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 مكتب األمم المتحدة في فيينا
االجتمااااع اليااانول الااادولي المعناااي بترتيباااات 

 2016والوثائق والمنشورات لعام  اللغات،
 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢-20
    فيينا

 بيان فيينا  
منظمـة واغيـة م مبتـأل األمـم  60اجتمع رؤسـء  واارـر اغاتـءخ ااـدمءخ املـ مراخ مـ   

غامشــــــءرالة م ا جتمــــــء   2016حزيران/يونيــــــه  22إىل  20املتحــــــدة م يفيينــــــء م اغ ــــــ ة مــــــ  
 املعين ب تيبءخ اغاتءخ ااغوثءرق ااملنشوراخ.اغسنوي اغدايل 

 نهـــــء بعـــــ  اغـــــدا   ربإن املشـــــءرالال م ا جتمـــــء  إىل  يشـــــاان إىل اغشـــــوا   اغـــــ    ـــــ 
بـــال اســـتلداة اغاتـــة ايفنبايزيـــة م بعـــ  تزايـــد اغت ـــءاخ األ ضــء  اســـءرر  اـــحءب امل ـــاحة مـــ  

اغـ  غو يـءخ املنوةـة الـءغد إوار ـء اـر ر ر ـم ااألرمسيـة اغاتـءخ بءغنسـبة إىل اغاملنظمءخ اغداغيـة 
ر ي الـــدان اغتـــزامهم اعء ـــة  ــــ ا  اـــس  ـــدة املســــءااة اغاتــــءخ اغرمسيـــة  اـــس اســـتلداة  يـــعتـــن  
 اغوضع.
ايســا م رؤســء  واارــر اغاتــءخ ااــدمءخ املــ مراخ بــتن تعــد و اغاتــءخ يعــز  اغوحــدة م  ــ   

   ـيم املنظمـءخ اغداغيـةر اغـ  تسـعس إىل اغتنو  ااغت ء م اغدايلر ا و بـ غ  ثّـ    يمـة  سءسـية مـ
 ال  منهء.   م حتقيق   ه األ داف م جمء  

ــــه  50/11ايشــــا رؤســــء  واارــــر اغاتــــءخ ااــــدمءخ املــــ مراخ إىل اغقــــرار   اغــــ ي ا تمدت
ا معيــة اغعءمــة غامــم املتحــدة انءســبة ا حت ــء  بءغــ الر  اغســنوية ا مســال غاتو يــع  اــس ميّــء  
املنظمـةر ا اـءرخ يفيـه ا معيـة إىل  ن تعــدو اغاتـءخ  ـو نتيلـة ةبيعيــة غا ـءبع اغعـءمل  اغـ ي تتســم 
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نــا اغاتــة اغرمسيــة اغــ   يــء الء”وير بءغنســبة غبــ  واغــة  ضــو م املنظمــةر  ــبــه األمــم املتحــدةر اين
 .  “تتبامهءر  اس احلق ااغواجأل بتن ت هم اآلاري  اي هموهنء

 تو يــــةتن مــــع اغــــر ي اغقءرــــ  بــــرؤســــء  واارــــر اغاتــــءخ ااــــدمءخ املــــ مراخ الــــ غ   يت ـــقا  
بــون تر ينبتــ   ن ةبــون يفعءغــتد م اغــم ة أل مــء  منظمــءخ الــ  مــنهمر غبــ  اغــاملــواةنال حلشــد 

اـــء م ىلغــ   نـــد ا ت ـــء  عـــم  ـــ  املوا ـــع اغشـــببية  املســـت ء ر  ـــدر رباتــة اغســـبءن املســـتهديفال
 اغتواا  ا جتمء  . رطااسء

اغــ غ  تعقـــد املنظمـــءخ األ ضـــء  م ا جتمـــء  اغســـنوي اغـــدايل املعـــين ب تيبـــءخ اغاتـــءخ  
 ااغوثءرق ااملنشوراخ اغعزة  اس مء يا :

اهلءمـــة م اـــدارة جـــداا    ـــ ه املســـتغة ا  ـــ ال  اـــس جمـــءغد إوار ـــء  ن تـ ــدر  - ١ 
  مءهلـــء بااـــدار إةـــءر ااضـــا غتعـــدو اغاتـــءخ ااغقيـــءةر  نـــد ا  تضـــء ر بء تمـــءو مبـــءو  توجيهيـــة 

 إوارية اتشتياية غتن ي ه؛
إةــم   يــع  اــحءب امل ــاحة  اــس ضــرارة تقــدر اغــد م إىل إواراخ اغاتــءخ  - ٢ 

م اغتواــــ  إىل حاــــو  مبتبــــرة  امنظمــــءخ األ ضــــء  ااغتعــــءان معهــــءاغتءبعــــة غااــــدمءخ املــــ مراخ 
غاتحــديءخر اــء يفيهــء ضــرغة املــوارور اغــ  تعــ   تعمــيم مرا ــءة تعــد و اغاتــءخ م  نشــ ة املنظمــءخ 

 األ ضء  م ا جتمء  اغسنوي اغدايل املعين ب تيبءخ اغاتءخ ااغوثءرق ااملنشوراخ؛
انشـــء  اغيـــءخ ضـــم  املنظمـــءخ األ ضـــء  ب اغقيـــءة يـــءوة ا هـــوو املب اغـــة غتيســـا  - ٣ 
يفضـــ  املمءرســـءخ أل بـــال واارـــر اغاتـــءخ ااـــدمءخ املـــ مراخ م الـــ  منهـــءتبـــءو  اغ عـــء  اغممرمـــة 

 تعميم مرا ءة تعد و اغاتءخ؛   تع  ااحلاو  املبتبرة غاتحديءخ اغ
 ـــ     ـــ اف بقيمـــة تنـــو   اغاتـــءخبتعزيـــز ار ال ـــراو  منظمـــءخ   ضـــء ر قيـــءةاغ - ٤ 
 يــءة اغاتــءخ  ّــ ءغاتــءخ ااملشــءرالة يفيهــء بنشــء ر مىلاخ اغ ــاة بت الءريــة اغنءســبءخ املتنظــيم ةريــق 

ت ـــــ  بـــــه م  غاتـــــءخ اغرمسيـــــة غامنظمـــــءخ األ ضـــــء ر ااغيـــــوة اغـــــدايل بر ســـــةامل غاتـــــة األة اغـــــ ي   
 ياو /ســبتم  مـــ    30ت ــ  بــه م اــبء /يف اير مــ  الــ   ــءة ااغيــوة اغــدايل غا  ــة اغــ ي     21
 . ءة ال 
 


