
اعالمیہ سالزبرگ 
ایک کثیر لسانی عامل کے لئے

ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں:

اقوام متحدہ یک متام ایک �و ِترانوے )193 رکن رای�ستںی اور بیشرت لوگ کثری لساین ہںی یعین 	 
وہ ایک ےس ذایدہ زابنںی بولتے ہںی۔

دنیا مںی اب �ات ہزار �ستانوے )7,097( زابنںی بویل جایت ہںی۔*	 
دو ہزار چار �و چونسسٹھ )2,464( زابنوں کو مٹنے اک خطرہ در پیش ےہ۔	 
دنیا پر 23 زابنوں اک تسّلط ےہ جنہںی دنیا یک نصف اآبدی بولیت ےہ۔ 	 
چالیس )40( یف صد لوگوں کو اییس زابن مںی تعلمی تک ر�ایئ حاصل نہںی جنہںی وہ مسھجتے 	 

ہو۔
اکسسٹھ کروڑ �ات الکھ )617 ملنی( بّچ اور نومعر نوجوان مک ےس مک معیار یک پڑھایئ پر بھ�ی 	 

عبور حاصل نہںی کرپاےت۔
چوبیس کروڑ چار الکھ )244 ملنی( اترکنی وطن ہںی۔ ان مںی دو کروڑ )20 ملنی( پناہ گزین 	 

ہںی جو �ن 2000ء مںی متام اترکنی وطن ےک اکتالیس )41( یف صد تےھ۔ اس حساب ےس 
اترکنی وطن اور پناہ گزین یک اآبدی دنیا مںی اآبدی ےک حلاظ ےس پاچنواں بڑا ملک بنا �کیت 

ہںی۔ 

بین نوع انسان حقیقتًا مںی کثری لساین ہںی پھر بھ�ی دنیا مںی کیئ تعلمیی و معایش نظام، شہریت ےک 
طریقہ اہئے اکر اور رساکری انتظام کروڑوں لوگوں کو ان یک زابنوں اور لساین صالحیتیوں یک وجہ 

ےس نقصان مںی رکھتے ہںی۔ ہمںی اس صورت حال ےس رضور منٹنا ےہ اگر ہمںی واقعی مںی ”پائیدار 
تریق ےک اہداف“ )Sustainable Development Goals( کو حاصل کران ےہ جنہںی ان 

ایک �و تِراننوے )193( ممالک ےن �ن 2015 ء مںی ”غربت ےک خامتے، اس کّرہ ارض ےک حتفظ 
اور �ب یک خوحشایل کو یقیین بناےن ےک لئے“ اپنائے ہںی۔ انصاف پر مبین تعلمیی نظام جس یک بنیاد 
مظبوط لساین حمکت معلیوں پر رکھ�ی گیئ ہو اس رشکیت تریق ےک لئے لکیدی حیثیت رکھتا ےہ۔ 

رہنام اصول

کثریلسانیت )multilingualism( واحض طور پر زابن یک تدریس اور ابالغ ےک غری رمسی 	 
�اچنوں )patterns( کو مسویئ ہویئ ےہ جو کثریلساین معارشوں مںی ابھرےت ہںی۔

لسانیایت تکثرییت )plurilingualism( ےس مراد افراد ےک پاس ایک ےس ذایدہ زابنوں اک عمل 	 
ہوان ےہ۔ 

اترخیی، جغرافیایئ، �امیج و معایش حاالت کثریلسانیت )multilingualism( یک کیئ 	 
صورتوں اور انکے ا�ستعامل یک طرف ےل جاےت ہںی۔ 

کثریلساین تعلمی اور �امیج کثری لساین ماحول ےک لئے رای�ستوں اور بنی الاقوامی اداروں یک طرف 	 
ےس حامیت عمل ےک تبادےل، بنی الثقافیت تفہمی اور بنی الاقوامی تعلقات کو مسستحمک کریت ےہ۔ 

نتیجہ خزی لساین حمکت معلیاں �امیج ہم اہنگی اور تعلمیی نتاجئ کو جال خبشسیت ہںی اور معایش 
تریق کو فروغ دییت ہںی۔ زابن یک مؤثر حتصیل ےک طریقے چّبوں مںی ان یک مادری زابن یک خواندگی 

)literacy( مظبوط کرےت ہںی، لوگوں مںی اپین شسناخت یک زابن، عمل اور اعتقاد کو قامئ رکھتے 
ہںی؛ اور ذایت، تفرحیی، ثقایف اور معایش فوائد ےک لئے نیئ زابنوں ےک حصول ےک مواقع پیدا کرےت 

ہںی۔ کثریلساین حمکت معلیاں منفرد اور متحرک لساین تنوع )diversity( کو دوام خبشسیت ہںی اور 
دنیا مںی معایش، �سیایس اور �امیج �طح پر مثبت تبدیلیوں ےک ضامن ہویت ہںی۔ 

ہم افراد، اکرپوریشسنوں، اداروں اور حکومتوں پر زور دےتی ہںی کہ وہ ایک اییس کثری لساین نکتہ 
نظر اپنائے جو لساین تنوع کو بطور ایک عاملگری روایت فروغ دے، لساین امتیاز ےس منٹ �کےاور 

دنیا مںی کثری لسانیت کو فروغ دینے ےک لئے لساین پالسسیاں وضع کر �کے۔ 

اج کل کی باہم مربوط دنیا میں ایک 
سے ذیادہ زبانیں بولنا اور لسانی تفریق 
مہارت  اہم  بہت  ایک  کرنا  ابالغ  میں 
زبانوں  ایک سے ذیادہ  ہے۔ حتٰی کہ 
کی جزوی علم بھی مفید ہوتا ہے۔ نئی 
گیر  عامل  نئی  ایک  پر دسرتس  زبانوں 
تعلمیمی خوبی ہے۔ زبان کی تحصیل 
لئے  کے  سب  بڑوں  اور  چھوٹوں  کو 

کھولنا ہے۔ 

لوگوں  پر کروڑوں  ارض  کرّہ  تاہم اس 
کو ان کی شناخت اور برادری کی زبان 
قائم  اسے  اور  ہونے  اندوز  سے لطف 
پیدائشی حق سے محروم  رکھنے کی 
رکھا جاتا ہے۔ اس ناانصافی کو ایسی 
کرنا ہے  پالیسیوں سے درست  لسانی 
جو کثیر لسانی معارشوں اور افراد کی 

مدد کریں۔ 

)Salzburg( کے  برگ  سالز  ہم رشکاء 
عاملی سیمنار کے سیشن ”صالحیت کے 
اچھال: ایک عاملگیریتی دنیا میں زبان 
 Springboard( “کی تحصیل اور ارتباط
 for Talent: Language Learning and
 Integration in a Globalized World
 www.salzburgglobal.org/go/586)
2017ء کو  17 سال  تا   12 جو دسمرب 
میں  دنیا  ہوا،  منعقد  میں  سالزبرگ 
ہیں  کرتے  مطالبہ  کا  پالیسیوں  ایسی 
جو کثیرلسانیت اور لسانی حقوق کی 

پاسداری کریں۔

سالزبرگ کا ”اعالمیہ برائے کثیرلسانی 
کے  بالگز  اور  رپورٹس  جامع  دنیا“ 
اس  جو  گا  جائے  بڑھایا  اگے  ذریعے 
سے متعلق کلیدی موضوعات پر سال 

2018ء میں شائع کئے جائیں گے۔ 
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The Salzburg Statement for a Multilingual World was jointly drafted in English by Salzburg Global Fellows.  
All translations have been provided through the goodwill and voluntary efforts of the Fellows and their colleagues.  
Read the original here: education.salzburgglobal.org/statements
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سفارشات
حکمت عملی بنانا

 اکمیاب لساین پالیساں بناےن ےک لئے ماہرین یک رائے اور متعلقہ لوگوں اور دیگر متعلقنی یک رشکت الزمی ہویت ےہ۔ معارشوں مںی زابنوں 
ےس متعلق واحض اور مبین بر عقل فیصلوں ےس مراد ےہ: 

واحض اہداف پر رشکیت حبث کران جو حقیقت پر مبین )realistic( اور قابل حصول ہو	 
حمکت معیل بناے ےک معل ےک ہر مرحلے پر �ارے متعلقنی )stakeholders( کو �اتھ مالان اور ا�اتذہ کو ان مراحل مںی مناایں 	 

کردار دینا
پالیسسیوں مںی ابتدایئ تعلمی ات بعد از �کول تک اور ایس طرح غری رمسی تعلمی ات پوری ذندگی مںی تعلمی ےک حصول تک تسلسل ہو	 
متام لساین ااثثوں اور رضورایت پر فوکس ہو جن مںی لساین اقلیتیوں یک زابنوں اک حتفظ اور ا�ستعامل شامل ہو	 
مادری زابن اور دورسی زابنوں یک حتصیل ےس متعلق تعلمیی و ادرایک )cognitive( حتقیق ےس بصریت )insight( کو ا�ستعامل کیا 	 

جاات ہو
 ابالغی ٹیکنالویج )communication technology( ےک چھپے فوائد کو بروئے اکر الئے 	 
حمکت معیل ےک اطالق ےک لئے منا�ب و�ائل حاصل کرے	 
حمکت معیل ےک اطالق اک ابقاعدگی ےس جائزہ اور نگراین کر ے	 

تدریس اور تحصیل 
لساین حمکت معیل یک ممّکل و�عت �امیج، معایش، ثقافیت اور تعلمیی ہویت ےہ۔ معارشوں مںی لک وقیت لساین حتصیل ےک لئے بنیادی امر 
یہ ےہ کہ وہ کثریلسانیت کو دوام دے اور اس ےس فائدہ اٹھائے۔ تعلمی، مہارتوں اور افرادی قّوت )labour( ےس متعلق حمکت معلیوں کو 

چاہئے کہ وہ �ب ےک لئے زابن یک حتصیل کو تسلمی کریں اور اےس فروغ بھ�ی دیں۔ اس ےک �اتھ �اتھ لساین تنوع یک بڑی حد تک قدر 
شسناس ہوں۔ چّبوں اور بڑوں کو مربوط اور جاری مواقع تک ر�ایئ حاصل ہو اتکہ وہ پوری ذندگی اپین لساین قابلیتیوں مںی و�عت اور 

اضافہ کر �کے۔ 
تعلمی مںی ایک نئے منوےن )paradigm( یک رضورت ےہ جس مںی عمل ےک رواییت )traditional( اور متبادل نظام اہئے شامل ہوں اور 

جو جدید ٹیکنالویج ےک ا�ستعامل کو بڑھائے۔ زابن یک متحرک حتصیل ےک مواقع �کول اور اعیٰل تعلمیی اداروں ےس بھ�ی اےگ جاےت ہںی۔ گیل 
کوےچ، ھگر، �امیج رشستے و رابطے، ڈجییٹل گردوپیش، پناہ گزینوں ےک راہئشی مقامات �ب زابں یک متحرک حتصیل اور قدرشسنایس کو 

فروغ دے �کتے ہںی۔ 

ترجمہ اور تفہیم 
یہ خدمات )services( کثریلساین معارشوں مںی معومی خدمات یک فراہمی اور معلومات ےک تبادےل ےک منصوےب مںی لکیدی حیثیت رکھیت 
ہںی۔ حصت، تعلمی، معیشت اور قانون مںی لوگوں یک منصفانہ رشکت اک احنصار میّس پیشہ ورانہ طور پر  زابن یک تر�سیل و ر�ایئ پر ہوات 

ےہ۔ 

اقدامات اٹھانے کی اپیل 
متعلقنی جےسی کہ حمققنی، آ�اتذہ، اکرکن، ِ�ویل �و�ائییٹ )civil society(، غری رساکری تنظمیںی، ثقافیت و ابالغی ادارے، حکومتںی اور 

رساکری اہلاکر، جتاریت و مالیایت ادارے، امدادی ترقیایت ادارے، فاؤنڈیشزن اور ٹر�ٹس �ب ےس تعاون یک پر زور ا�ستدعا ےہ کہ وہ: 
اییس لساین حمکت معلیاں، معلیات )practices( اور ٹیکنالویج کو تریق دے کر اےسی متحرک اور ہم اہنگ معارشوں ےک قیام مںی 	 

مدد دے جہاں کثریلسانیت اور لساین تکثرییت )plurilingualism( ےس متعلق مثبت رویّے پروان چڑےھ۔ 
دفرتی لکھت پڑھت، د�ستاویزات اور رساکری و معومی پیغامات مںی لساین حقوق، تنوع اور شہریت کو مؤثر طور پر مدد دے۔ 	 
زابن و خواندگی ےس متعلق لساین امتیاز، بدظین، تعصب اور انانصایف ےک �اری جہتوں ےس منٹ �کے۔ 	 
احساس کرے کہ اقلیتںی، نقل ماکین کرےن والوں اور پناہ گزینوں ےک پاس اعیٰل درےج اک لساین رسمایہ ےہ جو ہامری حالیہ اور مسقبل 	 

یک دنیا ےک لئے بڑی قدر )value( ےک حامل ےہ۔

اپین منفرد حیثیت مںی ان مںی ےس ہر ایک متعلقنی اک گروہ کثریلسانیت )multilingualism( کو �امیج تریق، �امیج انصاف اور رشکیت 
شہریت ےک لئے �ینے ےس لگا �کتا ےہ۔ ہم اکھٹے کثریلسانیت ےک گراں مایہ  علمی و ثقافیت خزاےن مسستقبل یک نسلوں ےک لئے حمفوظ کر�کتے 

ہںی۔ 

* You can find references for all statistics online: education.salzburgglobal.org/statements

SalzburgGlobal.org

http://education.salzburgglobal.org
http://www.SalzburgGlobal.org
http://www.SalzburgGlobal.org
http://www.SalzburgGlobal.org
http://www.ets.org
http://www.qfi.org
http://education.microsoft.com

