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  استخدام اللغات      -خامسا   
تقــّدم هــذه اإلضــافة عرضــا لألنظمــة واملمارســات املــتعلقة باســتخدام اللغــات الرمســية    -١

 .ولغات العمل يف منظومة األمم املتحدة
  

  استخدام اللغات يف اجلمعية العامة                    -ألف   
  االجتماعات الرمسية والوثائق واملنشورات         -١ 

لداخـلي للجمعـية العامة فيما يتعلق باستخدام اللغات يف اجلمعية   تقضـي مـواد الـنظام ا     -٢
ــلي  ــا ي ــية والفرنســية    "‘ ١‘: العامــة مب ــيزية والروســية والصــينية والعرب تكــون اإلســبانية واإلنكل

 ؛ )٥١املــادة " (اللغــات الرمســية ولغــات العمــل معــا يف اجلمعــية العامــة وجلاــا وجلاــا الفرعــية  
 تلقـى بأيـة لغـة مـن لغـات اجلمعـية العامة الست ترمجة شفوية إىل              تـترجم الكـلمات الـيت     "‘ ٢‘

ألي ممــثل أن يتكــلم بلغــة غــري لغــات اجلمعــية   "‘ ٣‘؛ )٥٢املــادة " (اللغــات اخلمــس األخــرى 
ويف هــذه احلالــة، يكــون علــيه هــو أن يرّتــب أمــر الــترمجة الشــفوية لكلمــته إىل إحــدى  . العامــة

وعلى املترمجني الشفويني التابعني لألمانة العامة، لدى . ةلغـات اجلمعـية العامـة أو اللجـنة املعنـي        
ترمجـتها إىل بقـية لغـات اجلمعـية العامـة أو اللجنة املعنية، أن يستندوا إىل تلك الترمجة الشفوية                   

ــية    "‘ ٤‘؛ )٥٣املــادة " (املقدمــة باللغــة األوىل  ــية أو موجــزة، بلغــات اجلمع تعــد احملاضــر، حرف
 يف دورات اجلمعــية العامــة، تنشــر يومــية األمــم  "‘ ٥‘؛ )٥٤املــادة " (العامــة بالســرعة املمكــنة 
تنشـر كـل القـرارات وغريهـا مـن الوثائق بلغات            "‘ ٦‘؛  )٥٥املـادة   " (املـتحدة بلغـات اجلمعـية     

تنشر وثائق اجلمعية العامة وجلاا وجلاا الفرعية بأية لغة      " ‘ ٧‘؛  )٥٦املادة  " (اجلمعـية العامـة   
 )1().٥٧املادة " (أو اللجنة املعنية إذا قّررت ذلك اجلمعية العامةغري لغات اجلمعية 

، سنت اجلمعية ١٩٤٦، الـذي اعـتمدته يف دورـا األوىل، عام      )١-د (٢ويف قـرارها     -٣
ويقضـي ذلـك القـرار بـأن تسـّمى اإلسـبانية واإلنكليزية       . العامـة قواعـد إجرائـية بشـأن اللغـات       

رنسية باللغات الرمسية وبأن تسّمى اإلنكليزية والفرنسية بلغيت        والروسـية والصينية والعربية والف    
 فالكلمات اليت تلقى )2(.العمـل، يف مجـيع هيـئات األمم املتحدة، باستثناء حمكمة العدل الدولية         

__________ 
 من اجلزء االستهاليل من ٤٠ و٣٤ و٢٨ و٢٧ و٥ ذاا، اليت تشري إىل الفقرات ٢٨املواد مشفوعة باحلاشية  (1) 

 .النظام الداخلي للجمعية العامة، الذي يوفّر عرضا تارخييا لصياغة مواد النظام
 تكون اإلنكليزية والفرنسية لغيت احملكمة الرمسيتني ولغيت بأن) ١-٣٩املادة (يقضي النظام األساسي للمحكمة  (2) 

 .العمل فيها
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بـإحدى لغـيت العمـل تـترجم شـفويا إىل لغـة العمـل األخـرى، أمـا الكلمات اليت تلقى بأي من                         
ــيهما  اللغــات الرمســية الــثالث األ  ــترجم إىل لغــيت العمــل كلت ــتاح احملاضــر املوجــزة  . خــرى فتوت

وتصدر احملاضر احلرفية ويوميات    . ومجـيع القـرارات والوثـائق اهلامـة األخـرى باللغـات الرمسـية             
ويتعّين إتاحة الترمجة الكاملة أو اجلزئية ألي حمضر موجز أو أي         . األمـم املـتحدة بلغات العمل     
غـات الرمسـية األخـرى، أو جبمـيع اللغـات الرمسـية يف حالة أي وثيقة       وثـيقة أخـرى بـأي مـن الل       

ومسـح القـرار ألي ممـثّل بـأن يلقـي كـلمة بلغـة غري اللغات        . أخـرى، بـناء عـلى طلـب أي وفـد          
ومسح القرار . الرمسـية، شـريطة أن يتوىل هو نفسه توفري الترمجة الشفوية إىل إحدى لغيت العمل        

ة إىل لغــة العمــل األخــرى مــن جانــب مــترجم شــفوي لــدى  أيضــا بــأن تكــون الــترمجة الشــفوي
ومسـح القرار كذلك بنشر  . األمانـة مسـتندة إىل الـترمجة الشـفوية املوفّـرة إىل لغـة العمـل األوىل           

. وثـائق هيـئات األمـم املـتحدة بـأي لغات غري اللغات الرمسية، إذا ما قّررت تلك اهليئات ذلك            
سـائر هيـئات األمـم املـتحدة بـأن تعـتمد مواد النظام              ويف القـرار ذاتـه، أوصـت اجلمعـية العامـة            

 .الداخلي املتعلقة باللغات وفقا للقواعد املنصوص عليها يف القرار

)  أعاله٢انظـر الفقـرة     ( مـن الـنظام الداخـلي للجمعـية العامـة            ٥٧-٥١وجتّسـد املـواد      -٤
جلمعية العامة يف   مـع الـتعديالت الـيت اعتمدا ا       ) ١-د (٢مضـمون القواعـد الـواردة يف القـرار          

، )٣-د (٢٤٧وعــلى وجــه اخلصــوص، قــّررت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها   . قــراراا الالحقــة
انظر (إدراج االسـبانية ضـمن لغـات عمـلها، وعـّدل النظام الداخلي للجمعية العامة تبعا لذلك         

ــرار  ــانون األول١١، املــــؤرخ )٣-د (٢٦٢القــ ــرارها ). ١٩٤٨ديســــمرب / كــ   ٢٤٧٩ويف قــ
. ، اتخذ القرار ذاته فيما يتعلق بالروسية      ١٩٦٨ديسـمرب   / كـانون األول   ٢١، املـؤرخ    )٢٣-د(

ــرارها  ــؤرخ )٢٨-د (٣١٨٩ويف ق ــّررت اجلمعــية  ١٩٧٣ديســمرب / كــانون األول١٨، امل ، ق
ــرارها . العامــة إدراج الصــينية ضــمن لغــات عمــل اجلمعــية العامــة     ١٨، املــؤرخ ٣١٩٠ويف ق

ت اجلمعــية العامــة إدراج العربــية ضــمن اللغــات الرمســية   ، قــّرر١٩٧٣ديســمرب /كــانون األول
ــاء، ٣٥/٢١٩ ويف قــرارها )3(.ولغــات العمــل لــدى اجلمعــية العامــة وجلاــا الرئيســية    ألــف وب

، قّررت اجلمعية العامة إدراج العربية ضمن اللغات ١٩٨٠ديسـمرب  / كـانون األول   ١٧املـؤرخ   

__________ 
، الذي حيتوي على ١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٨، املؤرخ )٢٨-د (٣١٩١انظر أيضا قرار اجلمعية العامة  (3) 

رارات اليت تعديالت ملواد النظام الداخلي للجمعية العامة فيما يتعلق باللغات، وجيّسد، ضمن مجلة أمور، الق
 ).٢٨-د (٣١٩٠و) ٢٨-د (٣١٨٩اختذا اجلمعية العامة يف قراريها 
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ية، وعدلت مواد نظامها الداخلي املتعلقة     الرمسـية ولغـات العمـل لـدى اهليـئات الفرعـية للجمعـ             
  )4(.باللغات

ونتـيجة هلـذه الـتعديالت، أصـبحت مجـيع اللغات الرمسية الست أيضا هي لغات عمل               -٥
ومع أنه احتفظ باإلشارة إىل اللغات الرمسية ولغات العمل يف . اجلمعـية العامـة وهيـئاا الفرعية    

العامة فليس هناك عمليا اختالف وظيفي يف استخدام      مـن الـنظام الداخلي للجمعية        ٥١املـادة   
). ١-د (٢اللغـات الرمسـية ولغـات العمـل يف اجلمعـية العامـة حسـبما كـان يرتئيه أصال القرار                  

 من ذلك ٥٧ إىل ٥٢ مـن الـنظام الداخـلي للجمعـية العامة، ال تشري املواد            ٥١فخالفـا لـلمادة     
 ".لغات اجلمعية العامة"بل يشار فيها إىل أو لغات العمل، /النظام إىل اللغات الرمسية و

ــواد      -٦ ــية العامــة اســتكملت امل ــرارات صــادرة عــن اجلمع ــا  ٥٧ إىل ٥١ومثــة ق  مــن نظامه
، )٢٩-د (٣٣٥٥فعـلى سـبيل املـثال، قّررت اجلمعية العامة يف قرارها    . الداخـلي دون أن تعّدهلـا     

معية العامة ومقرراا وكذلك ، أن تصدر قرارات اجل   ١٩٧٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٨املـؤرخ   
ــادي      ــن والـــس االقتصـ ــررات جملـــس األمـ ــرارات ومقـ ــية، وقـ ــا الرمسـ ــلحقات وثائقهـ ــائر مـ سـ

 .واالجتماعي باللغة األملانية

ــرارها  -٧ ــؤرخ  ٣٦/١١٧ويف قـ ــاء، املـ ــانون األول١٠ بـ ــمرب / كـ ، قـــّررت ١٩٨١ديسـ
وقت كاف باللغات الرمسية هليئات اجلمعـية العامة أن توزع الوثائق فعليا بصورة متزامنة وقبل           

ــلها   ــات عم ــتحدة ولغ ــم امل ــرار      . األم ــذا الق ــلي هل ــيذ الفع ــبطة بالتنف ــت املشــاكل املرت ــد كان وق
وبضـمان معاملـة اللغـات عـلى قـدم املسـاواة مسـألة تكّرر وضعها على جدول أعمال اجلمعية                    

يما تلك املتعلقة بنمط    وقـد أعربـت اجلمعـية العامـة مـرارا وتكـرارا يف قـراراا، وال سـ                 . العامـة 
املؤمتـرات وبالـتعددية اللغويـة، عـن قلقها إزاء الصعوبات املصادفة يف توفري خدمات املؤمترات،       
والـيت متثّلـت خصوصـا يف تأّخـر الـتوزيع املـتزامن للوثائق باللغات الرمسية هليئات األمم املتحدة            

وقد استذكرت اجلمعية . ةولغـات عمـلها، ويف عـدم اسـتخدام اللغـات الرمسـية بصورة متساوي            
__________ 

يف بعض احلاالت، ولدى تعديل مواد النظام الداخلي املتعلقة بلغاا الرمسية ولغات عملها وكذلك اللغات  (4) 
يئات األمم املتحدة الرمسية ولغات العمل يف هيئاا الفرعية، أوصت اجلمعية العامة بأن تنظر هيئة أخرى من ه

ديسمرب / كانون األول٢١، املؤرخ )٢٣-د (٢٤٧٩ففي قراريها . يف تعديل قواعدها اإلجرائية باملقابل
، رأت اجلمعية العامة، مثال، أن من ١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٨، املؤرخ )٢٨-د (٣١٨٩، و١٩٦٨

س األمن، وطلبت إىل األمني العام أن املستصوب إدراج اإلسبانية والروسية والصينية ضمن لغات عمل جمل
ويقضي النظام الداخلي املؤقت لس األمن بأن تكون اإلسبانية . حييل هذين القرارين إىل رئيس جملس األمن

 من ٤١انظر املادة (واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي لغات الس الرمسية ولغات عمله 
 ).S/96/Rev.7الوثيقة 
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العامـة مـا لألمـم املـتحدة مـن طـابع عـاملي، ومـا يسـتلزمه ذلـك مـن تعدديـة لغويـة، تستتبع أن                        
يكـون مـن حـق كـل دولـة عضـو يف املـنظمة ومن واجبها، بصرف النظر عن اللغة الرمسية اليت           

رارا تعــّبر ــا عــن نفســها، أن جتعــل نفســها مفهومــة وأن تفهــم الــدول األخــرى، فشــّددت مــ   
وتكـرارا عـلى ضـرورة االمتـثال الـتام للقـرارات والقواعـد اليت ترسي الترتيبات اللغوية اخلاصة                   

  )5(.مبختلف هيئات األمم املتحدة وأجهزا

وقـد أصـبح تنفـيذ الـتعدد اللغـوي يف مـنظومة األمـم املـتحدة هو موضوع االستعراض             -٨
صياا الواردة يف تقريرها إىل اجلمعية  ويف تو)6(.الـذي أجـرته وحـدة التفتـيش املشتركة مؤخرا      

ــتماعات     ــتام بالترتيـــبات اللغويـــة يف االجـ العامـــة، أكـــدت الوحـــدة جمـــددا ضـــرورة التقـــّيد الـ
، ودعت إىل إجراء   ))ب (١التوصية  (الدولـية، مـا مل يقـّرر األعضـاء خـالف ذلـك              -احلكومـية 

ــرة باللغـــات امل    ــن اخلدمـــات املوفّـ ــتعملني عـ ــا املسـ ــدى رضـ ــاءات ملـ ــياق  استقصـ ــتلفة يف سـ خـ
مبا يف ذلك على ممثلي املنظمات غري احلكومية ووسائط (االجـتماعات، وإىل تعمـيم املعلومات       

ونّوهــت الوحــدة يف ). ٥التوصــية ) (اإلعـالم، إىل جانــب اموعــات اللغويــة للــدول األعضــاء 
 تكون  الوقـت ذاتـه بأنـه عـلى الـرغم مـن أن رضا املستعملني قد يكون مؤشرا هاما لألداء فقد                    

هـناك معوقـات تـتعلق بـالقدرة، بصـرف الـنظر عـن مـدى تفـاين املوظفـني املعنـيني، وخصوصا                    
بالـنظر إىل تـزايد االحتـياجات مـن الوثـائق املـتكررة، مما جيعل توفري وثائق عالية النوعية جبميع                 

ولذلــك، أوصــت . الصــيغ اللغويــة املطلوبــة وضــمن احلــدود الزمنــية املفروضــة أمــرا مســتحيال   
ة بـأن تعـاود اهليـئات احلكومـية الدولـية تقييم احتياجاا من الوثائق املتكررة واألحكام                 الوحـد 

املـتعلقة بـتقدمي الوثـائق الـيت تكـون الـدول األعضـاء هـي مصـدرها األصلي من أجل استكمال                
اجلهـود الــيت تـبذهلا األمانــة ـدف تقلــيص حجــم الوثـائق إمجــاال وتقدميهـا يف الوقــت املناســب      

وذكـرت الوحـدة أيضـا أنـه حيـثما دعـت اهليـئات احلكومـية الدولية أماناا إىل           ). ٦التوصـية   (
التقـّيد الـتام بتساوي اللغات كان من النادر أن تكون مدركة أن هذا يستلزم موارد إضافية أو                 

ونـّوه الـتقرير بأنـه على الرغم من أن األمانات يف منظومة األمم املتحدة             . إعـادة توزيـع املـوارد     
الـرأي بشـأن املعاملـة املتسـاوية جلمـيع اللغـات الرمسية فهي يف املمارسة العملية حمتارة           تـتفق يف    

بـالقواعد السارية واتباع ج براغمايت متليه عوامل كثرية، منها  " التقـّيد الـتام  "بـني تلبـية طلـب      
__________ 

 .٦١/٢٦٦ و٥٩/٣٠٩ و٥٠/١١ جيم و ٤٢/٢٠٧انظر مثال، القرارات   (5) 
ولالطالع على تقرير الوحدة السابق . (A/58/93)، احملالة مبذكّرة من األمني العام JIU/REP/2002/11الوثيقة  (6) 

غات اآلثار املترتبة على استخدام ل"، JIU/REP/77/5، انظر الوثيقة ١٩٧٧بشأن موضوع ذي صلة، يف عام 
 .(A/32/237)، اليت أُحيلت إىل اجلمعية العامة مبذكرة من األمني العام "إضافية يف منظومة األمم املتحدة
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 وكثريا جدا ما يواجه تنفيذ    . حجـم املـوارد املخّصصـة من جانب هيئاا التشريعية ذات الصلة           
صعوبات تتمثّل يف شد " ضمن حدود املوارد املوجودة   "الـربامج اجلديـدة أو الطلـبات اجلديـدة          

وإىل جانب امليزانية العادية، اليت ينبغي أن تظل هي املصدر الرئيسي        . املـوارد إىل احلـد األقصى     
 للــتمويل دعمــا لــلجهود الرامــية إىل احلــد مــن التبايــنات احلالــية يف اســتخدام اللغــات، حــّددت 
الوحـدة مصـادر متويـل خارجـة عـن امليزانية وعالقات شراكة متثّل مصادر تكميلية لدعم تلك                  

 )7().٧التوصية (اجلهود 

وكـان تقريـر وحـدة التفتيش املشتركة مشفوعا بتعليقات عليه من جانب األمني العام          -٩
لنظر يف توصيات  ولدى ا)8(.وجملـس الرؤسـاء التنفـيذيني ملـنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق          

الوحــدة، أخــذ أعضــاء الــس يف اعتــبارهم ضــرورة إقامــة تــوازن ســليم بــني حتســني الــتعددية    
ورأى أعضاء الس  . اللغويـة وضـخامة التكاليف االستثمارية والتشغيلية الالزمة لتحقيق ذلك         

يضا أن ذلـك الـتوازن ال حتـّدده األولويـات الـيت تقـررها الـدول األعضـاء فحسـب بـل حتـّدده أ                        
ــنظومة يف تنفــيذ         ــيت تتــبعها مؤسســات امل ــية السياســات واالســتراتيجيات واملمارســات ال فعال

 .التعددية اللغوية، وما يتوافر لدى الدول األعضاء واألمانات من شعور باملسؤولية املشتركة

 .، أحاطت اجلمعية العامة علما بتقرير وحدة التفتيش املشتركة٥٩/٣٠٩ويف قرارها  -١٠
  

  االجتماعات والوثائق غري الرمسية        -٢ 
 مـن الـنظام الداخـلي للجمعـية العامـة عـلى اجللسـات والوثائق                ٥٧-٥١تنطـبق املـواد      -١١

ووفقــا للفـتوى القانونــية الصـادرة عــن   . واملنشـورات الرمسـية للجمعــية العامـة وهيــئاا الفرعـية    
اوضات غري الرمسية خارج مكتـب الشـؤون القانونـية، تعتـرب االجتماعات أو املشاورات أو املف            

 )9(.نطاق القواعد اإلجرائية الرمسية

 تشرين ٢، املؤرخ ٥٠/١١وعـلى الـرغم مـن ذلـك، الحظـت اجلمعية العامة يف قرارها        -١٢
، أن مـبدأ تسـاوي اللغـات الرمسـية أخـذ يوضـع موضـع تسـاؤل على حنو                   ١٩٩٥نوفمـرب   /الـثاين   

__________ 
 .٣٨، الفقرة JIU/REP/2002/11انظر أيضا    (7) 
 (8) A/58/93/Add.1. 
، يف ٤٢٠الصفحة ، )E.97.V.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٣احلولية القانونية لألمم املتحدة،  (9) 

 .٢٤، الفقرة ٤٤إطار البند 
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 ويف القرار )10(".املنخفضـة الـتكلفة  "ية مـتزايد مـن خـالل عقـد يسـمى باالجـتماعات غـري الرمسـ              
ذاتـه، حثّـت اجلمعـية العامـة وفـود الـدول األعضـاء واألمانـة العامـة على السعي إىل تفادي عقد                       

فرباير /  شباط١٥، املؤرخ ٥٦/٢٦٢ ويف قرارها )11(.اجتماعات غري رمسية بدون ترمجة شفوية   
ــام أن جيــري      ٢٠٠٢ ــة إىل األمــني الع ــت اجلمعــية العام ــباب عقــد    ، طلب استعراضــا شــامال ألس

  )12(.اجتماعات غري رمسية مجدولة بدون ترمجة شفوية

، اســتعرض األمــني العــام األســباب  ٥٦/٢٦٢ مــن قــرار اجلمعــية  ٨ومبقتضــى الفقــرة  -١٣
الرئيسـية لعقـد االجـتماعات غري الرمسية املُجدولة بدون ترمجة شفوية، ووجد أن التوضيح ذو                 

نظر إىل أن تلـك االجـتماعات لـيس منصوصـا علـيها يف اجلـدول الرمسي             أوهلمـا أنـه بالـ     . شـقني 
لـلمؤمترات واالجـتماعات املعـتمد من اجلمعية العامة، تقدم اخلدمات هلذه االجتماعات، كلما         

اليت قد تصبح " ضمن املوارد املوجودة"ومـن مث فهي تدعم من      ". حسـبما هـو مـتوافر     "أمكـن،   
ومبـا أن قـدرة مراكز   . ء اجـتماعات هليـئات مدرجـة يف اجلـدول      مـتاحة يف الغالـب نتـيجة إللغـا        

ــا شــديدا فــإن احــتمال توفريهــا       ــتفاوت تفاوت ــترمجة الشــفوية ت العمــل عــلى تقــدمي خدمــات ال
فعلى سبيل املثال، مبا أن حجم . خدمـات تـرمجة شفوية استجابة لطلبات ظرفية يتفاوت باملثل       

ــترمجة الشـــ   ــتة عـــلى توفـــري خدمـــات الـ ــيومي   القـــدرة الثابـ فوية تلـــك يتناســـب مـــع العـــدد الـ
لالجـتماعات املُجدولـة الـيت يتعـّين دعمهـا، فـإن احـتماالت تأجـيل أو إلغـاء اجـتماع مجدول            
هـي أكـرب يف نـيويورك، حيـث ختّصـص املـوارد على حنو يومي لدعم اجتماعات جملس األمن،                    

ــنها يف أي مركــز عمــل آخــر   ــية الســاحقة مــن   . م ــإن الغالب ــبات تقــدمي  ولذلــك الســبب، ف  طل
وباملـثل، تقـل قدرة مركز      . خدمـات الـترمجة الشـفوية لالجـتماعات غـري الرمسـية تلـىب يف املقـر                

تــبعا حلجــم املــوارد املخّصصــة يف " حســبما هــو مــتوافر"العمــل األصــغر عــلى تقــدمي اخلدمــات 
  )13(.امليزانية لدعم املؤمترات واالجتماعات املُجدولة

لعــامل الــثاين يكمــن يف طــرائق العمــل الــيت اســتحدثتها عــلى  ووجــد األمــني العــام أن ا -١٤
مـدى السنني اهليئات احلكومية الدولية اليت يفّضل أعضاؤها إجراء مشاورات ومفاوضات غري             

وقــد تكـون تلـك املمارسـات، الــيت هـي حسـنة الـتطّور يف بعــض       . رمسـية بـدون تـرمجة شـفوية    

__________ 
 .انظر الفقرة السابعة من ديباجة القرار    (10) 
 . من منطوق القرار  ٩انظر الفقرة  (11) 
 . من منطوق القرار  ٨انظر الفقرة  (12) 
 (13) A/58/363 ٢١، الفقرة. 
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رضـها حجـم القـدرة الثابـتة يف مراكز     مراكـز العمـل، قـد نشـأت أصـال عـن التقيـيدات الـيت يف               
بـيد أنـه مـىت أصبح أي حمفل حكومي دويل يعقد اجتماعاته غري الرمسية روتينيا                . العمـل املعنـية   

دون تـرمجة شـفوية خيلـص أعضـاؤه إىل استنتاج مفاده أن عملياته التشاورية غري الرمسية تدعم                  
 )14(. الشفوية الرمسيةبدينامية عمل غري رمسية دون االستعانة خبدمات الترمجة

 .، أحاطت اجلمعية العامة علما بتقرير األمني العام٥٩/٣٠٩ويف قرارها  -١٥

 أعاله، الترتيبات   ٨وقـد تـناول تقريـر وحـدة التفتـيش املشتركة، املشار إليه يف الفقرة                 -١٦
وقد . اللغويـة يف االجـتماعات غـري الرمسـية، مثل اجتماعات أفرقة اخلرباء أو احللقات الدراسية               

أظهــر اســتعراض الوحــدة عــلى وجــه اخلصــوص أن عــددا مــن االجــتماعات غــري الرمســية يف       
مؤسسـات مـنظومة األمـم املـتحدة يعقـد بلغـة واحـدة، وكـان هـذا يـّربر، إىل جانب اعتبارات              

وتــنص توصــية الوحــدة ــذا  . الــتكلفة، بازديــاد فعالــية عملــية الــتداول يف تلــك االجــتماعات  
اعات غـري الرمسـية ينـبغي أن تـنظّم عـلى حنـو يأخذ بعني االعتبار مدى               الشـأن عـلى أن االجـتم      

والحظــت  )). ج (١التوصــية (الكفــاءة اللغويــة لــدى أولــئك الذيــن يدعــون إىل حضــورها       
الوحـدة يف الوقـت ذاتـه أن الرباغماتية ميكن أن تفضي أيضا إىل ممارسات حتد من قدرة الدول                

سـائر اجلهات ذات املصلحة على املشاركة الكاملة يف       األعضـاء، وخصوصـا الـبلدان النامـية، و        
 )15(.أنشطة املنظمات املعنية

وأعـرب أعضـاء جملـس الرؤسـاء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، على             -١٧
الــرغم مــن تأيــيدهم للمــبدأ الــذي ترتكــز علــيه توصــية وحــدة التفتــيش املشــتركة ذات الصــلة    

حتــياجات اللغويــة انعكاســا حلاجــات اجلمهــور املســتهدف، عــن رأي   والقائلــة بــأن تكــون اال
مفـاده أن يسـمح رغـم ذلـك بقدر من املرونة يف اختيار اللغات ألنواع معّينة من االجتماعات               

 )16(.من أجل ختفيف العبء عن اخلدمات املعنية
  

  القرارات اخلاصة باستخدام اللغات يف اللجنة       -٣ 
نة وقراراا الالحقة بشأن عمل األونسيترال، مل تتناول اجلمعية         يف قـرارها املنشـئ للج      -١٨

ومـن مث، فإن قرارات اجلمعية العامة ومواد نظامها  . العامـة مسـألة اسـتخدام اللغـات يف اللجـنة       
__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الفقرة   (14) 
 .٤٨ و ٣٩، الفقرتني JIU/REP/2002/11انظر  (15) 
 (16) A/58/93/Add.1 ٥، الفقرة. 
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الداخـلي املـتعلقة باسـتخدام اللغـات يف جلان اجلمعية العامة وجلاا الفرعية تنطبق على اللجنة،       
 )17(. العامة صراحة خالف ذلكما مل تقّرر اجلمعية

وقـد تناولـت اللجـنة ذاـا، يف عـدة مناسـبات، مسـألة اسـتخدام اللغـات ضمن سياق                      -١٩
 )18(.نشر حماضرها ووثائقها األخرى

  
  لغات العمل     : استخدام اللغات يف األمانة العامة لألمم املتحدة                    -باء  

بـأن تكون اإلنكليزية    ) اله أعـ  ٣انظـر الفقـرة     ) (١-د (٢يقضـي قـرار اجلمعـية العامـة          -٢٠
ــتحدة     ــم امل ــة لألم ــة العام ــة    . والفرنســية لغــيت عمــل األمان ــؤذَن يف بعــض مراكــز العمــل بلغ وي

 ). أدناه٢٣ و٢١انظر الفقرتني (عمل أخرى ) بلغات(

ويف قـــراراا املـــتعلقة بشـــؤون العـــاملني، ويف اآلونـــة األحـــدث عهـــدا تلـــك املـــتعلقة   -٢١
جلمعية العامة إىل األمني العام مرارا وتكرارا أن ينفّذ تدابري لتحقيق           بالـتعددية اللغويـة، طلبـت ا      

املسـاواة بـني لغـات عمـل األمانـة العامـة واسـتخدام لغـات عمـل إضافية يف مراكز عمل معّينة                        
 وعلى وجه اخلصوص، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قرارها )19(.حسـبما يـؤذن به    

، وبغية ضمان توازن لغوي،    ١٩٦٨ديسـمرب   / كـانون األول   ٢١املـؤرخ   ) ٢٣-د( بـاء    ٢٤٨٠
ــيني       ــند التع ــبولة ع ــيا املق ــبات الدن ــث تكــون املتطل ــتخذ خطــوات حبي ــلى  ‘ ١‘: أن ي ــدرة ع الق

القدرة على استخدام إحدى لغات عمل ‘ ٢‘اسـتخدام إحـدى لغـات عمـل األمم املتحدة؛ أو          
حد أقسام األمانة العامة اليت تعمل لصاحل هيـئة مـن هيئات األمم املتحدة يف املوظفني املعينني أل         

يـتعني عـلى أولـئك املوظفـني أن يكونـوا قـادرين عـلى العمـل بإحدى لغات عمل                 (تلـك اهليـئة     
األمانـة العامـة إذا كـان يـراد تعييـنهم على أساس دائم أو لكي يستحقوا متديد عقودهم احملّددة        

افـز لغوية، خصوصا فيما يتعلق بالترقية       وارتـأى القـرار أيضـا حو      ). املـدة لفـترة تـتجاوز سـنتني       

__________ 
، الصفحة )A.80.V.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٧٨احلولية القانونية لألمم املتحدة، انظر  (17) 

، )A.90.V.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (؛ واملرجع نفسه ٢، الفقرة ١٥، يف إطار البند ١٨٤
 .٦، يف إطار البند ١٦٩الصفحة 

  ٤٣١، الفقرتني A/54/17؛ و١٠٤-٩٨، الفقرات A/8717؛ و١٢٥-١٢٠، الفقرات A/8417انظر، مثال،  (18) 
فيما يتعلق  (١٣٠ و١٢٩، الفقرتني A/59/17؛ و)األونسيترالكلها فيما يتعلق بلغات نشر حولية  (٤٣٢و

 ).٢٠٠٧شر وقائع مؤمتر فيما يتعلق بن (٢٤٦، الفقرة A/62/17 (Part I)؛ و)بلغات نشر احملاضر املوجزة للجنة
 دال؛ ٤٣/٢٢٤؛ و)٢٣-د( باء ٢٤٨٠؛ و)٢٢-د( باء ٢٣٥٩؛ و)٢١-د( باء ٢٢٤١انظر، مثال، القرارات  (19) 

 .٥٩/٣٠٩؛ و٥٦/٢٦٢؛ و٥٠/١١و
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مـن رتـبة إىل أخـرى وللصـعود مـن درجـة إىل أخـرى داخـل كـل رتـبة، من أجل تعلُّم أي لغة                 
ويقضـي القـرار بـأن تثَبـت معـرفة اللغـة الثانـية بشهادة اإلتقان                . رمسـية أخـرى للجمعـية العامـة       

ــوي ــد      . اللغ ــري الق ــا توف ــي أساس ــرتآة ه ــة امل ــلى أن الغاي ــناء ع ــتوبة    وب ــة املك ــم اللغ ــلى فه رة ع
واملـنطوقة، قـّررت اجلمعـية العامـة أنـه يـتعني تعديـل دورات التدريب اللغوي يف األمم املتحدة                    

 ويف آخـر القـرارات املـتعلقة ـذا املوضـوع، طلبـت اجلمعـية العامـة إىل األمني         )20(.تـبعا لذلـك   
 إحدى لغات عمل األمانة العـام أن يـتكفل بـأن تنص إعالنات الشواغر على احلاجة إىل معرفة        

 )22)(21(.العامة، ما مل تكن مهام املنصب تتطلب لغة عمل معّينة

ــرارها  -٢٢ ــتها يف أن يكــون األشــخاص     ٥٠/١١ويف ق ــية العامــة عــن رغب ، أعربــت اجلمع
الذيـن تعّيـنهم املـنظمة متمكنني من واحدة على األقل من اللغات الرمسية الست وقادرين على                 

 ولـتلك الغاية، طلبت اجلمعية  )23(. إحـدى لغـات عمـل األمانـة العامـة     اسـتخدامها، إىل جانـب    
العامـة إىل األمـني العـام أن يكفـل تشـجيع اسـتخدام لغة أخرى من اللغات الرمسية الست على            
الـنحو الواجـب وأخـذ ذلـك االسـتخدام بعـني االعتـبار، خصوصـا عـندما جيـري النظر يف منح             

ــادة املر   ــية أو زي  كمــا قامــت اجلمعــية العامــة عــدة مــرات    )24(.تــبدرجــات عــلى ســبيل الترق
بتشـجيع موظفـي األمـم املـتحدة عـلى مواصـلة االنـتفاع النشط مبرافق التدريب املوجودة لدى            

 ويف أحــدث قــراراا املــتعلقة بالــتعددية اللغويــة، الحظــت اجلمعــية العامــة   )25(.األمــم املــتحدة
__________ 

بقرارات اجلمعية العامة الالحقة، وجرى ذلك      ) ٢٣-د ( باء  ٢٤٨٠أُكدت القرارات املتخذة يف إطار القرار     (20) 
 .٦١/٢٦٦ من القرار  ٢١ة آخر مرة يف الفقر 

وقد اتبع هذا عمليا، فكانت إعالنات . ١٨، الفقرة ٦١/٢٦٦؛ و٧، الفقرة ٥٩/٣٠٩انظر، مثال، القرارات  (21) 
اللغة اليت يشترط التمكّن التام منها صراحة، ولغة متثّل معرفتها مزية : الشواغر تشري عادة إىل فئتني من اللغات

 ). أو لغة رمسية أو غري رمسية أخرى لدى األمم املتحدةقد تكون هي لغة العمل األخرى(
فيما يتعلق بتنفيذ احلوافز اللغوية، ينص النظام األساسي ملوظفي األمم املتحدة على زيادات معّجلة للموظفني  (22) 

انظر (تحدة الفنيني اخلاضعني ملبدأ التوزيع اجلغرايف الذين لديهم معرفة وافية ومثبتة بلغة رمسية ثانية لألمم امل
وإضافة إىل ذلك، تدفَع العالوة اللغوية إىل ).  من املرفق األول للنظام األساسي ملوظفي األمم املتحدة٤الفقرة 

موظفي فئات اخلدمة العامة أو األمن أو التجارة واحلرف، وإىل موظفي اخلدمة امليدانية املؤهلني هلا، الذين 
 من املرفق األول للنظام األساسي لألمم ٧انظر الفقرة (الرمسية يتقنون أي لغتني من لغات األمم املتحدة 

انظر أيضا األمر اإلداري )). ١٠٠السلسلة ( من النظام اإلداري للموظفني ٦-١٠٣املتحدة؛ واملادة 
ST/AI/1999/2 بشأن اإلتقان اللغوي واحلوافز اللغوية١٩٩٩مايو / أيار١٣ املؤرخ . 

 .باجة القرار  انظر الفقرة اخلامسة من دي  (23) 
 . من منطوق القرار  ٣انظر الفقرة  (24) 
 .٦١/٢٦٦ من القرار  ٢٢ والفقرة ٥٩/٣٠٩ من القرار  ٩آخر مرة، يف الفقرة   (25) 
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عات املــزودة خبدمـات تـرمجة شــفوية؛   بارتـياح رغـبة األمانـة يف تشــجيع املوظفـني، يف االجـتما     
 )27)(26(.على استخدام أي لغة من اللغات الرمسية الست لديهم متكّن منها

 )28(وقـد أصـدر األمـني العـام لألمـم املتحدة، بصفته كبري املوظفني اإلداريني باملنظمة،             -٢٣
 ٨ املؤرخة ،ST/SGB/201ففي النشرة   . نشـرتني بشـأن اسـتخدام لغات العمل يف األمانة العامة          

ــوز ــيه /مت ــة بشــأن      ١٩٨٣يول ــة العام ــرض تذكــريه املوظفــني بالسياســة الرمســية لألمان ، ويف مع
يتعّين على كل ‘ ١‘: اسـتخدام لغـات العمـل، ذكـر األمـني العـام عـلى وجـه اخلصوص ما يلي         

إضــافة إىل ‘ ٢‘موظــف، حبكــم مقتضــيات تعييــنه، أن يعمــل إمــا باإلنكلــيزية وإمــا بالفرنســية؛  
ا أن الـلجان اإلقليمـية ألوروبـا وأمـريكا الالتينـية وغـريب آسـيا لديهـا أيضـا الروسـية           ذلـك، ومبـ  
 والعربية، على التوايل، كلغة عمل فيشترط على بعض املوظفني يف أمانات تلك         )29(واإلسـبانية 

دأبــت املــنظمة مــنذ عهــد قــدمي عــلى اتــباع سياســة  ‘ ٣ ‘)30(الــلجان أن يعملــوا باللغــة املقابلــة؛
ضمن نطاق ‘ ٤‘يع كـل املوظفني على أن يصبحوا متقنني ألكثر من لغة رمسية؛             مفادهـا تشـج   

األمانـة العامة ككل، ينبغي أن تكون لكل موظف احلرية يف أن يستخدم يف مراسالته املكتوبة               
هـذه السياسـة توسع يف إطار اللجان اإلقليمية        (إمـا اإلنكلـيزية وإمـا الفرنسـية حسـب اختـياره             

/  أيلول ٢٤ املؤرخة   ST/SGB/212ويف النشرة   ).  العمـل اإلضافية املقابلة    لتشـمل اسـتخدام لغـة     
، أعـــاد األمـــني العـــام تأكـــيد سياســـة األمانـــة العامـــة الـــيت وردت يف النشـــرة  ١٩٨٥ســـبتمرب 

ST/SGB/201          وذكـر األمني العام أن هذه السياسة، وإن     .  فـيما يـتعلق باسـتخدام لغـات عمـلها
وشّدد على أمهية وجود توازن لغوي   .  املمارسة العملية  كانـت وطـيدة، مل توضـع متامـا موضع         

__________ 
وانظر أيضا . ١١، الفقرة ٦١/٢٦٦؛ و٦، الفقرة ٥٩/٣٠٩؛ و٣، الفقرة ٥٦/٢٦٢انظر، مثال، القرارات  (26) 

 .A/56/656 من الوثيقة ٢٩الفقرة 
 نظر اجلمعية العامة يف هذا املوضوع عادة إىل تقارير األمني العام املرحلية اليت تقّدم عرضا حلالة تنفيذ يستند (27) 

خمتلف القرارات والقواعد اليت ترسي الترتيبات اللغوية ملختلف أجهزة األمم املتحدة وهيئاا، مبا يف ذلك حالة 
A/61/317 وA/58/363، يف اآلونة األحدث عهدا، الوثيقتني انظر، مثال. املهارات اللغوية ملوظفي األمانة العامة

 .، على التوايل٥٩/٣٠٩ و٥٦/٢٦٢املقدمتني عمال بقراري اجلمعية العامة 
 . من ميثاق األمم املتحدة   ٩٧انظر املادة  (28) 
 ).اإليكالك (يف الوقت احلاضر، هي اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبـي        (29) 
لغات عمل هذه اللجنة هي ) (اإليكا(ت الحقا جلنتان إقليميتان إضافيتان، مها اللجنة االقتصادية ألفريقيا أنشئ (30) 

لغات عمل ) (اإليسكاب(واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ) اإلنكليزية والعربية والفرنسية
 .)هذه اللجنة هي اإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية
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بـني موظفـي األمانـة وشّجع كل موظفي األمانة العامة الذين متثّل الفرنسية لغتهم الرئيسية، أو            
 .الذين يفّضلون العمل بتلك اللغة، أن يستخدموا الفرنسية يف مجيع مراسالم الرمسية

ــيش املشــ     -٢٤ ــر وحــدة التفت ــد تطــّرق تقري ــرة   وق ــيه يف الفق ــاله، إىل ٨تركة، املُشــار إل  أع
). ٨ و ٤ إىل   ٢انظر التوصيات   (اسـتخدام اللغـات يف خمتلف مؤسسات منظومة األمم املتحدة           

وأشــار الــتقرير عــلى وجــه اخلصــوص إىل عــيوب السياســة اللغويــة لألمــم املــتحدة، خصوصــا     
فعلى الرغم  : ST/SGB/212 و ST/SGB/201حسـبما عرضـت بالتفصـيل يف نشـريت األمـني العام             

مـن وجـود حـق رمسـي يف اسـتخدام أي مـن لغـيت العمـل فلـيس هـناك الـتزام مقـابل بأن ميتلك                  
. املوظــف حــىت معــرفة بدائــية بلغــة عمــل ثانــية أو بــأن يــأخذ دورة فــيها عــلى ســبيل األولويــة   

اصة والحظـت وحدة التفتيش املشتركة أن االعتبارات املتعلقة بالتسلسل اهلرمي والشواغل اخل     
بآفــاق الــتطور الوظــيفي كــثريا مــا تكــون هلــا غلــبة عــلى رغــبة املوظفــني يف ممارســة حقهــم يف    

كما الحظت . اسـتخدام لغـة قـد ال يكـون رئيسـهم، عـلى وجـه اخلصـوص، يتكـلمها بطالقـة                   
الوحـدة أن مـن احملـتمل أن يسـتمر عـدم تطبـيق النشـرتني املذكورتـني تطبـيقا تامـا مـا مل تتخذ                        

وإضـافة إىل ذلـك، أوصـت الوحـدة بـأن يعـاد الـنظر يف احلـدود بـني لغــات           )31(.تدابـري أخـرى  
العمــل املــأذون باســتخدامها وســائر اللغــات املســتخدمة يف العمــل؛ وينــبغي جعــل القواعــد          
األساسـية املـتعلقة باملتطلبات اللغوية يف إعالنات الشواغر أكثر توافقا وشفافية؛ كما ينبغي أن               

نترنت، يف آن واحد، باثنتني على األقل من لغات عمل األمانة      تنشـر إعالنات الشواغر عرب اإل     
 )32(.العامة تفاديا إلعطاء أي فئة لغوية مزّية غري منصفة

ولــدى تعلــيق أعضــاء جملــس الرؤســاء التنفــيذيني عــلى األجــزاء ذات الصــلة مــن ذلــك   -٢٥
ميكن أن تكون الـتقرير، رأوا أن قـدرة مؤسسات املنظومة على املنافسة ليست باملستوى الذي      

والحظــوا أن مـنظمام ال تــزال تواجــه  . علـيه بســبب الشـروط الســائدة فـيما يــتعلق باملرتـبات    
 )33(.صعوبة كبرية يف تعيني املوظفني ذوي املهارات اللغوية الالزمة واالحتفاظ م

 

__________ 
 .٧٥-٧١، الفقرات JIU/REP/2002/11انظر  (31) 
 .٦١-٥٠املرجع نفسه، الفقرات   (32) 
 (33) A/58/93/Add.1 ٤، الفقرة. 


