارف اللغوية املتوافرة لدى املوظفـني، وتقييـم برامـج  (أ)
تعلم اللغات لبيان مدى مسامهة هذه الربامج يف حتقيق األهداف املتوخاة وتقدمي تقرير عــن 

ذلك إىل هيئات اإلدارة بأنسب طريقة ممكنة؛ 
إجراء استقصاء داخلي ولدى البلدان املتلقية املعنية مباشرة للتأكد من أن  (ب)
مســتوى الكفــاءات اللغويــة املتاحــة علــى مســتوى الدوائــر املســؤولة ال يعطــل صــــدور 
املوافقات على املشاريع وتنفيذها بكفاءة، خاصة إذا كـانت اللغـة الرمسيـة يف البلـد املتلقـي 
ليسـت هـي لغـة العمـل العاديـة يف األمانـة أو ليسـت إحـدى اللغـات الـيت يتقنـها املوظفــون 

املكلفون بتنفيذ املشاريع. 
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هـذه التوصيـة مقبولـة علـى وجـه العمـوم. ويـدرك أعضـاء جملـس الرؤســـاء التنفيذيــني  - ٨
األمهية احلامسة لضمان امتالك املوظفني املعنيـني يف املؤسسـة للمـهارات اللغويـة الضروريـة الـيت 
حيتاجها عمالؤهم من البلــدان/الـدول األعضـاء، و/أو السـكان املسـتهدفون الذيـن يتعـني علـى 

هؤالء املوظفني التفاعل املستمر معهم يف سياق عملهم. 
 

التوصية ٥ 
ينبغي للرؤساء التنفيذيـني القيـام، حسـب االقتضـاء، بـإجراء مسـح لكفالـة التقييـم 
األفضـل ملـدى رضـــا املســتخدمني عــن اخلدمــات الــيت تقــدم باللغــات املختلفــة يف ســياق 
االجتماعـات ويف أغـراض نشـر املعلومـات؛ وجيـب أن تشـمل اموعـــات املســتهدفة ــذا 
املســح ليــس فقــط اموعــات اللغويــة للــدول األعضــاء، بــل أيضــا اموعــات املمثلــــة 

للمنظمات غري احلكومية وممثلي وسائط اإلعالم. 
ـــني أن رضــاء  هـذه التوصيـة مقبولـة عمومـا، ويالحـظ أعضـاء جملـس الرؤسـاء التنفيذي - ٩
املسـتعملني مسـألة حامسـة علـى األخـص يف جمـاالت التوعيـة واإلعـالم، وأـا متثـل عـادة أحـــد 
احملـددات للمـدى الـذي تـرى بـه الـدول األعضـــاء واجلمــهور عامــة أداء مؤسســات املنظومــة 

للواليات املنوطة ا. 
 

التوصية ٦ 
حفاظـا علـى نوعيـة النواتـج الـــيت تقــدم باللغــات املختلفــة يف املنظمــات وحمتواهــا 

املتعدد اللغات أو حتسينهما: 
ينبغـي للرؤسـاء التنفيذيـني إبقـاء أعبـاء عمـــل وحــدات اللغــات وظــروف  (أ)
عملها األخرى قيد االستعراض املستمر، واختاذ التدابري التصحيحية الالزمة ضمـن حـدود 
اختصاصهم، مع طرحهم يف الوقت ذاته على جمالس إدارم القضايا األخرى اليت تتطلـب 

نظرها أو توجيهاا أو بتها فيها؛ 
قد ترغب جمالس اإلدارة يف إعادة تقييـم احتياجاـا فيمـا يتعلـق بـاحلصول  (ب)
على الوثائق املتكررة وإعادة النظر يف األحكام الراهنة ذات الصلـة بتقـدمي الوثـائق النابعـة 
من الدول األعضاء تكملـة للجـهود الـيت تبذهلـا األمانـات للحـد عمومـا مـن عـدد الوثـائق 

وكفالة تقدميها يف مواعيدها. 
التوصية ٦ (أ) مقبولة من حيث املبدأ. ويشري بعض أعضاء جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني  - ١٠
إىل أم جيرون بالفعل مراجعة دورية لعبء العمل يف وحدات اللغـات التابعـة هلـم، إضافـة إىل 
ـــاج إىل توفــري  املسـائل املتعلقـة بتخطيـط الوثـائق لالجتماعـات، وسـواها مـن األنشـطة الـيت حتت



803-39239

A/58/93/Add.1

خدمات كبرية يف جمايل الترمجة الشـفوية والتحريريـة. وحسـبما جـاء يف التعليـق علـى التوصيـة 
٢ (أ) أعاله، تتمثل املسألة احلامسة يف هذا اال يف القـدرة علـى االسـتجابة لطلبـات احلصـول 
علـى اخلدمـات املتعـددة اللغـات للمؤسسـة ككـل. وقـد أظـهرت التجربـــة أن توفــري خدمــات 
لغويـة فعالـة ينطـوي يف العـادة علـى درجـة مـن درجـات �إدارة األزمـة� مـن اجتمـاع آلخــر، 
لضمان توفري الترمجة التحريرية و/أو الترمجة الشفوية بالصورة املطلوبة ووقت االحتياج إليـها، 

إضافة إىل ضرورة التخطيط للوثائق قبل فترة زمنية كبرية. 
ويؤيد أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني التوصية ٦ (ب) ملا تنطـوي عليـه مـن إمكانيـة  - ١١
تسهيل قدرة املؤسسات على إدارة وثائقــها وخدماـا اللغويـة بدرجـة كبـرية مـع اإلبقـاء علـى 

التكاليف عند احلد األدىن، بدون التضحية برضاء مستعملني. 
 

التوصية ٧ 
قد ترغب اهليئات التشريعية فيما يلي: 

أن تقرر، كمسألة من مسائل السياسات العامة، أن تكون امليزانيــة العاديـة  (أ)
هـي مصـدر التمويـل الرئيسـي لدعـم اجلـــهود الراميــة إىل خفــض االختــالالت الراهنــة يف 

استخدام اللغات، طبقا للقرارات واملقررات املعتمدة؛ 
أن تطلــب، فيمــا يتعلــق بــدورات امليزانيــة القادمــة ومــن خــالل إجــــراء  (ب)
مشـاورات مالئمـة مـــع الــدول األعضــاء، أن يقــدم الرؤســاء التنفيذيــون ضمــن امليزانيــة 
الربناجميـة املقترحـة أهدافـا حمـددة مسـبقا لتحسـني تعـدد اللغـات والنتـائج املتوقـع احلصــول 
عليها من األولويات املقرر تنفيذها على مراحل، مع إيالء االعتبـار الواجـب جلميـع فـرص 

إقامة الشراكات ومصادر التمويل من خارج امليزانية؛ 
أن تطلــب إىل الرؤســاء التنفيذيــني أن يشــريوا علــى وجــه اخلصــــوص يف  (ج)
اقتراحام املتعلقة بامليزانية إىل اللغات اليت ستصدر ا املنشورات املخططـة واللغـات الـيت 
ستنشر ا املواد اإلعالمية على املواقع املختلفة للشبكة العاملية؛ وينبغي يف هـذا الصـدد أن 
يدللـوا علـى ارتبـاط اللغـات واملـوارد ذات الصلـــة املســتخدمة فيمــا يتعلــق ــذه النواتــج 

بتحقيق اإلجنازات املتوقعة؛ 
أن ترصد التقدم احملرز عند النظر، إما يف التقارير احملددة اليت تتعلق بتعدد  (د)
اللغات، أو يف التقارير اليت تتناول األداء الربناجمي الـيت ينبغـي أن تشـتمل علـى املؤشـرات 

ذات الصلة. 
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يف حـني تلقـى التوصيـة ٧ (أ) موافقـة مـن حيـث املبـدأ، يقـترح بعـض أعضـــاء جملــس  - ١٢
الرؤساء التنفيذيني ضرورة التمييز بني خدمـات األمانـة األساسـية، الـيت ينبغـي أن يـأيت متويلـها 
من مصادر امليزانية العادية، واملشـاريع اخلاصـة الـيت ميكـن أن متـول مـن شـراكات ومـن مـوارد 
خارجة عن امليزانية، بغية الوفاء باالحتياجات الُملحة السـتخدام اللغـات. ومـع ذلـك مل يكـن 
واضحا الكيفية اليت سيجري ـا حتديـد �االختـالالت الراهنـة يف اسـتخدام اللغـات�، أو مـن 

سيقوم بذلك. 
ويـرى بعـض أعضـاء جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني أن هـدف �حتسـني تعـدد اللغـــات�،  - ١٣
ـــاء، جيــب أن يقابلــه  علـى النحـو الـذي تدعـو إليـه التوصيـة ٧ (ب)، علـى مـا يسـتحقه مـن ثن
استعداد لتخصيص استثمارات، وهي عادة استثمارات كبرية، مـن أجـل يئـة البيئـة التمكينيـة 

الضرورية لتحقيق ذلك اهلدف. 
 

التوصية ٨ 
ينبغـي للرؤسـاء التنفيذيـني تشـجيع أو مواصلـة تشـجيع موظفيـهم، وخاصـــة كبــار 
هؤالء املوظفني على إحداث تغيري ثقايف داخل األمانات عن طريـق االسـتفادة الكاملـة مـن 

قدرام اللغوية اليت جيب أن تتحول إىل مؤشرات أوضح يف مكان العمل. 
هذه التوصية مقبولة.  - ١٤

 
التوصية ٩ 

ينبغـي لألمـني العـام لألمـم املتحـدة، بصفتـه رئيـس جملـس الرؤسـاء التنفيذيــني، ويف 
إطار التقارير السـنوية الـيت يقدمـها ذلـك الـس إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، أن 
ـــز احملتــوى املتعــدد اللغــات  يشـري إىل مـدى إسـهام آليـة جملـس الرؤسـاء التنفيذيـني يف تعزي
ملواقعها على الشبكة العاملية، والعمـل علـى حتسـني سـبل حصـول مجيـع أصحـاب املصلحـة 

على املعلومات املتعلقة باملسائل العاملية من مواقع أعضائه على الشبكة العاملية. 
هذه التوصية مقبولة من حيث املبدأ.  - ١٥

 

 


