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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

  عمال من جدول األ٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

   إسحقتقرير اخلبرية املستقلّة املعنية بقضايا األقليات، ريتا     

  موجز    
هبا اخلبرية املستقلّة املعنية بقضايا األقليات      هذا التقرير األنشطة اليت اضطلعت      يتناول    

يف ذلـك  خالصة هلذه األنشطة، مبـا     تقدم صاحبة الوالية    و. منذ أن قدَّمت تقريرها السابق    
قـوق  املتعلـق حب العشرين لصدور اإلعـالن  السنوية اليت جرت احتفاالً بالذكرى    األنشطة  

، ٢٠١٢دينية ولغويـة يف عـام       أقليات  األشخاص املنتمني إىل أقلّيات قومية أو إثنية وإىل         
واملستجّدات املتعلِّقة بعمل احملفل املعين بقضايا األقلّيات، الذي طُِلب إىل صـاحبة الواليـة              

  . اإلشراف على دورته السنوية واإلعداد هلا
 بـشأن  ١٩٩٢وقد أُرست املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها إعالن عـام      

األقلّيات، حقوق األقليات اللغوية، بيد أنه ال تزال هناك صعوبات تعترض التمتُّع بتلـك              
للغوية لتلقي التعليم هـي     احلقوق يف مجيع املناطق، ومنها تقييد الفرص املتاحة لألقلّيات ا         

وأطفاهلا بلغات األقلّيات، وتقييد استخدام لغات األقلّيات يف احليـاة العامـة ووسـائط              
ويواجه الكثري من لغات األقلّيات، على الصعيد العاملي، خطر االحنسار أو الزوال            . اإلعالم

واحنسار عدد  بسبب عوامل من قبيل هيمنة اللغات القومية والدولية، وعمليات التذويب،           
ويتضّمن التقرير دراسة للقضايا والتحدِّيات الـيت تواجههـا         . مستخدمي لغات األقلّيات  

األقلّيات اللغوية على الصعيد العاملي وبعض االسـتنتاجات والتوصـيات الـيت قدَّمتـها       
  .املستقلّة اخلبرية
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  مقدِّمة  -أوالً  
أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية اخلبرية املستقلّة املعنيـة بقـضايا األقلّيـات يف                -١
، ومدَّدت هذه الواليـة بعـد ذلـك اجلمعيـة العامـة             )٢٠٠٥/٧٩القرار   (٢٠٠٥ عام

، قّرر  ٢٠١١مارس  /ذار آ ٢٤ويف  ). ٧/٦القرار  (وجملس حقوق اإلنسان    ) ٦٠/٢٥١ القرار(
وأُسندت هذه الوالية إىل ريتـا      ). ١٦/٦القرار  (اجمللس جتديد الوالية لثالث سنوات إضافية       

وُيطلـب مـن اخلـبرية    . ٢٠١١أغسطس / آب١إسحق وتولّت صاحبة الوالية مهامها يف      
 أقلّيـات  املستقلّة، يف مجلة أمور، تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلِّق حبقوق األشخاص املنـتمني إىل   

  .وإثنية وإىل أقلّيات دينية ولغوية، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع احلكوماتقومية 
أن األنشطة اليت قامت هبـا منـذ        وتقدِّم اخلبرية املستقلّة، يف الفرع الثاين، حملة عن           -٢

وتركِّز، يف الفرعني الثالث والرابع، على حقـوق        ). A/HRC/19/56(قدَّمت تقريرها السابق    
. األقليات اللغويـة  اليت تتناول   ألقلّيات اللغوية وتقدِّم تقييماً للمعايري الدولية والقضايا العاملية         ا

  . اجلهات املعنيةإىل خمتلف ويتضّمن الفرع اخلامس استنتاجات وتوصيات موجَّهة 

  أنشطة اخلبرية املستقلّة  -ثانياً  

  التقارير املواضيعية  -ألف  
 أن تقدِّم كل سنة تقريراً إىل اجلمعية العامة، عمالً بقـرار            ُيطلب من صاحبة الوالية     -٣

وقد قدَّمت اخلبرية املستقلّة تقريرهـا الـسنوي األول إىل          ). ٢١الفقرة   (٦٦/١٦٦اجلمعية  
وتضّمن التقرير  . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني يف        

)A/67/293 (  ل دور وأنشطة اآلليات املؤسسية الوطنية يف محاية حقوق         مناقشة مواضيعية حو
على الـصعيد املؤسـسي     قيمة االهتمام   يف  ونظرت اخلبرية املستقلّة    . اإلنسان والنهوض هبا  

بقضايا األقلّيات يف األجهزة احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريهـا مـن              
ض حبقوق األقلّيات وتعميم االهتمام بقضايا      وسيلة للنهو ، بوصفه   اهليئات الوطنية ذات الصلة   

علـى  وحثّت الدول على النظر إىل االهتمام       . األقلّيات يف مجيع اهليئات الوطنية ذات الصلة      
بوصفه عنصراً أساسياً من عناصر التزاماهتا املتعلِّقة حبقوق اإلنسان واملساواة          الصعيد املؤسسي   

  .  اخلاص باألقلّيات من الناحية العملية١٩٩٢ ووسيلة لتنفيذ إعالن عام ،وعدم التمييز

  الزيارات القطرية  -باء  
 ٢٥إىل   ١٧من  قامت اخلبرية املستقلّة بزيارة رمسية إىل البوسنة واهلرسك يف الفترة             -٤

وتعدُّ طائفة الرومـا، بـني األقلّيـات      ). A/HRC/22/49/Add.1انظر   (٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
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ومعاناة للتمييز وألفقـر األوضـاع      ثر هذه األقلّيات حرماناً      أك ،١٧     لالوطنية املعترف هبا ا   
وجيـب أن   . االجتماعية االقتصادية فيما يتعلّق بالتعليم والعمل والرعاية الصحية واإلسكان        

 أي البوسـنيني، والكـروات      -تنطبق حقوق األقلّيات أيضاً على الشعوب املكوِّنة للدولة         
أصبحوا، يف أعقاب الـرتاع الـذي اسـتمّر مـن            الذين   -البوسنيني، والصرب البوسنيني    

، يف أوضاع شبيهة بوضع األقلّيات يف املناطق اليت يعيشون فيها           ١٩٩٥ إىل عام    ١٩٩٢ عام
  . والذين يواجهون احلرمان والتمييز االجتماعي واالقتصادي

  االتصاالت  -جيم  
نتهاكات حقوق  ما زالت اخلبرية املستقلّة تتلقى معلومات من خمتلف املصادر حول ا            -٥

وبناًء على هذه املعلومات،    . واإلثنية والدينية واللغوية  لقومية  اإلنسان املرتكبة ضد األقليات ا    
 إىل  - رسائل اّدعاء ورسائل إجراءات عاجلة       -بعثت خالل الفترة املشمولة بالتقرير برسائل       

ئل بصورة مـشتركة    الدول األعضاء فيما يتعلّق بقضايا األقلّيات، وأُرسلت غالبية هذه الرسا         
وسُتتاح هذه الرسائل علناً، مع الردود الـواردة        . مع أصحاب الواليات اآلخرين ذوي الصلة     

وتشري . )١(من احلكومات املعنية، يف تقارير االتصاالت اليت جتري يف إطار اإلجراءات اخلاصة           
هاكات املزعومة حلقوق   القلق إىل عدد التقارير املتعلِّقة باالنت     املستقلة بوجه خاص ببالغ     اخلبرية  

  .وأمن األقلّيات الدينية

  املشاورات واالجتماعات  -دال  
 ٢٠١٢مـارس   /ترحِّب اخلبرية املستقلّة بالقرار الذي اّتخذه األمني العـام يف آذار            -٦

بإنشاء شبكة األمم املتحدة املعنية بالتمييز العنصري ومحاية األقلّيات، اليت ستنسِّقها مفّوضية            
وستعزز الشبكة احلوار والتعاون بني إدارات األمـم        . ة السامية حلقوق اإلنسان   األمم املتحد 

 وسُتعد مذكرة إرشادية ملنظومة األمـم       ،املتحدة ووكاالهتا وبراجمها وصناديقها ذات الصلة     
املتحدة بشأن كيفية التصدِّي للتمييز العنصري ومحاية األقلّيات على حنو يتماشى مع املعـايري   

وأبدت اخلبرية املستقلّة استعدادها ملساعدة الـشبكة وحـضرت         . ق اإلنسان األساسية حلقو 
إلطـالع أعـضائها علـى أنـشطتها     االجتماع الثاين للشبكة نوفمرب / تشرين الثاين ٢٦ يف

  .وأولوياهتا وقدَّمت بعض التوصيات العملية
حتاد إطار اال " سامهت اخلبرية املستقلّة يف مؤمتر حول        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١١ويف    -٧

. ، ُعِقَد يف الربملان األورويب    "األورويب الستراتيجيات إدماج طائفة الروما على الصعيد الوطين       
املئات من الدراسات وقدر كـبري مـن        كثرية إجراء   على مدى سنوات    مت  وأشارت إىل أنه    

__________ 

 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspxانظر  )١(
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العشرات من املبـادرات    وإىل أنه ثبت صالح     البحوث لتحديد منهجيات اإلدماج الناجحة      
ويتعـّين تنفيـذ هـذه الـسياسات        .  امللموسة يف دمج جمتمعات الروما واستيعاهبا      والتدابري

  .واملبادرات اإلجيابية وتقامسها بغية تعميمها يف األماكن األشد احتياجاً إليها
وشاركت اخلبرية املستقلّة يف مؤمترات حول قضايا نساء وفتيات األقليات، ومنـها              -٨

 يف سـراييفو يف  " امرأة الروما يف حياة خالية من العنف       حق"اجتماع ُعِقَد يف سياق مشروع      
وحتّدثت حول ضرورة االعتراف بالعنف املمارس ضد نساء األقلّيات         . ٢٠١٢أبريل  /نيسان

والتصدِّي له وشّددت على ضرورة أخذ قضاياهن يف احلسبان واالستماع إىل أصواهتن لدى             
سبتمرب حضرت احلـدث    / أيلول ٦ويف  . مجتصميم االستراتيجيات املتعلِّقة بالسياسات والربا    

، عقدته منظمة   "النساء بوصفهن عوامل تغيري يف جمتمعات األقلّيات والروما والسنيت        "املعنون  
وشّددت اخلبرية املستقلّة على أمهية احلصول على فـرص         . األمن والتعاون يف أوروبا يف فيينا     

االقتصادية بوصفها قضايا أساسـية     حلياة  واالخنراط يف احلياة السياسية واملشاركة يف ا      التعليم  
  .لنساء األقلّيات

اجتماع التنفيذ املعـين باملـسائل      "سبتمرب، حضرت اخلبرية املستقلّة     / أيلول ٢٧ويف    -٩
، الذي عقده مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسـسات           "املتعلِّقة بالُبعد اإلنساين  

الـسنيت  /الرومـا "اركت يف جلسة عمل عنواهنا وش. الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف وارسو 
وأبرزت يف تعليقاهتا توصيات الدورة الرابعة للمحفل املعـين         ". وخباصة، متكني نساء الروما   

وشـّددت علـى    . بقضايا األقلّيات، اليت ركَّزت على ضمان حقوق نساء وفتيات األقلّيات         
 اليت تواجهها نساء وفتيات األقلّيـات   احلاجة إىل زيادة االهتمام بالقضايا والتحدِّيات الفريدة      

  . يف املناطق كافة
وأشارت اخلبرية املستقلة إىل أن التقدم احملرز يف حتقيق أهداف األقليـات مل يكـن                 -١٠

مبستوى التوقعات على الرغم من اقتراب املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة،             
. يع الدول االهتمـام حبالـة األقليـات       ، وشددت على ضرورة جتديد مج     ٢٠١٥وهو عام   

وشاركت أيضاً يف مشاورات حول جوانب الالمساواة يف جدول األعمال اإلمنائي ما بعـد              
وشددت على ضرورة إجياد حلول فعالـة لألقليـات         . ، وقدمت مسامهات فيها   ٢٠١٥عام  

ت  تصدياً أفـضل لالحتياجـا     ٢٠١٥احملرومة وعلى أن تتصدى استراتيجيات ما بعد عام         
. وأن حتسِّن اسـتهداف هـذه االحتياجـات       . اإلمنائية وحقوق اإلنسان اخلاصة باألقليات    

وشاركت يف حدث جانيب بشأن هذه القضية استضافته منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة               
 خالل الدورة اخلامسة للمحفـل املعـين        ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨يف  ) اليونيسيف(

  .بقضايا األقليات
 اخلبرية املستقلة يف مناسبات احتفاالً بالذكرى السنوية العشرين لـصدور           وشاركت  -١١

، شاركت يف حلقة دراسية ٢٠١٢مايو / أيار٢٣ و٢٢ويف .  اخلاص باألقليات١٩٩٢إعالن  
للخرباء يف فيينا حول تعزيز فعالية اآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية حلقـوق اإلنـسان يف               
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ت الدينية، استضافتها حكومة النمسا ونظمتها املفوضية الـسامية         محاية وتعزيز حقوق األقليا   
وأعربت عن قلقها إزاء حقوق األقليات الدينية وأمنها على الصعيد العاملي           . حلقوق اإلنسان 

وأجرت نقاشاً حول عملها األويل لتحديد التحديات واملمارسات اإلجيابية يف جمال حقـوق             
  .دفة إىل حتسني احلوار والتفاهم بني األدياناألقليات الدينية، واملبادرات اهلا

نوفمرب شاركت صاحبة الوالية يف حـدث ُعقـد يف          / تشرين الثاين  ٢٠ و ١٩ويف    -١٢
أفكار بشأن إدراج حقوق اإلنسان يف عملية اإلصالحات املؤسسية يف منطقة "الدوحة بعنوان 

وشـددت علـى    . نسان، نظمته املفوضية السامية حلقوق اإل     "الشرق األوسط ومشال أفريقيا   
وجوب تعزيز تنفيذ اإلعالن يف تلك املنطقة وعلى أن إيراد أحكام قويـة بـشأن حقـوق                 
األقليات يف الدساتري والقوانني الوطنية ُيعترب من املقومات اهلامة حلماية األقليـات القوميـة              

  . وللحكم الرشيد
دى بودابست اخلامس   نوفمرب، شاركت اخلبرية املستقلة يف منت     / تشرين الثاين  ٩ويف    -١٣

املعين حبقوق اإلنسان وانضمت فيه إىل فريق ملناقشة قضايا األقليات مبناسبة الذكرى السنوية             
وسلّطت الضوء على التحديات القائمة أمام تنفيذ اإلعالن وعلى         . العشرين لصدور اإلعالن  

عين بقضايا األقليات   الدور اهلام الذي تضطلع به األمم املتحدة، مبا يف ذلك واليتها واحملفل امل            
وأشارت إىل ضـرورة    . واحلكومات الوطنية وغريها من اجلهات املعنية، يف تعزيز هذا التنفيذ         

  .تعزيز االهتمام املؤسسي بقضايا األقليات على الصعيد الوطين

  البيانات  -هاء  
أصدرت اخلبرية املستقلة بيانات عامة بصورة مشتركة مع غريهـا مـن املكلفـني                -١٤

ومشلت البيانات بياناً   . ت، وسلّطت الضوء على القضايا املثرية للقلق املتعلقة باألقليات        بواليا
ملسلم ، يدعو الدول إىل تقاسم وتنفيذ احللول ا       )أبريل/ نيسان ٨" (اليوم الدويل للروما  "حول  

) أغـسطس / آب ٢" (يوم استذكار حمرقة الروما   "وبياناً حول    ؛)٢(بفعاليتها يف إدماج الروما   
وبياناً  ؛)٣(لدول على التصدي للكراهية والعنف والتمييز ضد الروما يف العصر احلديث          حيث ا 

وبياناً حول باكستان يـدعو إىل       ؛)٤(حول التفيا، يتعلق باالستفتاء على وضع اللغة الروسية       
اليوم الدويل للقضاء على التمييـز      "وبياناً حول    ؛)٥(اختاذ إجراءات لوضع حد للعنف الطائفي     

، يدعو الدول إىل إيالء أولوية أعلى ملكافحة العنصرية بوصفها هدفاً رئيسياً مـن              "العنصري

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12046&LangID=Eانظر  )٢(
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12401&LangID=Eانظر  )٣(
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11855&LangID=Eانظر  )٤(
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11895&LangID=Eانظر  )٥(
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وبياناً حول فرنـسا يـدعوها إىل التقيـد     ؛)٦(أهداف حقوق اإلنسان ووسيلة ملنع الرتاعات     
وبياناً حول ليبيا حيثها على محايـة مواقـع          ؛)٧(الكامل باملعايري الدولية يف إبعاد وطرد الروما      

وبياناً حول ميامنار حيث على وضع حد للعنف وعلـى محايـة           ؛)٨(صوفية وطوائفها األقلية ال 
  .)٩(الطوائف الضعيفة، مبا فيها طائفة الروهنغيا يف والية راخني

  املستجدات املتعلقة باحملفل املعين بقضايا األقليات  -واو  
قضايا األقليـات   ، توجه اخلبرية املستقلة دورات احملفل املعين ب       ١٩/٢٣عمالً بالقرار     -١٥

وقد جنح احملفل يف حتديد     . وتعد اجتماعاته السنوية وتنقل توصياته إىل جملس حقوق اإلنسان        
 اخلاص ١٩٩٢وحتليل أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات ملواصلة تنفيذ إعالن 

 وواصلت اخلـبرية املـستقلة    . باألقليات، وأعد نواتج ملموسة يف شكل توصيات مواضيعية       
وكتدبري عملي، أُصدر منشور جيمـع توصـيات        . جهودها اهلادفة إىل تعزيز توصيات احملفل     

وُنشرت هذه الوثيقة   . الدورات السنوية األربع األوىل يف وثيقة واحدة يسهل احلصول عليها         
CD ROMعلى نطاق واسع، وهي متاحة على شبكة اإلنترنت ويف شكل أقراص مدجمة 

)١٠( .  
. ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٨ و ٢٧خلامسة للمحفل يومي    وُعقدت الدورة ا    -١٦

تنفيـذ  "واحتفاالً بالذكرى السنوية العشرين لصدور اإلعالن، ركز احملفل على موضـوع            
: اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية             

ترأست الدورة سوياتا مايغا، وهي عضو يف اللجنـة         و". حتديد املمارسات والفرص اإلجيابية   
وافُتتحت الدورة برسالة فيديو موجهة من األمني       . األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب    

السري، وبيان للمفوضة الـسامية     بوي  وببيان لرئيسة جلنة حقوق اإلنسان، لورا دو       )١١(العام
 الدول األعضاء من املناطق ٤٠٠  لهم على اومشل املشاركون الذين زاد عدد . حلقوق اإلنسان 

كافة، وخرباء ميثلون جمموعات األقليات، وهيئات األمـم املتحـدة وآلياهتـا ووكاالهتـا              
ونـاقش  . املتخصصة، وممثلني عن اهليئات احلكومية الدولية، واملنظمـات غـري احلكوميـة     

. مارسـات اإلجيابيـة   القائمة يف جمال تنفيذ اإلعالن، فضالً عـن امل        صعوبات  املشاركون ال 
  .A/HRC/22/60والتوصيات متاحة يف الوثيقة 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11991&LangID=Eانظر  )٦(
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12466&LangID=Eانظر  )٧(
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12485&LangID=Eا نظر  )٨(
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12716&LangID=Eانظر  )٩(
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Minorities2012/Pages/Publications.aspxانظر  )١٠(
 .http://downloads2.unmultimedia.org.s3.amazonaws.com/public/video/SGVM_MinorityIssues_2012.movانظر  )١١(
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  حقوق األقليات اللغوية  -ثالثاً  

  مقدمة  -ألف  
توفر هذه املناقشة حملة عن قضايا األقليات اللغوية على الصعيد العاملي والتحـديات               -١٧

. ة لغوياً، على السواءاليت تواجهها األقليات اللغوية والدول الساعية إىل إدارة اجملتمعات املتنوع
ويستند التقرير إىل معلومات قدمتها إىل اخلبرية املستقلة األقليات واحلكومـات واملنظمـات          

احلكومية واهليئات األكادميية والوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة وغريها من الفئـات            غري
البيانات اليت أُديل هبـا يف  ، فضالً عن اليت قُدمت أثناء الزيارات القطرية وإىل املعلومات   املعنية  

  .احملفل املعين بقضايا األقليات
أكثـر  ) اليونـسكو (وقد حددت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة             -١٨
وتعترب اللغة، بالنـسبة إىل     .  لغة حمكية عاملياً، ميكن اعتبار معظمها لغات أقليات        ٦ ٠٠٠ من

. كبرية يف احلفاظ على هوية اجلماعـة      وذا أمهية   يتها  مركزياً وتعبرياً عن هو   عنصراً   ،األقليات
وتتسم اللغة غالباً بدرجة كبرية من األمهية يف نظر اجملتمعات غري املهيمنة الساعية إىل احملافظة               
على كياهنا املتميز وهويتها الثقافية، وذلك أحياناً يف ظروف مـن التـهميش واالسـتبعاد               

اعب كبرية يف مجيع املناطق اليت تتكلم لغات األقليـات          وتواجه األقليات اليوم مص   . والتمييز
وكثرياً ما تكون األقليـات     . وترغب يف احملافظة على هذه اللغات يف حياهتا العامة واخلاصة         

اللغوية أيضاً أقليات قومية أو إثنية أو دينية، وبالتايل، فإن املصاعب اليت تواجهها تتفاقم بفعل               
  .اإلثين أو الدين أو اجلنسيةالتمييز ألسباب تتعلق باألصل 

وقد كان للعوامل التارخيية، ومنها االستعمار، تأثري عاملي هائل على اللغات، وأدى              -١٩
ذلك إىل هتميش لغات الـسكان األصـليني ولغـات األقليـات وإىل تـسارع احنـسار                 

وبدأ هتميش لغات السكان األصليني ولغات األقليـات بإدخـال اللغـات            . )١٢(استخدامها
ومت ترويج اللغات االستعمارية يف جماالت التعليم       . ستعمارية يف أفريقيا وآسيا واألمريكتني    اال

ربت لغات األقليـات ولغـات الـسكان        واعُت. )١٣(واإلدارة واحلياة السياسية واالتصاالت   
األصليني، يف كثري من األحيان، لغات متخلفة وحاجزاً أمام اهليمنة االستعمارية، أو لغـات              

على لغات  ار  وميكن أيضاً القول إن العوملة اليوم ذات تأثري مباشر وض         . نمية الوطنية ُتبطئ الت 
  .األقليات والتنوع اللغوي، نظراً إىل أن االتصاالت واألسواق العاملية تقتضي فهماً عاملياً

__________ 

ــر ) ١٢(  ”Innocent Maja, “Towards the human rights protection of minority languages in Africaانظ

(April 2008). Available from www.nyulawglobal.org/globalex/Minority_Languages_Africa.htm. 
 .املرجع نفسه )١٣(
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املشكالت املشتركة اليت تواجهها األقليات يف أن لغات األقليات غري          تتمثل إحدى   و  -٢٠
.  كثري من األحيان يف اإلدارة الوطنية أو احمللية أو كلغـة تعلـيم يف املـدارس                مستخدمة يف 

 فإن األقليات قد تواجه حواجز أمام املشاركة الكاملة يف احلياة العامة وقد يتعـرض            ،وبالتايل
وعلى الرغم من ندرة البيانات     . األقليات للحرمان يف جمال التعليم يف سن مبكرة       هذه  أطفال  

فصلة يف معظم البلدان، فإن األدلة تشري إىل أن الفئات املنتمية إىل األقليات اللغوية              الدقيقة وامل 
 االقتصادية السيئة املتعلقة بغالبية الـسكان       -أكثر تعرضاً للمعاناة من املؤشرات االجتماعية       

فرص التعليم والتحصيل العلمي، وبالتايل، اخنفـاض الـدخل وعـدم تناسـب             والخنفاض  
  .الفقر مستويات

وقد تكون احلالة أسوأ بكثري فيما يتعلق ببعض املنتمني إىل أقليات لغوية، مبن فـيهم                 -٢١
أولئك الذين ال يتقنون اللغات الوطنية وأولئك الذين يعيشون يف أماكن نائية وريفية يكـون               
فيها توفري اخلدمات والوصول إليها سيئاً أو صعباً، وقد يعرقل ذلك إىل حد كبري من قدرهتم                

وقد تكون حالة بعض نـساء      .  احلركة على املستوى االقتصادي واالجتماعي واجلغرايف      على
على سبيل املثال، قـد تواجـه النـساء         و. وفتيات األقليات، وكذلك املسنني، صعبة جداً     

 وعدم توفر فـرص كافيـة   ،والفتيات مصاعب تشمل االخنفاض النسيب يف مستويات التعليم 
البنني، األمر الذي يقيد بشكل أكرب قدرهتن على التفاعل وعلى          لتعلم اللغة مقارنة بالرجال و    

  .االستفادة من الفرص املتاحة خارج جمتمعاهتن
عمل هبا حقوق األقليات واحلقوق اللغويـة       وميكن أن تقرر كل دولة الكيفية اليت تُ         -٢٢

م عملياً، ومن األمور املعقولة النظر يف أن خيصص للغـات األقليـات الـشائعة االسـتخدا               
واملوجودة تقليدياً أو املركزة جغرافياً قدر من االهتمام واملوارد أكرب مما خيصص للمجموعات            

ورغم ذلك، يقتضي األمر اسـتيعاب      . حديثاً نسبياً والقليلة أو املشتتة األفراد     الوافدة  اللغوية  
وعـات  لغات األقليات األصغر أو األقل استخداماً استيعاباً معقوالً، والواقع أن بعـض جمم            

األقليات املهمشة هتميشاً كبرياً قد تتطلب اهتماماً أكرب وتدابري أقوى لدعم حقوقها اللغويـة              
غري إنشاء فصول وميكن أن تشمل طرائق دعم اجلماعات اللغوية الصغرية أو املشتتة     . والثقافية

مـة  رمسية لتدريس اللغة داخل هياكل التعليم العام أو خارجه، وتوفري وثائق معلومـات عا             
 والتشاور مع اجلمعيات الثقافية والوطنية اليت متثل األقليات اللغوية لتقيـيم            ،رئيسية هبذه اللغة  

  .االحتياجات احملددة وتلبيتها
وتستفيد األقليات استفادة عظيمة من إتقان اللغة الرمسية للدولة أو اللغات الوطنية،              -٢٣

وانب اجملتمع واملسامهة فيه والتمتع بالفرص      مما ميكنها من االندماج اندماجاً كامالً يف مجيع ج        
ومن دون هذا اإلملام، تواجه األقليات حواجز ضخمة أمام املشاركة الكاملة           . املتاحة للجميع 

فمن املمكن، مثالً، أن تواجه حواجز      . يف احلياة االقتصادية والثقافية والسياسية واالجتماعية     
 مهاراهتا اللغوية أو حواجز يف جمـال إنـشاء          يف فرص الوصول إىل أسواق العمل استناداً إىل       

وعلى صعيد احلياة االجتماعية، ميكن أن تواجه األقليات قيوداً يف تفاعالهتا  . مؤسسات أعمال 
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خارج جمتمعاهتا اخلاصة، وبالتايل، يف إمكانية االخنراط بصورة كاملة يف احلياة االجتماعيـة             
  .والثقافية لألمة

يف كثري من األحيان،     قليات واستخدام لغات األقليات،   وقد كانت حقوق لغات األ      -٢٤
فقد ُوضع املدافعون عـن احلقـوق       . مصدر توترات، سواء بني الدول أو داخل هذه الدول        

اللغوية، يف بعض األحيان، يف مصاف احلركات االنفصالية أو اعُتربوا هتديداً لسالمة الدولة أو 
هاد ال يبدأ غالباً إال عندما تؤكد األقليات حقوقها وقد أشري إىل أن التمييز أو االضط      . وحدهتا

ويشكل إعمال حقوق األقليات، مبا يف ذلك حقها يف اللغـة، وسـيلة             . )١٤(يف اهلوية واللغة  
وإذا . رتاعـات  وعنصراً أساسياً للحكم الرشيد وملنع نـشوب ال        توتراتأساسية ملنع نشوء    

ة مبكرة، فإهنا تـؤدي إىل إطالـة أمـد       تعاجل هذه التوترات على النحو املناسب يف مرحل        مل
ويف حال توقف الرتاعات أو تقـدمي       . الرتاعات وتعميق االنقسامات بني اجملموعات اللغوية     

مبادرات لبناء السالم، من األمهية مبكان أن تؤدي مجيع فئـات اجملتمـع دوراً كـامالً يف                  
  .املناقشات واملفاوضات وعمليات اختاذ القرارات

ام مبادئ حقوق األقليات املتمثلة يف عدم التمييز، واملساواة، واملشاركة،          ويتعني احتر   -٢٥
والتشاور، مبا يف ذلك فيما يتعلق باللغة، لضمان أخذ قضايا وآراء األقليـات يف االعتبـار                

وجيب أن تستشار األقليات اللغوية وأن يكون هلـا دور          . ومعاجلة احتياجاهتا املعاجلة املناسبة   
قرارات اليت متسها فيما يتعلق بأمور منها رسم السياسة اللغويـة وطريقـة   كامل وفعال يف ال   

ممارستها على الصعيد الوطين يف املناطق اليت تعيش فيها تلك األقليات، وذلـك يف جمـاالت          
وينبغـي أن تؤخـذ آراؤهـا ومنظوراهتـا         . رئيسية كالتعليم واالتصاالت الرمسية واإلدارية    

  . تصبح قضايا اللغة مصدراً للتظلم أو الرتاعواهتماماهتا يف احلسبان كي ال
والسياسات اللغوية ذات الطابع املركزي قد تعطي األسبقية للغة الوطنية املهيمنة، يف              -٢٦

حني أن السياسات الالمركزية ميكن أن تكون أكثر فعالية يف االستجابة ألمنـاط اسـتخدام               
ويتعني النظر إىل حقـوق     . األوضاع احمللية لغات األقليات واللغات اإلقليمية واللغات احمللية و      

ففي بعض املناطق، مثل مناطق األقليات املستقلة       . األقليات أيضاً يف السياقني اإلقليمي واحمللي     
ذاتياً، قد تشكل أقلية لغوية معينة غالبية السكان وقد تتوفر بشأهنا أحكام تتيح هلا اسـتعمال                

ففي مثـل هـذه     . إلدارة والتعليم وتوفري اخلدمات   لغتها كلغة معينة يف املنطقة يف جماالت ا       
احلاالت، من املهم ضمان احلقوق اللغوية للفئات املنتمية إىل جمتمعات أخرى قد جتد نفسها              
من الناحية الواقعية أقليات لغوية يف أماكن معينة بالرغم من أهنا تشكل أكثرية على املستوى               

  .الوطين

__________ 

تعليق الفريق العامل املعين باألقليات على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات         )١٤(
 .٥٣الفقرة ) E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2(قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية 
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لومات وبيانات دقيقة ومفصلة حبسب اللغات بغيـة        ومن األمهية مبكان أن تتوفر مع       -٢٧
تدابري لتلبية  ضرورة اختاذ   تقدير عدد املتكلمني بلغات األقليات وفهم القضايا املتعلقة باللغة و         

توفر بيانات دقيقة يتيح كشف قضايا كانت ستبقى لـوال          إن  و. احتياجات األقليات اللغوية  
األكثر انطواًء على هـذه     ا اللغوية يف األماكن      كما يتيح معاجلة القضاي    ،ذلك خفية أو مهملة   

وقد تكشف بيانات من هذا القبيل العالقات املتبادلة بني األقليـات والـصعوبات             . القضايا
االجتماعية االقتصادية، مثل اخنفاض الدخل، وضحالة التحصيل العلمي، واملشكالت الـيت           

.  وتتطلب استجابات حمددة اهلدف    تواجهها نساء األقليات واليت تكون مرتبطة بقضايا اللغة       
جمع مثل هذه البيانات يف اإلحصاءات أو االستقصاءات االجتماعية، ولذلك فإن           ونادراً ما تُ  

صـورة غـري    الصعيد الوطين   واحتياجات هذه األقليات على     صورة قضايا لغات األقليات     
  .أساس إحصائي متني لصوغ السياسات أو الربامجوال يوجد، بالتايل، . كاملة
وكثرياً ما تدخل القضايا املتعلقة باملوارد ضمن اعتبارات الدولة يف جمال دعم لغات               -٢٨

اليت تتوفر لديها موارد حمـدودة أو تواجـه         فبعض الدول   . احلقوق اللغوية وإعمال  األقليات  
طلبات متنافسة أو تعاين صعوبات اقتصادية، قد تويل أولوية متدنية لإلنفاق علـى محايـة               

 إذا ، مثالً،ذلك هذا األمر قد يؤدي إىل توترات، و    على أن . لغوية والثقافية لألقليات  احلقوق ال 
وعلى الرغم من أن بعض     . حرمت أقليات كبرية أو متمركزة من حقها يف التعليم بلغتها هي          

 فإن التعـاون  ،تدابري إعمال حقوق األقليات منخفضة الكلفة نسبياً وفعالة بالنسبة إىل الكلفة    
 الفرص الالزمة   ا بني الدول، حيثما توجد قيود شديدة على املوارد، ميكن أن يوفر           واملساعدة

 ٧ و ٦وأمثلة على املمارسات اجليدة واملساعدة العملية، على النحو املنصوص عليه يف املادتني             
  . اخلاص باألقليات١٩٩٢ إعالن عام من
ذه القضايا أن يساعد    وما زال ينشأ عدد من القضايا املفاهيمية، ومن شأن توضيح ه            -٢٩

فعلى سبيل املثال، إذا كانـت األقليـات املوجـودة تقليـدياً     . الدول على الوفاء بالتزاماهتا  
واألقليات اليت تشكل نسبة مئوية كبرية من السكان الوطنيني أو اإلقليميني ميكـن أن تنـال             

فهنـاك عـدم   . حقوقاً أكرب، فإنه ال يوجد وضوح يتعلق بالعتبة اليت ينبغي حتديدها عمليـاً          
ويف كثري من البلدان الـيت      . واملشتتة" اجلديدة"وضوح فيما يتعلق باحلقوق اللغوية لألقليات       

تسكنها أقليات لغوية خمتلفة، ما زال فهم حقوق األقليات اللغوية ضعيفاً، وبالتـايل، فـإن               
لتقنية ومن شأن زيادة الوعي واملساعدة ا     .  غري متسق أو مهمل     أو إعمال هذه احلقوق ضعيف   

  .التربويةفهم احلقوق والواجبات، فضالً عن املنهجيات والطرائق التقنية وحتسِّنا أن 

  اإلطار القانوين حلماية حقوق األقليات اللغوية  -باء  
إن حقوق األفراد يف استخدام وتعلم ونقل لغاهتم يف احلياة العامة واخلاصة دون متييز                -٣٠

ظر إليها بوصفها ذات بعـد      ندويل حلقوق اإلنسان ويُ   راسخة متاماً يف القانون ال    هي حقوق   
، يطلب من الـدول أن  ٢فالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف املادة   . مجاعي
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تكفل احترام حقوق اإلنسان جلميع األفراد املوجودين داخل أراضيها واخلاضعني لواليتـها            
 تضمن حرية   ١٩واملادة  . ئم على أساس اللغة   دون متييز من أي نوع، مبا يف ذلك التمييز القا         

التعبري واحلق يف نقل أو تلقي املعلومات واألفكار جبميع أنواعها بالوسيلة أو اللغة اليت خيتارها               
ال جيوز، يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينيـة            : " تنص على أنه   ٢٧واملادة  . املرء
 إىل األقليات املذكورة من حق التمتـع بثقافتـهم          حرم األشخاص املنتسبون  لغوية، أن يُ   أو

اخلاصة واجملاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخـرين            
، أن يكون لألطفال املنتمني     ٣٠وتقتضي اتفاقية حقوق الطفل، مبوجب املادة       ." يف مجاعاهتم 

  . إىل األقليات احلق يف استخدام لغتهم اخلاصة
 مبـا يف    ،أكرب حقوق األقليات   اخلاص باألقليات تفصيالً     ١٩٩٢إعالن عام   ويفصل    -٣١

ومن األمور اهلامة أنه يفرض التزامات إجيابية على الـدول ويطالبـها            . ذلك ما يتعلق باللغة   
. باختاذ تدابري إجيابية تتجاوز أحكام عدم التمييز النموذجية الواردة يف املعايري الدولية األخرى            

 تقضي بأن حتمي الدول وجود األقليات داخل أراضـيها وهويتـها            ١ من املادة    ١لفقرة  فا
الظروف املناسبة لتعزيز  هتيئة القومية أو اإلثنية أو الثقافية أو الدينية أو اللغوية وأن تشجع على    

ق  تقضي باعتماد تدابري تشريعية وغريها من التدابري لتحقي        ١ من املادة    ٢والفقرة  . تلك اهلوية 
 تنص على أنه حيق لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية          ٢ من املادة    ١والفقرة  . تلك الغايات 

أقليات دينية ولغوية أن يتمتعوا بثقافتهم اخلاصة وأن جياهروا بديانتهم وميارسوا           إىل  أو إثنية و  
ي شعائرها وأن يستخدموا لغتهم اخلاصة يف احلياة العامة واخلاصة حبرية وبـدون تـدخل وأ     

لتهيئـة   تقضي بأن تتخذ الـدول تـدابري         ٤ من املادة    ٢والفقرة  . شكل من أشكال التمييز   
 ومن تنمية   مالظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إىل أقليات من التعبري عن خصائصه          

 تقضي بأن تتخذ الدول     ٤ من املادة    ٣والفقرة  . ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وأعرافهم    
حصول األشخاص املنتمني إىل أقليات على       )١٥(ئمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك     تدابري مال 

  .فرص كافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقي دروس بلغتهم األم
ويف السياق اإلقليمي، تعترب محاية حقوق األقليات اللغوية عرب تطبيق معايري إقليميـة            -٣٢

 "شأن اللغات اإلقليمية أو لغات األقليـات فامليثاق األورويب ب". محاية متطورة جداً يف أوروبا  
وفر مبادئ وأهدافاً جيب أن تستند إليها سياسات وتشريعات وممارسات الدول األطـراف             ي

وهو ينص أيضاً على سلسلة من التعهـدات        . فيما يتعلق باللغات اإلقليمية أو لغات األقليات      
قليات، مبا يف ذلـك التعلـيم       املتعلقة مبجاالت حمددة ذات صلة باستخدام لغات األ       امللموسة  

 ووسـائط   ،والتواصل مع السلطات القضائية واإلدارية، واحلصول على اخلـدمات العامـة          
.  واألنشطة واملرافق الثقافية، واحلياة االقتصادية واالجتماعية، واملبادالت عرب احلدود         ،اإلعالم

__________ 

 .بأهنا حتد من التزامات الدولة" حيثما أمكن ذلك"ال ينبغي تفسري عبارة  )١٥(



A/HRC/22/49 

13 GE.13-10017 

اء تنفيذه يف كل    وترصد جلنة خرب  .  دول أخرى  ٨ دولة ووقعته    ٢٥وقد صدقت على امليثاق     
  .دولة وتقدم توصيات بشأن إدخال حتسينات على التشريعات والسياسات واملمارسات

أيـضاً  " القوميـة االتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا بشأن محاية األقليـات         "وتتضمن    -٣٣
 ١٤ إىل   ٩ و ٥فتتناول املواد   . أحكاماً كثرية حلماية حقوق األقليات اللغوية ولغات األقليات       

ؤوليات الدولة يف جماالت منها استخدام لغات األقليات يف احلياتني العامـة واخلاصـة،              مس
 والتواصل مع السلطات اإلدارية بلغات األقليات، ووسـائط اإلعـالم،           ،وتوفري املعلومات 

 وحق األقليات يف إنشاء مؤسسات تربويـة خاصـة،          ،واستخدام لغات األقليات يف التعليم    
 واستخدام لغات األقليات    ،شارات واملعلومات العامة بلغات األقليات    واستخدام األمساء واإل  

وعلى الرغم من وجود معايري إقليمية قوية فإن التنفيذ ال يـزال            . يف اجملال القانوين والقضائي   
  .ضعيفاً يف كثري من البلدان

ويف سياقات إقليمية أخرى، يالحظ وجود معايري إقليمية أضعف وأن رصـد تقيـد                -٣٤
 لغة حمكية يف أفريقيا، ومـع  ٢ ٠٠٠فهناك أكثر من    .  مبعايري حقوق اإلنسان أقل صرامة     الدول
.  ال يوجد معيار إقليمي خمصص على وجه التحديد للحقوق اللغوية أو للغات األقليـات            ،ذلك

احلقـوق  على وجه التحديد،    ،  "امليثاق األفريقي بشأن حقوق اإلنسان والشعوب     "وال يتناول   
. رغم من أنه ينص على أن اللغة هي أحد األسس اليت حيظر التمييز على أساسها              اللغوية، على ال  
 ينبغي أن يفسر على أنه تركيز قوي على حقوق          "الشعوب"حقوق  على  يثاق  املعلى أن تركيز    

يف يكون جلميع الـشعوب احلـق        على أنه ينبغي أن      ٢٢تنص املادة   ، إذ   اجملموعات واألقليات 
  .االعتبار الواجبحريتها وهويتها تماعية والثقافية، مع إيالء تنميتها االقتصادية واالج

فتـنص  .  أحكاماً تتعلق صراحةً باللغات األفريقية     "الثقايف ألفريقيا امليثاق  "ويتضمن    -٣٥
 وجـاء يف    ".من األمور األساسية العمل بعزم على تعزيز اللغات األفريقية        "أن  ديباجته على   

ريقية باحلاجة امللحة إىل تطوير اللغات األفريقية مبا يـضمن          تسلم الدول األف  ":  منه ١٧املادة  
ع تنميتها الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وسوف تسعى، حتقيقاً هلذه         تقدمها الثقايف ويسرّ  

اإلعـداد  " الدول إىل    ١٨وتدعو املادة   ". الغاية، إىل وضع سياسة وطنية فيما يتعلق باللغات       
هلذه "، وتنص على أنه     "التعليم وتنفيذ اإلصالحات الالزمة لذلك    إلدخال اللغات األفريقية يف     

  ".الغاية، جيوز لكل دولة أن ختتار لغة واحدة أو أكثر
لتعزيـز  ويف السياق اآلسيوي وسياق الشرق األوسط، حيتاج األمـر إىل تـدابري               -٣٦

رين  تـش ١٨ويف . )١٦(اإلقليمية، على الرغم من وجود بعـض األحكـام اإلجيابيـة       املعايري
إعـالن  " اعتمدت الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسـيا            ،٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

__________ 

 عضواً  ٢٢ من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي وضعته جامعة الدول العربية اليت تضم              ٢٥تنص املادة    )١٦(
افاهتا واستخدام لغتها وممارسـة     ال جيوز حرمان األشخاص املنتمني إىل األقليات من التمتع بثق         "على أنه   

 ".تعاليم دينها
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ولكل شخص احلق يف التمتع باحلقوق املبينة       . "رابطة أمم جنوب شرق آسيا حلقوق اإلنسان      
إال أنه على الرغم من وجود      .  مبا يف ذلك اللغة    ،يف اإلعالن، دون أي نوع من أنواع التمييز       

 احلقـوق   ة واملهمشة، ومـن أن اإلعـالن يؤكـد        قوق اجملموعات الضعيف  أحكام بشأن ح  
هو خلو اإلعالن من أحكام حمـددة       هناك أمراً مقلقاً    االقتصادية والثقافية واالجتماعية، فإن     

إىل األقليات اللغوية، بالنظر إىل التراث اللغوي الغين واملتنـوع يف املنطقـة     تتعلق باللغات أو  
  .ألقليات خلطر الزوالتعرض الكثري من لغات ا

 أحكاماً دنيا حلماية احلقوق اللغويـة       "االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   "وتتضمن    -٣٧
وأنـشأت منظمـة الـدول    . واألقليات اللغوية تتجاوز حظر التمييز القائم على أساس اللغة    

مجيـع  األمريكية فريق عمل إلعداد مشروع اتفاقية للدول األمريكية ملكافحة العنـصرية و            
ومن شأن إدراج أحكام قوية تتعلق حبقوق األقليات اللغويـة أن           . أشكال التمييز والتعصب  

  .يضمن اهتماماً وطنياً أكرب من جانب الدول األعضاء

  دواعي القلق احملددة بشأن األقليات اللغوية  -رابعاً  
ة باألقليات اللغوية تدرس اخلبرية املستقلة يف الفروع التالية دواعي القلق احملددة املتعلق        -٣٨

وال تتناول اخلبرية املستقلة دواعي القلق بصورة جامعة مانعـة كمـا أن             . ولغات األقليات 
وتقدم هذه الفروع عرضاً عاماً لبعض املـسائل        . القضايا اليت تثريها ال تظهر يف مجيع املناطق       

يف فهم دواعي القلـق     الكثرية اليت تعتزم اخلبرية املستقلة مواصلة التشاور بشأهنا لكي تتعمق           
  .العاملية واالجتاهات اإلقليمية

  التهديدات اليت تشكل خطراً على وجود لغات األقليات واألقليات اللغوية  -ألف  
وحيذر برنامج اليونـسكو    . تشكل ظاهرة احنسار لغات األقليات حتدياً عاملياً ملحاً         -٣٩

 هناية القرن نصف ما يزيـد       حبلول يندثر من احتمال أن     )١٧(اخلاص باللغات املهددة باالندثار   
 األمر يف بعض احلاالت بـذل       ويقتضي.  لغة من لغات العامل    ٦ ٠٠٠حسب التقديرات عن    

وهناك جمموعة  . جهود كبرية وعاجلة حلماية اجملتمعات احمللية وتراثها اللغوي على حد سواء          
ه العوامل اآلثـار  من العوامل اليت قد تقف خلف تراجع أعداد املتحدثني بلغة ما، وتشمل هذ    

النامجة عن عمليات التذويب الثقايف من خالل التزاوج بني اإلثنيات واالنتقال الطـوعي إىل              
بيد أن بعض اجلماعات تتأثر بعوامل ختـرج عـن          . مكان آخر واخنفاض عدد أفراد األقلية     

سيطرهتا، مثل سياسات التذويب اليت تشجع على هيمنة لغات قومية أو رمسيـة، أو تـأثري                
وعملت بعض البلدان   . الرتاعات، أو الترحيل القسري هلذه اجلماعات عن أراضيها التقليدية        

__________ 

 ./www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languagesانظر  )١٧(
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بضراوة على تعزيز لغة قومية واحدة كوسيلة لتعزيز سيادهتا ووحـدهتا الوطنيـة وسـالمة               
  .أراضيها

 لغة ال يتحدث بكل لغـة منـها سـوى أقـل             ٣ ٠٠٠وُيزعم أن هناك أكثر من        -٤٠
 بعض مجاعات األقليات الصغرية اليت لكل منها اللغة اخلاصـة           وتعترب.  شخص ١٠ ٠٠٠ من

هبا معرضة خلطر االندثار هنائياً كجماعات لغوية متمايزة، وُيعزى ذلك إىل عوامل كإعـادة              
االستيطان، والتشريد، والرتاع، واالستيعاب، والتذويب الثقايف، والعوامل البيئية، وفقـدان          

 لغة مستخدمة يف كمبوديا، حـذرت       ٢٠ما يزيد عن    وعلى الرغم من وجود     . )١٨(األراضي
وهذه احلاالت ليست . )١٩( لغة كمبودية مهددة بالزوال يف العقود املقبلة١٩اليونسكو من أن  

أمثلة معزولة، وُيستلزم مواصلة البحث على املستوى العاملي كيما يتسىن وضع ردود سياساتية 
لى لغاهتا وثقافاهتا وتقاليدها من أجل أجيـال        فعالة حلماية وجود األقليات اللغوية واحلفاظ ع      

  .املستقبل

  االعتراف بلغات األقليات واحلقوق اللغوية  -باء  
ال تزال مسألة عدم توفري احلماية القانونية للغات األقليات على املـستوى احمللـي                -٤١

يـات  ويتيح االعتراف القانوين بلغات األقل    . تشكل يف مناطق كثرية أحد الشواغل الرئيسية      
ومحايتها يف التشريعات توفري الضمانات القانونية الالزمة، وهو شرط الختاذ تدابري سياساتية            
وبراجمية من أجل التصدي لقضايا األقليات اللغوية، وكثرياً ما ُيفـضي إىل توجيـه اهتمـام       

وانعدام هذا االعتراف وهذه احلماية القانونية يـؤدي إىل هتيئـة بيئـة            . املؤسسات إىل ذلك  
يوجد فيها سوى القليل من االلتزامات القانونية بتعزيز ومحاية لغات األقليات أو حقـوق               ال

األقليات اللغوية أو أي التزام قانوين رمسي أصالً غري االلتزامات املنصوص عليها يف القـانون               
ويف هذه احلاالت، ميكن أن تظل لغات األقليات إىل حد كبري يف اجملال اخلاص مـن                . الدويل
ويف أحيان كثرية، حىت عندما حتظى لغات األقليـات         .  استخدام اللغة ونقلها وتعليمها    حيث

باالعتراف الرمسي وبأحكام قانونية ناظمة هلا، فإن ذلك ال يفضي إىل إعمال احلقـوق مـن         
  .)٢٠(الناحية العملية

__________ 

فقـد   ).١٩، الفقرة   A/HRC/4/9/Add.3(انظر على سبيل املثال تقرير اخلبرية املستقلة عن بعثتها إىل إثيوبيا             )١٨(
 ٣٠٠ددة باالندثار يف إثيوبيا اليت يقل أفراد بعضها عـن           أشار اخلرباء الوطنيون إىل أن عدد اجلماعات امله       

وُيعتقد أن عدداً غري معروف مـن مجاعـات         .  مجاعة حمددة  ٨٠ مجاعة من بني حنو      ١٦فرد قد يصل إىل     
 ).املرجع نفسه(األقليات قد اندثر متاماً بالفعل 

 متـاح علـى املوقـع   . ”Voice of America, “Cambodia’s minority languages face bleak futureانظـر   )١٩(

www.voanews.com/content/cambodias-minority-languages-face-bleak-future-82250487/165301.html. 
من خالل  )  يف املائة  ٠,١٥( لغة أفريقية    ٢ ٠٠٠ لغة أفريقية من أصل أكثر من        ٢٩ال حيظى باحلماية سوى      )٢٠(

 .  أفريقياً ال مينح الصفة الرمسية ألية لغة أفريقية بلدا٢٠ًوهناك أكثر من . االعتراف هبا كلغات رمسية
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وبينما متنح بعض الدول الصفة الرمسية للغات األقليات اليت قد تكـون موجـودة                -٤٢
خيياً أو مستخدمة من قبل شرحية كبرية من السكان، تضع دول أخـرى معـايري محايـة                 تار

وقد اعتمدت بعض الدول    . دستورية وقانونية أوسع نطاقاً جلميع اللغات املوجودة يف الدولة        
وهنـاك  . اليت توجد فيها مجاعات لغوية متنوعة قوانني حمددة حتكم استخدام لغات األقليات           

ية قوية هلذا االعتراف الدستوري والقانوين الذي يرسل إشارات إجيابية إىل           داللة قانونية ورمز  
ومـع  . اجلماعات اللغوية مفادها أن احلقوق اللغوية هلذه اجلماعات سوف تتمتع باحلمايـة           

ذلك، قد يوجد يف حال انتفاء االعتراف القانوين الصريح بلغات األقليات، اعتـراف إداري              
باستخدامها وهو ما يوفر ضمانات وتدابري عملية تتعلق باستخدام         أوسع نطاقاً وسياسة تتعلق     

  . اللغة، وعلى سبيل املثال حيثما تكون األقلية اللغوية مركزة جغرافياً
وقد يكون عدم االعتراف بلغات األقليات نابعاً من عدم اعتراف الدولة بصفة عامة               -٤٣

 عدد من العوامل يشمل العوامل التارخيية       وقد ُيعزى ذلك إىل   . أو إقرارها بأقلية إثنية أو لغوية     
ولذلك، تـدعي بعـض   . واجلغرافية والسياسية والتوترات اليت تنشأ حول األراضي واألقاليم    

ويف البلدان ذات   . األقليات أنه قد حتدث عملية تذويب ثقايف تشكل انتهاكاً خطرياً حلقوقها          
غة رمسية للواليات، على حد ما ُزعم،       اهلياكل االحتادية، أدى فرض لغات حملية أو إقليمية كل        

إىل حتويل أفراد بعض اجلماعات اللغوية إىل أميني وظيفياً واستبعادهم من املشاركة يف احلياة              
  .العامة للمناطق اليت يعيشون فيها ألسباب تشمل عدم إتقاهنم للغة

 سـيبيدي   باللغات الرمسية التالية وهي لغـة     ) ٦املادة  (وُيقر دستور جنوب أفريقيا       -٤٤
وسيسوتو وسيتسوانا وسيسوايت وتشيفندا وإكزايتسونغا وأفريكانز وإيزينديبيل وإيزيكزوسـا    
وإيزيزولو، إضافة إىل اإلنكليزية، ويطلب الدستور أن تتخذ الدولة تدابري عمليـة وإجيابيـة              

". بتراجع استخدام ووضع بعض اللغات تارخييـاً      "لزيادة معدل استخدام هذه اللغات ويسلم       
تعني على البلديات أن تراعي اللغة اليت يستخدمها املقيمون فيها وأفضلياهتم، مبا يف ذلك يف              وي

 يف كينيا على أحكام تتعلق باألقليـات، منـها          ٢٠١٠وينص الدستور املنقح لعام     . التعليم
 اليت تقضي بأن توفر الدولة احلماية للتنوع اللغوي لشعب كينيا وتشجع على تطوير              ٧ املادة

 على احلق يف استخدام اللغـة الـيت         ٤٤وتنص املادة   . الشعوب األصلية واستخدامها  لغات  
 بأن ُتنشئ الدولة برامج     ٥٦وتقضي املادة   . خيتارها الشخص وتكوين مجعيات ثقافية ولغوية     

عمل إجيابية تكفل لألقليات والفئات املهمشة إمكانية تطوير قيمها الثقافية ولغاهتا وممارساهتا،            
  . يف جمال التعليممبا يف ذلك

  استخدام لغات األقليات يف احلياة العامة  -يمج  
 استخدام لغات األقليات    حلظرفرضت احلكومات يف بعض السياقات الوطنية قيوداً          -٤٥

بل إن األقليات تعرضت يف ظل هذه الظروف . يف اجملاالت العامة، مبا يف ذلك احلياة السياسية
للمالحقة القضائية ملمارسة حقها يف استخدام لغتها عالنية وعلى سبيل املثـال يف سـياق               



A/HRC/22/49 

17 GE.13-10017 

ذولـة لفـرض    وقد تفرض إجراءات من هذا النوع يف سياق اجلهود املب         . احلمالت السياسية 
 صارم أو تذويب مجاعات األقليات بفرض قيـود علـى           استخدام لغة قومية وحيدة بشكل    

ويف بعض احلاالت، ميكن للرتاع بني اإلثنيات أو بني األديان أن يكون هـو              . استخدام لغتها 
. الدافع على فرض هذه القيود اليت ترمي إىل هتميش فئة معينة من الـسكان أو اسـتبعادها                

وى حاالت قليلة أشري فيها إىل فرض قيود على استخدام لغـات األقليـات يف               توجد س  وال
احلياة اخلاصة، ومع ذلك قد يفسر أفراد أقلية ما عملية الترويج بشدة للغة القومية وفـرض                
قيود على التعليم باللغة األم كمحاوالت لتذويبها أو للقضاء على استخدام لغتها يف مجيـع               

  .اجملاالت
تخدام لغات األقليات يف بعض البلدان خطراً يهدد الوحدة الوطنية وحماولة           ويعترب اس   -٤٦

وقـد  . من األقليات لتعزيز مطالبها اإلقليمية أو االنفصالية، وهو ما أفضى إىل تقييده أو منعه             
أفيد بفرض قيود على استخدام اللغة مع أحكام حظر مزعومة على جوانب من احلياة الثقافية، 

ض الغنائية أو املسرحية املقدمة بلغات األقليـات أو األنـشطة الـسياسية             مبا يف ذلك العرو   
وميكن أن تصبح لغات األقليات يف هذه الـسياقات مـسائل بالغـة            . وأنشطة اجملتمع املدين  

وإن . احلساسية، ويعترب احلظر سبباً هاماً من أسباب التظلمات فيما خيص مجاعات األقليات            
ات األقليات وحرية التعبري جيب أن يكون مربراً بالكامـل          أي تقييد يفرض على استخدام لغ     

وتشكل حماوالت حظر أو إلغاء استخدام لغات األقليات انتهاكاً جسيماً حلقـوق            . ومتناسباً
  .األقليات

وعلى الرغم من مشروعية الترويج الستخدام لغة واحدة للدولة، فإن هناك بعـض               -٤٧
وقـد  .  يصبح هذا التشجيع متييزياً من الناحية العملية       العوامل اليت ينبغي مراعاهتا لضمان أال     

أكد املفوض السامي لألقليات القومية مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن األمـر يـستلزم               
حتقيق توازن مناسب بني تعزيز لغة الدولة من جهة، ومحاية احلقوق اللغوية لألشخاص الذين              

وقد ذُكرت يف بعض احلـاالت تظلمـات   . )٢١(ينتمون إىل األقليات القومية من جهة أخرى     
تارخيية تتعلق باستخدام اللغة وتتضمن فرض لغات غري اللغة األم يف السابق، بيـد أن هـذه                 
القضايا ال تشكل أسساً شرعية لفرض قيود على استخدام أية لغة يف احلياة العامة أو اخلاصة                

  . بلغتهاأو عدم إعمال حقوق األقليات إعماالً كامالً فيما يتعلق

  لغات األقليات يف جمال التعليم  -دال  
تعترب مسألة القيود املفروضة على لغات األقليات يف جمال التعليم حـساسة للغايـة                -٤٨

 بشأن األقليات على إتاحة فرص      ١٩٩٢وينص إعالن عام    . وميكن أن تكون سبباً للتظلمات    
__________ 

انظر بيان املفوض السامي لألقليات القومية مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن قانون لغـة الدولـة يف                   )٢١(
 .www.osce.org/hcnm/51272ميكن االطالع على البيان على املوقع الشبكي . سلوفاكيا
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 من  ٣الفقرة  (ي دروس بلغتها األم     كافية حيثما أمكن ذلك لألقليات لتعلم لغتها األم أو لتلق         
حرمان األقليات من إمكانية    "ويف الواقع تنص التعليقات اخلاصة باإلعالن على أن         ). ٤املادة  

تعلم لغاهتا أو تلقي التعليم بلغاهتا أو استثناء نقل معارفها اخلاصة بثقافاهتا وتارخيها وتقاليدها              
"  لاللتزام القاضي حبمايـة هويـة األقليـات        ولغاهتا من التعليم الذي تتلقاه يشكل انتهاكاً      

وحيثما تكون لغات الدولة الرمسيـة      . )E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2 من الوثيقة    ٢٨ الفقرة(
هي اللغات الوحيدة املستخدمة يف املدارس يكون أطفال األقليات الذين تكون لغتهم األوىل             

 إىل  سنوات الدراسية األوىل، بالنظر   منذ ال هي لغة األقليات اليت ينتمون إليها يف وضع أضعف          
أهنم ال يتقنون يف حاالت كثرية لغة الدولة بالقدر الذي يتقنون به لغتهم األم، ومن املرجح أن 

  .يتخلفوا عن اآلخرين
وال تتاح لكثري من األقليات فرص كثرية للحصول على التعليم وكثرياً مـا يقـدم                 -٤٩

دالت القراءة والكتابة فيما خيص بعـض األقليـات         وتكون مع . التعليم بلغة غري لغتها األم    
وقد يتعذر على آباء أطفال األقليات مـساعدة        . منخفضة غالباً بالقياس إىل املعدل املتوسط     

وعندما تنتقـل  . أطفاهلم أو املشاركة الكاملة يف عملية تعليمهم عندما ال يتقنون اللغة الرمسية           
ورة غري رمسية، قد ال حيصل األطفال على التعلـيم  اللغات األم شفوياً أو ُتدّرس يف البيت بص   

بلغة مناسبة تتيح هلم معرفة القراءة والكتابة بالكامل إما بلغتهم األم أو باللغة القومية، وتكون               
وقد أفادت بعض األقليات أن فحوص الدخول إىل       . لذلك عواقب يف جمايل نقل الثقافة واللغة      

لقومية فقط، وهو ما يضعها يف موقع أقل من اآلخـرين           التعليم العايل ال تتاح سوى باللغة ا      
  .وحيد من نسبة األقليات اليت تتابع حتصيلها يف التعليم العايل

لضمان التمتع باحلقوق املتعلقة باللغـة      واجب اتباعها   ج ال ُهوميكن أن تقرر الدول النُ      -٥٠
 األقليات ومكان   من الناحية العملية على أساس عوامل، مثل الطلب على اللغة وعدد طالب           

في األماكن اليت يكون فيها عدد الطالب مرتفعاً قد يكون من املناسب تـوفري              ف. وجودهم
لغات األقليات، يف حني أنه قد يكون من األنسب يف حاالت أخرى              رمسية لتدريس  قاعات

اتباع هنج غري رمسية، ويشمل ذلك توفري قاعات تدريس إضافية وخيارات التدريس خـارج              
والسبب الذي يدفع باحلكومة إىل تقييد تدريس لغات األقليات واستخدام لغاهتا يف            . املدرسة

التعليم ميكن أن يستند إىل عوامل مثل سياسة تعزيز استخدام لغة قومية واحـدة والوحـدة                
مـن  احلـد   ،بالتـايل و البعض أن ضمان إتقان األقليات الكامل للغة القومية     يرىو. الوطنية

 بيد،  ات يف التعليم، مفيد حلراكها على املستويني االجتماعي واالقتصادي        استخدام لغة األقلي  
  .أن ذلك يعترب انتهاكاً حلقوق األقليات

وتربز منظمة اليونيسيف األدلة اليت تثبت أن التعليم باللغتني منذ السنوات الدراسية              -٥١
وإن تـدريس   . مبكرةاألوىل يكفل ألطفال األقليات إتقان لغتهم األم واللغة السائدة يف سن            

األطفال بلغتهم األم وتعريفهم تدرجيياً باللغات القومية لفترة يوصى هبا تتراوح ما بني سـتة               
حتسني عملية تعلم األطفال وزيـادة ثقتـهم        : ومثانية أعوام سيكون له فوائد تشمل ما يلي       
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لرقمية إىل لغات   بأنفسهم ومتكينهم من حتويل مهاراهتم يف جمايل القراءة والكتابة واملهارات ا          
إضافية وتعرض األطفال بدرجة أقل لإلحباط والفشل واالنقطاع عن الدراسة؛ ويسهم التعليم 
باللغة األم مبشاركة األسر واالستناد إىل التراث الثقايف احمللي يف الرفاه االجتماعي والثقـايف              

دان كثرية ال تعتمد    ومع ذلك هناك بل   . للمجتمعات احمللية ويعزز اندماجها يف اجملتمع األوسع      
  .هنج التعليم الثنائي اللغة

/ ويف فيتنام اليت زارها املكلَّف السابق بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصـة يف متـوز                 -٥٢
، قدَّمت منظمة اليونيسيف الدعم إىل وزارة التعليم        )A/HRC/16/45/Add.2انظر   (٢٠١٠ يوليه

وُينفَّـذ  . لتعليم بني األغلبية واألقليات اإلثنيـة     والتدريب من أجل التصدِّي للفوارق يف نتائج ا       
 يف ثالث مقاطعات توجد فيها      ٢٠٠٨برنامج التعليم الثنائي اللغة القائم على اللغة األم منذ عام           

  .)٢٢(أقلّيات إثنية خمتلفة وهي املونغ واجلراي واخلمري، وقد أسفر عن نتائج إجيابية للغاية
ة القائم على اللغة األم توفري املوارد واخلربة التقنية لتنفيذه          ويستلزم التعليم الثنائي اللغ     -٥٣

ويشمل ذلك ضمان توظيف مدرِّسني من األقلّيات وأشخاص يتقنـون          . من الناحية العملية  
لغات األقلّيات وتدريبهم وتوفري الكتب املدرسية بلغة األقلّيات واملواد التدريـسية ووضـع             

 املعلومات الضرورية الالزمة للغات الفصل الدراسي يقدم وإن إجراء مسح. مناهج ثنائية اللغة
وحـىت يف   . على املستوى احمللي لتحديد املتطلبات واإلمكانيات من أجل النهج الثنائية اللغة          

البلدان اليت يكون فيها التعليم بلغة األقلّية مكرَّساً يف القانون والـسياسة العامـة، أشـارت             
تحدِّيات الناشئة يف جمال التنفيذ العملي، مبا يف ذلك عـدم           األقليات يف حاالت كثرية إىل ال     

  .وجود مواد تدريس مناسبة، بوصفها مشكلة من املشاكل اليت تعترضها

  لغات األقلّيات يف وسائط اإلعالم  -هاء  
حيقُّ لألقلّيات أن تنعم بوسائط إعالم متاحة بلغتها وأن ُتنشئ وسائط إعالم خمصصة               -٥٤
يف عدد من البلدان فرض قيود على حرية إنشاء وسائط اإلعالم وتشغيلها            بيد أنه شوهد    . هلا

وترى مجاعات األقلّية أن حقّها يف االنتفاع بوسائط اإلعالم بلغتها ومبا يناسب . بلغات األقلّية
. هويتها الثقافية مسألة تكتسي أمهية بالغة وأداة حيوية للحفاظ على ثقافات األقلّيات ونقلها            

رٍ أو فرض قيود بشكل غري معقول على هذه احلقوق يف وسـائط اإلعـالم               وميكن ألي حظ  
وتشمل القيود املفروضة   . العامة أو اخلاصة أن يشكِّل انتهاكاً حلقوق األقليات وحرية التعبري         

املبلَّغ عنها وضع عراقيل أمام إصدار التراخيص واعتماد تشريعات تنصُّ على وضـع نظـام               

__________ 

 Action research on mother tongue–based bilingual education: improving“انظر منظمة اليونيسيف،  )٢٢(

the equity and quality of education for ethnic minority children in Viet Nam” (2012). Available 

from www.unicef.org/vietnam/resources_19823.html. 
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وينبغي عدم فرض أّية قيود أو رقابة أو شـروط علـى            . ّينةحصص ألوقات اإلذاعة بلغة مع    
  .)٢٣(الترمجة يف وسائط إعالم لغات األقليات إن مل يكن هلا ما يربرها

وكثرياً ما ُتثار مسألة عدم وجود برامج بلغات األقلّيات يف وسائط اإلعالم املموَّلـة             -٥٥
عالم احلكومية يف مدى مالءمة     من القطاع العام كأحد الشواغل، وينبغي أن تنظر وسائط اإل         

ويف األماكن اليت تنتشر فيها مجاعات األقلّيات الكبرية نسبياً         . مضموهنا جلمهور فئات األقلّية   
ويف . يف مجيع أحناء البالد ينبغي النظر يف إذاعة برامج بلغة األقلّيات على املـستوى الـوطين               

ب الذي يفي باحتياجات األقلّيات     حاالت أخرى قد تكون الربامج اإلقليمية هي احللّ األنس        
ويعتمد مدى بثِّ الربامج على عوامل كالطلـب عليهـا، وإىل           . اليت تتركَّز يف مناطق معّينة    

بيد أن األقلّيات ُتسدِّد تكلفة وسـائط       . ما، على تيسُّر مصادر إعالمية خاصة لألقلّيات       حدٍّ
. ة متطلّباهتا من حيث احملتوى    اإلعالم احلكومية عن طريق الضرائب اليت تدفعها وجيب مراعا        

ويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية، تقـدِّم الـشبكة اآلسـيوية                
يب سي برامج إذاعية مموَّلة متويالً حكومياً بلغات، مثل البنغـايل والغوجـورايت              يب  ال إلذاعة

ية والفنية للمستمعني الذين تنحدر     واهلندي والبنجايب واألوردو تلّبي املتطلّبات اللغوية والثقاف      
  .)٢٤(أصوهلم من شبه القارة اهلندية وما حوهلا

وقد ال تكون املشاكل املتعلِّقة بإمكانية الوصول إىل وسائط اإلعالم بلغـة األقلّيـات                -٥٦
ناشئة عن تشريعات احلكومة أو سياساهتا بل عن االفتقار إىل املوارد واملهارات والتدريب التقين              

وميكـن أن   . حفي الذي حيدُّ من القدرات الالزمة إلنشاء وسائط إعالم بلغة األقلّيـات           أو الص 
تؤّدي الدولة يف مثل هذه احلاالت دوراً قّيماً يف مساعدة األقلّيات، وتقدمي الدعم املـايل عنـد        

وحيقُّ لألقليـات أن تقـيم      . االقتضاء، للتدريب ومبادرات إنشاء وسائط إعالم بلغة األقلّيات       
قات عرب احلدود مع دول، مبا فيها الدول األم، ويشمل ذلك القدرة على استقبال وسـائط                عال

اإلعالم بلغات األقلّيات واملعلومات على املواقع الشبكية الوافدة من اخلارج مبا يتفق مع املعايري              
  .الدينية الدولية، وعلى سبيل املثال، فيما خيص حظر التحريض على الكراهية اإلثنية أو

  لغات األقلّيات يف اإلدارة العامة واجملاالت القضائية  -اوو  
إن إتاحة اإلمكانية لألقلّيات للمشاركة يف املؤسسات واهليئات اإلداريـة بلغـات              -٥٧

األقلّيات يضمن مقدرهتا على التعبري عن آرائها واملشاركة يف العمليات التشاورية والتأثري يف             

__________ 

نية يف منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا مبـادئ            أصدر املفّوض السامي لألقليات الوط     ،٢٠٠٣يف عام    )٢٣(
توجيهية تتعلق باستخدام لغات األقلّيات يف وسائط اإلعالم املذاعة، وتقدم هذه املبادئ التوجيهية إرشادات              
قّيمة هلا أمهيتها بالنسبة إىل دول منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وستكون مفيدة أيـضاً للبلـدان                   

 .ملاألخرى يف العا
 ./www.bbc.co.uk/asiannetworkانظر  )٢٤(
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ويف األماكن اليت تواجـه فيهـا   . املناطق اليت تعيش فيها  السياسات الوطنية اليت متسها ومتس      
األقلّيات اللغوية عراقيل لغوية تعترض تفاعلها مع السلطات، قد حيّد ذلك مـن حقّهـا يف                

 املتعلِّـق  ١٩٩٢املشاركة الكاملة يف احلياة العامة على النحو املنصوص عليه يف إعالن عـام        
ية حمدَّدة للسكان تتيح لألقليات عندما يتجاوز       وتوجد يف بعض الدول نسب مئو     . باألقلّيات

عددها هذه النسب أن تستخدم لغاهتا يف التفاعل الرمسي مع املسؤولني احلكوميني واهليئـات              
بيد أن تلك   . )٢٥(احلكومية ويصبح من حقّها احلصول على مستحقّات أخرى تتعلَّق باللغات         

 األفضل توخي املرونة يف اّتباع النُّهج       النسب ينبغي حتديدها على مستوياٍت غري تقييدية ومن       
وحيثما يكون هناك تركُّز كبري لفئات األقلّيات السكانية، يكون من املناسب جـداً         . املناسبة

ضمان إتاحة الفرص هلا لكي تستخدم لغاهتا يف التواصل مع اهليئات اإلدارية والسلطات، غري              
ة األصغر أو املشّتتة اليت قد تواجه حتدِّيات        أنه ينبغي أيضاً مراعاة احتياجات اجلماعات اللغوي      

  .فريدة من نوعها
وقد ميتنع بعض األشخاص الذين ينتمون إىل األقلّيات اللغوية عـن املـشاركة يف                -٥٨

اهليئات اإلدارية أو يف الشرطة أو يف اجلهاز القضائي بسبب عدم إتقاهنم للغة، وهو أمٌر تتجلى 
اإلبـالغ  غ عن حاالت التمييز أو اجلرائم أو االمتناع عن          اإلبالنتائجه يف عدم القدرة على      

 بشكل أكرب على  قد يشعرون بأهنم قادرونقوميةوحىت األشخاص الذين يتقنون اللغة ال. عنها
وقـد  . معاجلة القضايا اإلدارية املعقَّدة واملشاركة يف اهليئات القانونية واحملاكم بلغتـهم األم           

 فرصة االستعانة مبترجم حتريري أو فوري جماناً عندما يتعـذر           أفادت األقليات بأهنا ُتحرم من    
وتشمل احللول من الناحية العمليـة      . عليها فهم لغة اهليئة القضائية أو احملكمة أو التحدُّث هبا         

توظيف أشخاص يتقنون لغات األقلّيات يف الوظائف ذات الصلة، كأن يعيِّن موظّف اتصال             
 استخدمت دوائر الشرطة يف بعض البلدان املمارسـات         وقد. متخصِّص جبماعات األقلّيات  

اإلجيابية، مبا يف ذلك منهجيات اخلفارة اجملتمعية اليت ُتعزِّز توظيف أفراد شرطة من األقلّيـات      
  .يتحدَّثون بلغات األقلّيات ونشرهم يف مناطق األقلّيات

  العامةاستخدام لغات األقلّيات يف األمساء وأمساء األماكن والالفتات   -زاي  
ميكن للدول أن تقرِّر، حيثما تشكِّل األقلّيات شرحية كبرية من السكان أو أغلبيـة                -٥٩

عددية يف منطقة ما وتكون على صالت طويلة وراسخة مع تلك املنطقة، أن تضع الفتـات                
وميكـن أن   . عامة وأمساء شوارع بلغات األقلّيات أيضاً وذلك بالتشاور مع اجملتمعات احمللية          

ه املمارسة، إذا كانت مجاعة األقلّيات ترغب فيها، اعترافاً علنياً هاماً بتقاليد لغـات              متثل هذ 
ويكتسي هذا األمر أمهية خاصة للجماعات املقيمة منذ أمٍد بعيد اليت تلتمس            . اجلماعة اللغوية 

__________ 

 املتعلِّق باستخدام لغات األقلّيات يف سلوفاكيا الذي ينصُّ على أن           ١٩٩٩انظر على سبيل املثال قانون عام        )٢٥(
 يف املائة على األقل من السكان يف بلدية ما          ٢٠املواطنني الذين ينتمون إىل أقلية قومية جيب أن ميثِّل عددهم           

 .استخدام لغة األقلّية يف االتصاالت الرمسيةلكي يسمح هلم ب
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ت التشجيع على االعتراف العلين بلغتها والتعبري عنها على املأل، وهو واضح يف مناطق األقلّيا             
اليت تتمّتع بشكلٍ معّين من أشكال احلكم الذايت اإلقليمي أو السياسي الذي مينح األقلّيـات               

بيد أن هذا االعتراف العلين ال مينح للغات األقليـات يف           . على األرجح سلطات صنع القرار    
  .بعض البلدان اليت تكون فيها مجاعات األقلّيات كبرية ومركَّزة

ات استخدام الالفتات العامـة بلغـات األقلّيـات أو عـدم            وينبغي أن ُتتَّخذ قرار     -٦٠
استخدامها بالتشاور مع األقلّيات، ولعل خري وسيلة الختاذ هذه القرارات التفاوض بـشأهنا             

ويضمن اّتباع هنجٍ لغوي مـزدوج إزاء الالفتـات   . على مستوى البلديات أو املستوى احمللي   
لي الذين ال ينتمون إىل األقلية اللغوية، ويـشكِّل         العامة حقوق األفراد اآلخرين يف اجملتمع احمل      

ويف أوروبا تنصُّ االتفاقية اإلطارية حلماية األقلّيات الوطنية صراحة على          . ذلك ممارسة إجيابية  
عرض األمساء احمللّية التقليدية وأمساء  "أن تسعى الدول جاهدة، مع مراعاة ظروفها احملدَّدة، إىل          

رافية األخرى املخّصصة للجمهور بلغات األقلّيات أيضاً عنـدما         الشوارع واإلشارات الطبوغ  
ويف الصني ُتـستخدم    ). ١١ من املادة    ٣الفقرة  ". (يكون الطلب كافياً على هذه اإلشارات     

اإلشارات الثنائية يف املناطق املتمتِّعة باحلكم الذايت، مبا يف ذلك شيجيانغ والتيبت حيث حتمل              
  .تية الصفة الرمسية إىل جانب اللغة الصينيةاللغتان اليغور واللغة التيب

وحيقُّ لألقلّيات تسمية أطفاهلا بلغات األقلّيات وينبغي عدم فرض قيود لـيس هلـا                -٦١
يربرها على هذا احلق أو على االعتراف الرمسي بأمساء األقلّيات يف سجل الوالدات أو غري                ما

ستخدام بعض األمساء وحروف الكتابة،     وقد أُفيد بفرض قيود على ا     . ذلك من الوثائق الرمسية   
ويف األماكن الـيت    . ويشكل ذلك انتهاكاً حلقوق األقلّيات يف التمتُّع بلغتها وثقافتها وهويتها         

تكون فيها القيود مفروضة تارخيياً وتلغى يف مرحلة الحقة، يستلزم اّتخاذ تـدابري قانونيـة               
نوناً واستخدام أمسـائهم املفـضَّلة      وإدارية لضمان تسجيل األشخاص املتضرِّرين من ذلك قا       

وينبغي أن ُتتاح استمارات تسجيل الوالدات واالستمارات األخرى ذات         . املنطوقة واملكتوبة 
  .الصلة، حيثما يكون ذلك ممكناً، باللغات اليت تتحدَّث هبا األقلّية الغالبة من السكان

  املشاركة يف احلياة االقتصادية والسياسية  -حاء  
 للمشاركة الكاملة يف احلياة االقتصادية والتمكُّن من االستفادة مـن مجيـع             حتقيقاً  -٦٢

الفرص املتاحة على قدم املساواة مع اآلخرين، فإن من الضروري أن تتقن األقلّيـات اللغـة                
القومية أو لغة الدولة إذا كانت بالطبع ترغب يف االنتقال إىل مناطق أبعد من املناطق احملليـة                 

ويف بعض احلاالت يكون احلـراك      . قلّيات اليت ُتسَتخدم فيها لغات األقلّيات     اإلقليمية لأل  أو
وقد تكون فرص   . اجلغرايف واالقتصادي لألقلّيات ُمقيَّداً بشّدة بسبب عدم إتقان اللغة القومية         

الوصول إىل أسواق العمل فيما خيّص األقلّيات مقصورة على بعض الوظائف واملناطق بالنظر             
وقد يقتصر عمل األقلّيات    . لغوية، وهو أمر له آثاره على الدخل وفرص العمل        إىل املسائل ال  

  .على الوظائف ذات الدخل املنخفض أو الوظائف املومسية يف جماالت مثل العمل اليدوي
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وذكرت األقلّيات أن مثة حواجز تعترض توظيفها واستمرار عمالتها يف القطـاعني              -٦٣
ال يف احلاالت اليت تغّيرت فيها اللغة القومية الرمسية كمـا         العام أو احلكومي، وعلى سبيل املث     

وحىت يف  . هو احلال يف بعض بلدان االحتاد السوفيييت سابقاً اليت نالت استقالهلا يف التسعينات            
احلاالت اليت تتقن فيها األقلّيات اللغة القومية، أشري إىل أمثلة تتعلَّق بالتمييز ضد األشـخاص               

ويف بعض البلدان ذكرت مجاعات األقلّيات والعائدين يف أعقاب       . للغة األم الناطقني بلغة غري ا   
الرتاع أو االحتالل على سبيل املثال فرض قيود على إمكانية حصوهلا على العمل، وأفـادت               
بأن الوظائف اليت كان يشغلها أفرادها يف السابق أصبحت ال ُتعطى إال للجماعـة اإلثنيـة                

وينبغي املساواة يف إتاحة الفرصـة ألفـراد مجيـع          . تشكل األغلبية واللغوية املهيمنة أو اليت     
ويف بعض الظروف ُتشري األدلّـة      . اجلماعات اللغوية للحصول على وظائف يف القطاع العام       

إىل أن هناك أقلّيات تركت بلدان إقامتها وعادت إىل الدول األم بسبب وجود قيود حقيقية               
ا على العمالة واملشاركة يف احلياة العامة، وهي قيود أو متصوَّرة مفروضة على إمكانية حصوهل   

  . نامجة عن عاملي اللغة واجلنسية
وأشارت بعض األقليات إىل حاالت احلرمان االقتصادي والتمييـز النامجـة عـن               -٦٤

سياسات إعادة توطني السكان واهلجرة اجلماعية للفئات اإلثنية واللغوية املهيمنة إىل منـاطق             
يؤدي ذلك إىل هتميش لغات مجاعات األقليات اليت حتل لغة اجلماعة املهيمنة            وقد  . األقليات

وذكـر  . تدرجيياً حمل لغتها بوصفها اللغة الشائعة يف املنطقة واللغة األساسية للعمالـة فيهـا     
األشخاص الذين ولدوا يف املنطقة وال يتحدثون باللغة املهيمنة فيها أهنم أصبحوا غري مؤهلني              

ائف احلكومية وأهنم جيدون أنفسهم يف وضع جمحف فيما خيص مجيع الوظائف للعمل يف الوظ  
وحيثما تكون اجلماعة املهيمنة هي     . تقريباً باملقارنة باملستوطنني الذين قد تعطى هلم األولوية       

اليت تسيطر على اهلياكل اإلدارية واحلكومية، تفيد أفراد األقلية بأن أصحاب العمل يـشغلون     
  .نتمون إىل فئتهم اإلثنية واللغويةاألشخاص الذين ي

وتقتضي عموماً املشاركة يف احلياة السياسية وعمليات صنع القـرار علـى مجيـع                -٦٥
بيد أن ذلك ُيحتمل أن يستبعد بعـض األقليـات          . املستويات أيضاً إتقان لغة الدولة الرمسية     

 عمليات صنع القرار اليت     اللغوية من التمتع حبقها يف املشاركة بفعالية يف احلياة السياسية ويف          
ويف املناطق أو الواليات اليت تتمتع بـاحلكم       . قد تؤثر عليها أو على األراضي اليت تعيش فيها        

الذايت حيث ُتمنح بعض اللغات الصفة الرمسية، قد ُيمنع األشخاص الذين ال يتحدثون باللغة              
ب االعتـراف هبـذه     وجي. الرمسية من الترشح لبعض الوظائف العامة أو شغل هذه الوظائف         

التحديات ومواجهتها لضمان عدم استبعاد األقليات اللغوية بشكل غري عادل مـن احليـاة              
وكثرياً ما تكون اهلياكل الـسياسية الالمركزيـة        . السياسية على أي مستوى من املستويات     

  .واالحتادية واملتمتعة باحلكم الذايت مفيدة للمشاركة السياسية لألقليات اللغوية
ويكون إتقان اللغة احلكومية يف بعض األحيان شرطاً للحصول على اجلنسية، وقـد               -٦٦

وعلى الرغم من   . تبني أن ذلك يطرح إشكالية للبعض الذين يفتقرون إىل هذه املهارة اللغوية           
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أن ما تفرضه الدول من بعض الشروط اللغوية على األقليات لكي تندمج بشكل كامـل يف                
عمالة هو أمر مشروع، ينبغي عدم فرض قيود ال مربر هلا مثـل             اجملتمع وحتصل على فرص ال    

وينبغي أال تعترب الكفاءة اللغوية     . فرض قيود على األشخاص املقيمني يف البلد منذ فترة طويلة         
املعيار األساسي للحصول على اجلنسية أو احلاجز الذي حيول دون احلصول عليها، وال سيما              

وينبغي أن تتاح فرص مناسبة لتعليم اللغة، مبا يف ذلك . ريتعندما تكون اللغات الرمسية قد تغ   
لألشخاص الذين قد يواجهون حتديات خاصة بسبب عوامل كالسن أو الدخل أو املنطقة اليت       

  .يعيشون فيها

  تقدمي املعلومات واخلدمات بلغات األقليات  -طاء  
 أن جتد األقليات نفسها     عندما ال تتاح املواد اإلعالمية العامة بلغات األقليات، ميكن          -٦٧

وقد يواجه األشخاص الذين    . حمرومة وال تستفيد من املعلومات األساسية واخلدمات املتوفرة       
وعلى سبيل املثال . ال يتقنون اللغة القومية حتديات كبرية على صعيد حصوهلم على املعلومات      

 قوميـة، باللغة الال تتحدث حالة بعض األقليات اإلثنية واللغوية اليت تعيش يف املناطق النائية و         
وفيما قد يتحدث البعض    . وال ميكنها فهمها  أوبالتايل ال تصل إليها احلمالت اإلعالمية العامة        

 عندما  ، حىت ولذلك من املهم  باللغات الوطنية فإهنم قد يكونون غري ملمني بالقراءة والكتابة،          
  .ل إليها بلغات األقلية أن تص،تصل احلمالت اإلعالمية مادياً إىل اجملتمعات احمللية

ويف بعض اجملاالت اهلامة، مثل املعلومات املتعلقة بالرعاية الصحية وإمكانية احلصول             -٦٨
على الرعاية الصحية، ميكن أن يؤدي عدم إتاحة املعلومات بلغة األقليات إىل جعلها يف وضع               

 مبجاالت كاملشورة   وتعترب مبادرات اإلعالم وإذكاء الوعي فيما يتعلق      . من احلرمان والضعف  
اإليدز، وصحة األم أساسية لتحسني     /يف جمال الصحة الوقائية، وفريوس نقص املناعة البشرية       

وينبغي إتاحة هذه املعلومـات بلغـات   . النواتج الصحية للمجتمعات احمللية احملرومة والفقرية   
 توفري التدريب   وميكن أن تكون مبادرات مثل    . األقليات ويف وسائط اإلعالم املتاحة لألقليات     

وتوظيف وسطاء يتقنون لغة األقليات قّيمة يف تقدمي املعلومات إىل اجملتمعات احمللية ومساعدهتا 
  .يف تفاعالهتا مع موردي اخلدمة

وكمثال على املمارسة اإلجيابية، أنشأت وزارة الـصحة واخلـدمات البـشرية يف               -٦٩
 خمصصاً لتحسني صـحة األقليـات       ١٩٨٦الواليات املتحدة مكتباً لصحة األقليات يف عام        

ومن بني األنشطة اليت يضطلع هبـا       . العرقية واإلثنية من خالل الربامج الصحية احملددة اهلدف       
  .)٢٦(املكتب إصدار معلومات صحية أساسية بلغات عديدة من لغات األقليات

__________ 

 .http://minorityhealth.hhs.gov/templates/browse.aspx?lvl=1&lvlID=7انظر  )٢٦(
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اد وكثرياً ما تؤدي عراقيل، مثل اللغة والفقر وتدين مـستوى التعلـيم، إىل اسـتبع                -٧٠
األقليات من االضطالع بأدوار معينة، مثل املهنيني العاملني يف القطاع الطـيب واملدرسـني              

ويف املناطق اليت تعيش فيها األقليات اللغوية، قد يقتضي ضـمان           . واألخصائيني االجتماعيني 
حقوق األقليات وتوفري اخلدمات هلا إنشاء برامج تدريب خمصصة تـستهدف علـى وجـه     

.  األقليات هبدف ضمان توفري ما يكفي من موظفي اخلدمـة األساسـيني            التحديد مجاعات 
وينبغي تقدمي حوافز إىل املهنيني من األقليات من أجل بقائهم يف مناطق هذه األقليات حيث               

وحيثما توجد مصاعب أمام توظيف مهنيني مـن        . يقدمون خدمات حيوية بلغات األقليات    
وظفني املنتمني إىل مجاعات األغلبية الذين يعملـون يف         األقليات أو تدريبهم، ينبغي مطالبة امل     

وتكتسي البيانات املتعلقة   . مناطق األقليات بتعلم لغات األقليات وتزويدهم باحلوافز لتعلمها       
بإمكانية احلصول على اخلدمات بالنسبة إىل مجاعات األقلية أمهية بالغة، وينبغـي اسـتخدام          

  .استقصائية عن األقليةممارسات كتوظيف موظفني إلجراء دراسة 
وميكن أن يواجه بعض األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات حتديات خاصة يف تعلم            -٧١

اللغة القومية، مبا ذلك كبار السن واألشخاص الذين انقطعوا عن التعليم يف بلـد إقامتـهم                
. واألشخاص ذوو الدخل املنخفض والوافدون اجلدد نسبياً ويف بعـض احلـاالت النـساء             

خيص هؤالء األشخاص، ميكن أن تشكل القدرة على االتصال بالـسلطات اإلداريـة              فيماو
وتلقي املعلومات والوثائق بلغتهم مسألة أساسية متكنهم من اسـتيفاء الـشروط اإلداريـة              

 ،ومن الضروري . واالستفادة من املساعدة اإلدارية واالجتماعية اليت حيق هلم احلصول عليها         
 بلد ما، ضمان جتهيز املؤسسات      ش فيها األقلية اللغوية األكرب واملستقرة يف      يف املناطق اليت تعي   

العامة إىل أقصى حد ممكن يف مجيع املناطق ذات الصلة مبا يلزم للتعامل مع األقليات بلغاهتـا                 
  .عند االقتضاء

وُيتـاح  . وظهرت مسألة هي إمكانية احلصول على املعلومات اإللكترونية مباشـرة         -٧٢
بياً من حمتويات اإلنترنت بلغات معينة من لغات األقليات، وقد يعترب ذلك جمحفـاً              القليل نس 

حبق األشخاص الذين ال يتقنون اللغات الوطنية والذين يعيشون يف املناطق الريفيـة والنائيـة               
وتوجد فجوة يف املعلومات وقد تتـسع  . والفقراء من حيث إمكانية حصوهلم على املعلومات  

ت اللغوية اليت قد تترك وراء الفئات األخرى وتتعرض ملزيد من التهميش            فيما خيص اجلماعا  
االجتماعي واالقتصادي مقارنة بفئات السكان األخرى اليت تستفيد من الفرص واألسـواق            

بيد أن شبكة اإلنترنت ميكن أن تؤدي دورهاً هاماً يف احلفـاظ            . املتاحة على شبكة اإلنترنت   
علومات بلغات األقليات والُصحف واجملالت الـصادرة بلغـة         على اللغات ويف زيادة نشر امل     

  .األقليات
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
تتنوع التحديات اليت تواجهها األقليات اللغوية وختتلف اختالفاً كـبرياً وفقـاً              -٧٣

. للظروف اخلاصة بكلٍ منها والشروط القانونية والسياساتية السائدة يف بلدان إقامتـها           
 بعض األقليات اللغوية اليت اندجمت جيداً يف اجملتمع وأصبحت قادرة على استخدام وهناك

لغاهتا يف احلياتني العامة واخلاصة حبرية، وُتستوعب حقوقها واحتياجاهتا اللغوية يف اإلدارة            
وفيما خيص أقليات أخرى، يؤدي عدم االعتراف الرمسي هبـا          . والتعليم وتوفري اخلدمات  

ات وبرامج لغوية خاصة هبا إىل خلق بيئة ال تتخذ فيها سوى ترتيبات             عدم وضع سياس   أو
ويف بعض البلـدان، قـد تعـيش        . قليلة لصاحل لغات األقليات أو ختلو من أية ترتيبات        

األقليات اللغوية بصفة رئيسية يف املناطق الريفية أو النائية حيث تكون تفاعالهتا اجملتمعية             
 تعليم أطفاهلا ال يتم إال باللغة القومية أو اللغة الرمسيـة            بلغات األقليات دوماً يف حني أن     

  .للدولة
وإن إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينيـة               -٧٤

ولغوية وغريه من املعايري الدولية حتدد بوضوح حقوق األقليات اللغوية وواجباهتـا جتـاه           
ص أن تقدم الدولة مجيع األنشطة واخلدمات بكل لغة وبينما ال تستلزم هذه النصو. الدول

من اللغات املوجودة فيها، فإنه يتعني على كل دولة، يف تقييم كيفية وفائها بالتزاماهتا، أن               
تراعي عوامل عديدة ذات صلة باألقليات اللغوية، تشمل عدد املستخدمني للغة وتوزعهم    

ليت تتبعها لكيفية تنفيذ اإلعالن من الناحية       وميكن لكل دولة أن تقرر الُنُهج ا      . داخل البلد 
العملية، ومن املسائل املعقولة النظر يف أن خيصص قدر من االهتمـام واملـوارد لـبعض                
اللغات املوجودة تقليدياً أو احملكية عموماً أو املركزة جغرافياً أكرب مما خيصص على سبيل              

 تتحدث هبا سوى فئة قليلة أو فئة        املثال للغات اليت استقرت يف مرحلة حديثة نسبياً وال        
  .مشتتة من األشخاص

ومع ذلك، ينبغي أن ُتستوعب إىل درجة معقولة اللغات األصغر اليت يستخدمها              -٧٥
وجيب النظر يف وضع طرائق لدعم اجلماعـات اللغويـة الـصغرية            . عدد أقل من الناس   

دريس اللغة داخـل    املشتتة وميكن أن تتضمن هذه الطرائق دعم قاعات غري رمسية لت           أو
اهلياكل التعليمية العامة أو خارجها وضمان التشاور مع اجلمعيات الثقافية الـيت متثـل              

وإن عوامل، مثل اهلجرة الطوعيـة      . األقليات اللغوية لتقييم االحتياجات اخلاصة وتلبيتها     
اء يف والقسرية، والرتاع، وتغري املناخ، وفتح احلدود، على سبيل املثال، عرب الدول األعض       

االحتاد األورويب ختلق جمتمعات إثنية ولغوية أكثر تنوعاً من قبل وال بد من أن ُتراعى فيها                
  .احلقوق واالحتياجات اللغوية

وبينما تشكل املوارد املتاحة للدولة عامالً من العوامل املؤثرة، على احلكومـات              -٧٦
وهنـاك أسـاليب    . ت اللغوية مع ذلك أن تفي بالتزاماهتا قدر املستطاع جتاه مجيع األقليا         

عديدة فعالة من حيث التكلفة متاحة إلعمال احلقوق اللغوية، مبا يف ذلك ترمجة املعلومات       
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األساسية، واملوارد املتاحة على شبكة اإلنترنت اليت تستهدف األقليات، ورسم سياسات           
ملؤسـسات  لتعزيز تدريب األقليات وتوظيف أفرادها على املستويني الوطين واحمللي يف ا          

وُيشكل استخدام وسطاء لألقليات ممارسة إجيابية تستخدمها بعض الدول لتحسني          . العامة
وقد يكون من املناسب أيضاً التشجيع على التعاون عرب احلدود          . االتصال هبذه األقليات  

وتيسريه عندما يكون لألقلية اللغوية مثالً دولة جماورة أو دولة أُم تتقاسم معها التقاليـد               
  .غويةالل
ويعكس هذا االحنسار   . وقد احنسرت لغات األقليات مبعدل مقلق يف مجيع املناطق          -٧٧

يف بعض احلاالت عملية خسارة لغوية ال رجعة فيها تقريباً، تعزى إىل عوامل، مثل العوملة               
بيد أنه يف حاالت كثرية يعين اختفـاء لغـات          . وعمليات االستيعاب والتذويب الثقايف   

اية حقوق مجاعات األقليات اليت ترغب يف احلفاظ على لغاهتا إضافة إىل            األقليات عدم مح  
وُيفيد مجع البيانات وحتليلـها علـى   . كونه مأساة للتراث الثقايف واللغوي لألمة وتنوعها 

املدى الطويل يف الكشف عن احلالة النسبية للغات األقليات وزيـادة اسـتخدام اللغـة         
  .ساسية للحفاظ على بعض اللغات املهددة باالنقراضاحنسار استخدامها، وهو مسألة أ أو
وكثرياً ما يشكل عدم االعتراف حبقوق األقليات اللغوية ومحايتها من النـاحيتني              -٧٨

ويف كثري من احلاالت، ال تتخذ ترتيبات       . القانونية والدستورية عامالً ُيسهم يف احنسارها     
يستخدموهنا، وال تنفـذ أحكـام      كافية لدعم وتعزيز لغات األقليات واألشخاص الذين        

وُترحب اخلـبرية املـستقلة     .  من الناحية العملية   ١٩٩٢اإلعالن اخلاص باألقليات لعام     
املعنية بقضايا األقليات بالعمل الذي تضطلع به منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم               

وتـدعم  . يحلماية اللغات املهددة باالنقراض وتعزيز التنوع اللغو      ) اليونسكو(والثقافة  
النهج املتعدد االختصاصات الذي تتبعه اليونسكو إزاء تعزيز التنوع اللغوي، الذي يدمج            
بناء القدرات، والبحث والتحليل، وإذكاء الوعي، وتنفيذ املشاريع، وإقامة الـشبكات            

بيد أنه ال ميكن االضطالع بالعمل احليوي إال على املستوى الـوطين،            . ونشر املعلومات 
  .ول أن تلتمس عند االقتضاء املساعدة والتعاون التقينوينبغي للد

 ويف حاالت كثرية توجد لدى اجملتمع احمللي رغبة قوية يف احلفاظ علـى لغـات                -٧٩
وترى احلكومات أحيانـاً يف     . األقليات بوصفها عنصراً أساسياً ال غىن عنه للثقافة واهلوية        

لسياسات احلكومية الرامية إىل تعزيز   ذلك مسألة ُتثري االنشقاق وختالف اإليديولوجيات وا      
ويف الدول اليت أدت فيها     . اهلوية القومية والوحدة الوطنية واالندماج والسالمة اإلقليمية      

العوامل التارخيية والسياسية واجلغرافية إىل إنشاء جمتمعات حملية متنوعة للغاية، قد توجد            
اعات القومية واإلثنية والدينية    منازعات على األراضي واحلدود وتوترات بني خمتلف اجلم       

وبصرف النظر عن هذه العوامل، فإن الدول ملزمة باحترام حقوق األقليـات            . واللغوية
اللغوية ومحايتها وإعمال حقوقها، وجيب أن تتوخى القيود املصلحة العامـة وأن تكـون              

  .متناسبة مع األهداف املنشودة
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ترات تتعلـق بـاحلقوق اللغويـة       وقد نشأت على املستوى العاملي تظلمات وتو        -٨٠
وميكن أن يشكل تقييد حقوق     . وحقوق األقليات اللغوية بل أفضت إىل نشوب الرتاعات       

ومن . األقليات يف استخدام لغاهتا حبرية هتديداً هلوية األقلية أو أن يفسر على أنه هتديد هلا              
كن أن تكون هلا آثار     املهم االعتراف بأن املسائل اليت تتعلق باألقليات اللغوية وحقوقها مي         

ومتثل محاية حقوق األقليات اللغوية التزاماً من التزامات        . على االستقرار األمين والقومي   
حقوق اإلنسان وعنصراً أساسياً للحكم الرشيد واجلهود املبذولة ملنع نـشوء التـوترات             

دة يف ظل   ولتحقيق الوح . والرتاعات وبناء جمتمعات متساوية ومستقرة سياسياً واجتماعياً      
التنوع، يلزم إجراء حوار مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، يتعلق، يف مجلة أمور، بطريقة             

  .تلبية االحتياجات اللغوية جلميع الفئات وحقوقها على النحو املناسب
وال يوجد جتانس بني مجاعات األقليات، ومن املهم فهم التحديات اليت تواجهها              -٨١

 النساء واألطفال واملسنون الذين قد تتفـاوت احتياجـاهتم          هذه اجلماعات، مبا يف ذلك    
وقد تكون لألشخاص األكرب سناً الذين ميثلون اجليل األول مـن           . وتصوراهتم وتطلعاهتم 

املهاجرين روابط لغوية وثقافية أقوى من الشباب الذين ترعرعوا يف بلد إقامتهم وحصلوا             
التعلُّم والتكيف مـع اللغـة القوميـة       وقد يواجهون حتديات أكرب يف      . على تعليمهم فيه  

وحيتاجون إىل مساعدة يسهل احلصول عليها وميسورة التكلفـة وتراعـي احتياجـاهتم             
  .الثقافية
وفيما يواجه الشباب خمتلـف    . وجيب مراعاة آراء الشباب من مجاعات األقليات        -٨٢

ت أضعف التحديات ولديهم تصورات خمتلفة عن هويتهم، وقد تكون لدى بعضهم التزاما
وقد يرغبون  . بلغة األقليات وثقافتها، فإن لدى الكثريين رغبة قوية يف احلفاظ على لغتهم           

يف إجياد فرص ومظاهر جديدة للتعبري عن ثقافاهتم وهويتهم، وذلك على سبيل املثـال يف               
  .جمال الفنون واملوسيقى واملسرح، وجيب تلبية هذه االحتياجات إىل أقصى قدر ممكن

قليات استخدام لغتها اخلاصة بصرف النظر عن وضعها القانوين وينبغي          وحيق لأل   -٨٣
وضع أحكام لتمكني األقليات من التعلُّم بلغتها األم وتدريس هذه اللغة إضافة إىل لغات              

وقد أثبتت مناذج التعليم الثنائي اللغة أهنا قّيمة للغاية وينبغـي للـدول             . الدولة الرمسية 
والنماذج اإلجيابية لالندماج ال تقتصر علـى حتقيـق انـدماج           . تنفيذها يف مجيع املناطق   

وال تقتصر املمارسة اإلجيابية على تشجيع األقليـات        . مجاعات األقليات يف جمتمع أوسع    
على تعلُّم اللغة القومية وإتقاهنا، بل تتعدى ذلك إىل تشجيع أفراد السكان الذين يشكلون 

  .األغلبية على تعلُّم لغات األقليات
وقد أحدث تطور اإلنترنت واملعلومات الشبكية تغيريات جذريـة يف أسـاليب              -٨٤

ويف إطار ما حيدث مـن عوملـة االتـصال          . اتصال األشخاص واستخدام ونقل اللغات    
ووسائط اإلعالم، أصبحت بعض اللغات هي املهيمنة، وهي ظاهرة قد تتجلى أيضاً على             

ان استفادة مجيع فئات السكان علـى       وملواجهة التحدي املتمثل يف ضم    . املستوى الوطين 
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قدم املساواة، يقتضي األمر إجياد حلول تتضمن نقل املعلومات بلغات األقليات وإتاحـة             
ومن الواضح أيـضاً أن يف إمكـان شـبكة          . اإلمكانية النتفاع اجلميع هبا بتكلفة زهيدة     

  .اإلنترنت أن تساعد يف احلفاظ على لغات األقليات ونشرها وتدريسها
تناشد اخلبرية املستقلة الدول األعضاء يف األمم املتحدة تزويدها مبعلومات تتعلق و  -٨٥

حبماية حقوق األقليات اللغوية ولغات األقليات على املستوى الـوطين، مبـا يف ذلـك               
وترغب اخلبرية املستقلة بشدة يف معرفة املمارسات       . التشريعات والسياسات واملمارسات  

وتـشجع األقليـات اللغويـة      . قليات اللغوية والنهوض هبـا    اإلجيابية حلماية حقوق األ   
واملنظمات غري احلكومية على موافاهتا مبعلومات عن أوضاعها والتحديات الـيت تتعلـق             

  .باستخدام لغة األقليات ومقترحاهتا إلجياد حلول ملا تواجهه من حتديات

        
  


