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 تنفيذي موجز 

  املتحدة األمم منظومة يف اللغات تعدد  
JIU/REP/2020/6 

 مقدمة  

 2019  لةتا   عملهتا  برانمج يف  املتحتد  األمم  ملنظومتة  التتابةتة املشتتتتتتتتتتتتتت كتة  التفتيش وحتد   أدرجت  
 املتحد .  لألمم  الةامة  األمانة  قدمته اق اح  على        بناء   املتحد   األمم  منظومة  يف  اللغات  لتةدد            استتتتتتةرا تتتتتا  

 على  املتحد   األمم  أهداف  حتقيق  يف  اللغات  ددتة  أمهية  على  ابستمرار  التأكيد  تمي  املنظمة،  إنشاء  ومنذ
 للمنظمتة  الثالث  الركتازز توطيتد يف مستتتتتتتتتتتتتتتامهتته علىو   املتحتد ، األمم  ميثتا  من 1 املتاد  يف املبني النحو
 من        أصيال          جزءا    شكلي  يذال  ،اتاللغ  وتةدد  اإلنسان.  وحقو   والتنمية،  الدوليان،  واألمن  السلم  وهي:
 املتحد   األمم  منظومة  مؤستتتتتستتتتتات  ميعجل  مكستتتتت   نفستتتتته  الوق   يف  وه  د ،املتح  لألمم  ةاجليني  شتتتتتفر ال

 .بينها مش ك والتزا 

 منه املتوخاة واألهداف االستعراض خلفية  

  تةدد   خالل   فمن   األطراف.   املتةدد    لالتصتتتتتاالت   ابلنستتتتتبة          جوهري           عنصتتتتترا    ات اللغ   تةدد   زال ي   ال  
  احلكومية   اهليئات   قرارات   مها     ختد    الت   الشتتتةو    م تفه   أن   املتحد    األمم   منظومة   مؤستتتستتتات   تكفل   ، ات اللغ 

  الصتةيد   على   املتحد    األمم   منظومة   تتواصتل   ، ات اللغ   تةدد   فبفضتل   هبا.   وتقبل   وتطبقها   تراعيها   أن و   الدولية 
ر   الستكان،   فئات   أ تة    مع   الةاملي  ضت    وتةال   املةونة،   وتقد    املفاو تات،   طاولة   إل   املتنازعة   األطراف         وحت 
  والةدالة   الكرامة   فهم   مبستتويت   وتنهض   األستاستية،   واحلريت   اإلنستان   حقو        فهم    وتنشتر   الكوارث،   خماطر 
  لةا    املستتتتتتتتتتتتتدامة   التنمية   خبطة   ابلنهوض   املتحد    األمم   منظومة   التزا    أتكيد   يتكرر   ات اللغ   وبتةدد   للجميع. 

 .    ا  هدف   17  جمموعها و   املستدامة   التنمية   أهداف   لتحقيق   عنها   غن   ال   وسيلة   ابعتباره   ، 2030
  املتحد    األمم   منظومة   مؤسسات   نطا    على   ات اللغ   تةدد   استةراض   هو   التقرير   هذا   من   والغرض  
  إل   اإلشتتتتتتتار    مع   القازمة،   واآلليات   واملمارستتتتتتتات   والستتتتتتتياستتتتتتتات   االستتتتتتت اتيجيات   )أ(   يلي:   ما   دراستتتتتتتة   بغية 

 إدار    جمالس   أو   ية التشتتتتتتتتتترية   اهليئات   اعتمدهتا   الت   اللغات   تةدد   بشتتتتتتتتتتأن   الصتتتتتتتتتتلة   ذات   املقررات   أو   القرارات 
  وتةزيزه    اللغات   تةدد   لتشتتتتتتتتتتجيع   املوظفني   حوافز   ) (  املشتتتتتتتتتت كة    التفتيش   وحد    يف  املشتتتتتتتتتتاركة   املنظمات 
 واجملتمع   اخلاص   والقطاع   األكادميية   األوستا    )مع   اخلارجية   والشتراكات   املوارد   استتددا   حتستني   فرص  )ج( 
  أمور،   مجلة   يف   يتةلق،   )فيما   ذلك   نطبق ا   حيثما   الرقمي،   الةصتتتتتتتتتتتتر   يف   اللغوية   التكنولوجيات   وكذلك   املدين( 

  املؤمترات    وإدار    الشتتتتتتتبكية    واملواقع  االجتماعي   التواصتتتتتتتل   وستتتتتتتاز    ذلك   يف   مبا   واملةلومات،   ابالتصتتتتتتتاالت 
  لوحد    الستتتتتتتتتابقة   التوصتتتتتتتتتيات   وجاهة   مدى   )د(   والتةلم(    والنشتتتتتتتتتر    التحريرية    وال مجة   الشتتتتتتتتتفوية    وال مجة 
 التوصيات.   تلك   تنفيذ   وحالة   اللغات   تةدد   بشأن   املش كة   التفتيش 
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 الرئيسية واالستنتاجات النتائج  

 عمل وخطط اسرتاتيجي إطار إىل      يرتج م كلي  منظور وجود عدم  

 تشتتتجةان  توصتتتيتني  اللغات  تةدد عن  2011  لةا   تقريرها  يف املشتتت كة  التفتيش وحد   أصتتتدرت 
 عمل  "خط   واق اح  استت اتيجيات"  "صتتياغة  على  املتحد   األمم  منظومة ملؤستتستتات  التنفيذيني  الرؤستتاء

 االستتتتتةراض هذا      خل ص  ذلك،  ومع  منظماهتم.  داخل  بفاعلية"  اللغات  تةدد  تنفيذ  أجل  من  استتتت اتيجية
 على          تقريبا    ستتنوات عشتتر  مرور  بةد  حىتو   ها،مةظم  يف املتحد   األمم  منظومة  مؤستتستتات  أماانت  أن  إل

 إجراءات  ق حت  ومل  استتتتتتتتتت اتيجيات  صتتتتتتتتتت ت مل  فهي  كورتني،ذ امل  التوصتتتتتتتتتتيتني       بةد    ذ     نف   ت مل  ،التقرير  صتتتتتتتتتتدور
 يف  لكمت ال  املشتتتت كة  التفتيش وحد   يف  املشتتتتاركة  املنظمات  غالبية  فإن  ولذلك،  صتتتتلة.  ذات  استتتت اتيجية
 تةدد  نفاذوإ  عا   بوجه     ا  منصتف           ستتدداما  ا  اللغات  استتددا         وير شتد       ينظ م             است اتيجيا           إطارا    احلا تر  الوق 
 الرابع(. املرفق )انظر مةاملنظ يف اللغات

  التنفيذيني   الرؤستتتتتتتتتتتتتاء  املشتتتتتتتتتتتتت كة   التفتيش   وحد    أوصتتتتتتتتتتتتت    اللغات،   تةدد   عن   2011  عا    تقرير   ويف  
 مبستاعد    اللغات   تةدد   ذ إنفا   يتولون   ات اللغ   تةدد   لشتؤون   منستقني   املستؤولني"   "كبار   بةض   بتةيني   للمنظمات 
  وحد    يف   املشتتتتتتاركة   للمنظمات   التنفيذيني   ء ؤستتتتتتا الر   أن   إل          ونظرا    منظماهتم.   نطا    على  املنستتتتتتقني   من   شتتتتتتبكة 
  تةيد   أن   ينبغي         كامال ،           تنفيذا    التوصتية   هذه   لتنفيذ   الالزمة   الةناصتر   مجيع   االعتبار   يف   يضتةوا   مل  املشت كة   التفتيش 
 مسؤوليات.   من   إليهم        ي سند   ا م و   اللغات   تةدد   شؤون   منسقي   تةيني   شرو    يف   النظر   املةنية   املنظمات 

 املنظمات داخل اللغات لتعدد الفعلي اإلنفاذ  

 األدا  وه اللغتتات وتةتتدد رستتتتتتتتتتتتتتتتالتهتتا. وعتتامليتتة املنظمتتة عتتامليتتة يف املتحتتد  األمم جوهر يتمثتتل 
 شتتتتتتتتةو   أي  اجلماهريية، قواعدها  مع  التواصتتتتتتتتل ألغراض  أو  إدارهتا،  ألغراض  ستتتتتتتتواء  للمنظمة  الرزيستتتتتتتتية

 الطابع  أن  املتحد   األمم  مةظو من  ملؤستتتتتستتتتتات  التأستتتتتيستتتتتية  الصتتتتتكوك  أكدت  وقد  .فيها  األعضتتتتتاء  دولال
 وأن       لغوي   مؤهلني يكونوا أن ينبغي التتذين موظفيهتتا، يف تجلىي أن ينبغي املتحتتد  األمم مليثتتا  الةتتاملي
 األمم  قضتتتتتتية  ملستتتتتتاند   اللغات  تةدد     ه دميو   الةمل.  ولغات  الرمسية  اللغات  من واحد   لغة  من  أكثر  يتقنوا
 واال تتتتتتتتطالع  القانون،  وستتتتتتتتياد   اإلنستتتتتتتتان  حقو   وتةزيز  ،واألمن  الستتتتتتتتال   بصتتتتتتتتون  يتةلق  فيما  املتحد 

 أن  إل  ابلنظر  ستتتتتيما  وال  خاص،  بوجه  التنمية  جمال  ويف  املستتتتتتدامة.  للتنمية        خدمة    التشتتتتتغيلية  ابألنشتتتتتطة
 املهم  من  ،2030  عا   وخطة  املستتتتتتتدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  موعد عن  يفصتتتتتتلنا  الزمن  من        واحدا          عقدا  
 حىت  احمللية،  اللغات  هافي  مبا  الشتتتةو ،  بلغات  امليدان  يف املتحد   األمم  منظومة  مؤستتتستتتات  تتواصتتتل  أن
 الرك . عن أحد يتدل  ال

  اللغة،   ثنازيي   األقل   على   األماانت   بةض   موظفو   يكون   أن   ينبغي   الستتارية،   اإلدارية   للقواعد          ووفقا   
  هبمتا.  التواصتتتتتتتتتتتتتتتل  على  وقتادرين   املةنيتة  املنظمتات   لغتات  من  األقتل  على  لغتني  من  متمكنني  يكونوا  أن  أي 
 املشتتتتت كة،   التفتيش   وحد    يف   مشتتتتتاركة   منظمات   بضتتتتتع   يف   إال   رمسية  بصتتتتتور    اللغة   أحادية   أماانت   توجد  وال 
 األمم   منظومة   مؤستتستتات   أن   إل   االستتتةراض   وخلص   األول(.   املرفق   )انظر   اإللزا   هذا   ملثل   وجود   ال   حيث 
 لل قية.   املوظفني   اختيار   أثناء   وال   التةيني   مرحلة   يف   ال   الصلة،   ذات   القواعد   تنفذ   ال   املتحد  
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 ابعتبددار   اللغددات تعدددد تدددعم اليت املنظومددة نطددا  على املبددادرات يف التقدددم بطء  
 للمنظومة األساسية القيم من

 احملتدد  ابلطلت   يتةلق فيمتا تقتد  أي إحراز عن     بل   قتد  الةتا  األمني يكن مل  ،2017 عتا  حىت 
 املةين  املتحد  األمم  منظومة  يف  التنفيذيني  الرؤستتتتاء  جملس  رزيس  بصتتتتفته  الةامة  اجلمةية  إليه  وجهته  الذي

 تدذ   ي   ومل  املتحد "،  األمم  منظومة  داخل  اللغات  تةدد  بشتتتتتتتتتأن  ومنستتتتتتتتتق  شتتتتتتتتتامل  "هنج  لدعم  ابلتنستتتتتتتتتيق
 .2011 عا  يف الصادر  الصلة ذات املش كة التفتيش وحد  لتوصيات          استجابة   اآلن حىت إجراء أي
  الةامة   اجلمةية   شتتتؤون  إلدار    الةا    األمني   ة وكيل   الةا    األمني       عني    ، 2018  ستتتم  ل/دي األو   كانون   ويف  

 املنظمتات   بني  فيمتا  حوار  إقتامتة   إل   بتادر ت  كي   املتحتد   األمم   يف   اللغتات  لتةتدد  لشتتتتتتتتتتتتتؤون     ة  منستتتتتتتتتتتتتقت  واملؤمترات 
 مة. نظو امل   نطا    على   احلوار   ذلك   د و ق ت و   اللغات   تةدد   بشأن   التنفيذيني   الرؤساء   جملس   يف   األعضاء 

       تطل عي مسار أجل من  

 وجود  عد   من        بدءا    اللغات،  تةدد  إزاء  متستتتق  هنج  وجود عد   أتكيد  احلايل  االستتتتةراض  أعاد 
 إل  ابالفتقار           وانتهاء    املتحد   األمم  منظومة  يف  الةمل"  و"لغة  الرمسية"  "اللغة  ملصتتتتتتطلحي  مشتتتتتت ك  تةري 
 على       مت بع  هنج  إلو   املشتتتتت كة،  التفتيش وحد   يف  كةاملشتتتتتار   املنظمات  يف  اللغات  لتةدد  استتتتت اتيجي  إطار
 املنظومتة نطتا  على املصتتتتتتتتتتتتتتطلحتات  ملواءمتة اآلن الوقت  حتان وقتد  املستتتتتتتتتتتتتتتألتة. هتذه إزاء  املنظومتة  نطتا 
 اللغات. بتةدد تتةلق أخرى مسازل جان  إل التنفيذيني الرؤساء جملس إطار يف ناقشتهاملو 

 مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات  نطا   على  الراهنة  للحالة  متةمق  ليلحت  إل            واستتتتتتتتتتنادا    تقد ،  ما  كل   تتتتتتتتتوء  ويف 
 هذه بني  ومن  إجراءات.  ختاذاب  رمسية  توصتتتتتتتتتتتتتتيات  ستتتتتتتتتتتتتتبع  التقرير  هذا  يتضتتتتتتتتتتتتتتمن  املتحد ،  األمم  منظومة

 مجيع  يف دار اإل  جمالس  أو  التشتتتتتتتتتتتتريةية  اهليئات  إل  موجهة  توصتتتتتتتتتتتتيات  ثالث  هناك  الرمسية،  التوصتتتتتتتتتتتتيات
 واحد   وتوصتية  التنفيذيني،  رؤستازها  إل  توصتيات  وثالث  ة،املشت ك  التفتيش وحد   يف  املشتاركة  املنظمات
 الرؤستتتتتتتتتتاء  إل  املوجهة  األربع  التوصتتتتتتتتتتيات  تنفيذ        كثريا    ر        وستتتتتتتتتتيتيستتتتتتتتتت    املتحد .  لألمم  الةا   األمني  إل  فق 

 التوقي  حيث  من          مناستتتتتتتبا            تنفيذا    وحده(  الةا   األمني  إل  املوجهة األخري   التوصتتتتتتتية  فيها  )مبا  التنفيذيني
 اجلهات هذه  تتول  لوو  اإلدار   جمالس  أو  التشتتتتتتتتتتتتتريةية  اهليئات  من  الصتتتتتتتتتتتتتري  الدعم  هلا  يتوافر  ول  ،       وفةاال  
 .هاتنفيذ من للتحقق التنفيذيني الرؤساء مع متابةتها

 التوصيات  

 1 التوصية  

 إدارهتا،  جمالس  أو  املتحدة  األمم  منظومة مؤسدسدات  يف  التشدريعية  اهليئات  تطلب  أن  ينبغي 
 االسددددرتاتيجية  للسددددياسددددات  إطار  إبعداد       بعد    يقم  مل  الذي  التنفيذي  الرئيس  إىل  مؤسددددسددددته، يف  كل

 ألغراض  وتشدددددددددددغيليدة  إداريدة  توجيهيدة  مببداد          ي شدددددددددددف عده  وأن  بدذلد ،  يقوم  أن  اللغدات،  بتعددد  املتعلقدة
 اعتماد . بغية 2022 عام هناية حبلول يعرضه وأن ، ذانفإ
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 2 التوصية   

 إدارهتا،  جمالس  أو  املتحدة  األمم  منظومة مؤسدسدات  يف  التشدريعية  اهليئات  تطلب  أن  ينبغي 
 تنسددددديق جهة  أو      قا        منسددددد           كبريا           مسدددددؤوال         بعد        عي  ي  مل  الذي  التنفيذي  الرئيس  إىل  مؤسدددددسدددددته، يف  كل

 إطار  تنفيذ  تنسدددددديق  مبهمة  إليه  د      ي عه    ،2022  عام  هناية  حبلول  ذل   فعلي  أن  اللغات،  تعدد  لشددددددؤون
 للمسدؤوليات  واضد   حتديد  مع  ،منظمته  نطا   على  اللغات  بتعدد  قةاملتعل  االسدرتاتيجية  السدياسدات

 املفوضة. والسلط املسندة

 3 التوصية   

  أن   بعد،   ذل    يفعلوا   مل   الذين   املتحدة،   األمم   منظومة  ملؤسدددسدددات   التنفيذيي   للرؤسددداء   ينبغي  
  اسدتقطا    إىل   ية الرام   سدياسداهتم   تعزيز   أو   إعداد   إىل   االقتضداء،   حسدب   ، 2022  عام   هناية   حبلول   يبادروا 
  الكفددداءات  ذوي  من  اللغدددات  مبوظفي  االحتفدددا   إىل و        جدددددا   شددددددددددفويي  ومرتمجي  حتريريي  مرتمجي 

  املتعلقدة  االشددددددددددرتاطدات  حتدديدد   مع  املوظفي   خلالفدة  خطط  إعدداد  ذلد   يشددددددددددمدل   أن  على  واملهدارات، 
 معات. ا ال   مع   التواصل   برامج   نطا    توسيع   عن        فضال    املطلوبة،   اللغوية   والتشكيالت   ابللغات 

 4 التوصية   

  كل   إدارهتا،   جمالس   أو   املتحدة   األمم   منظومة   مؤسدسدات   يف   التشدريعية  اهليئات   تطلب   أن   ينبغي  
  ، 2022  عام   هناية   حبلول   يسدددددددتحد ،   أن   بذل ،        بعد    يقم   مل   الذي   التنفيذي   الرئيس   إىل   مؤسدددددددسدددددددته،   يف 

  الرمسية   ا لغاهت   يف   مؤسددسددته   وظفي مل   اللغوية  املهارات   وحتسددي   املسددتمر   التعلم   على   تشددجع   م      تعل   سددياسددات 
 . الغرض   لذل   التمويل   من   يكفي   ما   رصد   مع   االقتضاء،   حسب   أخرى،   لغات   يف   وكذل  

 5 التوصية  

 اإلدارية  اللجنة  إىل  يطلبوا  أن  املتحدة  األمم  منظومة  ملؤسددسددات  التنفيذيي  للرؤسدداء  ينبغي 
 إنشددددداء  ابلتنسددددديق  املعين  املتحدة  األمم  مةملنظو   التنفيذيي  الرؤسددددداء  جمللس  التابعة  املسدددددتوى  الرفيعة
 لتدددريس املتحدددة األمم منظومددة لغددات إطددار إبعددداد     ي عىن ،2022 عددام هنددايددة حبلول عددامددل، فريق

 وهو  الرمسية،  السددد   املتحدة  األمم  لغات  يف  الكفاءة شدددهادات  وإصددددار  وللتقييم  وتعلمها  اللغات
 لألمم  العدامدة األمداندة  أجنزتده الدذي  العمدل     ج  ائنتد   مجلتهدا من  أمور إىل  يسدددددددددددتندد أن ميكن  الدذي اإلطدار

 اجملال. هذا يف ابلفعل املتحدة

 6 التوصية  

 جملس  يف  أعضددداء بصدددفتهم  املتحدة،  األمم  منظومة ملؤسدددسدددات  التنفيذيي  للرؤسددداء  ينبغي 
 اللجنة  إىل توجيهاهتم  يصدددددددددددروا  أن  ابلتنسدددددددددديق،  املعين  املتحدة  األمم  ملنظومة  التنفيذيي  الرؤسدددددددددداء

 اللغات  تعدد  إزاء  املنظومة  نطا   على          ومنسددددددقا          شددددددامال         هنجا    تضددددددع  أبن  املسددددددتوى  الرفيعة  اريةاإلد
 املتحدة. األمم منظومة مؤسسات لدى األساسية القيم من ابعتبار 
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 7 التوصية  

 على  ميثلونده  الدذين  املقيمي، املنسدددددددددددقي  قيدام  املتحددة  لألمم  العدام  األمي يتوخى أن  ينبغي 
 هافي  مبا  ،الوعي  إذكاء  ملبادرات  ابلتخطيط  طرية،     الق    املتحدة  األمم  أفرقة  ويقودون  يطر      الق    الصددددعيد

        تعبريا    بوصددفه  اللغات  تعدد  بتعزيز  املتعلقة املناسددبات  من  غريها  أو  ابللغات  متعلقة  مناسددبات  تنظيم
 .2030 عام خطة من األخري العقد خالل املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ووسيلة التنوع عن

 النص،  يف  الةريض  ابخل   مبينة  "مرنة"  أو  رمسية غري  توصتتيات      ستت     الرمسية  التوصتتيات        وتكم ل 
 يف  اللغات  تةدد  حبالة  النهوض  مواصتتتتتلة  بغية  التنفيذيني  الرؤستتتتتاء  إل  مقدمة  إ تتتتتافية  اق احات  بوصتتتتتفها

 123و  83  الفقرات  يف  املرنة  التوصتتتتتتتتيات  هذه على  االطالع  وميكن  املنظومة.  نطا   وعلى  مؤستتتتتتتتستتتتتتتتاهتم
 .194و 188و 185و 135و
 يلي: ما لإ احملدد  للحاجة تلبية اختاذها يتةني الت اإلجراءات املرنة التوصيات هذه       وتبني   

  التكنولوجيات   استتددا    املتحد    األمم   منظومة   ملؤستستات   التنفيذيون   الرؤستاء   يستتةرض   أن  •
  على   املةلومات   لتكنولوجيا   ستتتتتتستتتتتتية املؤ   واألدوات   النظم   يف   وتةميمها           داخليا           املطو ر    اللغوية 
 . ( 83  )الفقر    اجملال   هذا   يف   كلي   هنج   واتباع   املؤسسات   أماانت   نطا  

  لكي  املتحد    األمم   منظومة   نطا    على   القياد    إطار   التنفيذيون   الرؤستتتتتتتتتتتتتاء   يستتتتتتتتتتتتتتةرض   أن  •
         أستتتاستتتا    تتجلى   أن   ينبغي   والت   القاد ،   الختيار   الالزمة   اللغوية  املهارات  اشتتت اطات   يشتتتمل 
 . ( 123  )الفقر    وظازفهم   توصي    ويف   املقيمني   املنسقني   يف  توفرها   املطلو    املواصفات   يف 

 املوارد  إدار   يف  ستتتتياستتتتات  من  يتبةونه  فيما  للمؤستتتتستتتتات  التنفيذيون  الرؤستتتتاء  يدرج  أن •
 التوظي ،  مرحلة  من        بدءا    اللغات،  متةدد   عاملة  قو   إلمناء  الالزمة  التدابري  البشتتتتتتتتتتتتترية
 املستتتتتتتتتتتتتتتار يف  اللغويتة املهتارات واشتتتتتتتتتتتتتت ا  ختدمتهم ف   طوال  للموظفني التدعم وتوفري
 .(135 )الفقر  الوظيفي التقد  ألغراض األداء تقييم وبنود الكفاءات  من الوظيفي

 تةدد  إلعمال  الدعم  املتحد  األمم  منظومة  ملؤستتتتتتتستتتتتتتات  التنفيذيون  الرؤستتتتتتتاء  يوفر  أن •
 بلغتات  حمتوى توفري على ال كيز مع املةتارف،  وتبتادل  االتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت جمتال يف اللغتات
 التواصتتتتتتتتل  وستتتتتتتتتاز   يف  وللحستتتتتتتتتاابت  اإلن ن   شتتتتتتتتتبكة  على  الرمسية املواقع  يف  متةدد 

 .(185 )الفقر  الةاملي الصةيد على االجتماعي
 للمناستتبات  ال ويج  يف  املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  حذو  التنفيذيون  الرؤستتاء  حيذو  أن •

 يتولوا  وأن  اللغات،  أي   مببادرات       مةا    الحتفلال  إليها  ينضتتتتتتتموا  وأن  ابللغات،  املتصتتتتتتتلة
 مع  والشتتتراكة  ابلتةاون         الق طري  الصتتتةيد  على  إليها  املبادر  أو  األنشتتتطة هذه  مثل  قياد 
 .(188 )الفقر  ومتثيلياهتا األعضاء الدول وكاالت سازر

  تةري    و تتتتتتتع   مستتتتتتتألة   املتحد   األمم   منظومة   ملؤستتتتتتتستتتتتتتات   التنفيذيون   الرؤستتتتتتتاء   يتناول   أن  •
  اإلدارية   اللجنة   إطار   يف   الةمل"   "لغة   ومصتتتتطل    الرمسية"   "اللغة   مصتتتتطل    من   لكل   مشتتتت ك 
  مق حات   االقتضتتتاء،   عند   يةر تتتوا،   وأن   التنفيذيني،   الرؤستتتاء   جمللس   التابةة  املستتتتوى   الرفيةة 
 . ( 194  )الفقر    إدارهتا   جمالس   أو   ملؤسساهتم   التشريةية   اهليئات   تةتمدها   لكي   الشأن   هذا   يف 

 املنظومة  نطا   على  مبادرات  اختاذ  التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتتتتاء  من  املرنة  صتتتتتتتتتتتتياتتو ال  بةض  وتتطل  
 املبادرات. تلك دعم أو ابلتنسيق املةين التنفيذيني الرؤساء جملس مستوى على
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 مقدمة -     أوال   

 أساسية معلومات -ألف 

 وحتتد  عمتتل برانمج يف املتحتتد  األمم منظومتتة يف اللغتتات بتةتتدد املتةلق االستتتتتتتتتتتتتتتةراض      أ درج -1
 األمم  إنشتتتتتتتتتاء  ومنذ  املتحد .  لألمم  الةامة  األمانة  قدمته  اق اح لىع        بناء    ،2019  لةا  املشتتتتتتتتت كة  التفتيش
 1  املاد   يف  املبني  النحو  على  املنظمة  أهداف  حتقيق  يف  اللغات  تةدد  أمهية  على  مستمر  يدوالتأك  املتحد 
 الدوليان،  واألمن  الستتلم  وهي  للمنظمة  الثالث  الركازز  توطيد  يف  مستتامهتها  ويف  املتحد ، األمم  ميثا   من

 املتحد ،  لألمم  ةياجلين  شتفر ال  من        أصتيال         جزءا    شتكلي  يذال  اللغات،  وتةدد  اإلنستان.  وحقو   والتنمية،
 .بينها مش ك والتزا  املتحد  األمم مؤسسات جلميع مكس  نفسه الوق  يف وه
 التشتتريةية  اهليئات  من  الةديد  أعمال  جدول يف          متكررا          بندا    اللغات  تةدد  مستتألة  ح     تت     أ    قدو  -2

 ر    نظ     ي    حيث   ،تحدامل  لألمم  الةامة  اجلمةية  فيها  مبا  املتحد ، األمم  منظومة  مؤستتستتات  يف اإلدار   وجمالس
 اللذان  (1)اتاللغ  لتةدد  الستتتتتتابقان  االستتتتتتتةرا تتتتتتان  وأشتتتتتتار  .1995  عا   منذ  ستتتتتتنتني  كل  مر   البند هذا  يف

 املتكرر   الةا   األمني  ودعوات  (2)الةديد   القرارات  من  ابلرغم  ،أنه  إل املشتتتتتتتتتتتتتت كة  التفتيش وحد   أجنزهتما
 اللغوية  ال تيبات  حتدد  الت  ابلقواعد  الصتتتتتار   للتقيد  ءاألعضتتتتتا  الدول  توليها  الت  احلامسة  األمهية  تؤكد  الت

 للغات  وا تتتتتتتتت   تفضتتتتتتتتتيل  من  يظهر  ما  إهناءو   اللغات  بني  التكافؤ  حتقيق  يتةني  يزال ال  اهليئات،  ملدتل 
  أخرى. لغات حسا  على مةينة

 تةدد  بشتتأن  2011  لةا   املشتت كة  التفتيش  وحد   استتتةراض  فريق      خل ص  اخلصتتوص،  وجه  وعلى -3
 وللتغلتت   املنظومتتة. نطتتا  على اللغتتات لتةتتدد الكتتامتتل ذانفتت اإل تة ض متكرر  عوازق وجود إل اللغتتات
 مببادئ  احلاز   االلتزا   املتحد  األمم  منظومة  مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات  بديت  أن  املفتشتتتتتتتتتون  اق ح  الةوازق، هذه  على
 إل  املفتشون  تهىوان  .(3)األماانت  يف  الةمل  للغات املتتتتتتتتتساوي  واالستتتتتتتتتددا   الرمسية  اللغات  بني املساوا 
 بني  الستتتتتتتتتتتتتتليم  التوازن  لتحقيق جاد   خطوات  "تتدتذ  أن  ينبغي اإلدار   جمالس  أو  التشتتتتتتتتتتتتتتريةيتة  اهليئتات  أن

 .(4)الالزمة" املوارد ختصيص وبني اللغات لتةدد الفةال التطبيق
 األمم  منظومة  يف  التنفيذيني  الرؤستتتتتاء  جملس  رزيس  بصتتتتتفته  الةا ،  األمني  الةامة  اجلمةية  ودع  -4
 األمم  منظومة  داخل  اللغات  تةدد  بشتتتتتتتتتتتأن  ومنستتتتتتتتتتتق  شتتتتتتتتتتتامل  "هنج  دعم  إل  ابلتنستتتتتتتتتتتيق،  املةين  تحد ملا

 التدعو  هتذه  اللغتات،  تةتدد بشتتتتتتتتتتتتتتتأن األخري   قراراهتتا يف  صتتتتتتتتتتتتتتراحتة،  الةتامتة  اجلمةيتة وربطت   .(5)املتحتد "
2011 لةا   غاتالل  تةدد  بشأن  املش كة  التفتيش  وحد   تقرير  يف  الوارد   التوصيات  من       بةد    ذ     ينف   مل مبا

 (6 ). 
 فةالية   تتتتمان  على ستتتتاعدي  اللغات  "تةدد  أن  الةلنية  بياانته  يف         مرارا    الةا   األمني  أكد  الصتتتتدد، هذا  ويف
  .(7)املتحد  لألمم     سا        مؤس    ومبدأ أساسية قيمة بوصفه األطراف" املتةدد نظامنا

__________ 

(1) JIU/REP/2002/11 وJIU/REP/2011/4. 
  :املوقع يف سنتني( كل  )مةظمها الةامة اجلمةية قرارات انظر (2)

resources-www.un.org/dgacm/content/multilingualism. 
(3) JIU/REP/2011/4،  197 الفقر. 
(4) JIU/REP/2011/4،  199 الفقر. 
 .328/71و ،324/69و ،292/67 الةامة اجلمةية قرارات (5)
(6) JIU/REP/2011/4. 
   :الراب  هذا على "SG on multilingualism – a core value of the United Nations" انظر (7)

www.un.int/news/sg-multilingualism%E2%80%94-core-value-united-nations. 

file://///conf-share1/Home/Balan/www.un.org/dgacm/content/multilingualism-resources
http://www.un.int/news/sg-multilingualism%E2%80%94-core-value-united-nations
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 تةدد  خالل  فمن  األطراف.  املتةدد   لالتصاالت  ابلنسبة         جوهري           عنصرا    اتاللغ  تةدد  زالي  وال -5
 وتراعيهتا التدوليتة احلكوميتة اهليئتات قرارات تفهم مهتا    ختتد   الت الشتتتتتتتتتتتتتتةو  أن املنظمتات تكفتل ،اتاللغت 

 مع  الةاملي  الصتتتتتتتتتتةيد  على  املتحد   األمم  منظومة  تتواصتتتتتتتتتتل  ،اتاللغ  تةدد  وبفضتتتتتتتتتتل  هبا.  وتقبل  وتطبقها
ر  الستتتتتتكان،  فئات  أ تتتتتتة  ضتتتتتت   تصتتتتتتدىوت  املةونة،  وتقد   املفاو تتتتتتات،  طاولة  إل  املتنازعة  األطراف        وحت 

 الكرامة فهم  مبستتتتتتويت  وتنهض  األستتتتتاستتتتتية،  واحلريت  اإلنستتتتتان  حقو  فهم  وتنشتتتتتر  الكوارث،  داطرمل
 خبطتتتتة ابلنهوض املتحتتتتد  األمم منظومتتتتة التزا        جمتتتتددا   يتتتتتأكتتتتد اتاللغتتتت  تةتتتتددبو  .(8)للجميع والةتتتتدالتتتتة
 .      هدفا   17 هاعدد جمموعو  املستدامة التنمية أهداف لتحقيق عنها غن ال وسيلة ابعتبارها ،2030 عا 

 واألهداف النطا  -ابء 

 املتحد  األمم  وصتتتتناديق  املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  يف  اتاللغ  تةدد  االستتتتتةراض  هذا  لتناو ي -6
 املنظومة        تناو ل  توخىي  االستتتتتةراض  أن  ومع  الذرية.  للطاقة  الدولية  والوكالة  املتدصتتتتصتتتتة  ووكاالهتا  وبراجمها
 املنظومة  نطا   على انتشتتتتتتتتتتارها  ملدى        نظرا    الرزيس، وراحمل  هي  املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  فإن  ا،ملهأبك
 وبراجمهتتا املتحتتد  األمم صتتتتتتتتتتتتتتنتتاديق مةظم هتتافي مبتتا الكيتتاانت، من لةتتدد اللغويتتة اخلتتدمتتات        تقتتد    حيتتث

 (.64 الفقر  انظر ،املةلومات من مزيد على )لالطالع

 األمم  منظومة  مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات  نطا   على  اتاللغ  تةدد  استتتتتتتتتتةراض هو  رالتقري هذا  من  واهلدف -7
 يلي: ما دراسة بغية املتحد 

 القرارات   تتتتتتتتتوء  يف  القازمة  واآلليات  واملمارستتتتتتتتتات  والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات  االستتتتتتتتت اتيجيات )أ( 
 املنظمات  إدار   جمالس  أو  التشتتتتريةية  اهليئات  اعتمدهتا  الت  اتاللغ  تةدد  بشتتتتأن  الصتتتتلة  ذات  املقررات أو

 املش كة  التفتيش وحد  يف ةاملشارك

 ه ز وتةزي اللغات تةدد تشجيعل املوظفني وافزح ) ( 

 والقطاع  األكادميية  األوستا   )مع  اخلارجية  والشتراكات  املوارد  استتددا  حتستني  فرص )ج( 
 يتةلق  )فيما  ذلك  ينطبق  حيثما  الرقمي،  الةصر  يف  اللغوية  التكنولوجيات  وكذلك  املدين(  واجملتمع  اخلاص
 الشتتتتبكية   واملواقع االجتماعي  التواصتتتتل  وستتتتاز  حستتتتاابت  هافي  مبا  واملةلومات،  االتصتتتتاالت  منها  رمو أب

  والتةلم(  والنشر  التحريرية  وال مجة الشفوية  وال مجة املؤمترات  وإدار 
 بشتتتتأن املشتتتت كة  التفتيش  وحد   عن  صتتتتدرت  أن  ستتتتبق  تال  التوصتتتتيات  وجاهة  مدى )د( 

 التوصيات. تلك تنفيذ وحالة اتاللغ تةدد

 واملمارستتتتتات  اللغات  تةدد  إعمال  يف  املستتتتتتفاد   الدروس       تبني    إل        أيضتتتتتا    االستتتتتتةراض  ويهدف -8
 حتقيق  حنو  وموجه  متستتق  إطار  يف  املتحد   األمم  منظومة  نطا   على غرارها  على الستتري  يتةني  الت  اجليد 
 اء.االقتض حس  املواءمة، وحتسني والتةاون التنسيق تةزيز مع النتازج،

 والتحدايت القيود -جيم 

  بةض   ألن   اللغات،   لتةدد  الناجز    غري   الفوازد   أو  االحتياجات   جموع مب   شتتتتامل   بيان   تقدمي   يتستتتتن   مل  - 9
  تمكن ي   مل   كما   اإلطال .   على   عنها   بياانت   تقد    مل   أو  امليزانيات   عن   جززية   بياانت   ستتتتتتتتتتوى   تقد    مل   املنظمات 
  عن        فضتتتتتتتتتتتال    التكنولوجيا،   جمال   يف  واالستتتتتتتتتتتتثمارات   قات النف   عن   مصتتتتتتتتتتتنفة   بياانت   تقدمي   من  املنظمات   بةض 

__________ 

  مذكرات شتتبكة  لتأستتيس  الةاشتتر   الذكرى  مبناستتبة  فيويت،  ريبريو  لويزا  ماري  الةا ،  األمني  ديوان  رزيستتة  ألقته  بيان  من  ( 8) 
 . 2017 نيسان/أبريل   21 يف      ع قد  الذي  تفاهم  مذكرات  على  املوقةة  جامةات لل  اخلامس  املؤمتر  أثناء  التفاهم، 
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  عد    تقد    مل   اإلمجال،   وجه   وعلى  االستتتتتثمارات.   تلك   بفضتتتتل   حتقق    الت   األخرى   التحستتتتينات   أو  الوفورات 
 املش كة.   التفتيش   وحد    استبيان   بواسطة   نوعية   مةلومات   على   احلصول   طلبات   على   كافية          ردودا    منظمات 

 "اللغات   تةدد"  ملصتتتتتتتتتطل           تةريفا    تقد  مل  الستتتتتتتتتابقة  املشتتتتتتتتت كة  التفتيش  د وح  تقارير  ألن         ونظرا   -10
 ستتيا   يف  التةاري  هذه  على  وا تت   لطل   واستتتجابة  الةمل"،  "لغات  أو  الرمسية"  "اللغات  وملصتتطلحي

 عملية  تةاري   االستتتتتةراض  فريق  و تتتتع  فقد  االستتتتتةراض،  أثناء  احملاورين  مةظم  جان   من  اللغات  تةدد
 أدانه(. دال فرعال )انظر فق  التقرير اهذ ألغراض املنحى

 تعاريف -دال 

     يا  وكتاب        شتتتتتفوي    التواصتتتتتل  على  املنظمات وقدر   األفراد قدر   أنه  على         عموما    اتاللغ  تةدد  م    فه     ي   -11
 متةدد . بلغات

  ووكاالهتا  وبراجمها   املتحد    األمم   صتتناديق   من   صتتندو    كل   إنشتتاء   وعند   املتحد ،   األمم   إنشتتاء   ومنذ  - 12
  إلزامية   تصتب    الت   هبا،   املة ف   اللغات   املةنية  األعضتاء   الدول   حتدد   الذرية،   للطاقة   الدولية   والوكالة   دصتصتة املت 

  اجملموعة   هذه        تصتتتتن     املتحد ،   األمم   منظومة   مؤستتتتستتتتات   مةظم   ويف   ستتتتليمة.  إدار    منظمة   كل   إدار    ألغراض 
  أن  غري  عمتل".   "لغتات  منهتا  فرعيتة         موعتات  جم       ت ةني  بينمتا   رمسيتة"،  "لغتات   أبهنتا   هبتا  املة ف  اللغتات   من  التدنيتا 

  إل   منظمة   من   خيتل    اللغات   إل   اإلشتتتتار    عند   "عمل"   لغة   مصتتتتطل    مقابل   "رمسية"   لغة   مصتتتتطل    استتتتتددا  
  من   ألي   تةري    يوجد   وال   ك. راب اإل   يستتتتتتب  و  املشتتتتتت كة،   التفتيش   وحد    يف   شتتتتتتاركة امل  املنظمات    تتتتتتمن   أخرى 
  . ( 9) املش كة   التفتيش   وحد    يف  املشاركة   ظمات من لل   التأسيسية   الواثزق   يف   املصطلحني   هذين 

 منظومة  ملؤستتستتات  الرمسية"  "اللغات املشتت كة  التفتيش  وحد   تةت   االستتتةراض، هذا  وألغراض -13
 الرزيسية  االتصال  لغات  بوصفها  هبا  وتة ف  األعضاء  الدول  ختتارها  الت  اللغات  جمموعة  املتحد ،  األمم
       شتتتتفوي    اآلراء  لتبادل  ستتتتتدد     وت    املنظمات،  إدار   جمالس  أو  التشتتتتريةية  يئاتهلا  يف  القرارات  اختاذ  إطار  يف
 الشتتتتتتتتتتتتتتارعة  الواثزق  يفو   عليهتا،  املتفق  اإللزاميتة  الواثزق  يف وكذلك  األعضتتتتتتتتتتتتتتاء،  الدول  منتدوي  بني       بيتا  وكتتا

  الةامل. ءاأحن مجيع يف للمنظمات اجلماهريية القواعد وإل املندوبني إل املوجهة واملنشورات والتداولية،
 املتحد  األمم  منظومة  يف  "     عمل           "لغات    ةت    ت    االستتتتةراض، هذا  ستتتيا   ويف  نفستتته،  املنحى  ويف -14
 منها  الشتتتتتتتتتفوية  -  الداخلية  االتصتتتتتتتتتاالت ألغراض  )أ(  ستتتتتتتتتتدد :   ت    الت  منظمة  لكل  الرمسية  اللغات  تلك
 للتواصتتتتتتتتتتتتتتتل ) (  اليوميتتة  هتتتاعمليتتا يف منظمتتة كتتل  أمتتانتتة أفراد من وغريهم املوظفني بني - يتتةكتتتابال أو
 املمتتارستتتتتتتتتتتتتتتات أو القواعتتد فيهتتا        تلز مهم ال الت احلتتاالت مجيع يف األعضتتتتتتتتتتتتتتتاء، التتدول منتتدوي بني فيمتتا

 الرمسية  اللغات  مجيع  ابلتفصتتتيل  يةرض  الذي  األول،  املرفق  ويبني  رمسية.ال  لغاتال  من  تبقى  ما  ابستتتتددا 
 التشتتتتريةية  اهليئات  يف  الةمل  لغات  أن  املشتتتت كة،  شالتفتي  وحد   يف املشتتتتاركة  ملنظماتا  يف  الةمل  ولغات
  أماانهتا. يف الةمل لغات عن ختتل  قد املنظمات إدار  جمالس أو

 املشرتكة التفتيش وحدة توصيات تنفيذ حالة -هاء 

 .( 10) اللغات  تةدد  عن  تقريرها  يف  توصتتتية  15 املشتتت كة  التفتيش  وحد   أصتتتدرت  ،2011  عا   يف -15
 التوصتتتتتتتتتتيات  كبري  حد  إل       ن فذت املشتتتتتتتتتت كة،  التفتيش وحد   يف  به  املةمول الشتتتتتتتتتتبكي  التتبع  لنظا   ووفقا

__________ 

  النشتتتتتتتتتتتتتتر  يف القبيتتتل هتتذا من تةري  يوجتتد ال املثتتتال، ستتتتتتتتتتتتتتبيتتتل على املتحتتتد ، لألمم  الةتتتامتتة األمتتانتتة حتتالتتة يف (9)
ST/SGB/201  على املتاحة اإلن ن ، شتتبكة على املدصتتصتتة الرمسية الصتتفحة يف وال  1983 متوز/يوليه 8 املؤرخة  

 ./www.un.org/en/sections/about-un/official-languages الراب : هذا
  للمرأ  املتحد  األمم  وهيئة البشتتتتتتتتتتتتترية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املةين املشتتتتتتتتتتتتت ك املتحد  األمم  برانمج يكن مل (10)

 اللغات. تةدد بشأن 2011 لةا  املش كة التفتيش وحد  ابستةراض ولنيمشم

http://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/
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 بتمويل  املتةلقة  التوصية  هافي  مبا  ،هتاإدار   جمالس  أو  املنظمات  يف  التشريةية  اهليئات  إل   جه   و    تال  األربع
 أن  كةشتتت  امل  التفتيش  وحد   يف املشتتتاركة  املنظمات  وأعلن   (.15و  12و 8و  6  )التوصتتتيات  اتاللغ  تةدد

 قابلتني  غري  مث  من  وأهنما  -  ابملو توع هلما  صتلة  ال  التنفيذيني  الرؤستاء  جملس  إل  جهتا   و    اللتني  التوصتيتني
 اآلن حىت  منهمتا أي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن  مجتاعيتة أو  فرديتة إجراءات أي  التنفيتذيون  ؤهتارؤستتتتتتتتتتتتتتتا يتدتذ ومل  ،للتطبيق

 (.13  )التوصتتية         كامال            تنفيذا    الةا   منياأل  إل  املوجهة  الوحيد   التوصتتية  فذت   ن    وقد  (.10و  2  )التوصتتيتان 
 التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتتتتتتاء  إل  املوجهة  املتبقية  الثماين  التوصتتتتتتتتتتتتتتيات  قليلة،  استتتتتتتتتتتتتتتثناءات  مع        ج لها،  يف        وق بل 

 9و  7و  5و  4و  3و  1  )التوصتتيات  ابالستتتةراض  املشتتمولة املشتت كة  التفتيش  وحد   يف املشتتاركة  للمنظمات
 )انظر املرفق اخلامس(. (.14و 11و

 املنهجية -واو 

 .2020  آذار/مارس  إل  2019  نيستتتتتتتان/أبريل   من  الف    يف هذا  اللغات  تةدد  استتتتتتتتةراض       أ جري -16
 مل تشت ا  ،ةالداخلي عملها  وإجراءات  التوجيهية  ومبادزها  ومةايريها  املشت كة  التفتيش وحد   لقواعد         ووفقا  
 للبياانت  ونوعي  كمي  وحتليل  النطا   ستعاو   مكتيب  استتةراض  إجراء  على  التقرير  إعداد  يف  املتبةة  املنهجية
 مبا  املقابالت،  من املستتتتمد   واملالحظات  االستتتتبيان  على  لردودلو           واجملم ةة،  الوارد   الواثزق  من املستتتتمد 

 عليها. ل   ص  احمل املةلومات صحة من والتحقق التثليثي الرصد ذلك يف

 املشتاركة  املنظمات  مةظم آراء  تاؤستست للم  املوجه املشت كة  التفتيش وحد   استتبيان  تضتمن  وقد -17
 الردود  حتليل  وأعق   هلا.  التابةة  الكياانت  من  كبري  عدد  آراء  هافي  مبا  ،(12)(11)املشت كة  التفتيش وحد   يف

 يف وكتتذلتتك وفيينتتا، ورومتتا وابريس ونيويورك جني  يف املنظمتتات مقتتار يف  مقتتابلتتة 100 من       أكثر   الوارد 
 مجلة عن  مستتتتؤولني  مع  املقابالت  تلك         وأ جري   ونيقوستتتتيا(.  ليكستتتت )برو   املقر خارج  الواقةة  الةمل  مراكز

 اإلدار    جمتالس أو  التشتتتتتتتتتتتتتتريةيتة  اهليئتات  أمتاانت  ذلتك يف  مبتا  واللغتات، املؤمترات  ختدمتات  منهتا  قطتاعتات
 اللغات. تةلم وبرامج البشرية  واملوارد واالتصاالت  املةلومات وخدمات واملنشورات

 من الةتتديتتد -  اإلن نتت ( )على بةتتد عن أو        حضتتتتتتتتتتتتتتوري   ءستتتتتتتتتتتتتتوا - الستتتتتتتتتتتتتتتةراضا فريق واتبع -18
 املدصتتصتتة  األي   هافي  مبا  الدولية،  ابألي   االحتفاالت  مثل  الصتتلة،  ذات  اللغوية  واملناستتبات  (13)املؤمترات
 (.        كتابيا    أو         شتتتتتتتفهيا    ما  لغة  استتتتتتتتددا   من  الةاهات  ذوي  األفراد  ن    متك    )طر  فهمها  أستتتتتتتالي   أو  للغات
 للغات  دولية       ستتتتتتتتتتتنة    2019  بةا   االحتفال  ستتتتتتتتتتتيا   يف  الفريق  حضتتتتتتتتتتترها  الت  تاستتتتتتتتتتتبااملن  بةض  م   ظ     ن    قدو 

 .(14)األصلية الشةو 
 الت  اجلامةات  شتتتتبكة   تتتتمن  خمتار   تةليمية  مةاهد  من  موظفني مع  االستتتتتةراض  فريق  واجتمع -19
 األمم  ةمنظوم  مؤستتستتات  مع  ثنازية  اتفاقات  أبرم   التو   واللستتانية،  اللغوية  للمهن  دراستتية  مناهج  لديها

__________ 

 الصناعية. للتنمية املتحد  األمم  منظمة وال الدولية التجار  مركز االستةراض يف يشارك مل  (11)

  األمم وبرانمج والتنمية للتجار  املتحد  األمم  مؤمتر من أي املشتتتتتتتتتتت كة التفتيش وحد  استتتتتتتتتتتتبيان على      ردا   يقد  مل (12)
  الفلستطينيني الالجئني وتشتغيل إلغاثة املتحد  األمم  ووكالة املتحد ( األمم  )موزل البشترية للمستتوطنات املتحد 
 املشاريع. خلدمات املتحد  األمم  ومكت  )األونروا( األدىن الشر  يف

  تشتتتتتتترين أوازل يف جني  جامةة نظم  الدولية، الةمل ومنظمة األمم  عصتتتتتتتبة لتأستتتتتتتيس املئوية الذكرى مبناستتتتتتتبة (13)
  ال مجة على عا   100" بةنوان الدولية الةمل منظمة استتتتتتتضتتتتتتافتها يومني ملد  دولية مناستتتتتتبة  2019 األول/أكتوبر
  ألبرز نقدية مناقشتتتتتتتتة وإجراء املا تتتتتتتتي إجنازات أهم  على للوقوف واملستتتتتتتتتقبل " املا تتتتتتتتي املؤمترات: يف الشتتتتتتتتفوية
 والتدري . والبحوث املمارسة حيث من املؤمترات يف الشفوية ال مجة جمال يف املستقبل حتديت

 .71/178 الةامة اجلمةية قرار انظر (14)
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 وممارستتتتني  جامةيني  ستتتتاتذ أب  االستتتتتةراض  فريق  التقى  نفستتتته،  الستتتتيا   ويف  .(15)والتةاون  للتبادل  املتحد 
 .(16)املتحد  األمم يف اللغات تةدد بتةزيز مهتمني

 ومنظمات  (17)األوروي  لالحتاد  الرزيستتية املؤستتستتات  من  مستتؤولني  مع  مقابالت        أيضتتا           وأ جري  -20
 التةتاون  ومنظمتة  األمريكيتة،  للبلتدان الصتتتتتتتتتتتتتتحتة  ومنظمتة  التدويل، النقتد   دو صتتتتتتتتتتتتتتنت  فيهتا مبتا  أخرى،  دوليتة
 األمحر،  للصتتتتتتتتتتتتلي   الدولية  واللجنة  أورواب،  يف  والتةاون  األمن  ومنظمة  االقتصتتتتتتتتتتتتادي،  امليدان  يف  والتنمية
 إجراء بةتتد  للمتتتابةتتة تكميليتتة أستتتتتتتتتتتتتتئلتتة الكيتتاانت بةض إل       رستتتتتتتتتتتتتتلتت      وأ    فونيتتة. و للفرنك التتدوليتتة واملنظمتتة
 من حد  أدىن  إل  للتقليل  بةد  عن  مؤمترات  أجري   الةاصتتتتمة،  واشتتتتنطن  إل  الزير   وابستتتتتثناء  الت.املقاب
  املشاركة. املنظمات مقار خارج الرحالت عدد
        غالبا    الت  األعضتتاء  الدول  وفرادى  األعضتتاء  الدول  مبجموعات        أيضتتا    االستتتةراض  فريق  واتصتتل -21
 غريها  أو  القرار  صتتتتتتتتنع  هيئات  إطار يف  اللغات  تةدد  مستتتتتتتتازل على  مبفرده  كل  أو       مةا    وبوها     مند    يةمل  ما
  املنظومة. آليات من
 املةتاد  الح ا اب  املقابالت  ويف  االستتتتتتتبياانت  على  الردود  يف  الوارد   واآلراء  املةلومات         وع ومل  -22

 در ت  وعندما  اجملمةة.  الردود  ابألستتتتتتتتاس  التقرير  تضتتتتتتتتمنوي  املشتتتتتتتت كة.  التفتيش وحد   تبديه  الذي  للستتتتتتتترية
 .      بتاات        تذك ر مل االقتباس درامص فإن التو ي ، ألغراض حمدد  اقتباسات

 داخلي  إجراء         استتتتت دد   املشتتتت كة،  التفتيش  لوحد   األستتتتاستتتتي  النظا   من  (2)11  ابلفقر         وعمال   -23
 يف  لتقريرا  و تتتتع  قبل املشتتتت كة  التفتيش وحد   ملفتشتتتتي  اجلماعية  احلكمة  التماس  بغية  األقران  الستتتتتةراض
 وإبداء  الوقازع  يف  أخطاء  أي  لتصتتتتتحي   املشتتتتتاركة  املنظمات  على  التقرير  مشتتتتتروع  مم    وع    النهازية.  تهصتتتتتيغ

 موجهة  منها  ثالثة  توصتتتتيات.  ستتتتبع  التقرير  ويتضتتتتمن  والتوصتتتتيات.  واالستتتتتنتاجات  النتازج  على  تةليقات
 وثالثة  املتحد ،  مملأل  الةامة  اجلمةية  فيها  مبا  املشتتتتاركة،  املنظمات  إدار   جمالس  أو  التشتتتتريةية  اهليئات  إل

 لتطبيقها  املتحد   لألمم  الةا   األمني  إل        حصتترا    موجهة األخري   والتوصتتية   التنفيذيني.  الرؤستتاء  إل  موجهة
  املقيمني. املنسقني نظا  على
 إذا  ما        يبني           جدوال    عشتر  الثالث  املرفق  يتضتمن  ورصتدها،  توصتياته   وتنفيذ  التقرير  تناول  ولتيستري -24
       وحيد  د  .به  لةلما  أخذ  اب   من  أو  بشتتتتتتتتتأنه  إجراءات  اختاذ  جلأل  املةنية  املنظمات  إل      ما     د  مق  التقرير  كان
 للمنظمات  التنفيذيون   الرؤستتتتتاء  أو  التشتتتتتريةية  اهليئات       تت دذ  أن  تتطل   التوصتتتتتيات  كان   إذا  ما  اجلدول
  بشأهنا. إجراءات املةنية

 وممثلي  املتحد  األمم  منظومة  مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات  مستتتتتتتتؤويل جلميع  تقديره  عن  يةر   أن  املفتش  ويود -25
      وقد    املقابالت  يف  منهم  شتتتتتارك  من  ستتتتتيما  وال  التقرير، هذا  إعداد  يف  ستتتتتاعدوا  الذين  األخرى  املنظمات

 وخ اته. مةارفه خاطر طي  عن

__________ 

  املدرستتتتتتة ( Transius) واملؤستتتتتتستتتتتتية القانونية ال مجة دراستتتتتتات مركز جني ، جبامةة الفورية وال مجة ال مجة كلية (15)
 اإلدار   ومةهد  3 ابريس أو اجلديد  ربونالستتتتتتتتتو  جلامةة التابةة التحريريني، وامل مجني الشتتتتتتتتتفويني للم مجني الةليا

 ابريس. الثقافات، بني والتواصل

  املتةلقة ابملستتتازل     ي ةن واملمارستتتني األستتتاتذ  من مستتتتقل فريق هو املتحد  واألمم  ابللغات املةين الدراستتتي الفريق (16)
  :التتتترابتتتت  هتتتتتتتذا انتتتتظتتتتر األمتتتتريتتتتكتتتتيتتتتتتتة. املتتتتتتتتتحتتتتتتتد  التتتتواليت يف ومتتتتقتتتتره لتتتتلتتتتغتتتتتتتات، التتتتتتتدويل ابالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتدا 

www.languageandtheun.org/index.html. 
 األوروي. وال ملان األوروبية املفو ية (17)

http://www.languageandtheun.org/index.html
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 التشريعي اإلطار -      اثنيا   

 ذلك  ويرجع  املنظمة.  يف  اءعضاأل  اتلغ  لتنوع        نظرا    املتحد ،  األمم  يف  ةليأص  مسة  اللغات  تةدد -26
 الدول،  تلك  وشتتتتتتتتتتةو   ،دولة  193 عددها  البال   ،املتحد   األمم  تشتتتتتتتتتتكل  الت  األعضتتتتتتتتتتاء  الدول  أن  إل
 اللغة،  أحادي  نظا   األعضتتتتتاء  للدول  يكون قد  الوطين،  الصتتتتتةيد  وعلى  كثري .  خمتلفة  وطنية  لغات  تتكلم
 أن  مبةن  اللغتات،  متةتدد   كونت قتد أو  ومواطنيهتا،  للتدولتة  كلغتة  فق  واحتد   بلغتة        رمسيتا    تة ف  أهنتا  مبةن
 عندما  الوطنية  اللغات  يف  والثراء  التنوع هذا  جتستتتتتيد  يتستتتتتن  مل  لكن  .      رمسيا    هبا  مة ف  لغة  من  أكثر  لديها
ستتة  الدول       وح دت  ستتكان  أغلبية  متثيل  مراعا   ومع  عملية،  وألستتبا   املنظمة.  إلنشتتاء  كأمم  إرادهتا         املؤستت 
 ستتتتتتتتتستتتتتتتتتددمها  الت  اللغات  من  حمدود  عدد  على  1946  عا   يف  األعضتتتتتتتتاء  الدول  اتفق   ،      أيضتتتتتتتتا    الةامل
 حيث  ومن  املنظمة. هذه  ستتتتيا   يف       بةد    فيما  وللتواصتتتتل  دولية،  حكومية  كمنظمة  املتحد   األمم  إلنشتتتتاء
 أستتتتتاستتتتتية  وقيمة  األطراف  املتةدد  النهج  يف  الزاوية  حجر  يزال  وال  كان  اللغات  تةدد  فإن  املنظمة،  مبادئ
 املنظومة. نطا  على

 لغتتتاتك  هبتتتا املة ف اللغتتتات مجيع الح ا  مرادف املتحتتتد  األمم منظومتتتة يف اتاللغتتت  دتةتتتدو  -27
  تتتتتتتتتتتتتتمن        وم نظم         قتانوان    حمتدد  اتاللغت   وتةتدد املستتتتتتتتتتتتتتاوا .  قتد   على  مجيةهتا  تهتاةتاململو   منظمتة  كتل  يف  رمسيتة
 مر  على  ابستتتتتمرار  ستتتتتكمل   ي    هوو   للمنظمات،  التأستتتتيستتتتية  الواثزق  يف  عليها  املنصتتتتوص  األصتتتتلية  الوالية
 ومنذ  الةامة(.  والستتتياستتتات  الةمل  وخط   االستتت اتيجية  )األطر  مةتمد   أخرى  قانونية  بصتتتكوك  الستتتنني
 الفرعية  وأجهزهتا املتحد   األمم  منظومة  مؤستتتتتتتستتتتتتتات  يف اإلدار   وجمالس  التشتتتتتتتريةية  اهليئات  مجيع  إنشتتتتتتتاء
 لغتتاتك  هبتتا املة ف اللغتتات على تنص مرجةيتتة        أ طرا   أو داخليتتة أنظمتتة اهليئتتات هتتذه اعتمتتدت وجلتتاهنتتا،
 هلذا  األول  املرفق  ويبني  املداوالت.  يف  استتتتتددامها  ينبغي وكي   ومىت  منظماهتا،  يف  عمل  لغات  أو  رمسية
 يشتتتتتتتتري  بينما  املتحد ،  األمم  منظومة  مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات  نطا   على  الةمل  ولغات  الرمسية  اللغات  مجيع  التقرير
 والسنة  الةمل،  ولغات  الرمسية  للغات  د      احملد     املرجةي  اإلطار  أو  الداخلي  النظا   إل  والثالث  الثاين  املرفقان
 متاحة. كان   حيثما ،اإلن ن  شبكة على الرمسية واملواقع واللواز  األنظمة تلك فيها صدرت الت

 الوالايت -ألف 

 1946  عا   ويف  الرزيسية،  وأجهزهتا  املتحد   األمم  ميثا   بتوقيع  ،1945  عا   يف  املنظمة،  أنشئ  -28
 ستتتدد    ي  ستت   اللغات      أي    فيه  قررت  الذي  الداخلي،  نظامها  بشتتأن  (1-)د 2  القرار  الةامة  ةمةياجل  اختذت
 اإلستتتتتتبانية،  -  رمسية  كلغات  البداية  يف  هبا  املة ف  األصتتتتتتلية اخلمس  اللغات  زادت وقد  .(18)مداوالهتا  يف

 .1973  عا   يف  الةربية  اللغة  إب تتتتتتتافة  لغات  ستتتتتتت   إل  -  والفرنستتتتتتتية  والصتتتتتتتينية،   والروستتتتتتتية،  واإلنكليزية،
 اجلمةية  يف  عمل  لغات        أيضتتتا    املتحد   لألمم  الرمسية الستتت   اللغات  مجيع  أصتتتبح   الوق ،  ذلك  وحبلول
 رمسية  لغات  بوصفها  ذاهتا  الس   اللغات  املؤق ،  الداخلي  نظامه  يف  ،      أيضا    األمن  جملس  واعتمد  الةامة.
 بوصتتتتتتفها الستتتتتت   اللغات  هبذه        أيضتتتتتتا    واالجتماعي  االقتصتتتتتتادي  اجمللس اع ف  ،وابملقابل  عمل.  ولغات
 فق  لغتتات ثالث من فرعيتتة جمموعتتة على عملتته لغتتات قصتتتتتتتتتتتتتتر التتداخلي نظتتامتته ولكن رمسيتتة، لغتتات

 لغات،  وأربع  ثالث  بني  اإلقليمية  جان    لل    الرمسية  اللغات عدد  وي اوح  والفرنستتتية(.   واإلنكليزية  )اإلستتتبانية
  عمل. لغاتك  نفسها اللغات جلنة كل  وتستدد 

 لىع  اهليئات هذه  تستتتتددمها  الت  الةمل  ولغات  الرمسية  اللغات  عدد  بني  مقارنة  دلت  ل،وابملث -29
 الرمسية  اللغات  جمموعة  مبثابة  الةامة  اجلمةية  تستتتتتتتتتتتتتددمها  الت  الستتتتتتتتتتتت   اللغات  جمموعة  اعتبار  ميكن  هأن
__________ 

(18) Dag Hammarskjöld Library, “Historical Development of United Nations Languages”، على متتتتاح  
 .http://ask.un.org/faq/14463 :الراب  هذا

http://ask.un.org/faq/14463
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 الهتتتاكتتاوو  وبراجمهتتا املتحتتد  األمم صتتتتتتتتتتتتتتنتتاديق غتتالبيتتة جتتانتت  من العتمتتادهتتا       نظرا    للمنظومتتة، االعتيتتاديتتة
 الذرية. للطاقة الدولية والوكالة املتدصصة

 بوصتتتفه  الةاملي  ال يدي  االحتاد  ينفرد  املشتتت كة،  التفتيش وحد   يف املشتتتاركة  املنظمات بني  ومن -30
 الفرنستتية. هي  واحد ،  رمسية  لغة  ستتوى  اإلدار   جملس  أو  التشتتريةية  للهيئة  فيها  ليس  الت  الوحيد   املنظمة
 أن  حيث  من  املنظمات  من غريها  عن  )اليونستتتتتتتتكو(  والثقافة  والةلم  لل بية  املتحد  األمم  منظمة  وختتل 
 أن  بةد  املتحد ،  لألمم  الرمسية الست   اللغات  إل  ابإل تافة  اللغات  من  عدد  أك   يستتدد   الةا   مؤمترها
 املةين كشتتتتتتتت  امل  املتحد   األمم  برانمج  من  كل  ويتفرد  رمسية.  كلغات  واإليطالية  وال تغالية   اهلندية  أ تتتتتتتتاف
 األغتذيتة  وبرانمج  الةتاملي  ال يتدي  واالحتتاد  التدوليتة  الةمتل  ومنظمتة  البشتتتتتتتتتتتتتتريتة/اإليتدز   املنتاعتة  نقص  بفريوس
 أعماهلا  يف اإلدار   جمالس  أو  التشتتتتتتتتتتتتتتريةية  اهليئات  قبل  من  ابلفةل  املستتتتتتتتتتتتتتتددمة  اللغات عدد  أبن  الةاملي
 منها  لكل  التأستتيستتية  الواثزق  يف  عليها  املنصتتوص  الةمل  لغات  عدد  وكذلك  الرمسية  اللغات  عدد  يتجاوز
 الستتتت ،  اللغات  جتاوزت  الت  الوحيد   اهليئة هو  الدولية  الةمل  منظمة  مؤمتر  أن  غري  األول(.  املرفق  )انظر
 .(19)سابةة عمل كلغة  األملانية إبدراج

  "أن   إل   الةامة   اجلمةية   أشتتتارت   املتحد ،   األمم   ميثا    لتوقيع   اخلمستتتني   الستتتنوية  الذكرى   ومبناستتتبة  -31
  لكل   ابلنسبة   ينطوين   ات اللغ   تةدد   يف   املتمثلة   الطبيةية   ونتيجته   املتحد   األمم   به   تتسم   الذي   الةاملي   الطابع 
  اآلخرين  تفهم  أبن  والواجتت   احلق  على  تتكلمهتتا،  الت  الرمسيتتة  اللغتتة  كتتانتت        أي   ، املنظمتتة  يف  عضتتتتتتتتتتتتتتو  دولتتة 

  التتتتبال    القرارات   من   قرار   أول   إبصدار  ذكرى ل ا   ه هذ   الةامة   اجلمةية   أحي    الحق،   وق    ويف   . ( 20) " ويفهموهنا 
  إل   وطلب    ستتتنتني،   كل   مةظمها   يف   وتصتتتدر   اللغات،   لتةدد         حصتتترا          خمصتتتصتتتا           قرارا    14  اآلن   حىت   جمموعها 
  الصتتتتتتتتحة   مجةية   وتبةتها   . ( 21) اللغات   تةدد   حالة   عن           تقريرا    ستتتتتتتتنتني   كل   يقد    أن   القرار   ذلك   يف   الةا    األمني 
  ومن   اللغتات  تةتدد  على   أمور،   مجلتة  يف   يقو ،   الةتامليتة   الصتتتتتتتتتتتتتتحتة   ملنظمتة  الةتاملي  الطتابع  أن   إبعالهنتا   الةتامليتة 
 . ( 22) تةددها   واح ا    األعضاء   دوهلا   اختارهتا   الت   الرمسية   اللغات   بني   التكافؤ  اح ا    مظاهره 

 خطتة بشتتتتتتتتتتتتتتتأن 2020  الثتاين/ينتاير  كتانون  13 املؤرخ  252/74 قرارهتا يف  الةتامتة اجلمةيتة وكررت -32
 كان  أبنه        وذك رت  املتحد ،  لألمم  الرمسية  الستتتتت   اللغات  بني  للمستتتتتاوا   القصتتتتتوى  األمهية  يدأتك  املؤمترات
 قد   على  اللغتات هذه  مةتاملتة  يكفتل  أن  ،1995  عا   يف  أي  عقود، عد   قبتل  الةتا ، األمني  إل      ط لت  قد

 تزامنملا  التوزيع  أن  على  1997  عا   يف  الةاملية  الصتتتتتتحة  مجةية  أكدت  نفستتتتتته،  الستتتتتتيا   ويف  .(23)املستتتتتتاوا 
 الزمنية املهل  غضتتتتون يف  للمنظمة  الرمسية الستتتت   ابللغات  التنفيذي  واجمللس  الةاملية  الصتتتتحة  مجةية  لواثزق
  .(24)األعضاء الدول بني للمساوا  األساسية الشرو  من املطلوبة

 ،املؤمترات   خطة  بشتتتتتتتتأن  252/74  قرارها  يف  ،      أيضتتتتتتتتا    أكدت  الةامة  اجلمةية  أن  ذلك  من واألهم -33
 حتتديتد يف التدوليتة احلكوميتة وهيئتاهتتا األعضتتتتتتتتتتتتتتتاء التدول دور على ،2020  الثتاين/ينتاير كتانون  13 املؤرخ

 اللغات. تةدد هافي مبا املؤمترات، إبدار  املتةلقة السياسات

__________ 

 األعضاء. الدول إل الدولية الةمل منظمة من موجهة 2019 آذار/مارس مؤرخة شفوية مذكر  (19)

 .1995 الثاين/نوفم  تشرين 15 املؤرخ 11/50 الةامة اجلمةية قرار (20)
    :لتنسيقها املدصصة الوي  صفحة انظر اللغات، دتةد بشأن املتبقية القرارات على لالطالع (21)

www.un.org/dgacm/content/multilingualism-resources.  
(22) WHA50.32 (1997). 
 .1987 األول/ديسم  كانون  11 املؤرخ 207/42 الةامة اجلمةية قرار (23)
(24) WHA50.32 (1997). 

http://www.un.org/dgacm/content/multilingualism-resources
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 العامة والسياسات العمل وخطط االسرتاتيجية األطر القانونية: الصكوك -ابء 

 نبشتتتأ   2011  لةا   تقريرها  يف  الوارد   توصتتتياهتا  من  اثنتني  يف  ،املشتتت كة  التفتيش وحد   شتتتجة  -34
 واق اح  استتتت اتيجيات  صتتتتياغة  على  املتحد  األمم  منظومة  ملؤستتتتستتتتات  التنفيذيني  الرؤستتتتاء  ،اللغات  تةدد
 استتتتتتتتنتج  ذلك،  ومع  . (25)منظمته  يف كل  ،بفاعلية  اتاللغ  تةدد  ذانفإ  أجل  من  استتتتتتت اتيجية  عمل  خط 
 ،     بةد    املذكورتني  التوصتتتيتني  نفذي  مل  املتحد  األمم  منظومة  اتمؤستتتستتت   أماانت  مةظم  أن  االستتتتةراض هذا
 است اتيجية  إجراءات  ق حي ومل  است اتيجيات          مةظم ها     صت  ي مل  حيث          تقريبا ،  ستنوات  عشتر  مرور  بةد  حىت
 احلا تر  الوق   يف  متلك  ال املشت كة  التفتيش  وحد   يف املشتاركة  املنظمات  مةظم  فإن  لذلك،  صتلة.  ذات
 )انظر  املنظمة  يف  اتاللغ  تةدد  نفاذوإ  عا   بوجه         املنصت    اللغات  استتددا   رشتد    وي         ينظ م        يجيا  است ات         إطارا  
 الرابع(. املرفق

 يف تقتد  من       أ حرز متاع  (26)اللغتات  تةتدد بشتتتتتتتتتتتتتتتأن  2017  لةتا  تقريره يف  الةتا  األمني أبل  وقتد -35
 هذا  بو تتع  الةامة  اجلمةية  ب      ورح    .اتاللغ  تةدد  بشتتأن  الةامة  لألمانة  استت اتيجي  ستتياستتايت  إطار  و تتع
 إزاء  ومنستتتق  شتتتامل  هنج  دعم  هبدف  الةامة  األمانة  نطا   على  املتستتتق  اتاللغ  تةددل  الستتتياستتتايت  اإلطار
 التفتيش وحد   تقرير  يف  الوارد   الصتتلة  ذات  التوصتتيات  مراعا   مع  ،(27)املتحد  األمم  داخل  اتاللغ  تةدد
 .(28)اتاللغ تةدد عن املش كة

  بةدد   تستتتتتت شتتتتتتد   فإهنا   اللغات،   تةدد   إزاء         كليا         هنجا    تتبع   ال   املتحد    لألمم   الةامة   األمانة   أن  ورغم  - 36
  إل  توارخيهتا   تةود   الت   والتةميمتات  اإلداريتة   والتةليمتات   الةتا   األمني  ونشتتتتتتتتتتتتتترات   الةتامتة  اجلمةيتة  قرارات   من 
  وتلتك   للموظفني   ة اللغويت   ابملةتايري   املتةلقتة  الستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات   بني   نوع تت   والت   اآلن،  حىت   1956 عتا    من   الف   
  شتتتتتؤون   منستتتتتق   شتتتتتروع   وراء   اخللفية   هي   وهذه   . ( 29) املقر   يف   والتواصتتتتتل   اللغات   على   التدري    بوحد    املتةلقة 
م ع   الةامة   األمانة   نطا    على   ات اللغ   تةدد ب   املتةلقة   الواليت   حتصتتتتتتتتتر   مصتتتتتتتتتفوفة   إعداد   يف   ات اللغ   تةدد          وجت 
  الصتتادر    الصتتلة   ذات   التوصتتيات   وكذلك   زهتا، جه وأ   الةامة   اجلمةية   عن   الصتتادر    الصتتلة   ذات   القرارات   كافة 
  نطتتا    تتتتتتتتتتتتتتمن  الةتتامتتة  األمتتانتتة  تنتتدرج  الت  املتحتتد   لألمم  التتتابةتتة  والتتداخليتتة  اخلتتارجيتتة  الرقتتابتتة  هيئتتات  عن 

  الداخلية(.   الرقابة   خدمات   ومكت    احلستتتتتاابت،   مراجةي   وجملس   املشتتتتت كة،   التفتيش   )وحد    اختصتتتتتاصتتتتتها 
  600  من   أكثر   وتضتتتتتتم   2018  الثاين/يناير   كانون   يف   اكتمل    الت   املصتتتتتتفوفة   هذه   املنتظم   للتحديث   وختضتتتتتتع 
  املتحد    لألمم   الداخلية   اإلن ن    شتتتتتتتتتبكة   يف   اللغات   لتةدد   املكرستتتتتتتتتة   الصتتتتتتتتتفحة   على   متاحة   وهي   مدخل، 

 ((iSeek .   والكياانت   املةين   اجملال   توصتتتتتتتتية،   كل ل و  األحكا    من   حكم   لكل   ابلنستتتتتتتتبة   املصتتتتتتتتفوفة،   وتشتتتتتتتتمل  
  للف     وأولويهتا   الةامة   لألمانة   ال انجمية   اخلطة   يف         أيضتتتتتتتا    ابرز   عنصتتتتتتتر   ات اللغ   دد وتة   التنفيذ.   عن   املستتتتتتتؤولة 

  شتتتتتتؤون   إدار    وبرانمج   الستتتتتت اتيجية   الرزيستتتتتتية  األهداف   عناصتتتتتتر   من   عنصتتتتتتر   أنه   على         وق د     ، 2019- 2018
  مدى   على   ،       أيضتتتا    ات اللغ   تةدد   وشتتتكل   . ( 30) الفرعية   براجمها   مجيع   يف        درج     أ    حيث   واملؤمترات،   الةامة   اجلمةية 
  شتتتتتتؤون   إدار    حينها   يستتتتتتمى   كان   ملا   االستتتتتت اتيجية   األهداف   من   الةديد    تتتتتتمن          عنصتتتتتترا    ، ( 31) نفستتتتتتها   الف   

__________ 

(25) JIU/REP/2011/4، 1و 4 التوصيتان. 
(26) A/71/757. 
 .252/74 الةامة اجلمةية قرار (27)
(28) JIU/REP/2011/4، 1و 4 التوصيتان. 
(29) ST/AI/113 (1956)، ST/SGB/201  1983 يوليتتتتتهمتوز/ 8 بتتتتتتاري، ST/AI/316، ST/SGB/212  24 بتتتتتتاري 

 .ST/IC/2000/86،ST/AI/2016/9 ،ST/IC/2019/5 ،1985 أيلول/سبتم 
(30) A/71/6/Rev.1، 48-19 الةربية النسدة صفحات ،1 ال انمج. 
(31) A/71/6/Rev.1،  النستتتتتدة صتتتتتفحات -أل   25 وال انمج  ،599-593 الةربية النستتتتتدة صتتتتتفحات ،24 ال انمج  

 .636-605 الةربية
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  اآلن   أصتبح    الت   -  آنذاك   اإلدارية   الشتؤون  وإدار    -   الةاملي   التواصتل  إدار    اآلن   أصتبح    الت   -   اإلعال  
 االمتثال.   ومسازل   اإلدارية   والسياسات   االس اتيجيات   إدار  

 املتحد  األمم  مقر  يف  والتواصتتتتتتتل  اللغات  على  التدري  وحد   و تتتتتتتة   ذلك،  إل  إل تتتتتتتافةابو  -37
 األمم لغتتات إلطتتار النهتتازيتتة الصتتتتتتتتتتتتتتيغتتة جني  يف املتحتتد  األمم مكتتت  يف اللغوي التتتدريتت  وبرانمج
 لألمم  الةامة  األمانة  نطا  على  وتقييمها  اللغات  تةلم  لتنستتتتتتتتتيق         مشتتتتتتتتت كا           إطارا    يشتتتتتتتتتكل  الذي  املتحد ،

 ابجتاه  حمورية  خطو   اإلطار هذا إنشتتتتتتتتتتتاء  أن  الةامة  األمانة  وترى  .(32)الرمسية  اللغات  نطا   وعلى  تحد ملا
 .اتاللغ لتةدد أوسع إطار إنشاء

 ،ات اللغ  تةدد  بشتتتتأن  عامة  ستتتتياستتتتة  إل  مجيةها  وبراجمها  املتحد   األمم  صتتتتناديق  تفتقر  وابملثل، -38
 وكالتان  أحرزت  قدو   بةضتتتتتتتها.  عن  منفصتتتتتتتلة  اتاستتتتتتت ستتتتتتتي  لإ  اتاللغ  تةدد  نفاذإل  جهودها  يف  وتستتتتتتتتند

 على  شتتتاملة  مستتتألة  ابعتباره  اتاللغ  تةدد مع  التةامل  يف         تقدما    املتحد  األمم  وكاالت  من  متدصتتتصتتتتان
 ستتياستتة  لنفستتها  و تتة   الت  الفكرية،  للملكية  الةاملية  املنظمة  ،اترخيه  حىت  ،تزال  وال  املؤستتستتة.  مستتتوى
 يف  نياملشتتتتتتتتتتتتاركت  نيالوحيدت  نياملنظمت  عمل،  خطة  ابلفةل  هلا  ابت   تال  الةاملية  الصتتتتتتتتتتتتحة  ومنظمة  لغوية،
 التفتيش  وحد  عن  صتتتتتتتتتتدرت  أن  ستتتتتتتتتتبق  الت  لتوصتتتتتتتتتتياتل         جززيا    نتثالمت  لتنيال املشتتتتتتتتتت كة  التفتيش وحد 

 الصتتتتحة  مجةية  جددت  ،2018  عا   ويف  املتحد .  لألمم  الةامة  األمانة  شتتتتأن  ذلك  يف  شتتتتأهنما املشتتتت كة،
 على  التأكيد  وكررت  الرمسية،  اللغات  بني املستتتتتتتتاوا   واح ا   اتاللغ  تةدد  بشتتتتتتتتأن  صتتتتتتتتلياأل  قرارها  الةاملية
 .(33)املنظمة داخل اتاللغ تةدد تةزيز إل ترمي تدابري عد 
 عتا  يف  املةقود واملنشتتتتتتتتتتتتتتورات  والواثزق  اللغتات  ب تيبتات  املةين  التدويل  الستتتتتتتتتتتتتتنوي  االجتمتاع  ويف -39

 ،اللغات(   تةدد  شتتتؤون  )منستتتقة  واملؤمترات  الةامة  اجلمةية  شتتتؤون  إلدار   الةا   األمني  وكيلة  برائستتتة  2016
 وحد   يف  املشتتتاركة  املنظمات  مةظم  هافي  مبا  دولية،  منظمة  60  يف  واملؤمترات  اللغات  دوازر  رؤستتتاء  أصتتتدر
 الت  الشتتتتتتتواغل  هو  هإصتتتتتتتدار  وراء  الرزيستتتتتتتي الدافع  كان  فيينا،  بيان  ابستتتتتتتم       ي ةرف        بياان    املشتتتتتتت كة،  التفتيش
 اللغة  استددا   بني  التفاوت  تزايد  إزاء  اآلخرين  املصلحة  ذوي  وبةض  األعضاء  الدول  بةض  هاعن  أعرب 
 .(34)الدولية املنظمات بةض يف األخرى الرمسية اللغات واستددا  اإلنكليزية

 أو  التشتتتتتتريةية  هيئاهتا  إل املشتتتتتتاركة  املنظمات  تطل   أن هو  البيان  يف  الوارد  الرزيستتتتتتي  واالق اح -40
 وا تتتتت   إطار  صتتتتتدارإب         أستتتتتاستتتتتا    وذلك  أعماهلا،  جداول صتتتتتدار   يف  املستتتتتألة هذه       ت درج  أن  هتاإدار   جمالس
متل  مواصتتتتتتتتتتتتتتلتة خالل من  وكتذلتك  ،اتاللغت   لتةتدد  أنشتتتتتتتتتتتتتتطتة يف  اتاللغت  تةتدد مراعتا   لتةميم جهودهتا     جم 

 رستتتتتم  أجل  من  املبذولة  املتحد   األمم  منظومة  ملؤستتتتتستتتتتات  الفردية  اجلهود  الرابع  املرفق  ويةرض  منظماهتا.
 تةدد  أن  إل  االستتتتتةراض  وخلص  املا تتتتي.  الةقد  مدى  على  اأتطريه  أو  اتاللغ  تةدد  لتنظيم  استتتتاتيستتتت 
 عدد   تتمنها  ومن  املتحد   األمم  نظومةمل  التابةة األخرى  املؤستتستتات  أنشتتطة  يف        أيضتتا       ا  مرعي  ليس  اتاللغ
 املش كة. التفتيش وحد  يف املشاركة غري املنظمات من

 تقاريرال  يف  الوارد   الصتتتتتتتتتتلة  ذات  التوصتتتتتتتتتتيات  روح       جمددا    كدؤ ت  الت  لية،التا  التوصتتتتتتتتتتية  من  املرادو  -41
 منظمة: كل  داخل واالمتثال والضواب  املساءلة شديدت املش كة، التفتيش وحد  عن الصادر  السابقة

__________ 

 (32 ) The Language and Communications Training Unit at United Nations Headquarters in New York and 

the Language Training Programme at the United Nations Office at Geneva, “United Nations Language 

Framework: UN levels of Language Competence, Harmonization of Language Learning and 

Assessment”, 2019 .   انظر https://hr.un.org/page/harmonization-language-learning-and-assessment . 
(33) WHA71.15 (2018) إل إشار  وفيه WHA52.32 (1997) وWHA61.12 (2008). 
(34) IAMLADP/2016، .2 ص. 

https://hr.un.org/page/harmonization-language-learning-and-assessment
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 1 التوصية

 إدارهتا،  جمالس  أو  املتحدة  األمم  منظومة مؤسدسدات  يف  التشدريعية  اهليئات  تطلب  أن  ينبغي 
 االسدددددرتاتيجية  للسدددددياسدددددات  إطار  إبعداد       بعد    يقم  مل  الذي  التنفيذي  الرئيس  إىل  مؤسدددددسدددددته، يف  كل

 ألغراض  وتشدددددددددددغيليدة  إداريدة توجيهيدة  مببداد          ي شدددددددددددف عده  وأن  بدذلد ،  يقوم  أن  اللغدات،  بتعددد  املتعلقدة
 اعتماد . بغية 2022 عام هناية حبلول يعرضه وأن ، ذانفإ

  التنسيق وجهات املنسقون -جيم 

 بشتتتتتتأن  2011  لةا  املشتتتتتت كة  التفتيش وحد   تقرير  يف  الوارد   التوصتتتتتتيات  من  1  التوصتتتتتتية   دع -42
قا   املستتتتوى  رفيع مستتتؤول  تةيني  )أ(  إل:  بةد  ذلك  يفةلوا مل  الذين  التنفيذيني  الرؤستتتاء  اللغات  تةدد          منستتت 

 وذلك  ة، بفةالي  اللغات  تةدد  ذافإن  هدفها  استتتتتتتت اتيجية عمل  خط   اق اح        مهم ته  اتاللغ  تةدد  لشتتتتتتتتؤون
 هيئاهتم  إل  منتظمة  تقارير  تقدمي  ) (  منظماهتم   داخل  نستتتتتتيقالت  جهات  من  داخلية  شتتتتتتبكة مبستتتتتتاعد 
 املش كة  التفتيش  وحد   يف  املشاركة  املنظمات  مةظم  أن  ورغم  الصدد.  هذا  يف  احملرز  التقد   عن  التشريةية
 بةض  نفتذ  بينمتا  ابلكتامتل،  ذهتافت ن  منهتا      جتدا          قليال          عتددا    فتإن  وتنفيتذهتا،  التوصتتتتتتتتتتتتتتيتة هتذه  قبول  عن  أبلغت 
 اخلامس(. املرفق )انظر إال ليس        جززيا           تنفيذا   التوصية عناصر املنظمات

 نطا  على  اللغات  بتةدد  املتةلقة  للمستازل  هلا  منستق  أول  املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  وعين  -43
 الةامة  اجلمةية  لشتتتتتتتتتتتؤون املستتتتتتتتتتتاعد  الةا   األمني  إل الدور  هذا  وأستتتتتتتتتتتندت  ،2000  عا   يف  الةامة  األمانة

 املهمتة هتذه  قلت    ن    التتاليتة، عشتتتتتتتتتتتتتتر  االثنت الستتتتتتتتتتتتتتنوات متدى وعلى  ،2003 عتا  من            واعتبتارا    واملؤمترات.
 إدار          حاليا    تستتتتتتتمى  أصتتتتتتتبح   الت  اإلعال   شتتتتتتتؤون إبدار          ستتتتتتتابقا    يةرف  كان  ما  رؤستتتتتتتاء  عليها  ليتداول
 الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتؤون  إدار   رزيس  إل  ةاملستتتتتتتتؤولي هذه  إستتتتتتتتناد       أ عيد  ،2015  عا   ويف  الةاملي.  التواصتتتتتتتتل
 الةتتتامتتتة اجلمةيتتتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار  على املتةتتتاقبون الةتتتا  األمني وكالء      ع ني   احلني، ذلتتتك ومنتتتذ واملؤمترات.
 .(35)املتحد  لألمم الةامة األمانة يف اتاللغ تةدد شؤونل منسقني واملؤمترات

 تقرير  يف  املفصتلة  املنستق،  اختصتاصتات  2017  عا   يف  328/71  قرارها  يف  الةامة  اجلمةية  وأقرت -44
     قا  طبو   املهمة. هذه  استتتتتتتتتتتتتتتحداث  على       عاما    17 مضتتتتتتتتتتتتتتي  بةد  وذلك  ،(36)اتاللغ  تةدد  عن  الةا   األمني

 األعضتتاء  الدول  واستتتفستتارات  شتتواغل  استتتقبال  مركز  مبثابة  يكون  أن  املنستتق  من        ي توقع  لالختصتتاصتتات، 
 إزاء  ومتستاو   ومتستق  منستق  هنج  لتحقيق         كميست  ر  ملةي  وأن  الةامة،  لألمانة  التابةة  واملكات   واإلدارات
 مبتكر  حلول إجيتتتاد خالل من واملكتتتاتتتت  اإلدارات مجيع يلهم وأن الةتتتامتتتة، األمتتتانتتتة يف اتاللغتتت  تةتتتدد

 اللغات. لتةدد حا نة مؤسسية ثقافة لتةزيز واق احها

 الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتتتؤون إلدار   الةا   األمني  وكيل  لإ  املستتتتتتتتتتند   ابلوالية  يتةلق  حمدد هدف  ويرد -45
 وقةها  الت  الستتتتتتتتتتتتتنوية  االتفاقات  يف  الةامة  األمانة  نطا  على  اللغات  تةدد  تنستتتتتتتتتتتتتيق  يف ودوره  واملؤمترات
 بتوقيةه  الةا ،  األمني  وكيل  فإن  وابختصتتار،  .2019و  2018  عامي  يف  الةا   األمني  وكيل  مع  الةا   األمني

 اتاللغ   تةدد  شتتؤون  منستتق  الختصتتاصتتات        وفقا    لياتهمبستتؤو   الوفاء  منها  أمور  جبملة  تةهد  قد  االتفاقات،

__________ 

  واملؤمترات الةامة  اجلمةية لشؤون الةا   األمني وكيل     ع ني  ،262/71و  9/70و  250/69 الةامة  اجلمةية بقرارات       عمال   (35)
 الةامة. األمانة نطا  على اللغات تةدد لشؤون        منسقا  

(36) A/71/757. 
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 بتةدد  املتةلق  اإل تتتتتتتتايف  اهلدف هذا  وإدراج  اللغات.  تةدد  إزاء  ومتستتتتتتتتق  منستتتتتتتتق  هنج  إل  التوصتتتتتتتتل  بغية
2011 عا  تقرير يف املفتشني عن صادر  مرنة لتوصية        تلبية   أييت االتفاقات هذه يف اللغات

(37). 
 املنستتتتتتقني  من  شتتتتتتبكة  إبنشتتتتتتاء  ،اتاللغ  تةدد  عن  2007  ا لة  تقريره  يف  الةا ،  األمني  وأوصتتتتتتى -46

 تةدد  مستتتتتتتألة  مراعا   لكفالة  املرأ ،  بشتتتتتتتؤون  املةنيني  املنستتتتتتتقني  شتتتتتتتبكة  غرار  على  ،اتاللغ  تةدد  لشتتتتتتتؤون
 هبتذا       علمتا   الةتامتة اجلمةيتة وأحتاطت   .(38)لإلدارات  اليوميتة واألنشتتتتتتتتتتتتتتطتة الةمتل برامج خمتل  يف اللغتات
ئ   ،اتاللغ  تةدد  أنشتتتتتتتت ب  266/61  قرارها  يف االق اح  الةا   األمني  وكيل  برائستتتتتتتتة        الحقا    الشتتتتتتتتبكة          وأ نشتتتتتتتت 

        مقررا    كان  كما  الواقع  أرض  على  إنشتتتتتازها       بةد    تتجستتتتتد  مل  الشتتتتتبكة هذه  أن غري  واإلعال .  لالتصتتتتتاالت
 التحتديتد وجته على  يواصتتتتتتتتتتتتتتتل أن  الةتا  األمني  إل التدعوات تكرر  الةتامتة  واجلمةيتة 2013 عتا  ومنتذ هلتا.
 وتةميم  الصتتتلة  ذات  القرارات  تنفيذ  يف  اتاللغ  تةدد  شتتتؤون  منستتتق ستتتتدعم  الت املنستتتقني  شتتتبكة  تطوير
 .(39)الةامة األمانة نطا  على اتاللغ تةدد مراعا 

  لألمم   الةامة   األمانة   كياانت   مجيع   قا    حيث   املنستتتتتتتقني،   شتتتتتتتبكة   تنشتتتتتتتي    أعيد   األخري ،   اآلونة   ويف  - 47
  إطار   إنشتاء   ومع   الستادس(.   املرفق   )انظر   مناوبني   منستقني   الت، ا احل   بةض   ويف   منستقني،   بتةيني           تقريبا    املتحد  
  اتبةني   مبنستقني   الستابق   يف   ممثلة   كان    الت   امليدانية،   البةثات   قام    الةامة،   األمانة   يف   الستلطة   لتفويض   جديد 
لة   هبا.   خاصتتتني   منستتتقني   بتةيني   الستتتال ،   عمليات  وإدار    الستتتال    وبناء  الستتتياستتتية   الشتتتؤون  إلدار   صتتت    ك ذل          وحم 
          ومنستقا           منستقا    75  جمموعه   ما   ، 2020  شتبا /ف اير   حىت   ،     عني    قد   الةامة   األمانة   كياانت   من         كياان    51  أن   هي 
  تناولوا   ات، اللغ   تةدد   شتؤون   منستق   برائستة   للمنستقني،  اجتماعات   ، 2016  أير/مايو   منذ   ،       وع قدت   . ( 40)        مناواب  
  شتتتتتتتتبكة   يف   ات اللغ   لتةدد   املكرستتتتتتتتة   الصتتتتتتتتفحة   على   متاحة  االجتماعات   تقارير   ومجيع   شتتتتتتتتىت.   موا تتتتتتتتيع   فيها 

        مت درجتة   التدوريتة  االجتمتاعتات   هتذه   يف  واملشتتتتتتتتتتتتتتاركتة  (. iSeek)  املتحتد    لألمم   الةتامتة   لألمتانتة   التداخليتة   اإلن نت  
  صتتتتتيغة   يف   2017  عا    يف        ن شتتتتترت   الت   ات اللغ   تةدد   شتتتتتؤون   منستتتتتقي   إل  املستتتتتند    الستتتتتبع  املستتتتتؤوليات    تتتتتمن 
 أدانه:   1  اإلطار   انظر   . ( 41) ات اللغ   دد ة ت   عن   الةا    األمني   لتقرير   تكميلية   مةلومات 

 1  اإلطار
 املتحدة  لألمم العامة   األمانة  يف  اللغات  تعدد شؤون  منسقي مبسؤوليات  قائمة

  اللغات   تةدد   مراعا   و مان   الصلة   ذات  الواليت   تنفيذ   يف   املكت   أو   اإلدار   لرزيس   الدعم   تقدمي  -1
   املكت   أو  لإلدار  اليومية  واألنشطة  الةمل  خط   يف

  ابلواليت   الوعي  وتةزيز  اللغات  تةدد  شؤون  منسق  يضةها  الت  التوجيهية  واملبادئ  السياسات  نشر -2
 منهم   لكل   التابع املكت  أو  اإلدار  يف  الةمل بيئة   يف اللغات  تةدد تدعم الت  الصلة ذات

  الت  الةالقة  ات الةقب أو والقضاي اللغات، بتةدد  املتةلقة  الواليت تنفيذ  يف  احملرز  التقد   رصد -3
 ذلك   عن  دورية  تقارير  وتقدمي اللغات تةدد تةزيز  تة ض

  األمم  مواقع        وتةه د إلنشاء التوجيهية  ابملبادئ لإلدارات  الةامة الشبكية  املواقع  تقيد  مدى  رصد  -4
 اإلعال    شؤون  إدار  أقرهتا   الت اإلن ن   شبكة على  املتحد 

__________ 

(37) JIU/REP/2011/4،  22 الفقر. 
(38) A/61/317. 
 .324/69و 292/67 الةامة اجلمةية        قرارا   (39)
 :التتترابتتت  هتتتتتتتذا عتتتلتتتى املتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتة ،2020 شتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتا /فتتت ايتتتر 11 املتتتؤرختتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتمتتتلتتتتتتتة التتتقتتتتتتتازتتتمتتتتتتتة نتتتظتتترا (40)

www.un.org/dgacm/content/multilingualism-network-focal-points. 
(41) A/71/757. 

file://///conf-share1/Home/Balan/www.un.org/dgacm/content/multilingualism-network-focal-points
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  تلك  وحتقيق  والطويل  القصري األجلني  يف اللغات تةدد من  املتوخا  األهداف حتديد يف املسامهة -5
 األهداف 

  وتبادل   التةاون   منها  بوسازل   الةامة،   اجلمةية   واليت   لتنفيذ   مبتكر   وتدابري   حلول   إجياد   إل   السةي -6
  فيها   مبا  اخلارجية،  الكياانت  مع  شراكات  وإقامة  األخرى  واملكات   اإلدارات  مع  املمارسات  أفضل 
   األكادميية  واملؤسسات   ضاءاألع  الدول

  املتبقية،   الةقبات   وحتديد  احملرز،  التقد   لتقييم  فيها   واملشاركة   للمنسقني  الدورية   االجتماعات  حضور -7
 االقتضاء.  عند        والن هج السياسات  ومناقشة

 

 حنو على  ،اتاللغ  تةدد  بشتتتتتتتتتتتأن  واستتتتتتتتتتتةة  والية  الةا   األمني  إل  الةامة  اجلمةية  أستتتتتتتتتتتندت  وقد -48
 مجلة يف  الوالية،  تنص  ،اتاللغ  تةدد  بشتتتتتتتتتتتأن  القرارات آخر  أحد  ويف  القرارات.  من  عدد  يف ستتتتتتتتتتتدجت ما

 تةميم  عن املسؤول  هو  الةا  األمني  وأن  للمنظمة،  األساسية  القيم  من  قيمة  اتاللغ  تةدد  أن  على  أمور،
 رزيس  بصتتتتتتتفته  ةا ،لا  ألمنياب  الةامة  اجلمةية  أهاب   كما  الةامة.  األمانة  أنشتتتتتتتطة  يف  اتاللغ  تةدد  مراعا 
 منظومة  يف  اتاللغ  تةددب  يتةلق  فيما  منسق  شامل  هنج  اتباع  )...( دعمي  أن"  التنفيذيني،  الرؤساء  جملس
 التفتيش وحد   تقرير  مع  تتماشتتتتتتتتتتتتتى  الدعو  هذه  نإ  صتتتتتتتتتتتتتراحة  الةامة  اجلمةية   قالو   .(42)املتحد "  األمم
 .(43)ةنملا بنفس توصيات يتضمن الذي ،اتاللغ تةدد عن األخري املش كة

 الةديد  يف  تقد   إحراز  عن  2017  لةا   اتاللغ  تةدد  عن  تقريره  يف  أبل   قد  الةا   األمني  أن  ومع -49
 ،( 44) الةامة   األمانة  نطا  على  اتاللغ  تةددب  يتةلق  فيما  ستياستايت  إطار  و تع  يف  ستيما  وال  اجملاالت،  من
 إليتته وجهتتته التتذي احملتتدد ابلطلتت  لقيتة فيمتتا 2017-2013 الف   يف تقتتد  أي إحراز عن       ي بل   مل فتتإنتته
 يف  اتاللغ  تةدد  إزاء  ومنستتتتتق  شتتتتتامل  هنج  لدعم  التنفيذيني  الرؤستتتتتاء  جملس  رزيس  بصتتتتتفته  الةامة  اجلمةية
 املشتتتتتتت كة  التفتيش  وحد   لتوصتتتتتتتيات  استتتتتتتتجابة  اآلن  حىت  إجراء  أي  تدذ   ي   مل  كما  املتحد ،  األمم  منظومة
2011 عا  منذ الصلة ذات

(45). 
  االتفتتاقتتات  مجيع  يف  الةتتاديتتة  األهتتداف  من  تتتتتتتتتتتتت  ات اللغتت  تةتتدد  الةتتا   األمني  أدرج  ، 2018 عتتا   ويف  - 50

  وعملياهتا   املتحد    لألمم   الةامة   األمانة   أنشتتتطة   يف   إلدماجها   منه         ستتتةيا    مةه،  املديرين   كبار   يوقةها   الت   الستتتنوية 
  مع  املتديرين  كبتار   تةتامتل   أصتتتتتتتتتتتتتب    ، 2019 عتا    من            واعتبتارا    عتامتة.  وإداراهتتا   الةتامتة   األمتانتة   مكتاتت    نطتا   على 
 ابلتنوع.   الةا    التزامهم    من   املوقةة   االتفاقات   من         جزءا    وإداراهتم   مكاتبهم   نطا    على   ات اللغ   تةدد   ذ ا نف إ 

 لألمم  الةامة  األمانة  يف  اتاللغ  تةدد  لشتتتتؤون         منستتتتقا    الةا   األمني      عني    املنظومة،  صتتتتةيد  وعلى -51
 جملس  يف األعضتتتاء  املنظمات  بني  فيما  اتاللغ  تةدد  نبشتتتأ  قيادته  يتول  حوار  إبقامة  يبادر  كيما  املتحد 
 ات،اللغ  تةدد  مستتتألة  مناقشتتتة  تكون  ورمبا  التنفيذيني.  الرؤستتتاء  جملس  أمانة  من بدعم  التنفيذيني  الرؤستتتاء
 شتأنه  من  للمنظومة         مفيدا          أمرا    التنفيذيني  الرؤستاء  جملس  مستتوى على  ،شتاملة  مؤستستية  مستألة  ابعتبارها

 ذات  الةامة  اجلمةية  طلبات  مع         متاشتتيا    اللغات،  تةدد  إزاء  ق     منستت    هنج  اتباع  إل  اتاملنظم  مجيع  يدفع  أن
 .(46)هلا          وامتثاال   بةد، ذ     تنف   مل الت املش كة التفتيش وحد  وتوصيات الصلة

__________ 

 .11 الفقر  ،328/71 الةامة اجلمةية قرار (42)
(43) JIU/REP/2011/4، 10و 5و 4 التوصيات. 
(44) A/71/757. 
(45) JIU/REP/2011/4، 5 ابلتوصية مقرونة 2 التوصية. 
 .761/73 الةامة اجلمةية قرار من 22 الفقر  مع ابالق ان ،328/71 الةامة اجلمةية قرار من 11 الفقر  (46)
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 مكت   أطلق  املنظومة،  مستتتتتتتتتتتوى  على  اتاللغ  تةدد  مناقشتتتتتتتتتتة  يف  الشتتتتتتتتتتروع  حنو  أول  وكدطو  -52
 عا   ربيع  يف  التنفيذيني  الرؤستاء  جملس  يف األعضتاء  املنظمات  مجيع  إل  ةجهمو   استتقصتازية  دراستة املنستق
 يف  نشترها  بغرض  وتبادهلا  الصتلة  ذات  والواثزق  املةلومات  مجع  على  االستتقصتازية  الدراستة  وركزت  .2019
 الدراستتتتتتتتتة  نتازج  أن املؤستتتتتتتتت   من  لكن  التنفيذيني.  الرؤستتتتتتتتتاء  جمللس  الشتتتتتتتتتبكي  املوقع على  املطاف  هناية

 ترد  مل املشتتت كة  التفتيش وحد   يف  املشتتتاركة  املنظمات  نصتتت   من  أكثر  ألن  قاطةة،  تكن  مل  ازية االستتتتقصتتت 
 املةلومات. تقدمي يف أتخرت أو الطل  على

 تةدد  شتتتتتتتؤون  منستتتتتتتقي  أقدمية  ىدم  الردود،  يف  تباين  فيها  حصتتتتتتتل  الت  األخرى اجملاالت  ومن -53
،  فبينما  ستتلطاهتم.  ومستتتوى         املةي نني  اتاللغ  جملس  يف األعضتتاء  املنظمات  مةظم  املثال،  ستتبيل على      عني 

 تةدد  شتؤونل  تنستيق  كجهات  للةمل  دوازر  رؤستاء  أو  -  مدير  برتبة  -         كبارا    مستؤولني  التنفيذيني  الرؤستاء
 ومتكني اجلنستتتتتني  بني  للمستتتتتاوا   املتحد  األمم  وهيئة  اإلمنازي  املتحد   األمم  برانمج  من  كل      عني    ،اتاللغ
 التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتتتتتتاء  جملس  مستتتتتتتتتتتتتتتوى  على  لتمثيلهم  مبتدزني  موظفني  للمرأ (  حد املت  األمم  )هيئة  املرأ 
 لشتتتتؤون  منستتتتقني  منظماهتم  يف  نني      املةي   املستتتتؤولني  كبار  فإن  ذلك،  على  وعالو   الستتتتادس(.  املرفق  )انظر
 رغم  ،منهم  الةديد  أن  إل  مقابالهتم  يف  أشتتتتتتتتتاروا  التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتاء  جملس  مستتتتتتتتتتوى على  اتاللغ  تةدد
 إما  ذلك  وحيدث  منظماهتم.  يف  إنفاذهو   اتاللغ  تةدد  تةزيز  م    ختو هل  حقيقية  بستتلطة  يتمتةون  ال  ،يتهمأقدم
 وجود  لةد   أو  به،  التوعية  إل  ويفتقر  منظماهتم  داخل ابالع اف  حيظى  ال  تنستتيق  كجهات  تةيينهم  ألن

 نطا   على  راتمباد  طرح  ستلطة  وتفو تهم  إليهم  املوكلة  املستؤوليات  بو توح  حتدد  مرجةية  اختصتاصتات
 يقس التن  جهات  دور  يقتصر  احلاالت،  من  كثري  ويف  املةتاد .  مسؤولياهتم  نطا   عن  خترج  ككل  منظماهتم

 عنها. واإلبالغ ابللغات املتصلة املسازل عن املةلومات مجع ىلع

 التنفيذيني  الرؤستتتتتتاء املشتتتتتت كة  التفتيش وحد   أوصتتتتتت   ،اتاللغ  تةدد عن  2011  عا   تقرير  ويف -54
 اتاللغ   تةدد  إنفاذ  ايتولو   كي  اتاللغ  تةدد  شتتتتتتتتؤونل  منستتتتتتتتقني  املستتتتتتتتؤولني  كبار  بةض  بتةيني  تللمنظما
 التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتتتتاء  أن  إل         ونظرا    .(47)منظماهتم  نطا  على  قينستتتتتتتتتتتت تال  جهات  من  شتتتتتتتتتتتتبكة  مبستتتتتتتتتتتتاعد 
 هذه  لتنفيذ  الالزمة  الةناصتتتر  مجيع  االعتبار  يف  يضتتتةوا  مل املشتتت كة  التفتيش وحد   يف  املشتتتاركة  للمنظمات
 تةدد  شتتتتتتتتؤون  منستتتتتتتتقي  تةيني  شتتتتتتتترو   يف  النظر  املةنية  املنظمات  تةيد  أن  ينبغي        كامال ،          تنفيذا    التوصتتتتتتتتية
 إليهم. املسند  واملسؤوليات اتاللغ

 املنظمات،  نطا  على  واملواءمة االتسا   كبري  حد  إل  يةزز  أن  التالية  التوصية  تنفيذ  شأن  ومن -55
 التقيد  ويكفل  الكايف  للرصتتد  املنظمات  مجيع  يف املستتاوا   قد  على  اتاللغ  تةدد  ذانفإ  خضتتوع  يكفل  مبا

 املستويت: أعلى على حىت بذلك،
 

 2 التوصية
 إدارهتا،  جمالس  أو  املتحدة  األمم  منظومة مؤسدسدات  يف  التشدريعية  اهليئات  تطلب  أن  ينبغي 

 تنسددددديق  جهة  أو      قا        منسددددد           كبريا           مسدددددؤوال         بعد        عي  ي  مل  الذي  التنفيذي  الرئيس  إىل  مؤسدددددسدددددته، يف  كل
 إطار  تنفيذ تنسدددددديق  مبهمة  إليه  د      ي عه    ،2022 عام  هناية  حبلول  ذل   فعلي  أن  اللغات،  تعدد  لشددددددؤون

 للمسدؤوليات  واضد   حتديد  مع  ،منظمته  نطا   على  اللغات  بتعدد  املتعلقة  االسدرتاتيجية السدياسدات
 املفوضة. والسلط املسندة

__________ 

(47) JIU/REP/2011/4، 1 التوصية. 
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 احلكم نظام يف اللغات تعدد -      اثلثا   

 الوالية تنفيذ لطةس -ألف 

 جمالس  أو  التشريةية  اهليئات  عمل  طريقة  أو  املرجةية  االختصاصات  أو  الداخلي  النظا   مبوج  -56
 التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتتتتتاء  إل        ت ستتتتتتتتتتتتتن د  وجلاهنا،  الفرعية  أجهزهتا  ذلك  يف  مبا  املتحد ،  األمم  منظومة  يف اإلدار 

 تةدد  مبدأ  مراعا   يشتتتتتمل  مبا  عنها،  نيابة  ةوليالد  احلكومية  والةمليات  املفاو تتتتتات  دعم  والية  للمنظمات
 اهليئات  تلك  أماانت  إل  الوالية هذه  التنفيذيون  الرؤستتتتتتتتتاء  ض      يفو     ما  وعاد   الثاين(.  املرفق  )انظر  اتاللغ
 التتدول ملتتداوالت املنتتاستتتتتتتتتتتتتتت  اتاللغتت  تةتتدد إطتتار بتوفري       ت كل   الت املنظمتتات يف املؤمترات دوازر إل أو

 .اهتاقرار  بلور و  األعضاء
 جلميع  متةدد   بلغات  ستتتتتتتتتتجالت  ها     مجية    وتنشتتتتتتتتتتر  املتحد   األمم  منظومة  مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات  نتج    وت   -57

 والستتتتتتجالت  االقتضتتتتتتاء.  حستتتتتت   ،      ستتتتتتنوي    تنظمها  الت  اإلدارية  أو  التشتتتتتتريةية  وجلاهنا  هيئاهتا  اجتماعات
 لتمكني  مةهم  النصتتتتتتية،  التقارير  هافي  مبا  البصتتتتتترية،  الستتتتتتمةية  والواثزق  التستتتتتتجيالت تشتتتتتتمل  الت  الرمسية،
 املراجع. وحفظ املؤسسية الذاكر  وألغراض املناقشات متابةة من األعضاء الدول

 االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتادي واجمللس األمن وجملس الةتتتامتتتة اجلمةيتتتة تةقتتتدهتتتا الت الةتتتديتتتد  واالجتمتتتاعتتتات -58
 املدصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتة، التدوليتة احلكوميتة اهليئتات من عتدد ويةقتدهتا الفرعيتة، موأجهزهت موجلتاهن واالجتمتاعي

 مكات   ويف  نيويورك يف  املتحد   األمم  مقر  يف األعضتتتتتتتتتتتتتاء  والدول  اخل اء،  وهيئات  اخلاصتتتتتتتتتتتتتة،  متراتواملؤ 
 مراكز  ختارج عقتدهتا  الةتامتة  اجلمةيتة  تقرر  أخرى  اجتمتاعتات  وأي  ونريوي،  وفيينتا جني   يف  املتحتد  األمم
 2  البا   من  ل    متو    تلا  الةامة،  ابألمانة  املؤمترات  إدار   عمليات  خدمات  من  تستتفيد  ،هذه  األربةة  الةمل
 مكت   يف  املؤمترات  إدار   وشتتتتةبة  واملؤمترات،  الةامة  اجلمةية  شتتتتؤون  إدار   ذلك  يف  مبا  الةادية،  امليزانية  من
 ختتدمتتات وشتتتتتتتتتتتتتتةبتتة فيينتتا، يف املتحتتد  األمم مكتتت  يف املؤمترات إدار  ودازر  جني ، يف املتحتتد  األمم

 اخلاصة  عملياهتا  هلا  اإلقليمية  فاللجان  ذلك،  إل  وابإل افة  نريوي.  يف  املتحد   األمم  مكت   يف  املؤمترات
 تيستتري هو  األربةة  الفرعية  وبراجمه  2  البا   من  والغرض  جلنة.  كل  ميزانية  بنود   تتمن  ل    متو    الت  ابملؤمترات،
 أستتتتاس  على  اهليئات هذه عمل  ستتتتري  حستتتتن  يكفل  مبا  األعضتتتتاء،  الدول  بني  فيما  والتةاون  احلوار  وتةزيز
 االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي واجمللس  الةتامتة اجلمةيتة وقرارات الصتتتتتتتتتتتتتتلتة ذات التداخليتة واألنظمتة املتحتد  مماأل ميثتا 

         تقريرا    الةا   األمني  ويقد   .اتاللغ  وتةدد  املؤمترات  خبطة  تتصتتتتتتل  الت  تلك  منها ستتتتتتيما  وال  واالجتماعي،
       وفقا    الةامة،  ةمةياجل  وتوفر  .فيه  للنظر  املؤمترات  للجنة  الستتتتتتتنوية الدور   خالل  املؤمترات  خطة  عن        ستتتتتتتنوي  
 على بنتاء  االجتمتاعتات وختدمتة  بتنظيم  يتةلق فيمتا  الةتا  التدويل احلكومي  التوجيته  ابء،-222/43 لقرارهتا
 الةامة  اجلمةية  شتتتتتؤون  إدار   ذانفإ  جوان   بةض        أيضتتتتتا    تناولي  الذي  التوجيه  وهو  املؤمترات،  جلنة مشتتتتتور 
 األخرى. الثالثة الرزيسية الةمل مراكز يف املؤمترات وعمليات اتاللغ لتةدد واملؤمترات

  خدمة   عمليات   من  وغريها   واملؤمترات   الةامة   اجلمةية   شتتتتؤون   إدار    امتثال   يف   الةامة   اجلمةية   وتنظر  - 59
        ي تقيد   مل   املثال،   ستتتتتتتتتتتتتتبيل   ةلى ف   والتداولية.   الشتتتتتتتتتتتتتتارعة   واثزقها   بلغات   يتةلق   فيما   التنظيمي  إلطارها   املؤمترات 
  أن   على   تنص   الت   الةامة،   للجمةية   الداخلي   النظا    من   55  ابملاد    عديد    ستتتتنوات   مدى   على   كلية   بصتتتتور  
  ابللغتني   تصتتدر   وهي   اليومية،   إنشتتاء   فمنذ   دوراهتا.   خالل   الةامة   اجلمةية   بلغات   املتحد   األمم   يومية   تصتتدر 
  ربع األ   عملها   ولغات   الرمسية   الةامة   اجلمةية   بلغات  صتتتدورها   يقتصتتتر   بينما   الةا ،   طوال   والفرنستتتية   االنكليزية 
  من   الف     يف   ةقد    ت    الت   اجللستتتتتتتتتات   خالل   أي   الةامة،   جلمةية ا   انةقاد   من   يستتتتتتتتتي الرز   اجلزء   ف     على  األخرى 

  األمانة   إل   األعضتتتتاء   الدول   وجهتها   دعو    وإثر   ذلك،   ومع   فق .   األول/ديستتتتم    كانون   إل   أيلول/ستتتتبتم  
  جبميع   ، 2018  عا    منذ   تصتتتتتتتتتتتتتدر،   اليومية   أصتتتتتتتتتتتتتبح    ، ( 48) املاد   هذه   تطبيق   أجل   من   املتحد    لألمم   الةامة 

__________ 

  .72/323و ،323/71و ،305/70 الةامة اجلمةية قرارات (48)
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  غري   واملةلومتات   ابالجتمتاعتات   تتةلق   الت   اليوميتة   فقرات   ابستتتتتتتتتتتتتتتثنتاء   الةتا ،  طوال   الرمسيتة  الستتتتتتتتتتتتتت    اللغتات 
 فق .   والفرنسية   اإلنكليزية   ابللغتني   الفقرات   هذه   تنشر   تزال   ال   حيث   الرمسية، 

 األخرى  اللغات  جلميع  اويةستتتتتتتتتتتتت م  أهنا  يةين عمل  لغة  أو  رمسية  لغة  ابعتبارها  ما  بلغة  واالع اف -60
 اللغات مع  متستتتتتتتتاوية  ظروف  ظل  يف  استتتتتتتتتددامها  يكون  أن  ينبغي  وعليه،  النحو. هذا  على  هبا  املة ف
 اخلصتتتوص،  وجه  وعلى  الصتتتلة.  ذات  اهليئات  مداوالت  مجيع  يف         مضتتتموان    املتبقية  الةمل  لغات  أو  الرمسية
 بني  التكافؤ  حتقيق  يف          أستتتتتاستتتتتيا          عامال    الرمسية  غاتالل  جبميع  متزامنة  بصتتتتتور   الرمسية  الواثزق  إصتتتتتدار  ةت    ي  

 اهليئتات مجيع يتدفع متا وهتذا املتحتد . األمم يف اتاللغت   تةتدد أركتان من ركن هو التذي  الرمسيتة،  اللغتات
 مجيع  بني  والتكافؤ  املةاملة  يف  املستتتتتتتتتتتاوا   اشتتتتتتتتتتت ا   إل  املنظومة  نطا   على اإلدار   جمالس أو  التشتتتتتتتتتتتريةية
 املواعيد  والثامن  الستتتتتتتتتتابع  املرفقان  ويةرض  الصتتتتتتتتتتلة.  ذات  للواليت          امتثاال    الةمل،  ولغات  الرمسية  اللغات
 واألمتانة  املنظومتة.  نطتا  على  وأجهزهتتا اإلدار   جمتالس  أو  التشتتتتتتتتتتتتتتريةيتة  اهليئتات  إل  الواثزق  لتقتدمي  النهتازيتة
 اللتتان  املنظومتة  نطتا  على  الوحيتداتن  املنظمتتان مهتا  لالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت  التدويل  واالحتتاد املتحتد   لألمم  الةتامتة
 .(49)      أيضا   املةاملة يف الرمسية اللغات بني املساوا  إل اتاللغ تةددب تقضي الت قراراهتما تشري

 على  للمنظمة  الرمسية  اللغات  مجيع  مبةاملة  ملز   واملؤمترات  الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتتتتتؤون  إدار   ورزيس -61
 فريق  يف        عضتتوا    لكونه  الةا   األمني مع  يالستتنو   االتفا   هتوقيةب  ذلك  عن  للمستتاءلة  وخيضتتع املستتاوا   قد 
 الةا ،  األمني  لوكيل  أساسي  برانجمي  كهدف  االتفا ، هذا  يضع  النتازج،  حتقيق  سيا   ويف  الةليا.  اإلدار 
 فةالة  خدمات  بضتمان  وذلك  فيها،  القرار  صتنع  وعملية  الدولية  احلكومية  اهليئات  مداوالت  تيستري  مهمة
 املةاملة. يف الرمسية اللغات مجيع بني ا املساو  ذلك يف مبا ،متةدد  لغاتب

 اللغات دوائر يف واالبتكار واألداء الدور -ابء 

 لألمم  الةتامتة  ابألمتانتة  واملؤمترات  الةتامتة اجلمةيتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار  يف  اللغتات  دوازر هيكتل يةكس -62
 منظمة  أي  من  ثريكب  أك   هي  الت  املتحد ،  لألمم  الةاملي          النطا     وميزانيتها  الدوازر  ذهه  وحجم  املتحد 
 األمم  لنظا   التابةة  املنظمات  من  غريها  أو املشتتتتتتتت كة  التفتيش  وحد   يف املشتتتتتتتتاركة األخرى  املنظمات  من

 الرزيستتية  الةمل  مراكز  يف  املؤمترات  وعمليات  واملؤمترات  الةامة  اجلمةية شتتؤون  إدار   ودور  املوحد.  املتحد 
 إدار   وتقد    تتتدم.  به  يضتتتطلع  الذي  الةمل        وع ء    ا ،للنظ  ابلنستتتبة  ابمتياز  مركزي  دور األخرى  الثالثة
 شؤون  إدار   أن  كما  املتحد .  األمم  يف  الرزيسية األجهز  جلميع  اخلدمات  واملؤمترات  الةامة  اجلمةية  شؤون
 التشتريةية  اهليئات  إل  جززي  أو  كامل  بشتكل  خدماهتا  تقد   املؤمترات  وعمليات  واملؤمترات  الةامة  اجلمةية
 املةين املش ك  املتحد   األمم  برانمج  )ابستثناء  وبراجمها  املتحد   األمم  صناديق  مةظم  يف ر اإلدا  هيئات  أو

 األمم أجهز   من الةتديتد  عن       فضتتتتتتتتتتتتتتال    الةتاملي(، األغتذيتة  وبرانمج  البشتتتتتتتتتتتتتتريتة/اإليتدز املنتاعتة  نقص  بفريوس
 مجيعو  ننستتتتتتتتتتتتتتتااإل حقو   مةتاهتدات مبوجت  املنشتتتتتتتتتتتتتتتأ  اهليئتات مجيع فيهتا مبتا  التدازمتة،  وهيئتاهتتا املتحتد 
مع  عندما  وحىت  .(50)اخلاصتة  اإلجراءات  إطار  يف  بواليت  املكلفني  مجيةها  اللغات  دوازر  موظفي      عدد        جي 
 املوظفني  عدد  جمموع  من  أقل عددهم  جمموع  فإن  املتحد ،  األمم  ملنظومة  التابةة  املتدصصة  الوكاالت  يف

 عتدد جمموع  يةتادل وال  وحتدهتا. راتواملؤمت  الةتامتة  اجلمةيتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار  تستتتتتتتتتتتتتتتدتدمهم  التذين  الةتاديني
  املشتتتتتتتتتت كة  التفتيش وحد   يف املشتتتتتتتتتتاركة  املنظمات  يف األخرى  اللغات  دوازر  مجيع  تقو   الت  االجتماعات

__________ 

 (.2018 دي، يف املنقحة )بصيغته 154 القرار لالتصاالت، الدويل االحتاد يف املفو ني مؤمتر (49)

  األمم وصتتتندو  للبيئة، املتحد  ألمم ا وبرانمج اإلمنازي، املتحد  األمم  وبرانمج واألونكتاد، الدولية، التجار  مركز (50)
  املتحد  األمم  ومنظمة الالجئني، لشتتتتتتتتتتتؤون املتحد  األمم  ومفو تتتتتتتتتتتية املتحد ، األمم  وموزل للستتتتتتتتتتتكان، املتحد 
  وهيئتة املشتتتتتتتتتتتتتتتاريع، خلتدمتات املتحتد  األمم  ومكتت  واجلرميتة، ابملدتدرات املةين املتحتد  األمم  ومكتت  للطفولتة،
 للمرأ . املتحد  األمم 



JIU/REP/2020/6 

GE.20-15920 16 

 الةتتامتتة اجلمةيتتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار  خبتتدمتهتتا تقو  الت االجتمتتاعتتات عتتدد األحوال من حتتال أبي خبتتدمتهتتا
       سنوي . جني  يف املتحد  األمم ملكت  التابةة املؤمترات إدار  وشةبة واملؤمترات

   1 اجلدول
   2018  عام   يف   املشرتكة   التفتيش   وحدة  استبيان   عن   اجمليبة  املنظمات   قدمتها   اللغات   دوائر   عن   بياانت 

 التفتيش وحد  يف         املشار كة املنظمات
 املش كة

 عدد
  املوظفني

 الشفوية ال مجة خبدمة مزود  اجتماعات

 الزمين اجلدول خارج الزمين ولداجل وفق التحريرية ال مجة

     املتحد  األمم 

 كلمة 173 635 134 417 2 521 1 011 واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار 

  جني /شتتتتتتتتتتتتتتةبتة يف املتحتد  األمم  مكتت 
   املؤمترات إدار 

 كلمات  107 903 71 503 2 661 604

  نريوي/شتتتتتتتتتتتتتتةبتتة يف املتحتتد  األمم  مكتتت 
 املؤمترات خدمات

 كلمة 256 122 6 425 10 144

 إدار   فيينتتا/دازر  يف املتحتتد  األمم  مكتتت 
 املؤمترات

 كلمات 408 436 21 194 375 181

 كلمة 071 295 2 9 34 7 ألفريقيا االقتصادية اللجنة

  الالتينيتتتة ألمريكتتتا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتة اللجنتتتة
 والكارييب

 كلمة 988 179 1 0 44 11

  ستتتتتتتتتتياآل واالجتماعية االقتصتتتتتتتتتتادية اللجنة
 اهلادئ واحملي 

 كلمة 741 808 0 18 43

 كلمة 917 436 2 10 190 33 اإلسكوا

 كلمة 4 796 000 5 69 23 الةاملي األغذية برانمج

 كلمة 757 400 12 0 178 62 والزراعة األغذية منظمة

 كلمة 621 841 8 0 10 44 الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 كلمة 10 800 000 0 181 89 الدويل املدين الطريان منظمه

 كلمة 579 242 12 0 40 93 الدولية الةمل منظمة

 كلمات 207 851 1 0 18 62 الدولية البحرية املنظمة

 صفحات 207 43 0 56 55 لالتصاالت الدويل االحتاد

 صفحة 28 844 0 208 36 اليونسكو

 كلمة 000 980 8 6 4 الةاملية السياحة منظمة

 كلمة 525 324 5 0 80 21 ةامليلا ال يدي االحتاد

 كلمة 000 300 14 0 101 52 الةاملية الصحة منظمة

 كلمة 138 399 20 50 24 42 الفكرية للملكية الةاملية املنظمة

 كلمة  000 366 4 0 24 14 اجلوية لألرصاد الةاملية املنظمة

 الشفوية الرتمجة خدمات -1 

 املتحتتد ، األمم رعتتايتتة حتتت       ي ةقتتد         تقريبتتا   اجتمتتاع كتتل  يفف املنطوقتتة. الكلمتتة كتتانتت   البتتدء، يف -63
 والةربية  واإلستتتتتتتتتتتتتتبانية  ليزيةكاإلن  وهي -  الرمسية  الستتتتتتتتتتتتتت   املنظمة  لغات  من  لغة  بكل  الكلمة  تلك       ت نطق

 يوجد  وال  األخرى.  اللغات  إل -  نفستتتتها  اللحظة  يف  أي  -       فورا          وت  جم  والروستتتتية،  والصتتتتينية  والفرنستتتتية
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 مما  خدمات  من  يقدمونه  وما  االجتماعات  تلك  كل  يف الدازم  الشتتفويني  ايه     م مج   حلضتتور  أفضتتل  وصتت 
 الةامة  اجلمةية  شتتتتتتؤون إلدار   الستتتتتتابقة  الشتتتتتتبكية  الصتتتتتتفحة  على     ن شتتتتتتر  الذي         الط موح  البيان هذا  يف  ورد

 د املتح  األمم  منظومة  يف  اخلدمات هذه        وتقد    هلا.  التابةة  الشتتتفوية  ال مجة  لدازر   املدصتتتصتتتة  واملؤمترات،
 عتاتق على يقع  حيتث اإلدار ، هيئتات  أو  التشتتتتتتتتتتتتتتريةيتة  للهيئتات  الرمسيتة التدورات يف  وابألستتتتتتتتتتتتتتتاس  كلهتا،
      تقد    الشفوية  ال مجة  خدمات  أن  ورغم  الشفوية.  ال مجة  خدمة  توفري واج   املنظومة  مؤسسات  أماانت
 الشتتتتتفوية  ال مجة  نإف  االقتضتتتتتاء، حستتتتت   تلقيها هلا  حيق  الت  اهليئات  اجتماعات  يف  األولوية  ستتتتتبيل  على
 القدر ،  تلك  تتوفر  عندما  املثال،  ستتبيل  فةلى  ذلك.  على القدر   توفرت  إذا أخرى  دورات يف        أيضتتا    تقد 
 مثل  األعضتتاء،  الدول  جمموعات  ألك         أيضتتا    الشتتفوية  ال مجة  خدمات  املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  توفر

 االحنياز. عد  وحركة والصني 77 الت جمموعة

 هلتا  التتابةتة الشتتتتتتتتتتتتتتفويتة  ال مجتة دازر  يف  الشتتتتتتتتتتتتتتفويون امل مجون  يتحمتل  املتحتد ، األمم  أمتانتة ويف -64
 ما  يفهموا  أن  دويل  حكومي  اجتماع  يف  احلا ترين  من وغريهم  املندوبني  بوستع  يكون  أن   تمان  مستؤولية
 الستتت   لغاتلا  من  الشتتتفوية  ال مجة  خدمة        وتقد    .        تقريبا    أتخري  أي  دون  اآلخرين،  احلا تتترين  مجيع  يقوله
 هيئاهتم  ومجيع  واالجتماعي  االقتصتتتتتادي  واجمللس  األمن  وجملس  الةامة  اجلمةية  الجتماعات  وإليها  الرمسية
 األخرى. الدولية احلكومية واملؤمترات اهليئات من الةديد عن      فضال   الفرعية،

 الذي  ماعاالجت  يف املشتتتتتتاركني  رؤية  هلم  تتي   مغلقة  مقصتتتتتتورات  يف  الشتتتتتتفويون  امل مجون  ويةمل -65
 املةلومات  مجيع  بستتتتهولة هلم  تتاح  أن         ويتةني    إليهم.  االستتتتتماع هلم  وتتي   ألجله،  الشتتتتفوية  ال مجة  يؤدون
 ستتتتتتتتتتتتتتجالت -  والتجميةتات املستتتتتتتتتتتتتتارد على  االطالع  اإلن نت  على        وي تتاح  ابالجتمتاع.  املتةلقتة  والواثزق
 الفورية،  ال مجة  إل  وابإل تتتتافة  ار.ابستتتتتمر   حتديثها  وجيري  الرمسية،  اللغات  جبميع  واملصتتتتطلحات  املفردات
 التتابةية  ال مجة  خدمات  توفري  املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  يف  الشتتتتتتتتتفوية  ال مجة  دازر   موظفي  إل       ي طل 
 واملشتتتتتتتتاورات  الةا ،  األمني  مع  واحلكومات  الدول  رؤستتتتتتتتاء  اجتماعات  بينها  من  االجتماعات،  بةض  يف
 ويف  بةينها،  ستتتتتياستتتتتية  أو تتتتتاع  بشتتتتتأن  واالجتماعي  االقتصتتتتتادي  اجمللس  رزيس  أو  األمن  جملس  رزيس  مع

 اخلاصة. املناسبات من ذلك وغري الصحفية واملؤمترات ة،اخلاص والتحقيقات الرمسية، البةثات

 التتتدازمني املوظفني من       كبريا          عتتتددا   املتحتتتد  األمم أمتتتانتتتة يف املؤمترات ختتتدمتتتات إدار         وتوظ    -66
 األمم  منظومة  مؤستتتتتتستتتتتتات  يف  اللغات  دوازر  مةظم  أن  غري  الةامل،  صتتتتتتةيد  على  عملها  مراكز  يف  واملؤقتني
 لألغتذيتة املتحتد  األمم  منظمتة يف احلتال هي )كمتا  املوظفني من  قليتل عتدد على  تةتمتد األخرى املتحتد 
 )كما واحد  رزيستتي  شتتفوي  م جم على         أحياان    تقتصتتر  إهنا  بل -  الدويل(  املدين  الطريان  ومنظمة  والزراعة
 الةمل  ومنظمة  البشتتتتتتتترية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املةين املشتتتتتتتت ك  املتحد   األمم  برانمج  يف  احلال هي

 من      جتتدا   كبري   أعتتداد على        أحيتتاان ، وتشتتتتتتتتتتتتتترف فتوظ ، - الفكريتتة( للملكيتتة الةتتامليتتة واملنظمتتة التتدوليتتة
 ف ات  يف  ياجاتاالحت  لتلبية  الةاملية(  الصتتتتحة  منظمة  يف  احلال هي  )كما  املستتتتتقلني  الشتتتتفويني امل مجني
 وتطبق  إدارهتا.  جمالس  أو  التشتتتريةية  هيئاهتا  تةقدها  الت األخرى  واالجتماعات  الزمنية  جداوهلا  يف  الذرو 
 أورواب،  يف  والتةاون  األمن  ومنظمة  االقتصتتادي  امليدان  يف  والتنمية  التةاون  منظمة  يف        أيضتتا    املمارستتة هذه
 و تتة   االجتماعات عدد  قلة  ألن  واملستتتقلني،  ظفنياملو   الشتتفويني  امل مجني  من  خلي          ي ستتتدد   حيث
 توظي  عقد  مبوج   الستتتتتتتتتتتنة  مدار  على  الشتتتتتتتتتتتفويني  امل مجني  من  أك   بةدد  االحتفاظ  ي ران  ال  تواترها
 بذلك. املرتبطة التكالي  وال

  والشارعة التداولية الواثئق ترمجة -2 

  األطراف،   لتةددية   ابلنستبة   حيوي   عنصتر   الرمسية   ت اللغا   مجيع   إل   والشتارعة   التداولية   الواثزق   ترمجة   ألن  - 67
  املتحتد .  األمم   منظومتة   مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات   مجيع   يف   الواثزق   جتهيز   عمتل   ستتتتتتتتتتتتتري   يف   عنهتا   غن   ال   خطو    ال مجتة   فتإن 
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  كلمة،   مليون   238  من   أكثر   2018  عا    يف  واملؤمترات   الةامة   اجلمةية   شتتتتتتتتتتتتتؤون   إدار    ترمج    املثال،   ستتتتتتتتتتتتتبيل  فةلى 
 الواثزق.   من   إدار ،   وجمالس   تشريةية   هيئات   من   ا، زه عمال  احتياجات   تلبية   بغرض 

 مقارها  توجد  الت  وال امج  الصتتناديق  ستتيما  وال  وبراجمها، املتحد   األمم  صتتناديق  مةظم  ويةتمد -68
 شؤون إدار   على  ،      أيضا    نيويورك  يف  إدارهتا  جمالس  أو  التشريةية  هيئاهتا  اجتماعات       ت ةقد  الت  نيويورك،  يف

 ستتتتتتتتتبيل  فةلى  ابملؤمترات.  الصتتتتتتتتتلة  ذات  احتياجاهتا  من  جزء  تلبية  يف  ابألستتتتتتتتتاس  ملؤمتراتاو   الةامة  اجلمةية
 إل  اجمللس  واثزق  بةض  )اليونيسي (  للطفولة  املتحد   األمم  ملنظمة  التنفيذي  األمني  مكت   يقد   املثال،
 ل انمج  ذينفيت الت اجمللس  أمتانتة دور  ويتمثتل  وترمجتهتا.  لتجهيزهتا  واملؤمترات  الةتامتة  اجلمةيتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار 
 دعم  يف املشتتتاريع  خلدمات  املتحد   األمم  للستتتكان/مكت   املتحد  األمم  اإلمنازي/صتتتندو  املتحد   األمم
 اجلمةية  شتتتتتتتتتتتؤون  إدار   وترفع  اإلمنازي.  املتحد   األمم  برانمج  فيها  مبا  املنظمات، هلذه  التشتتتتتتتتتتتريةية  اهليئات
 املتحتتد  األمم برانمج تقيتتد متتدى عن اإلداريتتة وأ ةالتشتتتتتتتتتتتتتتريةيتت  اهليئتتة رزيس إل تقتتارير واملؤمترات الةتتامتتة
 اجمللس. دورات من دور  كل  قبل لل مجة احملدد  الزمنية ابآلجال اإلمنازي

 وفورات  وحتقيق  الواثزق  جتهيز  وفةالية  كفاء   حتستتتتني  تتوخى  خطة  ألي  ينبغي  أنه  الوا تتتت   ومن -69
 اإلدار  هتتدف  املتحتد ، لألمم  الةتامتة  ةمتانت األ ويف  ابل مجتة.  املتةلق  الةمليتة من اجلزء ذلتك تتضتتتتتتتتتتتتتتمن أن

 إبدار   الصتتتتتتتتلة  ذات  ال اجميات  تنفيذ  طريق  عن  ابألستتتتتتتتاس  وذلك  املؤمترات،  خلدمات  املتكاملة  الشتتتتتتتتاملة
 الت  األربةة  الرزيستتتتية  الةمل  مراكز  يف  ال مجة  جمال  يف  الةمل ستتتتري  يف  التا   االتستتتتا   حتقيق  إل  املؤمترات،
 مت الت املبتتادرات بةض من الغتتايتتة تتمثتتل ،      جتتاري   الةمتتل هتتذا يزال ال متتاينوب املؤمترات. ختتدمتتات تقتتد 
 ستلستلة  استتفادت وقد            وبك لفتها.  أواهنا  يف  وإاتحتها  ال مجات  بنوعية  املتةلقة املشتاكل  حل  يف  هبا األخذ
 لتدى  (eLUNA)  إيلوان  اإللك ونيتة  ال مجتة  أدا   حققتهتا  الت  املتواصتتتتتتتتتتتتتتلتة  الكفتاء   أوجته  من  الواثزق  إنتتاج
 .(51)واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار 

 هبا  الةمل  وبدأ  املتحد   األمم  واثزق  ترمجة  ألجل         خصتتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتتا            داخليا         ط ورت  الت  األدا ،  وهذه -70
 ستتتتتتتتابق   وق   يف       ت رمج   واثزق  )أ(  إل:        فورا    الوصتتتتتتتتول  إمكانية  تتي   ،2014  عا   يف  واستتتتتتتتع  نطا   على
 الةامة  األمانة  مكات   من  لةدد  متاحة  وإيلوان  اآللية.   مجةلا  أنظمة  )ج(  املصتتتطلحات   ستتتجالت  ) (

 املتحد   األمم  ومكت   جني   يف املتحد   األمم  مكت   ويف  املقر  يف  املؤمترات خدمات  فيها  مبا  وإداراهتا،
 ألمريكتا  االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة  واللجنتة  ألفريقيتا  االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة  واللجنتة  نريوي يف املتحتد  األمم  ومكتت  فيينتا يف

 مت  ،2019  األول/ديستتتتتم   كانون  ويف  آستتتتتيا.  لغر   االقتصتتتتتادية  واللجنة  الكارييب  البحر  ومنطقة  ةالالتيني
 أمتتة  من  كجزء  اهلادئ  واحملي   آلستتتيا  واالجتماعية  االقتصتتتادية  اللجنة  يف  بنجاح  إيلوان  وإنفاذ  نشتتتر        أيضتتتا  
 اإلستراع  إل  واحلاجة  19-الكوفيد  وابء  تفشتي  أدى  وقد  وتبستيطه.  والواثزق  املؤمترات  إدار   يف  الةمل  ستري
 بدأ وقد  .2020  عا   أوازل  يف  إيلوان  استتتتددا   إل        أيضتتتا    الةاملية  االتصتتتاالت إبدار   التوعية  مواد  ترمجة  يف
 من  كتل  يف  2020  عتا  يف  كلهتا  املنظومتة  مستتتتتتتتتتتتتتتوى  وعلى  املتحتد   لألمم  الةتامتة  األمتانتة  ختارج  إيلوان  إنفتاذ
 اليونستكو  إل  ابإل تافة  الةاملية،  الصتحة  ومنظمة  اجلوية  لألرصتاد  يةالةامل  واملنظمة  الدولية  البحرية  املنظمة
 ف  . منذ        فةليا   فيها إيلوان بنظا  الةمل بدأ قد كان  الت

        فرصتتتتتتتتتتتتتتتا   تتي   الت  الرقميتتة  التكنولوجيتتات  يف  األخري   التطورات  الفكريتتة  امللكيتتة  منظمتتة  واتبةتت   -71
  حما تتتتتتر   إبنتاج   يتةلق   فيما   الكلفة   حيث   من   ري  ب ك   كفاءات   حتقيق   مع   وجودهتا،  اخلدمات   ستتتتتترعة   لتحستتتتتتني 
  امللكيتة   منظمتة   يف   األعضتتتتتتتتتتتتتتاء   التدول   مجةيتات   ووافقت    الةتاملتة.   وأفرقتهتا   وجلتاهنتا   اإلداريتة   هيئتاهتتا  اجتمتاعتات 
         رقميا    ومفهرسة        حمس نة   للمؤمترات،   فيديو   تسجيالت   سيوفر  ،        جديدا         هنجا    يقد    جترييب   مشروع   على   الفكرية 

__________ 

  اإللك ونية ال مجة  أدا   على       أ طلق  الذي  االستتتتتتتتتتتتتم  هو  املتحد "،  لألمم  اإللك ونية  "اللغات  مةناه  ، eluna تصتتتتتتتتتتتتتر خم  ( 51) 
  ومدونو التحريريون  امل مجون  هبا  ليستتتتتةني  املتحد   األمم  مكات    يف         خصتتتتيصتتتتا   تطويرها  مت  الت  احلاستتتتو   مبستتتتاعد  
 لل مجة.  البينية  الواجهة  تؤديها  الت  املةتاد   األعمال  ألدا  ا  هذه  وتنجز  املتحد .  األمم  موظفي  من  احلرفية  احملا ر 
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  أدوات   ابستتتتتتددا    الرمسية  الستتتتت    ابللغات            تلقازيا          ت نشتتتتتأ   نصتتتتتوص   ستتتتتجالت   تكملها   فيها،   للبحث   وقابلة 
  الوق    يتي    أن   ابلنجاح،         تكل له   حال   يف   ذلك،   شتتتتتتتتتتتأن   ومن   . ( 52) املنظمة   طورهتا   الت   االصتتتتتتتتتتتطناعي   الذكاء 
  ارد. املو   من       جدا    الكثري   يستتتهلك   الذي   الفكرية   امللكية   منظمة   الجتماعات   احلرفية   احملا تتر   إلنتاج   التدرجيي 
  يقو    اللذين   التحريرية   وال مجة   النستتتتت    جود    مستتتتتتوى   نفس   بلوغ   ميكن   ال   أنه   يرون   اللغويني   الفنيني   أن   غري 
 اآللية.   ابل مجة   املةاجلة   من          مزيدا    تستلز    الت   اآللية   النصوص   بواسطة   احلرفية   احملا ر   مدونو   هبما 

 اللغات دوائر يف تلومااملع وتكنولوجيا االصطناعي الذكاء دور الناشئ: االبتكار -3 

 منظومة  وملنظمات  املنظمة يف  األعضتاء  للدول  ابجملان  الفكرية  امللكية  منظمة  أمانة  أاتح   لقد -72
 أدا   احلصتتتتتتر، ال  املثال  ستتتتتتبيل  على  بينها،  )ومن  االصتتتتتتطناعي  الذكاء  أدوات  من  لديها  ما املتحد   األمم
 ما مع  (،WIPO Translate  اآللية   مجةلا  وأدا   WIPO Speech-to-Text  نصتوص  إل  اخلطاابت  حتويل

 ابلفةتل  منظمتات عتد       وق ةت  وقتد  .(53)املتحتد  األمم  منظومتة  نطتا  على  حمتملتة  وفورات من  تستتتتتتتتتتتتتتتتبةته
 منظمات  أبدت  بينما  تلك،  االصتتتتتتتتتتتتتتطناعي  الذكاء  أدوات      هبم ة  تستتتتتتتتتتتتتتتدد   وهي  ترخيص  اتفاقات  على
 WIPO        برانجم ي  ترخيص  مت  ،2020  مايو/رأي  ويف  املستتتتتتتتتقبل.  يف  ابستتتتتتتتتددامها         شتتتتتتتتديدا             اهتماما    أخرى

Translate وWIPO Speech-to-Text،  املتحتد  األمم منظمتات من  منظمتة 17 تستتتتتتتتتتتتتتتدتدمهمتا لكي 
 أخرى. دولية حكومية ومنظمات

  اخلتاص  القطتاع   كيتاانت   من   للمهتمني         أيضتتتتتتتتتتتتتتا   األدوات   تلتك   الفكريتة   امللكيتة   منظمتة   أمتانتة   وتتي   - 73
  طورهتا   الت   االصتتتتتتتطناعي   الذكاء   تكنولوجيات  استتتتتتتتددا    نشتتتتتتتر   ولدى   عليها.          يت ت فق   وأحكا    لشتتتتتتترو          وفقا  
  حتقق  وعليتته،  األدوات.  لتلتتك  الفكريتتة  امللكيتتة  جتتانتت   االعتبتتار  يف           أمتتانت هتتا  أتختتذ  الفكريتتة،  امللكيتتة  منظمتتة 
  الذكاء   تكنولوجيات   نشتتتتتتتر   بني   ما           مناستتتتتتتبا           توازان    اخلدمات  هذه           مستتتتتتتتدد مي   مع   املنظمة   ت مها   الت   الةقود 

 أخرى.   جهة   من   الفكرية   ملكيتها   جوهر   محاية   وبني   جهة،   من   أوسع،   نطا    على   تطورها   الت   االصطناعي 

 خارج  الةصتتتتتتتتتتتتتبية  اآللية  ابل مجة  لةملل رازد  مشتتتتتتتتتتتتتروع  أول  الفكرية  امللكية  منظمة  أطلق   وقد -74
 االقتصتتتتتتتتتتتتادي.  امليدان  يف  والتنمية  التةاون  ملنظمة  التابةة  ال مجة  دوازر  مع  ابلتةاون  املتحد   األمم  منظومة

 ال مجتتة ألدوات املكرس االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي، امليتتدان يف  والتنميتتة التةتتاون منظمتتة يف اخلتتاص فريقال     طو ر قتتدف
 حمتوى  على  ذلك  يف          مةتمدا    علمي،  بشتتتتتكل  الفرنستتتتتية  إل  اإلنكليزية  من  لل مجة  عصتتتتتبية  شتتتتتبكة  اآللية،
 والتنمية  التةاون  منظمة  مستتتتتتتؤولو  اقتنع  وقد  ة.الفكري  امللكية  منظمة  قدمتها  خوارزميات  بواستتتتتتتطة  املنظمة
 لنتازج         ووفقا    التجرييب. املشتتتروع  اختبار  عنها  متدض  الت  األول  النتازج  مبو تتتوعية  االقتصتتتادي  امليدان  يف
 يف  40  إل  38  مةدله  ما  إل  الةصبية  ابآللة  امل مجة  النصوص  دقة  تصل  أن  ميكن  التجرييب، املشروع  تقييم
 امليدان  يف  والتنمية  التةاون  ملنظمة  حيقق  أن  اآللية  ال مجة  أدوات  استتتتددا   شتتتأن  من  أن  يةين وهذا  املازة.

 امل جم  مواصتتتتتتتتتتتتفات  وأن  املازة(،  يف  50  إل  25)  ابإلنتاجية  يتةلق  فيما  املكاستتتتتتتتتتتت   بةض  االقتصتتتتتتتتتتتتادي
تها بةد نصوص       م راجع مواصفات إل ستتحول التحريري        آليا .         ترمج 

 املباشتتر  الوصتتول  يتي   الذي  واستتع،  نطا  على  إيلوان  جناح  تددا ستت ا      قصتت ر  نفستته،  الوق   ويف -75
 إن حيتتث ال مجتتة، عمليتتة من الفنيتتة اجلوانتت       تةل م منحن األخرى، املرجةيتتة واملواد املصتتتتتتتتتتتتتتطلحتتات إل

 للموظفني  يتي   ما  وهو  ،      آليا         تنج ز  صتتتتتتتتتتارت  امل مجون  هبا  يقو   الت  املرجةية  التحقق  عمليات  من  الةديد
 لألمم  الةتامتة  األمتانتة اق حت   ولتذلتك،  أقتل. وقت   يف  التذاتيتة          املراج ةتة  مهتا   إجنتاز يف البتدء         حتديثتا           املةي نني
 ال مجتة ألعمتال التذاتيتة املراجةتة على يةتمتد جتديتد نظتا  إل  التحريريتة  ال مجتة دوازر تتحول أن املتحتد 

__________ 

   املوافق اجلمةيتتتتتات لقرار املرجةي الرقم  الفكريتتتتتة امللكيتتتتتة منظمتتتتتة يف االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال جهتتتتتة تقتتتتتد  أن املقرر من (52)
 .WIPO A/59/9 لت

(53) WIPO A/59/9، 6 الصفحة. 
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 خطتتة تنطبق وقتتد ابملراجةتتة. ةاملتبوعتت  ال مجتتة يف املتمثلتتة مستتتتتتتتتتتتتتتويني من الةمليتتة على يةتمتتد ممتتا أكثر
 ال مجة. دوازر يف إيلوان اعتمدت الت املنظمات مجيع على هذه التوظي 

راجع  مساعدي  وظاز   أصبح   كاملة،  أمتتة  إيلوان  يف  البحث  وظاز   أمتتة  ومع -76
 
    امل
 
 على  زازد     

راجع. وحتد   إل  احلتاجتة  انتفت   مث  ومن  احلتاجتة،
 
     امل
 
 تكنولوجيات  إبمكتان  أن على  آخر  دليتل  إال هتذا  ومتا   

 املستقبل. يف الكفاء  أوجه من تزيد أن اللغة

 األمم        إطار    التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتتتاء  جمللس  التابةة  املستتتتتتتتتتتتوى  الرفيةة  اإلدارية  اللجنة  اعتماد  وعق  -77
 املنظمات  بدأت  ،2017  عا   يف  والتداولية  الشتتتتتتتتتتتتتتارعة  ابلواثزق اخلاص  الداليل  البيين  للتشتتتتتتتتتتتتتتغيل  املتحد 
 على  الواثزق  من  إيكولوجي  نظا   إنشتتتتاء  هبدف  اإلطار  تطبيق  يف  التنفيذيني  الرؤستتتتاء  جملس  يف  األعضتتتتاء
 املةلومات  شتتتتتتتتتتتتتتبكتة  حتويل  طريق عن  املةلومات  إدار   تكتالي   وخفض  التةتاون  تةزيز  بغيتة  املنظومة  نطتا 
 تفسريها  ي واساحل  إبمكان  البياانت  من  شبكة  إل  النصوص  مبةاجلة  املنشأ   التقليدية  الواثزق  يف         املضم نة
 .(54)مبتكر  خدمات إنشاء بغرض

 ذاك   تتتتمن  املنظومة  نطا   على  استتتتتددامها  بغية  البيين  للتشتتتتغيل  قابلة  واثزق  إعداد  وألغراض -78
 الداللية  للةالمات        خمططا    واعتمدت  التنفيذيني  الرؤستتتتاء  جملس  يف  األعضتتتتاء  املنظمات  و تتتتة   اإلطار،
 املدط  هذا  ويستتتتند  (.AKN4UN)  املتحد   األمم  ومةنظمل  (Akoma Ntoso)  إنتوستتتو"  "أكوما  بةنوان
 للةالمات  الفنية  املةايري  من  -         دوليا    به  واملة ف  املقبول -  األصتتتتتتتتتتتلي  املةيار  على  الداللية  الةالمات  من

 .( 56() 55)       الق طري  املستتتتتتتوى على  والشتتتتتتارعة  التداولية  الواثزق  ل ميز  املستتتتتتتدد   "Ntoso Akoma"  الداللية
ي   الذي  املةيار، اذه  تةديل  أعيد  وقد  بغرض  ،XML  عالمة  حيمل  الواثزق  من  مةني  نوع  غرار  على      صتتتتتتتتت 

 .(57)املتحد  األمم سيا  يف الواثزق هذه ملثل احملدد  للمتطلبات االستجابة
 لالتصتتتتتتتتاالت  الدويل  االحتاد  أبن  هلا  تقرير يف املشتتتتتتتت كة  التفتيش  وحد   أفادت  ،2019  عا   ويف -79

 إلجنازها  خارجية  مبصتتتتتتتادر  يستتتتتتتتةني  كان  الت  ال مجة  أعمال  مةظم  أن ظالح  قد  والالستتتتتتتلكية  الستتتتتتتلكية
 يف  وفورات  له  حقق  الذي  األمر  االتصتاالت،  تكنولوجيا  شتهدته  الذي  التقد   بفضتل  بةد  عن  اآلن       ت نجز
 منظمة  أبلغ   االستتتتتتتتتتتةراض، هذا  وخالل  .(58)الستتتتتتتتتتفر  إل  حاجة  هناك  تةد مل  حيث  والتكالي   الوق 
      ت دفع  كلفة  أقل  مواقع  من  بةد  عن  م مجني  ابستددا   وفورات  حتقيق  عن        أيضا    يكيةاألمر   للبلدان  الصحة
 املدفوعات  تؤثر  مل  األمريكية،  للبلدان  الصتتتتتتتتتتتتحة  منظمة  مستتتتتتتتتتتتؤولو ذكره  ملا         ووفقا    احمللي.  ابملةدل أجورها
 اخلدمات. نوعية على       سلبا   احمللي ابملةدل

م  ي،تصتتتتتاداالق  امليدان  يف  والتنمية  التةاون  منظمة  ويف -80  يف  ختصتتتتتصتتتتتاهتم حستتتتت   امل مجون        ي قستتتتت 
 ويبدو  خ ته.  جمال  يف  كل  اآلخرين  الفريق  أفراد  بتدري   املتدصتتتتتتتتصتتتتتتتتون  امل مجون  ويقو   بةينها.  جماالت
 ترتب   املثتال،  ستتتتتتتتتتتتتتبيتل  فةلى  ظهرت. قتد  جتديتد   دينتاميتات  وأن  الستتتتتتتتتتتتتتنني،  مبرور  تتطور  االحتيتاجتات  أن
__________ 

(54) CEB, “UN Semantic Interoperability Framework”، الراب : هذا على متاح   
www.unsystem.org/content/unsif-akn4un. 

  احملتتايتتد  البستتتتتتتتتتتتتتيطتتة اإللك ونيتتة التمثيالت من جمموعتتة عن عبتتار  املتحتتد  األمم  منظومتتة يف         إن توستتتتتتتتتتتتتتو" "أكومتتا (55)
 املتحد . األمم  عن تصدر الت والشارعة التداولية ابلواثزق خاصة XML شكل تتدذ تكنولوجيا

  غر  لغات من هي الت "األكان" بلغة امل ابطة" "القلو  تةين عبار  وهي نتوستتتتو"، "أكوما      ط ورت البداية، يف (56)
  األعضاء للدول الوطنية ال ملاانت دعم  سيا  يف واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدار  تستددمها لكي أفريقيا،
 احلديثة. املةلومات تكنولوجيات اعتماد يف

(57) XML ل بناء لتةري        أ نشتتتتتتئ  ترميز لغة هي   حد على واآللة البشتتتتتتر قراءهتا يستتتتتتتطيع الت املستتتتتتتندات ل ميز    مج 
   سواء.

(58) JIU/REP/2019/9،  210 الفقر. 

http://www.unsystem.org/content/unsif-akn4un
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 على  يكون  أن  الواحد  للم جم  ينبغي    مث    ومن  والضتتتتتتتتتتتراز ،  ةوويالن  ابلةلو   احلا تتتتتتتتتتتر،  الوق   يف  الزراعة،
 دقيقة. ترمجة إنتاج من يتمكن لكي مجيةها اجملاالت هذه مبصطلحات دراية

 اختاذ  ألجل       ت ةقد  الت  االجتماعات  يف  اللغات  دوازر لدعم  جيد   ممارستتتتتتتتتتتة  اليونستتتتتتتتتتتكو        وتطب ق -81
 اجتماعات  يف  الرمسية  الستتتتتتتتتتتتت   املتحد  األمم  بلغات  الفورية  ال مجة  إل  ابإل تتتتتتتتتتتتتافة  إهنا،  حيث  قرارات،
 اإلنكليزيتة  ابللغتني        مكتواب   النص تةرض بشتتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتات االجتمتتاعتتات قتتاعتتات       ج ه زت اإلدار ، هيئتتات

 املشتتتتاركة  املنظمات  تستتتتتددمها  الت  التكنولوجية  األدوات  مجيع  عرض  التاستتتتع  املرفق  يف  ويرد  والفرنستتتتية.
 املش كة. التفتيش وحد  يف

 شؤون  وإدار   الفكرية  امللكية  منظمة  يف  اللغات  دازرات  قدم   ،2018  األول/ديسم   كانون  ويف -82
  WIPO Translateو   إيلوان   اآللية   ال مجة   منصتتتتت   عن          عرو تتتتا    املتحد    األمم   أمانة   يف  واملؤمترات   الةامة   اجلمةية 
  جمللس   التابةة   التصتتتتتتتاالت ا و   املةلومات  تكنولوجيا  شتتتتتتتتبكة  إبدار   املةنية  املستتتتتتتتتوى  الرفيةة  اللجنة  ألعضتتتتتتتتاء
  الرؤستتاء   جملس   يف  األعضتتاء   املنظمات   لدى   تنظم   محالت   من         جزءا    الةروض   هذه   وكان    التنفيذيني.   الرؤستتاء 
  املنصتتني   هاتني   اعتماد   على   منها   لكل   التابةة   واالتصتاالت   املةلومات   تكنولوجيا   دازر    تشتجيع   بغية   التنفيذيني 
 . ( 59) املستقبل   يف   تطويرمها   يف  ة املسامه   وعلى   عملها   طرازق   يف  وإدراجهما 

 كثري  يف  واالتصتتتتاالت  املةلومات  تكنولوجيا  دوازر  أن  إل  أشتتتتار  االستتتتتةراض  أن  له       يؤستتتت    ومما -83
 ال  ذلك،  على  وعالو   احلاستتتتو .  مبستتتتاعد   ترمجة  أدوات  واستتتتتددا   تطوير  يف  تشتتتتارك مل  املنظمات  من
 التطورات  من بدورها  تستتتتتتتتتتفيد  املنظمات،  يف  واالتصتتتتتتتتتاالت  اإلعال   دوازر  مثل  أخرى،  إدارات  أن  يبدو

 الةاملية  االتصتتتاالت إلدار   ابلنستتتبة        أيضتتتا   احلال  هي هذه  وكان   اجملال. هذا  يف  حتقق   الت  التكنولوجية
 من اإلدار  متكنت  عنتدمتا  ،2020 عتا   أوازتل يف 19-الكوفيتد وابء انتشتتتتتتتتتتتتتتتار وقت  حىت املتحتد  ابألمم

 وحيث  الذكر.  ستتتتتل   مثلما  الطوارئ،  حلالة           استتتتتتجابة    التوعية  مواد  ترمجة  لتستتتتتريع  إيلوان  جناح  استتتتتتددا 
 التكنولوجيات  إدماج  اسددتعراض  على  املتحدة  األمم  منظومة  ملؤسددسددات  التنفيذيي  الرؤسدداء  املفتش
 منظمداهتم، لددى املتوفرة األدوات وجمموعدات املعلومدات تكنولوجيدا نظم يف         داخليدا   املطورة  اللغويدة

 اجملال. هذا يف كلي  هنج واعتماد منها كل  أمانة داخل ااستخدامه تعميم بغية

 اللغات دوائر وتقييم الودة ومراقبة الودة ضمان -4 

 تةدد  إنفاذ  لتيستتتتتتتتتتتتتتري         توخيا    املنظومة  نطا   على  املبذولة  التةاون  جهود  على اجليد   األمثلة  من -84
 االتفاقات         وجتديد    ابلتنستتتتتتتتتتيق،  يناملة  التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتتاء  جملس  مستتتتتتتتتتتوى على           التفاوض    ،      رمسيا    اللغات
 وحتد  يف املشتتتتتتتتتتتتتتتاركتة املنظمتات مةظم  بينهم  ومن  ،2019 عتا  يف اجمللس  أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء  ي مهتا الت  القطتاعيتة
 الفنيني مجتاعتة من األعظم الستتتتتتتتتتتتتتواد ميثالن  اللتذين التدوليني املهنيني االحتتادين مع املشتتتتتتتتتتتتتت كتة،  التفتيش
 الشتتتتتتتتتتتتتتفويني.  املؤمترات مل مجي  التدوليتة  والرابطتة  التحريريني تمترااملؤ   مل مجي  التدوليتة  الرابطتة ومهتا  اللغويني.
 املستتتتتتقلني،  اللغويني  الفنيني  توظي   شتتتتترو   حد ، على  منهما واحد  كل      ج دد  اللذين  االتفاقان،  وينظم
 األشتتتتداص  عن       فضتتتتال    املؤمترات،  أثناء األجل  قصتتتتري   بةقود  الشتتتتفويني  وامل مجني  التحريريني  امل مجني  أي

 االتفاقني  يف  ابألطراف  قازمة  عشتتتتتتتتتتتتر  الثاين  املرفق  ويتضتتتتتتتتتتتتمن  صتتتتتتتتتتتتلة.  ذات  مها   يؤدون  الذين  اآلخرين
 هتتذا ويف اللغتتات تةتتدد عن 2011 لةتتا  املشتتتتتتتتتتتتتت كتتة التفتيش وحتتد  تقرير يف      مبني   هو وكمتتا وابملراقبني.
 يف  إليهم  احلاجة  متس  الذين  املؤهلني  املستتتتتتتتقلني  الةاملني اجتذا   يف  كبري   أمهية  االتفاقني  هلذين  التقرير،
 عملهم  ظروف حيتددان  إهنمتا  حيتث  املتحتد ، األمم  منظومتة  مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات  يف  اللغتات  دوازر  عمتل دعم

__________ 

(59) CEB/2018/HLCM/ICT/18، 9-8 الصفحات. 
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 هذين  أن  غري  .(60) احليتا  هتدد خطر   ظروف  ويف  امليتدان يف  حىت  انتهتاكات،  من حيدث قد مما  وحيميتاهنم
 مع        متاما    تتماشتتتتتتتتى ال       ودا  نب  واملؤمترات،  الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتؤون  إدار   قول  حستتتتتتتت   يتضتتتتتتتتمنان،  االتفاقني
 املوظفني  مجيع  مةاملة   مان  بغية  استةرا ها  املهم  من  وسيكون  البشرية،  ابملوارد  اخلاص  املةياري  اإلطار
 املساوا . قد  على

 مدى        تقي  م  ،      جيدا            تصتتتميما    مصتتتممة  والفحص  للرصتتتد  آليات عد   املنظومة  نطا   على  وتوجد -85
 احلكوميتة  القرار  صتتتتتتتتتتتتتتنع  هيئتات  ستتتتتتتتتتتتتتيتا   يف  اللغتات  تةتدد  إلنفتاذ  متاتللمنظ  التتابةتة التدعم  دوازر  امتثتال
 أن  الةاملية  الصتتتتتتتتتحة  ملنظمة  الةا   املدير  من  الةاملية  الصتتتتتتتتتحة  مجةية  طلب   اآلن،  من  عقود  وقبل  الدولية.
 الدول  مع  املنظمة  بةالقات  يتةلق  فيما  اللغوية  املمارستة  ترستي  الت  املنظمة  لقواعد  الصتار   التطبيق  يكفل
 ذات  الواثزق  توزيع  يكفل  أن  الةا   املدير  إل  الةامة  اجلمةية  طلب   اخلصتتوص،  وجه  وعلى  .(61)ءاألعضتتا
 بلغات  أواهنا  ويف واحد  وق   يف  للمنظمة  التنفيذي  واجمللس  الةاملية  الصتتتتحة  مجةية  أعمال  جبدويل  الصتتتتلة
 ملبتدأ         اح امتا    رمسيتة،لا  اللغتات جبميع          توف رهتا حني إل  الواثزق  تلتك توزيع وعتد   الرمسيتة، الستتتتتتتتتتتتتتت   املنظمتة
 املةاملة. يف األعضاء الدول بني املساوا 

 وخدمات  املؤمترات إبدار   يتصتل  فيما األداء  مؤشترات  من  رزيستي  مؤشتر  األعضتاء  الدول  ور تا -86
 طلب   فقد  املتحد ،  لألمم  الةامة  األمانة  يف  راستدة  ممارستة  تشتكل  املمارستة هذه  أن  ورغم   (62)املؤمترات
 تقييمات  جمال  يف  والتقنيات  املمارستتتتات  أفضتتتتل  استتتتتكشتتتتاف  يواصتتتتل  أن  الةا  األمني  إل  ةالةام  اجلمةية
 ابجلود   املتةلقة  االستتتتتقصتتتتازية  الدراستتتتات  على  الردود  من  أعلى  مةدل  حتقيق  يلتمس  وأن  الةمالء،  ر تتتتا
 .(63)نتازج من إليه التوصل يتم مبا الةامة اجلمةية إل         تقريرا   ابنتظا  يقد  وأن
 تتي  أن على احلرص مواصتتتتتتتتتتتتتتلتتة الةتتا  األمني إل الةتتامتتة اجلمةيتتة طلبتت  ذلتتك، على وعالو  -87

 لنوعية  األعضتتتتتتتتتتتتاء  الدول  لتقييم           التماستتتتتتتتتتتتا    واملؤمترات،  الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتتتتتؤون  إدار   تتدذها  الت  التدابري
 ويةستتتامت        فرصتتتا    لإلدار ،  ابلنستتتبة  الرزيستتتية  األداء  مؤشتتترات أحد  بوصتتتفها  إليها  املقدمة  املؤمترات  خدمات
 التدابري  تلك  متتثل  أن  وعلى  الرمسية،  الستتتتتت   املتحد   األمم  بلغات  تقييماهتا       تقد    لكي  األعضتتتتتتاء  للدول
 .(64)الصلة ذات الةامة اجلمةية لقرارات       كامال            امتثاال  

 األعضاء  الدول  تقييم  تستحصل  لكي         جهودا    واملؤمترات  الةامة  اجلمةية  شؤون  إدار   بذل   وقد -88
        كتابة    ستواء  األعضتاء  الدول  تقدمها  الت  والشتكاوى  التةليقات  مراعا   مع  إليها،  املقدمة  اخلدمات  لنوعية
 املمارستتتتتتات  ألفضتتتتتتل  استتتتتتتكشتتتتتتافه       يكث    أن  الةا   األمني  إل       وط ل   اجتماعات.  من       ي ةقد  ما  أثناء  أو

 وحتليل معجل  املبتكر   الطر   مجلتها  ومن  الةمالء،  ر تتتتتتتتتتتتتتا  مدى  تقييم  يف  هبا األخذ  ينبغي  الت  والتقنيات
 تقرير  ميوتقد  املؤمترات،  خدمات  نوعية  بشتتتتأن  اللجان  وأمناء  ورؤستتتتاء  األعضتتتتاء  الدول  من  الوارد   الردود
 الةا   األمني  إل      ط ل   الستتتتيا ، هذا  ويف  .(65)والستتتتبةني  اخلامستتتتة  دورهتا  يف  الةامة  اجلمةية  إل  ذلك  عن
       ت ةق د  الت  االجتماعات  يف  الةامة  مانةألا  تقدمها  الت  املؤمترات  خدمات  نوعية  تقييم  التماس  يواصتتتتتتتتل  أن
 األعضاء  الدول  متكني  يضمن  مبا  السنة،  يف  اجتماعني  تتجاوز  أال  على  السنة،  يف واحد   مر   األقل  على

__________ 

(60) JIU/REP/2011/4، 13 التوصية فيها مبا ،138-128 الفقراتن. 
(61) WHA50.32 (1997). 
 .42 الفقر  ،252/74 الةامة اجلمةية قرار (62)
 .44 الفقر  نفسه، املرجع (63)
 .43 الفقر  ،74/252 الةامة اجلمةية قرار (64)
 .45 الفقر  نفسه، املرجع (65)
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 الست   املتحد  األمم  لغات  من  لغة  أبي املستاوا ،  قد   على  منها  املةلومات  والتماس  تقييماهتا  تقدمي  من
 .(66)حمدد  بلغة أو ابملؤمترات تتصل مسألة أي بشأن الرمسية،

  ر تتتتتتتتا   عن   االستتتتتتتتتقصتتتتتتتتاء   فيينا   يف   املتحد    األمم   مكت    يف   املؤمترات   إدار    دازر    استتتتتتتتتحدث    وقد  - 89
  تقو   كي   البيتاانت  جتميع   ويتم  االجتمتاعتات.   غرفتة  داختل   يتدويتة   إلك ونيتة   لوحتات  توزيع   طريق  عن   الةمالء 
  القتت   الت  األدا ،  هتتذه  أن  ثبتت   وقتتد  مجيةهم.  ة املصتتتتتتتتتتتتتتلحتت  ذوي  لردود  التمتتاستتتتتتتتتتتتتتتا  بتحليلهتتا  التتدازر   إدار  

  املندوبني   احتياجات   عن   مفيد    مةلومات   مصتتدر   آرازهم،   عن   للتةبري   وستتيلة   ابعتبارها   املندوبني  استتتحستتان 
  إلك ونية   دراستة   جني    يف   املتحد    األمم   ملكت    التابةة   املؤمترات  إدار    شتةبة   صتمم    وقد   للدازر .   ابلنستبة 
  الدول   إطالع   ويتم   . 2012  عا    منذ          ت ستتتتتتتتدد    تزال   ال   املندوبني،   ر تتتتتتتا   مدى   عن   لالستتتتتتتتقصتتتتتتتاء   مشتتتتتتتاهبة 
  يف   املشتتتتتتتتتاركني   عدد   ولزيد    االستتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتازية.   الدراستتتتتتتتتة   نتازج   على   املصتتتتتتتتتلحة   ذوي   من  وغريها   األعضتتتتتتتتتاء 
  على   اجلمهور   مع   للتفتاعتل   أدا    جتريت    2020  عتا    يف   الشتتتتتتتتتتتتتتةبتة   بتدأت   اإلجتابتة،   مةتدل   وزيد    االجتمتاعتات 

 اجتماعات.   من   االختيار   عليه   يقع   ما   انةقاد   أثناء         فورا    التةقيبات   مجع   بغرض   اإلن ن    شبكة 

 شتتتتتتتتتتؤون إدار   عن  الداخلية  الرقابة  خدمات  مكت  أصتتتتتتتتتتدره  تقييمي  تقرير  أحدث      خل ص  وقد -90
 من الرمسيتتة  التةليقتتات أن إل ،2017 عتتا  إل 2014 عتتا  من الف   ويتنتتاول واملؤمترات، الةتتامتتة اجلمةيتتة
 عوجل  حني  يف  املدي ،  من  كبري  قدر  على  انطوت قد  الشتتفوية  ال مجة  خدمات  بشتتأن  ءعضتتااأل  الدول
 وحستتتتتتت   (67)النوعية.  عن  الر تتتتتتتا  بةد   القليلة  اإلفادات  حىت اإلدار   تةليقات  يف  الصتتتتتتتحي   النحو  على
 على  األعضاء  الدول  من  الرمسية  الردود  كان   الداخلية،  الرقابة  خدمات  مكت   أجنزه  الذي  نفسه  التقييم
 يف  الةمالء آراء  الستتتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتتاء        أ جري   دراستتتتتتتتتتة  نتازج يؤكد  مما  اإلجيابية،  من  القدر  نفس  على  ال مجات
 .(68)نفسها الف   خالل نفسه املو وع

  الةامل   الفريق   اختصتتتتاصتتتتات   لالتصتتتتاالت   الدويل   االحتاد   يف   املفو تتتتني   مؤمتر       حد د   ، 2018  عا    ويف  -91
2016  عا    يف   أنشت    والذي   االحتاد   جمللس   التابع   ية الرمس   الست    االحتاد   لغات   ابستتددا    املةين 

 ويتمثل . ( 70() 69) 
 تزال  ال  لالتصتتتتتاالت  الدويل  االحتاد  أمانة  كان   إذا  ما  رصتتتتتد  يف  الةامل  الفريق هذا  من  الرزيستتتتتي  الغرض
 وتوفري  املستتتتتتتتاوا   قد   على  الرمسية  الستتتتتتتت   االحتاد  لغات  استتتتتتتتتددا   لضتتتتتتتتمان  الالزمة  التدابري  مجيع  تتدذ
 عن  املقبل  املفو تتتتتتتتني  املندوبني  مؤمتر  إل  تقرير  وتقدمي  االحتاد،  لواثزق  التحريرية  وال مجة  ويةشتتتتتتتتفال  ال مجة
 جلنتة  من كتل  مع  للمجلس  التتابع  الةتامتل  الفريق  ويتةتاون  الصتتتتتتتتتتتتتتلتة. ذات  القرارات  تنفيتذ يف احملرز  التقتد 
 التابع  والبشتتتتتتتتترية  املالية  واردملاب  املةين  الةامل  والفريق  لالتصتتتتتتتتتاالت  الدويل  االحتاد  يف  التكنولوجيا  تنستتتتتتتتتيق
 ال مجة  إجراءات  وتقييم  دراستتتتتتتتتتتتتتة  نتتازج  للمجلس  التتابع  الةتامل  الفريق  عرض  ،2019 عا   ويف  للمجلس.
 حتستتتتتتينات  إجراء  إل  الستتتتتتةي  مواصتتتتتتلة  على  االحتاد  أمانة  وشتتتتتتجع  االحتاد  يف  الشتتتتتتفوية  وال مجة  التحريرية
 وكفاء . وفورات من ميكن ما حتقيق إل تؤدي أن شأهنا من ابتكارات إدخال منها بوسازل

 اللغات خبدمات املعنية الرئيسية الهات بصفتها اللغات وجمموعات األعضاء الدول -5 

 مع  قازمة  شتتتتتتتتراكات         مؤخرا    املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  يف  اللغات  تةدد  شتتتتتتتتؤون  منستتتتتتتتق  عزز -92
 إعالمية  اجتماعات  ممثليه،  بواستتطة  أو     ا  شتتدصتتي  املنستتق،  يةقد  الغاية،  لتلك          وتوخيا    .(71)األعضتتاء  الدول

__________ 

 .46 الفقر  نفسه، املرجع (66)
 .38 الفقر  ،E/AC.51/2019/5 الوثيقة (67)
 .39 الفقر  نفسه، املرجع (68)
 (.2018 دي، املنقحة، )الصيغة 154 لالتصاالت الدويل االحتاد قرار (69)

 (.2015) 1372 لالتصاالت الدويل االحتاد جملس قرار (70)

(71) A/73/761،  23 الفقر. 
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 املهتمة،  األعضتتاء  الدول  مع  اللغات  بتةدد  املتصتتلة  ابملستتازل  يتةلق  فيما  املراستتالت  ويتبادل  دورية  بصتتور 
 بقوات املستتتتتتتتتتتتتامهة  البلدان  فيها  مبا  اللغوية،  اجملموعات  من  واستتتتتتتتتتتتتةة  جمموعة  إل  منتمية  طلبها،  على  بناء

 ابلتجمةات  املنستتتتتتتتق  يتصتتتتتتتتل  كما  امليداين. الدعم  إدار   اق اح على  اءنب  الشتتتتتتتترطة،  من  وأبفراد  عستتتتتتتتكرية
 .(72)املناسبات هذه يف ابنتظا  ويشارك اللغة أي  من بيو  احتفال كل  قبل اللغوية

 األعضتتتتتتتتتتتتاء  الدول  ممثلي  من  بةدد  ونيويورك  جني   يف املشتتتتتتتتتتتت كة  التفتيش وحد   فريق  واجتمع -93
 املتحد ،  األمم  منظومة  مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات  يف  اللغوية  ابملستتتتتتتتتازل         فةليا           تماما  ها         أفردا ، أو        مجاعة    أظهروا،  الذين
 التفتيش وحتد  مع  مقتتابالت        وأ جريت  .(73)املشتتتتتتتتتتتتتت كتة التفتيش وحتد  على مواقفهم عرض على ووافقوا
 املمثلني  مجيع  تضتتتتتتتتتم  الت  ابلفرنستتتتتتتتتية،  الناطقة  البلدان  جمموعة  مع  ونيويورك  جني   من  كل  يف املشتتتتتتتتت كة
 ولدى  املراقبة.  والدول  هلا  املنتستتبني  واألعضتتاء  للفرانكفونية،  الدولية  املنظمة  يف  األعضتتاء  للدول  الدازمني
 رزيس  جان   إل  دازمني  ممثلني عشتتتتتتر   حنو  يضتتتتتتم  تنفيذي  مكت   ابلفرنستتتتتتية   الناطقني  الستتتتتتفراء  جمموعة
 اجمللس  أو  الةامة  اجلمةية  أو  األمن  جملس  )مثل  حمدد   هيئة  إما  شتتتتتتتتتتتتؤون  يتولون  الرزيس،  نوا   من  وعدد

 وأهداف  والتنمية  الستتال ،  وبناء  الستتال   حفظ  )مثل        حمددا             مو تتوعيا         شتتأان    أو  واالجتماعي(  االقتصتتادي
 من        حمليا   الدعم  الفريق  ويتلقى  والفرانكوفونية(.   اللغات  وتةدد  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان،  وحقو   املستتتتتتتتتتتتتتتدامة،  التنمية
 وحتتتد  لفريق       تت ت   ومل وفيينتتتا. جني  يف نظرييتتته ومن نيويورك يف للفرانكفونيتتتة التتتدوليتتتة املنظمتتتة مكتتتت 
     ن ظم  أنه  غري  نيويورك.  زيرته  أثناء  ابإلستتتتتتتتتتبانية  الناطق  الفريق  مبمثل  االجتماع  فرصتتتتتتتتتتة املشتتتتتتتتتت كة  التفتيش
 يف        رمسيتا          أ نشتتتتتتتتتتتتتت    وقتد  جني .  يف  مجتاعيتة  مقتابلتة شتتتتتتتتتتتتتتكتل يف اجلمهور  من كبري  عتدد حضتتتتتتتتتتتتتتره  اجتمتاع
 األمم  يف  اإلستتتتبانية  اللغة  أصتتتتدقاء  جمموعة  ابستتتتم  إليه  رشتتتتا   ي    الذي  ابإلستتتتبانية،   الناطق  الفريق  2013 عا 

 األمني إل التتدازم األرجنتني ممثتتل وجههتتا برستتتتتتتتتتتتتتتتالتتة مرفق يف       رمسيتتا   الفريق ميثتتا      ع مم عنتتدمتتا املتحتتد ،
 ابملستتتتتتتتتتازل  املتةلق  األعمال  جدول  من  البند  ذلك  إطار  يف  خاص  بشتتتتتتتتتتكل  اجملموعة  وتنشتتتتتتتتتت   .(74)الةا 
 بتةدد  املتةلق  األعمال  جدول  من  والبند  الصتتتلة(  ذات  اإلعال   )وجلنة  الرابةة  نةاللج  يف  ابإلعال   املتصتتتلة
 ابل تغالية   الناطق  الفريق  من  ممثلني  مع        أيضتتتا   املشتتت كة  التفتيش وحد   فريق اجتمع  نيويورك،  ويف  اللغات.
 ابل تغالية(. الناطقة البلدان )مجاعة

 املنظمة  شتتتتتتتتتتتارك   اللغات،  تةدد  شتتتتتتتتتتتؤون  قومنستتتتتتتتتتت   الةا   لألمني  التنفيذي  املكت   من  وبدعم -94
 خبري اختيتتتتار يف ،289/71 الةتتتتامتتتتة اجلمةيتتتتة قرار من 35و 24 للفقرتني       وفقتتتتا   للفرانكوفونيتتتتة،  التتتتدوليتتتتة

 بيئات  ويف  الةامة  األمانة  داخل  احلالية  واملمارستتتتتات  الستتتتتياستتتتتات  استتتتتتةراض  بغرض  خارجي استتتتتتشتتتتتاري
 مماثلة. تنظيمية

__________ 

 .24 الفقر  نفسه، املرجع (72)
  املتةدد  - )دولة وبوليفيا وبنما، وبنغالديش، ال،وال تغ وابراغواي، وأوروغواي، وإستتتتتتتتتتتتبانيا، الروستتتتتتتتتتتتي، االحتاد (73)

  واململكة واملكستتتتيك، البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال وفرنستتتتا، وجيبويت، الدومينيكية، واجلمهورية القوميات(،
 والياابن. الشمالية، وأيرلندا الةظمى ل يطانيا املتحد 

(74) A/67/998. 
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 18  املؤرخ   ( 29- )د   3355  الةامة   اجلمةية   بقرار        عمال    أنشتتتتتتتت    الذي   انية، األمل   ال مجة  قستتتتتتتتم   يزال   وال  - 95
 وجملس  الةتامتة اجلمةيتة ومقررات قرارات مجيع  األملتانيتة  اللغتة إل ي جم  ،1974 األول/ديستتتتتتتتتتتتتتم  كتانون
 استتتتتئماين  صتتتتندو   من  القستتتتم       وميو ل  .(75)املتحد  األمم  واثزق  من أخرى  هامة  واثزق  عن       فضتتتتال    األمن،
 .(76)وسويسرا وليدتنشتاين وأملانيا النمسا فيه تسهم

فة التخطيط -6   اللغات دوائر يف املوظفي      خلال 

  التنافس   فإن   أبستتتره،   الةامل   ويف   امليادين   مجيع   يف   الشتتتفوية   وال مجة   التحريرية   ال مجة   جود    ألمهية         نظرا   - 96
  مث،   ومن  واقةتة.          حقيقتة   اللغتات  دوازر  يف  لتوظيفهم  والكفتاء   اخل     ذوي  اللغويني  الفنيني  اجتتذا   على         دوليتا  
  مؤستتتتتتتستتتتتتتات   حتاول   الستتتتتتتب ،   وهلذا   التحديت.   من   قدراهتم   وبناء   اللغويني   الفنيني   يف   النقص   تةويض   أصتتتتتتتب  
  يف  وتتدريبهم   الطال    من   اللغويتة   الةتاملتة   قوهتتا   إل  االنضتتتتتتتتتتتتتمتا    إبمكتاهنم      م ن  اجتتذا   املتحتد   األمم   منظومتة 
  اللغات   جبميع  االجتماعي   التواصل   وساز   استددا    األمانة   وتواصل   م. سته درا   سنوات   من         بدءا    اللغوية   املهن 
 الةمل.   مراكز   مجيع   يف   املؤمترات   خدمات   يف   املتاحة   الةمل        بف رص   لإلخبار   الرمسية 

 الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  اخلدمة  جوالت  من  جولة  لكل  القانوين  األقصتتتى احلد  وينطبق -97
 وتسةى  .      أيضا    فوقها  وما  الفنية  الفئة  من  اللغات  موظفي  على  جولة،  لكل  تواسن  سبع  يف  مدهتا  احملدد 
 طويلتتتة متتتد  منتتتذ فيهتتتا الةتتتاملني اخل   ذوي ومن اجلتتتدد املوظفني من خلي  توظي  إل اللغتتتات دوازر
  دطي الت  يف  األمهية  ابل          ذ خرا            داخليا    املتدربون       ي ةت   ذلك،  على  وعالو   التوازن.  من  قدر  لتحقيق         توخيا  
فة  الصتتحي   االجتاه  يف  خطو   اللغات  دوازر  يف  الطال   تدري         وي ةت   الطويل. املدى  على  املوظفني       خلال 
 املستقبل. يف متاحني يكونوا أن املرج  من الذين امل مجني جمموع زيد  حنو

 من  قبلاملستتت  يف  هبم  ستتيستتتةني  الذين  ابمل مجني  قازمة  الزراعية  للتنمية  الدويل  الصتتندو   ويضتتع -98
 اهلمود،  من ف    وبةد  عمله.  وبيئة  الصتتتتتتتتندو   مصتتتتتتتتطلحات  على          تدرجييا    يتدربون  الذين  لديه،  املتدربني
 مستقلني. م مجني أو خارجيني كاستشاريني  املتدربني تةيني ميكن

 للمتتدربني  يتي          نظتامتا    األمريكيتة  للبلتدان  الصتتتتتتتتتتتتتتحتة  منظمتة يف  ال مجتة  دوازر  استتتتتتتتتتتتتتتحتدثت  وقتد -99
 التحريريني  وامل مجني  الشتتتتتتتتتفويني امل مجني  من  للمبتدزني  يتي   برانمج  ولديها  االح اف. عامل  إل  االنتقال
 أن  الداخلي،  تدريبهم عدا  أخرى خ    أي  لديهم  تكون  أن  دون  الةليا  الدراستتتتات  دبلو   على  احلاصتتتتلني
 مرب   حل وهذا  زهم.زمال  رات   نص   يساوي         راتبا    يتقا وا  وأن  مبتدزني  كمهنيني  املهنية مسريهتم  يبدأوا

 اخل   يكتستتتتتتتتتتتتتتبون التةلم طور يف يزالون ال التتتذين املبتتتتدزني الفنيني ألن للمنظمتتتة مرب  فهو للطرفني:
 املصتطلحات  على         وت در    أيستر،  بكلفة  البشترية  مواردها  األمريكية  للبلدان  ةالصتح  منظمة  تزيد  وابملقابل
ز الةمل يف تستمر ورمبا  املتمرسني. اللغويني الفنيني مها        وتنج 

ة    ، 2015  عا    ومنذ  - 100   التنافستتتتية   االمتحاانت   عن   إعالهنا   نطا    املتحد    لألمم   الةامة   األمانة        وستتتت 
  األمم   مواقع   على          وأ تيح    االجتماعي.   التواصتتتتتتل   وستتتتتتاز    بينها   من   بوستتتتتتازل   الشتتتتتتبا ،   اللغويني   للمهنيني 
  حمتويت   تشتترح   فيديو   أفال   ماعي االجت   التواصتتل   وستتاز    يف   صتتفحاهتا   وعلى   اإلن ن    شتتبكة   على   املتحد  

  وبريد   بةد   عن   وحما تتتتتتتتتترات   زيرات         ون ظم    هلا.   التحضتتتتتتتتتتري   كيفية   عن   نصتتتتتتتتتتاز    إل   إ تتتتتتتتتتافة   االمتحاانت 
  مةنية   مهنية   ورابطات   تدري    مؤستتتتتستتتتتات   استتتتتتهدف    احلاالت،   بةض   يف   إذاعية   ومحالت   موجه،   إلك وين 
 االمتحاانت.   يف   املشاركة   على   خرجييها   تشجيع   ة بغي   الكارييب،   البحر   ومنطقة   الالتينية   وأمريكا   أفريقيا   يف 

__________ 

  يف األملانية إل لل مجة صتتغري "قستتم  بشتتأن متهيدية، فقر  التحريرية، ال مجة مترات،واملؤ  الةامة اجلمةية شتتؤون إدار  (75)
 .http://www.un.org/dgacm/content/translation :الراب  هذا على متاح نيويورك"،

(76) JIU/REP/2011/4،  55 الفقر. 

http://www.un.org/dgacm/content/translation
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 إعتداد  على  والتةليم  التتدري   ومؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات  اجلامةتات  وافقت   تفتاهم، مذكر  على  وابلتوقيع -101
 اجلامةات  شتتتتتتبكة  وظل   املتحد .  لألمم  الةامة  األمانة  يف  اللغوية  للوظاز   التنافستتتتتتي  لالمتحان  طالهبا
 حيث  إجيابية  نتازج  حتقق  اللغويني  الفنيني  تدري   بشتتتأن  تحد ملا  األمم  مع  تفاهم مذكر   على       وق ة   الت
 2017  عا   يف       أ جنزت  الت  اللغوية  التنافستتتتتتتتتتية  االمتحاانت  يف  الناجحني  من  املازة  يف  43  من  يقر   ما  إن
 من  للتةاون،  جديد   أستتتتتتتالي   2017  عا   يف  الةامة  األمانة  أدخل   وقد  اجلامةات.  تلك  من  خترجوا قد
 الشتتتتتتتتتتتتتتريكة  اجلتامةتات  من  الواعتدين  ال مجتة  لطال   تتي   الت      ب ةتد عن  الةمليتة  املمتارستتتتتتتتتتتتتتة  اتفتاقتات  بينهتا

 الةاشر(. املرفق )انظر الكلفة حيث من فةالة بطريقة عملية خ   اكتسا 

 اجلامةات  شتتتبكة  إل  التفاهم،  مذكر   على         موقةة    بصتتتفتها  الشتتتريكة،  اجلامةات  هذه  وانضتتتم  -102
 شتتتتتتتتتتتتتتبكة  ابستتتتتتتتتتتتتتم  املةروفة  واملؤمترات،  الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتتتتتتتؤون  إدار   مع  ثلةمما  تفاهم  مذكرات  وقة   الت

 التفاهم،  مذكرات  جلامةات  الدورية  املؤمترات  حتضر  الشبكة،  يف  أعضاء  بصفتها  وهي،  التفاهم.  مذكرات
 مذكرات  جامةات  وبني  املؤمترات وإدار   الةامة  اجلمةية  شتؤون إدار   عن  ممثلني بني  لقاءات  عقد  هبا  املراد
 شتتتتتبكة  داخل  التةاون  استتتتتتةراض  )أ(  بغرض:  وذلك  مصتتتتتلحة،  ذات  أخرى  جهات  عن       فضتتتتتال    اهم،تفال

 داخل  للشتتتتتركاء  الفرصتتتتتة  إاتحة  ) (  وحتستتتتتينه   التةاون  ذاك  لتةزيز جديد      هن ج  واق اح  التفاهم  مذكرات
 يت وتتدر   اللغويني،  الفنيني تتدريت   جمتاالت يف  واألستتتتتتتتتتتتتتتاليت   املبتادرات  ملقتارنتة التفتاهم  متذكرات شتتتتتتتتتتتتتتبكتة
 ذات املشتاريع  من  وغريها املشت كة  التدري   وأنشتطة  التدري ،  ل امج  واالتصتال  اإلرشتاد  وتوفري           املدر  بني،
 التدري   مواءمة  ستتتبل  مناقشتتتة  )ج(  ذلك   أمكن  حيثما  التآزر،  من  أشتتتكال  حتقيق  إل  والستتتةي  الصتتتلة،
 السبل. هذه على واالتفا  املتحد  األمم احتياجات مع اللغويني للمهنيني األكادميي

 جمال  يف  ولشتتتتتتركازها  املتحد   لألمم  الةامة  لألمانة  التفاهم،  مذكرات  مؤمترات  تتي   وابختصتتتتتتار، -103
 التةاون  وتةميق  املمارستتتتتات  أفضتتتتتل  ولتبادل  الشتتتتتبكة،  إنشتتتتتاء  منذ  إجنازه  مت  ما  لتقييم  الفرصتتتتتة  التدري ،
 وأثناء  املتحد .  األمم  يف  نياللغوي  الفنيني  من  يصتتتتتتتتبحوا  أن  على  الطال   بتشتتتتتتتتجيع  كفيلة  ستتتتتتتتبل  وحتديد
 املؤمترات  وإدار   الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتتتؤون  إدار   تقد   التفاهم، مذكر   على  املوقةة  اجلامةات  مؤمترات  انةقاد

 املتحتد  األمم مقر  موظفو  التفتاهم متذكر   جتامةتات إل  يقتدمهتا الت  ال بويتة املستتتتتتتتتتتتتتتاعتد  عن        عرو تتتتتتتتتتتتتتتا  
 تةرض التفتتاهم، متتذكر  ومبوجتت  اإلقليميتتة. واللجتتان ويونري  وفيينتتا جني  يف املتحتتد  األمم ومكتتاتتت 
 السابق. املؤمتر منذ أنشطة من به قام  ملا        ملدصا   اجلامةات

  املشتتتتتتتتتتهور ،  التحريرية  وال مجة  الشتتتتتتتتتتفوية  ال مجة  مدارس  من           جغرافيا    املنظمات       قر    ويستتتتتتتتتتاعد -104
فتة  التدطي   على  وجني ،  ابريس  من  كتل  يف  املوجود   جتديتد   مواهت   اجتتذا   طريق عن  املوظفني       خلال 
 امليدان  يف  والتنمية  التةاون  منظمة  يف  اللغات  دازرات  تستتتتتتتتتتتتتتتفيد  املثال،  ستتتتتتتتتتتتتتبيل  فةلى  وتوظيفها.  وتدريبها

 إدار   شتتتتتتتتةبة  يف  اللغات  دازرات  جتتذ   بينما  ابريس،  يف  التةليمية  املؤستتتتتتتتستتتتتتتتات  طال   من  االقتصتتتتتتتتادي
 جتامةتة  من  التحريريتة  وال مجتة  الشتتتتتتتتتتتتتتفويتة  ال مجتة جيير خ  جني   يف  املتحتد  األمم  ملكتت   التتابةتة  املؤمترات
 التدريس  هيئة  أعضتتتتتتاء  مقابلة  فرصتتتتتتة املشتتتتتت كة  التفتيش  وحد   لفريق  أتيح   القر ،  هلذا         ونظرا    جني .
 -  التفاهم مذكر   شتتتبكة  يف  أعضتتتاء        أيضتتتا    هي  الت  -  لوجه       وجها    اجلامةات  تلك  يف  اإلداريني  واملوظفني
 املتحد . األمم الحتياجات املناهج تلك استجابة مدى ذلك يف مبا ة،احلالي مناهجها عن للحديث

 دورات  ابريس  يف  الواقةتان  التةليميتان  املؤستستتان  كلتا  تقد   االصتطناعي،  ابلذكاء  يتةلق  وفيما -105
 الشتتتفويني  للم مجني  الةليا املدرستتتة  يف األستتتاتذ   وقد   الدراستتتيني.  منهاجيهما   تتتمن  صتتتلة  ذات  دراستتتية
 ،املؤمتتة   ال مجة عن  دراستتتتتية  دورات  ،3  ابريس  أو  اجلديد ،  الستتتتتوربون  ةةجام  من  جزء  وهي  ني، والتحريري
 برانمج  ويركز  احلاستتتتتتتتتتو . مبستتتتتتتتتتاعد   ال مجة  أدوات  واستتتتتتتتتتتددا         آليا ،  ترمجتها  بةد  النصتتتتتتتتتتوص  ومراجةة
 يف  التفكري  كيفية  تةليم على  األول  املقا   يف  والتحريريني  الشتتتفويني  للم مجني  الةليا  املدرستتتة  يف  املاجستتتتري
م م وقد  ال مجة.  فةل  ميروا  أن  قبل       أوال ، امل جم  مهنة  إتقان  يتةلمون  الذين  الطال   لتكوين  ال انمج       صتتتتتتتتتتت 
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 "مةهد  املستتتما   التةليمية  املؤستتتستتتة  تقو   نفستتته،  الستتتيا   ويف        آليا .  ترمجتها  بةد  نصتتتوص  مراجع  مهنة  إل
 احلاستتو   مبستتاعد   ال مجة  أدوات  استتتددا   على  اهبطال  بتدري         أيضتتا    الثقافات"  بني  لواصتت والت اإلدار 
 ترمجاهتم. إنتاج يف

 وحبقيقة  اآللية،  ال مجة  جمال  يف  الستتتتتتتتتتتريةة  ابلتطورات  جني   جامةة  يف  ال مجة  برانمج  أتثر  وقد -106
 امل جم  أن  يف  تتلدص        آليا           مستبقا    م مجة  نصتوص       توف ر  من  فالفكر   بكثري.  أفضتل اجلديد   النظم  أداء  أن

 الواستتتتتع  التطبيق       ومتد ض  النهازي.  النص  جتويد  ألجل  الةملية هذه  أثناء  توفريه  يتم  الذي  الوق   يستتتتتتثمر
 ونتازج  أولية  آلية  ب مجة  ابالستتتةانة  ال مجة  نتازج  مقارنة  منه  اهلدف  كان  حبثي،  مشتتروع  عن  اآللية  لل مجة
 هنتتايتتة يف التحريريتتة ال مجتتة عمليتتة يف يتتةاألول األوتومتتاتيكيتتة اآلليتتة ال مجتتة إدمتتاج وأدى بتتدوهنتتا. ال مجتتة
 املستتتتتتقبل  يف  ستتتتتتتحول  املنظمات  إن  حيث  الصتتتتتلة،  ذي  املهين  التدري  على  الطل   ارتفاع  إل  املطاف
 يف  الستتتتتتتتتتتب  هو  وهذا  حتريريني.  م مجني  عن  البحث  من  أكثر  ومراجةني  حمررين  عن  البحث  إل  القري 
 جامةة  يف  شتتتتتتتتتتةبية  التدريبية  الدورات  أكثر  أصتتتتتتتتتتبحا قد     ا  آلي  ترمجتها  بةد  وحتريرها  النصتتتتتتتتتتوص  مراجةة  أن

 اآلن. جني 

  بني  والتواصتتتتتتتتتتتتتل  اإلدار    ومةهد   والتحريريني   الشتتتتتتتتتتتتتفويني   للم مجني   الةليا   املدرستتتتتتتتتتتتتة   من   كل   ويرى  - 107
  ف ات   على   حيصلون   طالهبما   ألن   ،      جدا    ها    تةاون   املتحد    لألمم   الةامة   األمانة   مع   شراكتهما   أن   الثقافات 
  األمم   متطلبات   تلبية  املدرستتتتان   حتاول   الستتتب ،   وهلذا   األمر.   هناية   يف   املنظمة   لدى   وظاز    على   مث   تدري  
  التتتتدريبيتتتة  براجمهمتتتا          ت كي فتتتان  إهنمتتتا  حيتتتث  فيهتتتا،  اللغتتتات  دوازر  مع  وثيقتتتة  عالقتتتات  على  واحلفتتتاظ  املتحتتتد  
  الةامة   اجلمةية   شتتتتؤون   ار  د إ   مع   التةاون   إل   وابإل تتتتافة   تتغري.   تفتأ   ال   الت   املنظمة   احتياجات   مع   ابستتتتتمرار 
  الةاملية،   االتصتتتتتاالت   إدار    مع   شتتتتتراكة   يف   للدخول   الثقافات   بني   والتواصتتتتتل  اإلدار    مةهد   خيط    واملؤمترات، 
  يف        يت درج   التذي   املتحتد    ابألمم   املتةلق   احملتوى   ب مجتة   قيتامهم   أثنتاء   يف   ابملمتارستتتتتتتتتتتتتتة   يتةلمون   طالبته   إن   حيتث 
 اختصاصها.   نطا     من   الواقةة   املتحد ،   مم األ   لكياانت   الرمسية   الشبكية  املواقع 

رى  ، 2016و  2015 عتتتامي  يف          تتتتدرجييتتتا   بةتتتد  عن  االختبتتتار  جتريتتت   وبةتتتد  - 108   منتتتذ        متتتتامتتتا   بةتتتد  عن      جت 
  شتتتتتتتتتتؤون   إدار    تنظمها   الت   احلرفية   احملا تتتتتتتتتتر   ومدوين   واحملررين   للم مجني   التنافستتتتتتتتتتية   االمتحاانت   2017 عا  

  من   الةامل   من   مكان   أي   يف   املرشتحني       ميك ن   ما   وهو   املتحد ،   لألمم   ةامة ل ا   ابألمانة   واملؤمترات   الةامة   اجلمةية 
  اإلن ن .   بشتتتتتتتبكة   ورب    حاستتتتتتتو    لديهم   يكون   أن   شتتتتتتتريطة   خيتارونه،   الذي   املكان   من   االمتحاانت   أخذ 
  يف   فيها  املشتتتتاركة   عليهم   تةذرت   الذين   املرشتتتتحني   مشتتتتاركة         متاما    بةد   عن   االمتحاانت   إل   التحول   أاتح   وقد 
  بلد   أو   أخرى   مدينة   إل   الستتتفر   من   غريها،   أو   مادية   أو   مالية   ظروف   بستتتب    يتمكنوا،   مل   ألهنم   بق ستتتا   وق  
  مع   املرشتتتتتتتحني   جلميع   واحد   وق    يف   االمتحاانت        تةق د   الةملية،   نزاهة   ولضتتتتتتتمان   االمتحاانت.  ألخذ   آخر 
  الةملية   تلك   يف   اإلن ن    على   اإلشتتتتتراف   عنصتتتتتر         ويضتتتتتم ن   اختبار،   كل   يستتتتتتغرقها   الت   للمد    صتتتتتار    حتديد 
  الغرض.  هلذا   املصتتتتممة   الشتتتتاشتتتتة   تستتتتجيل   وبرامج   الفيديو   بواستتتتطة   االمتحان   أثناء   املرشتتتتحون          ي راق     حيث 

 النهازية.   املقابلة   مرحلة   خالل   مباشر    اهلواء   على   واحد    مبهمة   القيا    يتم   ذلك،   إل   وابإل افة 

 املرشتحني،  عدد  زيد   إل  ةد   ب    عن  بكاملها       ن ظم   امتحاانت  أول  أدت  التدابري، هلذه  ونتيجة -109
 بشكل  وارتفع  كبري.  بشكل  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  من  املتقدمني  عدد  زاد  حيث
 ومن  عا   بشتكل  األهلية،  شترو   من  األدىن احلد  يستتوفون  الذين  املؤهلني"،  "املرشتحني  عدد        أيضتا    كبري

 التحريريني امل مجني  امتحاانت  يف  التنازل  مت  ألنه  خاصتتتتتتتتتتتة  بصتتتتتتتتتتتفة  صتتتتتتتتتتتحي   وهذا  املذكورتني.  املنطقتني
      توف ر  يف  املتمثل  التقليدي  الشتتتر  عن  واإلستتتبانية  الفرنستتتية  اللغات  يف  احلرفية  احملا تتتر  وحما تتتري  واحملررين
 ألن        نظرا    صتتتتتلة،  ذات  موا تتتتتيع  يف  شتتتتتهادات  حيمل  ملن  ابلنستتتتتبة  الرزيستتتتتية،  اللغة  غري  بلغتني  ممتاز   مةرفة
 لغة  من          انطالقا    ويةملون  فق  واحد   بلغة  مدربون  الغال   يف هم  الالتينية   أمريكا  ستستاتؤ م  يف  اللغويني
 فق . أخرى واحد 
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 ،2011  لةا   املشتتتتتت كة   التفتيش  وحد    تقرير   يف   وردات   ابملو تتتتتتوع   الصتتتتتتلة   وثيقت   توصتتتتتتيتني   جان    وإل  - 110
 :(77)املتحد  األمم مةمنظو  مؤسسات يف اللغات خدمات فةالية تةزيز إل التالية التوصية هتدف

 
 3 التوصية

  أن   بعد،   ذل    يفعلوا   مل   الذين   املتحدة،   األمم   منظومة  ملؤسددددددسددددددات   التنفيذيي   للرؤسدددددداء   ينبغي  
 اسدددتقطا    إىل   الرامية  سدددياسددداهتم   تعزيز   أو   إعداد   إىل   االقتضددداء،   حسدددب   ، 2022  عام   هناية   حبلول   يبادروا 
 واملهارات،   الكفاءات   ذوي   من   اللغات   مبوظفي   ا  حتف اال   إىل و         جددا    شفويي   ومرتمجي   حتريريي   مرتمجي 

  ابللغددات  املتعلقددة  االشددددددددددرتاطددات  حتددديددد  مع  املوظفي  خلالفددة  خطط  إعددداد  ذلدد   يشددددددددددمددل  أن  على 
 الامعات.   مع   التواصل   برامج   نطا    توسيع   عن        فضال    املطلوبة،   اللغوية   والتشكيالت 

 

__________ 

(77) JIU/REP/2011/4، 9و 8 التوصيتان. 
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 والعمليات الربامج يف اللغات تعدد -       رابعا   

 املصتلحة  ذوي  من  واستةة  طازفة مع  ويتفاعلون املتحد   األمم  منظومة  مؤستستات  موظفو  يةمل -111
 املوظفني  هلؤالء  ينبغي  الستتب ،  وهلذا  املتةدد .  والثقافات  اللغات  ذات  الستتياقات  من  متنوعة  جمموعة  يف
 لغويةلا  مةارفهم  إغناء  يواصتتتتتتتتتتلوا  وأن  الثقافات،  وتةدد  اللغات  تةدد  يف  كفاءات  من  لديهم  ما  يوظفوا  أن

 بني  النتاجحني  والتةتاون  التواصتتتتتتتتتتتتتتتل  وتةزيز تيستتتتتتتتتتتتتتري ألجتل املهتارات، جمموعتات  من لتديهم ومتا  والثقتافيتة
 بد  ال  أمر  اللغات  فتةدد  املتنوعة.  احمللية  وجمتمةاهتم  املنظومة  شتتتتتتتتتتتتركاء  ومع  كلها  املنظومة  داخل  الثقافات
 من  مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة  كل  وإلجناز  ،         وثقافيا          لغوي    الغري  مشول عن  املستتتتتتتتتؤولية  وحتمل  التنوع اح ا   إظهار  يف  منه

 وواليهتا. مهامها املتحد  األمم منظومة مؤسسات

 لغات عدة تتقن عاملة قوة -ألف 

 املتنوعة العاملة القوة لدى اللغات تعدد بعد -1 

 لتةزيز  األولويتة  تةطي  أن  اللجنتة  قرار نتتازج  2018  لةتا   التدوليتة املتدنيتة  اخلتدمتة جلنتة  تقرير     عر ض -112
 يف وجتتاء .(78)املتحتتد  األمم ميثتتا  أحكتتا  من       انبةتتا         عتتامتتا         مبتتدأ   األمر هتتذا ابعتبتتار متنوعتتة عتتاملتتة قو 

 املتحد   لألمم        املوح د   املنظومة  مؤستستات  مجيع  يف  املوظفني  تكوين  يف  يتجلى  أن  ينبغي  أنه        أيضتا    التقرير
 اجلنستتتتتتني،  بني  والتوازن  الةادل  اجلغرايف  التوزيع   تتتتتتمنها  )من  شتتتتتتىت  منظورات  من  فيها  الةاملة  القو   تنوع
 وأنه  اإلعاقة(،  ذوي  األشتتتتداص  ومنظورات  اللغات  وتةدد  األجيال  وتةاق   الثقافة  منظورات عن       فضتتتتال  
 املنظمة. ألداء         تةزيزا   القرارات اختاذ عند تنوعال مراعا  ينبغي

 فهي  تنوع،لا هذا  تشتجع  ال املتحد   األمم  منظومة  مؤستستات  أن  على  تدل  نتازج  لوجود         ونظرا   -113
 وحد   فإن  التوظي ،  عند  ستتتتتتتتتتيما  ال  املةاملة،  يف  بينها  تستتتتتتتتتتاوي  وال  بفةالية عملها  لغات  تستتتتتتتتتتتدد   ال

 للرؤستتاء  ينبغي  أنه  مفادها  اللغات  تةدد  بشتتأن  2011  لةا   تقريرها  يف  توصتتيتني       قد م  املشتت كة  التفتيش
 وحىت  .(79)الو تتتتتع هذا  ملةاجلة  ريةو تتتتترو   فةالة  تدابري  اختاذ  املتحد  األمم  منظومة  ملؤستتتتتستتتتتات  التنفيذيني
 يتةلق  فيما  موحد   بطريقة  اللغات  تةدد  املتحد  األمم  منظومة  مؤستتستتات  أماانت       تطب ق ال  التاري ، هذا

 اإلدارية  أو  التشتتتتتتتتتتتتتريةية  اهليئة  قرارات على  اللغات  تةدد  إنفاذ  درجة  تتوق   منظمة،  كل  ففي  ابلتوظي .
 تلك مبوجت   املوظفني  من  املطلوبتة  اللغتات  بتةتدد  املتةلقتة  هالتواملؤ   اللغويتة املهتارات  جمموعتة  وعلى فيهتا

 اهليئتات إشتتتتتتتتتتتتتتراف  كيفيتة  على       أيضتتتتتتتتتتتتتتتا    الةتاملتة  ابلقو   يتةلق فيمتا  اللغتات تةتدد  إنفتاذ  ويتوق   القرارات.
  توء  يف  املةنية  األماانت  عنه       تبل    الذي  التقد   وقياس  رصتد على  ستيما  وال اإلدار ،  جمالس  أو  التشتريةية

 ملنظمة  الةا   املدير  إل  الةاملية  الصحة  مجةية  طلب   املثال،  سبيل  فةلى  صلة.  ذات  قرارات  نم  تتدذه  ما
 يتةلق  فيما  اللغوية  املمارستتة  ترستتي  الت  املنظمة  قواعد  تطبيق  يف  الصتترامة  توخي  يكفل  أن  الةاملية  الصتتحة
 .(80)املنظمة أمانة داخل اللغات ابستددا 

 يف  اإلنكليزية  اللغة  استتددا   يف  تتمثل  الةهد  قدمية  ممارستة  هناك  ،الذرية  الطاقة  وكالة  أمانة  ويف -114
 اخلمس  الوكتالتة  لغتات من  أبي اإلملتا        ي ةت   املمتارستتتتتتتتتتتتتتتة، هتذه ورغم  أمتانتهتا. داختل  االتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت  مةظم
 الةديد  وجييد  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمانة  وظاز  يف  ابلتةيني  يتةلق  فيما هلا         ذ خرا    الرمسية األخرى
 ينالتق   التةاون  إلدار   التابةة  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  وشتتتةبة  أفريقيا  شتتتةبة  يف  املوظفني  من

__________ 

(78) A/73/30، 55 صفحةال. 
(79) JIU/REP/2011/4، 3و 11 التوصيتان. 
(80) WHA50.32 (1997). 
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 املتزايد   للطلبات  تستتتتتتتجي   األمانة  بدأت  وقد  اتمة.  إجاد   التوايل، على  والفرنستتتتتتية،  اإلستتتتتتبانية  اللغتني
 األعضتاء  الدول  اهتما   لتزايد  واستتجابة  اإلنكليزية. غري  لغات  بةد   املةلومات  على األعضتاء  الدول  من
 بتةدد  الصتتتتلة  ذات  الوكالة  أنشتتتتطة  عن          تقريرا    مر ،  وألول  ،2017  عا   يف  الةا  املدير  قد   اللغات،  بتةدد
 الذرية. للطاقة الدولية الوكالة يف اللغات تةدد عن          مستكم ال           تقريرا   2019 عا  يف وقد  اللغات،

 والفرنستتتتتية.   واإلنكليزية  اإلستتتتتبانية  وهي  ثالث،  اإلمنازي  املتحد  مماأل  برانمج  يف  الةمل  ولغات -115
 التوظي  مةتتايري يف       ي شتتتتتتتتتتتتتت    ال أنتته غري الثالث، اللغتتات هتتذه إل        مجية هتتا الةتتامليتتة الواثزق أهم       وت ج م
 الةمل  لغات  من  اثنية  بلغة  اإلملا        ي شتتتتتتت    وال  اإلنكليزية.  اللغة  إال  اللغات  من        ي تق ن  أن  ابللغات  املتةلقة
 الثتتانيتتة اللغتتة فيهتتا تكون الت ابلوظتتاز  يتةلق فيمتتا عتتدا متتا املزاي، من       يت ةتت د فيتته مرغو  أمر هو وإمنتتا
 الالتينية  أمريكا  وظاز   من  وظيفة  يف  شتدص  تةيني  ميكن  ال  املثال،  ستبيل  فةلى  الوظيفة.  ألداء   ترورية
 للمكات   املناستتتتت  الدعم  تقدمي  اإلمنازي  ال انمج  على       تةذ ر  وإال  اإلستتتتتبانية،  ابللغة        ملما    يكون  أن  دون

 اختبتار أن حني يف  مكتوبتة،  اختبتارات بواستتتتتتتتتتتتتتطتة  ليزيتةكاإلن  اللغتة يف الكفتاء   من التتأكتد ويتم           الق طريتة.
 مع  الت،  لليونيستتتتي   ابلنستتتتبة        أيضتتتتا    احلال هي  وتلك  اثبتة.  ممارستتتتة        يت ة د  ال  اثنية  لغة  يف  الوظاز   طاليب
ر  عملها،  لغات  واإلستتتتتتتتبانية  نستتتتتتتتيةوالفر   اإلنكليزية  تةت   أهنا  ابملهارات  املتةلقة  الشتتتتتتتترو   الواقع  يف       تقصتتتتتتتت 

 اإلقليمية  الوظاز   هو  الوحيد  واالستثناء  فق .  اإلنكليزية  اللغة  على  املوظفني  تةيني  يف  األساسية  اللغوية
 واجباهتم.  يؤدوا  لكي  اإلنكليزية  اللغة  جان   إل  اإلستتتتتبانية  أو  الفرنستتتتتية  شتتتتتاغلوها  يتقن  أن  تستتتتتتلز   الت

 املةين املتحتد  األمم ومكتت   الةتامليتة الستتتتتتتتتتتتتتيتاحتة  ومنظمتة للمرأ  املتحتد  األمم هيئتة تشتتتتتتتتتتتتتت    وابملثتل،
 الوظاز . مجيع يف اإلنكليزية اللغة إتقان واجلرمية ابملددرات

 برانمج يةتمتده التذي البشتتتتتتتتتتتتتتريتة املوارد دليتل يف والوارد   ابللغتات املتةلقتة الشتتتتتتتتتتتتتترو  بني ومن -116
 إملتتا  لتتديهم يكون وأن  اإلنكليزيتتة اللغتتة التتدوليتتة  الفنيتتة للوظتتاز  املرشتتتتتتتتتتتتتتحون جييتتد أن الةتتاملي، ةاألغتتذيتت 
 الفرنستتية  أو  الصتتتينية  أو  الروستتتية  أو  اإلستتتبانية  وهي  الرمسية،  املتحد   األمم  لغات  من  أخرى  بلغة  متوستتت 
 من      ي طلتت   ذلتتك، إل  وابإل تتتتتتتتتتتتتتتافتتة الةتتاملي. األغتتذيتتة برانمج يف الةمتتل لغتتات من     تةتت د الت  الةربيتتة،  أو

 خيضتتتتتتتةوا  أن  االتصتتتتتتتال  مكات   ويف  املقر  يف         وظاز     لشتتتتتتتغل         حديثا    املةينني  الةامة  اخلدمات  فئة  موظفي
 الت  الفرنستتتتتتتتتتتية،  أو  الةربية  أو  الصتتتتتتتتتتتينية  أو  االنكليزية  أو  اإلستتتتتتتتتتتبانية  ابللغات  اللغة  يف  الكفاء   المتحان
 األ .       لغت هم اللغة تلك تكن مل ام هبا، ملمون إهنم الشدصي اترخيهم استمار  يف يقولون

 جلنتتتة مقرر إل اللغتتتات، بتةتتتدد املتةلق 346/73 قرارهتتتا يف االنتبتتتاه، الةتتتامتتتة اجلمةيتتتة ووجهتتت  -117
 وينبغي  املنظومة.  نطا   على  التوظي   يف  التنوع  عناصتتتر  من  عنصتتتر  إدخال  بشتتتأن  الدولية  املدنية  اخلدمة
 الثقافات  متةدد   ملةعا  قو   بناء  إل  حتما  يؤدي  ولغوي  ثقايف  بتنوع  املوظفني  يف  اجلغرايف  التنوع  يق ن  أن

 لف    املنظمة  يف  البشتتترية  للموارد  عاملية  استتت اتيجية  الةا   األمني عرض  ،2018  عا   ويف  اللغات.  ومتةدد 
 إدار   يف  حتول إحداث  إل  الرامية  االستتتتتت اتيجية  واإلجراءات األهداف  من  ستتتتتتلستتتتتتلة  فيها  حدد  ستتتتتتنتني،
 للمنظمة  تكفل  البشتتتترية  املوارد  وظيفة  جيةل  حنو على  ،2021  عا   حبلول  الةامة  األمانة  يف  ريةالبشتتتت   املوارد
 على  للتغلتت   والتتدينتتاميتتة  املهتتارات جمموعتتات من يلز  متتا لتتديهم التتذين ابملوظفني االحتفتتاظ على القتتدر 

 يف  ستتتتتت اتيجيةالا  واإلجراءات األهداف  من  الغاية  وتتمثل  ورعايتهم.  وعلى  والناشتتتتتتئة  اجلديد   التحديت
 اإلبقاء  ويف  املنظمة  ثقافة  تغيري  يف تستتتتتهم  البشتتتتترية  للموارد          وإدار     الةامة  للستتتتتياستتتتتات  متكينية        بيئة    إنشتتتتتاء
 طريق عن  الوظيفي  وتطورها         حتو هل ا        في دعم  هبا،  واالحتفاظ  اللغات  ومتةدد   ومتنوعة  كفؤ   عاملة  قو   على
 أخرى. دعم أشكال جان  إل عد  لغات تةلم فرص إاتحة

 لألمم  الةامة  األمانة  يف  البشتتتتتتتتتتتترية  املوارد  ملفات  مراجةة  أبن  احلستتتتتتتتتتتتاابت  مراجةي  جملس  وأفاد -118
 املستتتتتاوا   قد   على  والفرنستتتتتية  اإلنكليزية  اللغتني  مةاملة  مبدأ  ختال   الةامة  األمانة  أن  عن  أابن   املتحد 
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 اجلمةية  وتشتتتري  . (81)ابلفرنستتتية  انطقة  بلدان  تستتتتضتتتيفها  الت  الةمل  مراكز  يف  حىت  الةمل،  لغت  ابعتبارمها
 امللتحقني  املوظفني  مجيع  مقدور  يف  يكون  أن  ينبغي  أنه  إل  اللغات  تةدد  بشتتتتتتتتتتتتتتأن  قراراهتا آخر  يف  الةامة
 ترقية  أن  حني يف  املتحتد ،  لألمم  الةتامة  األمانة  عمتل  لغت  من األقل  على واحد   لغتة  استتتتتتتتتتتتتتتدتدا          حديثتا  
 تكون أن ينبغي تةلوهتتا الت التتدرجتتة إل االلتحتتا  درجتتة من علىألا والفئتتات الفنيتتة الفئتتة من املوظفني
1968 لةا  (23-)د 2480 الةامة اجلمةية قرار أحكا  مع       متشيا   اثنية، بلغة مؤكد  مبةرفة مشروطة

(82). 

  القيادة مناصب يف اللغوية املهارات -2 

 لألمم الةتتامتتة  األمتتانتتة يف االةليتت  املنتتاصتتتتتتتتتتتتتتت  يف اللغتتات تةتتدد إيقتتاع حيتتدد من هو الةتتا  األمني -119
 وحيرص  ورستتتتتازل،  بياانت  من  به  يديل  فيما  خمتلفة  لغات  يستتتتتتدد   األحيان،  من  كثري  يف  فهو،  املتحد ،
 املكت   ا تتتتتتتتتتتتتتطلع  الةمو ،  وعلى  الرمسية.  اللغات  جبميع         متاحا    ابلفيديو  رستتتتتتتتتتتتتتازله  مةظم  يكون  أن  على

 حيث  واالتصتتتتتتتتتتال،  اإلعال   أنشتتتتتتتتتتطة  يف  اللغات  تةدد  مراعا   تةميم  يف  رازد بدور  الةا   لألمني  التنفيذي
 املديرين  كبار  يستتتتدد   بينما عد ،  بلغات  الصتتتحفية  واملقابالت  األستتتاستتتية  ابملةلومات  اإلحاطات        ت ةق د
 األمني  وجه  (، 19-)الكوفيد  كوروان  فريوس  وابء  تفشتي  وأثناء  وخارجها.  املنظمة داخل  شتىت  لغات        أيضتا  
 املتحد   األمم  لغات  جبميع  الةامل  صتتتتتتتةيد  على  النار  إلطال  ووق   هدنة  إعالن  فيه  شتتتتتتتدان        خطااب    الةا 
 ال تغالية. األ ، وبلغته الرمسية، الس 

 اليونيستتتتتتتتتي  هلم  وتتي   عد .  لغات  املديرين  وكبار  اإلقليميون  املديرون  يتقن  اليونيستتتتتتتتتي ،  ويف -120
 ال انمج  ويقد   الكفاء .  مستوى  بلوغ  على  ملساعدهتم  انغماس،  فصول  فيها  مبا  اللغات،  يف  دروس  تلقي
 و"دورات  "       مكثفا          لغوي             "تدريبا    اإلمنازي  املتحد  األمم  ل انمج  مقيم       ممثل    وظيفة  يشتتتتتتتتتتتتغل     م ن  إل  اإلمنازي
 فيته.       ية ني   التذي البلتد يف  الةمتل  متطلبتات مع  اللغويتة  مهتاراتته  تكيي  على ملستتتتتتتتتتتتتتتاعتدتته  لغوي"  انغمتاس
 ملستتتاعدهتم  املديرين  لكبار  انغماس  ودورات  اللغات  يف  مكثفة         دروستتتا          أيضتتتا    الدولية  الةمل  منظمة  وتقد 
 املنظمة. يف الوظيفية املستويت مجيع يف اللغات تةدد ولتةزيز الكفاء  مستوى بلوغ على

 يف  اإلنكليزية  ابللغة  املتكلمني  تةيني  إل املا تتتتي  يف        نزعة    مثة  كان  والزراعة،  األغذية  منظمة  ويف -121
 أكثر  تستتدد   الوق   مبرور  تفتأ ال  املنظمة  إن  قالوا  املنظمة  يف  مستؤولني  أن غري  يا.ةلال  اإلدارية  املناصت 
 منظمة  يف      جدا    رفيةة  مناص   يشغلون  الذين  األشداص  حىت  األخري ،  اآلونة  ويف  متةدد .  لغات  فأكثر
 هم.تةيين بةد حملية أو رمسية لغات يتةلمون ونواهبم، اإلقليميني كاملمثلني  والزراعة، األغذية

  إليهم   أستتتتتتتتتندهتا   الت   الوالية   مع          ومتشتتتتتتتتتيا    ، 2018  عا    يف   املقيمني   املنستتتتتتتتتقني   نظا    إصتتتتتتتتتالح   وبةد  - 122
          الق طري.   الصتتتتتةيد   على        ر تبة   اإلمنازي  املتحد    األمم   جهاز         ممث  لي   أعلى   املقيم  املنستتتتتق   أصتتتتتب    الةامة،   اجلمةية 
  نطا    على   املستتتتتتاءلة   وكفالة   املتحد ،   مم أل ل   التابةة   القطرية   األفرقة   قياد    مستتتتتتؤولية   املنستتتتتتق   عاتق   على   وتقع 
  الدعم   وتنستتتتتتتتتتتيق   املستتتتتتتتتتتتدامة،   التنمية   جمال   يف   للتةاون   املتحد    األمم   إبطار   امليدان   يف   االلتزا    على   املنظومة 
2030  عا         خطتة    تنفيتذها   يف   البلتدان   إل   املتحتد    األمم   تقتدمه   الذي 

  منستتتتتتتتتتتتتتق   100  من   أكثر   ويقتد    . ( 84() 83) 
  مضتيفة   حكومة   كل   إل   ستنوية   تقارير   ومرؤوستوه،   املةينون   الةا    األمني   ممثلو   وهم   ، الةامل   أحناء   مجيع   يف   مقيم 

__________ 

(81) A/63/5 259 الفقر ، األول( )اجمللد. 
 .346/73و 328/71 الةامة اجلمةية قرارا (82)
 اإلمنازية". للمساعد  املتحد  األمم  عمل "إطار        سابقا        يسم ى كان (83)

  :الراب   هذا   على  املتاح  املقيم"،  "املنسق  املستدامة،  للتنمية  املتحد   األمم  وجمموعة   279/72 الةامة  اجلمةية  قرار  انظر  (84)
https://unsdg.un.org/2030-agenda/leadership. 

https://unsdg.un.org/2030-agenda/leadership
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د   أن   وينبغي   . ( 85) املنظومة   نطا    على   التةاون   إطار   تنفيذ   عن    إطار   خصتتتتتتتتتتازص   املقيمون   املنستتتتتتتتتتقون       جيستتتتتتتتتت 
0172  نيسان/أبريل   يف   التنفيذيني   الرؤساء   جملس   عليه   اتفق   كما   املتحد    األمم   مبنظومة   اخلاص   القياد  

 (86 ) . 
 الفرنسية،  أو  االنكليزية  يف  الطالقة  فإن  اللغات،  تةدد  إل  يشري  ال  هذا  القياد   إطار  ألن         ونظرا   -123

 املنستتتتق  لوظيفة  الةا   التوصتتتتي   يف  اللغوية  املتطلبات  بني  من  ليستتتت   الةامة،  األمانة  عمل  لغتا  ابعتبارمها
 جان   إل  االنكليزية  اللغة  يف  ستتتتوى  طالقةلا  يتطل  ال  ابألحرى،  فالتوصتتتتي ،  املتحد . األمم  يف  املقيم
 قتد  أنته املفتش ويرى  .(87)االنتتدا   ملنطقتة        تبةتا    املتحتد ، األمم  لغتات من أخرى  رمسيتة  بلغتة عمليتة  مةرفتة
 مرشتتتتتتحني  تةيني عند  اللغات  تةدد  لتةزيز  ستتتتتتتاحنة  كان   للمنظومة  األخري  اإلصتتتتتتتالح  يف  فرصتتتتتتتة        أ هدرت
 املتحد ،  األمم أهداف  حتقيق  يف  ها   بدور  يضتتتتطلةون  حد ،تامل األمم  يف  الستتتتامي  املنصتتتت  هذا  لشتتتتغل
 املقيمي،  املنسدددددقي  أن  املفتش  ويعتقد  اإلقليمي.  الصتتتتتتةيد  على  املستتتتتتتدامة،  التنمية  أهداف  ستتتتتتيما  وال

 وألداء  عنه  نيابة  رسدائله  لنقل  أكثر  يؤهلهم  وضدع  يف  سديكونون  العام،  لألمي        معي ني  ممثلي  بصدفتهم
        والت زم  بدقة  اللغوية  مبهاراهتم  املتعلقة  الشددددددرو        ح ددت ما  وإذا  لغات  عدة  قنونتي  كانوا  إذا  مهامهم

 إطار  إىل  اللغوية  ابملهارات  تتعلق  مماثلة  معايري  إضددددددافة  وينبغي  .(88)االختيار  عملية  أثناء  بصددددددرامة هبا
 التنفيذيي. الرؤساء جملس     ق بل من املقبل استعراضه خالل املتحدة األمم منظومة قيادة

  اللغات لتعلم حوافز -3 

  ابلنسبة   ميز    اللغات   تةدد   يةت ون   املوظفني   أن   املنظومة   نطا    على   االستقصازية   الدراسات   يف   جاء  - 124
  للتحديت          ونظرا    ذلك،   ومع   الوظيفي.   الستتتتتتتتتتتلم   الرتقاء   ابلنستتتتتتتتتتتبة   وحىت   الوكاالت،   بني   وفيما  الداخلي   للتنقل 
  الت   التةلم  برامج   من  لالستتتتتتتتتتتتتتفتاد         حيف زهم   متا   إل  حيتتاجون  فتإهنم   متل، ا كت   بتدوا    الةمتل   أثنتاء   اللغتة   بتةلم  املرتبطتة 
  مواردها   من   إما   املنظمة،   تلك   تةينهم   الذين   اخلدمات   مقدمي   بواستتطة   أو   مباشتتر    بصتتور    إما   منظمتهم   تتيحها 
 عامة.   مةاهد   أو   جتارية   بشركات   االستةانة   طريق   عن   أو   املتحد    األمم   منظومة   داخل   من 

 ابعتبار  اللغات  لتةلم  جمانية  دورات  ملوظفيها  املتحد   األمم  منظومة  مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات  يةغالب  وتتي  -125
 موظفيها.  صفوف  يف  اللغات  تةدد  ولتةزيز  اللغات  تةلم  يف  االستمرار  على  للتشجيع          أساسيا           حافزا    ذلك
 بقيةاملت  املازة  يف  50 ال  دفع  أن حني  يف  الرستتتتتتتتو ،  من  املازة  يف  50  ستتتتتتتتوى  املنظمات هذه  بةض  يدفع  وال

 من  ما  للغة  الوشتتتتتتيك  االستتتتتتتددا   تشتتتتتت    الت هي  فق   منها  قليلة  وقلة  بنجاح. الدور   إبهناء  مشتتتتتترو 
 اللغة. تلك تةلم دورات يف للتسجيل مهنية ألغراض املوظفني جان 

 وغري نقتتديتتة حوافز املتحتتد  األمم  منظومتتة إل املنتميتتة املنظمتتات لتتدى كتتان  ،2017 عتتا  وقبتتل -126
      توق    الذي  النقدي،  غري  احلافز  ويتةلق  زيدهتا.  أو  اللغوية  مهاراهتم  حتستتني على  وظفنيملا  لتحفيز  نقدية
 بةد  مةجلة بصتتتتتتتتتتتتور   درجتهم  لرفع  مؤهلني  فوقها،  وما  الفنية  الفئة  وظاز   يف  مةينني  مبوظفني  به،  الةمل
 غري          اعت  وا  التذين  نيوظفامل  أنواع  ابستتتتتتتتتتتتتتتثنتاء  فيهتا،  يةملون  الت  املنظمتة  يف  اثنيتة  رمسيتة  للغتة  إتقتاهنم  إثبتات
 وظازفهم. طبيةة بسب  لذلك مؤهلني

__________ 

(85) United Nations Sustainable Development Group, “The Management and Accountability 

Framework of the United Nations Development and Resident Coordinator system”, 18 March 2019, 

revised 26 April 2019, sect. 3.1, p. 6. 
 الرابع. اجلزء ،2 واملرفق 12 احلاشية نفسه، املرجع (86)

(87) United Nations Sustainable Development Group, “United Nations Resident Coordinator Generic 

Job Description”، الراب  هذا على متاح:  
https://unsdg.un.org/resources/un-resident-coordinator-generic-job-description. 

 .5 والنتيجة ،88و 45 الفقراتن ،JIU/REP/2013/3       أيضا   انظر (88)

https://unsdg.un.org/resources/un-resident-coordinator-generic-job-description
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 منظومة  مؤسسات  يف  الةامة  اخلدمات  فئة  ملوظفي         أساسا    ن    مت    الت  النقدية،  احلوافز  كان   وقد -127
 على  طفيفتة،  اختالفتات مع       تطب ق  وهي  اجلتديتد ،  احلزمتة  إدختال  بةتد  حىت  متتاحتة  تزال  وال  املتحتد ، األمم
 منظمة  ابستتتتتتتتتثناء  املنظمات  مةظم  يف          املةدلني    للموظفني  واألستتتتتتتتاستتتتتتتتي اإلداري  النظامني  يف املبني  النحو
 فئة  من  املوظفني  على  اآلن  االستتتتتتتتتتتتحقا  هذا  يقتصتتتتتتتتتتتر  والزراعة،  األغذية  منظمة  ففي  والزراعة.  األغذية
 املوظفني  يعجلم  ابلنستتتتتتتتتتتتتتبتة  وقفته  مت قتد  أنته  يةين  ممتا  ،2016  ينتاير 1  قبتل  تةيينهم  مت  التذين  الةتامتة  اخلتدمتات
 فصاعدا. التاري  ذاك من اجلدد

  أو   عالو    أو   مايل   استتتتتحقا    أبنه   ويوصتتتت    اللغة"   "بدل   استتتتم          عموما    النقدي   احلافز   على   ويطلق  - 128
  )ال   اثلثتة  أو   اثنيتة   لغتة   يتقنوا  أن  على  الةتامتة  اخلتدمتات  فئتة   موظفي   حتفيز  هو   منته  والغرض  الراتت .   يف  زيد  
  ستتتتتتتتتتتتتتبيتل   فةلى   منظمتاهتم.   يف   الةمتل   لغتات  أو   الرمسيتة   اللغتات   جمموعتة  بني   من   خيتتاروهنتا   األ (،   لغتهم   تكون 
  لغة   يف   الكفاء    مستتتتتتتتتوى   يبلغون   عندما   الةامة   اخلدمات   فئة   موظفي   الةاملية   الصتتتتتتتتحة   منظمة   تكاف    املثال، 
  االحتيتاجتات  على  تةتمتد  اللغتة  بتدل  على   للحصتتتتتتتتتتتتتتول          املؤه  لتة  احملتدد   اللغتات  ولكن   اثلثتة،  أو  اثنيتة  رمسيتة 
  اخلتدمتات  فئتة  موظفي  تؤهتل   الرمسيتة  الستتتتتتتتتتتتتت    اللغتات  ومجيع  املوظ .   فيته   يةمتل  التذي  للمكتت    ليميتة ق اإل 

  اللغات،   هذه   مجيع   إتقان   إل   حاجة   مثة   تكون   أن   شتتتريطة   لالستتتتفاد    الةاملية   الصتتتحة   منظمة   مقر   يف   الةامة 
 اللغة.   بدل   على   للحصول   اإلقليمية   مكاتبها   يف   املوظ    يؤهل   اللغات   من   أقل         عددا    أن   بيد 

  من  كتل   يف  الةتامتة  اخلتدمتات  فئتة   ملوظفي   لغتة  بتدل  مين   التذي  الةتاملي،  األغتذيتة  برانمج   أن  ويبتدو  - 129
  املشتتتتتتتتتتاركة   الوحيد    املنظمة   هو   املتحد ،   األمم   لغات   من   لغتني   إتقاهنم   يثبتون   عندما   امليدانية   واملكات    املقر 
 سنوات.   مخس       كل    ما        لغة    املوظ    ن قا إت   مدى   اختبار   إعاد    تش     الت   املش كة   التفتيش   وحد    يف 

 إل  اثنية  رمسية  بلغة  اإلملا   ترفع  الت  املشتتتتت كة  التفتيش وحد   يف  املشتتتتتاركة  املنظمات  هي  وقليلة -130
 الوظيفة على  بناء  الرتبة  هنج  اإلمنازي  املتحد  األمم  برانمج         ويطب  ق  الوظيفي. الستتتتتتتتتتتلم  الرتقاء  مةيار  درجة
 اللغوية  املهارات  يستتتتتتتتتتتتتتوفوا  أن  يتةني  أعلى،  وظيفة  إل  اإلمنازي  ال انمج  موظفو        ي رق ى  ولكي  التةيني.  بةد
 من  والزراعة  األغذية  منظمة  موظفي على       ي شتتتت    وابملثل،  الوظيفة.   تلك  متطلبات  من       جزء    تشتتتتكل  الت
 على  صتتتتتتولحلا  أرادوا      إن    لديهم  اثنية  لغة  اإلنكليزية  اللغة  تكون  أن  الةامة،  اخلدمات  فئة  ومن  الفنية  الفئة

 وطنيني،  موظفني  من  يتأل   فيها  الةمل  قو   من  األك   اجلزء  وألن  اليونيستتتتتتتتتتتي ،  ويف  جديد.  منصتتتتتتتتتتت 
 كلغة  اإلنكليزية  ابللغة  جيد   مةرفة  لديهم  تكون  أن  الوطنيني  املوظفني  مجيع على  التنفيذي  املدير  يشتت  
 الستتتتتتتتتلم  ارتقاء  إل  الوطنيني  املوظفني  تطلةات دعم  وبغية  الستتتتتتتتتب ،  ولذلك  ترقية.  على  للحصتتتتتتتتتول  اثنية

 للموظفني  تتاح  والتنقل،  الوظيفي الستتتتتتتلم  الرتقاء         مستتتتتتتبقا    اإلنكليزية  ابللغة  اإلملا  اشتتتتتتت ا   مع  الوظيفي،
 األمم  لغات  من  اثنية  رمسية  بلغة  اإلملا   أن  القول  وخالصتتتتتتتتتة  االنكليزية.  اللغة  لتةلم  كثري   دروس  الوطنيني
 الفئة   تتتتمن  ترقية  ألي  استتتتتيفازه  من بد  ال  شتتتتر   الالجئني،  نؤو لشتتتت   املتحد  األمم  مفو تتتتية  يف  املتحد 
 فوقها. وما 4-ف برتبة وظيفة إل الفنية

 جديد ،  لغة  ابكتستا   مشتروطني  الوظيفيني  واالرتقاء  ال قية  جلةل  مماثلة  ستياستة  ترستد   وقد -131
ت         تدبريا    ابعتبارها  األوروي،  االحتاد  مؤستستات  مجيع  يف  ستنوات  مدى  على  بنجاح  الستياستة هذه          واخت   
 األمم  منظومة  يف  كذلك  األمر  ليس  أعاله،  الفقر   يف  ورد وكما  اللغات.  تةدد  تةزيز  يف يستتتتتتهم          أستتتتتتاستتتتتتيا  
 بوصتتفها          وت ستتتدد   املنظومة  مؤستتستتات  مةظم  بني  املشتت كة"  "اللغة  اإلنكليزية  اللغة       ت ةت   حيث  املتحد ،
 التواصتتتتل  على  قادرين  موظفوها  يكون  أن  تستتتتتلز   املتحد   لألمم  التأستتتتيستتتتية  النصتتتتوص  أن رغم  كذلك،
 .(89)والفرنسية اإلنكليزية ومها فيها الةمل بلغت

__________ 

 (.1)2 الةامة اجلمةية قرار (89)



JIU/REP/2020/6 

GE.20-15920 34 

 التفتيش  وحد   يف املشتتتتتاركة  املنظمات  أماانت  يف  املنظومة  نطا   على املنتشتتتتتر   املمارستتتتتة ورغم -132
 عملياهتا  يف  اإلنكليزية  اللغة  استتتتتتتتتتتددا   وتفضتتتتتتتتتتيلها األخرى  الةمل  لغات  إمهاهلا  يف  واملتمثلة  املشتتتتتتتتتت كة،
 بلغت  التواصتتل  على  قادرين  موظفوها  يكون  أن  تستتتلز   املتحد   لألمم  التأستتيستتية  النصتتوص  فإن  وبراجمها،
 لدى  تتوفر  أن       شتتتتتتتتتتر     الةملية  املمارستتتتتتتتتتة  يف       ينف ذ  ال  الستتتتتتتتتتابقة،  الفقرات  من  يتبني وكما  كلتيهما.  الةمل
 التفتيش وحتتد  يف املشتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتة املنظمتتات يف كلتيهمتتا  الةمتتل بلغت الةملي اإلملتتا  أو الكفتتاء  املوظفني
 اخلارجية،  الرقابة  هيئات  قدمتها  أن  سبق  الت  التوصيات  رغم  املتحد ،  األمم  أمانة  يف  سيما  وال  املش كة،

 .(90)املش كة التفتيش وحد  فيها مبا

 املوظفي لدى اللغوية املهارات جرد -4 

  موظفيها   مهارات        تبني    مركزية   قازمة  املش كة   يش التفت  وحد    يف  املشاركة   املنظمات   مةظم   ميلك   ال  - 133
  التفتيش  وحتد   يف  املشتتتتتتتتتتتتتتاركتة  املنظمتات   من  فق    منظمتات  أربع   قتالت   االستتتتتتتتتتتتتتتةراض،  وقت    ويف   اللغويتة. 
  لشتتتتتؤون   املتحد    األمم   ومفو تتتتتية   للبيئة  املتحد    األمم   وبرانمج   للستتتتتكان   املتحد    األمم   )صتتتتتندو   املشتتتتت كة 
  والتقارير   البياانت  استتتت جاع   هلا   تتي    لديها   البشتتتترية   املوارد   إدار    نظم   إن   عة( والزرا   األغذية   ومنظمة   الالجئني 
  مستؤولون   وأبل    واإلدار .   املنطقة  حست    مصتنفة   الةاملي،   الصتةيد   على   ملوظفيها   اللغوية   ابملواصتفات   املتةلقة 
  جبرد   2020  عا    يف   ستتتتتتيقو    اإلمنازي   ال انمج   أبن   املشتتتتتت كة   التفتيش   وحد    اإلمنازي  املتحد    األمم   برانمج   يف 

  موجز   يف   اللغوية   القدرات   تستتتتجيل  ستتتتيشتتتتمل   املواه ،   حتديد   يتوخى   مشتتتتروع   من   كجزء   للمهارات   شتتتتامل 
  مبهتارات   املتةلقتة   البيتاانت   استتتتتتتتتتتتتت جتاع   اإلمنتازي   ال انمج   ابستتتتتتتتتتتتتتتطتاعتة   الراهن،   الوقت    ويف   موظ .   كتل   مل  

 به.   اخلاص   املوارد   ي  ختط   نظا    وهو   أطلس،   نظا    وظاز    أحد   ابستددا    لغة   كل   يف   املوظفني 

 يتةلق  فيما  موظ   كل  مستتتتتتوى  لتستتتتتجيل  آلية  إل بدورها  املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  وتفتقر -134
 اجلمةيتتة قرار من 67 الفقر  ويف عتتدمتته. من شتتتتتتتتتتتتتتهتتاد  على حصتتتتتتتتتتتتتتولتته ذلتتك يف مبتتا اللغويتتة، مبهتتاراتتته
 االستتتتتتتتتتتتتت اتيجيات إدار   ليشتتتتتتتتتتتتتتغيالت الدعم  إدار   بني  التةاون  الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتتتتتتتجة   ،346/73 الةامة

 شةبة  إل  الةامة  اجلمةية  طلب   القرار،  ويف  ابلذات.  اجملال  هذا  يف  االمتثال  ومسازل  اإلدارية  والسياسات
 االستتتتتتتتتتت اتيجيات  إدار   تقودها  الت  اجلهود  تدعم  أن  التنفيذي الدعم  إلدار   التابةة  البشتتتتتتتتتتترية  املوارد  دوازر

 أحناء  مجيع  يف  اللغوية  املوظفني  مبهارات  قازمة  و تتتتتتتتتع  ألجل  لاالمتثا  ومستتتتتتتتتازل  اإلدارية  والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات
 املتحد . األمم يف اللغات تةدد شؤون منسق مع ابلتةاون املنظمة،

      وحتو ل  املتحدة  األمم  منظومة يف  العاملة  القوة     حتو ل  يف  املسددددددا ة ألجل  أنه،  املفتش  ويرى -135
 يدرجوا  أن  املتحدة  األمم  منظومة  ملؤسددسددات  ذييالتنفي  للرؤسدداء  ينبغي  اللغات،  تعدد  ابجتا   ثقافتها

 لغات،  عدة  تتقن  عاملة  قوة  إلنشدداء  تدابري  من  يلزم  ما  البشددرية  املوارد  إبدارة  املتعلقة سددياسدداهتم  يف
 مسارهم  ضمن  اللغوية  املهارات  وإدراج  خدمتهم،  فرتة  طوال  املوظفي  ودعم  التعيي  مرحلة  من        بدءا  

 .به واالرتقاء األداء وتقييم اءاتكفال من       جزءا   ابعتبارها املهين

 واالعتماد والتقييم اللغات تعلم -ابء 

 اللغات تعلم -1 

 يف  اللغة  تةلم       ي ةت        أوال ،  اللغات.  تةلم  يف  متباينة        هن جا    املتحد   األمم  منظومة  مؤستتتتستتتتات       تت بع -136
 لشتتتتتتتتتؤون  املتحد   األمم  ةومفو تتتتتتتتتي  الدولية  الةمل  ومنظمة  املتحد   لألمم  الةامة  )األمانة  املنظمات  بةض

 يكون  حبيث  املنظمة،  يف  الةا   التواصتتتل  مث  ومن  التواصتتتلية،   املوظفني  مهارات  لتحستتتني         وستتتيلة    الالجئني(
__________ 

(90) A/63/5 و 262-259 الفقرات، األول( )اجمللدJIU/REP/2011/4، 3و 11 التوصيتان. 
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 الدول  مع -  اخلارجي  أو  -  األمانة  مستتتتتوى  على -  الداخلي  الصتتتتةيد  على ستتتتواء  أفضتتتتل  تواصتتتتل  هناك
 على       أ طلق  الذي  التو تتتتي   عن  الغين  االستتتتم يف  النهج هذا  ويتجلى  اآلخرين.  املصتتتتلحة  وذوي  األعضتتتتاء
 ف ى  ،      اثنيتا    أمتا  والتواصتتتتتتتتتتتتتتتل".   اللغتات على  التتدريت  "وحتد  وهو  املتحتد ، األمم  مقر يف  املةنيتة الوحتد 
 املتحد   األمم  ومكت   للستتتتتكان  املتحد  األمم  وصتتتتتندو   املتحد   لألمم  الةامة  )األمانة  املنظمات  بةض
 اللغات  تةلم  أن  اجلوية(  لألرصاد  الةاملية  واملنظمة  الدويل  املدين  نالطريا  ومنظمة  واجلرمية  ابملددرات  املةين
 املنظمات. هذه أماانت يف اللغات تةدد لتشجيع وسيلة أهم هو

 حتقيقتته       ي توقع متتا وبني جهتتة من ال امج بني املتبقيتتة املنظمتتات يف التةلم برامج أهتتداف وترب  -137
 الرمسية  اللغات  إتقان  ال امج  تستتتتتتتتتتتهدف  احلاالت،  ظممة  ويف  دورات.  من       يقد   مما  منشتتتتتتتتتتود   نتازج  من

 وستتتت   يف  استتتتتددامها  ومن  يتةلموهنا  الت  ابللغات          وظيفيا    اإلملا   من  املوظفون  يتمكن  حىت  للمنظمات،
 احملتادثتة مستتتتتتتتتتتتتتتوى بلوغ مثتل  ،        توا تتتتتتتتتتتتتتةتا   أكثر أهتداف لل امج تكون احلتاالت، بةض ويف وعتا . مهين

 للبيئتتة املتحتتد  األمم برانمج من     كال    أن حني يف إتقتتاهنتتا، نيك مل إن اللغتتة، يف متوستتتتتتتتتتتتتت  ومستتتتتتتتتتتتتتتوى
 على  ابحلصتتتتتتتتتتتتتتول  التةلم  برانمج  يرب   التدوليتة  البحريتة  واملنظمتة  للمرأ  املتحتد   األمم  وهيئتة  واليونيستتتتتتتتتتتتتتي 
 اللغوية. الكفاء  امتحان اجتياز سيما وال اللغوية، املهارات يف هنازية شهادات

 للموارد  الةاملية  االس اتيجية  يف  مبينة  هي  كما  االس اتيجية،  ءاتواإلجرا األهداف       كم ل   وقد -138
 لضتتتمان جديد  إداري  منوذج  بشتتتأن  الةا   ألمنيا  و تتتةها  الت  الةامة     ة  الرؤي  ، 2021-2019  للف    البشتتترية
 مزيد  إاتحة  إل  هتدف  تدابري  على  اشتتمل   والت  الوالية،  لتنفيذ        دعما    أفضتل            استتدداما    املوارد  استتددا 
 اللغات  تةدد  مهارات  لتنمية  املتوخا   التدابري  أحد  ويتةلق  (91)حتسينها.  وإل  لغات  عد   لتةلم  الفرص  من
 إل  ابإل تتتتتتتتتتتتتافة  الةمل،  مراكز  مجيع يف  الةامة  األمانة  ملوظفي  متاحة  اإلن ن   شتتتتتتتتتتتتتبكة على         تةل م    مبكتبة
 اإلن ن . شبكة وعلى املباشر التةلم دورات

 ملؤستتستتات  ميستتر   توصتتية  اللغات  تةدد  عن  2011  لةا  املشتت كة  شفتيالت وحد   تقرير        وتضتتم ن -139
 لإلطار اجليد   املمارستتة  مثال  من  مستتتوحى  ،       مشتت كا          لغوي            مرجةيا           إطارا    تضتتع  أبن  املتحد   األمم  منظومة
 هلذه           وامتثاال    .(93()92)عنه         مستتتتتتقال    كان  وإن  والتقييم،  والتدريس  التةلم  للغات:  املشتتتتت ك  املرجةي  األوروي

 اللغتات تةلم      وحت دت أبن االجتتاه هتذا يف أول خطو  املتحتد  لألمم الةتامتة األمتانتة اختتذت  التوصتتتتتتتتتتتتتتيتة،
 اإلقليمية. اللجان ويف ومكاتبها، وإداراهتا الةامة األمانة نطا  على           وتقييم ها

 ءاأحن  مجيع  يف  وتقييمها  اللغات  تةلم  "مواءمة  مشتتتتتتروع  بتكرمي  الةا   األمني  قا   ،2018  عا   ويف -140
 اللغتات،  تةتدد فئتة يف املتحتد   لألمم  الةتا  األمني  جوازز توزيع حفتل  أثنتاء املتحتد "  لألمم  الةتامتة  األمتانتة
 مكتت  يف  اللغوي  التتدريت   برانمج  من  لكتل اجلتازز         وم نحت   التطوير. قيتد  يزال ال املشتتتتتتتتتتتتتتروع كتان  بينمتا
        أستتتاستتتا    ابجلازز  املشتتتروع هذا  فاز  دوق  .(94)نيويورك  يف  اللغوي  التدري   وبرانمج  جني   يف املتحد   األمم
 حيث  اللغات،  تةدد على  النطا   واستتتةة  آاثر  له  إطار  وهو  اللغوي،  املتحد   األمم  إطار  إنشتتتازه  بستتتب 
        عامليا           مرجةا    ويوفر  األمانة  أحناء  مجيع  يف  اللغات  تةلم  برامج  جلميع         موح دا            دراستيا            منهاجا    يستتحدث  إنه
 املنظمة. تضةها الت املةايري إل ابالستناد ويةلغال األفراد مهارات مستوى لتقييم

__________ 

(91) A/73/372. 
(92) JIU/REP/2011/4،  168 الفقر. 
  والتدريس التةلم  لتوحيد كوستتتتتتتتتتتيلة  2001 عا  يف للغات املشتتتتتتتتتتت ك األوروي املرجةي اإلطار أورواب جملس و تتتتتتتتتتتع (93)

 260 يف يقع الذي املنشتتتتور، وهذا املناطق. خمتل  يف اللغات امتحاانت مستتتتتويت خمتل  ذلك يف مبا والتقييم،
   :الراب  هذا على متاح صفحة،

ww.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home. 
 صل.واوالت اللغوي التدري  بوحد  اللغوي التدري  برانمج عن        است ةيض (94)

http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
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  1 الشكل
       لل غات املتحدة األمم إطار

 
 United Nations Secretariat, Office of Human Resources, “Harmonization of Language املصدر:

Learning and Assessment throughout the United Nations Secretariat, United Nations 

Language Framework, Levels of Language Competence”, version 2, September 2018. 

 األمم  منظومتة يف  اللغتات  تةتدد  تةزيز  رؤيتة على القتازم  اللغوي،  التنستتتتتتتتتتتتتتيق مشتتتتتتتتتتتتتتروع ويهتدف -141
 مماأل  بلغات  وتقييمها،  اللغات  تةلم        ينظ  م  املتحد   األمم  يف  للغات  مشتتتتتتتتتتت ك  إطار  إنشتتتتتتتتتتتاء  إل  املتحد ،
 اللغوية  الكفاء   من  مستتتتتتتتتتويت  أربةة حتديد  اإلطار هذا  عناصتتتتتتتتتر أهم  ومن  . (95)الرمسية الستتتتتتتتت   املتحد 
 حتقيق  إل  املتحد  األمم  ومستتتتتتتتتتتتتتويت  اإلطار  ويستتتتتتتتتتتتتةى  املتحد .  األمم  ستتتتتتتتتتتتتيا   يف  خاص  بوجه  تنطبق

 والقدر   املرونة  من  بقدر        أيضتتتتتتتا    االحتفاظ  مع  املتحد ،  األمم  أمانة  يف  اللغات  برامج  مجيع  بني  االتستتتتتتتا 
 تةليم  برامج  إدار   يف  الكفاء   مستوى  برفع  اإلطار  هذا  اعتماد  ويسم   احمللية.  الظروف  مع  التكي   على

 الوظيفيني.  والتطور  التنقتل يف  التحول ستتتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتتة وزيد   اللغويتة، ابملهتارات االع اف  وتةزيز  اللغتات،
 اللغويتة الكفتاء   مستتتتتتتتتتتتتتتويت حيلتل  ألنته  تاللغتا تةلم  مراحتل مجيع إل  يتطر  اإلطتار أن املفتش والحظ
 اجلزء  ذلك  حيلل  ال  أنه  بيد  الرمسية،  الستتتتتت   املتحد  األمم  لغات  جلميع  ابلنستتتتتتبة  اجلديد   األربةة املوحد 
 األمانة  تستتددمها  الت  األستالي   إل         حتديدا    النظا  هذا  يشتري  وال  ابلتقييم.  املتةلق  اللغة       تةل م  عملية  من
 وهذا  الشتتتتتتتتتتتهادات.  تستتتتتتتتتتتليم  أو  للتقييم جديد   طرازق  أي        ي دخ ل  وال  اللغة،  يتمستتتتتتتتتتتتو   تقييم  يف  الةامة
 ال  كما  الكفاء ،  تقييم  يقع  اللغوية  الكفاء   مستتتتتويت  من  مستتتتتوى  أي  يف  حيدد ال  أد ،  بةبار   اإلطار،
 اللغة. يف الكفاء  ابمتحان أي الفةلي، التقييم بنظا  مرتب  أنه يبدو

__________ 

(95) Office of Human Resources, “Harmonization of Language Learning and Assessment”، على متاح  
  التتنستتتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتة .https://hr.un.org/page/harmonization-language-learning-and-assessment التترابتت : هتتتتتتتذا

   :الراب  هذا على متاحة املتحد  األمم  لغات إطار من اإلنكليزية
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNLF_UNLevelsCoreCurric_EN_0.pdf.  من الفرنستتتتتتية النستتتتتتدة  

   الراب : هذا على متاحة اللغوي املتحد  األمم  لغات إطار
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNLF_UNLevelsCoreCurric_FR_0.pdf.  

 الكفاءة مستوى
 إملام – اللغة يف

 ابألساسيات

 الصينية

 العربية

 االنكليزية

 الفرنسية

 يف الكفاءة مستوى سيةالرو
 متوسط - اللغة

 الكفاءة مستوى
م - اللغة يف        متقد 

 الكفاءة مستوى
 خبري - اللغة يف

 سبانيةاإل

 - املتحدة األمم
 األول املستوى

 - املتحدة األمم
 الثاين املستوى

 - املتحدة األمم
 الثالث املستوى

 - املتحدة األمم
 الرابع املستوى

https://hr.un.org/page/harmonization-language-learning-and-assessment
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNLF_UNLevelsCoreCurric_EN_0.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNLF_UNLevelsCoreCurric_FR_0.pdf
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 كتتان  املتحتتد ، لألمم  الةتتامتتة األمتتانتتة يف اللغتتات تةتتدد مراعتتا  لتةميم        ودعمتتا   األثنتتاء، تلتتك ويف -142
 نطا   ابلفةل  وستتتتتتتتتع قد  التنفيذي،  الدعم إلدار   التابةة  التنفيذي  والتدري   القدرات  تنمية  دازر  ستتتتتتتتتل 
 على التتتدريتت  أاتح وقتتد املقر. وختتارج الةتتامتتة، األمتتانتتة أحنتتاء مجيع يف اللغتتات تةلم جمتتال يف أنشتتتتتتتتتتتتتتطتتته
 الستتتيةا   املباشتتر ،  األنشتتطة  فيها  مبا  اإلمجالية،  األنشتتطة  عدد  كبري  بشتتكل  وزاد  أك ، بشتتكل  اإلن ن 
 ،2017 عتتا  ومنتتذ الةمتتل. مراكز من أك         وعتتددا   ،       تنوعتتا   أكثر واحتيتتاجتتات املتةلمني، من أك  أفواج
 مركز  213  يف  موجودين  موظفني  على  اإلن ن   على  جديد   لغة  لتةلم اجملموع  يف  رخصتتتتتة  2  808       و زع 
 وقتد  املكتان. عني يف  لغوي  تتدريت  فيهتا  يتوفر ال  الت  النتازيتة املنتاطق  يف ستتتتتتتتتتتتتتيمتا وال        بلتدا ،  129 يف عمتل
 إدار           )حتاليتا    الوقت   ذلتك  يف  اإلداريتة  الشتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار   تةتمتدهتا  كتانت   الت  اللغتات  تةلم  قتازمتة  تنويع  أدى
 اللغات. متةلمي عدد يف كبري   زيد  إل التشغيلي( الدعم

 املستتتتتتوى  املتةلمني  بلوغ   تتتتتمان  هو  اللغات        لتةل م  والزراعة  األغذية  منظمة  برانمج  من  واهلدف -143
 على  احلصتتتتتتتتتتتتول يف  الةمل  مراكز  بةض  فرص  ألن         ونظرا    إيها.  إتقاهنم  أو  مستتتتتتتتتتتتتهدفة  لغة  يف  املتوستتتتتتتتتتتت 
 يف  ستتتتتتتتيةدرا  دورات  تقدمي  على  اللغات  تةدد  بشتتتتتتتتأن  املنظمة  استتتتتتتت اتيجية  تركز  حمدود ،  اللغوي  التدري 
 لغتات  يف  الكفتاء   وابعتبتار هتذه.  الةمتل  مراكز  يف  الةتاملني  املوظفني تستتتتتتتتتتتتتتتهتدف  اإلن نت   على  اللغتات
 الةاملي  األغذية  برانمج  يتي   الوظيفي،  اءاالرتق  يف حاستتم  جناح  عامل  اللغوية  املهارات  واكتستتا   متةدد 
 اللغات  تةلم  خدمات  مقدمي  اختيار  مويت  لوجه.         ووجها    اإلن ن   ع   اللغات  لتةلم        حلوال          أيضا    ملوظفيه
 األمم  وكاالت  مع  الستتتتتتتتابقة  أو  احلالية  شتتتتتتتتراكاهتم  مراعا   مع  شتتتتتتتتاملة،  مرجةية  مةايري  وفق  اإلن ن   على
 على  املثال،  ستتتتبيل  على  الدولية،  الةمل  منظمة  لدى  اللغوي  التدري   برانمج  ويشتتتتتمل  األخرى.  املتحد 
 هي        حتد دتته اخلتاص  القطتاع من  ختدمتات        مقتد     امليتدانيتة اقعاملو  يف املوظفني إل  يقتدمهتا  بةتد عن دورات
 الالجئني. لشؤون املتحد  األمم          ومفو ية  

 من  قليل عدد  ويف  اللغات.  تةلم  برامج  ورستتتتتتو   احلضتتتتتتور  تكالي   دفع  املنظمات  مةظم  ويتول -144
 )انظر  ةكلفالت  من  املازة  يف  50  تبل   قد  الرستتتتتتتتتتتو ،  من  مئوية  نستتتتتتتتتتتبة  دفع  املوظ  على  يكون  املنظمات،
 املشتتتتاركة  املنظمات  لدى  الةامة  التةلم  برامج  عن          متفرعة    اللغات  تةلم  برامج  وألن  عشتتتتر(.  احلادي  املرفق
 .       مضموان   يكون ال متويلها فإن املش كة، التفتيش وحد  يف

 منظومة  نطتا  على  اللغتات  املوظفني  تةلم  وكفتاء   فةتاليتة  زيد  هي  التوصتتتتتتتتتتتتتتيتة هتذه  من  والغتايتة -145
 املتحد : األمم

 
 4 التوصية

  كل   إدارهتا،   جمالس   أو   املتحدة   األمم   منظومة   مؤسدسدات   يف   التشدريعية  اهليئات   تطلب   أن   ينبغي  
  ، 2022  عام   هناية   حبلول   يسدددددددتحد ،   أن   بذل ،        بعد    يقم   مل   الذي   التنفيذي   الرئيس   إىل   مؤسدددددددسدددددددته،   يف 

  الرمسية   ا لغاهت   يف   مؤسددسددته   وظفي مل   اللغوية  املهارات   وحتسددي   املسددتمر   التعلم   على   تشددجع   م      تعل   سددياسددات 
 . الغرض   لذل   التمويل   من   يكفي   ما   رصد   مع   االقتضاء،   حسب   أخرى،   لغات   يف   وكذل  

 واعتمادها اللغوية املهارات تقييم -2 

 األمم  لغات  يف  هلم شتتتتهادات  وإصتتتتدار  املوظفني  مهارات  تقييم  املتحد ، األمم  منظومة  يف  يتم، -146
 .( 96) الةامل  نطا   على  الةامة  األمانة  تنظمه  الذي  اللغة  يف  الكفاء   امتحان  ةبواسط  الرمسية  الس   املتحد 

__________ 

 :الترابت  هتتتتتتتذا عتلتى متتتتتتتتتاح ،”United Nations Secretariat, “Language Proficiency Examination انتظتر (96)

https://hr.un.org/page/language-proficiency-examination-lpe.  

https://hr.un.org/page/language-proficiency-examination-lpe
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 يف  األعضتتتتتتتتاء  واملنظمات  املشتتتتتتتت كة  التفتيش  وحد   يف املشتتتتتتتتاركة  املنظمات  مةظم  كان  ،2016  عا   وحىت
 إتقان  يثب   الذي  الوحيد  االمتحان  ابعتباره  اللغة  يف  الكفاء   ابمتحان  تة ف  التنفيذيني  الرؤستتتتتاء  جملس
 وتدفع  اللغة.  إبتقان  املرتبطة  البدالت على  احلصتتتتتتتتتول هلم  ويتي   الرمسية الستتتتتتتتت   اللغات  إحدى  موظفيها
 على  واحلصتتتتتول  لالختبار  اخلضتتتتتوع  ملوظفيها  يتستتتتتن  حىت  املتحد   لألمم  الةامة  لألمانة         رستتتتتوما    املنظمات
 مقبولة  شتتتتتهادات  على  احلصتتتتتول  إل  املوظفني  حاجة  ولدعم  اللغة.  يف  الكفاء   امتحان  بواستتتتتطة  شتتتتتهاد 
 اللغتات  امتحتاانت  دورات  تطلبتهتا  الت املوارد  املتحتد   لألمم  الةتامتة  األمتانتة  زادت  اللغويتة،  مهتاراهتم  تثبت 
 احلا رين. عدد يف الزيد  استيةا  هبدف

 وق   قررت  التنفيذيني  الرؤستتتتتاء  جملس  يف  األعضتتتتتاء  للمنظمات  البشتتتتترية  املوارد  شتتتتتبكة  أن  غري -147
 إبتقان  لالع اف  أبستترها  املنظومة  مستتتوى  على  اللغة  يف  للكفاء   احلايل  املتحد  مماأل  امتحان  استتتددا 
 استتتتتتمرار  مع  والصتتتتتينية(،  واإلستتتتتبانية  والفرنستتتتتية  )اإلنكليزية  الرمسية  الستتتتت   املتحد  األمم  لغات  من  أربع
 . ( 97) ستتتتتتتية( والرو   )الةربية  األخريني  الرمسيتني  اللغتني  على  النهج  هذا  تطبيق  جدوى  ابستتتتتتتتكشتتتتتتتاف  االلتزا 
 عن  الصتتادر   اللغة  يف  الكفاء   شتتهادات  أن  أكدت  ،        فصتتاعدا    2016  عا   من            واعتبارا    نفستته،  الوق   ويف

 تلتك  من  أي يف  الكفتاء   على         مقبوال          دليال         ت ةت  1-جيم  الرتبتة  من  مةتمتدين  ختارجيني  ختدمتات  مقتدمي
 أو تتتح   األخري،  ويف   .املتحد  األمم  منظومة  مؤستتتستتتات  نطا  على  املنظمات  مجيع  يف  األربع  اللغات
 تفي  امتحاانهتا  أن  تثب   أن  داخلية  لغوية  شتتتتهادات  إصتتتتدار  تواصتتتتل  منظمة  أي على  يتةني  أنه  الشتتتتبكة
 األمم  منظومة  مؤسسات  تة ف  لكي  للغات  املوحد  األوروي  املرجةي  اإلطار  من  1-جيم  ابملستوى        متاما  

 اللغة. يف  الكفاء على        مقبوال         دليال   االمتحاانت هذه بنتازج املتحد 

 الدول  آراء مع          متمشتتتتتتتتيا    التوق  هذا  كان  إذا  ما  بشتتتتتتتتأن  املوظفني  احتادات  تةليقات  على        وردا   -148
 تةدد  تةزيز هو  القرار  من  الغرض  إن  ابلقول  الشتتبكة  جادل   املنظومة،  يف  اللغات  تةدد  بشتتأن  األعضتتاء
 بصتتتتتتتتتتيغته  اللغة  يف  الكفاء   امتحان  الستتتتتتتتتتتبدال  املنطقية  األستتتتتتتتتتبا  أهم  بني  من  )أ(  طر :  بةد   اللغات
 املة ف  ابملةايري  يفي  أن  يستتتتتطع  مل  االمتحان  أن  وحقيقة  الكفاء   مستتتتتويت  يف  اتستتتتاقه  عد  هو  احلالية
 جيلت  املنظمتة ختارج من االختبتار مقتدمي إل  االنتقتال أن حني يف  اللغتة، اختبتار جبود   للجز          دوليتا   هبتا

 بني  املقارنة  إمكانية        أيضا    يكفل  أن  االنتقال  هذا  شأن  نم  ) (  وشفافة   وموثوقة  وا حة  اختبار  مةايري
 من  األشتتتتتداص  كفاء   مستتتتتتويت  وبني  املتحد   األمم  منظومة  موظفي  لدى  اللغة  يف  الكفاء   مستتتتتتويت
 أن  الستتتتتب ،  لذلك  شتتتتتأنه،  ومن  وغريهم.  الطلبات  ومقدمي  الشتتتتتركاء  مثل  املتحد ، األمم  منظومة  خارج
 اجلديد   اخلطة  تركيز حمور  هي  الت  جديد ،  شتتتتتراكات  تنفيذ  عند  اتاللغ  تةدد  من  جوان   حتقيق  ييستتتتتر
 بةني  اللغات  تةدد ألخذ  املنهجي  األستتتتتتتتاس  يرستتتتتتتتي  أن  شتتتتتتتتأنه  من  كما  .2030  لةا   املستتتتتتتتتدامة  للتنمية
 أكثر  ستتتتتتتتتتتتتيكون  ابلكامل،  تنفيذه  بةد  )ج(  انتظاما   أكثر  بصتتتتتتتتتتتتتور   واالختيار  التةيني  هنجي  يف  االعتبار
 التكلفة. حيث من ايلاحل النظا  من فةالية

 قتازمتة أعتد التذي  الةتامتل املتحتد  األمم  فريق من       جزءا   كتانت   والزراعتة األغتذيتة  منظمتة  أن ورغم -149
 عن  االبتةاد  البداية  يف  تةتز   كان   أهنا ورغم  املةتمدين،  اخلارجيني  اللغة  يف  الكفاء   شتتتتتتتتتتتتتهادات  مقدمي
 االمتحاانت  مركز  تدير  تزال  ال  كان   فإهنا  ،االستتتتتتتتتتتتتةراض  إجراء  وق   اللغة  يف  الكفاء   امتحاانت  نظا 
       مقرا   رومتا  من  تتدتذ  الت  املنظمتات مجيع  ملوظفي  اللغويتة  االختبتارات  فيته جترى كتانت   حيتث  هبتا، اخلتاص
 بشتتتتتتتتهادات  وية ف  اللغات،  امتحاانت  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  الةمل  يف  ال انمج  وينشتتتتتتتت   هلا.

 رابطة  يف  األعضتتتتتتتتتتتاء  اللغات  ومةاهد  املتحد  األمم  ومقر  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  الصتتتتتتتتتتتادر   اللغات
ي  واالحتاد  الدولية  الةمل  ومنظمة  الالجئني  شتؤون  مفو تية   تةاقدت  جني ،  ويف  أورواب.  يف  اللغات       خمت  

__________ 

(97) CEB/2016/HLCM/HR/19، 39-34 الفقرات. 
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 مقد   نفس  مع  الةاملية  التجار   ومنظمة  الفكرية  امللكية  ومنظمة  والالستلكية  الستلكية  لالتصتاالت  الدويل
 شتتتتتتتهادات  وإصتتتتتتتدار  االمتحاانت  ألجل  اللغات  تةلم  يف  تستتتتتتتتددمه  الذي اخلاص  القطاع  من  اخلدمات
 املتحد . األمم ملنظومة الرمسية الس  اللغات بةض يف الكفاء 

 املتحد : األمم منظومة نطا  على واملواءمة االتسا  زيد  إل التوصية هذه وهتدف -150
 

 5 التوصية
 اإلدارية  اللجنة  إىل  يطلبوا  أن  املتحدة  األمم  منظومة  تسددسدداملؤ   التنفيذيي  للرؤسدداء  ينبغي 

 إنشددددداء  ابلتنسددددديق  املعين  املتحدة  األمم  ملنظومة  التنفيذيي  الرؤسددددداء  جمللس  التابعة  املسدددددتوى  الرفيعة
 لتدددريس املتحدددة األمم منظومددة لغددات إطددار إبعددداد     ي عىن ،2022 عددام هنددايددة حبلول عددامددل، فريق

 وهو  الرمسية،  السددد   املتحدة  األمم  لغات  يف  الكفاءة شدددهادات  وإصددددار  وللتقييم  وتعلمها  اللغات
 لألمم  العدامدة  األمداندة  أجنزتده  الدذي  العمدل         نتدائج   مجلتهدا من  أمور إىل  يسدددددددددددتندد أن ميكن  الدذي  اإلطدار
 اجملال. هذا يف ابلفعل املتحدة

 متعددة بلغات الشاملة واملسائل الربامج إجناز -جيم 

 الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  املتحد  األمم  منظومة  يف  املتدصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتة  تالوكاال  مجيع  أكدت -151
 ومةيارية.   تقنية  منظمات  بوصفها  مهماهتا  لطبيةة        نظرا    منها،  وكالة  كل  والية  تنفيذ  يف  اللغات  تةدد  أمهية
 اخلطوات  الةاملية  الصتتتتتتتتتتتتحة  ملنظمة  الةا   املدير  يتدذ  أن  1997  عا   منذ  الةاملية  الصتتتتتتتتتتتتحة  مجةية  وطلب 
 البصتري  الستمةي  أو  الكتاي  شتكلها  يف  ستواء  للمنظمة،  األستاستية  التقنية  املةلومات  نشتر  لضتمان  الالزمة
 املنتاطق  احتيتاجتات  تلبيتة أجتل من  املطلو   النحو على  الرمسيتة  اللغتات من ممكن عتدد  أبك   الرقمي، أو

 ويستتتتتتتاور  .(98)األعضتتتتتتتاء  ولالد  جلميع  ميكن  ما  أكثر  إليها  الوصتتتتتتتول  وتيستتتتتتتري  أولويهتا،  ومراعا   والبلدان
 اللغتتات جبميع اخلتتدمتتات وجود  التكتتافؤ على احلفتتاظ إزاء       أيضتتتتتتتتتتتتتتتا   القلق التتدويل املتتدين الطريان منظمتتة
 ستتتتتيما  وال  ستتتتتليم،  بشتتتتتكل  الةامل  نطا   على  املنظمة  واثزق  لنشتتتتتر         توخيا    املنظمة  يف  الةمل  ولغات  الرمسية
 تكفل  أن  الدويل، املدين  الطريان  منظمة  ذكرت  كما  مبكان،  األمهية  ومن  هبا.  املوصى  واملمارسات  املةايري
 ستتتتالمة  على  احلفاظ  بغية  األعضتتتتاء،  الدول  جان   من  املنظمة  ملنشتتتتورات          ومتستتتتقا           موحدا         فهما    املنظمة
 .(99)البيئة على الطريان أثر من حد أدىن إل والتقليل الدويل املدين الطريان وأمن
 من  جديد   فئة  اللغات،  تةدد  شتتؤون  منستتق  من  اح  اق  على  بناء           استتت حدث ،  ،2018  عا   ويف -152
 يف  املبتكر        وهن جه  ممارستتتتاته  أفضتتتتل على  فريق  أو  موظ   تكرمي  بقصتتتتد  املتحد   لألمم  الةا   األمني  جوازز
 الت  الفئة، هذه  جازز  على  للحصتتتول  املق حة  ال شتتتيحات  وتشتتتري  املتحد .  األمم  يف  اللغات  تةدد  تةزيز
 تةدد  ترستتتتتتتتتتتتتتي   أجل  من  املبذولة  اجلهود  مستتتتتتتتتتتتتتتوى  إل  الةامة،  األمانة  أركان  خمتل   من  مببادرات  تتةلق
 واحد. آن يف مش كة ومسؤولية عامة مصلحة ابعتباره اللغات

 إدارات  ثالث  و ة   املنظمة،  يف  اللغات  تةدد  وتةميم  اجلنساين  املنظور  مراعا   لتةميم         ودعما   -153
 لألمني  التنفيتذي املكتت  من بتدعم  للمرأ ، املتحتد  األمم  وهيئتة (100)املتحتد   لألمم  الةتامتة  لألمتانتة   اتبةتة
 التوجيهية  املبادئ  وهذه  الرمسية. الستتتتتتتت   اللغات  من  لغة  لكل           جنستتتتتتتتانيا    شتتتتتتتتاملة  توجيهية  مبادئ  الةا ،

__________ 

(98) WHA50.32 (1997). 
 .A37-25 (2010) الدويل املدين الطريان منظمة مجةية قرار (99)
  الت االمتثال(، ومستتتتازل اإلدارية والستتتتياستتتتات االستتتت اتيجيات إدار  اآلن أصتتتتبح  )الت اإلدارية الشتتتتؤون إدار  (100)

 (.       حاليا   الةاملي التواصل )إدار  اإلعال  شؤون وإدار  واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون وإدار  املشروع، بدأت
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 لتةدد  املدصتتتصتتتة  الشتتتبكية  املتحد   األمم  صتتتفحة على  الرمسية  الستتت   املتحد  األمم  لغات  جبميع  متاحة
 بني املستتتتتتتتتتتتتتتتتاوا  أجتتتل من "متحتتتدون الفرعي املوقع ويف الةتتتامليتتتة كتتتةشتتتتتتتتتتتتتتبال شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار  يف اللغتتتات
 لغة  استتددا  على  املتحد   األمم  موظفي ملستاعد   توصتيات  التوجيهية  املبادئ  وتتضتمن  .(101))اجلنستني"
 بني  املساوا   أجل  من  "متحدون  الفرعي  املوقع  يتضمن  كما  االتصاالت.  أنواع  خمتل   يف           جنسانيا    شاملة

 .         جنستتتتانيا    الشتتتتاملة  ابللغة  املتةلقة  التوجيهية  املبادئ  هذه  لتطبيق  تدريبية  ومواد  أدوات  عةجممو   اجلنستتتتني"
 هي (104)الةتتامليتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة ومنظمتتة (103)لالتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت التتدويل واالحتتتاد (102)والزراعتتة األغتتذيتتة ومنظمتتة

 سولي   جنستتتتتتتتتتانيا   حمايد   لغة  واثزقها  يف  تشتتتتتتتتتت    الت  املتحد   األمم  منظومة  يف  الوحيد  املؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات
 مماثلة. أحكا  أي األخرى للمنظمات

 جلميع       حتليال   املتحتتد  لألمم الةتتامتتة ابألمتتانتتة البشتتتتتتتتتتتتتتريتتة املوارد مكتتت  أجرى ،2018 عتتا  ويف -154
      عمال    وذلك  الةامة،  األمانة  موظفي  جلميع  الوق   ذلك  يف  إلزامية  كان   الت  التستتتتتتتتتتتتتع  التدريبية  الدورات
 دورات  ستتتت   أن  التحليل وكشتتتت   .(105)املتحد   لألمم  اإللزامي  التةليم  برامج  بشتتتتأن  الةا   األمني  بنشتتتتر 
 أخرى.  رمسية  بلغة  فق   دورات  وثالث  كلتيهما،  والفرنستتتتتتتية  اإلنكليزية  ابللغتني  متاحة  الدورات  من  فق 
 الدورات  مجيع  تقدمي   تتتتتتتتتتمان  على  الةمل  مبواصتتتتتتتتتتلة  البشتتتتتتتتتترية  املوارد  مكت   التز   اللغات،  لتةدد         ودعما  
 ذلك. أمكن حيثما األخرى الرمسية وابللغات األقل، على والفرنسية كليزيةناإل ابللغتني اإللزامية

  ابلبةثات   يتةلق   فيما   بةد        تنف ذ   مل   الت   التوصتتتتتتتتتتتيات   إل   ، 346/ 73 قرارها   يف   الةامة،   اجلمةية   وتشتتتتتتتتتتتري  - 155
  مجة ر ت   على   الةامة   األمانة   وحتث   خمصتص(،   أستاس   على   أنشتئ    صتلة   ذات   خمتصتة   أفرقة   عن   )الصتادر    امليدانية 
  مواد   ترمجة   أتخرت   وقد   الرمسية.   الستتتتت   املتحد    األمم   لغات   إل   الستتتتتال    حفظ   جمال   يف   التدري    واثزق   مجيع 
  مل   إذ   (، 328/ 71 قرارها   يف   ستتتتابق   وق    يف         أيضتتتتا    الةامة   اجلمةية   طلبتها   )الت   ابلتدري    املتصتتتتلة   الستتتتال    حفظ 
  إدار    و تتتتتتتتتتة    وقد   الستتتتتتتتتتال .   حفظ   ات عملي   دعم   حستتتتتتتتتتا    طريق   عن   التدري    مواد   ل مجة   متويل   أي        ي وفر 

  يف   األعضتتاء   الدول   إشتتراك   يف       جتد    وهي   لل مجة،   األولوية   ذات   واللغات   التدريبية   ابملواد   قازمة   الستتال    عمليات 
  حفظ   جمتال   يف   تتدريبيتة   مواد  عتد    ترمجتة          حتاليتا    وجتري  املواد.   هتذه   ل مجتة   الةينيتة  واملستتتتتتتتتتتتتتامهتات  األموال   التمتاس 
  يرغبون   الت   ال مجات   املطاف   هناية   يف   حيدد      م ن   هم   املاحنني   فإن   ذلك،   ومع   ات  الت ع   هذه   بفضتتتتتتتل   الستتتتتتتال  
 متويلها.   يف 

 الشاملة املسائل -1 

 تكريس  (106)املتحد   لألمم  الةامة  األمانة  يف املشتتتتتت يت  شتتتتتتةبة  واصتتتتتتل   اللغات،  لتةدد        دعما   -156
 عملية  مراحل  مجيع  يف  ةنيالباز  ودعم ملستتتتتتاعد   رمسية(  لغة  لكل  واحد  )موظ   خمصتتتتتتصتتتتتتة  بشتتتتتترية  موارد

 ابرتفاع  يتةلق  فيما  الةامة  اجلمةية  عنها  أعرب   الت  للشتتتتواغل  استتتتتجابة  يفضتتتتلوهنا،  الت  ابللغة  التستتتتجيل
 األمم  بوابة  خالل  من  الةطاءات  بتقدمي  يتةلق  وفيما  .(107)فق   اإلنكليزية  ابللغة املنشور   الةطاءات  نسبة
 وأبلغ   االهتما .  عن  اإلعرا   طلبات  يف  ما حد  إل  لغاتلا  تةدد  جتلى  للمشتتتتتتتتتت يت،  الةاملية  املتحد 

__________ 

  الراب  يف متاحة الةربية"، ابللغة          جنستانيا   شتاملة صتياغة ستبيل يف توجيهية "مبادئ املتحد ، لألمم  الةامة األمانة (101)
 .www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml :التايل

 (. 2017)  الثاين  اجمللد  والزراعة،  األغذية  ملنظمة  األساسية  النصوص   يف       م درج   ، 99/ 7 رقم  والزراعة  األغذية  منظمة  قرار  ( 102) 

  لالحتاد األستتاستتية الصتتكوك يف املستتتددمة "اللغة أن واتفاقيته لالتصتتاالت الدويل االحتاد دستتتور حاشتتية يف ورد (103)
 اجلنس". نوع حيث من حيادية تةت  أن جي  واالتفاقية( )الدستور

(104) WHA72(21) (2019). 
(105) ST/SGB/2018/4. 
 .70-67 الفقرات ،A/73/761 انظر (106)
 .6 الفقر  ،71/328 الةامة اجلمةية قرار (107)

http://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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 نظا   إل  أشتتتتتتتتتتتتري  وقد  اإلنكليزية.  غري  بلغات  االشتتتتتتتتتتتت اء  أنشتتتتتتتتتتتتطة  إجناز  يف  قيود  وجود  عن  كياانت  عد 
 من  يستتتتتدد   ال  ألنه  القيود، هذه   تتتتمن  الةامة،  األمانة  يف  املوارد  لتدطي   املركزي  النظا  وهو  أوموجا،
 ابللغة  املتاحة  املوحد   القانونية  الواثزق  بةض  استددا   األخرى  القيود  بني  ومن  ة.اإلنكليزي  سوى  اللغات
 املتاحة  املوارد  مسح   حال  ويف  رمسية،  غري بصتتتور          أحياان    امليدانية  املكات   بةض  وتقو   فق .  اإلنكليزية
 مثلما  لبات،املتط فهم  على  البازةني  ملستتتتتاعد  أخرى  لغات  إل  األستتتتتاستتتتتية  الطلبات  وثيقة  ب مجة  بذلك،
 لغات  امليدانية  البةثات  بةض  واستتتتتتتتتتتتتتتددم   واجلرمية.  ابملددرات  املةين املتحد   األمم  مكت  يف  حدث
 فإن  ذلك،  ومع  املال.  مقابل  قيمة  أفضتتتتتل  على  احلصتتتتتول  هبدف  واخلدمات،  الستتتتتلع  لشتتتتتراء  خمتلفة  حملية
  منازعة. حدوث حال يف األسبقية هلا الواثزق من اإلنكليزية النسدة

 ألهنا  نوعها  من  فريد   املنظمة  هذه  فإن  ابليونستتكو،  اللغات  تةدد  شتتؤون  منستتقة  رأي وحستت  -157
 ،      أيضتتتتا         مدم ج  اللغات  وتةدد  اللغات.  بتةدد  يتةلق  فيما  كلتيهما  وال انجمية  التنفيذية  املستتتتازل على  تةمل
 حيث  نم  أو  التواصتتتتتل  لتحستتتتتني  كوستتتتتيلة  إما  لليونستتتتتكو،  ال انجمية  األنشتتتتتطة  يف  اخلصتتتتتوص،  وجه  على
 "توصتية  بةنوان  2003  عا   يف       اعت مد  تشتريةي  صتك        أيضتا    هناك  برانجمية،  نظر  وجهة  ومن  اللغوي.  التنوع
 الةناصتتتتتتتتر  أهم  وتتمثل  .(108)الستتتتتتتتي اين"  ابجملال  االنتفاع  وتةميم  واستتتتتتتتتددامه  اتاللغ  تةدد  تةزيز  بشتتتتتتتتأن
 اللغات. وتةدد تلومااملة على احلصول يف األعضاء الدول قبلتها الت التوصية هذه يف الوارد 

  جان    على         أيضتتتا    املنستتتقة   تةمل   اللغة،   أستتتاس   على   البشتتتر   حق   يف   التمييز   عد    مببدأ             واستتت شتتتادا   - 158
  اللغات،   وتةدد   اللغوي   التنوع   تةزيز   اليونستتتكو   يف   وظيفتها   وتشتتتمل   اللغات.   تةدد   جوان    من   آخر   انشتتت  
  املصتتتممة   األخرى   االتصتتتال   أدوات  وكذا   قة، املنطو   اللغات   إل   إ تتتافة   اإلشتتتار    لغات   استتتتددا    ذلك   يف   مبا 

  لألشتتداص   الالزمة   اإل تتافية   ابل تيبات   يتةلق   وفيما   والنطق.  الستتمع    تتة    من   يةانون   الذين   لألشتتداص 
  مب مجني   االستتةانة   أي   الرمسية،   االجتماعات   يف   الكاملة  للمشتاركة   والنطق   الستمع    تة    من   يةانون   الذين 

  شتتتتتتركات   مع   التةاقد   طريق   عن   ال تيبات  هذه   تكالي    ختفيض   ح ق     ي    اإلشتتتتتتار ،   لغات   يف   مهنيني   شتتتتتتفويني 
 اإلشار .   لغات   إل   الشفوية   ال مجة   ألجل   اإلعاقة   ذوي   من           أشداصا    تستدد    اجتماعية 

 هي اإلشتتار   لغات  أن  أكدت  الت  الةامة  اجلمةية  توجيهات  مع  اليونستتكو  إجراءات  وتتماشتتى -159
 .( 109)       كامال           إعماال    للصتتم  اإلنستتان  حقو   إلعمال  أستتاستتي كشتتر   تةزيزها  وأكدت  كاملة  طبيةية  لغات
 استددا   يةزز  أن  ،(110)عديد   قرارات  يف  الةا ،  األمني  إل  بدورها  املتحد   لألمم  الةامة  اجلمةية  وطلب 
 بصتتتتتتيغة  والنصتتتتتتوص  براي،  وطريقة  املستتتتتتموع،  الكال   نص  وإظهار  اإلشتتتتتتار ،  لغات  إل  الشتتتتتتفوية  ال مجة
 األمم  مكت   يف  املؤمترات  إدار   شتتتتتةبة  تقد   جيد ،  وكممارستتتتتة  واالجتماعات.  للمؤمترات  القراء   ستتتتتهلة
 الت          الق طرية  االستةرا ات  أثناء  كلتيهما  والوطنية  الدولية اإلشار   بلغة  الشفوية  ال مجة  جني   يف  املتحد 
 .(111)اإلعاقة ذوي األشداص حقو  جلنة هبا تقو 
 عتدد  جني ،  يف  املتحتد  األمم  مكتت   جتانت   إل  ه،بتدور   لالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت  التدويل  االحتتاد         ويتتب ع -160

 استتتتتتتةراض  من       تبني    وقد .(112)اإلشتتتتتتار   بلغة  ال مجة  خدمات  فيها       ق دم   والت  نظمها  الت  االجتماعات
 من        أيضتا    استتفادوا  قد املتحد   األمم  ومقر  املنظمات  بةض  أن  2018  عا  املشت كة  التفتيش  وحد   أجرته
 التكالي   إلغاء  إل  وإ تتتتافة  التكنولوجي.  التقد   من  ذلك  يف  مستتتتتفيدين  اإلشتتتتار ،  بلغة  بةد عن  ال مجة

__________ 

  على للحصتتتتتتتتتتتتتتول A Decade of promoting multilingualism in cyberspace” ،2015“ اليونستتتتتتتتتتتتتتكو، انظر (108)
 الةقد. خالل      ن فذت الت الرزيسية األنشطة عن مةلومات

 .72/161 الةامة اجلمةية قرار (109)
 .72/19و ،71/262و ،65/186 الةامة اجلمةية قرارات (110)
 .70 احلاشية ،JIU/REP/2018/6 انظر (111)
(112) JIU/REP/2018/6،  206 الفقر. 
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 يتوفر ال  قد  الت  امليدانية  املكات   الستتتفاد   البا   بةد عن  اإلشتتار   لغة  خدمات  تفت   ابلستتفر،  املتصتتلة
 .(113)      حمليا   اإلشار  لغة م مجو فيها
  ألجل   املا تتتتية،   القليلة   الستتتتنوات   ى مد   على   بفاعلية،   األمن  إلدار    املتحد    األمم   نظا    عمل   وقد  - 161
  عملية   وهذه   املتحد .   لألمم   الرمسية   اللغات   مبدتل    الطوارئ   حلاالت   التدطي    وواثزق   الواثزق        توف ر    تمان 
  األشتداص   متناول   يف   واالتصتاالت   واملواد   الواثزق   هذه   مجيع   جةل         أيضتا    هبا   يراد   األمن   إدار    لنظا    مستتمر  
  برانمج   اعت    ستتتتتتتتنتان،          وم دهتا   اإلعاقة،   ذوي   األشتتتتتتتتداص   إدماج   بشتتتتتتتتأن   ق الطري   خريطة   ويف   اإلعاقة.   ذوي 
 . 2021- 2020  السنتني   ف     أولويت   من   إليها   الوصول   ميكن   الت   االتصاالت   الةاملي   األغذية 

 األمثلتة  ومن  الفةتال.  والتواصتتتتتتتتتتتتتتتل  والتنفيتذ  التدطي  دعم يف  اللغتة  بقيمتة  يتزايتد الوعي  يفتتأ وال -162
 بضرور   تة ف  الت  ،(114)         واملساء لة  للحماية  املقبلة  الةاملي  األغذية  برانمج  سياسة  هوداجل  هلذه  التو يحية 
 بدليل  النهج هذا          وي ستتتتتكمل  اإلعاقة.  ذوو  األشتتتتداص فيهم  مبن  اجلميع،  يفهمها  الت  ابللغات  التواصتتتتل
 يف  املتأثرين  للستتتتتتتتتتتكان  والتواصتتتتتتتتتتتلية  اللغوية  التفضتتتتتتتتتتتيالت  إدماج  كيفية  بشتتتتتتتتتتتأن  إرشتتتتتتتتتتتادات  يقد  جديد

 شتتتتراكة  إقامة  الةاملي  األغذية  برانمج  يةتز   ذلك،  على  وعالو   وآلياته.  وعملياته  إشتتتتراكهم  استتتت اتيجيات
 املتنوعة  احمللية  اللغوية  االحتياجات  وتلبية  اللغة  ديناميات فهم  أجل  من  اللغات يف  متدصتتتتتتصتتتتتتة  هيئة  مع
 ال انمج. فيها يةمل خمتار  بلدان يف

  2  اإلطار
 العاملي  األغذية  برانمج إفرادية: حالة  دراسة  لية.امل  واجملتمعات اللغات

  أن  الشةبية  الدميقراطية  الو  مجهورية  يف  الةاملي  األغذية  برانمج  أجراها  استقصازية  دراسة  من       تبني   
  األصلية   الشةو    لغات   من         مزجيا    يتكلمن   بل   يقرأهنا،   وال   الالوية   اللغة   يتكلمن   ال   مقاطةة   35  من   32  يف   النساء 

  قنوات  من  متنوعة  جمموعة  الةاملي  األغذية  برانمج  استدد   الصةوبة،  هذه  على  التغل   وألجل  . واألقليات 
  مشاورات  وأجري   .      مةا   أخرى  حملية  ولغات  الالوية  ابللغة  تو يحية  وتسميات  بصور  واستكملها  االتصال 
 اللغات.   متةددي   شفويني   وم مجني   مراقبني   بواسطة         شفوي    املةلومات   لتبادل   احمللية   اجملتمةات   قاد    مع   أخرى 

  إيداي   إلعصاري          تصد  يه   إطار   يف   موزامبيق،   يف   الةاملي   األغذية   ل انمج   القطري   املكت    أنشأ   وابملثل،  
  نطا    على   والتةقيبات   للشكاوى   الوكاالت   بني   مش كة   آلية   موزامبيق،   من   خمتلفة   مناطق         راب    اللذين   وكينيث 
ر(،  أخضر  ي تف ها  خ   بواسطة  تةمل  ال انمج  بقياد   البلد    ال تغالية،  ابللغة  " Linha Verde"  يسمى           )مباش 
  مراعا    مع   املباشر   اخل    هذا       ص مم   وقد   اإلنكليزية(.   ابللغة   " green line"   إل   )ترمج    للبلد   الوطنية   اللغة   وهي 
  متةهد   12  جمموعه   ما   ال انمج   ووظ   النساء.  سيما   وال   احملليني،  السكان  صفوف   يف   األمية  مةدالت   ارتفاع 

   املتضرر .   املناطق   من   منطقته   يف   هبا         ي تحدث   الت   احمللية   اللغة   منهم   كل   يتكلم   مكاملات، 
  يف  موسكيتيا   منطقة        كي ف    (،19-)الكوفيد  كوروان   فريوس  مرض  تفشي  بةد   األخري ،   اآلونة   ويف  

  أطفال  إل   صل ت ل  األطفال،   يقبضها   الت   الغذازية   احلصص   بطريقة   املدرسية   للتغذية   الوطنية   براجمها   هندوراس 
  حيث   اجلديد ،   الطريقة  هذه  يف  رزيسي  بدور  واملدرسون  املدارس   موظفو  ويقو   منازهلم.  يف   مباشر   املدارس
  والتدفي   19-الكوفيد  من   يةالوقا  تدابري   بشأن   هامة  رسازل         أيضا           مير  رون  بل  فحس ،   الطةا   يسلمون  ال
  هذه إليصال  احمللية  اللغات  املدرسون  د  تديس أصلية،  شةو   فيها  توجد  الت  املناطق  ويف  آاثره.  من 

 الواج .  النحو  على  الرسازل

  يف   التدوليتة  اللغتات   وتةتدد  الثقتافتات  تنوع  اح ا    أبمهيتة   مقتنةتة   هنتا إ  الةتامليتة  الصتتتتتتتتتتتتتحتة   مجةيتة    قتالت و  - 163
  الدول   مجيع   حصتول   إمكانية   إاتحة   أبمهية و   النامية،   البلدان   يف   ستيما   وال   الةامل،   يف   الصتحية   الستياستات   حتستني 

__________ 

(113) JIU/REP/2018/6،  138 الفقر. 
 .2021 عا  يف اعتمادها املتوقع ومن 2020 عا  يف السياسة هذه صيغ  (114)
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  التةلم         وحد           أنشتتتتتتتتتأ    القناعة،   هذه   مع           ومتاشتتتتتتتتتيا    . ( 115) والتقين   الةلمي   التةاون   وعلى   املةلومات   على   األعضتتتتتتتتتاء 
          الفريق    2018  األول/أكتوبر   تشتتتترين   يف   الةاملية   الصتتتتحة   مبنظمة   الصتتتتحية   الطوارئ   برانمج   دى ل   القدرات   وتنمية 
  أجل   من   2015- 2014  الف     يف   الةاملية   ة صتتتتتتح ال   منظمة   دى ل   اإليبوال   على   التدري    فريق   أنشتتتتتتأ   الذي   نفستتتتتته 
 القدرات.   وتنمية   التةلم   على   الةاملية   الصحة   منظمة   يف   املصلحة   ذوي  مساعد  

  إل            استتتتتتتنادا    الطوارئ   حلاالت   مواد   إنتاج   يف   للةمل   جيد   استتتتتتتةداد   على   الةاملية   الصتتتتتتحة   ومنظمة  - 164
  إل           تدرجييا    حتول    والت   أفريقيا،   غر    يف   وال اإليب   تفشتتتتتي   خالل   إليها   املتوصتتتتتل   والنتازج  املستتتتتتفاد    الدروس 

  ببناء          أستتتتتتاستتتتتتا    تتصتتتتتتل   والت   تطبيق،   مو تتتتتتع    تتتتتتة     و    الت  اجلديد    واخلدمات   احللول   وتشتتتتتتمل   ممارستتتتتتات. 
  غري   شتبكي   نشتر   ) (   احمللية    ابللغة   ال مجة   على   القدر    )أ(   يلي:   ما   املةارف،   ونقل   املوظفني   بني   القدرات 
  عملية   )ج(   مندفض    ترددي   نطا   عرض   ذات   خمصتتتتصتتتتة   منصتتتتة   خالل   من   األمامي   للد    موجه   حمدود 
  جرى  كما و   للمستتتتتتجيبني.   مةرفية   موارد   إل   ابلطوارئ   واخلاصتتتتتة   األدلة   على   القازمة   التوجيهية   املبادئ   حتويل 
  فهم    ي    مل   ما  املرض   انتقال   ستتتتالستتتتل   وق    يستتتتتحيل   (، 19- فيد كو ال )   كوروان   فريوس   مرض   جازحة   مع          مؤخرا  
  مع   الصتحيحة   واألشتكال   ابللغات   التواصتل   يةين   وهذا   أسترهم.   وستالمة   ستالمتهم   على   اظ احلف   كيفية   الناس 
  الناس  فهم   مستتويت   عن   أفضتل   مةلومات   إل   احلاجة   النتازج   هذه   ز      وت     موقع.   كل   يف   ممكن   مجهور   أوستع 

 للدطر.    ة        واملةر    املتأثر    املناطق   نطا    على   التواصلية   وتفضيالهتم 

  أن   التصتتتتتتتتدي   يف   شتتتتتتتتركاء ال   وبني   الصتتتتتتتتحية   الطوارئ   برانمج   يف   واستتتتتتتتع   نطا    على   به  م       املستتتتتتتتل    ومن  - 165
  إل   حيتاجون  الستتتواء،   على   الصتتتحة   جمال   يف   وعاملني   موظفني   من   األمامية،   اخلطو    يف   املوجودين  ني تصتتتدي امل 
  ثر ك أ   ومة فه م   تكون   املرء   بلغة   املتاحة   فاملواد   مأمن.   يف   والبقاء   أنفستتتتتتتتتتهم   حلماية   بلغاهتم   املةرفة   لى ع   صتتتتتتتتتتول احل 
  األو تتاع   على   ينطبق   كما و   التغري،   ة ستترية ال   تفشتتي ال و   األوبئة   ات ستتياق   على   خاص   بشتتكل   ذلك   وينطبق   ه. لدي 

  ، 2019- 2016  الف     وخالل   رين. أث املت   ابلستتكان   يتةلق   فيما   متةدد    صتتحية   شتتواغل   فيها   توجد   الت   اإلنستتانية 
  على   ال كيز   مع   ووطنية،   حملية   لغة   30  من   أكثر   إل   وثيقة   250  من   يقر    ما   الصتتتتتتتتتتتتتحية   الطوارئ   برانمج   ترجم 
  عن   مداخل   على   املواد   مل ت وتشتتتتتت   الصتتتتتتحية.   الطوارئ   وحاالت   األمراض   تفشتتتتتتي   ستتتتتتياقات   يف   احمللية،   اللغات 
  والتواصتتتتتتل   الستتتتتتريرية،   والرعاية   وغريها(،   الصتتتتتتفراء،   واحلمى   والكولريا،   واإليبوال،   الستتتتتتا،   )محى  األمراض   خمتل  
  الصحة   منظمة   أجازهتا   الت   الطوارئ   حباالت   الصلة   ذات   التةليمية   رد املوا   من   ذلك   وغري   الةدوى،   خطر   بشأن 
از   الةاملية.    أقصتتتر   يف و   مناستتتبة   أشتتتكال   يف   م      تةل    كموارد   ج        وت نت    الوطنية   الستتتلطات   مع   لتشتتتاور اب   امل مجة          املواد         وجت 
  ابلنستتتتبة   ج    ت      ت ن   املثال،   ستتتتبيل   فةلى   حملية.   صتتتتبغة   ذات   اتصتتتتاالت  استتتت اتيجيات         وت طبق   . ها إلنتاج   ممكن   وق  

  ذات   حلول   القدرات   وتنمية   التةلم   وحد    ولدى   ذلك.   أمكن   حيثما   صتوتية          ملفات           أستاستا    الشتفوية   للثقافات 
 املواد.   نشر   يف           ت ستدد     ، املفتوحة   املصادر   من   متاحة   مندفض   ترددي   نطا  

 
  3  اإلطار
 امللية  اللغوية للمواد   قياسية  إنتاج  عملية

 العاملية   ةصحال  منظمة إفرادية:  حالة دراسة

  30 من أكثر إل املدتلفة األمراض بتفشي اخلاصة الصحية التقنية اخل   مواد      ت رمج  اآلن،  حىت 
  لنقل  الشبكية  ومنصتها  التفاعلية  ومنصتها  املفتوحة  الةاملية  الصحة  منظمة  منصة  إل  مةظمها       ومح  ل  لغة، 

  اللغوية  للمواد  قياسية إنتاج  عملية و ع مت  وقد (. https://openwho.org  :  الراب هذا على )املتاحة  املةارف
   :اخلطوات من  يلي مبا  الةا ، اإلنتاج        وتتب ع احمللية،
 ابلفةل.  املوجود   الصلة  ذات   واملواد        تقنيا   اجملاز  املواد  حتديد -1

__________ 

(115) WHA 71.15. 

https://openwho.org/
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 تضرر . ملا اجملتمةات  هبا  تتحدث الت         شيوعا   األكثر اللغات  حتديد -2

           املتص د ون.  حيتاجها الت األساسية املةارف أولويت حتديد -3

 والتوزيع.   االتصال وسازل فحص  -4

 األمراض.  بتفشي خاصة  وتوصيات  مواد وإ افة  وتكييفها  املوجود   املواد  استددا   إعاد  -5

 الفنية.  الفر  أجازهتا  مكيفة مواد   على احلصول -6

 حدود‘.  بال   ’م مجون مةمنظ  من بدعم  املواد ترمجة  -7

  االستددا   مع تكييفها  بقصد القطري  املستوى  على  الصحة  مسؤولو         دق قها  ترمجة  على  احلصول -8
 احمللي. 

 ونشرها.  الصي  من  وغريها  شبكية صيغة يف  تلفيفها  -9

  الصوتية.  التسجيالت لتنفيذ   احمللية ابللغة  متكلم  اختيار - 10

 بال  ’م مجون  منظمة  مع  الصحية  الطوارئ  برانمج  يف  القدرات  نميةتو   التةلم  وحد   فريق  ويةمل -166
 إبجراء حتتتدود‘ بال ’م مجون منظمتتتة تقو  كمتتتا  احملليتتتة. ابللغتتتات تةليميتتتة مواد إنتتتتاج ىلع (116)حتتتدود‘
 التةلم  وحد   لفريق  أستتتاستتتها  على  وميكن  رين،أثاملت  الستتتكان  أوستتتا   يف  وفهمها  للغاتا ستتت مل  دراستتتات
 منظمة  تنجز  كما  ية.حمك  لغات  هافي  تستتتود  لثقافات  املناستتتبة  التواصتتتل  وستتتازل  حيدد  أن  القدرات  وتنمية
 حيث  اإلنستتتتتتتتانية،  الشتتتتتتتتؤون  لتنستتتتتتتتيق  املتحد  األمم  مكت   جلأل  ال مجات  بةض  حدود‘  بال  ’م مجون

 نشرها. قبل النهازية النواتج نوعية املكت  راق ي

 والتوعية ابالتصاالت املتصلة املسائل -2 

 حتقيق  كيفية  وشترح  تو تي   إل  املتحد   األمم  منظومة  مستتويت  مجيع  على  االتصتاالت  هتدف -167
 تةبئة  على  يستتتتتاعد  تةمل  وهي  املتحد   األمم  أستتتتتر   فتصتتتتتوير  امليثا .  يف  مبينة  هي كما  املنظمة، أهداف
 الةامل. يف اليومية الناس حبيا  املنظومة مؤسسات ويرب  الفئات، خمتل 

 تنميتتة عن مستتتتتتتتتتتتتتؤول اإلمنتتازي املتحتتد  األمم برانمج يف والتوعيتتة يتتةارجاخلتت  الةالقتتات ومكتتت  -168
 االتصتتتتتتتتتتاالت  مها   املكت   يقود  ابالتصتتتتتتتتتتاالت،  يتةلق  وفيما  واالتصتتتتتتتتتتاالت.  املوارد  وتةبئة  الشتتتتتتتتتتراكات
 الةاملية  اإلعال   وساز   مع  هوتفاعل  اإلمنازي  املتحد   األمم  برانمج  عالمة  يرس   حيث  للمنظمة،  اخلارجية
 ونشر  الشبكات  وبناء  املةارف  وإدار   املةلومات  تبادل  وتيسري  تنسيق  املكت   ويتول  والوطنية.   ةواإلقليمي
 يشتتتتترف  املقر،  فريق  إل  وإ تتتتتافة  اجملاالت.  هذه  يف  اإلمنازي  ال انمج  قستتتتتا أ  مجيع  يف املمارستتتتتات  أفضتتتتتل
 املاحنة. الةواصم ك يت  يف التمثيل مكات  على املكت  مدير

  املصتلحة   ذوي ل   اصتل تو ال   ملنتجات   ترمجات   اخلارجية،   لالتصتاالت   دعمه   إطار   يف   املكت ،   ويقد   - 169
  عملته  لغتات  جبميع  اإلمنتازي   لل انمج  الشتتتتتتتتتتتتتتبكي  املوقع  على  املنتجتات  هتذه  ر        وت نشتتتتتتتتتتتتتت    اإلمنتازي.  ال انمج   يف 

  ات لغتت ال  جبميع  إصتتتتتتتتتتتتتتتدارهتتا  يتةني  الت  البيتتاانت  ب مجتتة  اإلمنتتازي  لل انمج  التنفيتتذي  املكتتت   ويقو   الثالث. 
  الةالقات   مكتت    ويستتتتتتتتتتتتتتتدتد         خ طت .   عن   عبتار    الةتاد    يف   وهي   -   ال انمج   مدير   بيتاانت   ها في   مبا   الرمسيتة، 
  األجل   طويلة   اتفاقات   مبوج    مةهم   يتةاقد   وشتتتتتتتتتركات   أفراد   يقدمها   الت   ال مجة   خدمات   والتوعية   اخلارجية 
       تصتتتتتتتتتتتتتتم م و  . هم اختبتار  يتم  أن   بةتد   توظي    قتازمتة   يف  امل مجون        ويت درج   ستتتتتتتتتتتتتتنوات.   ثالث   كتل   للتجتديتد   قتابلتة 

   تتتتمن   تندرج   موا تتتتيةها   ولكن   املتحد ،   لألمم   الةامة   األمانة   جتريها   الت   االختبارات   غرار   على   االختبارات 
__________ 

  وال مجي اللغوي الدعم  تقد  األمريكية  املتحد  الواليت  يف مقرها رحبية  غري منظمة حدود"  بال مجون"م   منظمة (116)
 عاملي. نطا  على الرحبية غري املنظمات من ولغريها واإلمنازية اإلنسانية للوكاالت
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  ودراستتتتتتتتتتتات   اإلعال    وستتتتتتتتتتتاز    أفرقة   طلبات   مجلتها   ومن   تقين، ال   طابةها ب  وتتستتتتتتتتتتتم   اإلمنازي   ال انمج   حافظة 
  غري          تواصتتتتتتتل ه   جةل   اإلمنازي   ال انمج   ن أل و   املصتتتتتتتطلحات.   اتستتتتتتتا    املكت    يكفل   حبيث   اإلفرادية،   احلاالت 
 . الناجحني   مل مجني ا   أبمساء   حملية   بقوازم   حتتفظ   اإلقليمية   واملراكز   القطرية   املكات    بةض   فإن   مركزي، 

 خدمات  من        مزجيا    تستتتتتتدد   ولكنها  هبا،  خاص  لغوي  فريق   يليونيستتتتت ا  يف  صتتتتتلتواال  ولشتتتتتةبة -170
 البارز   املواد  من  وغريها  الرزيستتتتتتية املنشتتتتتتورات  ترمجة  جلأل  واخلارجية  داخليةلا  والشتتتتتتفوية  التحريرية  ال مجة
 التنفيذي(. املدير مكت  وواثزق الصحفية تبياانال )مثل

 االتصتال  جهات  من  بشتبكة  والزراعة  األغذية  ملنظمة  التابع املؤستستي  تواصتلال  مكت   وحيتفظ -171
 الذين  االتصتتتتتتتتتال  على  القازمني  من  فريق  من  شتتتتتتتتتبكةلا هذه  وتتأل   حملية.  بلغات  التواصتتتتتتتتتل  ميكنها  الت
 ولكن  االتصتتتتتتال،  جهات  تستتتتتتتددمه         موحدا           منوذجا    املكت   ويقد   ابملكت .  دازم  اتصتتتتتتال  على  ونظلي

 اجلمهور  إملا   هي  تواجهه  مشتتكلة  وأك   االتصتتال.  مركز  دينامية  مدى على  يتوق   املنقولة  الرستتالة  نشتتر
 أكثر  الصتتتور  على  يةتمد  حمتوى  إل  حيتاج  قد  مجهور  إل  رستتتالتك  نقل  ميكنك  فكي   والكتابة.  ابلقراء 
 واللغات  املنتجات  حتديد  مسؤولية  األول  املقا   يف  اإلقليمي  املكت   عاتق  على  وتقع  سرد؟ال  اعتماده  من
 دعم إل         أحيتاان    حتتتاج كتانت   وإن  الشتتتتتتتتتتتتتتبكيتة، ابملواقع  القطريتة املكتاتت   وتةتين هبتا.  تظهر أن        يتةني   الت
 احملليني. السكان احتياجات يفهمون أفرادها أن حيث ها ، بدور الشبكة وتضطلع تقين.

 املتحد  األمم       مب ث ل  الةامل  إبالغ  عن  مستتتتتتتتؤولة  فهي  املتحد  األمم  يف  الةاملية  التواصتتتتتتتتل  إدار   أما -172
 حد تامل  األمم  ميثا   ملقاصتتتد الدعم  استتتتجال و   اجلماهري،  خمتل   مع  والشتتتراكة  التفاعل  عنو   وأعماهلا،
 املتحد   األمم  مراكز  من        نشتتتتتتتتتطا           مركزا    59  تضتتتتتتتتتم  عاملية  شتتتتتتتتتبكة  عن  عبار   وهي  .فيه  املكرستتتتتتتتتة  واملبادئ
 لوصتتتتتتولا على  خالهلا  من  تةمل  املتحد ،  لألمم  التابةة  املقيمني املنستتتتتتقني  مكات   مع  تتكامل  لإلعال ،
 لألمم  املو تتوعية  املقاصتتد  حتقيق على  املراكز  وتستتاعد  الةاملية.  للمنابر  احملتوى  قدميوت  احمللية  اجلماهري  إل

 ختدمها.  الت  البلدان  يف  حملي  بصتتتتتتتتتوت  وشتتتتتتتتتواغلها  املنظمة  نشتتتتتتتتتطةأب  اجلمهور  خبارإ  خالل  من  املتحد 
 يف  األعضتتتتتتتتاء  للدول  رمسية  غري  لغات  106  اليومي،  عملها  يف  لإلعال ،  املتحد   األمم  مراكز  وتستتتتتتتتتدد 

 املتحد . لألمم ةالرمسي الس  اللغات إل        إ افة   املتحد  األمم

 واخلدمات  الدعم  وتقد   اجلمهور،  إل  مةلومات  متةدد ،  أبدوار  تضتتتتتتتتتتتتطلع  الت  املراكز،  وتقد  -173
 تةمل  كما  الفنية.  القطرية  املتحد   األمم  وبرامج  املقيمني  املتحد  األمم  منستتتتتتتتتتتقي  إل  لصتتتتتتتتتتت واالت  جمال  يف

 اجلمةية  واع ف   ذلك.  نطبقا  حيثما  د ،املتح  لألمم  التابةة  احمللية  االتصتتتتتتتتتتتتال  ألفرقة  أماانت  بوصتتتتتتتتتتتتفها
 األمم  عن  رستتتتتازل  نشتتتتتر  ويف  املتحد   لألمم  الةامة  الصتتتتتور   تحستتتتتنيل  ابلنستتتتتبة  الشتتتتتبكة هذه  أبمهية  الةامة
 النامية. البلدان يف سيما وال احملليني، السكان بني املتحد 

      جدا    الصتتتتتتتتتتتتتتة   من  هإن  لإلعال   املتحد  األمم  مراكز  من  مقابالت  مةهم        جري     أ    من  قال  قدو  -174
 ويف  التوعية.  أنشطة  من  يدز امل  جنازإل  الكافية  املوارد  متلك  ال  فهي  التوقةات،  مستوى  يف  املراكز  تكون  أن

 مع  الشتتتتتتتتراكات  على         أستتتتتتتتاستتتتتتتتا    مةتمدين  ويرجتلوا،  وادعبي  أن  املراكز  موظفي على  يتةني  احلاالت،  مةظم
 واألعمتال  املتدين اجملتمع  من  املصتتتتتتتتتتتتتتلحتة  ذوي  من  واستتتتتتتتتتتتتتةتة  وجمموعتة  واحلكومتات  املتحتد  األمم  كيتاانت
 األمم  خارج  املهنية  ومستتتتتتتتتتتتاراهتم  الستتتتتتتتتتتتابقة  املهنية  حياهتم  من  اخلاصتتتتتتتتتتتتة  هتمقاالع  على لكوكذ  التجارية،
 مجيع  نتقبلو ي أهنم  لإلعال  املتحتد  األمم  ودوازر  لإلعال  املتحتد  األمم  مراكز رؤستتتتتتتتتتتتتتتاء ويؤكتد  املتحتد .
 الدول  وتقدر  عمل.  مراكز عد   يف  املقدمة  الداخلية املستتتتتتاعد   إزاء  ابل   ابرتياح  يشتتتتتتةرون  وأهنم  اللغات،
 الوطنية. ابللغات املضيفة البلدان لفازد  مناسبات تنظم املراكز أن احمللية والسلطات األعضاء

 تكتاف  متا       كثريا    هنتاأ غري فيهتا، توجتد الت  املنطقتة بلغتات  لإلعال  املتحتد  األمم مراكز وتةمتل -175
 بزيد  يستتم   الذي  التمويل  مثل  قليلة،  موارد  من  لديها  مبا  اللغات  وتةدد  واليتها  تنفيذ   تتمان  أجل  من
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 إل  للوصتتتتتول  كافية  ستتتتتفر  وميزانية  ر،ثأك  احمللي اجلمهور  تناستتتتت   صتتتتتي   يف ونشتتتتترها  وإنتاجها املواد  ترمجة
 تةتمد  كما  امهامه  د      وتةد    إبداعها على  الغال   يف  تةتمد  أهدافها،  ولتحقيق  منها.  كل  مستتتتتتؤولية  منطقة
 عر ية. رعاية وترتيبات شراكات على

 حتديت، على  املناطق  من  الةديد  إل  الةا   األمني  رستتتتتتتتتازل  نقل  ينطوي  التوقي ،  لفار          ونظرا   -176
 متأخر   تصتتل -  الوق   نفس  يف  خمتلفة  لغات  أربع  بني  متزج  بطريقة         أحياان    تكت   الت  -  خطاابته  أن  إذ

 الحظ  عا ،  وبوجه  املنطقة.  لغات  إل  صتتتتحي   وبشتتتتكل  املناستتتت    وقال  يف  ب مجتها  تستتتتم  ال  بدرجة
 إذا  إال  احمللية  الصتتتتتتتتتحافة  إل  تصتتتتتتتتتل ال  املتحد   األمم  بةمل  املتةلقة  الرستتتتتتتتتازل  مةظم  أن  املكات   موظفو
 الوطنية. اإلعال         وساز    هاستددمت نأل جاهز  وكان  احمللية اللغات إل ترمج 

 التشتتريةية  اهليئات تدعم  أبن  اللغات  تةدد  عن املشتت كة  التفتيش  لوحد   الستتابق  التقرير  وأوصتتى -177
 متةدد   شتتتتتتبكية  مواقع  تطوير  يف  التنفيذيني  الرؤستتتتتتاء  املتحد  األمم  منظومة  مؤستتتتتتستتتتتتات  إدار   جمالس  أو

 مؤستتتستتتات  يف  واالتصتتتاالت  اإلعال   نبشتتتأ  التفتيش وحد   أصتتتدرته  الحق  تقرير  أكد  بينما  ،(117)اللغات
 األمم  منظومة  هاستتهدفت  تال  الفئات على  االجتماعي  التواصتل  وستاز   أتثري على  املتحد   األمم  منظومة
 مل  اتاللغ  املتةدد  طابةها  فإن  التقارير،  تلك  منذ  زاد  قد  الشتتتتتتتتتبكية  املواقع  إنشتتتتتتتتتاء  أن ورغم  .(118)املتحد 
 املشتتتتتت كة  يشالتفت  وحد   يف املشتتتتتتاركة  املنظمات  مةظم  من  الوارد   التقارير  رغم  ،        متوقةا    كان  ما  وفق        ي ةز ز
 الدولية  الوكالة هو  ملحوظ  استتتتثناء  ومثة  التنفيذ.  قيد  هناأبو       ق بل  قد  الصتتتلة  ذات  التوصتتتية   أبن  تفيد  الت
 فأاتح   الرمسي،  الشبكي  موقةها  من  اللغات  متةدد   نسدة  2018  عا   منذ  أطلق   الت  الذرية،  للطاقة
 وستتتتتتتتتازل على  حستتتتتتتتتاابت  الوكالة  تتةهد  ذلك،  إل  وإ تتتتتتتتتافة  الرمسية.  الستتتتتتتتت   الوكالة  لغات  جبميع  حمتواه
 توي . موقع على خمتلفة بلغات وتنشر اللغات هبذه االجتماعي التواصل

 وستتتتازل  وحستتتتاابت  ةيالشتتتتبك  الصتتتتفحات  حمتوى  ةترمج  يف  خارجية  مبصتتتتادر  يستتتتتةان  هأن  ويبدو -178
 ابإليدز  املةين  كشتتتتت  امل  املتحد  األمم  )برانمج  اجمليبة  املنظمات  من  منظمتني  يف  إال االجتماعي  التواصتتتتتل
 املنظمات  ويف  .(119)داخليا  أخرى  منظمات  عشتتتتتتتتتر  يف  ةال مج  تتم  بينما  اإلمنازي(،  املتحد   األمم  وبرانمج
 القدر   متتلك  ال  املنظمات هذه  ألن  لل مجة،  خارجية  مبصتتتتتتتتتادر         جززيا    االستتتتتتتتتتةانة  تتةني  املتبقية،  الةشتتتتتتتتتر
 متتدربني  على  ال مجتات هتذه  يف  املنظمتات  بةض  ةتمتدتو   .(120)احملليتة  أو  الرمسيتة  اللغتات  بةض  يف  املطلوبتة
تارون  يف  املتدصصة  األكادميية  املةاهد  مع  شراكات  على  أو  اللغوية،  ومهاراهتم  األ   لغتهم  أساس  على         خي 
 األموال،  لنقص         ونظرا    .(121)الةملية  اخل    واكتستتتتا  املمارستتتتة  أجل  من       جماان    طالهبا  ي جم  الت  اللغات،

 املتحد   األمم  ملنظمة  الشتتبكي  املوقع  من  والفرنستتية  اإلستتبانية  النستتدتني  حتديث  وق لا  بةض  منذ  جير مل
 )اليونيدو(. الصناعية للتنمية

__________ 

(117) JIU/REP/2011/4، 12 التوصية. 
(118) JIU/REP/2015/4، السادس. املرفق 

  البحرية واملنظمة الذرية، للطاقة الدولية والوكالة  ،يواليونيستتت  للستتتكان، املتحد  األمم  وصتتتندو   ،املتحد األمم  (119)
  الصتتتتتتتتتتتحة ومنظمة الةاملي، ال يدي واالحتاد الةاملية، الستتتتتتتتتتتياحة ومنظمة لالتصتتتتتتتتتتتاالت، الدويل واالحتاد الدولية،
   اجلوية. لألرصاد الةاملية واملنظمة الةاملية،

  املةين املتحد  األمم  ومكت  الالجئني، لشتتتتتتتؤون الستتتتتتتامية املتحد  األمم  ومفو تتتتتتتية للبيئة، ملتحد ا األمم  برانمج (120)
  ومنظمتتة والزراعتتة، األغتتذيتتة ومنظمتتة الةتتاملي، األغتتذيتتة وبرانمج للمرأ ، املتحتتد  األمم  وهيئتتة واجلرميتتة، ابملدتتدرات
 الفكرية. للملكية الةاملية ةواملنظم واليونسكو، الدولية، الةمل ومنظمة الدويل، املدين الطريان

  واملنظمة للمرأ ، املتحد  األمم  وهيئة البشتتتتترية/اإليدز، املناعة نقص بفريوس املةين املشتتتتت ك املتحد  األمم  برانمج (121
 الفكرية. للملكية الةاملية
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 حستتتتتتت   ،اإلن ن   شتتتتتتتبكة على  الةامة  تهاأمان  وجود عن  عامة  حملة        دوري   املتحد   األمم  وتقد  -179
 على  الةثور ميكن كمتا  اللغتات. تةتدد نع الةتا  األمني  بتقرير املرفقتة  التكميليتة املةلومتات يف ،كيتان  كتل
 اإلعال   وستتتتتتتاز   "مواقع  املةنونة  الشتتتتتتتبكية  الصتتتتتتتفحة على  فيها  الوارد   الشتتتتتتتبكية  الوصتتتتتتتالت  من  الةديد

 املتحد   لألمم  الرمسية  الفرعية  الشبكية  املواقع  مجيع  فيها  ستودع    وي    ،(122)املتحد "  لألمم  الرمسية  االجتماعية
 األمم  "مدوانت املستتتتمى  الشتتتتبكي  املوقع  وحيتوي  االجتماعي.  اصتتتتلتو ال  وستتتتاز   على  الرمسية  وحستتتتاابهتا
 الرمسية  الست  املتحد   األمم  لغات  جبميع  متاحة  حمتويت  وقازمة  اثبتة  رزيستية  صتفحة  على  (123)املتحد "
 وهي  الةامل.  أحناء  مجيع  يف  اللغات  هبذه  النشتترات  مجيع  ويقارن  واهلندية،  والستتواحيلية  ال تغالية  إل         إ تتافة  
 التستتتتتع  الشتتتتتبكية  الصتتتتتفحات  من  صتتتتتفحة  كل  وختتل   م مجة   مواقع  وليستتتتت   حملية  صتتتتتبغة  ذات  عاقمو 

 الت املستتمر   والتحديثات  الدينامي  حملتواها     ا  نظر   األخرى،  الصتفحات  عن  هبا  اخلاصتة  اللغات  وإصتدارات
 أخرى. مصادر ومن - اللغة أحادية مةظمها - خمتلفة مدوانت من أتيت

 األمم  وخدمات  الةامة  األمانة  إدارات  الةاملي  التواصتل إدار   يف  البياين  ميمالتصت   وحد   ودعم  -180
 محالت  أجل  من  البيانية  الرستتتتتتتتتتتو   وتصتتتتتتتتتتتميم  البصتتتتتتتتتتترية  ابالتصتتتتتتتتتتتاالت  املتةلقة  ابحللول  لإلعال   املتحد 

 البيانية  والرستتتتتتو   االجتماعي  التواصتتتتتتل  وستتتتتتازل  الوحد   وصتتتتتتمم   واملنشتتتتتتورات.  واملؤمترات  االتصتتتتتتاالت
 والالفتات،  وامللصتتتتقات،  اخلاصتتتتة،  والشتتتتةارات  املتحركة،  والرستتتتو   التجارية،  الةالمة  وهويت  الشتتتتبكية،
 ابللغتتات منتجتتات إنتتتاج طريق عن اللغتتات تةتتدد الوحتتد  وتتتدعم ال وجييتتة. املواد من متنوعتتة وجمموعتتة
 إقامة رضاملةا  وحد   ويستتتترت  املشتتتتاريع.  تلك  من  للةديد  والستتتتواحيلية  ابل تغالية  وكذلك  الرمسية  الستتتت 
 اإلعالن  ويتم  املنظمة.  تتناوهلا  رزيستية  موا تيع  الةا  اجلمهور  على  تةرض  الةامة  اجلمةية  مبن  يف  مةارض
 على  اللغتات  املتةتدد   املنظمتة حستتتتتتتتتتتتتتاابت  على اهلت   وال ويج  إلك وين  روا   خالل  من املةتارض  هتذه عن

 االجتماعي. التواصل وسازل

 موحد   شتتتتتبكية ملواقع  توجيهية  مبادئ  وأصتتتتتدرت  و تتتتتة   دق  الةاملي  التواصتتتتتل إدار   أن ورغم -181
 بني  املستتتتتتتتتتاوا   مبدأ  مراعاهتاو   اللغات  املتةدد   مساهتا  إل  خاصتتتتتتتتتتة  بصتتتتتتتتتتفة  االنتباه     ة  وجهم  املتحد ،  لألمم
 للمبتادئ متتثتل ال الشتتتتتتتتتتتتتتبكيتة واملواقع الةمتل مراكز مجيع فتإن  ،(124)املةتاملتة يف  الرمسيتة الستتتتتتتتتتتتتتت  اللغتات

  تتتتتتتتتتتتتتمن تقع ال الشتتتتتتتتتتتتتتبكي املوقع  يتوحمتو  الشتتتتتتتتتتتتتتبكيتة املواقع  لكون         ونظرا    ،   ال  ثم  فيينتا  ففي  التوجيهيتة.
 يوجد  الت  املدتلفة  املتحد   األمم  كياانت  جلميع  الشتتتتتتتتتبكية املواقع  فإن  املؤمترات،  إدار   دازر   اختصتتتتتتتتتاص

 د املتحت  األمم  )جلنتة  الرمسيتة الستتتتتتتتتتتتتت   اللغتات جبميع  ،ابلكتامتل  اللغتات  متةتدد  بني  ت اوح  فيينتا  يف  مقرهتا
 الفضتتاء  شتتؤون  )مكت   فق   اإلنكليزية  اللغة هي         أستتاستتا    واحد   لغة  بنيو   (125)الدويل(  التجاري  للقانون
 األمم  مكت   ويفتقر  اإلمكان.  قدر  اجملال هذا  يف املستتتتتتتتتتتاعد   املؤمترات  إدار   دازر   وتقد   .(126)اخلارجي(
 متةدد   الشتتتتتتبكية  مواقةه  جلةل  ةامليزاني  مبدصتتتتتتصتتتتتتات  الالز   الدعم  إل  واجلرمية  ابملددرات  املةين  املتحد 
 تةتمد  للمكت ،  اتبةة  اللغات  متةدد   اجتماعي  تواصتتتتتتتتل  وستتتتتتتتازل  إنشتتتتتتتتاء  أجل  ومن  ابلكامل.  اللغات
 ال مجة. يف مهارات من هملدي ما ىعل االعتماد يتةني الذين الداخليني املتدربني على       كثريا    الدازر 

__________ 

  الراب : هذا انظر االجتماعي، التواصل مواقع يف املتحد  األمم  (122)
www.un.org/en/sections/about-website/un-social-media. 

 .https://blogs.un.org الراب : هذا انظر (123)
-www.un.org/en/sections/web ظران املتحتتتد "، لألمم  الشتتتتتتتتتتتتتتبكيتتتة املواقع يف اللغتتتات لتةتتتدد لتتتدنيتتتاا "املةتتتايري (124)

governance/minimum-standards-multilingualism-united-nations-websites/index.html. 
 .www.uncitral.org راب :ال هذا انظر (125)
 .www.unoosa.org الراب : هذا انظر (126)

http://www.un.org/en/sections/about-website/un-social-media/
https://blogs.un.org/
http://www.un.org/en/sections/web-governance/minimum-standards-multilingualism-united-nations-websites/index.html
http://www.un.org/en/sections/web-governance/minimum-standards-multilingualism-united-nations-websites/index.html
http://www.uncitral.org/
http://www.unoosa.org/
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 املواقع يف  اتاللغ  لتةدد  الدنيا  للمةايري  تثالاالم  وعد   التناقض  على  التو تتتتتتتتتتتتيحية   األمثلة  ومن -182
 فةلى  .(127)للحضتتتتتارات  املتحد   األمم  لتحال   الشتتتتتبكي        املوقع    ،       حاليا    الستتتتتارية  املتحد   لألمم  الشتتتتتبكية
 فإن  الدويل،  للحوار  فريد  كمن   الرزيستتتتتتية  التحال   صتتتتتتفحة  يف  التحال   يقد   الةا   األمني  أن  من  الرغم
 .اتلغال تنوع وهي الثقايف، للتنوع رزيسية مسة من حيرمانه واحد  لغةب اهوحمتو  الشبكي موقةه تصميم

 لألمم  الشتتتتتتتتتتتبكية  املواقع  يف  اتاللغ  لتةدد  الدنيا  املةايري  مع          تناقضتتتتتتتتتتتا    األكثر الشتتتتتتتتتتتبكي  واملوقع -183
 املتحد   األمم  جملموعة  املدصتص  الشتبكي املوقع  هو  ،      حصترا    اإلنكليزية  ابللغة  إاتحته  خالل  من  املتحد ،
 على  اإلمنازية املتحد   األمم  منظومة  إصتتتتتتتتتالح  عق   2030  عا   خطة  وتنفيذ  املستتتتتتتتتتدامة  للتنمية يد داجل

 الت  الرزيستتتتتتتتتتتتتتيتة  الصتتتتتتتتتتتتتتفحتة فتإن  ذلتك،  من الةكس  وعلى  .72/279  الةتامتة  اجلمةيتة  قرار يف املبني  النحو
 .الرمسية  ستتت ال  املتحد   األمم  لغات جبميع  متاحة  املستتتتدامة  التنمية ألهداف  الشتتتبكي املوقع  خيصتتتصتتتها

 أن  يبدو  حيث  والتصتتميم،  احملتوى  حيث  من  لغة  لكل  املدصتتصتتة  الشتتبكية  صتتفحاهتا  ختتل   ذلك،  ومع
 .(128)        تصميما   أفضل أهنا كما  ابألولوية، حتظى ليزيةكاإلن ابللغة الشبكية الصفحة

  ةين امل  للمجلس  التتتابع  الةتتامتتل  الفريق  انتبتتاه  لفتت   ممتتا  كتتان   لالتصتتتتتتتتتتتتتتتتاالت،  التتدويل  االحتتتاد  ويف  - 184
  لالحتاد   الشتبكية   املواقع   جلميع   مشت ك  شتبكي   تصتميم   وجود   عد    لالحتاد   الرمسية   الست    اللغات   ابستتددا  
  املةلومات   جملتمع   الةاملية   ابلقمة   املتةلقة   الشتبكية   الصتفحة   ستيما   وال   الرمسية،   اللغات   مجيع   إل   ترمجتها   وعد  
2018   عتا  حىت  اإلنكليزيتة   ابللغتة  إال         متتاحتا   حمتواهتا  يكن  مل  الت 

  على  اجمللس  وافق  الحق،  وقت   ويف   . ( 129) 
  الشتتتتتتبكية   املواقع   حتستتتتتتني   هبدف   االحتاد   ألمانة   الداخلي   الفريق   عمل   رصتتتتتتد   لتشتتتتتتمل   اختصتتتتتتاصتتتتتتاته   تةديل 
  الشتتتتتتتتتتتتتتبكيتة   ملواقع ا   يف   اللغتات   تةتدد   حنو   احملرز   التقتد    رصتتتتتتتتتتتتتتد        أ  تتتتتتتتتتتتتتي    وقتد   ترمجتاهتتا.   ذلتك   يف   مبتا   لالحتتاد، 
  ( .Dubai, Rev 2018)  154 القرار  بتنفيتتذ  يتةلق  فيمتتا  جمللس ا  ا  اهتمتت  ت جمتتاال  أحتتد  ابعتبتتاره  ( 130) لالحتتتاد 
 . 2022- 2019  الف     خالل 

 يدعموا،  أن  املتحدة  األمم  منظومة ملؤسدددسدددات  التنفيذيي  للرؤسددداء  ينبغي  أنه  املفتش  ويرى -185
 واالتصددددال،  اإلعالم  جمال  يف  املنظمات  تسددددتخدمها  اليت  اإللكرتونية  األدوات  فعالية  تعزيز  أجل  من
 الشددددبكية  املواقع  حمتوى على  الرتكيز  مع  املعارف،  وتبادل  االتصدددداالت  جمال  يف  اللغات  تعدد  قيحتق

 العاملي. الصعيد على االجتماعي التواصل وسائل وحساابت الرمسية

  تةدد   عن   2011  لةا   املشتتتتت كة   التفتيش  وحد    تقرير   يف   الوارد    الصتتتتتلة   ذات   للتوصتتتتتية   واستتتتتتجابة  - 186
  التتدول  تواجههتتا  الت  اللغتتات  تةتتدد  بتحتتديت  الوعي  ولزيد   ، ( 131) فق   الةتتا   األمني  إل  ة املوجهتت  اللغتتات 
  ابلتنوع   اثبتة   بصتتتتتتتتور    حتتفي   الةامة   األمانة   فتئ    ما   اآلخرون،   والشتتتتتتتتركاء   األكادميية   واألوستتتتتتتتا    األعضتتتتتتتتاء 
  مجيع   ض        وت ةر    ابللغات.   املتصلة   األخرى   وابملناسبات   الرمسية   الس    اللغات   وأبي    للمنظمة،   الواسع   اللغوي 
  تقو    الت   اخلاصتتة   لالحتفاالت   املدصتتصتتة   الرمسية   الشتتبكية   املتحد    األمم   صتتفحة   على   الصتتلة   ذات   التواري  
  و"األي    اللغتات"   بتةتدد   "االحتفتاء   عنوان  حت    الدوليتة   واإلجراءات   الدويل  الوعي   بتةزيز   خالهلا   من   املنظمتة 
  اجلدول   نشتتر ب            وخارجيا            داخليا    ابالتصتتال   لغات ل ا   تةدد   شتتؤون   منستتق   يقو    ، 2017  عا    ومنذ   . ( 132) الدولية" 
  دازمة   بةثات   من   بدعم   كثري    احتفاالت        ن ظم    وقد   االحتفاالت.  هلذه   ال ويج   هبدف   للمناستتتتتتتتتبات   الزمين 

__________ 

 .www.unaoc.org/who-we-areو www.unaoc.org الراب : هذا انظر (127)
 .www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals الراب : هذا انظر (128)
   خبالف ،www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Pages/Agenda#intro الراب : هذا انظر (129)

www.itu.int/net4/wsis/forum/2020. 
 وواثزقها. املةلومات جملتمع امليةالة للقمة الشبكي املوقع ترمجة مسألة اخلصوص، وجه على (130)

(131) JIU/REP/2011/4، 13 التوصية. 
 .www.un.org/en/sections/observances/united-nations-observances/index.html الراب : هذا انظر (132)

http://www.unaoc.org/
http://www.unaoc.org/who-we-are
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/Pages/Agenda#intro
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020
http://www.un.org/en/sections/observances/united-nations-observances/index.html
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  نطا   اتستتتتتتع   كما   أكادميية.   ومؤستتتتتتستتتتتتات   رحبية   غري   دولية   ومنظمات   املتحد    األمم   لدى   األعضتتتتتتاء   للدول 
  بنتاء   وبةثتات  ( 133) اإلقليميتة   اللجتان  ليشتتتتتتتتتتتتتتمتل   املقر  ختارج  املوجود   تت  كتا وامل   املقر   من           تتدرجييتا   االحتفتاالت 
 أخرى.   ثقافية   عناصر   إدماج   يف   وبدأ   الةامل،   أحناء   مجيع   يف   ( 134) السياسية   والبةثات   السال  

 4  اإلطار
 2019 عام يف  هبا  االحتفاء ت  اليت  ابللغة  املتعلقة   الرئيسية املناسبات

   األصلية الشعو  للغات  الدولية  السنة  :2019

  الدولية         السنة   2019 عا   فيه       أ علن  الذي  178/ 71 قرارها  الةامة  اجلمةية  اعتمدت  ، 2016 عا   يف  
         ع ي  ن   وقد  األصلية.  الشةو   بقضاي  املةين  الدازم  املنتدى  من  توصية  إل           استنادا   األصلية،  الشةو   للغات 
 . ( 135) األصلية   الشةو    بقضاي   املةين   الدازم   تدى ن امل   يدعم   الذي   االحتفال   يف   الرازد    الوكالة   بوصفها   اليونسكو 

   األم للغة الدول  اليوم   شبا /فرباير: 21

تفل وأنه األ ،  للغة الدويل  اليو   1999 الثاين/نوفم   تشرين يف  لليونسكو  الةا  املؤمتر  أعلن     به       حي 
 املتحد .  األمم مكتبات" "حماداثت   إطار  يف 2000  شبا /ف اير من           ابتداء   سنة  كل

 األمام   إىل والتطلع  الوراء إىل النظر   املؤمترات: ترمجة  من  سنة  100 :األول/أكتوبر   تشرين 3-4

  مو وع   حول   ومتحورت   الدولية،  الةمل   ومنظمة   األمم  عصبة   من   كل  مئوية  املناسبة   هذه        خل دت 
  أبرز  ومناقشة     مة  قي املا ي إجنازات أهم تقييم منها الغرض  وكان املستقبل". إل والتطلع الوراء  إل  "النظر 
  ونظم   . (136) نقدية  مناقشة  والتدري    والبحوث  للمؤمترات  الشفوية  ال مجة  ممارسات  يف   املستقبل حتديت 
 الدولية.  الةمل منظمة  واستضافتها  جني         جامةة   املناسبة  هذه

  التنوع  متكي :(LT4All) للجميع اللغات لتكنولوجيا الدول املؤمتر األول/ديسمرب:  كانون  4-6
   العامل   أحناء  مجيع يف اللغات  وتعدد  وي لغال
  من  أي   ثالثة  ملد   دويل  مؤمتر      ن ظم  ، 2019 عا   يف  األصلية  الشةو   للغات  الدولية  السنة  إطار  يف  

  املةلومات   إل   الوصول   يف   اللغات   مستددمي   جلميع   األساسية   واحلريت   اإلنسان   حقو    تةزيز   يف   املسامهة   أجل 
  املصلحة   ذوي   مجيع   تشجيع         أيضا    املؤمتر   من   اهلدف   وكان   ممكن.   حنو   أفضل   على   وهنا يفهم   الت   ابللغات   واملةارف 
  اللغات،  وتكنولوجيا  اإلن ن   يف  حقيقي  لغات         وتةدد   اللغوي،  التنوع  لتةزيز  ملموسة  تدابري  اختاذ  على  املةنيني 
 ة. املناسب   هذه   اليونسكو   واستضاف    . ( 137) األصلية   الشةو    لغات   على   خاص   بشكل   ال كيز   مع 

__________ 

  االقتصتتتتتتتتتتتتادية واللجنة اهلادئ، واحملي  آلستتتتتتتتتتتتيا واالجتماعية االقتصتتتتتتتتتتتتادية واللجنة ألفريقيا، االقتصتتتتتتتتتتتتادية اللجنة (133)
 آسيا. لغري واالجتماعية

  لتحقيق األبةتاد املتةتدد  املتكتاملتة املتحتد  األمم  بةثتةو  الغربيتة، الصتتتتتتتتتتتتتتحراء يف لالستتتتتتتتتتتتتتتفتتاء املتحتد  األمم  بةثتة (134)
  الكونغو مجهورية يف االستتتتتتتتتتتتتقرار لتحقيق املتحد  األمم  منظمة وبةثة الوستتتتتتتتتتتتطى، أفريقيا مجهورية يف االستتتتتتتتتتتتتقرار
  إل املستتتتتتتتتتتاعد  لتقدمي املتحد  األمم  وبةثة أفغانستتتتتتتتتتتتان، إل املستتتتتتتتتتتاعد  لتقدمي املتحد  األمم  وبةثة الدميقراطية،
  األوستتتتتت ، الشتتتتتتر  يف الستتتتتتال  ةلةملي اخلاص املنستتتتتتق ومكت  ألبيي، املؤقتة األمنية املتحد  األمم  وقو  الةرا ،
 اهلدنة. ملراقبة املتحد  األمم  وهيئة

  900 يقار   عما  مةلومات  يقد   الذي  (، .9/2020/19E/C)  األصتتلية  الشتتةو   للغات  الدولية  الستتنة  عن  املوجز  التقرير  ( 135) 
  لنظا   الشتتتتبكي  ع املوق  على  الرمسية  الستتتت   املتحد   األمم  بلغات  متاح  وهو   ، 2019 عا   خالل        أ طلق   ومبادر   مناستتتتبة 
 (. /https://documents.un.org)  الرمسية  الواثزق 

 .www.unige.ch/fti/conf1nt100/program الراب : هذا انظر (136)
 .https://en.unesco.org/LT4ALL الراب : هذا انظر (137)

https://documents.un.org/
http://www.unige.ch/fti/conf1nt100/program/
https://en.unesco.org/LT4ALL
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 أخرى  ناستباتمبو   الرمسية  اللغات  أبي  األخرى  املتحد   األمم  منظومة  مؤستستات  من  قلة  حتتفل -187
 االجتماعي  التواصتل  وستازل  على  اللغات  أي   على  الضتوء  للمرأ   املتحد  األمم  هيئة  وتستل   صتلة.  ذات
 وأمهيتة  بقيمتة      افتا  واع    اللغتات.  بتةتدد  النهوض أجتل  من  إن(-ولينكتد  وفيستتتتتتتتتتتتتتبوك،  وإنستتتتتتتتتتتتتتتغرا ،  )توي ،

 مع  التذريتة  للطتاقتة  التدوليتة  الوكتالتة  تتةتاون  التنوع،  تةزيز يف  ابللغتات  الصتتتتتتتتتتتتتتلتة  ذات  التتذكتاريتة املنتاستتتتتتتتتتتتتتبتات
 األعضتتتتتتتتتتتتتتاء  للتدول  التدازمتة  البةثتات  أو  والستتتتتتتتتتتتتتفتارات  املنظمتات  من وغريه  فيينتا يف  املتحتد  األمم  مكتت 
 هتذه  تنظيم  ىلع  فيينتا  يف  مقرات  هلتا  الت  يتة(الةرب  التدول  جتامةتة  )مثتل األخرى  للمنظمتات  التدازمتة  والوفود

 وحتتفل  االجتماعي.  التواصتتتتل  وستتتتازل على  الصتتتتلة  ذات  الدولية  األي  على  الضتتتتوء  وتستتتتلي   املناستتتتبات
 السةودية. الةربية اململكة من بدعم األول/ديسم ( كانون  18) الةربية اللغة بيو        سنوي   اليونسكو

 حذو  املتحدة  األمم  منظومة ملؤسددددددسددددددات  نو التنفيذي  ءالرؤسددددددا  حيذو  أبن  املفتش  ويوصتتتتتتتتي -188
 نأب و  فعلوا،  قد  يكونوا  مل  نإ  ابللغات،  املتصددلة  للمناسددبات  الرتويج  يف  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة

 الصددددددعيد  على  األنشددددددطة  هذ   يباشددددددروا  نأب  أو  اللغات،  مايأ  مببادرات       معا    الحتفالل  إليها ينضددددددموا
 أعضاء. دول وممثليات أخرى التوكا مع وشراكة بتعاون طري     الق  
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 األمام إىل والطريق املنظومة نطا  على التنسيق -       خامسا   

        مرارا    املتحد   األمم  يف األعضتتتتتتتتتتتاء  الدول  أكدت  أعاله،  الثاين  الفصتتتتتتتتتتتل  يف  الذكر  ستتتتتتتتتتتبق  كما -189
  ،السب  وهلذا  .(138)املتحد   األمم  منظومة  داخل  اللغات  تةدد  إزاء  ومنسق  شامل  هنج  بتحقيق  اهتمامها
 اللغات،  تةدد  بشتتتتتتأن         مؤخرا    مدت     اعت    الت  القرارات  من ستتتتتتلستتتتتتلة  يف  الةا ،  األمني  الةامة  اجلمةية  دع 
 التفتيش  وحد   لتوصتتتتتيات          امتثاال    وكذلك  التنفيذيني،  الرؤستتتتتاء  جمللس         رزيستتتتتا    بصتتتتتفته  النهج هذا  دعم  إل
 .(139)بةد ذ     تنف   ملو  اللغات تةدد بشأن السابق هاتقرير  يف تورد تال

 من  اللغتات تةتدد أن جتديتد من  الةتا  واألمني  الةتامتة اجلمةيتة أكتدت عنتدمتا  ،2017 عتا  ويف -190
 الةا   األمني  ةوكيل   وأصبح  اللغات،  بتةدد  املتةلقة  الشواغل  من  التدفي   مت  للمنظمة،  ساسيةاأل  قيمال

 ذلك  ومنذ  اللغات.  تةدد  شتتتتتتتتتؤون  ةمنستتتتتتتتتق  دور  يف  فاعلية  أكثر  واملؤمترات  الةامة  اجلمةية  شتتتتتتتتتؤون إلدار 
 الدول  )أ(  مع:  الشتتتتتتتتراكات  تةزيز  إل   ستتتتتتتتة  اللغات  تةدد  شتتتتتتتتؤون  ةمنستتتتتتتتق  أبن  التقارير  أفادت  احلني،

 لغة  أستتتتتاس  على  الدولية  احلكومية  املنظمات  من  وغريها  املتحد   األمم  منظومة  كياانت  ) (  األعضتتتتتاء 
 اللغات  ب تيبات  يناملة  الدويل  الستتتتتتتتنوي  االجتماع  مثل  آليات  من  االستتتتتتتتتفاد   منها  بوستتتتتتتتازل  مشتتتتتتتت كة،
 .(140)األكادميية الدوازر )ج(  ةاملنسق رأسهت الذي واملنشورات، والواثزق

 ،ا ممثليه  بواستتتطة  أو     ا  شتتتدصتتتي  ،      دوري    اللغات  تةدد  شتتتؤون  ةمنستتتق  تعقد  الغاية،  هلذه          وحتقيقا   -191
 املهتمة ءعضتتتااأل  الدول  مع  اللغات  بتةدد  املتةلقة  املستتتازل  بشتتتأن  الرستتتازل   وتبادل  إعالمية  اجتماعات
 التتدعم إدار  من ابق اح وحىت  طلبهتتا، على وبنتتاء  اللغويتتة،  التجمةتتات من واستتتتتتتتتتتتتتةتتة جمموعتتة إل املنتميتتة
 األعضتتتتتتاء  ابلدول  ةاملنستتتتتتق  اتصتتتتتتل   كما  الشتتتتتترطة.  وأبفراد  بقوات  املستتتتتتامهة  والبلدان  ،(141)وقتها  امليداين

 .(142)املناسبات هذه يف ابنتظا   وشارك ابللغة، احتفاء كل  قبل اللغوية والتجمةات
  املةنية   الدولية   املنظمات   مع   املةلومات   تبادل   إل   تدعو   الت   ة املنستتتتتتق  اختصتتتتتتاصتتتتتتات   مع           ومتاشتتتتتتيا   - 192
  املةين   الدويل   الستتنوي   االجتماع   رزيستتة   بصتتفتها   املنستتقة،  اق ح    اللغات،   تةدد   بشتتأن   مقارنة   مةارف   لبناء 

  واملؤمترات(،   الةامة   اجلمةية   شتتؤون  إلدار    الةا    مني أل ا   وكيلة   )بصتتفتها  واملنشتتورات   والواثزق   اللغات   ب تيبات 
  واملنظمات   الدولية   احلكومية   املنظمات   يف   اللغات   تةدد   بشتتتتتتأن   استتتتتتتقصتتتتتتازية   دراستتتتتتة   إجراء   ، 2018  عا    يف 

  املةين   الدويل   الستتتنوي   االجتماع   يف         عضتتتوا    منظمة   50  يقار    ما   االستتتتقصتتتازية   الدراستتتة   يف  شتتتارك و   الدولية. 
  كثري    جوان      تناول و   املتحد ،   لألمم   التابةة   غري   اهليئات   ها في   مبا   واملنشتتتتتتتتتتتتتورات،   اثزق لو وا   اللغات   ب تيبات 
  الةامة   اجلمةية   شتتؤون   إلدار    الةا    األمني   ة وكيل   مكت    أطلق   كما   . ( 143) اللغوية   واملمارستتات  الستتياستتات   من 

  حتديد   هبدف   2019  نيستتتتان/أبريل   يف   التنفيذيني   الرؤستتتتاء   جملس   أعضتتتتاء   بني   استتتتتقصتتتتازية   دراستتتتة   واملؤمترات 
  عمتل   التنفيتذيني  الرؤستتتتتتتتتتتتتتاء   جملس   أمتانتة   يستتتتتتتتتتتتتترت   ،         وعمومتا    املنظومتة.   نطتا    على   اللغتات   تةتدد   ذ ا نفت إ   حتالتة 
  ذات   واألدوات   الستياستات   وتقاستم   مجع   منها   بوستازل   اجملال،   هذا   يف   ا ومكتبه   اللغات   تةدد   شتؤون   ة منستق 
  تقارير   يف   املستتألة  هذه   عن  الجتماعي ا و   االقتصتتادي  اجمللس   وإبالغ   املتحد ،   األمم   كياانت   مجيع   يف   الصتتلة 

 . ( 144) التنفيذيني   الرؤساء   جملس   يقدمها   ت ل ا   السنوية   الةا    االستةراض 
__________ 

 .69/324و 67/292 الةامة اجلمةية قراري انظر (138)
(139) JIU/REP/2011/4، 5 ابلتوصية مق نة 2 التوصية. 
(140) A/73/761،  23 الفقر. 
 .       حاليا   الةمليايت الدعم  إدار  (141)
(142) A/73/761،  24 الفقر. 
 .27 الفقر  نفسه، املرجع (143)
(144) E/2019/10، 49-48 الفقراتن. 
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 شؤون  منسق  به  يضطلع  الذي  القيادي  الدور  الةامة  اجلمةية  أكدت  ،2019  أيلول/سبتم   ويف -193
 جملس  أمانة دعم  رتوأق  التنفيذيني،  الرؤستتتتاء  جملس  مستتتتتوى  على  اللغات  تةدد  تنستتتتيق  يف  اللغات  تةدد

ق  هنج  اتباع  جلأل  التنفيذيني  الرؤستتتتتتتتتتتاء  يف  األعضتتتتتتتتتتتاء  املنظمات  مجيع  يف  اللغات  تةدد  إزاء  أكثر       منستتتتتتتتتتت 
 الةامة  اجلمةية  ورحب   .(145)املشتتتتتتتتتت كة  للتحديت  املبتكر   احللول  بشتتتتتتتتتتأن  املةلومات  تبادل  بغية  اجمللس،
 الت  التنظيمية  التنستتتيق  جهات  لشتتتبكة  ينيالتنفيذ  الرؤستتتاء  جملس  مستتتتوى  على  املتواصتتتل  ريابلتطو         أيضتتتا  
 ومنظومة  الةامة  األمانة  كياانت  مجيع  يف  الصتلة  ذات  القرارات  تنفيذ  يف  اللغات  تةدد  شتؤون  منستق تدعم
 شبكة  ابفتتاح  املبادر  هذه  ومتيزت  .(146)الثاين  الفصل  من  جيم  الفرع  يف  املبني  النحو  على  املتحد ،  األمم
 منصتة  خالل  من  اللغات  تةدد  بشتأن  املةارف  بتبادل  املةنية  التنستيق  اتهج  من  تتأل   إلك ونية  ممارستة
 أمتتانتة من بتتدعم وذلتتك املتحتتد ، األمم منظمتتات بني فيمتتا اللغتتات تةتتدد نع املةلومتتات لتبتتادل تةتتاونيتتة
 خمصتتتتتصتتتتتة  شتتتتتبكية  صتتتتتفحة  إنشتتتتتاء  حنو  خطوات  اختذت  ذلك،  على  وعالو   التنفيذيني.  الرؤستتتتتاء  جملس
 .(147)التنفيذيني الرؤساء جمللس الشبكي املوقع هاسيستضيف اللغات، تةددل

 منظومة  نطا   على  الةمل"  و"لغة  الرمسية"  "اللغة  ملصتتتطلحي  مشتتت ك  تةري   وجود  لةد          ونظرا   -194
 يف  األعضتتتتتاء  املنظمات  تبذهلا  الت  اجلهود  يف  أولوية  التةريفات  هذه  صتتتتتياغة  اعتبار  ينبغي  املتحد ،  األمم
 معالة  املفتش  يقرتح  اخللفية،  هذه  وعلى  اللغات.  تةدد  شتتتؤون  تنستتتيق  جلأل  التنفيذيني  الرؤستتتاء  جملس

 اإلدارية  اللجنة  إطار  يف  العمل"  و"لغة  الرمسية"  "اللغة  ملصددددددطلحي مشددددددرتك  تعريف  وضددددددع  مسدددددد لة
 التشدريعية  اهليئات على  االقتضداء،  عند  وعرضده،  التنفيذيي،  الرؤسداء  جمللس  التابعة  املسدتوى  الرفيعة

 العتماد . املعنية اتنظمللم اإلدارية أو

 األمم  منظومة  يف  اللغات  تةدد  ذانفإ  يف  واملواءمة  االتستتتتتتتتتتا   تةزيز  إل  التالية  التوصتتتتتتتتتتية  وهتدف -195
 اجملال: هذا يف الةا  األمني دعم وإل املتحد 

 

 6 التوصية
 جملس  يف  أعضددداء  بصدددفتهم  املتحدة،  األمم  منظومة ملؤسدددسدددات  التنفيذيي  للرؤسددداء  ينبغي 

 اللجنة  إىل  توجيهاهتم  يصدددددددددددروا  أن  ابلتنسدددددددددديق،  املعين  املتحدة  األمم  ملنظومة  التنفيذيي  ءالرؤسددددددددددا
 اللغات  تعدد  إزاء  املنظومة  نطا   على          ومنسددددددقا          شددددددامال         هنجا    تضددددددع  أبن  املسددددددتوى  الرفيعة  اإلدارية
 املتحدة. األمم منظومة مؤسسات لدى األساسية القيم من ابعتبار 

 حقو   وتةزيز  واألمن،  الستال   صتون  يف  املتحد  األمم  أهداف  حتقيق  يف  اتاللغ  تةدد  ستاهموي -196
 التنمية  جمال  ويف  املستتتدامة.  التنمية  أجل  من  التنفيذية  ابألنشتتطة  واال تتطالع  القانون،  وستتياد   اإلنستتان
 عا   وخطة  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  ىلع  فق  واحد  عقد  سوى  الوق   من  يبق مل  حيث  خاصة،

 خطة  تنفيذ  من  اللغوي  اجلان   االعتبار  يف  املتحد   األمم  منظومة  مؤستتتستتتات  أتخذ  أن همملا  من  ،2030
 أحد  يتدل   ال  حىت  احمللية،  للغاتاب  وحىت  الواقع،  أرض  على  الشتتةو   بلغات  تتواصتتل  وأن  2030  عا 
 .(148)الرك  عن

__________ 

 .12 الفقر  ،73/346 الةامة اجلمةية قرار (145)
 .13 الفقر  ،73/346 الةامة اجلمةية قرار (146)
(147) E/2019/10،  49 الفقر. 
 .2030 عا  خطة يف الرزيسي التةهد الرك " خل  أحد ترك عد "       يت ة د .70/1 الةامة اجلمةية قرار انظر (148)
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 على  لغاتلا  تةدد  ذانفإ  يف  والتةاون  التنستتتتتتتيق  اخلصتتتتتتتوص  وجه على  التالية  التوصتتتتتتتية  وستتتتتتتتةزز -197
 حتقيقها. يفو  2030 لةا  املستدامة التنمية خبطة النهوض يف         رزيسيا         عامال   ابعتباره املنظومة نطا 

 

 7 التوصية
 على  ميثلونده  الدذين  املقيمي، املنسدددددددددددقي قيدام  املتحددة  لألمم  العدام األمي يتوخى أن  ينبغي 

 هافي  مبا  ،الوعي  إذكاء  ملبادرات  خطيطلتاب  طرية،     الق    املتحدة  األمم  أفرقة  ويقودون  طري     الق    الصددددعيد
        تعبريا    بوصددفه  اللغات  تعدد  بتعزيز  املتعلقة املناسددبات  من  غريها  أو  ابللغات  متعلقة  مناسددبات  تنظيم

 .2030 عام خطة من األخري العقد خالل املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ووسيلة التنوع عن

  اخلامستتتة  الستتتنوية   ابلذكرى   االحتفاء   يف   منها          مستتتامهة    املتحد ،   األمم   منظومة   ملؤستتتستتتات   وينبغي  - 198
  القيم   من   ابعتباره   جديد   من   ه علي   تؤكد   وأن   اللغات   بتةدد   حتتفي   أن   املتحد ،   األمم   إلنشتتتتتتتتتتتتتتاء   والستتتتتتتتتتتتتتبةني 
  اللغات   تةدد   شتتتتتتتتؤون   منستتتتتتتتقي   من   بدعم   للمنظمات،   التنفيذيني   للرؤستتتتتتتتاء   وينبغي   للمنظمة.  األستتتتتتتتاستتتتتتتتية 
  إل   املنظومتة   نطتا   على          منستتتتتتتتتتتتتتقتا    يكون   اللغتات   تةتدد   إزاء        هنجتا    يرفةوا   أن   بته،   املةنيتة   االتصتتتتتتتتتتتتتتال  وجهتات 
  استت اتيجية   أطر   لتقدمي   الفرصتتة   يغتنموا   أن   هلم   ينبغي   نفستته،   الوق    ويف   التنفيذيني.   الرؤستتاء   جملس   مستتتوى 
 اإلدارية.   أو   التشريةية   اهليئات   عليها   توافق   لكي   ا هب   متةلقة   عمل   وخط    اللغات   لتةدد   مالزمة 
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 األول قاملرف

  2020 عددددددام يف املشدددددددددددرتكددددددة الدتدفدتديدش وحدددددددة يف املشدددددددددددددددداركددددددة املدندظدمددددددات يف الدعدمددددددل ولدغددددددات الدرمسديددددددة الدلدغددددددات  
 (14و 13 الفقرتي يف الواردة االستعراض هذا لضرورات املشرتكة التفتيش وحدة استخدمتها اليت للتعريفات        )وفقا  

 املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة املنظمات
  ةعنيامل والكياانت

  الرمسية اللغات
 واألجهز ( األعضاء وجمموع )املنظمة        عموما  

  عمل لغات
 والفرعية الرزيسية واهليئات األعضاء الدول

  عمل لغات
 األماانت

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

ال
فرنسية

الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

ال تغالية 
   

 وبراجمها وصناديقها املتحد  األمم 

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   املتحدة لألمم العامة األمانة (1)

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع الةامة اجلمةية

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع األمن جملس

    ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع واالجتماعي االقتصادي اجمللس

    ف إ         ف إ  ع      ف إ  ع   ألفريقيا االقتصادية اللجنة

    ف إ       ر ف إ       ر ف إ     ألورواب االقتصادية اللجنة

   س  ف إ      س  ف إ       س  ف إ     والكارييب الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة

   ر ف إ ص      ر ف إ ص      ر ف إ ص   اهلادئ واحملي  آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة

    ف إ  ع      ف إ  ع      ف إ  ع  اإلسكوا - آسيا لغري واالجتماعية االقتصادية اللجنة

  نقص بفريوس املعين املشدرتك املتحدة األمم برانمج (2)
   البشرية/اإليدز املناعة

    ف إ        ف إ        ف إ  

    ف إ      س ر ف إ ص ع      ف إ      انمجال تنسيق جملس
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 املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة املنظمات
  ةعنيامل والكياانت

  الرمسية اللغات
 واألجهز ( األعضاء وجمموع )املنظمة        عموما  

  عمل لغات
 والفرعية الرزيسية واهليئات األعضاء الدول

  عمل لغات
 األماانت

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

ال
فرنسية

الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

ال تغالية 
   

    ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   األونكتاد (3)

    ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   ؤمترامل

    ف إ      س  ف إ  ع    س ر ف إ ص ع   والتنمية التجار  جملس

    ف إ      س  ف إ  ع    س ر ف إ ص ع الرزيسية اللجان

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   الدولية التجارة مركز (4)

  س  ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع املش ك االستشاري الفريق

    ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   اإلمنائي املتحدة األمم برانمج (5)

    ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   التنفيذي اجمللس

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   للبيئة املتحدة األمم برانمج (6)

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع البيئة مجةية

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   للسكان املتحدة األمم صندو  (7)

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع التنفيذي اجمللس

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   املتحدة األمم موئل (8)

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع املتحد  األمم  موزل مجةية

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع التنفيذي اجمللس

    ف إ        ف إ      س ر ف إ ص ع   الالجئي لشؤون السامية املتحدة األمم مفوضية (9)

    ف إ        ف إ      س ر ف إ ص ع   التنفيذية اللجنة

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   فياليونيس (10)

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع التنفيذي اجمللس
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 املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة املنظمات
  ةعنيامل والكياانت

  الرمسية اللغات
 واألجهز ( األعضاء وجمموع )املنظمة        عموما  

  عمل لغات
 والفرعية الرزيسية واهليئات األعضاء الدول

  عمل لغات
 األماانت

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

ال
فرنسية

الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

ال تغالية 
   

    ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   والرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب (11)

  والعددالدة الرميدة منع ولندة املخددرات، لندة ان:نتد اللج
   النائية

    ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب (12)

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع التنفيذي اجمللس

     إ  ع      ف إ  ع      ف إ  ع   األونروا (13)

     إ  ع      ف إ  ع      ف إ  ع االستشارية اللجنة

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع   رأةللم املتحدة األمم هيئة (14)

  س  ف إ      س  ف إ      س ر ف إ ص ع التنفيذي اجمللس

  س  ف إ  ع    س ر ف إ ص ع    س  ف إ  ع   العاملي األغذية برانمج (15)

  س  ف إ  ع    س ر ف إ ص ع    س  ف إ  ع التنفيذي اجمللس

 الذرية للطاقة الدولية والوكالة املتدصصة الوكاالت

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   والزراعة األغذية منظمة (16)

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   املؤمتر

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع  اجمللس

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   اللجان

     إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   الذرية ةللطاق الدولية الوكالة (17)

     إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع الةا  املؤمتر

     إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع احملافظني جملس
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 املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة املنظمات
  ةعنيامل والكياانت

  الرمسية اللغات
 واألجهز ( األعضاء وجمموع )املنظمة        عموما  

  عمل لغات
 والفرعية الرزيسية واهليئات األعضاء الدول

  عمل لغات
 األماانت

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

ال
فرنسية

الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

ال تغالية 
   

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع  الدول املدين الطريان منظمة (18)

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع  اجلمةية

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع  اجمللس

  س  ف إ      س  ف إ        ف إ     الدولية العمل منظمة (19)

  س  ف إ    أل  س ر ف إ ص ع      ف إ     املؤمتر

  س  ف إ    أل  س ر ف إ ص ع      ف إ   اإلدار  جملس

  س ر ف إ ص ع    س  ف إ      س ر ف إ ص ع   الدولية البحرية املنظمة (20)

  س ر ف إ ص ع    س  ف إ      س ر ف إ    اجلمةية

  س ر ف إ ص ع    س  ف إ      س ر ف إ    اجمللس

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   لالتصاالت الدول االحتاد (21)

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع املفو ني املندوبني مؤمتر

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع  اجمللس

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   اليونسكو (22)

    ف إ      س ر ف إ ص ع     هد س ر ف إ ص ع الةا  املؤمتر

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع التنفيذي اجمللس

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   اليونيدو (23)

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع الصناعية التنمية جملس

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع وامليزانية ال انمج جلنة

  س   إ      س ر ف إ      س ر ف إ ص* ع   العاملية السياحة منظمة (24)

  س   إ      س ر ف إ      س ر ف إ ص* ع الةامة اجلمةية
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 املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة املنظمات
  ةعنيامل والكياانت

  الرمسية اللغات
 واألجهز ( األعضاء وجمموع )املنظمة        عموما  

  عمل لغات
 والفرعية الرزيسية واهليئات األعضاء الدول

  عمل لغات
 األماانت

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

ال
فرنسية

الروسية 
اإلسبانية 

 

اهلندية
 

اإليطالية/األملانية
 

ال تغالية
 

الةربية
الصينية 

اإلنكليزية 
 

الفرنسية
الروسية 
اإلسبانية 

ال تغالية 
   

  س   إ      س ر ف إ      س ر ف إ ص* ع التنفيذي اجمللس

    ف إ      س ر ف إ ص ع      ف      العاملي الربيدي االحتاد (25)

    ف إ       س ر ف إ ص ع      ف      املؤمتر

    ف إ      س ر ف إ ص ع      ف      اجملالس

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   أل  س ر ف إ ص ع   العاملية الصحة منظمة (26)

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع الصحة مجعية

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع التنفيذي اجمللس

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   الفكرية للملكية العاملية املنظمة (27)

    ف إ      س ر ف إ ص ع     س ر ف إ ص ع العامة المعية

    ف إ      س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   املؤمتر

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   الوية لألرصاد العاملية املنظمة (28)

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع   املؤمتر

  س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع    س ر ف إ ص ع التنفيذي اجمللس

   اإلسبانية  س، الروسية  ر، ال تغالية   ، اإليطالية   ، اهلندية  ه، األملانية  أل، الفرنسية  ف، ليزية كاإلن إ، الصينية  ص، الةربية  ع، املدتصرات:
 مالحظات:

 املش كة. التفتيش وحد  يف املشاركة اتللمنظم عامة بصور  الرمسية اللغات     

 املش كة. التفتيش وحد  يف املشاركة ملنظماتا يف والفرعية الرزيسية واهليئات األعضاء الدول عمل لغات     

 املش كة. التفتيش وحد  يف املشاركة املنظمات أماانت عمل لغات     
  X رمسية. وثيقة أي يف املفرو ة غري اللغات إل بيضاءال اخللفية ذات احلروف تشري 

  ملنظمة األستتتتاستتتتي النظا  من 38 املاد  تةديل على  (،17)521 القرار مبوج   ،2007 عا  املةقود  عشتتتتر  الستتتتابةة دورهتا يف الةاملية، الستتتتياحة ملنظمة الةامة اجلمةية وافق    جيم* 
 آخر.         تصديقا   19       نفاذ ه يستلز  إذ النفاذ، حيز بةد يدخل مل قرار هوو  املنظمة، لدى رمسية لغة الصينية اللغة إدراج بغية الةاملية السياحة
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   الثاين املرفق

 ملنظمداتا يف الفرعيدة واألجهزة ةيد اإلدار  يئداتاهل بلغدات املتعلقدة األخرى  والواثئق واالختصددددددددددداصدددددددددددات الدداخلي النظدام  
 2020 عام يف املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة

 املرجع الوثيقة رقم ركةاملشا واهليئات املنظمات
  اإلصدار  سنة 
 ملراجةة ا أو

 لنظا   الشتتتتتتتتتتبكي املوقع  على  املتاحة  غري  الواثزق  إل  الشتتتتتتتتتتبكي  والراب   حتته،  الوثيقة       ن شتتتتتتتتتترت  الذي  الةنوان
 (/https://documents.un.org) املتحد  لألمم الرمسية الواثزق

 وبراجمها وصناديقها  ة املتحد  األمم

  املتحدة األمم (1)

 هتافي )مبتا املتحتد  األمم أجهز  مجيع
 حمكمتتة ابستتتتتتتتتتتتتتتثنتتاء الةتتامتتة( األمتتانتتة
 الدولية الةدل

 ( 1-)د2  الةامة اجلمةية  قرار
 2(I) 

 ابللغات املتعلق الداخلي النظام 1946

  رمسية( لغات بس  ع،     )جمم   العامة للجمعية الداخلي النظام A/520/Rev.18 2016  الةامة اجلمةية

  املؤق  الداخلي النظام S/2017/507 1946 األمن جملس
www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure 

www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure#rule9 

  واالجتماعي االقتصادي للمجلس الداخلي النظام E/5715/REV.2 1992 واالجتماعي االقتصادي اجمللس

  اإلقليمية اللجان

  الداخلي ونظامها ألفريقيا االقتصادية اللجنة اختصاصات E/CN.14/III/Rev.8/Corr.2 1994 األفريقي االقتصادية اللجنة
www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-

procedure-1994_eng_print.pdf 

 الداخلي ونظامها ألورواب االقتصادية اللجنة اختصاصات E/ECE/778/Rev.5 2009  ألورواب االقتصادية اللجنة

 الالتينية  ألمريكا  ديةاالقتصتتتتا  اللجنة
  والكارييب

LC/G.1403/REV.8 2014 الداخلي ونظامها الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة اختصاصات   
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&is 

Allowed=y 

https://documents.un.org/
https://undocs.org/en/A/RES/2(I)
http://undocs.org/en/A/520/Rev.18
http://undocs.org/en/S/2017/507
http://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure
http://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure#rule9
http://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure#rule9
http://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure#rule9
http://undocs.org/en/E/5715/REV.2
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf
http://undocs.org/en/E/ECE/778/Rev.5
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 املرجع الوثيقة رقم ركةاملشا واهليئات املنظمات
  اإلصدار  سنة 
 ملراجةة ا أو

 لنظا   الشتتتتتتتتتتبكي املوقع  على  املتاحة  غري  الواثزق  إل  الشتتتتتتتتتتبكي  والراب   حتته،  الوثيقة       ن شتتتتتتتتتترت  الذي  الةنوان
 (/https://documents.un.org) املتحد  لألمم الرمسية الواثزق

 واالجتمتتاعيتتة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة اللجنتتة
  اهلادئ واحملي  آلسيا

   الداخلي ونظامها اهلاد  وامليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة اختصاصات 1946 -
www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_EN.pdf 

 واالجتمتتاعيتتة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة اللجنتتة
  آسيا لغري

E/ESCWA/2016/TOR 2016 الداخلي ونظامها آسيا لغريب واالجتماعية قتصاديةاال اللجنة اختصاصات 

  البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم برانمج (2)

 املتحد  األمم  برانمج  تنستتتتتيق  جملس
 وفريوسه األيدز بشأن املش ك

 املنداعدة نقص  بفريوس عينامل املشدددددددددددرتك  املتحددة األمم لربانمج  الرباجمي التنسددددددددددديق  جملس عمدل  طريقدة 2011 -
   املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية

www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_modus_operandi_en.pdf 

 األونكتاد (3)
 الفرعية وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام UNCTAD/ISS/MISC/2019/2 2019  املؤمتر

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

 الفرعية وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام UNCTAD/ISS/MISC/2019/2 2019  تنميةوال التجار  جملس
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

 الفرعية وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام UNCTAD/ISS/MISC/2019/2 2019 رزيسيةال اللجان
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

 الدولية التجارة مركز (4)

 الدولية التجارة ملركز التابع االستئماين للصندو  االستشارية اللجنة اختصاصات 2009 - املش ك االستشاري الفريق

www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consulta

tive_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf 

 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج (5)

  اإلمنائي املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام DP/2011/18 2011 التنفيذي اجمللس

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب السكان صندو 

https://documents.un.org/
http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_EN.pdf
http://undocs.org/en/E/ESCWA/2016/TOR
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_modus_operandi_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf
http://undocs.org/en/DP/2011/18


 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
2

0
/6

 

6
1
 

G
E

.2
0

-1
5
9

2
0 

 املرجع الوثيقة رقم ركةاملشا واهليئات املنظمات
  اإلصدار  سنة 
 ملراجةة ا أو

 لنظا   الشتتتتتتتتتتبكي املوقع  على  املتاحة  غري  الواثزق  إل  الشتتتتتتتتتتبكي  والراب   حتته،  الوثيقة       ن شتتتتتتتتتترت  الذي  الةنوان
 (/https://documents.un.org) املتحد  لألمم الرمسية الواثزق

 للبيئة املتحدة األمم برانمج (6)

  للبيئة املتحدة األمم لربانمج التابعة للبيئة املتحدة األمم لمعية الداخلي النظام UNEP/EA.3/3 2017 البيئة مجعية

 للسكان املتحدة األمم صندو  (7)

  ياإلمنائ املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام DP/2011/18 2011 التنفيذي اجمللس

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب السكان صندو 

 املتحدة األمم موئل (8)

 للموئل املتحدة األمم لمعية الداخلي النظام HSP/HA.1/HLS.2 2019 املتحد  األمم موزل مجةية

 البشرية للمستوطنات املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام HSP/HA.1/HLS.3 2019 التنفيذي اجمللس

 الالجئي لشؤون السامية املتحدة األمم مفوضية (9)

 السامي املفوض لربانمج التنفيذية للجنة الداخلي النظام A/AC.96/187/Rev.8 2016  التنفيذية اللجنة

 اليونيسيف (10)

 للطفولة املتحدة األمم ملنظمة التنفيذي للمجلس الداخلي النظام E/ICEF/177/REV.6 1994  التنفيذي اجمللس

 والرمية ابملخدرات املعين تحدةامل األمم مكتب (11)

 واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعة الفنية للجان الداخلي النظام E/5975/REV.1 1983 املددرات جلنة

 واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعة الفنية للجان الداخلي النظام E/5975/REV.1 1983 اجلنازية والةدالة اجلرمية منع جلنة

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب (12)

 اإلمنائي املتحدة ماألم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام DP/2011/18 2011 التنفيذي اجمللس

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب السكان صندو 

 األونروا (13)

 الفلسطينيي الالجئي وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم لوكالة االستشارية للجنة الداخلي النظام UNRWA/CN/ROP/2006/06/Rev.3 2006 االستشارية اللجنة

www.unrwa.org/sites/default/files/rulesofprocedure1.pdf 

https://documents.un.org/
http://undocs.org/en/UNEP/EA.3/3
http://undocs.org/en/DP/2011/18
https://undocs.org/en/HSP/HA.1/HLS.2
https://undocs.org/en/HSP/HA.1/HLS.3
http://undocs.org/en/A/AC.96/187/Rev.8
http://undocs.org/en/E/ICEF/177/REV.6
http://undocs.org/en/E/5975/REV.1
http://undocs.org/en/E/5975/REV.1
http://undocs.org/en/DP/2011/18
http://www.unrwa.org/sites/default/files/rulesofprocedure1.pdf
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 املرجع الوثيقة رقم ركةاملشا واهليئات املنظمات
  اإلصدار  سنة 
 ملراجةة ا أو

 لنظا   الشتتتتتتتتتتبكي املوقع  على  املتاحة  غري  الواثزق  إل  الشتتتتتتتتتتبكي  والراب   حتته،  الوثيقة       ن شتتتتتتتتتترت  الذي  الةنوان
 (/https://documents.un.org) املتحد  لألمم الرمسية الواثزق

  للمرأة املتحدة األمم هيئة (14)

  النسي بي للمساواة املتحدة األمم ةهليئ التنفيذي للمجلس الداخلي النظام مشروع UNW/2011/6 2011 التنفيذي اجمللس

 للمرأة( املتحدة األمم )هيئة املرأة ومتكي

  العاملي األغذية برانمج (15)

 التنفيذي للمجلس الداخلي والنظام املال، والنظام العامة، والقواعد العامة، اللوائ  2019 - التنفيذي اجمللس

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/ 

 الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  املتخصصة   الوكاالت

  والزراعة األغذية منظمة (16)

 الثاين( والزء لاألو  )الزء والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص 2017 - املؤمتر

www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf 

 الثاين( والزء األول )الزء والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص 2017 -  اجمللس

http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf 

 الثاين( والزء األول )الزء والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص 2017 - اللجان

http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf 

  الذرية اقةللط الدولية الوكالة (17)

 العام للمؤمتر الداخلي النظام GC(XXXI)/INF/245/Rev.1 1989 الةا  املؤمتر

www.iaea.org/sites/default/files/gcrules.pdf 

 املافظي جمللس  املؤق الداخلي النظام GOV/INF/500/Rev.1 1989 احملافظني جملس

www.iaea.org/sites/default/files/bgrules.pdf 

  الدول املدين الطريان منظمة (18)
 الدول املدين الطريان منظمة لمعية الدائم الداخلي النظام 2014 8/7600 الوثيقة  اجلمةية

www.icao.int/publications/Documents/7600_cons_en.pdf 

https://documents.un.org/
http://undocs.org/en/UNW/2011/6
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/
http://www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf
http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf
http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf
http://www.iaea.org/sites/default/files/gcrules.pdf
http://www.iaea.org/sites/default/files/bgrules.pdf
http://www.icao.int/publications/Documents/7600_cons_en.pdf


 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
2

0
/6

 

6
3
 

G
E

.2
0

-1
5
9

2
0 

 املرجع الوثيقة رقم ركةاملشا واهليئات املنظمات
  اإلصدار  سنة 
 ملراجةة ا أو

 لنظا   الشتتتتتتتتتتبكي املوقع  على  املتاحة  غري  الواثزق  إل  الشتتتتتتتتتتبكي  والراب   حتته،  الوثيقة       ن شتتتتتتتتتترت  الذي  الةنوان
 (/https://documents.un.org) املتحد  لألمم الرمسية الواثزق

 للمجلس الداخلي النظام 2014 9/7559 الوثيقة   اجمللس
www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20 

the%20Council.pdf 

  الدولية العمل منظمة (19)

 خمتارة ونصوص الدولية العمل منظمة دستور 2012 -  املؤمتر

www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/485807.pdf 

   اخلالصة   -   الداخلي   النظا   اإلدار  جملس
   جممةني   -   الوافية 

[RELME-190401-1]-En.docx 

 كرةذ املد   الددول: العمدل مكتدب إدارة جملس أعمدال سدددددددددددري على املطبقدة للقواعدد الوافيدة اخلالصددددددددددددة 2019
 واملرفقات واإلجراءات، التمهيدية،

https://www.ilo.org/gb/documents-in-arabic/WCMS_586685/lang--en/index.htm 
  الدولية البحرية املنظمة (20)

 للجمعية الداخلي النظام A.II/Res.27 1961  اجلمةية

  للجمعية الداخلي النظام 2018 األول  اجلزء األساسية،  الواثزق  اجلمةية

 للمجلس الداخلي النظام 2018 األول  اجلزء األساسية،  الواثزق  اجمللس

 لالتصاالت الدول االحتاد (21)

 2018  لعدام املفوضدددددددددددي  املنددوبي مؤمتر  يف  املعتمددين لالتصددددددددددداالت  الددول  االحتداد  واتفداقيدة دسدددددددددددتور CS/Art.29 2018 املفو ني املندوبني مؤمتر
 (2019 األساسية، النصوص يف )منشوران

www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname= 

ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD 

 2018  لعدام املفوضدددددددددددي  املنددوبي مؤمتر  يف  املعتمددين لالتصددددددددددداالت  الددول  االحتداد  واتفداقيدة دسدددددددددددتور CS/Art.29 2018 اجمللس
  (2019 األساسية، النصوص يف )منشوران

www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname= 

ocid 27457015 &checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD 

https://documents.un.org/
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/485807.pdf
https://www.ilo.org/gb/documents-in-arabic/WCMS_586685/lang--en/index.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
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 املرجع الوثيقة رقم ركةاملشا واهليئات املنظمات
  اإلصدار  سنة 
 ملراجةة ا أو

 لنظا   الشتتتتتتتتتتبكي املوقع  على  املتاحة  غري  الواثزق  إل  الشتتتتتتتتتتبكي  والراب   حتته،  الوثيقة       ن شتتتتتتتتتترت  الذي  الةنوان
 (/https://documents.un.org) املتحد  لألمم الرمسية الواثزق

  اليونسكو (22)

 2018 طبعة والثقافة: والعلم للرتبية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص 2018 - الةا  املؤمتر

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751_ara 

 2019 طبعة لليونسكو، التنفيذي للمجلس الداخلي النظام 2019 -  التنفيذي اجمللس

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366759/PDF/366759eng.pdf.multi 

  اليونيدو (23)

 الصناعية التنمية جمللس الداخلي النظام UNIDO/3/Rev.1 1988 الصناعية التنمية جملس

https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20IDB-A_0.pdf 
 وامليزانية الربانمج للجنة الداخلي النظام UNIDO/4 1989  وامليزانية ال انمج جلنة

https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20PBC-A_0.pdf 
  العاملية السياحة منظمة (24)

 األول( )الزء العاملية السياحة ملنظمة األساسية الواثئق 2009 - الةامة اجلمةية

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_ 

web.pdf 
 األول( )الزء العاملية السياحة ملنظمة األساسية الواثئق 2009 - التنفيذي اجمللس

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf 

  العاملي الربيدي االحتاد (25)
 للكونغرس الداخلي النظام 2019 -  املؤمتر

 اإلدارة جمللس الداخلي النظام 2018 -  اإلدار  جملس

  لعامليةا الصحة منظمة (26)

 العاملية الصحة لمعية الداخلي النظام 2014 - الةاملية الصحة مجةية

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf 

https://documents.un.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366759/PDF/366759eng.pdf.multi
https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20IDB-A_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20PBC-A_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf
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 املرجع الوثيقة رقم ركةاملشا واهليئات املنظمات
  اإلصدار  سنة 
 ملراجةة ا أو

 لنظا   الشتتتتتتتتتتبكي املوقع  على  املتاحة  غري  الواثزق  إل  الشتتتتتتتتتتبكي  والراب   حتته،  الوثيقة       ن شتتتتتتتتتترت  الذي  الةنوان
 (/https://documents.un.org) املتحد  لألمم الرمسية الواثزق

 العاملية الصحة ملنظمة التنفيذي للمجلس الداخلي النظام 2014 - التنفيذي اجمللس

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf 

  الفكرية للملكية العاملية املنظمة (27)

 املنظمة تديرها اليت واالحتادات الفكرية للملكية العاملية املنظمة  إدارة هبيئات  اخلاص  الداخلي  النظام A/57/INF/6 2017 الةامة اجلمةية

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_57/a_57_inf_6.pdf 
 الويبو تديرها اليت واالحتادات الرائسية الويبو هليئات اخلاص الداخلي النظام A/57/INF/6 2017 املؤمتر

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_57/a_57_inf_6.pdf 

 للويبو العام الداخلي النظام Rev.3 1979 (FE)399  األخرى واهليئات اجلمةيات

https://www.wipo.int/policy/ar/rules_of_procedure.html 

  الوية لألرصاد العاملية املنظمة (28)

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق WMO-No.15 2019 املؤمتر

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق WMO-No.15 2019 التنفيذي اجمللس

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق WMO-No.15 2019 اللجان

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

https://documents.un.org/
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_57/a_57_inf_6.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_57/a_57_inf_6.pdf
https://www.wipo.int/policy/ar/rules_of_procedure.html
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
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 الثالث املرفق

 يف املشدددداركة للمنظمات الفرعية واألجهزة اإلدارية يئاتاهل واثئق يف العمل" "لغةو الرمسية"  "اللغة مصددددطلحي اسددددتخدام  
 2020 عام املشرتكة التفتيش وحدة

 املشاركة واهليئات املنظمات
 مصطل  استددا 
 الرمسية" "اللغة

 مصطل  استددا 
 الةمل" "لغة

 كال  إغفال
 واملالحظات (إليها املؤدي الشبكي الراب  أو ورمزها االختصاصات وثيقة حتته      ن شرت الذي الةنوان) املصدر املصطلحني

 وبراجمها وصناديقها املتحدة األمم

   املتحدة األمم (1)

 فيهتتتتا )مبتتتتا املتحتتتتد  األمم  ز أجه مجيع
 الةدل حمكمة ابستتتتتثناء الةامة( األمانة
 الدولية

x x  ابللغات املتعلق الداخلي النظام 

 (I)2 (1-)د2 الةامة اجلمةية قرار

 2016 العامة، للجمعية الداخلي النظام  x x الةامة اجلمةية

A/520/Rev.18 

 1946 املؤق ، الداخلي النظام  x x األمن جملس

S/2017/507، أيضا   وانظر        
www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure 

 1992 واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الداخلي النظام  x x واالجتماعي االقتصادي اجمللس

E/5715/Rev.2 

 اإلقليمية اللجان

 1994 الداخلي، ونظامها ألفريقيا االقتصادية اللجنة اختصاصات  x  ألفريقيا االقتصادية لجنةال

www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-

procedure-1994_eng_print.pdf 

 2009 الداخلي، ونظامها ألورواب االقتصادية اللجنة اختصاصات  x  ألورواب االقتصادية اللجنة

E/ECE/778/Rev.5 

 الالتينيتة ألمريكتا االقتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة اللجنتة
 والكارييب

x x  2014 الداخلي، ونظامها الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة اختصاصات 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

https://undocs.org/ar/A/RES/2(I)
https://undocs.org/en/A/RES/2(I)
https://undocs.org/ar/A/520/Rev.18
http://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure
https://undocs.org/ar/E/5715/Rev.2
https://undocs.org/ar/E/5715/Rev.2
https://undocs.org/ar/E/5715/Rev.2
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf
https://undocs.org/ar/E/ECE/778/Rev.5
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 املشاركة واهليئات املنظمات
 مصطل  استددا 
 الرمسية" "اللغة

 مصطل  استددا 
 الةمل" "لغة

 كال  إغفال
 واملالحظات (إليها املؤدي الشبكي الراب  أو ورمزها االختصاصات وثيقة حتته      ن شرت الذي الةنوان) املصدر املصطلحني

 آلستتتيا واالجتماعية االقتصتتتادية اللجنة
 هلادئا واحملي 

 x  2014 الداخلي، ونظامها اهلاد  وامليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة اختصاصات 

www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_EN.pdf 

 لغري واالجتماعية االقتصتتتتتتادية اللجنة
 آسيتا

 x  2016 الداخلي، ونظامها آسيدا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة صالحيات 

E/ESCWA/2016/TORt 
 البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم برانمج (2)

 املتحتتد  األمم  برانمج تنستتتتتتتتتتتتتتيق جملس
 وفريوسه اإليدز بشأن املش ك

  x املنددداعدددة نقص بفريوس املعين املشدددددددددددرتك املتحددددة األمم لربانمج الرباجمي التنسددددددددددديق جملس عمدددل طريقدددة  
 املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية

www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_modus_operandi_en.pdf 

 األونكتاد (3)

 2019 الفرعية، وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام  x x املؤمتر

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

 2019 الفرعية، وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام  x x والتنمية التجار  جملس

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

 2019 الفرعية، وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام  x x الرزيسية اللجان

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

 الدولية التجارة مركز (4)
 2009 الدولية، التجارة ملركز التابع االستئماين للصندو  االستشارية اللجنة اختصاصات x   املش ك االستشاري الفريق

www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consu

ltative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf 

 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج (5)
  للسددددددددكان، املتحدة األمم وصددددددددندو  اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام  x x التنفيذي لساجمل

 2011 املشاريع، خلدمات املتحدة األمم ومكتب

DP/2011/18 

 للبيئة املتحدة األمم برانمج (6)

 2017 للبيئة، املتحدة األمم لربانمج التابعة للبيئة املتحدة األمم لمعية الداخلي النظام  x x ئةالبي مجةية

UNEP/EA.3/3 

http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_EN.pdf
http://undocs.org/en/E/ESCWA/2016/TOR
http://undocs.org/en/E/ESCWA/2016/TOR
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_modus_operandi_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf
http://undocs.org/en/DP/2011/18
http://undocs.org/en/UNEP/EA.3/3
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 املشاركة واهليئات املنظمات
 مصطل  استددا 
 الرمسية" "اللغة

 مصطل  استددا 
 الةمل" "لغة

 كال  إغفال
 واملالحظات (إليها املؤدي الشبكي الراب  أو ورمزها االختصاصات وثيقة حتته      ن شرت الذي الةنوان) املصدر املصطلحني

 للسكان املتحدة األمم صندو  (7)

  للسددددددددكان، املتحدة األمم وصددددددددندو  اإلمنائي، تحدةامل األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام  x x التنفيذي اجمللس
 2011 املشاريع، خلدمات املتحدة األمم ومكتب

DP/2011/18 

 املتحدة األمم موئل (8)

 2019 املتحدة، األمم موئل لمعية الداخلي النظام  x x املتحد  األمم  موزل مجةية

HSP/HA.1/HLS.2 

 2019 البشرية، للمستوطنات املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام  x x التنفيذي اجمللس

HSP/HA.1/HLS.3 

 الالجئي لشؤون ساميةال املتحدة األمم مفوضية (9)

 2016 السامي، املفوض لربانمج التنفيذية للجنة الداخلي النظام  x x التنفيذية اللجنة

A/AC.96/187/Rev.8 

 اليونيسيف (10)

 1994 للطفولة، املتحدة ماألم ملنظمة التنفيذي للمجلس الداخلي النظام  x x التنفيذي اجمللس

E/ICEF/177/REV.6 

 والرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب (11)

 1983 ،واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعة الفنية للجان الداخلي النظام  x x املددرات جلنة

E/5975/REV.1 

 1983 واالجتماعي، االقتصادي للمجلس التابعة الفنية للجان الداخلي النظام  x x اجلنازية والةدالة اجلرمية منع جلنة

E/5975/REV.1 

 عاملشاري خلدمات املتحدة األمم مكتب (12)

  للسددددددددكان، املتحدة األمم وصددددددددندو  اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام  x x التنفيذي اجمللس
 2011 املشاريع، خلدمات املتحدة األمم ومكتب

DP/2011/18 

http://undocs.org/en/DP/2011/18
https://undocs.org/en/HSP/HA.1/HLS.2
https://undocs.org/en/HSP/HA.1/HLS.3
http://undocs.org/en/A/AC.96/187/Rev.8
http://undocs.org/en/E/ICEF/177/REV.6
http://undocs.org/en/E/5975/REV.1
http://undocs.org/en/E/5975/REV.1
http://undocs.org/en/DP/2011/18
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 املشاركة واهليئات املنظمات
 مصطل  استددا 
 الرمسية" "اللغة

 مصطل  استددا 
 الةمل" "لغة

 كال  إغفال
 واملالحظات (إليها املؤدي الشبكي الراب  أو ورمزها االختصاصات وثيقة حتته      ن شرت الذي الةنوان) املصدر املصطلحني

 األونروا (13)

 2006 الفلسطينيي، الالجئي وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم لوكالة االستشارية للجنة الداخلي لنظاما  x  االستشارية اللجنة

www.unrwa.org/sites/default/files/rulesofprocedure1.pdf 

 رأةللم املتحدة األمم هيئة (14)

  )هيئة املرأة ومتكي النسددي بي للمسدداواة املتحدة األمم هليئة التنفيذي للمجلس الداخلي النظام مشددروع  x x التنفيذي اجمللس
 2011 للمرأة(، املتحدة األمم

UNW/2011/6 

 العاملي األغذية برانمج (15)

 2019 التنفيذي، للمجلس الداخلي والنظام املال، والنظام العامة، والقواعد العامة، اللوائ  x   التنفيذي اجمللس

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/ 
 الذرية للطاقة الدولية والوكالة املتخصصة الوكاالت

 والزراعة األغذية منظمة (16)

  2017 الثاين(، والزء األول )الزء والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص x   املؤمتر

www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf 

 2017 الثاين(، والزء األول )الزء والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية وصالنص x   اجمللس

www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf 

 2017 الثاين(، والزء األول )الزء والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص x   اللجان

www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf 

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة (17)
 1989 الذرية، للطاقة الدولية الوكالة العام، للمؤمتر الداخلي النظام  x x الةا  املؤمتر

www.iaea.org/sites/default/files/gcrules.pdf 

 1989 الذرية، للطاقة الدولية الوكالة املافظي، جمللس املؤق  الداخلي النظام  x x احملافظني جملس

www.iaea.org/sites/default/files/bgrules.pdf 

http://www.unrwa.org/sites/default/files/rulesofprocedure1.pdf
http://undocs.org/en/UNW/2011/6
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/
http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf
http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf
http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf
http://www.iaea.org/sites/default/files/gcrules.pdf
http://www.iaea.org/sites/default/files/bgrules.pdf
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 املشاركة واهليئات املنظمات
 مصطل  استددا 
 الرمسية" "اللغة

 مصطل  استددا 
 الةمل" "لغة

 كال  إغفال
 واملالحظات (إليها املؤدي الشبكي الراب  أو ورمزها االختصاصات وثيقة حتته      ن شرت الذي الةنوان) املصدر املصطلحني

 الدول املدين الطريان منظمة (18)

 2014 الدول، املدين الطريان ملنظمة العمومية لجمعيةل الدائم الداخلي النظام x   الةمومية اجلمةية

https://www.icao.int/publications/Documents/7600_cons_ar.pdf 

 2014 الدول، املدين الطريان منظمة للمجلس، الداخلي النظام x   اجمللس
www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20 

the%20Council.pdf 

 الدولية العمل منظمة (19)
 خمتارة ونصوص الدولية العمل منظمة دستور   x املؤمتر

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms

_629341.pdf 

  التمهيدية، ذكرةامل الدول: العمل مكتب إدارة جملس أعمال سدددددري على املطبقة للقواعد الوافية اخلالصدددددة  x x اإلدار  جملس
 واملرفقات واإلجراءات،

https://www.ilo.org/gb/documents-in-arabic/WCMS_586685/lang--en/index.htm 
 الدولية البحرية املنظمة (20)

   للجمعية الداخلي النظام  x x اجلمةية

 للمجلس اخليالد النظام  x x اجمللس

 لالتصاالت الدول االحتاد (21)

 2019 املفوضي، املندوبي مؤمتر اعتمدها اليت لالتصاالت الدول لالحتاد األساسية النصوص جمموعة   x املفوضي املندوبي مؤمتر

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-PLEN-2019-PDF-A.pdf 

  جمموعة )انظر  2018 لعام املفوضي املندوبي مؤمتر يف املعتمدين لالتصاالت الدول االحتاد واتفاقية دستور   x اجمللس
 (2019 طبعة لالتصاالت، الدول لالحتاد األساسية النصوص

www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname= 
ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD 

 اليونسكو (22)

 2018 طبعة والثقافة: والعلم للرتبية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص  x x الةا  املؤمتر

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751_ara 

https://www.icao.int/publications/Documents/7600_cons_ar.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
https://www.ilo.org/gb/documents-in-arabic/WCMS_586685/lang--en/index.htm
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-PLEN-2019-PDF-A.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751_ara
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 املشاركة واهليئات املنظمات
 مصطل  استددا 
 الرمسية" "اللغة

 مصطل  استددا 
 الةمل" "لغة

 كال  إغفال
 واملالحظات (إليها املؤدي الشبكي الراب  أو ورمزها االختصاصات وثيقة حتته      ن شرت الذي الةنوان) املصدر املصطلحني

 2019 طبعة لليونسكو، التنفيذي للمجلس الداخلي النظام  x  التنفيذي اجمللس

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366759/PDF/366759eng.pdf.multi 

 اليونيدو (23)

 الصناعية التنمية جمللس الداخلي النظام x   الصناعية التنمية لسجم

https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20IDB-A_0.pdf 

 وامليزانية الربانمج للجنة لداخليا النظام x   وامليزانية ال انمج جلنة

https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20PBC-A_0.pdf 

 العاملية السياحة منظمة (24)

 2009 األول(، )الزء العاملية السياحة ملنظمة األساسية الواثئق  x x الةامة اجلمةية

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_ 

vol_I_web.pdf 

 2009 األول(، )الزء العاملية السياحة ملنظمة األساسية الواثئق  x x التنفيذي اجمللس

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_ 

vol_I_web.pdf 

 العاملي الربيدي االحتاد (25)
   العاملي الربيدي االحتاد دستور   x  الةاملي ال يدي االحتاد

 للكونغرس الداخلي النظام  x    املؤمتر

 العاملي الربيدي االحتاد دستور   x   اجملالس

 العاملية الصحة منظمة (26)

 2014 العاملية، الصحة لمعية الداخلي امالنظ  x x الةاملية الصحة مجةية

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf 

 2014 العاملية، الصحة مةملنظ التنفيذي للمجلس الداخلي النظام  x x التنفيذي اجمللس

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366759/PDF/366759eng.pdf.multi
https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20IDB-A_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20PBC-A_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf
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 املشاركة واهليئات املنظمات
 مصطل  استددا 
 الرمسية" "اللغة

 مصطل  استددا 
 الةمل" "لغة

 كال  إغفال
 واملالحظات (إليها املؤدي الشبكي الراب  أو ورمزها االختصاصات وثيقة حتته      ن شرت الذي الةنوان) املصدر املصطلحني

 الفكرية للملكية العاملية املنظمة (27)
 2017 تديرها، اليت واالحتادات الفكرية للملكية العاملية املنظمة إدارة هليئات اخلاص يالداخل النظام   x الةامة اجلمةية

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_57/a_57_inf_6.pdf 

 2017 تديرها، اليت واالحتادات الفكرية للملكية العاملية املنظمة إدارة هليئات خلاصا الداخلي النظام   x املؤمتر

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_57/a_57_inf_6.pdf 

 الفكرية امللكية ملنظمة العام الداخلي نظامال   x األخرى واهليئات اجلمةيات

https://www.wipo.int/policy/ar/rules_of_procedure.html 

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة (28)

 2019 الوية، لألرصاد امليةالع املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق  x x املؤمتر

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

 2019 الوية، لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق  x x التنفيذي اجمللس

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

 2019 الوية، لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق  x x اللجان
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_57/a_57_inf_6.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_57/a_57_inf_6.pdf
https://www.wipo.int/policy/ar/rules_of_procedure.html
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
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   الرابع املرفق

 ردود يف الوارد النحو  على اللغات بتعدد املتعلقة املبادرات  أو الصددددددددكوك من وغريها والسددددددددياسددددددددات االسددددددددرتاتيجيات  
 االستعراض استبيان على املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة املنظمات

  املرجع الوثيقة قم ر  املشاركة تكياانوال املنظمات
 اإلصدار سنة
 إليها املؤدي الشبكي والراب  حتته      ن شرت الذي والةنوان املرجع الوثيقة بشأن املقدمة االقتباسات املراجةة أو

 وبراجمها وصناديقها املتحدة األمم

   املتحدة لألمم العامة األمانة (1)

 الةتتتامتتتة اجلمةيتتتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار 
 واملؤمترات

  الشتفوية ال مجة خدمات توفري يف املتمثلة األستاستية مهامها أداء طريق عن واملؤمترات، الةامة اجلمةية ؤونشت  إدار  تؤدي  
  فإن مث، ومن اللغات. تةدد حيث من بواليتها الوفاء من املنظمة متكني يف         رزيستيا         دورا   الست ، الرمسية ابللغات والواثزق
 اللغات. تةدد تدعم  عملها وخط  وسياساهتا وأطرها واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  اس اتيجيات مجيع

 الةاملي التواصل إلدار  2019-2018 السنتني لف   املق حة ال انجمية امليزانية A/72/6 (Sect. 28) 2017 الةاملي التواصل إدار 

ST/SGB/2019/5 2019  االجتماعي التواصل لوسازل املؤسسي االستددا  عن الةا  األمني نشر 

 الةربية ابللغة          جنسانيا   شاملة صياغة سبيل يف توجيهية مبادئ 2019 -

www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml 

 اس اتيجية أي       ت ذك ر مل    السال  عمليات إدار 

 2019 الثاين/يناير  كانون   21 يف  الصادر  املوظفني  اختيار  نظا   دليل  2019 - البشرية املوارد مكت 

https://policy.un.org/sites/policy.un.org/files/files/documents/2019/Jun/manualonstaffselectionsystem_v2_2.pdf 

 املؤقتة والشواغر الشواغر إلعالانت القياسية الشرو   -

 املتحد  األمم  لغات إطار 2019 -

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNLF_UNLevelsCoreCurric_EN_0.pdf 

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNLF_UNLevelsCoreCurric_FR_0.pdf 

http://undocs.org/en/A/72/6(Sect.28)
http://undocs.org/en/ST/SGB/2019/5
http://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://policy.un.org/sites/policy.un.org/files/files/documents/2019/Jun/manualonstaffselectionsystem_v2_2.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNLF_UNLevelsCoreCurric_EN_0.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UNLF_UNLevelsCoreCurric_FR_0.pdf
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  املرجع الوثيقة قم ر  املشاركة تكياانوال املنظمات
 اإلصدار سنة
 إليها املؤدي الشبكي والراب  حتته      ن شرت الذي والةنوان املرجع الوثيقة بشأن املقدمة االقتباسات املراجةة أو

 الةربية ابللغة          جنسانيا   شاملة صياغة سبيل يف توجيهية مبادئ 2019 -

https://www.un.org/ar/gender-inclusive-language/guidelines.shtml 

 اس اتيجية أي تذكر مل   جني  يف املتحد  األمم  مكت 

   اإلقليمية اللجان

 اس اتيجية أي تذكر مل   ألفريقيا االقتصادية اللجنة

 وواثزق الرمسية لالجتماعات للغاتا خدمات ألورواب االقتصادية للجنة جني  يف املتحد  األمم  مكت  يقد  •   ألورواب االقتصادية اللجنة
 التداولية. اهليئات

 الدول من بتكلي  اللغات، مبدتل  الطبةات فيها مبا ألورواب، االقتصادية اللجنة منشورات كل  تصدر •
  األعضاء.

 كما  والروسية. والفرنسية اإلنكليزية وهي الثالث، ألورواب االقتصادية اللجنة عمل بلغات املنشورات مةظم  تصدر •
 وأفضل وقواعدها ألورواب االقتصادية اللجنة ابتفاقيات        أساسا   تتصل الت املنشورات، من املازة يف 10 حوايل نشر   ت  

 املتحد . لألمم  األخرى الرمسية ابللغات املمارسات،

 ابللغات ومتاحة        حمد ثة ، للجنة الشبكية الصفحات على منها شةبة كل  حمتويت إبقاء عن مسؤولة       الش ة  مجيع •
  املتاحة. ابملوارد       رهنا   لرمسية،ا

       زيد    الشدصية اللغوية مبهاراهتم  املسامهة على املوظفون       ي شج ع اللغات، خلدمات       رمسيا   املدصصة املوارد لتكملة •
      مثال .        جمام لة، ترمجات إعداد طريق عن اللجنة، لدى اللغات تةدد صور  إغناء يف

 ألمريكتتتا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتة اللجنتتتة
 كارييبوال الالتينية

 اس اتيجية أي تذكر مل  

  واالجتماعية االقتصتتتتتادية اللجنة
 اهلادئ واحملي  آلسيا

  الت الةمل ولغات الرمسية اللغات وبتشتتتتتجيع اللغات بتةدد اهلادئ واحملي  آلستتتتتيا واالجتماعية االقتصتتتتتادية اللجنة تلتز   
  خط  يف اللغتات تةتدد تةميم  طريق عن وذلتك ليتة،التدو  احلكوميتة وجلتاهنتا التشتتتتتتتتتتتتتتريةيتة أو اإلداريتة         هيئتاهتت ا تستتتتتتتتتتتتتتتدتدمهتا

 للجنة. الرمسية اللغات جبميع الدولية احلكومية االجتماعات وتنظيم  ختطي  خالل من عملها

  الةربية اللغة يف املطلوبة الكفاء  هلم  إقليميني ومستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتارين اللغوية اخللفيات خمتل  من دوليني موظفني اللجنة      تةني     اإلسكوا
  وتوفر       أيضتتتتتتتتتتتا . متنوعة لغوية خلفيات من مشتتتتتتتتتتتاركني تةقدها الت االجتماعات وتستتتتتتتتتتتتقط  املنطقة. تياجاتاح لتلبية
 والفرنسية. واإلنكليزية الةربية ابللغات الةمو  وجه على الشفوية ال مجة

https://www.un.org/ar/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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  املرجع الوثيقة قم ر  املشاركة تكياانوال املنظمات
 اإلصدار سنة
 إليها املؤدي الشبكي والراب  حتته      ن شرت الذي والةنوان املرجع الوثيقة بشأن املقدمة االقتباسات املراجةة أو

  املددتددحدددددددة األمددم بددرانمددج (2)
 نقص بفريوس املعين املشددددددرتك

 البشرية/اإليدز املناعة

 جيةاس اتي أي تذكر مل  

  املددتددحدددددددة األمددم بددرانمددج (5)
 اإلمنائي

 اس اتيجية أي تذكر مل  

  املددتددحدددددددة األمددم بددرانمددج (6)
 للبيئة

   اس اتيجية أي تذكر مل  

  املتحددة األمم صدددددددددددنددو  (7)
 للسكان

 اس اتيجية أي تذكر مل  

  املتحدة األمم مفوضدددددددددددية (9)
 الالجئي لشؤون السامية

 التةلم  ملمارسي الالجئني شؤونل السامية األمم  مفو ية كتي   -

 ابللغات املتةلقة الكفاء  حوافز لتقدمي تدابري بشأن إدارية تةليمات  -

UNHCR/HCP/2017/2 2017 واالنتدا  التوظي  جمال يف الالجئني شؤون مفو ية سياسة 

UNHCR/AI/2017/7/Rev.1 2017 الالجئني شؤون ملفو ية اإلدارية التةليمات 

 التةلم  جمال يف التوجيهية ومبادزها الالجئني شؤون مفو ية ياسةس 2012 -

  اللغات. تةدد إلنفاذ رمسية سياسة اليونيسي  لدى ليس   فياليونيس (10)
 اللغات. تةلم  بشأن أدانه السياسة يف واق ح         اعت مدت خمتلفة وإجراءات مبادئ هناك إن مث

 ال امج  وهذه املنظمة، يف اللغات تةدد وتدعم  خمتلفة لغات تةلم من فنياملوظ     متك ن للتةلم وآليات برامج       أيضا   وهناك
 التةلم  إدار  نظا  طريق عن اللغات لتةلم  أخرى مصادر       أيضا   وتتوافر         ابلتةل م. املتةلق الفرع يف       مضم نة كلها  واآلليات
 أغورا. اإللك وين( التةليم  )بوابة لليونيس  التابع

 تحد امل األمم يف اللغات برامج

 اثنية كلغة  اإلنكليزية للغة  ياليونيس برانمج

 ابإلسبانية  التنفيذية  املدير   تصدرها  رسازل  جان   إل  صحفية،  ونشرات  إعالمية  رسازل  واتسا   ابنتظا   اليونيسي   وتنشر
  والفرنسية. والةربية والصينية
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  املرجع الوثيقة قم ر  املشاركة تكياانوال املنظمات
 اإلصدار سنة
 إليها املؤدي الشبكي والراب  حتته      ن شرت الذي والةنوان املرجع الوثيقة بشأن املقدمة االقتباسات املراجةة أو

        بل غته. كل  والقطرية اإلقليمية  املكات يف االتصال جمال يف الزمالء ابنتظا        أيضا    ياليونيس مقر ويدعم 

 )اإلسبانية  ياليونيس  يف  استددامها  يغل  الت  الرمسية  الةمل  لغات  إل  اهلامة  السياسات  واثزق  أو  البث  رسازل        وت ج م 
 والةربية(. والفرنسية واإلنكليزية

DHR/PROCEDURE/2017/005 2017 والتطوير التةلم  إجراءات 

CF/AI/2000-013 2000 اللغة بدل بشأن إداري أمر 

  املتحدددددة األمم مكتددددب (11)
 والرمية ابملخدرات املعين

  اإلنكليزيتة غري لغتاتال استتتتتتتتتتتتتتتدتدا  على املوظفني لتشتتتتتتتتتتتتتتجيع التدازر  داختل محلتة        مؤخرا   املؤمترات إدار  دازر  رزيس أطلق  
  املؤمترات. إدار  دازر  مبوظفي اصاخل اإللك وين ال يد على التوقيع      مرب ع  تتتتتمن اللغات تةدد عن ستتتتتطر إدراج بواستتتتتطة
  عن واجلرميتة ابملدتدرات املةين املتحتد  األمم  ومكتت  فيينتا يف املتحتد  األمم  مكتت  يف أخرى وشتتتتتتتتتتتتتتةت  دوازر وأعربت 
   احلملة. هبذه اهتمامها
 املنظمة. يف البشرية للموارد عامة سياسات تنفيذ وجيري

  املددتددحدددددددة األمددم هدديددئددددددة (14)
 للمرأة

 اس اتيجية أي تذكر مل  

 برانمج  عمليات  خمتل   يف  م س   اللغات  تةدد  أن  بيد  اللغات.  تةدد  بشأن  مركزية  والية  الةاملي  األغذية  برانمج  ميلك  ال   العاملي األغذية برانمج (15)
 يلي: ما تتناول بةينها، واليت أو توجيهية مبادئ أو أطر أو اس اتيجيات      ح ددت حيث وإدارته الةاملي األغذية

 ل انمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظا  من عشر  الرابةة املاد  تنص - التنفيذي اجمللس أمانة )أ( 
 خاصة ترتيبات اختاذ جيوز أنه وعلى والفرنسية، والةربية واإلنكليزية اإلسبانية هي اجمللس لغات أن على الةاملي األغذية
 مراعا   مع للمجلس، مةينة دورات يف والزراعة األغذية منظمة أو املتحد  لألمم  األخرى الرمسية ابللغات يتةلق فيما
 برانمج وإدار  التنفيذي اجمللس بني الوصل حلقة بوصفها التنفيذي، اجمللس وأمانة اجمللس. يف األعضاء الدول لغات
 تقو   وهلذا،  ية.الرمس  لغاتال  جبميع  اجمللس  إل  املقدمة  الرمسية  والواثزق  البالغات  إصدار  عن  املسؤولة  هي  الةاملي،  األغذية
 اللغات. تةدد مبادئ       ات باع  مان ألجل امليدانية واملكات  املقر مع ابلتنسيق التنفيذي اجمللس أمانة

 األربع الرمسية ابللغات الرمسية املؤسسية التواصل مواد إنتاج يتم  - والتسويق واملدافةة التواصل مواد ) ( 
 الةاملي. األغذية برانمج يف التنفيذي للمجلس

 البشرية. املوارد دليل يف اللغوية املهارات من خاصة متطلبات حتديد يتم  - البشرية املوارد )ج( 

 دليل  يف  املوظفني  على  واملطبقة  هبا  املة ف  الةمل  ولغات  الرمسية  اللغات  إل  إ افة  -  وال جمة  الةمليات )د( 
 يف الةاملي األغذية برانمج أنشطة تنفيذ عند االعتبار يف احمللية ةاللغوي واملةارف االحتياجات أخذ يتم البشرية، املوارد
  الصلة. ذات املواد إعداد وعند امليدان
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  املرجع الوثيقة قم ر  املشاركة تكياانوال املنظمات
 اإلصدار سنة
 إليها املؤدي الشبكي والراب  حتته      ن شرت الذي والةنوان املرجع الوثيقة بشأن املقدمة االقتباسات املراجةة أو

 الذرية للطاقة الدولية والوكالة املتخصصة الوكاالت

 اس اتيجية أي تذكر مل   والزراعة األغذية منظمة (16)

  للطدداقددة الدددوليددة الوكددالددة (17)
 الذرية

 احملافظني جملس الجتماعات والفرنستتتتتتية والةربية والصتتتتتتينية والروستتتتتتية واإلنكليزية ابإلستتتتتتبانية الشتتتتتتفوية ةال مج      توف ر •  
  األخرى. الفرعية وهيئاهتما جلاهنما اجتماعات فيها مبا الةا ، واملؤمتر

 الس .  الةمل  بلغات  اهلامة  الواثزق  من  وغريها  والقرارات  للجلسات  املوجز   احملا ر  السياسات  تقرير  ألجهز        ت تاح  •

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة و تتةتها الت األمان مةايري ستتلستتلة يف الستتالمة ومتطلبات الستتالمة أستتاستتيات      ت نشتتر •
 لغات. بس 

 عضو. دولة لكل اللغوية للمتطلبات       وفقا   ابلسياسات املتةلقة الصادر  املراسالت ترمجة عاتقها على األمانة أتخذ •

  وابللغات الةمل بلغات الستنة يف مرات أربع الذرية، للطاقة الدولية الوكالة جملة وهي كالة،للو  الرزيستية اجمللة تصتدر •
 الةا . واملؤمتر احملافظني جمللس الرمسية الس 

 .2018 عا  والفرنسية والةربية والصينية والروسية اإلسبانية ابللغات الشبكية املواقع        أ طلق   •
  أنشتت  حني يف والفرنستتية، والةربية والروستتية اإلستتبانية ابللغات وكالفيستتب على صتتفحات أطلق   ،2015 عا  منذ •

 أن غري ليزية،اإلنك ابللغة توي  على الوكالة وحستتتتتتتتتتاابت  .2019 عا  الصتتتتتتتتتتينية( )ابللغة  (Weibo) ويبو حستتتتتتتتتتا 
 املستهدف. ابجلمهور التغريد  مو وع يتةلق عندما آلخر، حني من أخرى بلغات      ت نشر التغريدات

  إكمال عند الدراستتتتية الدورات لرستتتتو  مايل دعم  تقدمي طريق عن أخرى لغات تةلم  على موظفيها ةالوكال تشتتتتجع •
   بنجاح. للموظفني الوكالة تتيحها الت اللغات دورات

 أو لغتني يف املطلو  الكفاء  مستتتتتتتتتتوى أثبتوا إذا اللغة بدل على احلصتتتتتتتتتول الةامة اخلدمات فئة ملوظفي حيق كما •
 األ . لغتهم  اللغة هذه تكن مل إذا الةمل، مركز لغة يف أو الس ، اللغات من أكثر

  واملشتتتتتاركة ابللغة صتتتتتلة ذات تذكارية مناستتتتتبات تنظيم  خالل من اللغوي التنوع وأمهية بقيمة االع اف تةزيز جيري •
 لل مجة. الدويل واليو  املدصصة اللغات أي  مثل بفاعلية، فيها

  املددددددين الطريان منظمدددددة (18)
 الدول

  ابالجتماعات صتتتتلته حيث من الدويل املدين الطريان ملنظمة االستتتت اتيجية األهداف مع       متاما   اللغات تةلم  دعم  كامليت  
 األعضاء. الدول لفازد  التنفيذ الس اتيجيات       دعما   واملنشورات االجتماعات وواثزق

 وفةالية والتزا  سالسة :2021-2018 البشرية املوارد اس اتيجية GB.331/PFA/13 2017 الدولية العمل منظمة (19)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ 
wcms_759217.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_759217.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_759217.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_759217.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_759217.pdf
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  املرجع الوثيقة قم ر  املشاركة تكياانوال املنظمات
 اإلصدار سنة
 إليها املؤدي الشبكي والراب  حتته      ن شرت الذي والةنوان املرجع الوثيقة بشأن املقدمة االقتباسات املراجةة أو

 2017-2016 ال انمج تنفيذ عن تقريرال 2016 -

www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/reporting/WCMS_ 
619594/lang--en/index.htm 

 الدولية الةمل ملنظمة الرمسية الواثزق خدمة سياسة - -

  للتحرير وجتهيزها وإعدادها الرمسية الواثزق ختطي      حتك م  الت الستتتتياستتتتة تنفيذ هو هذه الداخلية اإلدار  يقةوث من اهلدف
 اإلن ن . شبكة متاحة غري وهي وال مجة.

 واملنشورات والواثزق اللغات ب تيبات املةين الدويل السنوي االجتماع توصيات اتباع   الدولية البحرية املنظمة (20)

 الدددددددددددددول االحتدددددددددددداد (21)
 لالتصاالت

 اس اتيجية أي تذكر مل  

  الثتانيتة التدور  الةتا ، املؤمتر حمتا تتتتتتتتتتتتتتر اليونسكو (22)
 :2 اجلزء ،2003 ابريس، والثالثون،
  األعمتتتتتتال جتتتتتتدول من 5-8 البنتتتتتتد
 ابملداوالت املتةلق

 ين"السي   ابجملال االنتفاع وتةميم  واستددامه اللغوي التةدد تةزيز بشأن "توصية 2003

https://en.unesco.org/sites/default/files/ara_-_recommendation_concerning_the_promotion_and_ 
use_of_multilingualism_and_universal_access_to_cyberspace.pdf 

 اس اتيجية أي تذكر مل   العاملية السياحة منظمة (24)

 اس اتيجية أي تذكر مل   العاملي الربيدي االحتاد (25)

   اللغوية" "التةددية عن امليةالة الصحة ملنظمة الةا  املدير تقرير EB144/38 2018 العاملية الصحة منظمة (26)
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_38-ar.pdf  

  للملكيدة العدامليدة املنظمدة (27)
 الفكرية

A/48/11، وA/48/11ADD، 
 A/49/15و

 2011و 2010 أيلول/سبتم  الفكرية، امللكية ملنظمة الةامة اجلمةية اعتمدهتا الت لغاتال سياسة 2011و 2010

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_48/a_48_11.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_48/a_48_11_add.pdf. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_49/a_49_15.pdf. 

WO/PBC/22/16 2014 الفكرية امللكية منظمة يف اللغات سياسة تنفيذ عن وامليزانية ال انمج للجنة مرحلي تقرير 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/reporting/WCMS_619594/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/reporting/WCMS_619594/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/reporting/WCMS_619594/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/reporting/WCMS_619594/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/reporting/WCMS_619594/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/reporting/WCMS_619594/lang--en/index.htm
https://en.unesco.org/sites/default/files/ara_-_recommendation_concerning_the_promotion_and_use_of_multilingualism_and_universal_access_to_cyberspace.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/ara_-_recommendation_concerning_the_promotion_and_use_of_multilingualism_and_universal_access_to_cyberspace.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/ara_-_recommendation_concerning_the_promotion_and_use_of_multilingualism_and_universal_access_to_cyberspace.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/ara_-_recommendation_concerning_the_promotion_and_use_of_multilingualism_and_universal_access_to_cyberspace.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_38-en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_48/a_48_11.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_48/a_48_11_add.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_49/a_49_15.pdf
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  املرجع الوثيقة قم ر  املشاركة تكياانوال املنظمات
 اإلصدار سنة
 إليها املؤدي الشبكي والراب  حتته      ن شرت الذي والةنوان املرجع الوثيقة بشأن املقدمة االقتباسات املراجةة أو

 الفكرية امللكية ملنظمة الرمسية الواثزق ترمجة بشأن إداري أمر 2019 05/2019 اإلداري األمر

   اإلن ن ( على متاحة غري داخلية: )وثيقة

  لألرصددداد العاملية املنظمة (28)
 الوية

   اس اتيجية أي تذكر مل  
  الالز  التمويل خيصتتتتتتتتتص أن الةا  األمني إل األعضتتتتتتتتتاء الدول طلب  اجلوية، لألرصتتتتتتتتتاد عشتتتتتتتتتر الثامن الةاملي املؤمتر يف

  والتةليمية الفنية املنشتتتتورات من اك  عدد إنتاج بقصتتتتد والنشتتتتر، ال مجة تكنولوجيات من استتتتتجد ما يف لالستتتتتثمارات
   اجلوية. لألرصاد الةاملية املنظمة لدى لرمسيةا اللغات جبميع

   االستبيان. على      ردا   اجلدول هذا يف املدرجة غري املش كة التفتيش وحد  يف املشاركة املنظمات تقد  مل :مالحظة
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 اخلامس املرفق

 نظماتامل قول حسددددددب  ،(JIU/REP/2011/4) اللغات تعدد بشدددددد ن 2011 عام تقرير  يف  وردت توصددددددية 15 تنفيذ حالة  
 2020 عام يف املشرتكة، التفتيش وحدة يف املشاركة

 املشرتكة   التفتيش   وحدة   ف           املشار كة   املنظمات 

 JIU/REP/2011/4 التقرير يف الوارد  التوصيات

  التوصية
1 

  التوصية
2 

  التوصية
3 

  التوصية
4 

  التوصية
5 

  التوصية
6 

  التوصية
7 

  التوصية
8 

  التوصية
9 

  التوصية
10 

  التوصية
11 

  لتوصيةا
12 

  التوصية
13 

  التوصية
14 

  التوصية
15 

 والربامج  الصناديق

        - -     -  املتحدة األمم 1

 بفريوس املعين املشدددددددددددرتك املتحددددة األمم برانمج 2
 البشرية/اإليدز املناعة نقص

               

 - - -   - - - - - - -  - - األونكتاد 3

                الدولية التجارة مركز 4
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 املشرتكة   التفتيش   وحدة   ف           املشار كة   املنظمات 

 JIU/REP/2011/4 التقرير يف الوارد  التوصيات

  التوصية
1 

  التوصية
2 

  التوصية
3 

  التوصية
4 

  التوصية
5 

  التوصية
6 

  التوصية
7 

  التوصية
8 

  التوصية
9 

  التوصية
10 

  التوصية
11 

  لتوصيةا
12 

  التوصية
13 

  التوصية
14 

  التوصية
15 

 - - - -  - - -  - -  - -  الذرية الطاقة وكالة 17

   -   -        -  الدول املدين الطريان منظمة 18

   -   - -    -   -  الدولية العمل منظمة 19

   -   -        -  الدولية البحرية املنظمة 20

   -   -     -   -  االتصاالت احتاد 21

   -   - - -   -   -  اليونسكو 22

      -          اليونيدو 23

 - - - - - - - - - - - - - - - العاملية السياحة منظمة 24

  - - -  -     -   -  العاملي الربيدي االحتاد 25

   -   -     -   -  العاملية الصحة منظمة 26

  - -   -        -  الفكرية امللكية منظمة 27

  - -   -     -   -  الوية األرصاد منظمة 28

 مالحظات:

 ابلقبول حظي 

      ن فذت    

 تنفيذها( يف      ي شرع مل أو تنفيذها       )جار        تنف ذ مل    

 ابلقبول حتظ مل

      ت قبل مل    

 للتطبيق( قابلة )غري منها فازد  ال  - 

     حتد ث مل أو إليها        ي تطر   مل

 املتحد ( لألمم الةامة األمانة اختصاص  من تقع أو /4/2011JIU/REP التقرير من       جزءا   املشاركة املنظمة تكن )مل إليها        ي تطر   مل    
 التتبع  نظا  على  تةقي   )املصتدر: املشت كة  التفتيش وحد  جتريه الذي  احلايل  راضاالستتة من       جزءا    ليست  املشتاركة  املنظمة  ولكن ، /4/2011JIU/REP  التقرير ستابق وق  يف  )تناوهلا     حتد ث مل    

 .اإلن ن (( شبكة على
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 السادس املرفق

 وعلى املشدرتكة التفتيش وحدة  يف املشداركة املنظمات يف اللغات تعدد  شدؤون تنسديق وجهات اللغات تعدد شدؤون منسدقو  
 2020 حزيران/يونيه 15 يف ابلتنسيق، املعين املتحدة ألمما منظومة يف التنفيذيي الرؤساء جملس مستوى 

  وحااااادة  ف  املشاااااااااااااااااااركاااااة  املنظماااااات 
   اللغات تةدد شؤون تنسيق جهة   اللغات تةدد شؤون منسق املوظفني(  )عدد  املشرتكة  التفتيش 

  اللغات  تعدد  شاااااااااااا و    تنسااااااااااااي   جهة 
  الاؤساااااااااااااااااااااا   جمالا   مسااااااااااااااتاو   عالا  

 مالحظات التنفيذيني 

 وبراجمها وصناديقها املتحدة األمم

 لدألمدم  الدعددددددامددددددة األمددددددانددددددة 1
 )أ((33 791) املتحدة

 إلدار   الةتتا  األمني وكيتتل •
  الةتتامتتة اجلمةيتتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون
 واملؤمترات

  تنستتتتتتتتتتتتتيق شتتتتتتتتتتتتتؤون يف       يدعم ه
 من:     كل    اللغات تةدد

 وكتتتيتتتتتتتل  متتتكتتتتتتتتتتت  رزتتتيتتتس •
  شتؤون إلدار  الةا  األمني
 واملؤمترات الةامة اجلمةية

  اإلعال  شتتتتتتتتتتتتتتؤون موظ  •
   اللغات وتةدد

  شتتتتتتبكة تضتتتتتتم  التنسددددديق: هاتج شدددددبكة
 75 الةامة لألمانة التابةة التنستتتتيق جهات
 الرزيستتتتتتتتتتتتتية التنستتتتتتتتتتتتتيق )جهات        مستتتتتتتتتتتتتؤوال  
 من ومةظمهم  - اجملموع يف ومنتتتتاوبوهتتتتا(

  ورؤستتتتتاء مديرون فيهم  مبن املديرين، كبار
 آخر.        وكياان   إدار  51 من - دوازر

   :مالحظة

  التفتيش  وحد   اختارت  املستتتتاحة،  القتصتتتتاد 
 وظتاز   من  انتقتته  متا  تةرض  أن  املشتتتتتتتتتتتتت كتة 
  51 أصتتتتتل   من  إدار    14  يف  التنستتتتتيق  جهات 
   الص .  هذا   حت   أدانه،  آخر  وكيان  إدار  
  املتبقية  37 التتتتتت  الةامة األمانة كياانت  انظر

  عنوان حتتتتت  األخري الةمود يف املتتتتدرجتتتتة
 على       مبي نتتتتة هي كمتتتتا  أو "مالحظتتتتات"،
 اجلمةية شتتتتتتتتتتؤون إلدار  الرمسية الصتتتتتتتتتتفحة
 اإلن ن   شبكة على راتواملؤمت الةامة

www.un.org/dgacm/sites/www.un.o

rg.dgacm/files/pdf/Multilingualism/

multilingualism_focal_points_25-

08-2020.pdf 

  شتتتتؤون إلدار  الةا  األمني وكيل •
  واملتؤمتترات، التةتتتتتتتامتتتتتتتة اجلتمتةتيتتتتتتتة
  تةدد لشتتتتتتتتؤون        منستتتتتتتتقا   بصتتتتتتتتفته
  لألمم الةتامتة األمتانتة يف اللغتات
  الرؤستتتتتتتتتتتتاء جملس ياد )ق املتحد 

 التنفيذيني(

 جهات  وظاز         تبني    مل  الت  الةامة  األمانة   يف  املتبقية   37  التتتتتت  الكياانت  أما 
  إل           استتتتتنادا   األجبدي،  )ابل تي   فهي  اجلدول   هذا   يف   هلا  التابةة  التنستتتتيق 
 :الراب   هتتتتذا  على  متتتتتاحتتتتة  القتتتتازمتتتتة،  من  إلك ونيتتتتة  نستتتتتتتتتتتتتدتتتتة  أحتتتتدث 

www.un.org/dgacm/sites/www.un.org.dgacm/files/pdf/Mu

ltilingualism/multilingualism_focal_points_25-08-

2020.pdf 

  االقتصادية  الشؤون  إدار   اإلرها ،  مكافحة  للجنة  التنفيذية  املديرية
  وبناء الستتتياستتتية الشتتتؤون إدار  الةمليايت، الدعم  إدار  واالجتماعية،
  بةثة قيات،األخال مكت  واألمن، الستتتتتالمة شتتتتتؤون إدار  الستتتتتال ،
 املتحتتتد   األمم  بةثتتتة هتتتايت، يف الةتتتدالتتتة نظتتتا  لتتتدعم  املتحتتتد  األمم 

  أفريقيتتا مجهوريتتة يف االستتتتتتتتتتتتتتتقرار لتحقيق األبةتتاد املتةتتدد  املتكتتاملتتة
  بةثة الغربية، الصتتتتحراء يف لالستتتتتفتاء املتحد  األمم  بةثة الوستتتتطى،
  الكونغو مجهوريتتتتة يف االستتتتتتتتتتتتتتتقرار لتحقيق املتحتتتتد  األمم  منظمتتتتة
  اإلنسانية، الشؤون تنسيق  مكت  الةدل، إقامة مكت  ميقراطية،الد

  مكت  الستتتتتتتتتتالح، نزع شتتتتتتتتتتؤون مكت  اإلرها ، مكافحة مكت 
  حلقو  املتحد  األمم  مفو تتتتتتتتتتتتية الوستتتتتتتتتتتتاطة، وخدمات املظامل أمني

  النامية والبلدان      منوا   البلدان ألقل الستتتتتامي املمثل مكت  اإلنستتتتتان،
 املتحد   األمم  مكت  النامية، غري الص اجلزرية والدول الساحلية غري

 مكتتت   القتتانونيتتة، الشتتتتتتتتتتتتتتؤون مكتتت  التتداخليتتة، الرقتتابتتة خلتتدمتتات
  لألمني اخلاص املبةوث مكت  أفريقيا، لشتتتتتؤون اخلاص املستتتتتتشتتتتتار

  املةنيتتة الةتتا  لألمني اخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثلتتة مكتتت  )بورونتتدي(، الةتتا 
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  وحااااادة  ف  املشاااااااااااااااااااركاااااة  املنظماااااات 
   اللغات تةدد شؤون تنسيق جهة   اللغات تةدد شؤون منسق املوظفني(  )عدد  املشرتكة  التفتيش 

  اللغات  تعدد  شاااااااااااا و    تنسااااااااااااي   جهة 
  الاؤساااااااااااااااااااااا   جمالا   مسااااااااااااااتاو   عالا  

 مالحظات التنفيذيني 

  املةنية  الةا لألمني اخلاصتة املمثلة مكت  املستل ، والنزاع ابألطفال
  لتقتتتدمي املتحتتتد  األمم  بةثتتتة النزاع، حتتتاالت يف اجلنستتتتتتتتتتتتتتي ابلةن 
  إل املستتتتتاعد  لتقدمي املتحد  األمم  بةثة أفغانستتتتتتان، إل املستتتتتاعد 
  الستتتتال  حلفظ املتحد  األمم  قو  اإلمنازي، التنستتتتيق مكت  الةرا ،
 املتحد   األمم  مكت  لبنان، يف املؤقتة املتحد  األمم  قو  ق ص، يف
 للحد  املتحد   األمم  مكت   بيساو،   -  غينيا   يف  السال   لبناء  ملتكامل ا 
 مةهتتد  ألبيي،  املؤقتتتة  األمنيتتة  املتحتتد   األمم  قو   الكوارث،  خمتتاطر  من 
  املؤقتتتة لإلدار   املتحتتد   األمم  بةثتتة  والبحتتث،  للتتتدريتت   املتحتتد   األمم 
 -  الستتتاحل  ومنطقة  أفريقيا  لغر   املتحد   األمم  مكت   كوستتتوفو،   يف 
  اإلقليمي املتحتتتتد   األمم  مركز  املدتلطتتتتة،  ونيجريي  الكتتتتامريون  جلنتتتتة 

  لتقدمي املتحد   األمم  بةثة  آستتتتتيا،  وستتتتت   ملنطقة  الوقازية  للدبلوماستتتتتية 
 اهلدنة  ملراقبة  املتحد   األمم  هيئة  الصومال،  إل  املساعد  

  الةامة اجلمةية شتتتتتتتتؤون إدار 
 واملؤمترات

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
  املتحد 

  الواثزق، شتتتتتتتتتتتةبة املراجةني، كبار  أحد •
 االنكليزية ال مجة دازر 

  الشتتتفوية ال مجة قستتتم  شتتتفوي، م جم  •
 والنشر االجتماعات شةبة الروسية،

_  

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا الةاملي التواصل إدار 
 املتحد 

 االجتمتتتاعتتتات، تغطيتتتة قستتتتتتتتتتتتتتم  رزيس •
 اإلعال  ووساز  األخبار شةبة

 الةاملية بكةالش خدمات قسم  رزيس •

_  

  االستتتتتتتتتتتتتتتتت اتتتتتيتتتتجتتتتيتتتتتتتات إدار 
  اإلداريتتتة والستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتات

 االمتثال ومسازل

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

 املنسقني كبري •

 مةاون خبري •

_  

  االستتتتتتتتتتتتتتتتت اتتتتتيتتتتجتتتتيتتتتتتتات إدار 
  اإلداريتتتة والستتتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتات

  االمتثتال/مكتت  ومستتتتتتتتتتتتتتازتل
 البشرية املوارد

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

 التنظيمي التطوير قسم  رزيس •

 قتتدرات إمنتتاء جمتتال يف       مةتتاو ن موظ  •
 املوظفني

_  
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  وحااااادة  ف  املشاااااااااااااااااااركاااااة  املنظماااااات 
   اللغات تةدد شؤون تنسيق جهة   اللغات تةدد شؤون منسق املوظفني(  )عدد  املشرتكة  التفتيش 

  اللغات  تعدد  شاااااااااااا و    تنسااااااااااااي   جهة 
  الاؤساااااااااااااااااااااا   جمالا   مسااااااااااااااتاو   عالا  

 مالحظات التنفيذيني 

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا  السال  عمليات إدار 
 املتحد 

 الةتتتتتتتا  األمني وكيتتتتتتتل مكتتتتتتتت  رزيس •
   السال  حفظ لةمليات

 األمني وكيتتتتل مكتتتتت         مةتتتتاو ن، خبري •
   السال  حفظ لةمليات الةا 

_  

  لألمني التنفيتتتتتتذي املكتتتتتتت 
 الةا 

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

  _ والتنظيم  اإلدار  رزيس •

  يف املتحتتتتتتد  األمم  مكتتتتتتت 
 جني 

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

 املؤمترات إدار  شةبة مدير  •

 الشفوية ال مجة دازر  رزيسة •

_  

  يف املتحتتتتتتد  األمم  مكتتتتتتت 
 نريوي

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

  _       الحقا        ي نفى أو      يؤك د •

  يف املتحتتتتتتد  األمم  مكتتتتتتت 
 فيينا

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

  ابللغة واملكتبة النشتتتتتتتتتتتتتر قستتتتتتتتتتتتتم  رزيس •
 اإلنكليزية

 املؤمترات إدار  دازر         م راجع، •

_  

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا ألفريقيا االقتصادية اللجنة
 املتحد 

 تاملؤمترا إدار  قسم  رزيس •
 املنشورات قسم  رزيس •

_  

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا ألورواب االقتصادية اللجنة
 املتحد 

  _ الديوان رزيس •

  ألمريكا االقتصتتتتتتتتادية اللجنة
  التبتحتر ومتنتطتقتتتتتتتة التالتتيتنتيتتتتتتتة
 الكارييب

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

 املنشتتتتتتتتتتتتتتورات شتتتتتتتتتتتتتتةبة قستتتتتتتتتتتتتتم، رزيس •
 الشبكية واخلدمات

 شتتتتتتتتتتتتةبة االنكليزية، ةاللغ وحد  رزيس •
 الشبكية واخلدمات املنشورات

_  
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  وحااااادة  ف  املشاااااااااااااااااااركاااااة  املنظماااااات 
   اللغات تةدد شؤون تنسيق جهة   اللغات تةدد شؤون منسق املوظفني(  )عدد  املشرتكة  التفتيش 

  اللغات  تعدد  شاااااااااااا و    تنسااااااااااااي   جهة 
  الاؤساااااااااااااااااااااا   جمالا   مسااااااااااااااتاو   عالا  

 مالحظات التنفيذيني 

  االقتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتتتتتة التتتلتتتجتتتنتتتتتتتة
  واحملي  آلستتتتتتتتيا واالجتماعية
 اهلادئ

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

 والواثزق  املؤمترات  خدمات  قسم   رزيس •

 الفرنسية ال مجة وحد  م جم، •

_  

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا اإلسكوا
 املتحد 

 املؤمترات خدمات سمق رزيس •

 التحرير مساعدي كبار  أحد •

_  

  املدددتدددحدددددددة األمدددم بدددرانمدددج 2
  بدفدريوس املدعدين املشدددددددددددرتك

  البشدددددددددددريددة/ املندداعددة نقص
 (688) اإليدز

  )التحرير( االتصاالت مدير • _ _

  املددددتددددحدددددددة األمددددم مددددؤمتددددر 3
   )أ(والتنمية للتجارة

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

 عا  أمني انز  •

 الواثزق إدار  قسم رزيس، •

  عا  أمني انز  •

  الدددددددولديددددددة الدتدجددددددارة مدركدز 4
(287) 

_ _ _  

  املدددتدددحدددددددة األمدددم بدددرانمدددج 5
 (7 013) اإلمنائي

  ترمجة      حمل  ل • ترمجة      حمل  ل • _

  املدددتدددحدددددددة األمدددم بدددرانمدددج 6
   )أ(للبيئة

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

  إداري موظ  •
 أو      تؤك د بديلة تنسيق )جهة مسؤول •

 الحقا(      ت نفى

  شتتتتتتتتتتتتةبة بشتتتتتتتتتتتترية، موارد موظ  •
  املؤسسية اخلدمات

  داخلية، اتصتتتتتتتتتاالت أخصتتتتتتتتتازي •
   االتصاالت شةبة

 

  املتحدددة األمم صدددددددددددندددو  7
 (2 781) للسكان

_ 
_ 

  وتنستتتتتتتتتتتتتتيق، ختطي  أخصتتتتتتتتتتتتتتازي •
 البشرية املوارد شةبة
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  وحااااادة  ف  املشاااااااااااااااااااركاااااة  املنظماااااات 
   اللغات تةدد شؤون تنسيق جهة   اللغات تةدد شؤون منسق املوظفني(  )عدد  املشرتكة  التفتيش 

  اللغات  تعدد  شاااااااااااا و    تنسااااااااااااي   جهة 
  الاؤساااااااااااااااااااااا   جمالا   مسااااااااااااااتاو   عالا  

 مالحظات التنفيذيني 

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا   )أ(املتحدة األمم موئل 8
 املتحد 

  التنستتتتتتتتتتتتتتيق، يموظف كبتتتار  أحتتتد • _
  مستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتار برانمج شتتتتتتتتتتتتتتةبتتة

  حافظة تطوير الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات،
 ال امج

 

  املتحدددددة  األمم  مفوضدددددددددديددددة  9
 ( 197 10)  الالجئي  لشؤون 

  الفرنسية  اللغة م مجي  كبار  أحد • _ _

  اتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت، أخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازتتتتتتتتي • _ _ (14 474) اليونيسيف 10
  الرقمية االس اتيجية

 احملتتتوى  استتتتتتتتتتتتتتت اتتيتجتيتتتتتتتة رزتيتس، •
 تاالتصاال شةبة الةاملي،

 املراسالت: ألغراض إ افة

o الرقمية االس اتيجية رزيس 

o االتصاالت شةبة إنتاج، أخصازي 

  املددتددحدددددددة األمددم مددكددتددددددب 11
  ابملددددددددخدددددددددرات املددددددددعددددددددين

   )أ(والرمية

  لألمم الةتتامتة األمتانتة يف كمتتا
 املتحد 

 ابللغة واملكتبة النشر قسم رزيس •
 اإلنكليزية

 املؤمترات إدار  قسم        م راجع، •

_  

  املشدددددداريع اتخدم مكتب 12
(744) 

 مكت  الشراكات، أخصازي • _ _
 خدمات ملكت  التابع االتصال
 نيويورك يف املشاريع

 

 يف األونروا متثيل مكت  مدير • _ _ (236) األونروا 13
 نيويورك

 

  للمرأة املتحدددة األمم هيئددة 14
(934) 

 املطبوعات إنتاج أخصازي • املسؤول منص      حيد د مل • _
 املؤسسي والتوسيم
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  وحااااادة  ف  املشاااااااااااااااااااركاااااة  املنظماااااات 
   اللغات تةدد شؤون تنسيق جهة   اللغات تةدد شؤون منسق املوظفني(  )عدد  املشرتكة  التفتيش 

  اللغات  تعدد  شاااااااااااا و    تنسااااااااااااي   جهة 
  الاؤساااااااااااااااااااااا   جمالا   مسااااااااااااااتاو   عالا  

 مالحظات التنفيذيني 

  العددددداملي األغدددددذيدددددة برانمج 15
(680 6) 

_ _   

 الذرية للطاقة الدولية والوكالة املتخصصة الوكاالت

  والزراعدددة األغدددذيدددة منظمدددة 16
(3 108) 

  االجتمتتاعتتات برجمتتة دازر  رزيس • _ _
 الواثزق وإعداد

 

  للطددداقدددة الددددوليدددة الوكدددالدددة 17
 (2 547) الذرية

 املؤمترات خدمات شةبة مدير • _
 اإلدارية الشؤون  إدار  والواثزق،

  املؤمترات خدمات شتتتتتتتتتتةبة مدير •
 اإلدارية الشؤون إدار  والواثزق،

 

  املدددددددين الددطددريان مددنددظددمددددددة 18
 (797) الدول

 متتكتتتتتتتتتت   متتتتتتتديتتر انزتتتتتتت  •
  دازرات واخلتتدمتتات، اإلدار 
 واملنشورات اللغات

 اإلدار   مكتتتتتتتت  متتتتتتتدير انزتتتتتتت  • _
 التتلتتغتتتتتتتات  دازتترات واخلتتتتتتتدمتتتتتتتات،
 واملنشورات

 

   ةالددددددوليددددد  العمدددددل منظمدددددة 19
(3 171) 

 والةالقات الواثزق إدار  مسؤول، • _

 تنمية إدار  يف مسؤول مسؤول، •
 االتصاالت إدار  البشرية، املوارد
 واإلعال 

  اإلستتتتتتتتتتتتتتبانية ال مجة وحد  رزيس •
 إدار   التتتتتتتترمستتتتتتتتيتتتتتتتتة، لتتتتتتتتلتتتتتتتتواثزتتتتتتتتق
  والواثزق الرمسيتتتتتة االجتمتتتتتاعتتتتتات
 الرمسية الواثزق فرع والةالقات،

 

  الددددوليدددة البحريدددة املنظمدددة 20
(264) 

   املؤمترات شةبة مدير • املؤمترات شةبة مدير • _

  لالتصدداالت الدول االحتاد 21
(727) 

 التتتتلتتتتغتتتتتتتة  قستتتتتتتتتتتتتتتتتم  رزتتتتيتتتتس •
  املؤمترات إدار  اإلستتتتبانية،
 واملنشورات

  اإلستتتتتتتتتتتبانية، اللغة قستتتتتتتتتتتم  رزيس • _
 واملنشورات املؤمترات إدار 

 

  مجةيات شتتةبة برامج، أخصتتازي • _ _ (206 2) اليونسكو 22
 واإلعال  االتصال قطاع املةرفة،
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  وحااااادة  ف  املشاااااااااااااااااااركاااااة  املنظماااااات 
   اللغات تةدد شؤون تنسيق جهة   اللغات تةدد شؤون منسق املوظفني(  )عدد  املشرتكة  التفتيش 

  اللغات  تعدد  شاااااااااااا و    تنسااااااااااااي   جهة 
  الاؤساااااااااااااااااااااا   جمالا   مسااااااااااااااتاو   عالا  

 مالحظات التنفيذيني 

  خارجية عالقات موظ  • _ _ (627) اليونيدو 23

  العدامليدة السددددددددددديداحدة منظمدة 24
(83) 

  اللغات خدمات رزيس • _ _

  العددددداملي الربيددددددي االحتددددداد 25
(268) 

  اإلنكليزية ال مجة دازر  رزيس، • _ _

 العاملية الصحة منظمة 26

(153 8) 

  بشرية موارد موظ  • _ _

 1) الفكريدة يدةامللك منظمدة 27

209) 

        حديثا        ع ني   اللغات شةبة مدير • اللغات شةبة مدير • _

  الويددة األرصدددددددددددداد منظمددة 28
(315) 

 خدمات إدار  مدير، •
 اإلدار 

 واملؤمترات اللغات دازر  مدير، • _
  املش كة واخلدمات

 

م  ن فقتد واجلرميتة، ابملدتدرات املةين املتحتد  األمم  ومكتت  تحتد امل األمم  وموزتل للبيئتة املتحتد  األمم  وبرانمج األونكتتاد موظفي عتدد       يت ذ كر مل )أ(  األمتانتة موظفي عتدد جمموع يف        تتتتتتتتتتتتتت 
   املتحد . لألمم  الةامة
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 السابع املرفق

 وحدة يف املشددددددددداركة املنظمات  يف اإلدارة جمالس أو التشدددددددددريعية اهليئات إىل الدورة قبل ما واثئق لتقدمي النهائية املواعيد  
 2020 عام يف شرتكةامل التفتيش

 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

 وبراجمها وصناديقها دةاملتح األمم

   املتحدة لألمم العامة األمانة (1)

 الواثزق الةامة اجلمةية

- 

  الثامن، الفصتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتادس، املرفق
 (98 )ص. )أ( 107 املاد 

 العامة للجمعية الداخلي النظام

A/520/Rev.18 

 يوما 60 املؤق  األعمال جدول بشأن (4 )ص. 12 املاد  تتوقع مالحظة:

   التتتتترابتتتتتع التتتتتبتتتتتتتا  متتتتتن 11 املتتتتتتتاد  أي  مخسة   الواثزق األمن جملس
 (10 )ص.

 املؤق  الداخلي النظام

www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure 

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس
- - - 

 واالجتماعي االقتصادي للمجلس الداخلي النظام

E/5715/REV.2 

 أسابيع ثالثة املؤق  األعمال جدول بشأن (9 )ص. 9 املاد  تتوقع مالحظة:

 الداخلي ونظامها ألفريقيا االقتصادية اللجنة اختصاصات (7 )ص. 5 املاد  الثاين، الفصل       يوما   42 الواثزق ألفريقيا االقتصادية اللجنة

www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-

rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf 

 الداخلي ونظامها ألورواب االقتصادية اللجنة اختصاصات (4 )ص. 3 املاد  األول، الفصل       يوما   42 الواثزق ألورواب االقتصادية اللجنة

E/ECE/778/Rev.5 

http://undocs.org/en/A/520/Rev.18
http://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure
http://undocs.org/en/E/5715/REV.2
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf
http://undocs.org/en/E/ECE/778/Rev.5
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

  ألمريكتتتا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتة اللجنتتتة
   الكارييب البحر ومنطقة الالتينية

   الداخلي ونظامها الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة اختصاصات (10 )ص. 3 املاد  األول، الفصل أسابيع ستة الواثزق

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

  واالجتماعية االقتصتتتتتتتادية اللجنة
   ادئهلا واحملي  آلسيا

   الداخلي ونظامها آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة اختصاصات (9 )ص. 2 املاد  األول، الفصل       يوما   42 الواثزق
www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_EN.pdf 

 اإلسكوا
- - - 

 الداخلي ونظامها آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة اختصاصات

E/ESCWA/2016/TOR 

 أسابيع ستة املؤق  األعمال جدول من الثاين الفصل من (9 )ص. 6 املاد  تتوقع مالحظة:

   البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املعين املشرتك تحدةامل األمم برانمج (2)

 بفريوس املعين املشددددددددددرتك املتحدة األمم لربانمج التابع الربانمج تنسدددددددددديق جملس عمل طريقة (3 )ص. 17 الفقر  هنازي موعد يوجد ال الواثزق ال امج تنسيق جملس
   البشرية/اإليدز املناعة نقص

www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_modus_operandi_en.pdf 

 األونكتاد (3)

  2-4 املتتتتتتتاد  التثتتتتتتتاين، فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلالت  90 الواثئق   املؤمتر
 (7 )ص.

 الفرعية وهيئاته لتنميةوا للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

  2-8 املتتتتتتتاد  التثتتتتتتتاين، التفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل أسابيع سبةة الواثئق   والتنمية التجار  جملس
 (50 )ص.

 الفرعية وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر يالداخل النظام

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

  2-8 املتتتتتتتاد  التثتتتتتتتاين، التفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل أسابيع سبةة الواثئق الرزيسية اللجان
 (95 )ص.

 الفرعية وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_EN.pdf
http://undocs.org/en/E/ESCWA/2016/TOR
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_modus_operandi_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

 الدولية التجارة مركز (4)

 الدولية التجارة ملركز االستئماين للصندو  االستشارية اللجنة اختصاصات - - - املش ك االستشاري قالفري

www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_IT

C/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf 

 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج (5)
  اجمللس
   التنفيذي

  املتحدة األمم وصدندو  اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس اخليالد النظام (3 )ص. 7 املاد  ،لثالثا الفصل أسابيع ستة الواثزق
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان،

DP/2011/18 

 للبيئة املتحدة األمم برانمج (6)

   مجةية
 البيئة

  2-9 املتتتتتتتاد  التثتتتتتتتاين، التفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل       يوما   49 الواثزق
 (7 )ص.

   للبيئة املتحدة األمم برانمج يف للبيئة املتحدة األمم لمعية الداخلي النظام

UNEP/EA.3/3 

 للسكان املتحدة األمم صندو  (7)

  املتحدة األمم وصدندو  اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي ظامالن (3 ص.) 7 املاد  الثاين، الفصل أسابيع ستة الواثزق التنفيذي اجمللس
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان،

DP/2011/18 

   املتحدة األمم موئل (8)

  3- 10 املتتتتتتاد  الثتتتتتتاين، لالفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        يوما   49 الواثزق املتحد  األمم  موزل مجةية
 (5 )ص.

 املتحدة األمم موئل لمعية الداخلي النظام

HSP/HA.1/HLS.2 

 البشرية للمستوطنات تحدةامل األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام ( 4 )ص.   8- 6 املاد   الرابع،  الفصل  أسابيع أربةة الواثزق التنفيذي اجمللس

HSP/HA.1/HLS.3 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf
http://undocs.org/en/DP/2011/18
http://undocs.org/en/UNEP/EA.3/3
http://undocs.org/en/DP/2011/18
https://undocs.org/en/HSP/HA.1/HLS.2
https://undocs.org/en/HSP/HA.1/HLS.3
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

 الالجئي لشؤون املتحدة األمم مفوضية (9)

 الواثزق   التنفيذية اللجنة
- 

 السامي املفوض لربانمج التنفيذية للجنة الداخلي النظام (7 )ص. 30 املاد  الثامن، الفصل

A/AC.96/187/Rev.8 

 اليونيسيف (10)

 للطفولة املتحدة األمم منظمة يف التنفيذي للمجلس الداخلي النظام (3 )ص. 6 املاد  الثاين، الفصل أسابيع ستة   الواثزق التنفيذي اجمللس

E/ICEF/177/REV.6 

 والرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب (11)

 واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعة الفنية للجان الداخلي النظام (3 )ص. 6 املاد  الثاين، الفصل أسابيع ستة الواثزق املددرات جلنة

E/5975/REV.1 

 واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعة الفنية للجان الداخلي النظام (3 )ص. 6 املاد  الثاين، الفصل أسابيع ستة الواثزق اجلنازية والةدالة اجلرمية منع جلنة

E/5975/REV.1 

 شاريعامل خلدمات املتحدة األمم مكتب (12)

  األمم وصدددددددددددندددو  اإلمنددائي، املتحدددة األمم برانمج يف التنفيددذي للمجلس الددداخلي النظددام (3 )ص. 7 املاد  الثالث، الفصل أسابيع ستة الواثزق التنفيذي اجمللس
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان، املتحدة

DP/2011/18 

 األونروا (13)

  الالجئي وتشدددددددددددغيدل إلغداثدة املتحددة األمم وكدالدة يف االسدددددددددددتشددددددددددداريدة للجندة الدداخلي النظدام (4 )ص. "،2" - الرابع الفصل أسابيع ستة الواثزق االستشارية اللجنة
 الفلسطينيي

www.unrwa.org/sites/default/files/rulesofprocedure1.pdf 

http://undocs.org/en/A/AC.96/187/Rev.8
http://undocs.org/en/E/ICEF/177/REV.6
http://undocs.org/en/E/5975/REV.1
http://undocs.org/en/E/5975/REV.1
http://undocs.org/en/DP/2011/18
http://www.unrwa.org/sites/default/files/rulesofprocedure1.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

   للمرأة املتحدة األمم هيئة (14)

  7-5 املتتتتتاد  الثتتتتتالتتتتتث، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل أسابيع أربةة الواثزق التنفيذي اجمللس
 (3 )ص.

  النسددددي بي للمسدددداواة املتحدة األمم هيئة يف التنفيذي للمجلس الداخلي النظام مشددددروع
 للمرأة( املتحدة األمم ئة)هي املرأة ومتكي

UNW/2011/6 

 العاملي األغذية برانمج (15)
 التنفيذي للمجلس الداخلي والنظام املال والنظام العامة والالئحة العام ظامالن (62 )ص. 6-الثالثة القاعد  أسابيع أربةة الواثزق التنفيذي اجمللس

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/ 

 الذرية للطاقة الدولية والوكالة املتخصصة الوكاالت

   والزراعة األغذية منظمة (16)

 األول( )اجمللد والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص  (20 )ص. 9-الثانية املاد  هنازي موعد يوجد ال الواثزق املؤمتر

www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf 

 األول( )اجمللد والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص (41 )ص. أ-6-25 املاد  هنازي موعد يوجد ال الواثزق  اجمللس

www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf 

  بعددد ممكن وقدد  أقر  يف أو املؤقدد  األعمددال جبدددول       مرف قددة الواثئق تعمم :النهددائي املوعددد
 تعميمه

 األول( )اجمللد والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص (96 )ص. 1-الثالثة املاد  هنازي موعد يوجد ال الواثزق  املالية جلنة

www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf 

   الذرية للطاقة الدولية الوكالة (17)
 الوثيقة  نوع س ح خيتل  التقارير الةا  املؤمتر

 أدىن كحد  أسابيع مخسة
 العام للمؤمتر الداخلي النظام (4 )ص. 10 املاد  الثاين، الفصل

www.iaea.org/sites/default/files/gcrules.pdf 

 السياسات رتقري أجهزة أمانة عن الصادرة الداخلية التعليمات

http://undocs.org/en/UNW/2011/6
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/
http://www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf
http://www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf
http://www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf
http://www.iaea.org/sites/default/files/gcrules.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

 املافظي جمللس املؤق  الداخلي النظام ( 7 )ص.   16 املاد   اخلامس،  الفصل  أسابيع مخسة الواثزق احملافظني جملس

www.iaea.org/sites/default/files/bgrules.pdf 

 السياسات تقرير أجهزة أمانة عن الصادرة الداخلية التعليمات

  الدول املدين الطريان منظمة (18)

  أ -10 املتتتتتتتاد  التترابتتع، التتفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل       يوما   21 الواثزق اجلمةية
 (4 )ص.

 الدول املدين الطريان منظمة لمعية الدائم الداخلي النظام

www.icao.int/publications/Documents/7600_cons_en.pdf 

   الواثزق:  اجمللس
 األول الفئة
 الثانية الفئة

 الثالثة الفئة

 الرابةة الفئة

 األقل: على

 أي  10 :األول الفئة

 أي  أربةة الثانية: الفئة

 ساعة 48 :الثالثة الفئة

 ساعة 24 :الرابةة الفئة

  26 املتتتتتتتاد  اخلتتتتتتتامس، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 (10 )ص.

 للمجلس الداخلي النظام

 www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20 

Procedure%20for%20the%20Council.pdf 
  املاد   مبوج  املرفقات تةديل أو العتماد مق حات تتضمن عمل أورا  الواثزق، من األول الفئة

 اللجتتتان من الوارد  التقتتتارير الثتتتالثتتتة، الفئتتتة أخرى  عمتتتل أورا  الثتتتانيتتتة، الفئتتتة االتفتتتاقيتتتة  من 90
  الفئتتة  17 املتتاد  مبوجتت  منشتتتتتتتتتتتتتتتأ  أخرى هيئتتات تقتتارير أو للمجلس التتتابةتتة اللجتتان أو التتدازمتتة
  األخرى الواثزق مجيع - الرابةة

   الدولية العمل منظمة (19)

   الرمسية الواثئق خدمة بش ن الدولية العمل منظمة سياسة (3 )ص. التذييل       يوما   15و أشهر ثالثة بني ما الواثزق   املؤمتر
  األعتتداد مع الرمسيتتة الواثزق مبدتل  مفصتتتتتتتتتتتتتتلتتة        قتتازمتتة   هتتذه التتداخليتتة اإلدار  وثيقتتة تتتذييتتل يف ترد

  شتتتتتتتتبكة على متاحة غري وهي للنشتتتتتتتتر. القانونية النهازية واملواعيد الكلمات من  املقرر  القصتتتتتتتتوى
   اإلن ن .

   الرمسية الواثئق خدمة بش ن الدولية العمل منظمة سياسة (4 )ص. التذييل       يوما   15 الواثزق اإلدار  جملس
  األعتتداد مع الرمسيتتة الواثزق مبدتل  صتتتتتتتتتتتتتتلتتةمف        قتتازمتتة   هتتذه التتداخليتتة اإلدار  وثيقتتة تتتذييتتل يف ترد

  شتتتتتتتتبكة على متاحة غري وهي للنشتتتتتتتتر. القانونية النهازية واملواعيد الكلمات من  املقرر  القصتتتتتتتتوى
 اإلن ن .

http://www.iaea.org/sites/default/files/bgrules.pdf
http://www.icao.int/publications/Documents/7600_cons_en.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

   الدولية البحرية املنظمة (20)

 للجمعية الداخلي النظام (47 )ص. 15 املاد  شهران الواثزق  اجلمةية

 للمجلس الداخلي النظام (69 )ص. 14 ملاد ا واحد شهر الواثزق  اجمللس

 لالتصاالت الدول االحتاد (21)

  44 املاد  شهران املق حات املفوضي املندوبي مؤمتر
 (167 .)ص

 املفوضي املندوبي مؤمتر اعتمدها اليت األساسية النصوص جمموعة

www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id 
&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD 

  عام يف املعقود املفوضددددي املندوبي مؤمتر يف          املعتمدي ن الدولية االتصدددداالت واتفاقية سددددتورد - - - اجمللس
 (2019 األساسية، النصوص ضمن )املنشور 2018

www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id 
&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD 

   اليونسكو (22)
 2018 عام طبعة والثقافة: والعلم للرتبية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص (28 )ص. 11 املاد        يوما   25 الواثزق الةا  املؤمتر

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751.page=22 

  2- 22 املتاد  الستتتتتتتتتتتتتتابع، الفصتتتتتتتتتتتتتتل       يوما   30 الواثزق التنفيذي اجمللس
 (13 .)ص

 2019 عام طبعة لليونسكو، التنفيذي للمجلس الداخلي النظام

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366759/PDF/366759eng.pdf.multi 

   اليونيدو (23)

 الصناعية التنمية جمللس الداخلي النظام   (4 .)ص 10 املاد  الثالث، الفصل       يوما   45 الواثزق الصناعية يةالتنم جملس

www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20IDB-E_0.pdf 

    8و   6 املاداتن  الثالث،  الفصل  أسابيع ستة الواثزق   وامليزانية انمجال   جلنة
 ( 4و   3 . )ص 

 وامليزانية الربانمج للجنة الداخلي النظام

www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20PBC-E_0.pdf 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751.page=22
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366759/PDF/366759eng.pdf.multi
http://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20IDB-E_0.pdf
http://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20PBC-E_0.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

   العاملية السياحة منظمة (24)

 األول( )اجمللد العاملية السياحة ملنظمة األساسية الواثئق (45 .)ص 8 املاد  هنازي موعد يوجد ال الواثزق الةامة اجلمةية

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_ 
documents_vol_I_web.pdf 

 األول( )اجمللد العاملية السياحة ملنظمة األساسية الواثئق (68 .)ص 3-4 املاد        يوما   30 الواثزق التنفيذي اجمللس

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_ 
documents_vol_I_web.pdf 

   العاملي الربيدي االحتاد (25)

 العاملي الربيدي ادلالحت العام النظام        مكررا   138و 138 املاداتن - املق حات املؤمتر

 االق احات اجملالس
 والواثزق

 2-3-14 أسابيع ستة

15-3-2 
 اإلدارة جمللس الداخلي النظام

 الربيدية العمليات جمللس الداخلي النظام

  العاملية الصحة منظمة (26)

 الواثزق الةاملية الصحة مجةية
 والتقارير

  14 املاد  أسابيع ستة
 (143 .)ص

 العاملية الصحة معيةل الداخلي النظام

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf 

 العاملية الصحة ملنظمة لتنفيذيا للمجلس الداخلي النظام (174 .)ص 5 املاد  أسابيع ستة الواثزق التنفيذي اجمللس

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf 

   الفكرية امللكية منظمة (27)

   اجلمةيات
  مةيةاجل  فيها  مبا  إدارية،  هيئة  22)

 للفكرية( امللكية ملنظمة الةامة

  يف األعضددددددددددداء للددول األخرى واهليئدات المعيدات على ينطبق الدذي العدام، الدداخلي النظدام 6-4 املواد شهران الةمل واثزق
 الفكرية امللكية منظمة

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/399/wipo_pub_399.pdf 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/399/wipo_pub_399.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 املش كة التفتيش وحد  يف

 نوع مرجع
 املةنية الوثيقة

 لتقدمي احملدد النهازي املوعد
 واملالحظات   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو           ورمز ها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر  الواثزق

  يف األعضددددددددددداء للددول األخرى واهليئدات المعيدات على ينطبق الدذي العدام، الدداخلي النظدام 6-4 املواد شهران الةمل واثزق الفكرية امللكية منظمة مؤمتر
 الفكرية امللكية منظمة

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/399/wipo_pub_399.pdf 

  امللكية منظمة يف التنستتتتتتتتتيق جلنة
 الفكرية

  يف األعضددددددددددداء للددول األخرى واهليئدات المعيدات على ينطبق الدذي العدام، الدداخلي النظدام 6-4 املواد شهران الةمل واثزق
 الفكرية امللكية منظمة

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/399/wipo_pub_399.pdf 

   الوية لألرصاد العاملية املنظمة (28)

 مذكر  املؤمتر
 إيضاحية

 أ -106 الالزحتتتة الثتتتاين، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل       يوما   30
 (65 .)ص

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

 

  -122 الالزحة الثالث، الفصتتتتتتتتتل       يوما   45 الواثزق التنفيذي اجمللس
 )68 .)ص

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، ئقالواث

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق - - الواثزق اللجان

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/399/wipo_pub_399.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/399/wipo_pub_399.pdf
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
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 الثامن املرفق

 جمالس أو التشددريعية اهليئات إىل السددجالت من وغريها واملاضددر الصددوتية والتسددجيالت التقارير لتقدمي النهائية املواعيد  
 2020 عام يف املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة املنظمات يف دارةاإل

 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

 وبراجمها وصناديقها املتحدة األمم

   املتحدة لألمم العامة األمانة (1)

  حما تتتر أو )أ(حرفية حما تتتر الةامة اجلمةية
 موجز 

 54 املتتتتاد  الثتتتتامن، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل  السرعة وجه على
 (16 )ص.

 العامة للجمعية الداخلي النظام

A/520/Rev.18 

 من        صتتتتتتتتتباحا   الةاشتتتتتتتتتر    حما ر األمن جملس
 بةتتتتتتتد عمتتتتتتتل يو  أول

 االجتماع

  49 املتتتتتاد  األول، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 (188 )ص.

 املؤق  الداخلي النظام
www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure 

 2017-2016 امللحق األمن، جملس ممارسات مرجع

www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/final_webfile_en

glish_repertoire_-1-add.20.pdf#page=201 
  54 املتتتتتاد  األول، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل السرعة وجه على حرفية

 (189 )ص.

 37 املاد  التاستتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت واالجتماعي االقتصادي اجمللس
 (15 )ص.

 واالجتماعي دياالقتصا للمجلس الداخلي النظام

E/5715/REV.2 

 38 املاد  التاستتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتل        فورا    موجز  حما ر
 (26-15 )ص.

   اإلقليمية اللجان

   املتاداتن التتاستتتتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتتتتل السرعة وجه على موجز  حما ر ألفريقيا االقتصادية اللجنة
 (15و 14 )ص. 38-39

 هبا اخلاص الداخلي والنظام ألفريقيا االقتصادية اللجنة صاتاختصا

www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-

rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf 

http://undocs.org/en/A/520/Rev.18
http://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/provisional-rules-procedure
http://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/final_webfile_english_repertoire_-1-add.20.pdf#page=201
http://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/final_webfile_english_repertoire_-1-add.20.pdf#page=201
http://undocs.org/en/E/5715/REV.2
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/eca-terms-of-reference-and-rules-of-procedure-1994_eng_print.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

  املاد  عشتتتتتتر، احلادي الفصتتتتتتل السرعة وجه على حما ر ألورواب االقتصادية اللجنة
 (14 )ص. 49

 هبا اخلاص الداخلي والنظام ألورواب االقتصادية اللجنة اختصاصات

E/ECE/778/Rev.5 

  ألمريكتتتا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتة اللجنتتتة
 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية

  إذا )فق  موجز  حما تتتتتتتتتتتتتر
         ط لب (

 46 املاد  التاستتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتل -
 (20 )ص.

  الداخلي والنظام الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصدددادية اللجنة اختصددداصدددات
   هبا اخلاص

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

  واالجتماعية االقتصتتتتادية اللجنة
 اهلادئ واحملي  آلسيا

   املتاداتن التتاستتتتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتتتتل السرعة وجه ىعل موجز  حما ر
 (22و 21 )ص. 46-47

  اخلاص الداخلي والنظام اهلاد  وامليط آلسديا واالجتماعية االقتصدادية اللجنة اختصداصدات
 www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_EN.pdf هبا

  واالجتماعية االقتصتتتتادية اللجنة
 )اإلسكوا( آسيا لغري

  إذا )فق  موجز  حما تتتتتتتتتتتتتر
         ط لب (

 32 املاد  التاستتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتل السرعة وجه على
 (11 )ص.

 هبا اخلاص الداخلي والنظام آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة اختصاصات

E/ESCWA/2016/TOR 

 31 املاد  التاستتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت
 (11 )ص.

   البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم برانمج (2)

  نقص بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم انمجلرب  التابع الربامج تنسيق جملس عمل طريقة 31 الفقر        يوما   60 تقرير ال امج تنسيق جملس
   البشرية/اإليدز املناعة

www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_modus_operandi_en.pdf 

 األونكتاد (3)

  املاد  عشتتتتتتر، احلادي الفصتتتتتتل فورا موجز  حما ر ؤمترامل
 (24 )ص. 74

  الددفددرعدديددددددة وهدديددئدددددداتدددددده والددتددنددمدديددددددة لددلددتددجددددددارة املددتددحدددددددة األمددم ملددؤمتددر الددددددداخددلددي الددنددظددددددام
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

http://undocs.org/en/E/ECE/778/Rev.5
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37200/S1420732_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_ToR-Rules_EN.pdf
http://undocs.org/en/E/ESCWA/2016/TOR
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_modus_operandi_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

  املاد  عشتتتتتتر، احلادي الفصتتتتتتل - صوتية تسجيالت   والتنمية التجار  جملس
 (66 )ص. 71

 الفرعية وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

  املاد  عشتتتتتتر، احلادي الفصتتتتتتل - صوتية تسجيالت الرزيسية اللجان
 (112 )ص. 69

 الفرعية وهيئاته والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر الداخلي النظام

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf 

 الدولية التجارة مركز (4)

 الدولية التجارة ملركز االستئماين للصندو  االستشارية اللجنة اختصاصات - - - املش ك االستشاري الفريق

www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_IT

C/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf 

 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج (5)

 13 املاد  الةاشتتتتتتتتتتتتر، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت   التنفيذي اجمللس
 (7 )ص.

  املتحدة األمم وصدندو  اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان،

DP/2011/18 

 للبيئة املتحدة األمم برانمج (6)

 66 املاد  التاستتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت البيئة مجةية
 (16 )ص.

   للبيئة املتحدة األمم برانمج يف للبيئة املتحدة األمم لمعية الداخلي النظام

UNEP/EA.3/3 

 للسكان املتحدة األمم صندو  (7)

 13 املاد  الةاشتتتتتتتتتتتتر، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية وتسجيالت تقارير التنفيذي اجمللس
 (7 )ص.

  املتحدة األمم وصدندو  اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان،

DP/2011/18 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/issmisc2019d2_en.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/DONR16768.pdf
http://undocs.org/en/DP/2011/18
http://undocs.org/en/UNEP/EA.3/3
http://undocs.org/en/DP/2011/18
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

   املتحدة األمم موئل (8)

 37 املاد  الستتتتتتتتتتتتابع، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت التنفيذي اجمللس
 (11 )ص.

 املتحدة األمم موئل لمعية الداخلي النظام

HSP/HA.1/HLS.2 

  املاد  عشتتتتتتر، احلادي الفصتتتتتتل - تيةصو  تسجيالت التنفيذي اجمللس
 (6 )ص. 14-2

 البشرية للمستوطنات املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام

HSP/HA.1/HLS.3 

 الالجئي لشؤون املتحدة األمم مفوضية (9)

 31 املتتتتاد  الثتتتتامن، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل السرعة وجه على موجز  حما ر التنفيذي اجمللس
 (7 )ص.

 السامي املفوض لربانمج التنفيذية للجنة الداخلي النظام

A/AC.96/187/Rev.8 

 واج . غري والفرنسية واإلنكليزية اإلسبانية غري بلغات املوجز  احملا ر صدور

 فاليونيسي (10)

  23 املاد  التاسع، الفصل - صوتية تسجيالت التنفيذي اجمللس
 (6 )ص.

 للطفولة املتحدة األمم منظمة يف التنفيذي للمجلس الداخلي النظام

E/ICEF/177/REV.6 

 والرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب (11)

 اجلرمية  منع  وجلنة  املددرات  جلنة
 اجلنازية والةدالة

 33 املتتتتاد  الثتتتتامن، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت
 (9 )ص.

 واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعتي الفنيتي        لل جنتي الداخلي النظام

E/5975/REV.1 

  إذا )فق  موجز  حما تتتتتتتتتتتتتر
         ط لب (

 35 املتتتتاد  الثتتتتامن، الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل السرعة وجه على
 (9 )ص.

 واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعتي الفنيتي        لل جنتي الداخلي النظام

E/5975/REV.1 

 املشاريع خلدمات املتحدة األمم مكتب (12)

 13 املاد  الةاشتتتتتتتتتتتتر، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت التنفيذي اجمللس
 (7 )ص.

  املتحدة األمم وصدندو  اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج التنفيذي للمجلس الداخلي النظام
 املشاريع خلدمات املتحدة األمم ومكتب للسكان،

DP/2011/18 

https://undocs.org/en/HSP/HA.1/HLS.2
https://undocs.org/en/HSP/HA.1/HLS.3
http://undocs.org/en/A/AC.96/187/Rev.8
http://undocs.org/en/E/ICEF/177/REV.6
http://undocs.org/en/E/5975/REV.1
http://undocs.org/en/E/5975/REV.1
http://undocs.org/en/DP/2011/18
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

 األونروا (13)

  الالجئي وتشدددددددددددغيدل إلغداثدة املتحددة األمم لوكدالدة االسدددددددددددتشدددددددددددداريدة للجندة الدداخلي النظدام ( 5 )ص. "1" خلامسا الفصل واحد شهر موجز  رحما  االستشارية اللجنة
 الفلسطينيي

www.unrwa.org/sites/default/files/rulesofprocedure1.pdf 

   للمرأة املتحدة األمم هيئة (14)

 13 املاد  الةاشتتتتتتتتتتتتر، الفصتتتتتتتتتتتتل -   صوتية تسجيالت التنفيذي اجمللس
 (5 )ص.

  النسددددي بي للمسدددداواة املتحدة األمم هيئة يف التنفيذي للمجلس الداخلي النظام مشددددروع
 للمرأة( املتحدة األمم )هيئة املرأة ومتكي

UNW/2011/6 

 العاملي األغذية برانمج (15)

  3-عشتتتتتتتتتتتتتتتر  التثتتتتتتتانتيتتتتتتتة املتتتتتتتاد  - تقارير التنفيذي اجمللس
 (72 .)ص

 التنفيذي للمجلس الداخلي والنظام املال والنظام العامة والالئحة العام ظامالن

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/ 

 الذرية للطاقة الدولية والوكالة املتخصصة الوكاالت

   والزراعة األغذية منظمة (16)

   عشتتتتتتتتتتتتتتر  الثتتتتتتتامنتتتتتتتة القتتتتتتتاعتتتتتتتد  السرعة وجه على حرفية حما ر املؤمتر
  (33و 32 )ص.

 األول( )اجمللد والزراعة لألغذية تحدةامل األمم ملنظمة األساسية النصوص

www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf 

 األول( )اجمللد والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص (88 )ص. السادسة املاد  السرعة وجه على حرفية حما ر  اجمللس

www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf 

 األول( )اجمللد والزراعة لألغذية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص (88 )ص. السادسة املاد  السرعة وجه على حرفية حما ر املالية جلنة

www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf 

http://www.unrwa.org/sites/default/files/rulesofprocedure1.pdf
http://undocs.org/en/UNW/2011/6
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/
http://www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf
http://www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf
http://www.fao.org/3/K8024E/K8024E.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

   الذرية للطاقة الدولية الوكالة (17)

  املاداتن  عشر،  اخلامس  الفصل السرعة وجه على موجز  حما ر الةا  املؤمتر
 (32و 31 )ص. 89و 88

 الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام للمؤمتر الداخلي النظام

www.iaea.org/sites/default/files/gcrules.pdf 

  املواد عشتتتتتتتر، احلادي الفصتتتتتتتل السرعة وجه على موجز  حما ر احملافظني جملس
 (20و 19 )ص. 54-56

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة حمافظي جمللس املؤق  الداخلي النظام

www.iaea.org/sites/default/files/bgrules.pdf 

  الدول املدين الطريان منظمة (18)

 65 املاد  التاستتتتتتتتتتتتع، الفصتتتتتتتتتتتتل السرعة وجه على حما ر اجلمةية
 (23 )ص.

 الدول املدين الطريان منظمة لمعية الدائم الداخلي النظام

www.icao.int/publications/Documents/7600_cons_en.pdf 

   -57 املاد  الةاشتر، الفصتل أسابيع ستة حما ر مشاريع  اجمللس
 (22 )ص

 للمجلس الداخلي النظام

www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20 

Procedure%20for%20the%20Council.pdf 

   الدولية العمل منظمة (19)

 الرمسية الواثئق خدمة بش ن الدولية العمل منظمة سياسة (4 )ص. التذييل  أشهر ثالثة   اإلجراءات سجل   املؤمتر

 األعتتداد  مع الرمسيتتة الواثزق مبدتل  مفصتتتتتتتتتتتتتتلتتة        قتتازمتتة   هتتذه التتداخليتتة اإلدار  وثيقتتة تتتذييتتل يف ترد
 شتتتتتتتتبكة  على متاحة غري وهي للنشتتتتتتتتر. القانونية النهازية واملواعيد الكلمات من املقرر  القصتتتتتتتتوى
   اإلن ن .

 املنظمة

 اهليئة

 انةقاد من أي   10 بةد حمضر شروعم
  اجللسة

 الرمسية الواثئق خدمة بش ن الدولية العمل منظمة سياسة (4 )ص. التذييل

 األعتتداد  مع الرمسيتتة الواثزق مبدتل  مفصتتتتتتتتتتتتتتلتتة        قتتازمتتة   هتتذه التتداخليتتة اإلدار  وثيقتتة تتتذييتتل يف ترد
 شتتتتتتتتبكة  على متاحة غري وهي للنشتتتتتتتتر. القانونية النهازية واملواعيد الكلمات من املقرر  القصتتتتتتتتوى
 اإلن ن .

http://www.iaea.org/sites/default/files/gcrules.pdf
http://www.iaea.org/sites/default/files/bgrules.pdf
http://www.icao.int/publications/Documents/7600_cons_en.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20190102/Doc.7559-EN%20Rules%20of%20Procedure%20for%20the%20Council.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

   الدولية البحرية املنظمة (20)

   للجمعية الداخلي النظام (49 )ص. 28 املاد  - تقارير  اجمللس

 للمجلس الداخلي النظام (71 )ص. 26 املاد  - تقارير  اجمللس

 لالتصاالت الدول االحتاد (21)

 املفوضي املندوبي مؤمتر اعتمدها اليت األساسية النصوص من جمموعة 150 املاد  - ماعاتاجت وحما ر تقارير املفو ني املندوبني مؤمتر

www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027& 
id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DB

C5DD 

  عام يف عقودامل املفوضددددي املندوبي مؤمتر يف          املعتمدي ن الدولية االتصدددداالت واتفاقية دسددددتور (15 )الفقر  81 املاد        يوما   30 موجز  حما ر اجمللس
  (2019 األساسية، النصوص يف        )ن شرا 2018

www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id= 
id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD 

   اليونسكو (22)

 التتتتتتتدور  انةقتتتتتتتاد قبتتتتتتتل   حرفية حما ر الةا  املؤمتر
  األول التتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتتاديتتتتتتتتتتتتة
 يف التنفيتتتذي للمجلس

 فيها      ت ةقد الت لستتتتتتتتتتتنةا
  املقبلة الةا  املؤمتر دور 

  املاداتن عشتر، دياحلا الفصتل
 (42 .)ص 57و 56

 2018 عام طبعة والثقافة: والعلم للرتبية املتحدة األمم ملنظمة األساسية النصوص

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751.page=22 

  املاد  عشتتتتتتر، احلادي الفصتتتتتتل - ةصوتي تسجيالت
 (42 )ص. 56-1

 2- 23 املاد  الستتتتابع، الفصتتتتل  أشهر ثالثة موجز  حما ر التنفيذي اجمللس
 (13 )ص.

 2019 عام طبعة لليونسكو، التنفيذي للمجلس الداخلي النظام

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366759/PDF/366759eng.pdf.multi 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pub-8112e178-en.pdf?expires=1578570027&id=id&accname=ocid57015274&checksum=1F9E8342E1FB495FC53BB29F86DBC5DD
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751.page=22
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366759/PDF/366759eng.pdf.multi
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

   اليونيدو (23)

 69 املاد  الةاشتتتتتتتتتتتتر، الفصتتتتتتتتتتتتل السرعة وجه على  موجز  حما ر الصناعية التنمية جملس
  (27 )ص.

 الصناعية التنمية جمللس الداخلي النظام

www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20IDB-E_0.pdf 

 70 املاد  الةاشتتتتتتتتتتتتر، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت
 (28و 27 )ص.

 58 املاد  الةاشتتتتتتتتتتتتر، الفصتتتتتتتتتتتتل - صوتية تسجيالت   وامليزانية ال انمج جلنة
 (22و 21 )ص.

 وامليزانية الربانمج للجنة اخليالد النظام

www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20PBC-E_0.pdf 

   العاملية السياحة منظمة (24)

  ملنظمة األسدداسددية الواثئق يف       املضددم ن العاملية السددياحة ملنظمة العامة للجمعية الداخلي النظام (55 )ص. 46  املاد السرعة وجه على موجز  حما ر الةامة اجلمةية
 األول( )اجمللد العاملية السياحة

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-

12/basic_documents_vol_I_web.pdf 

  األسددددداسدددددية الواثئق يف       املضدددددم ن العاملية السدددددياحة ملنظمة التنفيذي للمجلس الداخلي النظام (71 )ص. 13 القاعد  السرعة وجه على املوجز  احملا ر التنفيذي اجمللس
   األول( )اجمللد ةالعاملي السياحة ملنظمة

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_ 
documents_vol_I_web.pdf 

   العاملي الربيدي االحتاد (25)

 للمؤمترات الداخلي النظام  5-22 املاد  املقبلة الدور  قبل تقارير ملؤمترا

  موجز  حما ر   اجملالس
 اإلدارة جمللس الداخلي النظام   السرعة وجه على

 الربيدية العمليات جمللس الداخلي النظام

http://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20IDB-E_0.pdf
http://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20PBC-E_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/basic_documents_vol_I_web.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

   العاملية الصحة منظمة (26)

  وحما تتتتتتتتتتتتر حرفية حما تتتتتتتتتتتتر الةاملية الصحة مجةية
 موجز 

 العاملية الصحة لمعية الداخلي النظام (161 )ص. 91-90 املواد السرعة وجه ىعل

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf 

 العاملية الصحة ملنظمة التنفيذي للمجلس الداخلي النظام (180 )ص. 20 املاد  السرعة وجه على ز موج حما ر التنفيذي اجمللس

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf 

   الفكرية للملكية العاملية نظمةامل (27)

 مبتتا إداريتتة، هيئتتة 21) اجلمةيتتات
 ملنظمتتتتتة الةتتتتتامتتتتتة اجلمةيتتتتتة فيهتتتتتا
 للفكرية( امللكية

 املنظمة تديرها اليت واالحتادات الفكرية امللكية منظمة إدارة هليئات اخلاص الداخلي النظام (4 )ص. 5 املاد  - ملدص أو تقرير

www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_57/a_57_inf_6.pdf 

 2019 الفكرية، امللكية منظمة يف األعضاء الدول مجعيات

www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_59/a_59_9.pdf 

تفظ مباشتتتتتتتتتر بث بصرية مسةية سجالت  به      حي 
       شهرا   12 مد 

 (2 )ص. 4 الفقر 

 (2 )ص. 4 الفقر  اجتماع كل  هناية الرائسة موجز

 (2 )ص. 4 الفقر  - حريف تقرير

 املنظمة تديرها اليت واالحتادات الفكرية امللكية ةمنظم إدارة هليئات اخلاص الداخلي النظام (5 )ص. 4 املاد  - ملدص أو تقرير املؤمتر

www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_57/a_57_inf_6.pdf 

 2019 الفكرية، امللكية منظمة يف األعضاء الدول مجعيات 

www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_59/a_59_9.pdf 

تفظ مباشتتتتتتتتتر بث بصرية مسةية سجالت  به      حي 
       شهرا   12 مد 

 (2 )ص. 4 الفقر 

 (2 )ص. 4 الفقر  اجتماع كل  هناية الرزيس موجز

 (2 )ص. 4 الفقر  - حريف تقرير

 امللكية منظمة يف التنستتتتتتيق جلنة
 الفكرية

  املنظمدة تدديرهدا اليت واالحتدادات الفكريدة امللكيدة منظمدة إدارة جملدالس اخلداص الدداخلي النظدام (7 )ص. 5 املاد  - ملدص أو تقرير
www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_57/a_57_inf_6.pdf 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_57/a_57_inf_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_59/a_59_9.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_57/a_57_inf_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_59/a_59_9.pdf
file://///conf-share1/Home/Balan/www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_57/a_57_inf_6.pdf
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 املشاركة والكياانت املنظمات
 السجل نوع املش كة التفتيش وحد  يف

 احملدد النهازي املوعد
 ات واملالحظ   إليها(   امل دي   الشبكي   الؤابط   أو   ورمزها   املؤجع   الوثيقة   حتته        ن شؤت   الذي   )العنوا    املصدر  املرجع الفقر   للتقدمي

   الوية لألرصاد العاملية املنظمة (28)

  وحمتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتتتقتتتتتتتتاريتتتتتتتتر املؤمتر
 صوتية وتسجيالت

 95 الالزحتة األول، الفصتتتتتتتتتتتتتتتل -
 (62 )ص.

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

 95 الالزحتة األول، الفصتتتتتتتتتتتتتتتل - صوتية وتسجيالت حما ر التنفيذي اجمللس
 (62 .)ص

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

  والتستتتتتتتتتتتتجيالت احملا تتتتتتتتتتتتر اللجان
 الصوتية

 95 الالزحتة األول، الفصتتتتتتتتتتتتتتتل -
 (62 .)ص

 الوية لألرصاد العاملية املنظمة ،1 رقم األساسية، الواثئق

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076 

 دمو مق         يوف رها الت واملدرجات املالحظات إل ابالستتتتتتناد وحتريرها إبعدادها املوجز ، احملا تتتتتر      كت ا   غيا  يف الةامة، األمانة تقو  مفصتتتتتلة نصتتتتتوص حما تتتتتر هي احلرفية التقارير )أ(
 البصرية. السمةية السجالت وتوفرها اخلارجيني املسموع الكال  نص إظهار خدمات

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10076
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 التاسع املرفق

 صدلة ذات بياانت قدم  املشدرتكة، التفتيش وحدة يف  مشداركة منظمات يف  اللغات دوائر  هبا تسدتعي رقمية لغوية أدوات  
 2020 الثاين/يناير كانون  يف

  شبكية ورواب  مفصلة مةلومات           مطو  ريها أمساء األدوات أمساء املشاركة املنظمات

 وبراجمها وصناديقها املتحدة األمم

   املتحدة لألمم العامة األمانة (1)

  الةتتامتتة اجلمةيتتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار 
 متتراكتتز فتتيتتهتتتتتتتا )مبتتتتتتتا واملتتؤمتتترات
 مقر هلتتا: التتتابةتتة األربةتتة الةمتتل
  األمم ومكتتتت  املتحتتتد ، األمم 

  ومكتتتتتت  جني ، يف املتحتتتتتد 
 نتتتتتريوي، يف ملتتتتتتتتتتتحتتتتتتتد ا األمتتتتتم 

 يف املتتتتحتتتتتتتد  األمتم  ومتكتتتتتتتتتت 
 فيينا(

  التتتتتتتتنتتتتتتتتظتتتتتتتتا  مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع UNTERM بياانت قاعدة
  الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتل اإللك وين
 gText للنصوص

 للمصطلحات املتحد  األمم  بياانت قاعد 

https://unterm.un.org/unterm/portal/welcome 

(UNTERM)  يف اإلقليمية واللجان الرزيستتتتتتتية الةمل مراكز صتتتتتتتيانتها يف تشتتتتتتت ك لغات بعدة مصدددددطلحات قاعدة عن عبار 
 املتحد . األمم  منظومة

  املةلومات وتقد  املتحد . األمم  بةمل صتتتتتتلة ذات موا تتتتتتيع يف اصدددددطالحية وتسدددددميات مصدددددطلحات (UNTERM) وتوفر
 وال تغالية. األملانية ابللغتني مداخل     ضا  أي وهناك الرمسية، الس  املتحد  األمم  بلغات

   إيلوان

   للتحرير إيلوان

 للبحث إيلوان

         للمحاض ر إيلوان

  اإلن ن  شتتتتتتبكة على اللغوية األدوات من جناح عن عبار  وهي - احلاستتتتتتو  مبستتتتتتاعد  لل مجة املتحد  األمم  أدا  هي إيلوان
  واجهتني بني وجتمع احلرفية. حما تتتتتتترها ومدونو التحريريون املتحد  م األم م مجو يستتتتتتتتددمها لكي        خصتتتتتتتيصتتتتتتتا   املقر يف        ط و  رت
  :"tools" حت  انظر للمراجةة. واألخرى لل مجة إحدامها

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Careers-Translators 

www.youtube.com/watch?v=lLTZFjkzFt8&feature=youtu.be  

  الرمسية للغاتا مجيع يستتتتتتتتتتتتدد  والقر  املنطقية مشتتتتتتتتتتتغلي مع الكامل النص يف للبحث بذاته مستتتتتتتتتتتتقل تطبيق للبحث إيلوان
 لغات. وبثالث وبلغتني واحد  بلغة النتازج ويةرض

 واملصطلحات. املكرر  النصوص حتدد املتحد  األمم  واثزق لتحرير واجهة عن عبار  للتحرير إيلوان

 واملصطلحات. املكرر  النصوص حتدد احلرفية احملا ر لصياغة واجهة فهي         للمحاض ر إيلوان أما

https://unterm.un.org/unterm/portal/welcome
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Careers-Translators
http://www.youtube.com/watch?v=lLTZFjkzFt8&feature=youtu.be
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  شبكية ورواب  مفصلة مةلومات           مطو  ريها أمساء األدوات أمساء املشاركة املنظمات

   اإلقليمية اللجان

  املصددددددددددددطدلدحددددددات قدددددداعدددددددة ألفريقيا االقتصادية لجنةال
UNTERM وإيلوان 

   واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة 
 املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :إيلوان جناح

 الي (التك اس داد أساس على التقاسم  اخلدمات  مستوى )اتفا 

 جني  يف املتحد  األمم  مكت  يقدمها خدمات - -   ألورواب االقتصادية اللجنة

 ألمريكتتا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة اللجنتتة
 الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية

  املصددددددددددددطدلدحددددددات قدددددداعدددددددة
UNTERM وإيلوان 

   واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة 
 املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :إيلوان جناح

 التكالي ( اس داد أساس على التقاسم  اخلدمات  مستوى )اتفا 

  واالجتماعية االقتصتادية اللجنة
 اهلادئ واحملي  آلسيا

  املصددددددددددددطدلدحددددددات قدددددداعدددددددة
UNTERM وإيلوان 

   واملؤمترات الةامة ةيةاجلم شؤون إدار  حت  الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة 
 املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :إيلوان جناح

 التكالي ( اس داد أساس على التقاسم  اخلدمات  مستوى )اتفا 

  املصددددددددددددطدلدحددددددات قدددددداعدددددددة اإلسكوا
UNTERM وإيلوان 

   واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة 
 املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :إيلوان جناح

 التكالي ( اس داد أساس على التقاسم  اخلدمات  مستوى )اتفا 

  املدتدحدددددددة األمدم بدرانمدج (5)
 اإلمنائي

  املصدددطلحات بياانت قاعدة
 األمم برانمج لددى الدداخليدة
 اإلمنائي املتحدة

  التابع االتصتتتتتتاالت فريق
 املتتحتتتتتتتد   األمم  ل انمج
 اإلمنازي

  هبا تقو  الت اجلديد  ابملبادرات الصتتتتتتتلة ذات املصتتتتتتتطلحات ستتتتتتتيما وال اإلمنازي، ال انمج لدى الداخلية املصتتتتتتتطلحات قاعد 
 املنظمة
  الةمل بلغات متاح املصطلحات مةظم 

 اإلن ن  على ةمتاح ليس  وهي االستبيان، يف املصطلحات قاعد  اسم  ذكر يرد مل مالحظة:

  املدتدحدددددددة األمدم بدرانمدج (6)
 للبيئة

  املصدددددددددددددطدددلدددحدددددات  قددددداعددددددة 
UNTERM 

 مدن  اآللديدددددة  الدرتمجدددددة  بدرانمدج 
 SDL Trados شركة 

  التنوع اتفتتتتتتاقيتتتتتتة موظفو
  SDL شركة البيولوجي،

 واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوارد الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة

 احلاسو . مبساعد  ال مجة برامج سو  يف رازد  شركة تنتجها احلاسو  مبساعد  ترمجة دا أ SDL Trados برانمج

 .www.sdltrados.com انظر

  املتحدة األمم صدددددددددندو  (7)
 للسكان

 أن للصددددددددندو  ميكن ال أنه بيد مصددددددددطلحات، قواعد ،      رمسيا   علومات،امل تكنولوجيا حلول مكتب يسددددددددتخدم ال        مركزاي ، _ _
 لوحد . األدوات هبذ  اإلقليمية أو القطرية املكاتب بعض      تزو د احتمال يستبعد

file://///conf-share1/Home/Balan/www.sdltrados.com
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  شبكية ورواب  مفصلة مةلومات           مطو  ريها أمساء األدوات أمساء املشاركة املنظمات

  املتحددددة األمم مكتدددب (11)
 والرمية ابملخدرات املعين

   إيلوان

   للتحرير إيلوان

 للبحث إيلوان

         للمحاض ر إيلوان

  التتتتتتتتنتتتتتتتتظتتتتتتتتا  مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع
  الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتل ويناإللك  
 gText للنصوص

   واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة
 املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :إيلوان جناح

  األغذية  برانمج  مصدددددطلحات  العاملي األغذية برانمج (15)
 WFPTERM العاملي 

  املصدددددددددددددطدددلدددحدددددات  قددددداعددددددة 
UNTERM 

  األغذية  منظمة  مصددددددطلحات 
 FAOTERM والزراعة 

LogiTerm Web 

 SDL Trados شركة 

SDL  
  تتتتتتتتتتتريمتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتس

Terminotix 

WFPTERM والةربية واإلنكليزية اإلستتتتتتتتتتبانية ابللغات املصتتتتتتتتتتطلحية املستتتتتتتتتتاعد  تقد  ،لغات بةد  مصتتتتتتتتتتطلحات قاعد  هي  
 والفرنسية.

   واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة
FAOTERM: والزراعة األغذية منظمة حت  الوارد الوص  انظر 

LogiTerm Web شركة و ةته اللغة خلدمات اخلدمات كامل  ترمجة برانمج هو Terminotix. 
https://terminotix.com/index.asp?content=category&cat=4&lang=en 

SDL Trados: للبيئة املتحد  األمم  برانمج حت  الوارد الوص  انظر   

 الذرية للطاقة الدولية والوكالة املتخصصة الوكاالت

  منظمة مصدددددددطلحات قاعدة والزراعة األغذية منظمة  (16)
 والددددددددددزراعددددددددددة األغددددددددددذيددددددددددة

FAOTERM 

  سدددددددددددداعدددةمب الرتمجددة أدوات
   احلاسو 

 حمدد( )غري

 تتتكتتنتتولتتوجتيتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتةتتبتتتتتتتة
 املةلومات

WFPTERM  والةربية واإلنكليزية اإلستتتتبانية ابللغات املصتتتتطلحية املستتتتاعد  تقد  لغات، بةد  مصتتتتطلحات قاعد  عن عبار  
 والفرنسية.

http://aims.fao.org/vest-registry/vocabularies/fao-terminology 

  للطدداقددة الدددوليددة الوكددالددة (17)
 الذرية

  وكدالدة مصدددددددددددطلحدات قداعددة
 IAEAterm الذرية الطاقة

  مبسدددددددددددداعدددة الرتمجددة أدوات
   احلاسو 

 هي( ما     حيد د )مل

_ IAEAterm  والفرنستتتتتتتتتية واالنكليزية لصتتتتتتتتتينيةوا الةربية ابللغات املصتتتتتتتتتطلحات تقد  لغات بةد  ومراجع مصتتتتتتتتتطلحات قاعد  
  املوظفني جلميع اإلن ن  شتتتتتبكة على )متاحة أخرى ولغات األملانية ابللغة املصتتتتتطلحات بةض وكذلك واإلستتتتتبانية، والروستتتتتية
 الداخلية(. اإلن ن  شبكة طريق عن

https://terminotix.com/index.asp?content=category&cat=4&lang=en
http://aims.fao.org/vest-registry/vocabularies/fao-terminology
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  شبكية ورواب  مفصلة مةلومات           مطو  ريها أمساء األدوات أمساء املشاركة املنظمات

  املدددددين الطريان منظمددددة (18)
 الدول

ICAOTERM قددددددددداعددددددددددة  
  الطريان منظمة مصدددطلحات

 املدين

 SDL MultiTrans برانمج

 املتتتتتتدين  الطريان منظمتتتتتتة
 الدويل

ICAOTERM  اإلن ن (. على متاحة )غري لغات بةد  ومراجع مصطلحات قاعد 

SDL MultiTrans  القانوين. والقطاع املايل القطاع فيها مبا املنظمة، الصتتتتتتناعات يستتتتتتتهدف ال مجة إلدار  آمن جد نظا  هو  
   وسرية. حساسة حمتويت ترمجة إل جحتتا  الت املؤسسات يالزم  النظا  وهذا

www.sdl.com/about/news-media/press/2018/general-availability-of-sdl-multitrans-2019.html 

مصطلحات قاعدة وليةالد العمل منظمة (19)  

ILOTERM 

 SDL MultiTrans برانمج

  والفرنستتتتتتتتتية اإلنكليزية ابللغات املصتتتتتتتتتطلحية املستتتتتتتتتاعد  تقد  وهي لغات. بةد  مصتتتتتتتتتطلحات قاعد  عن عبار  ILOTERM خارجيون         مزو  دون
 الةمل منظمة صتتتتفحات من امل مجني موارد صتتتتفحة من إليها الدخول وميكن والصتتتتينية. والةربية والروستتتتية واألملانية واإلستتتتبانية
   :اإلن ن  شبكة على الدولية

www.ilo.org/global/tools/translators/lang--en/index.htm 

SDL MultiTrans: الدويل املدين الطريان مةمنظ حت  الوص  انظر 

  املصددددددددددددطدلدحددددددات قدددددداعدددددددة الدولية البحرية املنظمة (20)
UNTERM 

   إيلوان

  SDL MultiTrans برانمج

 إلدار   جتتتتتتاريون مزودون
 الةتامتة  اجلمةيتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون
 واملؤمترات

  بوابة أن ظةمالح ويرجى واملؤمترات. الةامة اجلمةية شتتؤون إدار  حت  الوارد الوصتت  انظر :UNTERM املصددطلحات قاعدة
UNTERM  كان   الت الدولية البحرية ابملنظمة اخلاصتتتتتتة لغات، بةد  واملراجع املصتتتتتتطلحات قاعد  إل الوصتتتتتتول       أيضتتتتتتا   تتي  
 .IMOTERM تسمى كان   والت هبا اخلاصة قاعدهتا        سابقا   تستدد 

   املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوارد الوص  انظر إيلوان: جناح
   التكالي ( اس داد أساس على التقاسم  اخلدمات  مستوى )اتفا 
  منصتتتتتتتتتتتتة إل االنتقال ذلك يف مبا كامل،  بشتتتتتتتتتتتتكل إيلوان احلاستتتتتتتتتتتتو  مبستتتتتتتتتتتتاعد  ال مجة أدا  تشتتتتتتتتتتتتغيل بدء املقرر من كان  وقد

UNTERM، 2019 عا  هناية قبل. 
SDL MultiTrans: الدويل املدين الطريان منظمة حت  الوارد الوص  انظر   

 الددددددددددددول االحتددددددددددداد (21)
 لالتصاالت

  املصددددددددددددطدلدحددددددات قدددددداعدددددددة
UNTERM 

eLUNa 

LogiTerm Web 

  اجلمةيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار 
 واملؤمترات الةامة

  تتريمتيتنتوتتكتس شتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتة
Terminotix 

 واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوارد الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة

 املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوارد الوص  انظر إيلوان: جناح

LogiTerm Web: الةاملي األغذية برانمج حت  الوارد الوص  انظر 

  املصددددددددددددطدلدحددددددات قدددددداعدددددددة اليونسكو (22)
UNTERM 

eLUNa   

  اجلمةيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار 
 واملؤمترات الةامة

 واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوارد الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة

 املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوارد الوص  انظر :إيلوان جناح

   التكالي ( اس داد أساس على التقاسم  اخلدمات  مستوى )اتفا 

  السياحة مصطلحات قاعدة العاملية السياحة منظمة (24)
TOURITERM 

_ TOURITERM  متدصص مسرد عن عبار   

http://www.sdl.com/about/news-media/press/2018/general-availability-of-sdl-multitrans-2019.html
file://///conf-share1/Home/Balan/www.ilo.org/global/tools/translators/lang--en/index.htm
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  شبكية ورواب  مفصلة مةلومات           مطو  ريها أمساء األدوات أمساء املشاركة املنظمات

 الربيد مصددددددددددطلحات قاعدة العاملي لربيديا االحتاد (25)
TERMPOST 

SDL Trados  

SDL  TERMPOST  الةربية لغات: بثماين بياانت وتتضتتمن الةاملي. ال يدي ابالحتاد اخلاصتتة الرمسية املصتتطلحات قاعد  عن عبار  
 فق . والفرنسية االنكليزية ابللغتني        حاليا   اري التة وترد واإلسبانية. والروسية وال تغالية واألملانية والفرنسية واالنكليزية والصينية

 https://upu.multitranstms.com/TERMPOST/Account.mvc/LogOn :الراب  هذا انظر

SDL Trados: للبيئة املتحد  األمم  برانمج حت  الوارد الوص  انظر 

  املصددددددددددددطدلدحددددددات قدددددداعدددددددة العاملية الصحة منظمة (26)
UNTERM   

 إيلوان

  اجلمةيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتؤون إدار 
 واملؤمترات الةامة

 واملؤمترات الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوارد الوص  انظر :UNTERM املصطلحات قاعدة

 املؤمترات وإدار  الةامة اجلمةية شؤون إدار  حت  الوارد الوص  انظر إيلوان: جناح

 WIPO Pearl أداة الفكرية امللكية منظمة (27)

 WIPO Translate أداة

SDL MultiTrans 

SDL Trados 

SDL WorldServer 

myCAT 

PCT SD أبدا  )اخلاص  
WIPO Pearl) متتتتتتتركتتتتتتتز 
  التكنولوجيتتتتتتا تطبيقتتتتتتات
  أبدا  )اخلتتتاص املتقتتتدمتتتة

WIPO Translate)  

WIPO Pearl   والفرنستتتتتية واالنكليزية والصتتتتتينية الةربية ابللغات الدعم  تقد  وهي لغات. بةد  مصتتتتتطلحات قاعد  عن عبار  
 طورته الذي "WIPO PCT SD" املطور مع االستتتتتتتتم  هذا ويتوافق واإلستتتتتتتتبانية. والروستتتتتتتتية وال تغالية والكورية والياابنية واألملانية
 www.wipo.int/reference/en/wipopearl: الراب  هذا انظر .PCT ISو PCT Translation شركتا

   املتدصصة النصوص ل مجة برانمج عن عبار  WIPO Translate أدا 
 www.wipo.int/wipo-translate/en :الراب  هذا انظر

SDL MultiTrans: الدويل املدين الطريان منظمة حت  الوارد الوص  انظر 

SDL Trados: للبيئة املتحد  األمم  برانمج حت  الوارد الوص  انظر 

SDL WorldServer:  احلاجة حس  للتةديل قابل إطار ذو ال مجة، إلدار  جتاري نظا 

   اقتباسات وكاش  نصوص       مصف    من تتأل  اتسا  أدا  myCat أدا 
 http://simple-shift.com/myCat.html الراب : هذا انظر

  لألرصاد  العاملية املنظمة  (28)
 الوية

  واملؤمترات اللغات خدمات إدار  وستتقو  اآللية. ابل مجة       أيضتا   يقو       منت ج حاستوي برانمج الختيار عطاءات تقدمي        حاليا   جيري جتاري      منت ج التنفيذ طور يف
  والنشتتتتتتتتتر واملؤمترات اللغات خدمات فريق عمل إطار يف فيها نظرت قد كان   الت ال اجميات منتجات نفس ابختبار والنشتتتتتتتتتر
 اآللية. وال مجة احلاسو  مبساعد  ال مجة أبدوات املةين

          تقريرا   تقد  أن والنشتتتتر واملؤمترات اللغات خدمات إدار  على ستتتتيتةني احلاستتتتو ، مبستتتتاعد  لل مجة ديد ج أدا  اختيار ومبجرد
  وستتتتتيصتتتتتب  ورازها. من ستتتتتيتحقق الذي االستتتتتتثمار عازد بشتتتتتأن اجلوية لألرصتتتتتاد الةاملية واملنظمة التنفيذية اإلدار  أعضتتتتتاء إل

 .2020 عا  يف          إلزاميا   اآللية ال مجة استددا 

 

https://upu.multitranstms.com/TERMPOST/Account.mvc/LogOn
file://///conf-share1/Home/Balan/www.wipo.int/reference/en/wipopearl
file://///conf-share1/Home/Balan/www.wipo.int/wipo-translate/en
http://simple-shift.com/myCat.html
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 واملؤمترات العامة المعية شؤون إدارة يف          املستخد مة الصلة ذات اإلضافية لألدوات مسرد

 النصوص. تصفي  ولتصحي  متوازيتني بلغتني واثزق إلنشاء تطبيق عن عبار  Bitext Aligner   الثنائي النص       مصف  ف

 وفيينا. نريوي يف املتحد  األمم  مكتيب يف          املستدد مني ألجل وإدارهتا وجتهيزها الواثزق لتدطي         تطبيق   جواإلنتا  واملؤمترات الواثئق إدارة نظام اإلنتاجية ورصد الواثئق مراقبة نظام

 البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصتادية واللجنة ألفريقيا، االقتصتادية اللجنة واملؤمترات(: العامة المعية شدؤون إدارة خارج )من           املسدتخد مون
 الذرية، للطاقة الدولية والوكالة آستتتتتتتتيا، لغر  واالجتماعية االقتصتتتتتتتتادية واللجنة اهلادئ، واحملي  آلستتتتتتتتيا واالجتماعية االقتصتتتتتتتتادية واللجنة الكارييب،
 الةاملية الصحة ومنظمة واليونسكو، والالسلكية، السلكية لالتصاالت الدويل واالحتاد الدولية، البحرية واملنظمة

 .File Manager املسمى امللفات إلدار         تطبيق ه مع لغات بةد  اللغة الثنازية وللنصوص واحد  بلغة املتوفر  للواثزق مستودع عن ر عبا الواثئق ختزين الواثئق ختزين

 املهارات. إل يستند تقلني،واملس املوظفني للم مجني موجه الشفوية، ال مجة مها  أبداء للتكلي         تطبيق   eAPG eAPG الشفويي ابملرتمجي اخلاص اإللكرتوين التكليف برانمج

 واليونسكو لالتصاالت الدويل االحتاد واملؤمترات(: العامة المعية شؤون إدارة خارج )من           املستخد مون

 تنتج إيلوان يف منطيتة وحتد  عن عبتار  (AKN4UN) املتحددة األمم ملنظومدة إنتوسدددددددددددو أكومدا املعنون الددالل الرتميز مبخطط اخلداص إيلوان      حمو  ل eLUNA converter إيلوان      حمو  ل
 املوستتتتتتتتتتةة ال ميز بلغة للواثزق مفتوح دويل تقين مةيار وهو ،(AKN4UN) املتحد  األمم  ملنظومة إنتوستتتتتتتتتتو أكوما صتتتتتتتتتتيغة يف       آليا   للقراء  قابلة واثزق

XML. 

        ي ستتتتتتتتتدد  هيكل إنشتتتتتتتتاء هو  (FAST Fully Automated Speech-to-Text) مكتو  نص إىل الكالم لتحويل ابلكامل املؤمت  النظام من املراد "فاس " تطبيق
 .2021 األول/ديسم  كانون  يف املتوقع االنتهاء اتري  الس . الرمسية ابللغات املسجل الصوت من الكال  على املؤمت  التةرف روتيين بشكل

 به الةمل يبدأ ومل الةمل  مراكز مجيع من املستتتتتتتتتقا  املؤمترات خدمات بياانت يستتتتتتتتتدد        إبالغ          تطبيق    gData للبياانت الشتتتتتتتتامل اإللك وين النظا  gData للبياانت الشامل اإللكرتوين النظام
 مستمرا. يزال ال البياانت تنسيق إن حيث بةد،

 الواثزق. إدار  يف وستساعد والقدرات، الواثزق لتدفق املةش إلدار         توخيا   مجيةها الةمل مراكز ستستددمها مش كة شاملة       منصة   gDoc2.0 (gDoc2.0) 2.0 الواثئق إلدارة الشامل اإللكرتوين النظام

 الشفوية. ابل مجة وتزويدها وخدمتها االجتماعات لتدطي  شامل نظا  عن عبار  gMeets   (gMeets) لالجتماعات التخطيط نظام

 واحملي  آلستتتتتيا واالجتماعية االقتصتتتتتادية واللجنة ألفريقيا، االقتصتتتتتادية اللجنة واملؤمترات(: العامة المعية شددددؤون إدارة خارج )من           املسددددتخد مون
 الدويل املدين الطريان ومنظمة واليونسكو، الذرية، للطاقة الدولية والوكالة آسيا، لغر  واالجتماعية االقتصادية واللجنة اهلادئ،

 إل الستتتتلس الوصتتتتول عن      فضتتتتال   اللغة، على القازمة األدوات من وكاملة موحد  جمموعة ةاقدينيالت وامل مجني للموظفني توفر شتتتتاملة       منصتتتتة   gText  (gText) للنصوص الشامل اإللكرتوين النظام
 مبستتتتتتتتتاعد  التحريرية ال مجة وحلول واملراجع واملصتتتتتتتتتطلحات الواثزق على النظا  هذا ويشتتتتتتتتتتمل جيد . ترمجة إلجناز الالزمة األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية املةلومات
   واحد . بيئة ويف الرمسية اللغات جبميع يةاآلل وال مجة احلاسو 
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 واملؤمترات العامة المعية شؤون إدارة يف          املستخد مة الصلة ذات اإلضافية لألدوات مسرد

  البصتترية الستتمةية كاخلدمات  اإلدار  اختصتتاص  تتمن        بةضتت ها يقع ال الت االجتماعات خدمات لطل         واحدا         مدخال   يتي         تطبيق   الامع" "املركز (One-Stop Shop) الامع املركز
 واألمن. الشبكي والبث

  وتستتتتتتتتتتتند األملانية. وابللغة الرمسية اللغات جبميع إيلوان يف مدجمة وهي الفكرية، امللكية منظمة اطورهت اإلحصتتتتتتتتتتازية اآللية لل مجة       أدا    TAPTA4UN TAPTA4UN أداة
ة املتحد  األمم  واثزق من جمموعة ابستددا        وتدر   املصدر، املفتوحة "موزس" تكنولوجيا إل األدا  هذه  وثيقة. 90 000 قرابة تضم        امل مج 

 املتةلقتة التقنيتة املستتتتتتتتتتتتتتازتل مةتاجلتة يتةني أنته األدا  ذههلت  الومهي االختبتار مرحلتة خالل      تبني   وقتد بةتد. عن لالختبتار أدا  هي ابلفيدديو التوظيف أداة Vidcruiter ابلفيديو التوظيف أداة
 املةدات. وحتضري ابإلن ن 

 حمل حتل ال وهي املناستتتتتبات. لستتتتتيناريوهات التكلفة تقديرات ية،الذات اخلدمة بواستتتتتطة        تول  د، اإلن ن  شتتتتتبكة على متاحة أدا  XB احلاسددددبة اآللة XB احلاسبة اآللة
 املوافقة. عملية

ل بناء لتةري        أ نشئ  ترميز لغة هي XML إل( إم )إكس املوسعة الرتميز لغة  استددا  طريق عن بذلك وتقو  سواء. حد على واآللة البشر قراءهتا يستطيع الت املستندات ل ميز    مج 
 ونقلها. الوثيقة ختزين كيفية  جان  إل الوثيقة بنية حتدد الت الةالمات

 
 املتحدة األمم منظومة مؤسسات يف املستخدمة الصلة ذات اإلضافية ابألدوات مسرد

  مثالية الصتتتتيغة وهذه       آليا . للقراء  قابلة صتتتتيغة يف والقضتتتتازية والتشتتتتريةية ال ملانية الواثزق لتمثيل XML OASIS من مةايري من مةيار إنتوسدددو أكوما Akoma Ntoso إنتوسو أكوما
 الذكية. املةلومات خدمات تطوير متكني بغية اآللية املةاجلة لدعم  وإمنا فحس  الطويلة الرقمية واحملافظة القنوات متةدد للنشر ليس

AKN4UN املتحدة األمم ملنظومة إنتوسددو أكوما (AKN4UN) األمم  واثزق ترميز متطلبات يليب كي  تةديله مت الذي إنتوستتو إنكوما خمط  إصتتدارات من هو  
  .XML لواثزق مفتوح دويل تقين مةيار وهو املتحد .
  األمم  لواثزق احملدد  املتطلبات لتلبية إنتوستتتتتتتتتتتتتتو" "إنكوما حتديد مت وال ملانية، املةيارية للواثزق الداليل البيين للتشتتتتتتتتتتتتتتغيل املتحد  األمم  إطار وألغراض
 (.AKN4UN) املتحد  األمم  ملنظومة إنتوسو إنكوما إصدار عنه فنتج واملةيارية، التداولية املتحد 

www.youtube.com/watch?v=uChU1mXf08A&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=1 

www.youtube.com/watch?v=3nMzPK_qJ88&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=2 
www.youtube.com/watch?v=mcgy5G1hoic&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=4 

http://www.youtube.com/watch?v=uChU1mXf08A&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=uChU1mXf08A&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=uChU1mXf08A&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=uChU1mXf08A&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=3nMzPK_qJ88&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=3nMzPK_qJ88&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=3nMzPK_qJ88&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=3nMzPK_qJ88&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=mcgy5G1hoic&list=PLtDjcr514XgIa0zMhfxiaCA6fLzLfm2VH&index=4
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 املتحدة األمم منظومة مؤسسات يف املستخدمة الصلة ذات اإلضافية ابألدوات مسرد

  املعيارية للواثئق الدالل البيين للتشدددددددغيل تحدةامل األمم إطار  2017 عا  يف التنفيذيني الرؤستتتتتتتتتاء جمللس املستتتتتتتتتتوى الرفيةة اإلدارية اللجنة اعتمدت الدالل البيين للتشغيل املتحدة األمم إطار
  من وينقص التةاون يةزز أن شأنه من املنظومة، نطا  على للواثزق إيكولوجي نظا  إلنشاء األساس و ع مبثابة اإلطار اعتماد كان  وقد .والربملانية
  إل تقليدية بصتتتور  النصتتتوص مةاجلة عن الناجتة الواثزق يف نة      املضتتتم   املةلومات شتتتبكة حتويل طريق عن املنظومة نطا  على املةلومات إدار  تكالي 
 مبتكر . خدمات ينش  حنو على احلواسي  تفسرها أن ميكن الت البياانت من شبكة

www.unsystem.org/content/unsif-akn4un 

WIPO S2T نظام WIPO S2T دا        نصتتتتا            تلقازيا   وينشتتتت  االصتتتتطناعي، الذكاء بواستتتتطة يةمل         داخليا ،       ط و  ر الكال  على للتةرف     ا   نظ   بيان من        حرفيا             مستتتتتنستتتت 
 النص(. إل الكال  )من شفوي

WIPO Translate WIPO Translate  املتدصصة. للواثزق مةد  ترمجة برجميات عن عبار 

 

http://www.unsystem.org/content/unsif-akn4un
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 العاشر املرفق

   العاملية  االتصاالت  وإدارة  واملؤمترات  العامة  المعية   شؤون  إدارة   مع  مشاريع   يف  اشرتك    أو  فاقات ات   وقع    اليت  الامعات   

 مقرها وموقع اجلامةة اسم 

 التجديد أو التوقيع وسنة االتفا  نوع

 تفاهم مذكر  الشبكية الرواب و  الواثزق عناوين
 التدري  اتفا 
 بةد عن الةملي

 الةضوية اتفاقية
 املنتسبة

  )كليددددة مشس عي جددددامعددددة 1
 مصر القاهرة، األلسن(،

  لالمتحاانت املرشتحني تدري  يف التةاون بشتأن األلستن( بكلية        )ممثلة   مشس عني وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر     2019 2012
 اللغوية التنافسية

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/ain_shams_mou.compressed/$FILE/ain_shams_mou.

compressed.pdf 
   ال مجة على التدري  يف للتةاون مشس عني وجامةة املتحد  األمم  بني (1)     ب ةد عن ةمليال التدري  اتفا 

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT 

  للددراسدددددددددددات بيجي جامعدة 2
 الصي األجنبية،

  لالمتحاانت املرشتتتتتتتتتتحني تدري  يف التةاون بشتتتتتتتتتتأن األجنبية للدراستتتتتتتتتتات بيجني وجامةة  املتحد األمم  بني تفاهم  مذكر   2019 2008
 اللغوية التنافسية

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/beijing_mou/$FILE/beijing_mou.pdf 
 ال مجة  على  التدري    يف  للتةاون  بيجني   يف  ألجنبية ا  الدراسات  وجامةة  املتحد   األمم   بني  ( 2)      ب ةد   عن  الةملي  التدري   اتفا  

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT 

 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  يف التةاون بشأن دمشق وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر      2010 سوراي دمشق، جامعة 3
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/damascous_mou_/$FILE/damascous_mou_.pdf 

  للرتمجة، فهد املل  مدرسدة 4
  املددددددالدددددد  عددبددددددد جددددددامددعددددددة
 املغر  طنجة، السعدي،

2016   
 2018و

 تدري  يف التةاون بشتتتتتتتتتتتتتتأن الستتتتتتتتتتتتتتةدي املالك عبد جبامةة لل مجة هدف امللك ومدرستتتتتتتتتتتتتتة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر   
 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/mou_signed_exp._1_june_2018/$FILE/mou_signed_

exp._1_june_2018.pdf 
  )األول ابجملان ترمجة خدمات على احلصول بشأن        سابقا ( اإلعال  شؤون )إدار  الةاملية االتصاالت إدار  مع تفاهم   مذكر 
   جامةات( مخس من

  نوفيددل السدددددددددددوربون جددامعددة 5
 رنساف ،3 ابريس

  بشتتتتأن ،3 ابريس نوفيل الستتتتوربون جامةة والتحريريني، الفوريني للم مجني الةليا املدرستتتتةو  املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2010
 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  يف التةاون

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/esit_mou.compressed/$FILE/esit_mou.compressed.pdf 

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/ain_shams_mou.compressed/$FILE/ain_shams_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/ain_shams_mou.compressed/$FILE/ain_shams_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/beijing_mou/$FILE/beijing_mou.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/damascous_mou_/$FILE/damascous_mou_.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/mou_signed_exp._1_june_2018/$FILE/mou_signed_exp._1_june_2018.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/mou_signed_exp._1_june_2018/$FILE/mou_signed_exp._1_june_2018.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/esit_mou.compressed/$FILE/esit_mou.compressed.pdf
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 مقرها وموقع اجلامةة اسم 

 التجديد أو التوقيع وسنة االتفا  نوع

 تفاهم مذكر  الشبكية الرواب و  الواثزق عناوين
 التدري  اتفا 
 بةد عن الةملي

 الةضوية اتفاقية
 املنتسبة

 غدددددواندددددغدددددددونددددد  جددددددامدددددعددددددة 6
  األجنبيدددددة، للددددددراسدددددددددددددددات

 الصي غوانغتشو،

  املرشتتتتتتتتتتتتتتحني تتدريت  جمتال يف التةتاون بشتتتتتتتتتتتتتتأن األجنبيتة دراستتتتتتتتتتتتتتاتللت  غوانغتدون  وجتامةتة املتحتد  األمم  بني تفتاهم  متذكر    2011
 اللغوية التنافسية لالمتحاانت

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/guangdong_mou.compressed/$FILE/guangdong_mo

u.compressed.pdf 

 بي والتواصل اإلدارة  معهد 7
 فرنسا أركويل، الثقافات،

2010 
 2018و

  املرشتتتتتتتتتتتتتتحني تتدريت  جمتال يف التةتاون بشتتتتتتتتتتتتتتتأن الثقتافتات بني والتواصتتتتتتتتتتتتتتتل اإلدار  ومةهتد املتحتد  األمم  بني تفتاهم  متذكر   
 اللغوية التنافسية لالمتحاانت

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/isit_mou.compressed/$FILE/isit_mou.compressed.pdf 
 من )الثانية        ستابقا ( اإلعال  شتؤون )إدار  الةاملية االتصتاالت إدار  مع اجملانية ال مجة اتخدم على للحصتول تفاهم  مذكر 

 جامةات( 5

  لددومددونددوسددددددددددددوف جددددددامددعددددددة 8
  مدوسدددددددددددكدو، يف احلدكدومديددددددة

 الروسي االحتاد

2010   
 2018و

  والشتتتتتفوية( التحريرية ةلل مج الةليا )املدرستتتتتة موستتتتتكو يف احلكومية لومونوستتتتتوف وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر   2019
 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  يف التةاون بشأن

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/Lomonosov%20MOU.compressed/$FILE/Lomonoso

v%20MOU.compressed.pdf 
 من )الثالثة        ستابقا ( اإلعال  شتؤون )إدار  الةاملية االتصتاالت إدار  مع اجملانية ال مجة خدمات على للحصتول تفاهم  مذكر 

 جامةات( 5
 على التتدريت  يف للتةتاون احلكوميتة اللغويتة موستتتتتتتتتتتتتتكو مةتةوجتا املتحتد  األمم  بني (3)     ب ةتد عن الةملي التتدريت  اتفتاقيتة
   ال مجة

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT 

  للدراسددددددات ميدلربي معهد 9
  مددددونددددتددددريي، يف لدددديددددددةالدددددددو 

 املتحدة الوالايت

 املرشتتتتتتتتتتتتتحني تدري  يف التةاون بشتتتتتتتتتتتتتأن مونتريي يف الدولية للدراستتتتتتتتتتتتتات ميدل ي ومةهد املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2009
 اللغوية التنافسية لالمتحاانت

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/middlebury_mou.compressed/$FILE/middlebury_mo

u.compressed.pdf 

  احلكومية مينسدددددددددد  جامعة 10
 بيالروس اللغوية،

  لالمتحاانت املرشتتتتتتتتتتتتحني تدري  يف التةاون بشتتتتتتتتتتتتأن احلكومية لغويةال مينستتتتتتتتتتتتك وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2010
 اللغوية التنافسية

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/minsk_mou.compressed/$FILE/minsk_mou.compres

sed.pdf 

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/guangdong_mou.compressed/$FILE/guangdong_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/guangdong_mou.compressed/$FILE/guangdong_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/isit_mou.compressed/$FILE/isit_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/Lomonosov%20MOU.compressed/$FILE/Lomonosov%20MOU.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/Lomonosov%20MOU.compressed/$FILE/Lomonosov%20MOU.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/middlebury_mou.compressed/$FILE/middlebury_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/middlebury_mou.compressed/$FILE/middlebury_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/minsk_mou.compressed/$FILE/minsk_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/minsk_mou.compressed/$FILE/minsk_mou.compressed.pdf
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 مقرها وموقع اجلامةة اسم 

 التجديد أو التوقيع وسنة االتفا  نوع

 تفاهم مذكر  الشبكية الرواب و  الواثزق عناوين
 التدري  اتفا 
 بةد عن الةملي

 الةضوية اتفاقية
 املنتسبة

  احلكومي موسدددددددددددكو معهددد 11
 االحتدداد الدددوليددة، للعالقددات

 الروسي

 تتدريت  يف التةتاون بشتتتتتتتتتتتتتتأن املتحتد  األمم  وبني )اجلتامةتة( التدوليتة للةالقتات احلكومي موستتتتتتتتتتتتتتكو مةهتد بني تفتاهم  متذكر    2009
 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/moscow_mou.compressed/$FILE/moscow_mou.com

pressed.pdf 

  جوزيف، سددددددددددددددان جددددامعددددة 12
 لبنان بريوت،

 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  يف التةاون بشأن جوزي  سان وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2010
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/saint-joseph_mou.compressed/$FILE/saint-

joseph_mou.compressed.pdf 

  للدراسددات شددنغهاي جامعة 13
 الصي الدولية،

2008   
 2014و

  لالمتحاانت املرشحني ري تد جمال يف التةاون بشأن الدولية للدراسات شنغهاي وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر   2019
 اللغوية التنافسية

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/shanghai_mou.compressed/$FILE/shanghai_mou.co

mpressed.pdf 
 من )الرابةة اإلعال ( شؤون قسم          )سابقا   الةاملية االتصاالت إدار  مع ابجملان ال مجة خدمات لىع للحصول تفاهم  مذكر 

  جمال يف للتةاون الدولية للدراستتات شتتنغهاي وجامةة املتحد  األمم  بني (4)     ب ةد عن الةملي التدري  اتفا  جامةات( 5
 ال مجة على يالةمل التدري 

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/shanghai_rpa/$FILE/RPA%20SISU%20-

%20Signed%20by%20both%20the%20UN%20&%20Univ..pdf 

 يف األمددريددكدديددددددة الددددددامددعددددددة 14
 مصر القاهرة،

  التنافستتتتتتتتية لالمتحاانت املرشتتتتتتتتحني تدري  يف التةاون بشتتتتتتتتأن ابلقاهر  األمريكية واجلامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2010
 اللغوية

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/the_american_university_in_cairo_mou.compressed/

$FILE/the_american_university_in_cairo_mou.compressed.pdf 

  احلكوميدددددة هرزين جدددددامعدددددة 15
  سدددددان  روسددددديا، يف الرتبوية

 الروسي االحتاد بطرسربغ،

2008 

 

  لالمتحاانت املرشتحني تدري  يف التةاون بشتأن روستيا يف لل بية احلكومية هرزين وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر   
 التنافسية

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/the_herzen_mou.compressed/$FILE/the_herzen_mou

.compressed.pdf 

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/moscow_mou.compressed/$FILE/moscow_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/moscow_mou.compressed/$FILE/moscow_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/saint-joseph_mou.compressed/$FILE/saint-joseph_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/saint-joseph_mou.compressed/$FILE/saint-joseph_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/shanghai_mou.compressed/$FILE/shanghai_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/shanghai_mou.compressed/$FILE/shanghai_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/shanghai_rpa/$FILE/RPA%20SISU%20-%20Signed%20by%20both%20the%20UN%20&%20Univ..pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/shanghai_rpa/$FILE/RPA%20SISU%20-%20Signed%20by%20both%20the%20UN%20&%20Univ..pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/the_american_university_in_cairo_mou.compressed/$FILE/the_american_university_in_cairo_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/the_american_university_in_cairo_mou.compressed/$FILE/the_american_university_in_cairo_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/the_herzen_mou.compressed/$FILE/the_herzen_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/the_herzen_mou.compressed/$FILE/the_herzen_mou.compressed.pdf
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 التجديد أو التوقيع وسنة االتفا  نوع

 تفاهم مذكر  الشبكية الرواب و  الواثزق عناوين
 التدري  اتفا 
 بةد عن الةملي

 الةضوية اتفاقية
 املنتسبة

  الوطنيدددددة، قرطبدددددة جدددددامعدددددة 16
 األرجنتي

2012 

 

 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  يف التةاون بشأن الوطنية قرطبة وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر   2019
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universidad_nacional_de_cordoba_mou.compressed/

$FILE/universidad_nacional_de_cordoba_mou.compressed.pdf 
   ال مجة على الةملي دري الت يف للتةاون الوطنية قرطبة وجامةة املتحد  األمم  بني اتفا 

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT 

 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  جمال يف التةاون بشأن جني  مةةوجا املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2009 سويسرا جنيف، جامعة 17
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universite_de_geneve_mou.compressed/$FILE/unive

rsite_de_geneve_mou.compressed.pdf 

 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  يف التةاون بشأن مونس وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2010 بلجيكا مونس، جامعة 18
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universite_de_mons_mou.compressed/$FILE/univers

ite_de_mons_mou.compressed.pdf 

  املددمددلددكددددددة اب ، جددددددامددعددددددة 19
 العظمى لربيطدددانيدددا املتحددددة
 الشمالية وأيرلندا

 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  جمال يف التةاون بشأن ابث وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2009
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_bath_mou.compressed/$FILE/universit

y_of_bath_mou.compressed.pdf 

 الةليا الدراسات يف اللغات موظفي تدري  جمال يف التةاون بشأن نريوي وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2010 كينيا  نريويب، جامعة 20
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_nairobi_mou.compressed/$FILE/unive

rsity_of_nairobi_mou.compressed.pdf 
  التحريرية وال مجة الشتتتتتتتفوية ال مجة يف األفريقية املاجستتتتتتتتري شتتتتتتتهاد  لرابطة املكونة اخلمس اجلامةات من كواحد   شتتتتتتتريك

(PAMCIT).  
 (PAMCIT 1 و)كما https://pamcit.unon.org :الراب  هذا انظر

https://pamcit.unon.org/universities/university-nairobi  

   2008 إسبانيا ساالمانكا، جامعة 21
 2007و

 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  يف التةاون بشأن ساالمانكا وجامةة املتحد  األمم  بني اهم تف مذكر   
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_salamanca_mou.compressed/$FILE/un

iversity_of_salamanca_mou.compressed.pdf 
  )اخلامستتة        ستتابقا ( اإلعال  شتتؤون )إدار  الةاملية االتصتتاالت إدار  مع ابجملان ال مجة خدمات على للحصتتول تفاهم  مذكر 
 جامةات( 5 من

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universidad_nacional_de_cordoba_mou.compressed/$FILE/universidad_nacional_de_cordoba_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universidad_nacional_de_cordoba_mou.compressed/$FILE/universidad_nacional_de_cordoba_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universite_de_geneve_mou.compressed/$FILE/universite_de_geneve_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universite_de_geneve_mou.compressed/$FILE/universite_de_geneve_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universite_de_mons_mou.compressed/$FILE/universite_de_mons_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/universite_de_mons_mou.compressed/$FILE/universite_de_mons_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_bath_mou.compressed/$FILE/university_of_bath_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_bath_mou.compressed/$FILE/university_of_bath_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_nairobi_mou.compressed/$FILE/university_of_nairobi_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_nairobi_mou.compressed/$FILE/university_of_nairobi_mou.compressed.pdf
https://pamcit.unon.org/
https://pamcit.unon.org/universities/university-nairobi
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_salamanca_mou.compressed/$FILE/university_of_salamanca_mou.compressed.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_salamanca_mou.compressed/$FILE/university_of_salamanca_mou.compressed.pdf
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 مقرها وموقع اجلامةة اسم 

 التجديد أو التوقيع وسنة االتفا  نوع

 تفاهم مذكر  الشبكية الرواب و  الواثزق عناوين
 التدري  اتفا 
 بةد عن الةملي

 الةضوية اتفاقية
 املنتسبة

  اململكة وسدتمنسدرت، جامعة 22
 العظمى لربيطدددانيدددا املتحددددة
 الشمالية وأيرلندا

 اللغوية التنافسية لالمتحاانت املرشحني تدري  يف التةاون بشأن وستمنس  وجامةة املتحد  األمم  بني تفاهم  مذكر    2008
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_westminster_mou/$FILE/university_of

_westminster_mou.pdf 

 ديددددددل فديدمديدنديدنددددددا جددددددامدعددددددة 23
 ليما، كوراسون،  ساغرادو

 بريو

 التدري  يف للتةاون كوراستتتتتتتتتتتتتون  ستتتتتتتتتتتتتاغرادو ديل فيمينينا وجامةة املتحد  األمم  بني (5)     ب ةد عن الةملي التدري  اتفاقية  2019 
 ال مجة على الةملي

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT 

  الغربيددة، اهلنددد جزر جددامعددة 24
 جامايكا كينغستون،

 على التتدريت  يف للتةتاون الغربيتة اهلنتد جزر وجتامةتة املتحتد  األمم  بني (6)     ب ةتد عن ال مجتة على الةملي التتدريت  اتفتا   2019 
 ال مجة

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT 

  بدويدندس بدلدغدراندو، جددددددامدعددددددة 25
 األرجنتي آيرس،

 يف التةاون بشتتتأن بورتو" أفيلينو "الدكتور بلغرانو جامةة ومؤستتتستتتة املتحد  األمم  بني (7)     ب ةد عن الةملي التدري  اتفا  2019 2016 
 ال مجة على الةملي التدري 

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/belgrano_rpa/$FILE/Agreement%20bet.%20the%20

UN%20and%20Fund.%20Univ.%20de%20Belgrano%20-%20translation%20practicum.pdf 
  األمم برانمج إل االنتستتتتتا  بشتتتتتأن بورتو" أفيلينو "الدكتور بلغرانو ومؤستتتتتستتتتتة املتحد  األمم  بني املنتستتتتتبة الةضتتتتتوية اتفا 
 اللغويني املهنيني تدري  جمال يف للتةاون املتحد 

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/belgrano_ama/$FILE/Signed%20AMA%20-

%20Belgrano%20University.pdf 

  الدددددمدددددهدددددوريددددددة، جددددددامدددددعددددددة 26
 أوروغواي مونتيفيديو،

 ال مجة على الةملي التدري  يف التةاون بسأن اجلمهورية وجامةة املتحد  األمم  بني املنتسبة الةضوية اتفا        الحقا   يصدر  
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT 

  التحريريي املرتمجي مدرسدة 27
  الشددددددددددددددفددددويددددي واملددددرتمجددددي
  بواي، جدددددامعدددددة املتقددددددمدددددة،
   الكامريون

   التحريرية وال مجة الشفوية ال مجة يف األفريقية املاجستري شهاد  حتادا يف أعضاء مخسة من واحد  ابعتبارها شريكة   
 (PAMCIT 2 و)كتمتتتتتتتا /https://pamcit.unon.org :الترابت  هتتتتتتتذا انتظتر .(PAMCIT) يف األعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجلتتتتتتتامتةتتتتتتتات

https://pamcit.unon.org/universities/advanced-school-translators-interpreters-asti-university-buea  

https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_westminster_mou/$FILE/university_of_westminster_mou.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/university_of_westminster_mou/$FILE/university_of_westminster_mou.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/belgrano_rpa/$FILE/Agreement%20bet.%20the%20UN%20and%20Fund.%20Univ.%20de%20Belgrano%20-%20translation%20practicum.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/belgrano_rpa/$FILE/Agreement%20bet.%20the%20UN%20and%20Fund.%20Univ.%20de%20Belgrano%20-%20translation%20practicum.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/belgrano_ama/$FILE/Signed%20AMA%20-%20Belgrano%20University.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/files/belgrano_ama/$FILE/Signed%20AMA%20-%20Belgrano%20University.pdf
https://languagecareers.un.org/dgacm/Langs.nsf/page.xsp?key=Outreach-PAMCIT
https://pamcit.unon.org/
https://pamcit.unon.org/universities/advanced-school-translators-interpreters-asti-university-buea
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 مقرها وموقع اجلامةة اسم 

 التجديد أو التوقيع وسنة االتفا  نوع

 تفاهم مذكر  الشبكية الرواب و  الواثزق عناوين
 التدري  اتفا 
 بةد عن الةملي

 الةضوية اتفاقية
 املنتسبة

   التحريرية وال مجة الشفوية ال مجة يف قيةاألفري املاجستري شهاد  احتاد يف أعضاء مخسة من واحد  ابعتبارها شريكة      غاان أكرا، غاان، جامعة 28
  .(PAMCIT) يف األعضاء اجلامةات
 (PAMCIT 3 و)كما /https://pamcit.unon.org :الراب  هذا انظر

https://pamcit.unon.org/universities/university-ghana  

 يف الدددددرتبدددددويددددددة الددددددامدددددعددددددة 29
  مددددددابددددوتددددو، مددددوزامددددبدددديدددددد ،

   موزامبيق

   التحريرية وال مجة الشفوية ال مجة يف األفريقية املاجستري شهاد  احتاد يف أعضاء مخسة من واحد  ابعتبارها شريكة   
  .(PAMCIT) يف األعضاء اجلامةات
   (PAMCIT 4 و)كما /https://pamcit.unon.org :الراب  هذا انظر

https://pamcit.unon.org/universities/universidade-pedagogica-de-mocambique 

  بريغر، غددداسدددددددددددتون معدددةجددا  30
 السنغال لويس، سان 

   التحريرية وال مجة الشفوية ال مجة يف األفريقية املاجستري شهاد  احتاد يف أعضاء مخسة من واحد  ابعتبارها شريكة   
  .(PAMCIT) يف األعضاء اجلامةات
   (PAMCIT 5 كما)و /https://pamcit.unon.org :الراب  هذا انظر

https://pamcit.unon.org/universities/universite-gaston-berger 

https://pamcit.unon.org/
https://pamcit.unon.org/universities/university-ghana
https://pamcit.unon.org/
https://pamcit.unon.org/universities/universidade-pedagogica-de-mocambique
https://pamcit.unon.org/
https://pamcit.unon.org/universities/universite-gaston-berger
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 املرفق احلادي  عشر

 املشرتكة التفتيش وحدة يف املشاركة املنظمات يف اللغات تعلم برامج  

  يف   املشاركة   والكياانت   نظمات امل 
 املش كة   التفتيش   وحد  

 اللغات  املتاحة   الدورات   نوع  رسو ؟       أي    يدفع   من  املتةلمون؟   هم   من 

  الرسو    دفع   عن   تفاصيل 
  الدورات،   توافر   ومدى 
  غري   بلغات   وكذلك 
   الرمسية   اللغات 

املوظفون 
املوظفون  
 

املؤقتون 
 

املوظفون 
 

الفنيون 
 

املبتدزون 
 

املتةاقدون 
اخل  

ارجيون 
 

عاملون 
من  

  
  غري 

املوظفني 
 

متدربون 
 

داخليون 
 

أفراد 
من  

  
أسر 
 

املوظفني 
  

مندوبو 
  

الدول 
 

األعضاء 
 

وأسرهم 
 

     جماان  
دفع  
 

 جزء 
  من 

الرسو  
 

دفع 
 

الرسو  
 

بكاملها 
 

التةليم 
  يف   

الفصول 
 

الدراسية 
  

احلية 
 

التةليم 
  

احلي 
 

على 
 

اإلن ن  
 

الاتاعالا  
 

حسااااااااااااااااااا  
 

وتاةة 
 

  
الشاااااااااااااا ا

 
عالا  
  

اإلنرتنت؛ 
 

التةلم 
  

املدتل  
 

االن 
غماس 
  يف   

الثقافة 
 

اللغات 
 

الرمسية 
 

  لغة 
البلد 
  

املضي  
 

اللغات 
 

احمللية 
 

 

 وبراجمها   وصناديقها   املتحدة   األمم 

                     املتحدة   األمم    1

 األمانة   قر م 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  متتتتتتتتتتتتتوظتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتون 
 متدربون 

 غتري  )أ( متنتتتتتتتدوبتون 
 ) ( ذلك 

- 

 ) ( ذلك  غري 

✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - - 

  ال  الذين  املشتتتتتتتتتاركني  ملةرفة 
  هذا  انظر  ،        رستتتتتوما   يدفةون 
   : الراب  

https://hr.un.org/page/el

igibility 

  يف  املتحتتتتد   األمم  مكتتتتت  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ جني  

  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدربتتتتتتتتتتتتتون 
 )لتدى  التداخليون 
 املوظفني( 

- 
 غري  من  عتتتتتاملون 
 - - ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( املوظفني 

 

  يف  املتحتتتتد   مم األ  مكتتتتت  
 - ✓ - - - - - ✓ نريوي 

  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدربتتتتتتتتتتتتتون 
 لتتتدى  التتتداخليون 
 املوظفني 

- ✓ ✓ - ✓ - - ✓ ✓ ✓ 

  والكيستتتتتتتتتتتتتواحيلية  اإليطالية 
  وال تغالية 

https://hr.un.org/page/eligibility
https://hr.un.org/page/eligibility
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  يف   املشاركة   والكياانت   نظمات امل 
 املش كة   التفتيش   وحد  

 اللغات  املتاحة   الدورات   نوع  رسو ؟       أي    يدفع   من  املتةلمون؟   هم   من 

  الرسو    دفع   عن   تفاصيل 
  الدورات،   توافر   ومدى 
  غري   بلغات   وكذلك 
   الرمسية   اللغات 

املوظفون 
املوظفون  
 

املؤقتون 
 

املوظفون 
 

الفنيون 
 

املبتدزون 
 

املتةاقدون 
اخل  

ارجيون 
 

عاملون 
من  

  
  غري 

املوظفني 
 

متدربون 
 

داخليون 
 

أفراد 
من  

  
أسر 
 

املوظفني 
  

مندوبو 
  

الدول 
 

األعضاء 
 

وأسرهم 
 

     جماان  
دفع  
 

 جزء 
  من 

الرسو  
 

دفع 
 

الرسو  
 

بكاملها 
 

التةليم 
  يف   

الفصول 
 

الدراسية 
  

احلية 
 

التةليم 
  

احلي 
 

على 
 

اإلن ن  
 

الاتاعالا  
 

حسااااااااااااااااااا  
 

وتاةة 
 

  
الشاااااااااااااا ا

 
عالا  
  

اإلنرتنت؛ 
 

التةلم 
  

املدتل  
 

االن 
غماس 
  يف   

الثقافة 
 

اللغات 
 

الرمسية 
 

  لغة 
البلد 
  

املضي  
 

اللغات 
 

احمللية 
 

 

 ألفريقيا  االقتصادية   اللجنة 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدربتتتتتتتتتتتتتون 
 لتتتدى  التتتداخليون 
 املوظفني 

- 
 ) ( ذلك  غري 

✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ - 
 ة ابللغتتت  متتتتاحتتتة  غري  دورات 

  )لغتتة  األمهريتتة  الصتتتتتتتتتتتتتينيتتة، 
 املضي (   البلد 

 ألورواب  االقتصادية   اللجنة 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدربتتتتتتتتتتتتتون 
 لتتتدى  التتتداخليون 
 املوظفني 

- 
 ) ( ذلك  غري 

✓ - - - - ✓ - - 
 مكتتت   يقتتدمهتتا  ختتدمتتات 
 جني    يف   املتحد    األمم 

 ألمريكا  االقتصتتتادية   اللجنة 
 والكارييب   الالتينية 

✓ - - - ✓ ✓ - - 
 ن املوظفو 

- - ✓ - - - - ✓ - - 
 

  االقتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتتتتتة  التتلتتجتتنتتتتتتتة 
  واحملي    آلستتيا  واالجتماعية 
 اهلادئ 

✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 املوظفون 
- - ✓ ✓ - - - ✓ - - 

 

 اإلسكوا 
✓ ✓ - - - - - - 

 املوظفون 
- - ✓ - ✓ ✓ - ✓ - - 

  ابلصينية   متاحة   غري   دورات 
 والروسية 

 املددتددحددددددة  األمددم  بددرانمددج  2
 بفريوس  املعين   املشدددددددددرتك 
  املددددددددندددددددداعددددددددة  نددددددددقددددددددص 

 البشرية/اإليدز 

  يف  50)  املوظفون  - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓
 املازة( 

  - - ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( ذلك  غري 
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  يف   املشاركة   والكياانت   نظمات امل 
 املش كة   التفتيش   وحد  

 اللغات  املتاحة   الدورات   نوع  رسو ؟       أي    يدفع   من  املتةلمون؟   هم   من 

  الرسو    دفع   عن   تفاصيل 
  الدورات،   توافر   ومدى 
  غري   بلغات   وكذلك 
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حسااااااااااااااااااا  
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الشاااااااااااااا ا
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احمللية 
 

 

  املدددتدددحددددددة  األمدددم  مدددؤمتدددر  3
 والتنمية  للتجارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - -  ✓ - ✓ ✓ - ✓ - -  

  - - ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( ذلك  غري  - - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ الدولية   التجارة  كز مر  4

  املددتددحددددددة  األمددم  ج بددرانمدد  5
 االمنائي 

 على           املستتتتتتتتتتتتح قة  الرستتتتتتتتتتتو   ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ املوظفون  املوظفون  املوظفون  - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓
 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس  عتلتى  املتوظتفتني 
 موقع  لكل   امليزانية 

  املددتددحددددددة  األمددم  ج بددرانمدد  6
 للبيئة 

          ) ( ذلك  غري   املوظفون   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  املتحدة   األمم   صدددددددددندو   7
 للسكان 

  - - ✓ - ✓ ✓ - ✓ - - املوظفون  - - - - - - - ✓

  مةلومات       أي         تقد     مل                     املتحدة   األمم  موئل  8
  إل  30)  املوظفون  - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الالجئي  شؤون   وضية مف  9

 املازة(   يف   50

  - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ) ( ذلك  غري 

  - - ✓ - - - ✓ ✓ - - املوظفون  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ نيسيف اليو  10
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  يف   املشاركة   والكياانت   نظمات امل 
 املش كة   التفتيش   وحد  

 اللغات  املتاحة   الدورات   نوع  رسو ؟       أي    يدفع   من  املتةلمون؟   هم   من 
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 املدتدحددددددة  األمدم  مدكدتدددددب  11
 ابملدددددددخددددددددرات  املدددددددعدددددددين 

  األمدم  والدرميدددددة/مدكدتدددددب 
 فيينا   يف   املتحدة 

  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدربتتتتتتتتتتتتتون  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 لتتتدى  التتتداخليون 
 املوظفني 

  التتتبتتتلتتتتتتتد  )لتتتغتتتتتتتة  األملتتتتتتتانتتتيتتتتتتتة  - ✓ ✓ - - - - ✓ ) ( ذلك  غري  -
 املضي ( 

 املدتدحددددددة  األمدم  مدكدتدددددب  12
 املشاريع  خلدمات 

  - - ✓ - - - - ✓ - - املوظفون  - - - - - - - ✓

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - األونروا  13

  - - ✓ - - - *✓ ✓ - - املوظفون  - - - - - - - ✓ للمرأة   املتحدة   األمم   هيئة  14

  - - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓   ) ( ذلك  غري  - املوظفون  - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓   العاملي   األغذية  مج بران  15

 الذرية   للطاقة   الدولية   وكالة وال   املتدصصة   ت الوكاال 

  - - ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( ذلك  غري  - املوظفون  - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ والزراعة   األغذية   منظمة  16

 للطددداقدددة  الددددوليدددة  الوكدددالدددة  17
 الذرية 

  - ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( ذلك  غري  - املوظفون**  - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓

 املددددددين  الدطدريان  ة مدندظدمددددد  18
 الدول 

  - - ✓ - - - - ✓ - - ن املوظفو  - - - - - - - ✓
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  يف   املشاركة   والكياانت   نظمات امل 
 املش كة   التفتيش   وحد  

 اللغات  املتاحة   الدورات   نوع  رسو ؟       أي    يدفع   من  املتةلمون؟   هم   من 

  الرسو    دفع   عن   تفاصيل 
  الدورات،   توافر   ومدى 
  غري   بلغات   وكذلك 
   الرمسية   اللغات 

املوظفون 
املوظفون  
 

املؤقتون 
 

املوظفون 
 

الفنيون 
 

املبتدزون 
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األعضاء 
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     جماان  
دفع  
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دفع 
 

الرسو  
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  يف   
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التةليم 
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املضي  
 

اللغات 
 

احمللية 
 

 

  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدربتتتتتتتتتتتتون  املوظفون  - ✓ - - - ✓ ✓ ✓ الدولية   العمل   منظمة  19
 لتتدى  التتداخليون 
  غتتتتري  املتتتتوظتتتتفتتتتني 
 ) ( ذلك 

 وال تغالية   األملانية  - - ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( ذلك  غري 

  - - ✓ - - - - -  - املوظفون  - - -  - - - ✓ الدولية   البحرية   املنظمة  20

  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدربتتتتتتتتتتتتتون  - ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ لالتصاالت   الدول   االحتاد  21
 لتتتدى  التتتداخليون 
 املوظفني 

-  ✓ - ✓ ✓ - ✓ - -  

  - - ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( ذلك  غري  - املوظفون  - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ليونسكو ا  22

  % 50)  املتتوظتتفتتون  - - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ اليونيدو  23
 لألملانية( 

  التتتبتتتلتتتتتتتد  )لتتتغتتتتتتتة  األملتتتتتتتانتتتيتتتتتتتة  - - ✓ - - - - - ) ( ذلك  غري 
  ( املضي 

  - - ✓ - - - - ✓ - - - - - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ العاملية   السياحة   ة منظم  24

 واألملتتتتتتتانتتتيتتتتتتتة  اإلنتتتكتتتلتتتيتتتزيتتتتتتتة  - - ✓ - - - - ✓ - - املوظفون   - - - - - - ✓ العاملي  الربيدي  االحتاد  25
 واإلسبانية 
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  يف   املشاركة   والكياانت   نظمات امل 
 املش كة   التفتيش   وحد  

 اللغات  املتاحة   الدورات   نوع  رسو ؟       أي    يدفع   من  املتةلمون؟   هم   من 

  الرسو    دفع   عن   تفاصيل 
  الدورات،   توافر   ومدى 
  غري   بلغات   وكذلك 
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 وال تغالية   األملانية  - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ) ( ذلك  غري  - - - ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ العاملية   الصحة   منظمة  26

  للملكيددة  العددامليددة  ظمددة املن  27
 الفكرية 

  - - ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( ذلك  غري  - املوظفون  - ✓ - - ✓ - - ✓

  ✓ - ✓ - ✓ ✓ - ✓ ) ( ذلك  غري  - املوظفون  - ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ الوية  األرصاد   ة منظم  28

 .https://hr.un.org/page/eligibility :الراب  هذا على رسو ال دفع عد  هلم  حيق الذين ال انمج يف للمشاركني الكاملة القازمة انظر )أ(
 الدازمة. البةثات موظفو أو املوظفني أزواج أو االستشاريون ) (

 احلايل. الةمل إلجناز الزمة أو "أساسية" اللغة تكون أن شريطة الفكرية، امللكية منظمة يف        خصوصا ، بنجاح  إمتامها بشر  للموظفني جمانية دورات )ج(

   كان .  لغة أبي للغات تةليم  أي األونروا تقد  ال مالحظة:

https://hr.un.org/page/eligibility
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 املرفق الثاين عشر

 جمال  يف  للعاملي الدولية الرابطات مع للتنسدددددددددديق املتحدة األمم ملنظومة التنفيذيي الرؤسدددددددددداء  جملس عضددددددددددوية اتفاقات  
 التحريريي املؤمترات ملرتمجي الدولية والرابطة الشفويي املؤمترات ملرتمجي الدولية الرابطة اللغات:

 )أ(الشفويي املؤمترات ملرتمجي الدولية الرابطة وبي املتحدة األمم ملنظومة التنفيذيي الرؤساء جملس بي املعقود االتفا   

 الشدفويي  املؤمترات  مرتمجي عمل شدرو   ينظم  الذي  الشدفويي  املؤمترات ملرتمجي  الدولية  والرابطة  التنفيذيي  الرؤسداء  جملس  بي  املربم  االتفا   يف  األطراف  املنظمات  
2019 املؤقتي،

( ) 

 لألمم  الةامة  األمانة  تديرها  الت  ألخرىا  وكياانهتا  وبراجمها  )د(صتتتتتتتناديقها  وكذلك  ،)ج(اإلقليمية  وجلاهنا  ومكاتبها  إداراهتا  ذلك  يف  )مبا  املتحد   األمم  الشتتتتتتتفويني  املؤمترات مل مجي  الدولية  الرابطة
)ه(املتحد 

 

 البشرية/اإليدز املناعة نقص بفريوس املةين املش ك املتحد  األمم برانمج

 والزراعة لألغذية املتحد  األمم منظمة

 الدويل املدين الطريان منظمة

 الزراعية للتنمية الدويل الصندو 

 اإلقليمية( مكاتبها ذلك يف )مبا الدولية الةمل منظمة

 الدولية البحرية املنظمة

 والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل االحتاد

  النووية للتجار  الشامل احلظر مةاهد  ملنظمة التحضريية اللجنة
 )اليونسكو( والثقافة والةلم لل بية املتحد  األمم منظمة

 الةاملية للسياحة املتحد  األمم منظمة

 الةاملي ال يدي االحتاد

 الةاملي األغذية برانمج

)و(اإلقليمية( وبراجمها مكاتبها ذلك يف )مبا الةاملية الصحة منظمة
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 الفكرية للملكية الةاملية املنظمة

 اجلوية لألرصاد الةاملية املنظمة

   الشفويني. املؤمترات مل مجي الدولية الرابطة السم  الفرنسية ابللغة      خمتص ر AIIC )أ(
 .https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/handbook/CEB-AIIC%20agreement%201%20Jan%202019.pdf اب :الر  هذا على متاح ) (
  االقتصتتادية واللجنة آستتيا لغر  واالجتماعية االقتصتتادية واللجنة اهلادئ واحملي  آلستتيا واالجتماعية االقتصتتادية واللجنة وروابأل االقتصتتادية واللجنة ألفريقيا االقتصتتادية اللجنة )ج(

 الكارييب. البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا

  املتحد  األمم  ومكت  املتحد ، األمم  وموزل للبيئة، املتحد  األمم  وبرانمج اإلمنازي، املتحد  األمم  وبرانمج واألونكتاد، واليونيستي ، الالجئني، لشتؤون املتحد  األمم  مفو تية )د(
 واألونروا. للسكان، املتحد  األمم  وصندو  واجلرمية، ابملددرات املةين

  الستتتتتتتابقة، ليوغوستتتتتتتالفيا الدولية واحملكمة لية،الدو  تجار ال ومركز املتحد ، األمم  وجامةة املشتتتتتتتاريع، خلدمات املتحد  األمم  ومكت  اإلنستتتتتتتان، حلقو  املتحد  األمم  مفو تتتتتتتية )هت(
 للتةويضات. املتحد  األمم  وجلنة لرواندا، الدولية اجلنازية واحملكمة

  الةاملية، الصتتحة ظمةملن التابع املتوستت  لشتتر  اإلقليمي واملكت  الةاملية، الصتتحة ملنظمة التابع لألمريكتني اإلقليمي واملكت  ألفريقيا، اإلقليمي الةاملية الصتتحة منظمة مكت  )و(
   السرطان. لبحوث الدولية والوكالة اهلادئ، احملي  لغر  الةاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي واملكت  آسيا، شر  جلنو  الةاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي واملكت 

 التنفيذيي الرؤساء جملس وبي الشفويي تاملؤمترا ملرتمجي الدولية الرابطة بي املربم االتفا  عليها ينطبق اليت التنظيمية الكياانت  

  السرطان لبحوث الدولية الوكالة
 الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 الدولية  التجار  مركز

 اجلنازية للمحاكم املتبقية األعمال لتصري  الدولية اآللية

 األونكتاد() والتنمية للتجار  املتحد  األمم مؤمتر أمانة

 مريكيةاأل للبلدان الصحة منظمة

 للتةويضات املتحد  األمم جلنة

 )اليونيدو( الصناعية للتنمية املتحد  األمم منظمة

 املشاريع خلدمات املتحد  األمم مكت 

 جامةة األمم املتحد 

 الةاملية التجار  منظمة

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/handbook/CEB-AIIC%20agreement%201%20Jan%202019.pdf
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 )أ(التحريريي املؤمترات ملرتمجي الدولية والرابطة التنفيذيي الرؤساء جملس بي املربم االتفا   

 التحريريي  املرتمجي  توظيف شددرو   ينظم  الذي  التحريريي  املؤمترات ملرتمجي  الدولية  الرابطة  وبي  التنفيذيي  الرؤسدداء  جملس  بي  املربم  االتفا   يف  األطراف  املنظمات  
 (2019 أاير/مايو 28 يف حة      املنق   )بصيغته صلة ذات وظائف يف العاملي واألشخاص

  املتحد ( لألمم الةامة األمانة تديرها الت األخرى والكياانت اإلقليمية، وجلاهنا ومكاتبها إداراهتا ذلك يف )مبا التحريريني املؤمترات مجيمل   الدولية الرابطة
  والزراعة لألغذية املتحد  األمم منظمة
 الذرية للطاقة الدولية الوكالة

  الدويل املدين الطريان منظمة
 زراعيةال للتنمية الدويل الصندو 

  اإلقليمية( مكاتبها ذلك يف )مبا الدولية الةمل منظمة
 الدولية البحرية املنظمة

  والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل االحتاد
  )اليونسكو( والثقافة والةلم لل بية املتحد  األمم منظمة
 الةاملية للسياحة املتحد  األمم منظمة

  الةاملي ال يدي االحتاد
  اإلقليمية( وبراجمها مكاتبها ذلك يف )مبا الةاملية ةالصح منظمة
  الفكرية للملكية الةاملية املنظمة
  اجلوية لألرصاد الةاملية املنظمة
  النووية للتجار  الشامل احلظر مةاهد  ملنظمة التحضريية اللجنة
 الدولية اجلنازية احملكمة

 التحريريني. املؤمترات مل مجي يةالدول الرابطة السم  الفرنسية ابللغة      خمتص ر AITC )ز(
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 املرفق الثالث عشر

 املشرتكة التحقيق وحدة توصيات بش ن اختاذها املشاركة املنظمات على يتعي اليت اإلجراءات عن عامة ملة  
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 الذرية  للطاقة الدولية والوكالة املتدصصة الوكاالت وبراجمها  وصناديقها املتحد  األمم  
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تقرير 
                               إجراءات الختاذ 

                               للعلم

 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  أ 1 التوصية

 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ج  2 التوصية

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  و 3 التوصية

 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  و 4 التوصية

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  د 5 التوصية

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  د 6 التوصية

                            ن  ج  7 التوصية

  :الرموز شرح 

 بشأهنا.        قرارا   تشريةية هيئة      تت دذ توصية -     شر ع :ش

 توصية      يت دذ الرزيس التنفيذي        إجراء   بشأهنا. -     نف ذ :ن

 توصية ال تتطل  أن  تتدذ هذه املؤسسة إجراء بشأهنا. :   

 األثر املتوخى: 
 الفةالية  زيد  و:  واالمتثال   املراقبة توطيد ه:  واملواءمة   االنستتتتتجا   تدعيم د:  والتةاون   ابلتنستتتتتيق  االرتقاء ج:  املمارستتتتتات   يد /أفضتتتتتلاجل  املمارستتتتتات نشتتتتتر  :  واملستتتتتاءلة   الشتتتتتفافية تةزيز أ:
 أخرى. جوان   : الكفاء   زيد  ح: كبري    مالية وفورات ز:

 .ST/SGB/2015/3 التةميم يف الوارد النحو على *
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