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  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٤ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.74( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  تعدد اللغات  - ٦٧/٢٩٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 يف املـبني  مقاصد األمم املتحـدة علـى النحـو    حتقيق أن تعدد اللغات يسهم يف إذ تدرك   
  من ميثاق األمم املتحدة، ١املادة 

بتعـدد اللغـات كوسـيلة لتعزيـز     لنـهوض  إىل ا أن األمم املتحـدة تـسعى     وإذ تدرك أيضا    
   واحملافظة عليه على الصعيد العاملي، تهتنوع اللغات والثقافات ومحاي

 الــصدد أن تعــدد اللغــات احلقيقــي يعــزز الوحــدة يف إطــار  ا يف هــذوإذ تــدرك كــذلك  
ة القــدرة علــى التواصــل مــع شــعوب العــامل  أمهيــتــدرك التفــاهم الــدويل، وإذ ب نــهضويالتنــوع 

  بلغاا، مبا يف ذلك التواصل بأشكال متيسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

بـالقرارات والقواعـد الـيت حتـدد الترتيبـات      صـارم  علـى حنـو    ضـرورة التقيـد      وإذ تؤكد   
  اخلاصة باللغات ملختلف هيئات األمم املتحدة وأجهزا، 

ــشري   ــي      إىل أن اإلســبانية ووإذ ت ــسية ه ــة والفرن ــصينية والعربي ــة والروســية وال اإلنكليزي
اللغـات الرمسيـة    و)١( فيهـا ولغـات العمـل   جلاـا وجلاـا الفرعيـة    ولجمعيـة العامـة  لاللغات الرمسيـة   

 وأن اإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والــصينية والعربيــة     )٢( ولغــات العمــل فيــه   لــس األمــن 
ــة   ــة أن جلــس االقتــصادي واالجتمــاعي و لملوالفرنــسية هــي اللغــات الرمسي اإلســبانية واإلنكليزي

  ،)٤( وأن اإلنكليزية والفرنسية مها لغتا العمل يف األمانة العامة)٣(والفرنسية هي لغات العمل فيه

_______________ 

 . من النظام الداخلي للجمعية العامة٥١املادة  )١(

 . من النظام الداخلي املؤقت لس األمن٤١املادة  )٢(

 . من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي٣٢املادة  )٣(

 .، املرفق)١ -د  (٢القرار انظر  )٤(
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 علـى أمهيـة تعـدد اللغـات يف أنـشطة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك األنـشطة                     وإذ تشدد   

  املرتبطة بالعالقات العامة واإلعالم، 

 الــذي ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٤٧/١٣٥ إىل قرارهــا وإذ تــشري  

اعتمدت مبوجبه إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليـات دينيـة         

 منــه ٢٧، وال ســيما املــادة )٥(ولغويــة، وإىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية 

  شخاص املنتمني إىل أقليات إثنية أو دينية أو لغوية،املتعلقة حبقوق األ

ــر / شــباط١املــؤرخ ) ١ - د (٢ إىل قراراــا وإذ تــشري أيــضا    ٢٤٨٠ و ١٩٤٦فرباي

 ١١ جـــيم املـــؤرخ ٤٢/٢٠٧ و ١٩٦٨ديـــسمرب / كـــانون األول٢١املـــؤرخ ) ٢٣ - د(بـــاء 

ا  وقراراــ١٩٩٥نــوفمرب /الثــاين تــشرين ٢ املــؤرخ ٥٠/١١ و ١٩٨٧ديــسمرب /كــانون األول

 ٢٠١١يوليـه  / متـوز ١٩ املـؤرخ  ٦٥/٣١١الالحقة املتعلقـة بتعـدد اللغـات، مبـا فيهـا القـرارات         

ــؤرخ ٦٦/٢٩٤ و ــول١٧ املـ ــبتمرب / أيلـ ــؤرخ ٦٦/٢٩٧ و ٢٠١٢سـ ــول١٧ املـ ــبتمرب / أيلـ سـ

ــؤرخ  ٦٧/١٢٤  و٢٠١٢ ــاء املـ ــانون األول١٨ بـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٧/٢٣٧ و ٢٠١٢ديـ  املـ

  ،٢٠١٣أبريل / نيسان١٢ املؤرخ ٦٧/٢٥٥  و٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٢٤

  ؛)٦( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
  

  أوال

  تعدد اللغات عموما ودور األمانة العامة

  املتحدة؛ ة بني اللغات الرمسية الست لألمماألمهية القصوى للمساواعلى  شددت  - ٢  

ت اللغويـة املتعلقـة      ضرورة التنفيذ الكامـل للقـرارات الـيت حتـدد الترتيبـا            تؤكد  - ٣  
  باللغات الرمسية لألمم املتحدة ولغيت العمل يف األمانة العامة؛

 تعـدد اللغـات يف أنـشطتها يف         مراعـاة  عـن  مسؤولية األمانة العامة     تؤكد أيضا   - ٤  
  ؛اإلنصافحدود املوارد املتاحة وعلى أساس 

األمانـة  يف  مهامـه    منسق شـؤون تعـدد اللغـات         مبواصلة يف هذا الصدد     ترحب  - ٥  
  دعم عمل املنسق؛أن تالعامة، ويب جبميع اإلدارات واملكاتب يف األمانة العامة 

 االتـصال الـيت تـدعم       مراكـز شبكة   على تطوير  ظبيواأن   باألمني العام    يب  - ٦  
متـسقا علـى    فعـاال  تنفيـذا   املتخذة يف هذا الصدد   منسق شؤون تعدد اللغات يف تنفيذ القرارات        

_______________ 

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٥(

)٦( A/67/311. 
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يف جملـس الرؤسـاء    دورهامـة، وتـدعو األمـني العـام إىل أن يـدعم، مـن خـالل           صعيد األمانـة الع   
تعـدد اللغـات    فيما يتعلق ب  ج منسق   اتباع  التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق،        

ــم املتحــدة،   ــة األم ــار يف منظوم ــيش    آخــذا يف االعتب ــر وحــدة التفت ــواردة يف تقري  التوصــيات ال
  ؛)٧(للغاتاملشتركة عن تعدد ا

يوم يف األمم املتحدة لكل لغة من اللغات الرمسية من أجـل         بتخصيص ترحب  - ٧  
 بـذلك، وتـشجع األمـني العـام علـى           ةوعيـ ت وال عماهلاإتاحة معلومات عن تارخيها وثقافتها واسـت      

مـسامهة املنظمـات    طريـق ن عـ  تعزيز هـذا النـهج دون أن تترتـب علـى ذلـك تكـاليف،           مواصلة
، مبــا يف ذلــك الــدول األعــضاء ومؤســسات مــن قبيــل منظمــة  ى األمــر ذلــك إذا اقتــضالــشريكة

األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، وتـشجع أيـضا األمـني العـام علـى النظـر يف تعمـيم هـذه              
  املبادرة اهلامة لتشمل اللغات غري الرمسية األخرى املتحدث ا يف شىت أحناء العامل؛

بذهلا املنظمات الدولية بناء على لغـة مـشتركة مـن     باجلهود اليت ت ترحب أيضا   - ٨  
  أجل تعزيز تعاوا مع األمم املتحدة يف جمال تعدد اللغات؛

 منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم         اليت تضطلع ا   نشطةاأل ب ترحب كذلك   - ٩  
افـة  والثقافة والدول األعضاء وكيانات منظومة األمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى وك             

ــشاركة األخــرى   ــات امل ــات املهــددة     ــدفاهليئ ــع اللغــات، وال ســيما اللغ ــرام مجي ــز احت  تعزي
  ؛ والنهوض ا ومحايتها، والتنوع اللغوي وتعدد اللغاتباالندثار

ــايف،  مـــن عناصـــر أن التنـــوع اللغـــوي عنـــصر هـــام  تعيـــد تأكيـــد  - ١٠   التنـــوع الثقـ
بـدأ  الـيت   )٨(تنـوع أشـكال التعـبري الثقـايف     وتعزيـز   ايـة   التفاقيـة مح   الفعال تامالأمهية التنفيذ    وتؤكد

واسـتخدامه   ، وتشري إىل التوصية املتعلقة بتعزيـز تعـدد اللغـات   ٢٠٠٧مارس / آذار ١٨ يف   هانفاذ
  ؛)٩(٢٠٠٣ أكتوبر/ تشرين األول١٥ الصادرة يفوتعميم االنتفاع بالفضاء اإللكتروين 

  
  ثانيا

  يف تعدد اللغات دور إدارة شؤون اإلعالم

 علــى أمهيــة اســتخدام مجيــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة مبــا يكفــل   تــشدد  - ١١  

 أنـشطة إدارة شـؤون اإلعـالم التابعـة لألمانـة العامـة ـدف إزالـة                  كافـة معاملتها يف   املساواة يف   

_______________ 

)٧( A/67/78. 

  .٤٣٩٧٧، الرقم ٢٤٤٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٨(

 والثالثـون، بـاريس،     الثانيـة سـجالت املـؤمتر العـام، الـدورة         منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،             )٩(
 الرابـــــع، رع، الفـــــاراتالقـــــر: ، الـــــد األول٢٠٠٣أكتـــــوبر / تـــــشرين األول١٧ - ربســـــبتم/أيلـــــول ٢٩

 .امللحق ،٤١ قرارال
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 وتكـرر يف  ،اإلنكليزية واستخدام اللغات الرمسيـة اخلمـس األخـرى    اللغة  التفاوت بني استخدام    

إلدارة يف مجيـع  لـ  مـن املـوظفني   عـدد كـاف  لبها إىل األمني العام أن يكفـل تـوفري        هذا الصدد ط  

  ؛اللغات الرمسية لالضطالع جبميع أنشطتها

لغـات أخـرى باإلضـافة     اسـتخدام  إدارة شؤون اإلعـالم علـى مواصـلة         تشجع  - ١٢  

 إىل الوصـول  بقـصد ،  الـذي جتـري خماطبتـه     اجلمهور   حسبإىل اللغات الرمسية، عند االقتضاء،      

  مـن أجـل  مجيـع أرجـاء العـامل     يفرسـالة األمـم املتحـدة        نـشر واجلمـاهري     ممكن مـن   أوسع نطاق 

  ؛تعزيز الدعم الدويل ألنشطة األمم املتحدة

بـه مراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم، مبـا فيهـا               تضـطلع ا بالعمـل الـذي      ترحب  - ١٣  

ألمـم املتحـدة وترمجـة الوثـائق     مركز األمم املتحـدة اإلقليمـي لإلعـالم، لنـشر املـواد اإلعالميـة ل           

أوسـع نطـاق   مة إىل لغات أخرى خبالف اللغات الرمسية لألمم املتحدة، دف الوصـول إىل        اهلا

العـامل مـن أجـل تعزيـز الـدعم      ء رجـا أونـشر رسـالة األمـم املتحـدة يف مجيـع           من اجلماهري ممكن  

اصـلة أنـشطتها املتعـددة      الدويل ألنشطة املنظمة، وتشجع مراكز األمم املتحدة لإلعالم على مو         

بطرق منها على وجـه   من أعماهلا،    املتعلقة بالتحاور والتعاون النشط   اللغات اهلامة يف اجلوانب     

تنظيم حلقات دراسية ومناقشات من أجل زيـادة نـشر املعلومـات والتفـاهم وتبـادل              اخلصوص  

  اآلراء بشأن أنشطة األمم املتحدة على الصعيدين احمللي واإلقليمي؛

 يف سـبيل نـشر املعلومـات    الـيت تبـذل بـشكل متواصـل     بـاجلهود  ترحـب أيـضا    - ١٤  

ــصعيد العــاملي   ــى ال ــة و   باســتخدامعل ــة وغــري الرمسي ــة،  وســائلاللغــات الرمسي ــصال التقليدي  االت

للعمــل الــذي تــضطلع بــه إذاعــة األمــم املتحــدة  اخلــاص وتعــرب يف هــذا الــصدد عــن تقــديرها  

  لرمسية؛باللغات الرمسية الست وباللغات غري ا

ــب  - ١٥   ــذل اجلهــود     تطل اجلــوالت  إتاحــةكفالــة ل إىل األمــني العــام أن يواصــل ب

دخـل، علـى حنـو منـتظم جبميـع      ا تـدره مـن   املصحوبة مبرشدين يف مقر األمـم املتحـدة، نظـرا ملـ           

  اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛

ات غـري   جـوالت مـصحوبة مبرشـدين بلغـ       إلتاحـة    مببادرة األمني العـام      ترحب  - ١٦  

   أيضا يف مقر األمم املتحدة؛رمسية

 تترتـب عليهـا تكـاليف     الـيت ال  مبـادرات األمانـة العامـة    تالحظ مـع االهتمـام      - ١٧  

صدار منشورات باللغات الرمسية وغـري الرمسيـة وزيـادة حجـم املنـشورات املترمجـة وتـشجيع                  إل

 وتطلـب إىل    ، الـيت تتبعهـا     يف سياسـة االقتنـاء     تعـدد اللغـات    مراعـاة  األمم املتحدة على     اتمكتب

  ؛املبادرات هذه ةمواصلاألمانة العامة 
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  ثالثا

  واقع وأدوات االتصال الشبكية األخرىامل

مجيـع   ضرورة حتقيق التكـافؤ التـام بـني اللغـات الرمسيـة الـست يف                 تعيد تأكيد   - ١٨  
يـره املقبـل    تقرضمنيـ ، وتطلب إىل األمني العام يف هذا الصدد أن  ةيالشبكمواقع األمم املتحدة    

 أوجـه التفـاوت   ، مبـا يف ذلـك     الـشبكية عن تعدد اللغات استعراضا شامال ملواقع األمـم املتحـدة           
 ومـا ميكـن حتقيقـه مـن        مبتكـرة أفكـارا    يطـرح فيـه   ، وأن    مـن حيـث احملتـوى      بني اللغات الرمسية  

ام بـني  أوجه التآزر والتدابري األخرى اليت ال تترتب عليها تكاليف مـن أجـل حتقيـق التكـافؤ التـ      
  اللغات الرمسية الست؛

 عـن تعـدد اللغـات استعراضـا     املقبـل  تقريـره   يضمن إىل األمني العام أن      تطلب  - ١٩  
 يطـرح فيـه   حالـة حمتواهـا باللغـات غـري الرمسيـة وأن             يـبني  ةيالـشبك شامال ملواقع األمـم املتحـدة       

 تترتــب عليهــا  ومــا ميكــن حتقيقــه مــن أوجــه التــآزر والتــدابري األخــرى الــيت ال  مبتكــرةأفكــارا 
 ،وإثرائهـا الـشبكية بعـدة لغـات       تطـوير مواقـع األمـم املتحـدة         توسـيع نطـاق     تكاليف مـن أجـل      

   االقتضاء؛حسب

  األمني العام على تعزيز جهـوده الراميـة إىل تطـوير مواقـع األمـم املتحـدة       حتث  - ٢٠  
ع اللغــات  جبميــها وحتــديثهاتعهــدو  املتعــددة اللغــات وصــفحة األمــني العــام الــشبكية  الــشبكية

   وعلى أساس التكافؤ؛ يف حدود املوارد املتاحةالرمسية لألمم املتحدة، 

 إىل األمــني العــام أن يكفــل، مــع مواصــلة حتــديث حمتــوى  طلبــها عيــد تأكيــدت  - ٢١  
 وضمان دقتـه، التوزيـع املالئـم للمـوارد املاليـة والبـشرية املخصـصة داخـل إدارة                 يشبكالاملوقع  

، مع املراعـاة التامـة    الست بني مجيع اللغات الرمسية الشبكيم املتحدة شؤون اإلعالم ملوقع األم   
  ؛هاخصائصو اللغات الستالحتياجات مجيع 

وإثـراءه  بعـدة لغـات   الشبكي  موقع األمم املتحدة      أن تطوير  تالحظ مع القلق    - ٢٢  

دد  مبعدل أبطأ بكثري من املتوقـع، وتطلـب يف هـذا الـص       معينة، لغات رمسية فيما خيص    ،يتحسن

، بالتنــسيق مــع املكاتــب املقدمــة للمحتــوى، اإلجــراءات      تعــززإىل إدارة شــؤون اإلعــالم أن  

،  الــشبكيبــني اللغــات الرمسيــة الــست يف موقــع األمــم املتحــدة  تــامالاملتخــذة لتحقيــق التكــافؤ 

  ف الشاغرة حاليا يف بعض األقسام؛اإلسراع يف شغل الوظائبطرق منها على وجه اخلصوص 

، )٦(هـاء مـن تقريـر األمـني العـام       -ثـاين   الدال و  -ثـاين   ال بالفرعني   حتيط علما   - ٢٣  

ث مجيــع املكاتــب املقدمــة حتــوتطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل جهــوده يف هــذا الــصدد، و 

يـع املـواد    مجلتتـرجم إىل كافـة اللغـات الرمسيـة    للمحتوى يف األمانة العامة على تعزيـز جهودهـا       

بأكثر السبل عمليـة    الشبكي  وقواعد البيانات املنشورة باللغة اإلنكليزية يف موقع األمم املتحدة          

  املوارد املتاحة؛ يف حدود ،فعالية من حيث التكلفةوكفاءة و
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 إىل إدارة شؤون اإلعالم أن تواصـل، بالتعـاون مـع مكتـب تكنولوجيـا         تطلب  - ٢٤  

ألمانـة العامـة، بـذل اجلهـود لـضمان تـوافر الـدعم الكامـل مـن               املعلومات واالتـصاالت التـابع ل     

ــة و  ــة    مــن اهلياكــل األساســية التكنولوجي ــة وغــري الالتيني ــات الالتيني التطبيقــات الداعمــة للكتاب

ــم          ــع األمـ ــة يف موقـ ــات الرمسيـ ــع اللغـ ــني مجيـ ــساواة بـ ــز املـ ــدف تعزيـ ــاه، ـ ــة االجتـ واملزدوجـ

  ؛الشبكي املتحدة

ؤسـسات  متعاونية اليت أبرمتـها إدارة شـؤون اإلعـالم مـع             بالترتيبات ال  ترحب  - ٢٥  

 الرمسيـة وغـري الرمسيـة،       تباللغـا علـى الـشبكة     صفحات املتاحـة    الـ من أجل زيادة عدد     كادميية  أ

وتطلــب إىل األمــني العــام أن يوســع، بالتنــسيق مــع املكاتــب املقدمــة للمحتــوى، نطــاق تلــك     

ــة بأســلوب فعــال مــن حيــث التكلفــ    ــة لألمــم   الترتيبــات التعاوني ة لتــشمل مجيــع اللغــات الرمسي

  مم املتحدة ومبادئها التوجيهية؛املتحدة، مع مراعاة ضرورة التقيد مبعايري األ

ــ  - ٢٦   ــىشدد ت ــةعل ــوي   أمهي ــد اللغ ــاة البع ــدى مراع ــصال    ل ــأدوات االت ــتعانة ب  االس

  ؛للمنظمة الرمسيةالتكافؤ التام بني اللغات كفالة من أجل  الشبكات االجتماعية، مثل، ةاجلديد

 بلغـيت عمـل األمانـة     iSeek موقـع    تواصـل حتـديث    األمانة العامة علـى أن       حتث  - ٢٧  

تترتـب   ال وقع يف مجيع مراكـز العمـل ووضـع تـدابري    هذا املالعامة وأن تواصل جهودها إلتاحة     

عليها تكاليف وتنفيذها لتمكني الدول األعضاء من احلصول بشكل آمن علـى املعلومـات غـري        

  ليا إال على الشبكة الداخلية لألمانة العامة؛املتاحة حا
  

  رابعا

  الوثائق واملؤمتراتخدمات 

 إىل األمني العام أن ينجز مهمة حتميل مجيع وثائق األمـم املتحـدة         طلبها تكرر  - ٢٨  
جبميـع اللغــات الرمسيـة الـست، علـى أســاس     الـشبكي  علـى موقـع األمــم املتحـدة     اهلامـة القدميـة  

  لك احملفوظات أيضا للدول األعضاء عرب تلك الوسيلة؛األولوية، حبيث تتاح ت

 املتعـدد اللغـات بـني       االتـصال  إىل األمني العام أن يواصل كفالة فعاليـة          تطلب  - ٢٩  
أعضاء هيئات اخلرباء التابعـة لألمـم   بني  ممثلي الدول األعضاء لدى األجهزة احلكومية الدولية و       

دمات اخلـ  علـى قـدم املـساواة، عـن طريـق تـوفري         املتحدة جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة          
الوثــائق وخــدمات االجتماعــات والنــشر يف إطـار إدارة املــؤمترات، مبــا يف ذلــك تــوفري  املتـصلة ب 

  ترمجة حتريرية وشفوية عالية اجلودة؛

إىل األمني العام أن يكفل التقيد التام بالقواعـد املتـصلة    طلبها  تكرر مع القلق    - ٣٠  
وثائق جبميع اللغات الرمسية الـست، سـواء فيمـا يتعلـق بتوزيـع النـسخ املطبوعـة            بتزامن توزيع ال  
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، يالــشبكنظــام الوثــائق الرمسيــة وموقــع األمــم املتحــدة  علــى أو نــشر وثــائق اهليئــات التداوليــة 
ــا ــرة   مبـ ــع الفقـ ــسق مـ ــا   ٥يتـ ــن قرارهـ ــث مـ ــزء الثالـ ــن اجلـ ــؤرخ ٥٥/٢٢٢ مـ ــانون ٢٣ املـ  كـ

  ؛٢٠٠٠ديسمرب /األول

العمـل، مبـا     أسـاليب تطـور    مجيـع املبـادرات املتعلقـة ب        يف تقيـد الرورة   ضـ  تؤكد  - ٣١  
على أساس جترييب، مببدأ التكـافؤ بـني اللغـات الرمسيـة للمنظمـة مـن                ضطلع ا املفيها املبادرات   

  أجل احلفاظ على جودة ونطاق اخلدمات اليت تقدمها األمانة العامة أو تعزيزها؛
  

  خامسا

  ريب املوظفنيإدارة املوارد البشرية وتد

 تأكيـد   اأعـادت فيهـ     يتال  منه ٣٥الفقرة   وخباصة،  ٦٧/٢٥٥ إىل قرارها    تشري  - ٣٢  
األمانـة العامـة وأعـادت تأكيـد ضـرورة اسـتخدام            يف  عمـل   الضرورة مراعاة املـساواة بـني لغـيت         

 وطلبت يف هـذا الـصدد   للتكليف الصادر بذلكلغات عمل إضافية يف مراكز عمل حمددة وفقا      
 العــام كفالــة أن تــنص اإلعالنــات عــن الــشواغر علــى ضــرورة اإلملــام بإحــدى لغــيت  إىل األمــني

  لغة عمل حمددة؛ املعلن عنهااألمانة العامة، ما مل تستلزم مهام الوظيفة يف عمل ال

 رغبة األمانة العامـة يف تـشجيع املـوظفني علـى اسـتخدام      تالحظ مع االرتياح    - ٣٣  
يــــدوا يف اجللــــسات الــــيت تتــــاح هلــــا خــــدمات  أي مــــن اللغــــات الرمسيــــة الــــست الــــيت جي 

  الشفوية؛ الترمجة

 مـــوظفي األمـــم املتحـــدة علـــى مواصـــلة اســـتخدام مرافـــق التـــدريب تـــشجع  - ٣٤  
ن اللغــات يف لغــة واحــدة أو أكثــر مــ  هاوحتــسيناملوجــودة علــى حنــو فعــال الكتــساب الكفــاءة  

  الرمسية لألمم املتحدة؛

 إتاحــة  املــساواة يفكفالــةلهــود بــذل اجل  إىل األمــني العــام أن يواصــل تطلــب  - ٣٥  
  املوظفني باللغات الرمسية الست؛فرص التدريب جلميع 

 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٦١/٢٤٤قرارهـا   ل اجلـزء الثـاين      من ١٧إىل الفقرة   تشري    - ٣٦  
أن تفاعل األمم املتحدة مع الـسكان احمللـيني يف امليـدان    ب اليت أقرت فيها    ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

لـذلك  وأن املهارات اللغوية تشكل عنصرا هاما يف عملييت االختيـار والتـدريب،      بأمر أساسي و  
الرمسيـة املـستخدمة يف بلـد اإلقامـة ينبغـي أن يؤخـذ يف              ) اللغـات (اللغة  ب اإلملام اجليد أن   أكدت

  زة إضافية خالل هاتني العمليتني؛االعتبار بوصفه مي

 مـن  ١٠١تقيد صـارم باملـادة    جيري يف    ضرورة أن يظل تعيني املوظفني       تؤكد  - ٣٧  
 وباالتــــساق مــــع األحكــــام ذات الــــصلة باملوضــــوع مــــن قــــرارات   األمــــم املتحــــدةميثــــاق
  العامة؛ اجلمعية
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مـوظفي األمـم    لـدى   قـدرة   توافر ال  استيفاء شرط    كفالة األمني العام إىل     تدعو  - ٣٨  
عام علـى مواصـلة     األمانة العامة، وتشجع األمني ال    يف  عمل  الاملتحدة على استخدام إحدى لغيت      

  ؛)٢٣ - د( باء ٢٤٨٠تنفيذ القرار 

 األمــني العــام إىل اختــاذ التــدابري املناســبة للنظــر يف اخلــصوصيات   تــدعو أيــضا  - ٣٩  
يف  لتعـيني املـوظفني  قـابالت  املاللغوية الواردة يف إعالنـات الـشواغر أثنـاء تـشكيل أفرقـة إجـراء        

  املتحدة؛ األمم

تقيــد يف  املــوظفني يف الفئــة الفنيــة ومــا فوقهــا   ضــرورة أن جتــري ترقيــةتؤكــد  - ٤٠  
واألحكـــام ) ٢٣ - د( بــاء  ٢٤٨٠حكــام القــرار   ووفقـــا أل مــن امليثــاق   ١٠١صــارم باملــادة   

  ؛٢٠٠١يونيه / حزيران١٤ املؤرخ ٥٥/٢٥٨الصلة باملوضوع من القرار  ذات
  

  سادسا

  موظفو خدمات اللغات

ــشري  - ٤١   ــا تـ ــؤرخ ٦٦/٢٣٣ إىل قرارهـ ــانون ا٢٤ املـ ــسمرب /ألول كـ ، ٢٠١١ديـ
مجيـع   تعامـل  كفالـة أن  من اجلزء الثالث منه، وتكرر طلبـها إىل األمـني العـام            ٧الفقرة  خباصة  و

 املـساواة  أسـاس علـى    ةالئمـ موموارد  عمل  ظروف  أن توفر هلا    ومعاملة متساوية     اللغات دوائر
صائص كـل لغـة     االحترام الكامل خلـ    من اجلودة، مع     ا إىل أعلى مستوى   دمااالرتقاء خب  دف

 مـن اجلـزء دال مـن قرارهـا     ١١ اللغـات الرمسيـة الـست، وتـشري يف هـذا الـصدد إىل الفقـرة                  من
  ؛١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٣ؤرخ  امل٥٤/٢٤٨

 بالتدابري اليت اختذها األمني العـام وفقـا لقراراـا مـن أجـل معاجلـة مـسألة         تنوه  - ٤٢  
 لتقاعد املـوظفني، وتطلـب إىل األمـني العـام أن           يف دوائر اللغات نتيجة   الشاغرة  وظائف  الشغل  

 منـــها تعزيـــز التعـــاون مـــع املؤســـسات الـــيت تـــدرب بـــسبليواصـــل تلـــك اجلهـــود ويكثفهـــا، 
  غات الرمسية الست لألمم املتحدة؛األخصائيني اللغويني من أجل تلبية االحتياجات يف الل

  
  سابعا

   حفظ السالماتاملكاتب امليدانية وعملي

ية تقـدمي املعلومـات واملـساعدة التقنيـة ومـواد التـدريب الـيت توفرهـا                أمه تؤكد  - ٤٣  
 أمكن ذلك، باللغات احملليـة للبلـدان املـستفيدة، بوسـائل منـها مواقـع األمـم          مىتاألمم املتحدة،   

  ؛الشبكة على املتحدة احمللية

 الــذي أقــرت مبوجبــه مقترحــات اللجنــة اخلاصــة  ٦٦/٢٩٧ إىل قرارهــا تــشري  - ٤٤  
  ؛)١٠(اواستنتاجا اوتوصيا عمليات حفظ السالماملعنية ب

_______________ 

 . اخلامس، الفصل)A/66/19 (١٩الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )١٠(
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ــا   - ٤٥   ــالفحتــيط علم ــن الفــ ١قرة  ب ــاينالرع  م ــام،    دال  - ث ــني الع ــر األم ــن تقري م
يف هــذا الــصدد، وتــشري كــذلك إىل  الــيت يبــذهلا هــود اجلوتطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل  

  يثاق؛امل من ١٠١ باملادة  اإلخاللدون ٦٦/٢٩٧قرارها 

حفـظ الـسالم    يف جمـال    األمانة العامة على ترمجـة مجيـع وثـائق التـدريب             حتث  - ٤٦  
ــم املتحــدة،    ــست لألم ــة ال ــات الرمسي ــوارد املت إىل اللغ ــسىن احــة يف حــدود امل ــدول  ليت ــة ال  لكاف

ــى اخلــصوص، و      ــأفراد شــرطة، عل ــوات وب ــسامهة بق ــدان امل ــة  لاألعــضاء والبل لمؤســسات املعني
  ؛هاستفادة من االاألخرى

 يف دورـــا التاســـعة ،ىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة إتطلـــب  - ٤٧  
  ؛ تنفيذا كامال تقريرا شامال عن تنفيذ قراراا املتعلقة بتعدد اللغات،والستني

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا التاســعة والــستني البنــد   تقــرر  - ٤٨  
  .”تعدد اللغات“املعنون 

  ٩٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ز متو٢٤

  


