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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1  وA/61/L.56( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
 

 تعدد اللغات - ٦١/٢٦٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 أن األمم املتحدة تسعى للنهوض بتعدد اللغات كوسيلة لتعزيز ومحاية تنـوع             إذ تدرك  

 اللغات والثقافات واحملافظة عليه على الصعيد العاملي،
عـدد اللغـات احلقيقـي يعـزز الوحـدة يف إطـار التنـوع كمـا يعـزز                    أن ت  ذ تدرك أيضا  وإ 

هتـا، مبـا يف ذلـك       االتفاهم الدويل، وإذ تقـر بأمهيـة القـدرة علـى التواصـل مـع شـعوب العـامل بلغ                   
 التواصل بأشكال متيسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة،

د الترتيبــات اخلاصــة التقيــد الــصارم بــالقرارات والقواعــد الــيت حتــد ضــرورة وإذ تؤكــد 
 باللغات ملختلف هيئات األمم املتحدة وأجهزهتا،

، الــذي ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٤٧/١٣٥ إىل قرارهــا وإذ تــشري 
إثنية وإىل أقليـات دينيـة        أو اعتمدت مبوجبه إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية        

 منــه ٢٧ســيما املــادة  وال ،)١(ق املدنيــة والــسياسيةولغويــة، وإىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقو
 لغوية،  أودينية  أواملتعلقة حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية

 ٢٤٨٠  و،١٩٤٦فربايـر  / شـباط ١املـؤرخ  ) ١ -د  (٢ إىل قراراهتـا  وإذ تـشري أيـضا   
ــاء ــانون األول٢١املــــؤرخ ) ٢٣ -د  (بــ  جــــيم املــــؤرخ ٤٢/٢٠٧  و،١٩٦٨ديــــسمرب / كــ
 ،١٩٩٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢ املـــؤرخ ٥٠/١١  و،١٩٨٧ديـــسمرب /كـــانون األول ١١
 كـــــانون ٦ املـــــؤرخ ٥٤/٦٤  و،١٩٩٧نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين٢٥ املـــــؤرخ ٥٢/٢٣ و

 املـؤرخ   ٥٩/٣٠٩  و ،٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ١٥ املـؤرخ    ٥٦/٢٦٢  و ،١٩٩٩ديسمرب  /األول
_______________ 

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )١(
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 ،٢٠٠٦ديـــسمرب /نون األول كـــا١٤ بـــاء املـــؤرخ ٦١/١٢١  و،٢٠٠٥يونيـــه / حزيـــران٢٢
 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخني ٦١/٢٤٤  و٦١/٢٣٦ و

 ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٢٦الرسـالة املؤرخـة    ويف )٢( يف تقريـر األمـني العـام      وقد نظرت  
املوجهة إىل األمني العـام مـن املـدير العـام ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة بـشأن                         

 ،)٣( سنة دولية للغات٢٠٠٨إعالن سنة 
فربايــر / شــباط٢٦املؤرخــة  وبالرســالة )٢( بتقريــر األمــني العــام  حتــيط علمــا  - ١ 
املوجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن املـــدير العـــام ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم    ٢٠٠٧
 ؛)٣(والثقافة

 ؛ على األمهية القصوى لتساوي لغات األمم املتحدة الرمسية الستتؤكد - ٢ 
 على احلاجة إىل التنفيذ الكامل للقـرارات الـيت حتـدد الترتيبـات اللغويـة                تشدد - ٣ 

 املتعلقة باللغات الرمسية لألمم املتحدة ولغيت العمل باألمانة العامة؛
 إىل األمني العام أن يكفل املساواة يف املعاملة بـني مجيـع دوائـر اللغـات                 تطلب - ٤ 

ا على قـدم املـساواة لكـي تبلـغ أعلـى مـستويات اجلـودة                وتوفري ظروف عمل وموارد مالئمة هل     
يف تقدمي خدماهتا، مع االحترام التـام خلـصائص كـل مـن اللغـات الرمسيـة الـست، ومـع مراعـاة                  

 عبء العمل يف كل منها؛
 إىل األمني العام أن ينجز مهمة حتميل مجيع وثائق األمـم املتحـدة     تكرر طلبها  - ٥ 

مـم املتحـدة علـى شـبكة اإلنترنـت جبميـع اللغـات الرمسيـة الـست،                  القدمية املهمة على موقـع األ     
 على أساس األولوية، حبيث تتاح تلك احملفوظات أيضا للدول األعضاء عرب تلك الوسيلة؛

أنه ينبغي أن تواصل مجيـع املكاتـب املقدمـة للمحتـوى يف              على   تكرر التأكيد  - ٦ 
 الرمسيــة مجيــع املــواد وقواعــد البيانــات األمانــة العامــة بــذل جهودهــا لتتــرجم إىل مجيــع اللغــات 

املنشورة باللغة اإلنكليزية على موقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنـت بـأكثر الطـرق اتـساما                 
 بالطابع العملي والكفاءة وفعالية التكلفة؛

 إىل األمني العام أن يواصل كفالـة فعاليـة التواصـل املتعـدد اللغـات بـني           تطلب - ٧ 
عـضاء لـدى األجهـزة احلكوميـة الدوليـة وأعـضاء هيئـات اخلـرباء التابعـة لألمـم                    ممثلي الدول األ  

املتحدة جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة علـى قـدم املـساواة، عـن طريـق تـوفري اخلـدمات                   
_______________ 

)٢( A/61/317. 
 .، املرفقA/61/780انظر  )٣(
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املتــصلة بالوثــائق وخــدمات االجتماعــات والنــشر يف إطــار إدارة املــؤمترات، مبــا يف ذلــك تــوفري 
  عالية اجلودة؛ترمجة حتريرية وشفوية

 أمهية تقـدمي املعلومـات واملـساعدة التقنيـة ومـواد التـدريب الـيت توفرهـا                  تؤكد - ٨ 
 األمم املتحدة، كلما أمكن ذلك، باللغات احمللية للبلدان املستفيدة؛

حكـــام املتعلقـــة ، الـــذي أعـــادت فيـــه تأكيـــد األ٦١/٢٣٦ إىل قرارهـــا تـــشري - ٩ 
 هتا بشأن تعدد اللغات؛خبدمات املؤمترات الواردة يف قرارا

 بــاء، وتــشدد علــى أمهيــة تعــدد اللغــات يف ٦١/١٢١إىل قرارهــا  تــشري أيــضا - ١٠ 
 أنشطة العالقات العامة واألنشطة اإلعالمية لألمم املتحدة؛

 رغبة األمانـة العامـة يف تـشجيع املـوظفني، يف اجللـسات              تالحظ مع االرتياح   - ١١ 
ة، علــى اســتخدام أي مــن اللغــات الرمسيــة الــست الــيت الــيت تتــاح هلــا خــدمات الترمجــة الــشفوي

 جييدوهنا؛
إىل األمني العام أن يعني منسقا جديدا لـشؤون تعـدد اللغـات، وحتـيط                تطلب - ١٢ 

علما باملقترح الوارد يف تقرير األمني العام واملتعلق بالشبكة غري الرمسية جلهـات التنـسيق لـدعم        
 املنسق؛

 : على أمهية ما يليتشدد - ١٣ 
ــع       )أ(  ــم املتحــدة اســتخداما مناســبا يف مجي ــة لألم ــع اللغــات الرمسي اســتخدام مجي

أنشطة إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة بغيـة إزالـة التفـاوت بـني اسـتخدام اللغـة اإلنكليزيـة                    
 واستخدام اللغات الرمسية اخلمس األخرى؛

املتحـدة يف مجيـع أنـشطة       كفالة املساواة التامة بني مجيع اللغات الرمسية لألمـم           )ب( 
 إدارة شؤون اإلعالم؛

وتكرر، يف هذا الصدد، طلبها إىل األمني العام أن يكفل أن تتوفر لـإلدارة القـدرة املالئمـة مـن                    
 املوظفني يف مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة من أجل االضطالع جبميع أنشطتها؛

اللغـات الرمسيـة الـست يف        ضرورة حتقيـق التفكـاؤ التـام بـني           تؤكد من جديد   - ١٤ 
 :مواقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت، ويف هذا الصدد

تــشجع األمــني العــام علــى مواصــلة بــذل جهــوده الســتحداث مواقــع متعــددة   )أ( 
 اللغات لألمم املتحدة على شبكة اإلنترنت؛
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نترنـت أداة أساسـية    إلتؤكد من جديـد أن موقـع األمـم املتحـدة علـى شـبكة ا                )ب( 
ائط اإلعــالم واملنظمــات غــري احلكوميــة واملؤســسات التعليميــة والــدول األعــضاء وعامــة    لوســ

اجلمهــور، وتكــرر تأكيــد احلاجــة إىل أن تواصــل إدارة شــؤون اإلعــالم بــذل جهودهــا لتعهــد    
 املوقع وحتسينه؛

تكــرر طلبــها إىل األمــني العــام أن يكفــل، مــع مواصــلة حتــديث حمتــوى املوقــع  )ج( 
ت وضمان دقته، التوزيع املناسب للموارد املالية والبـشرية املخصـصة داخـل             على شبكة اإلنترن  

إدارة شؤون اإلعالم ملوقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت بني مجيع اللغات الرمسيـة، آخـذا                
 يف اعتباره باستمرار خصائص كل لغة رمسية على حدة؛

لــى شــبكة اإلنترنــت تالحــظ حتــسنا يف تطــوير وإثــراء موقــع األمــم املتحــدة ع  )د( 
 بلغات متعددة، ولو بوترية أبطأ من املتوقع بسبب عدة قيود تلزم معاجلتها؛

ــة      )هـ(  ــسيق مــع املكاتــب املقدم تطلــب إىل إدارة شــؤون اإلعــالم أن حتــسن، بالتن
للمحتــوى، اإلجــراءات املتخــذة لتحقيــق التكــافؤ بــني اللغــات الرمسيــة الــست يف موقــع األمــم   

إلنترنــت، بطــرق منــها علــى وجــه اخلــصوص اإلســراع بــشغل الوظــائف  املتحــدة علــى شــبكة ا
 الشاغرة حاليا يف بعض األقسام؛

تــدرك أن بعــض اللغــات الرمسيــة تــستخدم الكتابــات غــري الالتينيــة واملزدوجــة  )و( 
االجتــاه وأن اهلياكــل األساســية التكنولوجيــة والتطبيقــات الداعمــة يف األمــم املتحــدة تــستند إىل 
الكتابة الالتينية، مما يـؤدي إىل صـعوبات يف جتهيـز الكتابـات غـري الالتينيـة واملزدوجـة االجتـاه،                     

ــا    وتطلـــب إ ــدمات تكنولوجيـ ــعبة خـ ــع شـ ــاون مـ ــل، بالتعـ ــالم أن تواصـ ــؤون اإلعـ ىل إدارة شـ
املعلومات التابعة إلدارة الشؤون اإلدارية باألمانة العامة، بذل جهودها لـضمان الـدعم الكامـل     
من اهلياكـل األساسـية التكنولوجيـة والتطبيقـات الداعمـة يف األمـم املتحـدة للكتابـات الالتينيـة                    

بغية تعزيز املساواة بـني مجيـع اللغـات الرمسيـة يف موقـع األمـم                , املزدوجة االجتاه وغري الالتينية و  
 املتحدة على شبكة اإلنترنت؛

 بالترتيبات التعاونية اليت أبرمتـها إدارة شـؤون اإلعـالم مـع مؤسـسات               ترحب - ١٥ 
 أكادمييــة لزيــادة عــدد صــفحات اإلنترنــت املتاحــة بــبعض اللغــات الرمسيــة، وتطلــب إىل األمــني 

تترتـب عليهـا تكـاليف ملواصـلة توسـيع نطـاق هـذه الترتيبـات                 ال العام استكشاف سبل إضافية   
التعاونية، بالتنسيق مع املكاتب املقدمـة للمحتـوى، حبيـث تـشمل مجيـع اللغـات الرمسيـة لألمـم                    

 املتحدة، مع مراعاة ضرورة التقيد مبعايري األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية؛
 يف جنيــف بلغــيت عمــل iSeek التدشــني الرمســي ملوقــع الرتيــاحتالحــظ مــع ا - ١٦ 

 يف  iSeek وتـشجع األمانـة علـى مواصـلة بـذل جهودهـا مـن أجـل إتاحـة موقـع                      ،األمانة العامـة  
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تترتب عليها تكاليف لـتمكني الـدول األعـضاء مـن       المجيع مراكز العمل ووضع وتنفيذ تدابري  
  على إنترانت األمانة العامة فقط؛احلصول املأمون على املعلومات املتاحة حاليا

بالعمل الذي أجنزته مراكز األمم املتحدة لإلعالم، مبـا          حتيط علما مع التقدير    - ١٧ 
فيهــا مراكــز األمــم املتحــدة اإلقليميــة لإلعــالم، لنــشر املــواد اإلعالميــة لألمــم املتحــدة وترمجــة   

ملتحـدة، مـن أجـل الوصـول إىل         الوثائق املهمة إىل لغات أخرى خبالف اللغـات الرمسيـة لألمـم ا            
أكرب عدد ممكن من اجلمهـور ونـشر رسـالة األمـم املتحـدة يف مجيـع أحنـاء العـامل لتعزيـز الـدعم                      
الدويل ألنشطة املنظمة؛ وتشجع مراكز األمم املتحدة لإلعالم على مواصـلة أنـشطتها املتعـددة               

 علـى وجـه اخلـصوص تنظـيم     اللغات يف اجلوانب التفاعلية واالستباقية من أعماهلا، بطـرق منـها    
حلقــات دراســية ومناقــشات مــن أجــل زيــادة نــشر املعلومــات والتفــاهم وتبــادل اآلراء بــشأن    

 نشاط األمم املتحدة على الصعيد احمللي؛
، الذي أكدت فيـه مـن جديـد احلاجـة إىل احتـرام           ٦١/٢٤٤ إىل قرارها    تشري - ١٨ 

يــه مــن جديــد اســتخدام لغــات عمــل التــساوي بــني لغــيت العمــل يف األمانــة العامــة، وأكــدت ف 
إضافية يف مراكز عمل حمددة وفقا للتكليف الصادر بذلك، وطلبت يف هذا الـصدد إىل األمـني                 
العام أن يكفل أن تنص اإلعالنات عن الشواغر على احلاجة إىل إحدى لغيت العمـل يف األمانـة                  

 العامة، ما مل تستلزم مهام الوظيفة الشاغرة لغة عمل حمددة؛
 الـيت أقـرت   ٦١/٢٤٤ من اجلزء الثـاين مـن قرارهـا     ١٧إىل الفقرة    تشري أيضا  - ١٩ 

فيهــا بــأن تفاعــل األمــم املتحــدة مــع الــسكان احمللــيني يف امليــدان أمــر أساســي، وبــأن املهــارات  
اللغوية تشكل عنصرا هامـا يف عملـييت االختيـار والتـدريب، ولـذلك، أكـدت أن اإلملـام اجليـد                     

ة املــستخدمة يف بلــد اإلقامــة ينبغــي أن يؤخــذ يف االعتبــار بوصــفه ميــزة الرمسيــ) اللغــات(باللغــة 
 إضافية خالل هاتني العمليتني؛

 مـن ميثـاق   ١٠١ أن يظل تعيني املـوظفني جيـري يف تقيـد صـارم باملـادة                تؤكد - ٢٠ 
 األمم املتحدة ومتاشيا مع أحكام قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛

م ترقية املوظفني يف الفئة الفنيـة والفئـات األعلـى يف             ضرورة أن تت   تؤكد أيضا  - ٢١ 
) ٢٣ -د  ( بـــاء٢٤٨٠ مـــن امليثـــاق ومتاشـــيا مـــع أحكـــام القـــرار  ١٠١تقيـــد صـــارم باملـــادة 

 ؛٢٠٠١يونيه /حزيران ١٤ املؤرخ ٥٥/٢٥٨واألحكام ذات الصلة من القرار 
 مـــوظفي األمـــم املتحـــدة علـــى مواصـــلة اســـتخدام مرافـــق التـــدريب تـــشجع - ٢٢ 

أكثـر مـن اللغـات الرمسيـة لألمـم        أوملوجودة على حنو فعال الكتساب الكفاءة يف لغـة واحـدة      ا
 املتحدة وحتسني تلك الكفاءة؛
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 وحتــيط ، إىل أن التنــوع اللغــوي عنــصر هــام مــن عناصــر التنــوع الثقــايفتــشري - ٢٣ 
مـــارس / آذار١٨علمـــا ببـــدء نفـــاذ اتفاقيـــة محايـــة وتعزيـــز تنـــوع أشـــكال التعـــبري الثقـــايف يف   

 ؛)٤(٢٠٠٧
 بالقرار الذي اختذه املـؤمتر العـام ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                  ترحب - ٢٤ 

فربايـر اليـوم الـدويل للغـة        / شـباط  ٢١ بإعالن يـوم     ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧والثقافة يف   
ات الـيت   األم، وهتيب بالدول األعضاء وباألمانة العامـة التـشجيع علـى احملافظـة علـى مجيـع اللغـ                  

 تستخدمها شعوب العامل ومحايتها؛
 سنة دولية للغات، عمـال بـالقرار الـذي اختـذه املـؤمتر العـام                ٢٠٠٨ سنة   تعلن - ٢٥ 

 تـــشرين ٢٠ملنظمــة األمـــم املتحـــدة للتربيــة والعلـــم والثقافـــة، يف دورتــه الثالثـــة والـــثالثني يف    
العلـم والثقافـة إىل أن تكـون        وتـدعو منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة و          ،  )٥(٢٠٠٥أكتوبر  /األول

 :الوكالة الرائدة هلذه السنة، ويف هذا السياق
ــة       )أ(  ــع األطــراف املعني ــة األمــم املتحــدة، ومجي ــدول األعــضاء، ومنظوم ــدعو ال ت

سـيما اللغـات     وال   األخرى إىل إعداد األنـشطة الـيت هتـدف إىل تـشجيع احتـرام مجيـع اللغـات،                 
وتعدد اللغات وتعزيزها ومحايتها، وإىل دعـم هـذه األنـشطة           املهددة باالندثار، والتنوع اللغوي     

 وتكثيفها؛
تدعو املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة إىل تقـدمي تقريـر               )ب( 

إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني عن آثار األنشطة املضطلع هبا خالل الـسنة الدوليـة              
 للغات؛

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦١/١٨٥ قرارهـــا  مـــن جديـــدتؤكـــد - ٢٦ 
 املتعلــق بــإعالن الــسنوات الدوليــة، الــذي أكــدت فيــه ضــرورة مراعــاة وتطبيــق املعــايري  ٢٠٠٦

 املـــؤرخ ١٩٨٠/٦٧واإلجـــراءات الـــواردة يف مرفـــق قـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي 
 الـذكرى الـسنوية لـدى النظـر يف           بـشأن الـسنوات الدوليـة واحتفـاالت        ١٩٨٠يوليه  /متوز ٢٥

 سنوات دولية؛تتعلق باقتراحات يف املستقبل 

_______________ 
ــة،     )٤( ــم والثقاف ــة والعل ــائق املــؤمتر العــام منظمــة األمــم املتحــدة للتربي ــدورة الثالوث ــون ، ال ــة والثالث ، ث

، الفــصل اخلــامس، القــرارات:  والتــصويبان١، اجمللــد ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢١ - ٣بــاريس، 
 .٤١القرار 

 .، الضميمةA/61/780انظر أيضا . ٥١املرجع نفسه، القرار  )٥(



A/RES/61/266 

7 

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني                 تطلب - ٢٧ 
 تقريرا شامال عن التنفيذ الكامل لقراراهتا املتعلقة بتعدد اللغات؛

ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت  تقــرر - ٢٨  ــد    أن ت ــستني البن ــة وال ــدورهتا الثالث  ل
 .“تعدد اللغات”املعنون 

 ٩٦اجللسة العامة 
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٦

 


