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 الدورة الخامسة والسبعون 
 من جدول األعمال 147و  129البندان 

 تعدد اللغات 

 وحدة التفتيش المشتركة 
   

 تعدد اللغات في منظومة األمم المتحدة    
  

 مذكرة من األمين العام  
 

يتشــــــــــلع األمأن اليا  لىن عحأء الج ععةــــــــــاي الهموتع اليامع لي تلالس ولي تلا  مه   الل  ــــــــــاي  
ــدة المينن   ــنيأن من منة مـــع األمم المتحـ ــدة التفتت  المشــــــــــــــتل ـــع المين ن  التنفأـ ــالتن ــــــــــــــأا ع ج للللل ورـ لـ

 (.A/75/960ال غا  من منة مع األمم المتحدة“ )انةل  ”ليدد
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 مقدمة  -   أول  
ــتل ع من للللل ا المين ن   - 1 ــتيلت وردة التفتت  المشـــــــ   “ليدد ال غا  من منة مع األمم المتحدة ”ل ـــــــ

  تفتع لطبأا  تا ع ليدد ال غا  من مؤ  ا  منة مع األمم المتحدة. ( 1) (A/75/960)انةل 
  

 تعليقات عامة  -  ثانيا  
 للرب المؤ  ا  لالتلللل وبالنتائج ال اردة فتس. - 2

لدعم ليدد ال غا  ب صــفس متمع ع ــا ــتعن وبالن  ت  ول تز  ميةم الكتانا  بتشــهتا المدادرا  التن  - 3
له  د الم ايمع ع ج نطاق المنة مع. ولي ا اليديد من ا ععةـــاه ع متع  بألة ع ج ليدد ال غا   يامء رئت ـــن  

 من ل أئع بأئع لت م لالتن ع والشم ل.

ال ا الل متعن ولنةل ليض المؤ  ا  الج م ـىلع ليدد ال غا  من منة ر وا ا النطاقن يتهاوز لغ - 4
ولدع  الج األخن بن ج شــامءن ع ــ يم من ج  لي ل تمع ال غا  لاعتدار ا للالا ل دشــللعن ولطمت الج ل بتع التن ع  

ــتفأدة من خدمال ان ا ــا من اارتتاجا  ال غ لع لم مفأ ا ول مهتميا  المح تع واله ا  الم ـــــــ ــتما  ال ا ـــــــ  ـــــــ
 .6و  5يتي ا لالت صأتأن   فتما

ــ ا ومن رأن لؤل  - 5 ــتا ن ي ر  ليةــــــ ــات المنطلن الكامن وراي الت صــــــ ــا  األ ــــــ ــ ــــــ د ميةم المؤ ــــــ
ارتتاجال ا ال غ لع لخت ف لاخت ع المكالب والبلامج اللطللعن وعنس  ــــــــــــأتيأن لكأتق التنفأن وملاه لةلوم ا   عن

 ع ج عرت ال اقا.

من الشــــــــلق األدنجن   ومن  تانا  مثء و الع األمم المتحدة إلغالع ولشــــــــغأء ال جئأن الف  ــــــــطأنأأن - 6
نطاق ال اعع األ ـا ـتعن  ان  نات لل أز عربل ع ج   رأث عيتبل لم لء بلامج لي م ال غا  م ـىلع لندر  خار 

اختـتار الم مفأن وو  الم ـارا  ال غ ـلع ال زمـع عـند الت متقن ممـا جيـء ليض الت صـــــــــــــــتا  المتي لـع بتي م  
ن مـء الةلوع اللا نــع. وللتلي  تــانـا  عخلج ادمـا  ال غــا  عقـء وجـا ـعن بـء ولنط   ع ج مهــازمـع مـالتــع م

ــاق ع ج  ــىلع ليدد ال غا  من ج انب من بلامج ادارة الم ا ب عو بلامج التن عماإلدما ن مما عيزز اال ــــــــ م ــــــــ
 امتداد مت التع الم ارد الدشللعن بدا من اعتدار ا بلنامها قائما بنالس.

خدما  لغع اإلشــــــــــــارة بت متق عشــــــــــــخا    ولشــــــــــــأل المؤ ــــــــــــ ــــــــــــا  الج عن اقتلاي لخفتض لك فع - 7
( لن عك ن 158ن الفللة  JIU/REP/2020/6اإلعـاقـع عن يللا التيـاقـد ما شــــــــــــــل ـا  اجتمـا تـع ) وو   من

اي اليمء المت او  ميايأل اليمء الدولتعن عو  تا ا  مكامحع التمأأزن عو مبدع األجل المت او  لل متماشتاه ما
 ا تلالتهتع األمم المتحدة إلدما  منة ر اإلعاقع. ال تمعن عو

ولدرت الكتانا  األ متع الحا ــــــــمع ل  ــــــــتفادة الكام ع من التكن ل جتا  الهديدة لدعم ليدد ال غا ن  - 8
ل ت اصــء عن لديد   لما من ولك ما يتي ا لالتلجمع الشــف لع والتلجمع التحللللعن ولشــأل الج عن األدوا  الحالتع

 رثألا ما لشمء لالفيء خدما  ال غا  اليالمتع.
  

 __________ 

 .JIU/REP/2020/6/Corr.1و  JIU/REP/2020/6للللل وردة التفتت  المشتل ع متاي لحت اللمزلن  (1) 

https://undocs.org/ar/A/75/960
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/6/Corr.1
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ــاعف   - 9 ومن رأن لؤلد األمانع اليامع لل ة متمع وضـــلورة اعهاد ق ة عام ع متيددة ال غا  واأللل المةـ
وملاه ل ل اعد اإلدارلع ال ـــــــــــــارلعن يندغن عن عك ن  ”ل تادة عدحتنج ب ان مإن ا لتفا جزئتا ما اا ـــــــــــــتنتا  التالن   

ن من لغتأن ع ج األقـــء من لغـــا   م مف  ليض األمـــانـــا  ع ج األقـــء لنـــائأن ال غـــعن ع  عن عك ن ا متمكنأ 
(. وعم  بت جأ ا  4حع فن الصـــــــــــــ JIU/REP/2020/6) “المنةما  المينتع وقادرلن ع ج الت اصـــــــــــــء ب ما
 الهموتع اليامعن لشأل األمانع اليامع الج ما ي ن 

ــتتفاي م مفن األمانع ا )ع(  ليامع شــــلا ل امل اللدرة ع ج ا ــــتخدا  اردج لغتن يندغن  فالع ا ــ
 ؛( 2) اليمء من األمانع اليامع  حد عدنج

يدت قا عن لنص اإلع نا  عن الشــــــــ اغل ع ج ضــــــــلورة اإللما  لاإلنك أزلع عو الفلن ــــــــتعن   )ب( 
 ؛( 3) لم ل ت ز  م ا  ال متفع الشاغلة لغع عمء محددة ما

ن  2-الج الللدـــع مـــد  1-خلجن ابتـــداي من الللدـــع علك ن جمتا التلمتـــا  من رلدـــع الج ع ) ( 
لالن ـــــــــــدع ل م مفأن الخاضـــــــــــيأن لمبدع الت زلا الهغلامنن مشـــــــــــلويع لاإللما  الكامن الثابت ب غع لانتعن ع ج 

 .( 4) علتصل األمل ع ج لغتن اليمء عا

عن لتحــدد  ول ر  األمــانــع اليــامــعن دون اإلخ ل لمــا  ــــــــــــــبا و لين عن المتط دــا  ال غ لــع يندغن   - 10
ــ ع لم ا  ال متفع. وقد لخت ف ل ك اارتتاجا  لاخت ع ال اععن  من ضــــــــــ ي اارتتاجا  التشــــــــــغأ تع المتصــــــــ
 ال أئع المينتع ليلد ااجتماعا ن عو المتط دا  المحددة األخلج ل متفع ما عو ايار ا التنةتمن. عو

منطدلع عو اارتتاجا  التشــــــــــغأ تع ول ر  عن ااشــــــــــتلايا  ال غ لع التن ا لت ــــــــــا ما ال اعا  ال - 11
لك ن ل ا ع اقب غأل ملصـــــــ دة من رأث اللدرة ع ج اجتناب ول متق وا ـــــــتدلاي الم ا ب التن ل ـــــــت من   قد

 جمتا متط دا  الم ا ن من رأث التي تم والخبلة والم ارا  ال غ لع.

 ولؤلد المؤ  ا  الت صتا  جزئتا. - 12
  

 بعينها تعليقات على توصيات   -  ثالثا  
 1التوصية    
ينبغي أن تطلب  الهيابات التشبببببببببرسعيبة في م ابببببببببسببببببببببات منظومبة األمم المتحبدة أو مجبال   دارتهبا     

م اببسببتل   لى الراي  التنفيذذ الذذ لم بقم بعدع بدعداد  لار للسببيااببات الاببتراتيجية المتعلقة   في  كل 
توجيهية  دارسة وتشبغيلية ألررا   نفاه،  وأن بعرهبل  بتعدد اللغات  أن بقوم بذلك  وأن بعشبفععل بمباد   

 بغية اعتماد،.   2022بحلول نهابة عام  

 ل ر  المؤ  ا  عن  ني الت صتع م ج ع الج  أئال ا التشللوتع عو اإلدارلع. - 13
  

 __________ 

 .346م73لار (ن ع ج نح  ما ععأد لىرأدي من الل23-لاي )د 2480الللار  (2) 

 .263م71الللار  (3) 

 .346م73(ن ع ج نح  ما ععأد لىرأدي من الللار 23-لاي )د 2480الللار  (4) 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/346
https://undocs.org/ar/A/RES/73/346
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/RES/73/346
https://undocs.org/ar/A/RES/73/346
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ــتع ليدن عيلب الديض عن لحفةا  لشــــــــــىن اإليار الزمنن   - 14 ومن بأن الكتانا  التن لم لنفن الت صــــــــ
قن لالنةل الج اللأ د المفلوضــــع ع ج الم ارد ولةــــارب األول لا  خ ل جائحع ملت مألوت   رونا  والنطا
( الهارلع ورالع ال ـــــأ لعن من رأن عشـــــأل الديض ا خل الج عن عيل ال ـــــتا ـــــا   ني لن لتط ب  19-)ر مأد

يـدد ال غـا   لـالةــــــــــــــلورة اعتمـاد ـا ر ــــــــــــــمتـا من جـانـب مهـال  ادارل ـا. وللج  تـانـا  عخلجن او لنةل الج ل 
ــ رة متزايدة من بلامج ادارة الم ا ب عو بلامج  من ــتك ن من المفأد ادما   نا المف    لصـــ منة ر  د نن عنس  ـــ

 التن عماإلدما ن مما عيزز اال اق ع ج امتداد مت التع الم ارد الدشللعن بدا من اعتداري بلنامهاه قائماه بنالس.
 

 2التوصية    
لتشبببببببببرسعيببة في م ابببببببببسبببببببببببات منظومببة األمم المتحببدة أو مجببال   دارتهببا   ينبغي أن تطلبب  الهياببات ا   

قاب أو جهة تنسبيو لشب ون تعدد   في  كل  م ابسبتل   لى الراي  التنفيذذ الذذ لم بعي ن بعدع مسب ولب كايراب منسب ع
ة    بععَهد  ليل بمهمة تنسببيو تنفيذ  لار السببيااببات الاببتراتيجي 2022اللغات  أن بفعل هلك بحلول نهابة عام  

 . المتعلقة بتعدد اللغات على نطاق منظمتل  مع تحديد واهح للمس وليات المسندة والسلط المفوهة 

 ل ر  المؤ  ا  عن  ني الت صتع م ج ع الج  أئال ا التشللوتع عو اإلدارلع. - 15

ــتلالتهتع لتيدد ال  - 16 ــأا خطت اليمء ولنفأن األيل اا ـ ــؤول  بأل لتن ـ ــ يم ل تمع ليأأن م ـ غا ن وإو ل ـ
ــا  التن لدي ا عملقع وبلامج لغ لع  ــ ـ ــء ع ج المؤ ـ ــكء عمةـ ــأل ليض الكتانا  الج عن الفكلة قد لنطبا لشـ لشـ
مخصــــــصــــــع وما يتصــــــء بنلك من م ارد. ولدعم  تانا  عخلج التزام ا بتيدد ال غا  من جمتا ج انب عم  ا 

 ل ا ألن ا للج عن ليأأن من ـــــــــــــلأن  عن يللا دمهس من عم تال ا التنفأنعع والتنةتمتع واإلدارلعن وليلب عن ق
 متفلغأن قد يؤد  عن غأل قصد الج ن ج منيزل ازاي ليدد ال غا .

 
 3التوصية    
ينبغي للرؤاببببببباي التنفيذيين لم ابببببببسبببببببات منظومة األمم المتحدة  الذين لم بفعلوا هلك بعد  أن يبادروا    

تهم الرامية  لى اابببببتقطا     حسببببب  ال،تإببببباي   لى  عداد أو تع س  ابببببياابببببا 2022بحلول نهابة عام 
ال فبببايات   هوذ  اللغبببات من  الحتفبببا  بمووفي  مترجمين تحرسرسين ومترجمين شبببببببببفوسين جبببدداب وبلى 
والمهارات  على أن بشببببببمل هلك  عداد الطط لخمفة المووفين مع تحديد الشببببببترالات المتعلقة باللغات  

 اصل مع الجامعات. والتشكيمت اللغوسة المطلوبة  فإمب عن توايع نطاق برامج التو 

 لؤلد المؤ  ا   ني الت صتع جزئتا. - 17

ــتفادة  - 18 ــتمل من عجء التخطتت لتياقب الم مفأن واا ـــــــ ــء الم ـــــــ وليتلع الكثأل من ا لى متع الت اصـــــــ
 الكام ع من التكن ل جتا  لدعم ليدد ال غا .

المتفلغأن مزلها من النُّ ج من للدعم  ول ـــــــــــــتخد  الكتانا  التن ا ل مف م را من م مفن ال غا   - 19
خـدمـا  المؤلملا ن لمـا من ولـك ال ه ي الج ال غ لأن الم لة من الم مفأن الم ج دينن وا ــــــــــــــتخـدا  خـدمـا   
التلجمع الشـــــف لع عن لديدن والدخ ل من الفاقا  ي ل ع األجء عو الفاقا  محددة الخدما  ما ملدمن خدما   

ــتيانع لخدما  م مفن ــلات دوائل التلجمع   ال غا ن واا ــــــ ال غا  من الفئع الفنتع من المكالب اإلق تمتع عو اشــــــ
التحللللـع من األمـانـع اليـامـع. وبـالن ــــــــــــــدـع لت ـك الكتـانـا ن قـد ا عك ن من المنـا ــــــــــــــب لطبأا ن ج ر ــــــــــــــمن 

 التخطتت لتياقب م مفن ال غا  المتفلغأن وبلامج الت اصء مي م. من
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 4التوصية    
التشبببببببببرسعيبة في م ابببببببببسببببببببببات منظومبة األمم المتحبدة أو مجبال   دارتهبا    ينبغي أن تطلب  الهيابات   

  2022م اببسببتل   لى الراي  التنفيذذ الذذ لم بقم بعدع بذلك  أن بسببتحدو  بحلول نهابة عام   في  كل 
ابببياابببات تعلعم تشبببجع على التعلم المسبببتمر وتحسبببين المهارات اللغوسة لمووفي م ابببسبببتل في لغاتها  

 وكذلك في لغات أالرى  حس  ال،تإاي  مع رصد ما بكفي من التموسل لذلك الغر .     الرامية 

 ل ر  المؤ  ا  عن  ني الت صتع م ج ع الج  أئال ا التشللوتع عو اإلدارلع. - 20

ولؤ د  ثأل من ا عن ليدد ال غا   دع يم ي ع ــــــــتحا التلديل والتشــــــــهتا ع ج جمتا الم ــــــــت لا   - 21
 المؤ  ا . جمتا من

ولؤلد األمانع اليامع  ني الت صــتع ول ر  عن ا لكمء الت صــتا  ال ــاللع التن قدمت ا وردة التفتت    - 22
ليدد ال غا  من مؤ ـــ ـــا  منة مع  ”ال اردلان من التلللل المين ن    11و  3المشـــتل عن وا  ـــتما الت صـــأتان  

(ن وال تان لحتفةان لى مأت ما من  نا الصـدد. ولد رظ  ععةـا عن  ني A/67/78)  “األمم المتحدة  رالع التنفأن
 (.135ن الفللة JIU/REP/2020/6وا  ص ع ) “ملنع”الت صتع يندغن عن لنفن لااقتلان ما ل صتع 

تح ــأن النتائج المؤ ــ ــتع ولشــأل الج ضــلورة لىيألي ضــمن  وللبت مؤ ــ ــا  عخلج لي م ال غا  ب - 23
اارتتاجا  اا تلالتهتع ل كتانن و   جانب ا لغطتس الت صتع صلارع. ومن  نا الصددن قددمت اقتلارا   
ــللا التي من وبالتالن  ــادر التم لء األخلج دعما لتيدد ال غا ن ل،تع ل ــــــ ــهتا للدعم لبلعا  لكمء مصــــــ لتشــــــ

 .لحلأا النتائج 
 

 5التوصية    
ينبغي للرؤابببببباي التنفيذيين لم اببببببسببببببات منظومة األمم المتحدة أن بطلاوا  لى اللجنة ا دارسة الر يعة    

المسببببتوى التابعة لمجل  الرؤابببباي التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسببببيو  نشبببباي فرسو 
م المتحببدة لتببدرس  اللغببات    بععنى بببدعببداد  لببار لغببات منظومببة األم 2022عببامببل  بحلول نهببابببة عببام  

وتعلمها وللتقييم وبصببببدار شببببهادات ال فاية في لغات األمم المتحدة السببببه الراببببمية  و و ا لار الذذ  
بمكن أن بسبببببببببتنبد  لى أمور من جملتهبا نتبااجع العمبل البذذ أنج تبل األمبانبة العبامبة ل مم المتحبدة ببالفعبل  

  ذا المجال.  في 

 زئتا.لؤلد المؤ  ا   ني الت صتع ج - 24

ــتخدا  ال تارء اللائمع واامتناع  - 25 ــلورة ا ـــ وقد عرد األمأن اليا  ملارا من خطتس اإلصـــــ رتع ع ج ضـــ
عن انشـــــــــاي دتارء جديدة. وبملدور شـــــــــدكع الم ارد الدشـــــــــللع اللائمع التاليع ل هنع اإلدارلع اللفتيع الم ـــــــــت ج 

ء ليــدد ال غــا  المتــارــع ع ج نطــاق  المنبثلــع عن مه   الل  ــــــــــــــــاي التنفأــنيأن عن لت لجن بــدعم من دتــارــ 
ــ ادا    ــدار شـ المنة معن متادة ولط لل ايار ل غا  ع ج نطاق المنة مع لتي تم ال غا  ولي م ا وللأتم ا وإصـ

 الكفاية من ال غا  الل متع ال ت.

ــأا المينتع بتيدد   - 26 ــدكع ج ا  التن ـ ــللع وع مأت ان وبشـ ــدكع الم ارد الدشـ ــا  ب ج د شـ ــ ـ وليتلع المؤ ـ
 ا  ع ج نطاق المنة معن التن يت لج مأ ا من ا شؤون ليدد ال غا  زما  المدادرة.ال غ
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ن الملما الثانن(ن  A/71/757ولؤد  من ــــا شــــؤون ليدد ال غا  م امسن وملا اختصــــاصــــالس )انةل  - 27
ــء الج   ل ل ه  د المبنولع من عجء الت صـ ــي ــت ج رمت ـ ــىن ليدد ال غا  ع ج م ـ ــك لشـ ــا ومتما ـ ــا ومت ـ ن ج من ـ

منة مع األمم المتحدة من خ ل مه   الل  ـاي التنفأنيأنن ولن ـا التدابأل المشـتل ع ما عمانع مه   الل  ـاي 
ــدكع الم ارد الدشـــللعن التن  التنفأنيأن ل،تع دعم الداع ن ج شـــامء من ـــا ازاي ليدد ال غا  من المنة مع. ولل   شـ

ر  من جدول ععمال ا دورلا بن دا لتي ا بتي م ال غا  وللأتم ان بتلدعم المشــــــــــ رة اا ــــــــــتلالتهتع من مهال ادارة  لدد 
ــتلالتهتع محددةن مةـــــــــ  عن اعداد وج ا  النةل والملتلرا   ــائء ا ـــــــ ــللعن ما التل أز ع ج م ـــــــ الم ارد الدشـــــــ

ــت ج ولهنع الخدمع المدن  ــ ا ع ج ال هنع اإلدارلع اللفتيع الم ــــــ ــأا ما الحادا  رالطا   ليلضــــــ تع الدولتعن والتن ــــــ
 .الم مفأن. وبالتالنن مإن المؤ  ا  ا لؤلد انشاي آلتا  وعم تا  اضافتع ع ج م ت ج المنة مع 

ولنةل الديض نةلة اعهـابـتع الج الم ايمـع ما اليمـء اـلن  لةــــــــــــــط ا ـلس األمـاـنع اليـامـعن ـلاعتـدار ـا   - 28
أن ال غا  الل ــــــمتع وملارز اليمء من رأث  تفتع لدرل  ال غا   ليزز اال ــــــاق ع ج نطاق المنة مع فتما ب 

وللأتم الم ـارا  ال غ ـلعن ممـا يتتت الت صــــــــــــــء الج م م مشــــــــــــــتلت لم ــــــــــــــت ـلا  الكـفاية من مخت ف المهـاا   
 ن جمتا ال غا .موالتحدث واا تماع والللاية(  )الكتالع

عا لحد من قدرة المؤ ــــ ــــا  ع ج وما ولكن لشــــأل مؤ ــــ ــــا  عخلج الج عن  ني الت صــــتع يندغن   - 29
اا ـــتفادة من شـــ ادا  ميتلع ب ا دولتا عو اا ـــتيانع لمصـــادر خارجتع ل تدرلب ال غ  ن ر ـــب ااقتةـــاين  

 ـــــــتما لالنةل الج اال ـــــــاع ال ـــــــللا الن  عشـــــــ دي قطاع األدوا  اإللكتلونتع ل تي م. ولندغن ععةـــــــا اي ي  ا
ار ع ج نح  عي د لالفائدة ع ج  ء من م مفن الملل والم مفأن ااعتدار ال اجب لةـــمان ا ـــتخدا   نا اإلي

 م  ر الهائحع(. المأدانأأن )النين  انت مل  التحاق م بدورا  ال غا  محدودة قبء

ــ م  - 30 ــىنس عن ع ــ ــا موتار م رد داخء منة مع األمم المتحدةن من شــ ومن رأن لؤلد ليض الكتانا  وضــ
ا  ع ج نطاق المؤ ـــــــــ ـــــــــا  وال غا  وملارز اليمءن ولؤد  الج لهنب  من اعهاد م م مشـــــــــتلت ل كفاية من ال غ 

اازدواجتعن مإن  تانا  عخلج لفةء ع ضاه عن ولك دعم الن ج المصممع خصتصا لت بتع ارتتاجال ا الخاصع.  
لاانتلال    2015ومن  نا الصـددن لشـأل ليض الكتانا  الج الت صـتع التن قدمت ا شـدكع الم ارد الدشـللع من عا  

ــتلت ل غا   التي م والتي تم  ال  ــ ادا  الميتلع ب ا دولتا والتن لتماشــــج ما اإليار األوروبن الملجين المشــ ج الشــ
والتلأتمن  تدبأل لدعم قاب تع ملارنع م ـت لا  الكفاية ال غ لع لم مفن األمم المتحدة ما األملاد من خار  منة مع  

لم ــــــــــــــا مـع من دعم لنـلء الم مفأن ولن ع الل ة اليـامـ ع. األمم المتحـدةن مـثء الشـــــــــــــل ـاي والمتـلدمأن ل  مـائفن وا 
ول ر  األمانع اليامع عن ايار لغا  األمم المتحدة الن  عهل  لط للي رالتا عمكن عن عد ـتخد   ى ـات ملجين  

 .لملارنع الش ادا  الميتلع ب ا دولتا ومعو للأتم اارتتاجا  ال غ لع ل متفع ما 
 

 6التوصية    
للرؤاببباي التنفيذيين لم ابببسبببات منظومة األمم المتحدة  بابببفتهم أعإببباي في مجل  الرؤاببباي  ينبغي   

التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسببيو  أن باببدروا توجيهاتهم  لى اللجنة ا دارسة الر يعة  
من القيم    المسبببببتوى بعن تإبببببع نهجاب شببببباممب ومنسبببببقاب على نطاق المنظومة  باي تعدد اللغات باعتبار، 

 األاااية لدى م اسات منظومة األمم المتحدة. 

 لؤلد المؤ  ا   ني الت صتع جزئتا. - 31

وللج المؤ ـــ ـــا  عن لملدور الشـــدكع اللائمع له ا  التن ـــأا المينتع بتيدد ال غا  من جمتا عنحاي  - 32
 للفتيع الم ت ج.المنة معن لحت متادة من ا شؤون ليدد ال غا ن عن لدعم ج  د ال هنع اإلدارلع ا
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 7التوصية    
ينبغي أن يتوالى األمين العبام ل مم المتحبدة ايبام المنسبببببببببقين المقيمين  الذين بمثلونل على الابببببببببعيد    

طرسببة  بببالتخطيط لمبببادرات  هكبباي الوعي  بمببا فيهببا تنظيم  القعطرذ وسقودون أفر،ببة األمم المتحببدة القع
ت المتعلقة بتع س  تعدد اللغات بوصبفل تعايراب عن التنو   منااببات متعلقة باللغات أو رير ا من المنااببا

 . 2030ووايلة لتنفيذ أ داف التنمية المستدامة المل العقد األالير من الطة عام  

 ل ر  المؤ  ا  عن  ني الت صتع م ج ع الج األمأن اليا . - 33

متمع ع ا تع لألمم المتحدةن ول ر  األمانع اليامع عن الهموتع اليامع ليتلع بتيدد ال غا  ب صفس   - 34
و   لالتالن علتةــــــن من جمتا عصــــــحاب المصــــــ حع اانخلاا والمشــــــار ع بنشــــــاا. ولدت قا من جمتا  تانا  
األمانع اليامع والمكالب اللطللع واإلق تمتع التاليع لألمم المتحدة عن لشــــــــارت لشــــــــكء  امء من ليمتمس لهمتا  

 ا  المتي لع لال غا ن لما يتماشج ما األول لا  المللرة.ج اندسن لما من ولك عن يللا لنةتم المنا د 
 


