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قّدمت املقررة الخاصة التابعة لألمم املتحدة املعنية بقضايا األقليات )الخبرية املستقلة سابقا(، ريتا إسحاق، خالل العام 
٢013، تقريرها ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وركّزت فيه عىل التحديات التي تواجه األقليات اللغوية وعىل 

حقوقهم(A/HRC/22/49) . وقد عّبت املقررة الخاصة يف تقرير ها عن قلقها إزاء الصعوبات التي تعرتض متتّع األقليات 
اللغوية بحقوقها يف جميع مناطق العامل. ومن بني تلك الصعوبات تقييد الفرص املتاحة لألقليات اللغوية لتلقي التعليم 

هي وأطفالها بلغات األقليات، وتقييد استخدام لغات األقليات يف الحياة العامة ووسائط اإلعالم. وقد حّذرت من أن العديد 
من لغات األقليات تواجه، عىل الصعيد العاملي، خطر االنحسار أو الزوال، بسبب عوامل من قبيل هيمنة اللغات القومية 
والدولية، وعمليات التذويب، وانحسار عدد مستخدمي لغات األقليات. وقد حددت وناقشت تسعة مجاالت مثرية للقلق 

هي: )1( التهديدات التي تشكل خطراً عىل وجود لغات األقليات واألقليات اللغوية )٢( االعرتاف بلغات األقليات والحقوق 
اللغوية )3( استخدام لغات األقليات يف الحياة العامة )4( لغات األقليات يف مجال التعليم )٥( لغات األقليات يف وسائط 

االعالم )6( لغات األقليات يف اإلدارة العامة واملجاالت القضائية )7( استخدام لغات األقليات يف األسامء وأسامء األماكن 
والالفتات العامة )٨( املشاركة يف الحياة االقتصادية والسياسية )٩( تقديم املعلومات والخدمات بلغات األقليات.11

يهدف هذا الدليل إىل توفري املزيد من الدعم لواضعي السياسات وألصحاب الحقوق ليك يفهموا النطاق الكامل للحقوق 
اللغوية الخاصة باألقليات اللغوية من أجل تطبيقها بشكل عميل. ويهدف الدليل ملساعدة الجهود لتحقيق توازن مناسب 
بني لغة الدولة أو لغاتها الرسمية من جهة، والتزاماتها باستخدام اوحامية التفضيالت اللغوية لألشخاص الذين ينتمون إىل 

األقليات القومية من جهة أخرى. وميكن أن تساعدنا حامية وتعزيز الحقوق اللغوية  يف الحفاظ عىل التنوع اللغوي يف 
العامل. ويهدف هذا الدليل إىل:

توضيح الحقوق  املختلفة التي تتمتع بها األقليات اللغوية فيام يتعلق باستخدام اللغة والتفضيالت اللغوية؛	 

توضيح التزامات سلطات الدولة تجاه األقليات اللغوية؛	 

دعم تطور النُّهج الفعالة ) مبا يشمل الكلفة املنخفضة(، واملامرسات الهدفة اىل، حقوق األقليات اللغوية هذه، 	 
وتحسينها املتواصل؛ 

ترويج نُهج متناسقة للتعامل مع مشاركة األقليات وإدماجهم يف الحياة العامة وإعامل حقوقهم.	 

تعرب املقررة الخاصة عن شكرها وامتنانها للسيد فرديناند دو فارين عىل مساهمته يف هذا الدليل. كام تعرب أيضاً عن امتنانها للدعم املقّدم يف  ترجمة هذا الدليل من قبل السيد 
 1

 www.onlinevolunteering.org:ُموُدو جيننغ، متطّوع لألمم املتحدة عب اإلنرتنت، تم الحصول عىل دعمه عب موقع

الغرض من هذا الدليل ونطاقه1
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ماهي الحقوق اللغوية؟

“الحقوق اللغوية” هي حقوق اإلنسان التي تؤثر عىل التفضيالت اللغوية التي تتبناها سلطات الدولة واألفراد والكيانات 
األخرى وعىل استخدام اللغة من قبل كل هؤالء. ويستخدم هذا الدليل املصطلح ملناقشة كّل من الحد األدىن من التدابري 

الالزم اتخاذها لتنفيذ حقوق األقليات اللغوية تنفيذاً فعاالً والتدابري اإلضافية التي ميكن اتخاذها لنفس الغرض. تُعّد 
اللغة عنرصاً مركزياً يف طبيعة اإلنسان وثقافته، وإحدى أهم التعبريات عن هويته. ولذا تتسم القضايا املرتبطة باللغة 

غالباً بدرجة كبرية من العاطفية واألهمية يف نظر جامعات األقليات اللغوية الساعية إىل املحافظة عىل جامعتها وهويتها 
الثقافية املتميزة، ويكون ذلك أحياناً يف ظل ظروف من التهميش واإلقصاء والتمييز. 

وميكن وصف الحقوق اللغوية عىل أنها سلسلة من االلتزامات تقع عىل عاتق سلطات الدولة إما باستخدام بعض اللغات 
يف عدد من السياقات، وإما بعدم التدخل يف الخيارات والتعبريات اللغوية التي تتبناها األطراف الخاصة. وقد تتسع هذه 

االلتزامات لتشمل االلتزام باالعرتاف باستخدام اللغات من قبل األقليات والشعوب األصلية أو بدعم هذا االستخدام. 
حقوق اإلنسان املرتبطة باللغة هي مزيج من املتطلبات القانونية املستندة عىل معاهدات الدولية لحقوق اإلنسان 

ومن املعايري املرتبطة بكيفية معالجة القضايا اللغوية أو قضايا األقليات،  والتنوع اللغوي داخل الدولة. الحقوق اللغوية 
منصوص عليها يف القانون الدويل لحقوق االنسان ، من قبيل املثال حظر التمييز، والحق يف حرية التعبري ، والحق يف حياة 

خاصة، والحق يف التعليم، وحق األقليات اللغوية يف استخدام لغتهم الخاصة مع اآلخرين ضمن جامعاتهم. وقد ُشحت 
بالتفصيل يف مجموعة متنوعة من الوثائق التوجيهية واملعايري الدولية، مثل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص 
املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية لعام 1٩٩٢، و مبادئ اللغة والتعليم الثالثة املعتمدة من 

قبل اليونسكو ومختلف التوصيات الصادرة عن محفل األمم املتحدة املعني بقضايا األقليات حول تنفيذ اإلعالن املتعلق 
بحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، أو التعليق املواضيعي رقم ٣ حول الحقوق 

اللغوية لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية مبوجب االتفاقية اإلطارية الصادر عن مجلس أوروبا، وتوصيات أوسلو 
املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية الصادرة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا. ورغم وجود بعض االختالفات 

فيام بني هذه الوثائق واملعايري، فهي كلها توّضح نُهجاً أساسية متشابهة يجب عىل الدول اتباعها للوفاء بالتزاماتها يف مجال 
حقوق اإلنسان املرتبطة باللغة، ويَلزمهم مبوجبها ما ييل:

احرتام الحقوق اللغوية واعتبارها جزًءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان؛	 

قبول التسامح، والتنوع الثقايف واللغوي، واالحرتام املتبادل، والتفاهم والتعاون بني كافة شائح املجتمع؛ 	 

تبني ترشيعات وسياسات تعالج الحقوق اللغوية وتحدد إطاراً واضحاً لتطبيقها؛ 	 

تنفيذ التزاماتهم املتعلقة بحقوق اإلنسان عن طريق اتباع مبدأ التناسب حني يتعلق األمر باستخدام اللغات املختلفة أو 	 
دعمها من قبل سلطات الدولة، واتباع مبدأ الحرية اللغوية حني يتعلق األمر بأطراف خاصة؛ 

إدماج مفهوم العرض النشط كجزء ال يتجزأ من الخدمات العامة، اعرتافاً من الدولة بالتزامها باحرتام الحقوق اللغوية 	 
واالعتناء بها، حتى ال يُضطر املستخدمون املنتمون إىل أقليات لغوية للمطالبة بتوفري خدمات مامثلة معينة، وحتى 

يتيسنى لهم اللجوء لهذه الخدمات بسهولة لدى الحاجة؛

الباب األول
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هة للهيئات القضائية واإلدارية والتنفيذية ملعالجة قضايا الحقوق اللغوية 	  وضع آليات فعالة لتلقي الشكاوى املُوجَّ
ووضع حلول لها.

وقد طورت منظامت دولية عديدة إجراءاٍت وأدوات ووسائل ترمي إىل تعزيز كيفية تطبيق مبادئ الحقوق اللغوية هذه 
وإىل توضيحها. ويواصل كلٌّ من محفل األمم املتحدة املعني بقضايا األقليات، وقسم اللغات والتعدد اللغوي يف اليونسكو، 
واللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية والتابعة ملجلس أوروبا، واملفوض السامي لشؤون 

األقليات القومية التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا توفرَي مجموعة من املنابر البناءة الرامية إىل تبادل املعرفة والدعم 
والخبة الالزمة لجعل إجراءات حقوق اإلنسان هذه وأدواتها ووسائلها قابلًة للتحسني املستمر فيام يخص تنفيذ الحقوق 

اللغوية. ومن بني السامت الهامة لكل ما سبق توفُّر بيانات موثوقة ومفصلة متّكن سلطات الدولة من إعداد سياساتها 
املتعلقة بتنفيذ هذه الحقوق ومن تطبيقها وتقييمها عىل نحو فعال، باإلضافة إىل تحسني أنشطتها وجهودها متى تطلّب 

األمر ذلك. 

وينصّب تركيز الحقوق اللغوية األساسية التي تتضمنها هذه املعاهدات، واالجتهادات القضائية، ووثائق املبادئ التوجيهية 
عىل مجاالت أربع أساسية:

الكرامة: تعلن املادة األوىل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن البرش يُولدون جميعاً أحراراً ومتساوين يف . 1   
الكرامة والحقوق. وميثل هذا املبدأ مبدًءا أساسياً وقاعدًة جوهرية يف القانون الدويل، كام تكتيس أهميًة خاصة يف 

القضايا املرتبطة بحامية وتعزيز هوية األقليات.

الحرية: تتمتع التفضيالت اللغوية ضمن األنشطة الخاصة بالحامية مبوجب حقوق اإلنسان األساسية، من قبيل حرية . ٢  
التعبري، أو الحق يف حياة خاصة، أو حق األقليات اللغوية يف استخدام لغتهم الخاصة أو حظر التمييز. وعليه، فإن 

املساعي الخاصة، أياًّ كانت، ميكن حاميتها، سواء أتجاريًة كانت أم فنيًة، أم دينيًة أم سياسيًة.

املساواة وعدم التمييز: مَينع حظر التمييز الدوَل من حرمان األفراد بصورة غري معقولة أو إقصائهم من خالل . 3  
التفضيالت اللغوية يف تقديم أي من أنشطتها أو خدماتها أو دعمها أو امتيازاتها.

الهوية: تكتيس األشكال اللغوية للهوية، سواء بالنسبة لألفراد أو الجامعات أو الدولة نفسها، أهمية أساسية بالنسبة . 4  
للكثريين. وميكن حاميتها أيضا مبوجب الحق يف حرية التعبري، أو الحق يف حياة خاصة، أو حق األقليات اللغوية يف 

استخدام لغتهم الخاصة أو حظر التمييز.

إن قضايا الحقوق اللغوية: )أ( ينبغي أخذها بعني االعتبار يف أي نشاط تتدخل فيه سلطات الدولة والتفضيالت اللغوية؛ 
و )ب( ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الهوية الوطنية والجامعية والفردية؛ )ج( لها تأثري عىل مشاركة األقليات وإدماجها؛ و 
)د( ميكن أن تؤدي إىل مشاعر االغرتاب والتهميش ورمبا إىل عدم االستقرار أو النزاع، إذا مل تعالج بشكل صحيح بطريقة 

معقولة ومتوازنة؛ و )ه( تنشأ يف ظل ظروف وأحوال متنوعة للغاية. وال يوجد، يف مجال تنفيذ الحقوق اللغوية، نهٌج واحد 
يناسب جميع السياقات الوطنية يف العامل، نظراً لتنوعها الكبري.

يتناول هذا الدليل السامت الفريدة للحقوق اللغوية. ويوفر إطاراً للعمل يف املسائل اللغوية ضمن محاور الكرامة والحرية 
واملساواة والهوية، ولتطبيق وتنفيذ نُُهج حقوق اإلنسان األساسية عىل اللغة بطريقٍة تحقق امتثال الدولة الفعال اللتزاماتها 

الدولية.
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ملاذا يهم تطبيق الحقوق اللغوية بصفة خاصة؟

أهمية الحقوق اللغوية جلية وواضحة: فباإلضافة إىل االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان، فإن للعديد من اآلثار املرتتبة عىل 
استخدام اللغة عالقًة وطيدة بصميم اإلدماج واملشاركة يف مجتمع يتضمن ضمن مكّوناته أقليات. 

تحسني حصول أطفال األقليات عىل التعليم وجودته.1 

أطفال األقليات يف جميع أنحاء العامل أكرث عرضًة لتلقي مستوى متدنٍّ من التعليم أو للحرمان من الحصول عليه أصالً. 

ووفقاً للبنك الدويل: “خمسون باملائة من األطفال غري امللتحقني باملدارس يعيشون يف مجتمعات نادراً ما تكون لغة التعليم 
فيها مستخدمًة يف املنزل، أوال تُستخدم فيه أصالً. وهذا يؤكد أن التحدي األكب لتحقيق التعليم للجميع يتمثل يف: إرث 
من املامرسات غري املنتجة التي تؤدي إىل تدين مستويات التعلّم وإىل ارتفاع مستويات االنقطاع عن الدراسة والرسوب 
”.٢وعندما يتم استخدام اللغة األم كوسيلة للتعليم ملدة 6 إىل ٨ سنوات عىل األقل، تكون النتائج مذهلة: تعزيز الثقة 
بالنفس، واحرتام الذات واملشاركة خالل الدروس من قبل أطفال األقليات،3 وانخفاض معدالت االنقطاع عن الدراسة، 

وارتفاع مستويات التحصيل الدرايس،4 وقضاء فرتات أطول يف املدرسة، وتحسن األداء يف االختبارات وتحسن قدرات الطالقة 
والقراءة ألطفال األقليات )والسكان األصليني( يف كل من اللغة األم واللغة الرسمية أو املهيمنة.٥ 

البنك الدويل، In Their Own Language, Education for All )البنك الدويل: واشنطن، العاصمة، ٢00٥(.
 ٢

Optimizing Learning and Education in Africa: The Language Factor, Stock-taking Review on Mother-Tongue and Bilingual Education in sub- ،آليدو ح. وآخرون
 3 

Saharan Africa، جمعية تطوير التعليم يف أفريقيا )الوكالة األملانية للتعاون الفني(: باريس، ٢006(.

اليونسكو، Improving the Quality of Mother Tongue-based Literacy and Learning: Case Studies from Asia, Africa and South America÷ بانكوك، ٢00٨(.
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فيتنام: عندما تتقاسم القابالت ومرضاهن نفس اللغة، تتحسن النتائج بشكل أفضل

تظهر األبحاث أن أحد أكرث التدخالت أهميًة ليك تكون األمومة آمنًة هو التأكد لدى كل والدة من وجود مقدم رعاية صحية مدرَّب لديه مهارات 

القبالة. يف فيتنام، متوت ما بني ٥ و٧ نساء كل يوم بسبب مضاعفات الحمل أو الوالدة. وتحصل معظم الوفيات يف مناطق األقليات العرقية 

النائية والجبلية، ويرجع ذلك جزئياً إىل نقص القابالت والعاملني يف مجال الرعاية الصحية. كام تحول الحواجز الثقافية يف تلك املناطق بني الكثري 

من النساء وبني استخدام خدمات الصحة اإلنجابية.

وملعالجة هذه املسألة تدعم الحكومة ورشكاء التنمية الدوليني مبادرة تدريب النساء املحليات ليصبحن قابالٍت متمركزاٍت يف القرى. إن فهم 

القابالت الجديدة للغة مرضاهن ولثقافتهن ونظمهن العقائدية هو السبيل لكسب ثقة النساء وتشجيعهن عىل الحصول عىل الخدمات الصحية 

املناسبة. وتقول »يت«، وهي قابلة تلقت التدريب حديثا: »النساء راضيات عن عميل«. »إنهن يثقن يب لعدة أسباب: لقد ُولدُت وترعرعت يف هذه 

القرية. ولذا فهن يعرفنني ... ونحن ننتمي إىل نفس األقلية العرقية ونتكلم اللغة نفسها«. تلك الثقة  تسّهل عىل »يت« االقرتاب من النساء لتوفري 

مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية.

كام ساعدت عىل التغلّب عىل بعض التقاليد )ومن ضمنها حاالت الوالدة يف الغابة( التي كانت تتسّبب يف تأّخر حصول األمهات عىل خدمات 

صحة األمهات«.

املصدر: اليونسكو، Why Language Matters for the Millennium Development Goals )بانكوك: اليونسكو، ٢01٢(، ص ٢٩.

تعزيز املساواة ومتكني نساء األقليات ٢ 

تندرج نساء األقليات يف جميع أنحاء العامل ضمن أشّد األفراد تهميشاً. ومن املحتمل أن يكون حصولهن عىل التعليم أو 
عىل فرص تعلم لغة األغلبية أو اللغة الرسمية أقل من غريهن، و/أو بسبب التمييز عىل أساس الجنس أو العرق. وتبني 

االبحاث أن أدائهن يتحسن جداً عندما يتلقني تعليمهن بلغتهن الخاصة، وبالتايل يزداد احتامل مواصلتهن الدراسة أو 
الخروج من طوق العزلة والفقر. 

كام يتحسن تواصلهن مع الخدمات العامة يف املجاالت الحيوية لنساء األقليات مثل الرعاية الصحية، عندما تُستخدم 
لغتهن الخاصة فيها بشكل فعال. وتشري املبادرات املختلفة إىل أن استخدام لغات األقليات للوصول إىل النساء فعاٌل بصفة 

خاصة لزيادة مشاركتهن ومتكينهن.

استخدام أفضل للموارد ٣ 

يتميز استخدام لغات األقليات يف التعليم العام وغريها من املجاالت، من الناحية املالية، بكفاءة وفعالية أكب من حيث 
الكلفة. البامج التعليمية باللغة الرسمية وحدها قد »تقل تكلفتها بحوايل ٨ يف املائة يف السنة الواحدة عن التدريس 

باللغة األم، لكن تكلفة تعليم الطالب اإلجاملية باللغة الرسمية وحدها خالل املرحلة االبتدائية ملدة ست سنوات تزيد بـ 
٢7 يف املائة عن التدريس باللغة األم يف نفس الفرتة، ويعود ذلك إىل حد كبري إىل االختالف يف معدالت الرسوب واالنقطاع 

عن الدراسة«.6 كام أنه ليس من الكفاءة والفعالية من حيث الكلفة يف يشٍء إنفاُق املال واملوارد عىل الحمالت اإلعالمية أو 
البث اإلذاعي العام بلغة ال يفهمها جيداً جميع السكان. إن استخدام لغات األقليات يف مثل هذه الحاالت ميثل استخداماً 

أفضل للموارد من أجل الوصول إىل جميع شائح املجتمع. 

البنك الدويل )الحاشية ٢(.
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تحسني نوعية التواصل والخدمات العامة 4 

إن استخدام لغات األقليات كلغة لتقديم الخدمات والتواصل يؤدي أيضا إىل تقديم الخدمات العامة بشكل أفضل وأكرث 
فعالية، وذلك عن طريق تحسني نوعية كٍل من الرعاية الصحية، والخدمات االجتامعية، والتعليم، وإسداء املشورة يف مجال 

العمل، والعدالة، وغريها من الخدمات العامة وتحسني إمكانية الحصول عىل كل من ذلك. ومبا أن التواصل هو اداه ذات 
اتجاهني، ينبغي عىل السلطات أالّ تسعى لفرض استخدام لغة رسمية واحدة عىل الجميع يف جميع الحاالت. وينبغي عليها أن 
تحاول جاهدًة الوصول إىل أولئك الذين يتقاسمون لغًة مختلفًة من بني سكانها. إن عدم التعامل مع األقليات بلغتهم يزيد من 
شعورهم باإلقصاء، يف حني أن استخدام لغات األقليات مُيكِّن من الوصول إىل الناس بشكل مباش ويزيد من مشاركتهم بشكل 

أكرث فعالية. وميكن أن ينقذ األرواح أيضاً، ألن اللغة قد تكون عائقاً رئيسياً يحول دون الحصول عىل الخدمات الصحية. 

املساهمة يف االستقرار ومنع نشوب النزاعات5 

من املرجح أنه سيتم تفادي التوترات والنزاعات العرقية داخل الدولة، عندما يتم إعامل الحقوق اللغوية ملعالجة أسباب 
االغرتاب والتهميش واإلقصاء. ومبا أن استخدام لغات األقليات يساعد عىل زيادة مستوى مشاركة األقليات، وحضورهم 

وظهورهم ضمن الدولة وحتى عىل فرص عملهم، فمن املرجح أن يساهم ذلك بشكل إيجايب يف الوحدة واالستقرار. وعىل 

النقيض من ذلك، عندما ينطوي استخدام لغة رسمية واحدة وحدها عىل التمييز املأساوي ضد األقليات، فمن املرجح 
أن ينجم عن ذلك اندالع أعامل العنف. وهذا هو أحد األسباب التي دفعت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل تطوير 

“توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية” كأداة ملنع نشوب النزاعات. 

منغوليا: الرتكيز عىل لغات األقليات يساعد عىل بناء األمن البرشي

 تشهد منغوليا منواً رسيعاً ومع ذلك ال تزال األقليات العرقية واللغوية يعانون من الحرمان الشديد. وإدراكاً منها لهذا الوضع، فإن الحكومة 

املنغولية والعديد من وكاالت األمم املتحدة، مبا فيها اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واليونيسيف، أطلقت 

يف عام ٢٠٠٩ مرشوعاً لتعزيز األمن البرشي عىل املدى الطويل واالكتفاء الذايت لنساء الريف واألقليات العرقية واللغوية الضعيفة، مبا يف ذلك 

مجتمعات الرحل.

ومتثل أهمية اللغات املحلية املوضوع األسايس الذي تعالجه مجموعة من املبادرات الرامية إىل تحسني حصول األقليات عىل التعليم 

واملعلومات الصحية والتدريب عىل املهارات. ويوجد دعم للبث اإلذاعي واملريئ باللغات املحلية لتقديم املعلومات األساسية االقتصادية والصحية 

والتعليمية وغريها. كام يتزايد االعرتاف بلغات األقليات ودعمها فيام يتعلق برتبية األطفال، وتعليم الكبار غري النظامي، والتدريب عىل املهارات 

وتحديد الفرص التجارية. ويهدف املرشوع إىل تعزيز سياسة منغوليا الحالية واملستقبلية ومامرساتها يف دعم جميع األهداف اإلمنائية لأللفية، 

وخاصة الهدف ٧، ويُؤَمل أن يوفر تركيزها عىل اللغات املحلية دروساً مفيدًة لصانعي السياسات.

املصدر: اليونسكوWhy Language Matters for the Millennium Development Goals ،)بانكوك: اليونسكو، ٢01٢(، ص 41.

عندما تنص الدساتري عىل حقوق األقليات، ويتم تنفيذها من خالل النظام االنتخايب 
ونظامي العدالة والتعليم، كل ذلك قبل أن تُتاح الفرصة لتفاقم نزاع ما، فمن املحتمل أاّل 

يحدث رصاع عىل اإلطالق.

املصدر: بالدوين، يس.، وتشامبان، يس. وغراي، زي Minority Rights: The Key to Conflict Prevention ،.)املجموعة 

الدولية لحقوق األقليات: لندن، ٢007(، ص. ٢.
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تشجيع التنوع٦ 

إن فقدان التنوع اللغوي هو خسارة للرتاث اإلنساين. وينبغي عىل الدول أاّل تقترص عىل تحبيذ لغة رسمية واحدة أو بضع 
لغات عاملية، بل ينبغي عليها تقدير العنارص األساسية للهوية مثل لغات األقليات، واتخاذ خطوات إيجابية لتشجيعها 

وصيانتها وتطويرها، حيثام كان ذلك ممكناً. إن استيعاب التنوع اللغوي باحرتام ونشاط هو السمة املميزة ملجتمع شامل 
يستوعب الجميع، كام ميثّل إحدى السبل األساسية ملكافحة التعصب والعنرصية. وميثّل احتضان الحقوق اللغوية خطوًة 

واضحًة يف اتجاه تشجيع التسامح والحوار بني الثقافات، كام أنه يبني أسساً أقوى الستمرارية احرتام التنوع. 

اللغة هي مفتاح اإلدماج. فهي تحظى بأهمية محورية يف النشاط البرشي والتعبري عن 
الذات والهوية. إن االعرتاف باألهمية التي يوليها البرش للغتهم الخاصة يعزز نوعاً من 

املشاركة الحقيقية يف التنمية يحقق نتائج دامئة.

املصدر: اليونسكو،Why Language Matters for the Millennium Development Goals  )بانكوك: اليونسكو، ٢01٢(. 
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فهم النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يف التعامل مع املسائل اللغوية 
وتطبيقها

ميكن تقديم النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يف التعامل مع اللغات عىل أنه منهج قوامه »االعرتاف - التنفيذ - التحسني« 
لضامن امتثال سلطات الدولة بشكل فعال اللتزاماتها.  ويجب أن تعرتف القوانني والسياسات واإلجراءات بالحقوق اللغوية 
يف إطار حقوق اإلنسان، وعىل سبيل املثال، يجب عىل السلطات إدراج هذه الحقوق يف سلوكها وأنشطتها، كام يجب عليها 

وضع آليات ملعالجة املشاكل اذا وجدت وتحسني االمتثال عىل نحو فعال.

وتكمن أهمية النهج القائم عىل حقوق اإلنسان لتطبيق الحقوق اللغوية نظراً لألسباب التالية:

تعتمد عىل األدوات واآلليات وهياكل الرصد والتطبيق املطبقة والتي تهدف لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان عىل 	 
املستوى الدويل واإلقليمي وعىل املستوى الداخيل للدولة . أما تصوير الحقوق اللغوية عىل أنها استثناء، أو خاصة أو 

غري معتادة فيمكن أن يؤدي إىل سوء التفاهم، أو املقاومة أو الرفض. إن االعرتاف بها وتسليط الضوء عىل كونها جزءاً 
من منوذج حقوق اإلنسان يوفر فرصاً أكب لالستجابة بفعالية للقضايا اللغوية من خالل العمل ضمن سياق القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان، والنظم القانونية املحلية.

توفر مدخل حقوق اإلنسان التي يساعد عىل تفصيل وتوجيه الكيفية املناسبة السياسات اللغوية املختلفة. وميكن 	 
ملشاركة املصادر القيِّمة للخبة واملعرفة من دول مختلفة أن تساهم يف وضع أمثلة عىل املامرسات الجيدة بني الدول. 

وهذا يساعد عىل ترجمة الحقوق اللغوية املنصوص عليها القانون واملعايري الدولية إىل ترشيعات وسياسات وإجراءات 
عملية.

ميكن أن يساعد عىل تحديد وتقليل السياسات اللغوية التي ال تتامىش مع املعايري الدولية والتي قد تؤدي إىل إقصاء 	 
وتهميش شائح كبرية من سكان الدولة بل وحتى الرصاع. إن النهج املبني عىل حقوق اإلنسان يف التعامل مع القضايا 
اللغوية الذي مُيارَس عىل نحو منتظم ومنهجي يساعد عىل تحديد القضايا واآلثار السلبية، مع توفري السبل والوسائل 

املناسبة للتعامل معها ولتصحيحها. 

وهناك أربعة مجاالت أساسية يف النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يف التعامل مع اللغات: 

الكرامة

تعلن املادة األوىل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن البرش يُولدون جميعاً أحراراً ومتساوين يف الكرامة والحقوق.  
وهذا مبدأ أسايس يف القانون الدويل. وينّص التعليق عىل إعالن األمم املتحدة لحقوق األقليات عىل أن الحوكمة الرشيدة 
تتضمن ترتيباٍت قانونيًة وإدارية وإقليمية من شأنها السامح بتيسري شؤون الجامعات عىل نحو بناء وسلمي عىل أساس 

املساواة يف الكرامة والحقوق للجميع، والسامح بالتعددية التي ال بد منها ليك ميكن لألشخاص الذين ينتمون إىل جامعات 
مختلفة الحفاُظ عىل هويتهم وتنميتُها. إن تلبية تطلعات األقليات والحفاظ عىل حقوقهم ميثالن اعرتافاً بكرامة جميع 

األفراد وتساويهم، ويعززان التنمية التشاركية كام يساهامن يف الحد من حاالت التوتر داخل الدول وفيام بينها.7

تعليق الفريق العامل املعني باألقليات عىل إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية،
 7 

< https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/133/80/pdf/G0513380.pdf?OpenElement >.

الباب الثالث
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الحرية

يتمثل أحد أهم مجاالت الحقوق اللغوية يف املجال الخاص حيث يكون القانون الدويل لحقوق اإلنسان مطبق لضامن 
الحرية اللغوية يف املسائل الخاصة. ويشمل ذلك بوضوح األنشطة التجارية الخاصة وما يتصل بها من معلومات،٨ 

ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص،٩ وتقديم مرسحية خاصة عىل خشبة املرسح بلغة األقلية، واألنشطة أو األحداث 
السياسية والتشاركية الخاصة، واملطبوعات الخاصة، وحتى الشكل اللغوي السم الشخص نفسه.10 وتندرج ضمن مجال 

الحقوق اللغوية اللغُة املستخدمة يف جميع األنشطة الخاصة، مبا يف ذلك لغة التدريس يف األنشطة التعليمية الخاصة أو يف 
البث. وبصفة عامة، ال يجوز حظر حرية التعبري، ومبا يشمل الحرية يف استخدام اللغة التي يختارها الفرد، ما مل يكن ذلك 

رضورياً ومبَّراً بعدد محدود جداً من األسباب االستثنائية واملحصورة يف القانون، مثل حامية النظام العام، أو الصحة العامة 
أو اآلداب العامة، أو حظر التحريض عىل الكراهية. يجب أيضا عدم تعرض جامعات األقليات اللغوية لالضطهاد والتهديد 

بناء عىل هوياتهم كأقليات لغوية. ولذا يجب عىل السلطات حاميتهم من جرائم الكراهية وغريها من أشكال التعصب 
املحظورة، مبا يف ذلك يف وسائل التواصل االجتامعي.

وقد تنطوي الظروف املختلفة عىل مجموعة مختلفة من حقوق اإلنسان. فعىل سبيل املثال، قد يثري استخدام لغة طقوس 
دينية قضايا حرية الدين. وبصفة عامة، سوف يستند االعرتاف بالحرية اللغوية كحق لغوي أسايس يف القانون الدويل عىل 

واحد من االلتزامات القانونية الدولية التالية الناتجة عن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية:

حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين؛	 

الحق يف حياة خاصة؛	 

حق أفراد األقليات يف استخدام لغتهم الخاصة مع األفراد اآلخرين من جامعاتهم؛	 

حظر التمييز.	 

ال يقترص الحق يف املساواة من دون متييز عىل األنشطة الخاصة فقط، بل ميكن أيضا أن يُثار يف الحاالت التي تؤثر فيها 
السياسات أو اللوائح التنظيمية اللغوية عىل خيارات أو تفضيالت لغوية خاصة. 

إن الحرية الفردية يف املجال الخاص، مبا يف ذلك فيام يتعلق باللغة املستخدمة، هي سمة أساسية من سامت املجتمعات 
الحرة، الشاملة للجميع، الدميقراطية. األنشطة الخاصة يف مجاالت من قبيل التعليم والحياة األرسية، وأسامء األفراد أو 
األماكن، ووسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية الخاصة، واألغاين، والفعاليات الثقافية، واالحتفاالت الدينية، واألنشطة 

التجارية أو السياسية التي تنظمها قبل أطراف خاصة، تخضع كلّها للحرية اللغوية العامة التي تتمتع بها األطراف القامئة 
بهذه األنشطة. 

باالنتاين، وديفيدسون، وماكنتاير ضد كندا، لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان، Rev.1/1989/385 وCCPR/C/47/D/359/1989 ، بتاريخ 31 آذار/مارس 1٩٩3.
 ٨

أورانيو توكسو وآخرون ضد اليونان، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ،01/74989 بتاريخ ٢0 ترشين األول/أكتوبر ٢00٥.
 ٩

ريهامن ضد التفيا، لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان، CCPR/C/100/D/1621/2007، بتاريخ ٢٨ ترشين األول/أكتوبر ٢010. 
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املساواة وعدم التمييز

لكل إنسان الحق يف حامية متساوية وفعالة ضد التمييز عىل أساس اللغة. ويعني ذلك أن التفضيالت اللغوية التي تحرم أو تقيص 
أفراداً معينني، دون سبب وجيه أو تعسفاً، هي شكل من أشكال التمييز املحظورة. وينطبق ذلك عىل التفرقة يف املعاملة بني أي 

لغات، مبا يف ذلك اللغات الرسمية،11 أو بني لغات األقليات واللغات الرسمية.1٢ ويجب عىل السلطات احرتام الحق يف املساواة 
وإعامله يف كل مجال من مجاالت أنشطة الدولة أو خدماتها، وحظر التمييز يف املسائل اللغوية، مبا يف ذلك يف اللغة املستخدمة 

لتقديم الخدمات اإلدارية، 13والوصول إىل القضاء،14 وتنظيم الخدمات املرصفية من قبل السلطات،1٥ والتعليم العام، 16بل وحتى 
الحصول عىل الجنسية.17

إن الحظر العام للتمييز الوارد يف معاهدات مثل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء عىل 
جميع أشكال التمييز العنرصي، وكذلك يف الوثائق التوجيهية مثل مبادئ اللغة والتعليم، والتوصيات ملحفل األمم املتحدة املعني 

بقضايا األقليات عىل تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، يشري إىل أن أكرث 
الطرق كفاءًة وفعاليًة ملعالجة التفضيالت اللغوية بشكل معقول ومن دون تعسف، - وبالتايل من دون متييز- هو اعرتاف الدول 

عىل نطاق واسع مببدأ التناسب، ودمجها له واتباعه، متى كان ذلك ممكنا، يف ترشيعاتها وسياساتها ومامرساتها.

إن تطبيق حظر التمييز عىل أساس اللغة واألحكام املامثلة القامئة عىل املساواة هو التزاٌم عىل الدولة يتمثل بأن تكون 
التفضيالت اللغوية معقولًة وغري تعسفية. وال يؤثر ذلك عىل قدرة الدولة عىل تحديد لغتها )أو لغاتها( الرسمية، ولكن 
يتضمن ان تكون أي سياسة لغوية، أو تفضيل أو حظر لغوي، أن يتوافق مع االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان. ويركز 
هذا النهج القائم عىل حقوق اإلنسان عىل التفرقة يف املعاملة بني األفراد، وليس بني اللغات. وبالتايل فإن اآلثار السلبية 

املحتملة عىل األفراد، مثل الحرمان أو اإلقصاء، بدال من اآلثار عىل اللغات، هي التي تُؤَخذ بعني االعتبار لدى تقييم مدى 
معقولية أي تفضيل لغوي يف السياسات أو الدعم أو الخدمات املقدمة عىل جميع املستويات من قبل سلطات الدولة 
وكذلك يف اإلجراءات. والنهج األسايس لتحديد املعقولية هو استخدام مبدأ التناسب يف جميع املسائل اللغوية املتعلقة 

بالخدمات العامة كنقطة انطالق، ألقىص درجة ممكنة حسب الظروف املحلية. 

إن قضايا الحرمان واإلقصاء واملعقولية هي قضايا محورية بالنسبة لألساس الذي يقوم عليه نهج التناسب يف استخدام 
لغات األقليات يف الخدمات العامة للدولة وغريها من األنشطة. ويؤدي استخدام لغات األقليات إىل اتصاالت وتبادل 

معلومات أفضل وأكرث كفاءًة وشمواًل من قبل السلطات العامة. وتزداد فرص العمل والفرص االقتصادية أيضا لدى جعل 
لغة األقلية لغة خدمة عامة لدرجة عادلة ومتناسبة، كام يصل تقديم الخدمات مبا يف ذلك يف املجاالت الحيوية مثل 

الصحة العامة إىل األفراد بصورة مباشة أكرث وبفعالية أكب حني يكون التقديم بلغتهم الخاصة. ويفهم األفراد بشكل أفضل 
املعلومات التي تقّدمها لهم وسائل اإلعالم العامة بلغتهم الخاصة. بل وتكون اآلثار املرتتبة عىل استخدام لغات األقليات 

11  كيفن ماغوانغا غونم وآخرون ضد الكامريون، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، قسم االتصاالت ٢003/٢66، بتاريخ ٢7 أيار/مايو ٢00٩.

ج. غ. أ ديرغارت وآخرون. ضد ناميبيا، لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان، ،CCPR/C/69/D/760/1997 بتاريخ ٢٥ متوز/يوليه ٢000. 
  1٢

13  ج. غ. أ ديرغارت وآخرون. ضد ناميبيا، )الحاشية 1٢(.

14  بيكيل وفرانز ضد إيطاليا، املحكمة األوروبية، C-275/96, بتاريخ ٢4 ترشين الثاين/نوفمب 1٩٩٨. 

1٥  ماغوانغا غونم وآخرون ضد الكامريون، )الحاشية 11(.

القضية املتعلقة بجوانب معينة من القوانني املنظمة الستخدام اللغات يف التعليم يف بلجيكا، ضد بلجيكا، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ,63/1769 ,63/1994 ,2126 /64/    
  16

62/1474 ،62/1677 ,62/1691 بتاريخ ٢3 متوز/يوليه 1٩6٨ )رقم ٢(. 

17  قضية منح الجنسية الكوستاريكة، املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان،OC-4/84 ، رأي استشاري بتاريخ 1٩ كانون الثاين/يناير عام 1٩٨4.
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يف التعليم العام ذات أثر بالغ. وتؤكّد الدراسات التي نرُشت من قبل البنك الدويل1٨ واليونسكو،1٩ واليونيسيف،٢0 ويف أجزاء 
مختلفة من العامل،٢1 أن االستخدام املتناسب للغة األقليات يف التعليم، مع تدريس اللغة الرسمية بشكل جيد يف نفس الوقت:

يكون أكرث فعالية من حيث الكلفة عىل املدى الطويل.. 1  

يقلل نِسب االنقطاع عن الدراسة والرسوب.٢٢. ٢  

يؤدي إىل نتائج مدرسية أفضل بشكل ملحوظ، خاصًة بالنسبة للفتيات.٢3. 3  

تحسني مستويات القدرة عىل القراءة والكتابة والطالقة يف كل من اللغة األم واللغة الرسمية أو لغة األغلبية.٢4. 4  

يؤدي إىل زيادة مشاركة األرسة واملجتمع والدعم من ِقبلهام.. ٥  

وهكذا فإن استخدام لغات األقليات يف األنشطة العامة اإلدارية وغريها من الدولة ينطوي عىل قضايا أساسية كالشمول 
للجميع واملشاركة والوصول إىل الخدمات والجودة والفعالية.

الهوية

يف املجتمعات الشاملة، تكون كلٌّ من الهوية الفردية والهوية الوطنية مهمًة: دون أن تتنايف إحداهام مع األخرى. وهذا 
يشمل مركزية اللغة بوصفها سمًة مميّزة لهوية كّل من األقليات اللغوية واملجتمعات. 

وينبغي عىل السلطات قبول اسم الفرد الخاص به واستخدامه بلغته، باإلضافة إىل السامح له باستخدام اسم الفرد يف سياقات 
خاصة.٢٥ كام يعني اتباع نهج غري متييزي وشامل للجميع وفعال لقضايا اللغة استخدام األسامء الطبوغرافية وأسامء الشوارع 
بلغات األقليات يف املناطق التي ترتكز فيها األقليات أو التي كانت لها فيه حضور تاريخي مهم. وينبغي أن يتضمن االعرتاف 

واالحتفال بالهوية الوطنية اعرتافاً مبساهامت جميع مكونات املجتمع، مبا يف ذلك مساهامت األقليات ولغاتها.

إن تشجيع الهوية الوطنية واللغات الرسمية هدف هو مرشوع من منظور حقوق اإلنسان. ومع ذلك، فإن التدابري التي 
تسعى إىل تشجيعها يجب أاّل تكون قرسيًة أو متعارضة مع التزامات حقوق اإلنسان تجاه األقليات، ال سيام حني تؤثر عىل 

هويتهم. وقد شّددت املادة األوىل من إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل 
أقليات دينية ولغوية عىل مركزية الهوية. 

وبالطبع يؤدي احرتام الحقوق اللغوية عموماً إىل الحفاظ عىل الهوية إال أن مسألة األسامء ترتبط يف كثري من األحيان ارتباطاً أوثق 
بالهوية والكرامة. فأسامء األفراد، واملجتمعات واألقاليم، متثّل حلقة وصل مع التقاليد والثقافة والتاريخ واالنتامء، وميكن أن تكون 

مثريًة للمشاعر وذات داللة عميقة.

1٨  دوترش، ن. وتاكر، غ. رThe Use of First and Second Languages in Education: A Review of Educational Experience،. )البنك الدويل: واشنطن العاصمة، 1٩٩7(؛ البنك الدويل )الحاشية ٢(. 

 لوبيز، ل.إي.،Reaching the unreached: indigenous intercultural bilingual education in Latin America ، ورقة بحثية بتكليف من اليونسكو، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 
 1٩

٢010، الوصول إىل املهّمشني )اليونسكو، ٢010(.

 Action Research on Mother Tongue-based Bilingual Education: “Improving the equity and quality of education for ethnic minority children in Viet« ،اليونيسيف
 ٢0

:<http://www.unicef.org/vietnam/Edu_Pro_Brief_3_-_8_pages.pdf>.أيلول/سبتمب ٢01٢، متاح عىل املوقع الشبيك ،”Nam

 Language, Identities and ،)محرران( يف: بيرت سريكومب وروواين توباس ،«Languages, identities and education in Thailand .؛ كوسونن، ك. وبريسون، ك. ر)اليونسكو )حاشية رقم 4
 ٢1

<http://edsource.org/،٢013، بتاريخ ٢4 أبريل  «ACLU sues state over English-language instruction، EdSource،.ماكميالن بالغريف، ٢014(؛ البارون، ك( Education in Asia
today/2013/aclu-sues-state-over-english-language-instruction/30901#.UvsFZ_t_LSe>.

التجمع من أجل تطوير التعليم يف أفريقيا، ‘Language and education’, ADEA Newsletter )من نيسان/أبريل إىل حزيزان/يونيه ٢00٥(، ص. 13.
 ٢٢

<http://www.unescobkk.org/resources/e-library/publications/ .)٢00اليونسكو: بانكوك، ٥(  Girls, Educational Equity and Mother Tongue-based Teaching،.بنسون، يس
 ٢3

article/girls-educational-equity-and-mother-tongue-based-teaching/>.

كامينز، جي. )Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire (Multilingual Matters: ،)٢000 كليفيدون، اململكة املتحدة، ٢000(.
 ٢4

ريهامن ضد التفيا )الحاشية 10(.
 ٢٥
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تطبيق حقوق لغوية معينة

يهدف هذا القسم إىل مساعدة واضعي السياسات، وسلطات الدولة وغريهم ممن يفّكرون يف نوع التدابري الالزمة لتنفيذ 
املعايري الدولية لحقوق اإلنسان لألقليات اللغوية، عىل تبني الترشيعات والسياسات املناسبة والكفؤة، ومراعاة احتياجات 

الجامعات اللغوية املختلفة ومصالحهم بغية ضامن اندماجهم يف املجتمع. ويتم ذلك من خالل وصف ما ييل بإيجاز يف كل 
مجال من مجاالت تطبيق الحقوق اللغوية:

ما املطلوب فعله؛	 

ملاذا ينبغي فعله؛	 

عىل أّي أساس قانوين ملزم أو غريه من األسس ميكن فعله؛	 

املامرسات الجيدة. 	 

التعليم العام  4.1

ما املطلوب فعله؟

حيثام يكون الطلب العددي عالياً مبا فيه الكفاية، يجب توفري خدمات التعليم العام بلغات األقليات إىل الدرجة املالمئة، 
مع اتباع نهج التناسب بصفة عامة. وهذا يشمل جميع مراحل التعليم العام من رياض األطفال إىل الجامعة. فإذا مل يتيرس 
ذلك بسبب الطلب، أو تركّز الناطقني بها أو عوامل أخرى، فيجب عىل سلطات الدولة عىل األقل ضامن توفر تعليم لغات 

األقليات إىل أقىص حد ممكن عملياً. باإلضافة اىل ذلك، يجب أن يتوفّر لجميع األطفال فرصة تعلّم اللغة )أو اللغات( 
الرسمية.

ملاذا ينبغي فعله؟

حقوق األقليات اللغوية هي حقوق إنسان يجب احرتامها، مبا يف ذلك ما يتعلق بالدرجة املالمئة يف استخدام لغات 
األقليات. ويتناول التعليم ما قد يكون الحق املركزي اللغوي لألقليات، كام أنه أسايس يف الحفاظ عىل التنوع اللغوي. 

فاللغة التي ال يتّم تدريسها هي لغٌة سوف تتالىش يف نهاية املطاف. 

وقد تم اآلن علمياً تأكيد فوائد التعليم باللغة األم إىل درجة كبرية من خالل الدراسات حول أطفال األقليات يف أجزاء 
مختلفة من العامل.٢6

وتحظى قضية فعالية التعليم بلغات األقليات من حيث الُكلفة باهتامم أقّل يف كثري من األحيان مع أنها تكتيس نفس 
القدر من األهمية. التعليم بلغة األقلية هو أكرث فعالية من حيث الُكلفة، حتى وإن كانت بعض تكاليفه األولية أعىل 

بقليل من ناحية املواد التعليمية أو التدريبية، ألنه ينتج املزيد من خريجي املدارس الثانوية باملقارنة مع التعليم باللغة 
الرسمية وحدها الذي يُعّد أرخص منه. وقد أظهرت بشكل مباش الدراساُت القليلة التي بحثت مسألة تكلفة التعليم العام 

 اليونسكو )الحاشية 4(؛ كوسونن، وبريسون، )الحاشية ٢1(؛ لوبيز، ل. إ. )الحاشية 1٩(؛ دوترش وتاكر، غ.ر. )الحاشية 1٨(.
 ٢6

الباب الرابع
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حسب خريج املدرسة الثانوية الناجح الواحد أن هذه التكلفة تكون أقّل يف مدارس األقليات مام هي عليه يف املدارس 
العامة األخرى، بسبب معدل النجاح األعىل يف مدارس األقليات. وقد ثبت أن املدارس التي تستخدم أيضاً لغات األقليات يف 

التواصل مع أولياء األمور تزيد من مشاركتهم وتحّسن فهمهم لدراسة أبنائهم.٢7

قة يف التكاليف عىل املدى الطويل نتيجًة للتعليم القائم عىل  رت التوفرييات املُحقَّ ففي غواتيامال، عىل سبيل املثال، قُدِّ
لغتهم األوىل لجميع األطفال الذين ال يتكلمون اللغة الرسمية مبا يساوي تكلفة التعليم االبتدايئ لـ 100000 طالب 

سنويا، أو وفورات محتملة بقدر 31 مليون كتزاالً )أي ٥ ماليني دوالر أمرييك(.٢٨ واستخلصت دراسٌة مامثلة يف مايل إىل أن 
البامج التعلمية باللغة الفرنسية فقط تكلف حوايل ٨ باملئة أقل عن التعليم بلغة االم، ولكن يكون إجاميل تكلفة الطالب 

خالل الست سنوات يف املرحلة االبتدائية حوايل ٢7 باملئة أكرث، ويكمن السبب األسايس يف االختالف يف معدالت الرسوب 
والترسب.٢٩

<http://www.childtrends.org/?indicators=school-com- ،٢01ترشين األول/أكتوبر٥ ،School communication in parents’ native language ،بنك البيانات بشأن اتجاهات الطفل
 ٢7

munication-in-parents-native-language>.

باترينوس، ح. وفيليز، إ. ”Costs and benefits of bilingual education in Guatemala: a partial analysis»، املجلة الدولية للتطوير الرتبوي، املجلد ٢٩، العدد 6 )٢00٩(، الصفحات ٥٩4-
 ٢٨

٥٩٨، ص. ٥٩7.

البنك الدويل )الحاشية ٢(. 
 ٢٩

عىل أّي أساس قانوين ملزم أو غريه من األسس ميكن فعله؟

املادة ٢ يف فقرتها الفرعية )٢( + املادة 13 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )األمم املتحدة(	   

املادة ٢6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )األمم املتحدة(	   

املادة ٥ يف فقرتها الفرعية )هـ( )٥( من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم املتحدة(	   

املادة ٢ + املواد ٢٨، و٢٩، و30، من اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة(	   

املبدأ رقم 1، من مبادئ اليونسكو يف اللغة والتعليم )٢003(	   

املادة 1 + املادة4، من االتفاقية الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم )اليونسكو(	   

املادة 14 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان + البوتوكول رقم 1 املضاف إىل هذه االتفاقية )مجلس أوروبا( 	   

املادة 14 من االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية )مجلس أوروبا(	   

املادة ٨ من امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات )مجلس أوروبا(	   

املادة 4 من إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )األمم املتحدة(	   

التوصية رقم 1٨، من املذكرة التوجيهية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التمييز العنرصي وحامية األقليات )٢013(	   

التوصيات 11 إىل 1٨ من توصيات الهاي املتعلقة بالحقوق الرتبوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	   

املصدر: اليونسكو،Why Language Matters for the Millennium Development Goals )بانكوك: اليونسكو، ٢01٢(، ص 41.
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الشكل: مقارنة اإلنجاز املدريس يف الصف السادس االبتدايئ حسب املحافظات يف جنوب أفريقيا، بني 
املناطق التي تكون فيها اللغة املستخدمة يف املنزل هي نفس لغة التعلم والتعليم )بولت( واملناطق التي 

تختلف فيها اللغة املستخدمة يف املنزل عن لغة التعلم والتعليم. 

مالحظة: الخط األزرق يبنّي أن األداء املدريس من قبل األطفال الذين يُدرَّسون بلغتهم الخاصة يف السنوات األوىل من التعليم، أفضل 

بكثري من أداء األطفال الذين يُدرّسون بلغٍة ليست لغتهم الخاصة )الخط األسود(.

كيف ينبغي فعله؟

معظم البلدان التي توفّر بشكل فعال التعليم العام يف بلغات األقليات تتبع ثالثة مبادئ أساسية هي:

مبدأ التناسب، املُستِند إىل حد كبري، ال حرصاً، عىل عدد من العوامل العملية: عدد وتركّز الناطقني باللغة، ومستوى . 1
الطلب واستخدام اللغة املسبق كوسيلة للتعليم، وبالتايل توافر املوارد.

ع بنشاط. . ٢ مبدأ العرض النشط، حيث يتيرّس الوصول إىل التعليم العام بلغات األقليات، ويُشجَّ

مبدأ شمول الجميع، الذي يتم مبوجبه إعطاء جميع الطالب فرصة تعلم اللغة الرسمية وتعلّم التفاهم بني الثقافات.. 3

إن التعليم العام باللغة األم ينبغي “أن ميتد إىل أبعد مرحلة ممكنة من مراحل التعليم”30 حتى التعليم الجامعي العام، 
ومبا يف ذلك هذا التعليم نفسه، حيثام كان ذلك ممكناً.31 والوضع املثايل هو أن يستمر التعليم باللغة األم ملدة ال تقل عام 

يرتاوح عىل األقل بني ست إىل مثاين سنوات - أو أكرث من ذلك متى ما كان ممكناً. فإذا تعّذر هذا األمر بسبب الطلب، أو 
توزيع الناطقني أو عوامل أخرى، فينبغي عىل سلطات الدولة توفري ما يلزم لتدريس لغات األقليات ألقىص درجة ممكنة. 
وينبغي تجنب استخدام لغة واحدة كوسيلة للتعليم لبضع سنوات فقط يف املرحلة االبتدائية، ثم التحول عنها متاماً إىل 

اليونسكو ، مبادئ اللغة والتعليم، املبدأ رقم 1.
 30

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، توصيات الهاي املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية، التوصيتان 17 و1٨.
 31
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لغة أخرى، ألن ذلك قد يؤدي إىل ارتفاع معدالت / نسب االنقطاع عن الدراسة أو الفشل، بل وقد يؤدي إىل انخفاض 
مستويات القدرة عىل القراءة والكتابة يف كلٍّ من لغة األقلية واللغة الرسمية. 

وإذا ُحرص استخدام لغات األقليات كوسيلة للتعليم عىل السنوات األوىل من التعليم فقط، فينبغي، حيثام كان ذلك ممكنا، 
التدّرج يف زيادة كمية التدريس باللغة األخرى غري لغة األقلية. ومن شأن هذا أن يؤدي إىل نتائج تربوية أفضل.3٢ وحيثام 

يتم استخدام لغات األقليات كوسيلة رئيسية للتعليم يف النظام التعليمي بأكمله يف املدارس العامة، يجب أيضاً أن تكون 
االمتحانات النهائية بتلك اللغة نفسها.

ويجب أن تأخذ امتحانات القبول أو شوط القبول يف الجامعات الحكومية واملؤسسات التعليمية الحكومية األخرى يف 
االعتبار استخدام لغات األقليات كوسيلة للتعليم يف النظام التعليمي. ويجب وضع امتحانات بلغات األقليات، أو عندما 

يتعذر ذلك، وضع بعض الرتتيبات األخرى الستيعاب األقليات بحيث ال يتم حرمانهم من دون سبب وجيه أو إقصاؤهم من 
دون مراعاة التناسب يف الحصول عىل التعليم العايل. 

وال يجوز استخدام االختالفات اللغوية كذريعة لفصل الطالب عىل أسس عرقية أو عنرصية يف التعليم.33 وال يعتب 
استخدام لغات األقليات كوسيلة للتعليم، عندما يكون مفتوحاً لجميع من يتقاسمون نفس اللغة، بغض النظر عن العرق 

أو االثنية، تفرقًة متييزية وال تفرقًة غري جائزة.34 

ومن أجل تشجيع التسامح واإلدماج، ينبغي عىل جميع الطالب التعرف عىل بعضهم البعض: يجب أاّل مُتَنع األقليات من 
فهم ثقافة ولغة املجتمع الوطني ككل أو من املشاركة يف أنشطته، ويجب أيضا أن تُعطى األغلبية فرصاً مامثلة فيام يتعلق 

بثقافات ولغات األقليات.

ويجب أن يكون متويل واإلنفاق عىل جميع األنشطة التعليمية العامة متاحاً وغري قائم عىل التمييز، مبا يف ذلك تلك التي 
تتم بلغات األقليات،   مبا يف ذلك التمييز عىل أساس اللغة. وعىل التعليم العام بلغات األقليات أن يسعى أيضاً لتحقيق 

ثنائية اللغة. ويجب إعطاء الطلبة فرصاً كافية لتحقيق الطالقة يف اللغة الرسمية، دون أن يكون ذلك عىل حساب التعليم 
بلغتهم الخاصة. ويف الحاالت التي يكون فيها عدد األطفال الناطقني بلغة أقلية ما صغرياً جداً، ميكن اعتامد املرونة يف 
تنفيذ نهج التناسب. وميكن توفري وسائل النقل كأن يتم عىل سبيل املثال نقل الطلبة من املناطق املحيطة إىل مدرسة 

متمركزة يف الوسط تدرّس بلغة األقلية. 

وقد أثبت وجود املعلمني املساعدين من الجامعة املحلية وبرامج الرتجمة املتواضعة املنتجة محلياً فعاليتهام يف تحسني 
املستوى العام ألداء أطفال األقليات املدريس، يف الحاالت التي تكون فيها لغة األقلية شفويًة يف املقام األول، أو ينعدم فيها 
أساتذة مدربون تدريباً مهنيا أو ال تكاد توجد مواد تعليمية مطبوعة بلغة معينة. وميكن توفري الدعم املايل وغريه ملرافق 

التعليمية الخاصة يف الحاالت التي يكون فيها عدد األقلية صغرياً جدا بحيث ال ميكن معه تشغيل مدارس حكومية. ويجب 
عىل السلطات ضامن تطوير املناهج الدراسية املناسبة وتدريب املعلمني يف لغات األقليات، كام يجب عليها أيضا تطوير 
تعليم ثنايئ اللغة قادر عىل التجاوب مع سياقات محددة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل السلطات أن تضيف تدريس 

تاريخ األقليات وثقافاتها وتقاليدها ضمن املنهج الدرايس السائد.

دوويل، م. وفاييخو، يس.، Educational Policies that Address Social Inequality: Thematic Report, Linguistic Minorities )كلية الرتبية، جامعة برشلونة املستقلة: برشلونة، ٢00٩(.
 3٢

د.ح. وآخرون ضد جمهورية التشيك، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 00/57325، الدائرة الكبى، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، بتاريخ 13 ترشين الثاين/نوفمب ٢007.
 33

األقليات والحق يف التعليم توصيات الجلسة األوىل ملحفل األمم املتحدة املعني بقضايا األقليات )٢00٨(، التوصيات 10 و٢7.
 34
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املامرسات الجيدة

يف الفلبني، ساعدت التوعية آباء من األقليات عىل فهم قيمة التعليم بلغتهم، وعىل تبديد مخاوفهم من أن أطفالهم لن 	 
يتعلموا »لغة القوة« بأرسع ما ميكن.

 	 Universidades Indígenas« ،يف بوليفيا، أقامت الحكومة يف عامً ٢00٨ ثالث جامعات خاصة بالشعوب األصلية
”Bolivianas Comunitarias Interculturales Productivas، ألكب ثالثة من الشعوب األصلية عدداً )األميارا، الكيشوا 

والغواراين(، وستعمل هذه الجامعات عىل تطوير واستخدام لغات األقليات يف التعليم العايل. 

يف السنغال، حقق الطلبة الذين يتم تدريسهم بلغتهم األم معدل نجاح بلغت 6٥ يف املائة، باملقارنة مع املعدل الوطني 	 
البالغ ٥0٫٩ يف املئة للطلبة الذين يتم تدريسهم باللغة الرسمية.3٥ 

قة يف التكاليف عىل املدى الطويل نتيجًة لتعليم األقليات بلغتهم 	  يف غواتيامال، عىل سبيل املثال، تُُقّدر التوفرييات املُحقَّ
األم مبا يساوي تكلفة التعليم االبتدايئ لـ 100000 طالب، أو وفورات محتملة بقدر ٥ ماليني دوالر أمرييك.36 

يف مايل تعليم األقليات بلغتهم األم هو أقّل تكلفة بـ 1٩ يف املائة من التعليم باللغة الرسمية بشكل حرصي، بسبب 	 
نسب أدىن فيام يخص االنقطاع عن الدراسة والرسوب.37

يف بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الدميقراطية وإريرتيا، أدى استخدام لغة الطفل الخاصة كلغة التعليم الرئيسية 	 
خالل السنوات األوىل الست إىل الثامنية إىل تخفيض نسب الرسوب واالنقطاع عن الدراسة، وإىل تحسني نتائج التعلم 

وغريها من الفوائد.3٨ 

يف الواليات املتحدة األمريكية، قد أثُبت أن املدارس التي تستخدم أيضاً لغات األقليات يف التواصل مع أولياء األمور 	 
تتعامل معهم بشكل أحسن وتزيد من مشاركتهم وتحّسن فهمهم لدراسة أبنائهم.3٩ 

يُشّكل سلوك الهند يف هذا املجال إيضاحاً ومثاالً ملبدأ التناسب يف التعليم العام. إذ تُستخدم يف هذا البلد أكرث من 30 	 
لغة أقلية كوسيلة للتعليم يف املدارس العامة، وعادًة ما تُدرّس الهندية أو اإلنجليزية تدريجياً يف السنوات األخرية من 

التعليم. 

بدأت تنزانيا عام ٢01٥ تستخدم اللغة السواحيلية بدال من اللغة اإلنجليزية كوسيلة رئيسية للتعليم يف جميع 	 
م باللغة األم من آثار إيجابية عىل العموم ملعظم أبنائها. مستويات التعليم االبتدايئ والثانوي اعرتافاً مبا للتعليم املُقدَّ

يف إيطاليا، ال تُشّكل األقليات الناطقة باألملانية و الالدينية سوى نسبة ضئيلة جداً من السكان، ولكنها مرتكزة يف منطقة 	 
واحدة. ويسمح هذه الرتكّز باستخدام كلٍّ من اللغتني كلغة تدريس يف املدارس العامة، وكذلك عىل مستوى التعليم 

فوق الثانوي يف حالة الجامعة الناطقة باللغة األملانية الكبرية نسبياً، وذلك يف جامعة حكومية ثالثية اللغة. 

الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، Les langues de scolarisation en Afrique francophone: Enjeux et repères pour l’action, Rapport général، التقرير العام )الوكالة الجامعية 
 3٥

للفرانكوفونية: باريس، ٢010(، ص. ٨3.

باترينوس، ح. وفيليز، إ. )الحاشية ٢٨(. 
 36

البنك الدويل )الحاشية ٢(. 
 37

 Optimizing learning and education in Africa: the language factor, stock-taking review on mother-tongue and bilingual education in sub-Saharan ،آليدو ح. وآخرون
 3٨

،Africa التجمع من أجل تطوير التعليم يف أفريقيا )الوكالة األملانية للتعاون الفني :(Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit باريس، ٢006(، ص. 31.

رامرييز، أ.ي.ف.، ”Dismay and disappointment: Parental involvement of Latino immigrant parents“, مجلة Urban Review، املجلد 3٥، رقم ٢ )٢003(، ص. ٩3.
 3٩
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يف سيشيل، يتم تدريس جميع الطلبة يف البداية بالكريولية )اللغة األم لجميع السكان تقريبا( خالل السنوات الست 	 
األوىل من التعليم. وتُستخدم اإلنجليزية يف تدريس عدد صغري من املواد بعد السنة الثالثة، وتُدرَّس الفرنسية ابتداًء من 

السنة السادسة.

يف كندا وفنلندا، أين ما يكون الطلبة الناطقون بلغات األقليات )الفرنسية أو السويدية( متشتّتني، تستخدم وسائل النقل 	 
العام لنقل الطلبة من املناطق املجاورة إىل املدارس العامة التي تستخدم لغتهم يف التدريس.

يف أسرتاليا التي تكون فيها لغات سكانها األصليني شفويًة يف املقام األول، أو ينعدم فيها أساتذة مدربون تدريباً مهنياً 	 
أو ال تكاد توجد مواد تعليمية مطبوعة بلغة معينة، يتم اللجوء إىل املعلمني املساعدين من الجامعة املحلية وبرامج 

الرتجمة املتواضعة املنتجة محلياً.

يف كمبوديا، تضّمن مرشوع تعليم أطفال املرتفعات تجنيد وتدريب املعلمني املحليني الذين يتحدثون لغات األقليات يف 	 
املجتمعات النائية.

التعليم الخاص  4.٢

ما املطلوب فعله؟

ينبغي السامح بإنشاء وتشغيل املدارس الخاصة كام ينبغي االعرتاف بالخدمات التعليمية التي تستخدم لغات األقليات 
كوسيلة للتدريس، بل وتسهيلها.

ملاذا ينبغي فعله؟

قد تم االعرتاف منذ فرتة طويلة يف القانون الدويل بأن األقليات اللغوية، نظراً لضعفها، ينبغي دامئا أن يكون لهم الحق يف 
مدارس خاصة حيث يُتاح لهم التدريس بلغتهم الخاصة، بغض النظر عن السياسات التعليمية العامة للدولة.40 وقد تم 
ربط ذلك يف بعض األحيان بحق األفراد الذين ينتمون إىل أقلية لغوية يف استخدام لغتهم الخاصة مع األعضاء اآلخرين 

من جامعتهم. وغالباً ما تتعرض األقليات اللغوية للضغوط، تكون بعضها أحياناً عن غري قصد ولكنها تتم يف البعض اآلخر 
بالقوة، إما للذوبان يف األغلبية أو التخيل عن لغتهم الخاصة. ولضامن أاّل تبقى األقليات اللغوية مبعزل عن بقية السكان، 

لهم الحق أيضا يف أن يُدرَّسوا اللغَة الرسمية. 

مدارس األقليات يف ألبانيا، املحكمة الدامئة للعدل الدويل، A/B64، رأي استشاري بتاريخ 6 نيسان/أبريل 64.1٩3٥.
 40
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كيف ينبغي فعله؟

يجب أن تسمح الترشيعات بوضوح بإنشاء وتشغيل املدارس الخاصة التي تدرّس األقليات بلغتهم الخاصة. وينبغي تجنب 
فرض أي تقييٍد كان عىل استخدام لغات األقليات، كوسيلة للتعليم أو كلغة إلدارة هذه املدارس، عىل أنه ينبغي أن تتوفر 
للسلطات حرية فرض معايري الجودة من حيث مضمون التعليم وغريه، ومتطلبات املناهج الدراسية املحايدة لغوياً. ويف 

الوقت نفسه، كام هو الحال مع التعليم العام، يجب عىل سلطات الدولة تجنُب عزل األقليات عن قطاعات املجتمع 
األخرى، وتشجيُع التفاهم بني الثقافات. ولذا، يجوز للسلطات أن تطالب بإتاحة الفرصة لجميع الطلبة لدراسة اللغة 

الرسمية إىل مستوى معقول من الطالقة، دون املساس بحرية األقليات يف استخدام لغتهم الخاصة كوسيلة للتعليم بشكل 
عام.

وال ينبغي عىل الترشيعات والسياسات مجرد تسهيل التعليم الخاص بلغات األقليات، بل ينبغي عليها أيضا تأييدها بشكل 
فعال. فإذا تعّذر، عىل سبيل املثال، توفري التعليم العام أو كان غري عميل بلغة من لغات األقليات، فقد يصبح الدعم املايل 

وأشكال الدعم الرسمي األخرى للتعليم الخاص بلغة تلك األقلية أنسب وأكرث مالمئًة يف بعض السياقات، ال سيام يف حالة 
أقليات ضئيلة أو مشتتة عىل نطاق واسع. 

ومع أنه ال يوجد أي التزام، باملعنى الدقيق للكلمة، عىل سلطات الدولة بتمويل املدارس الخاصة، 41إال أن حامية وتعزيز 
التنوع اللغوي فضالً عن ضعف العديد من األقليات تؤيد بشدة مثل هذه التدابري. وتدعم بعض الحكومات مدارس 

ريهامن ضد التفيا، لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان، CCPR/C/67/D/694/1996، بتاريخ 3 ترشين الثاين/نوفمب ٢010. 
 41

عىل أّي أساس قانوين ملزم أو غريه من األسس ميكن فعله؟

املادة ٢ يف فقرتها الفرعية )٢( + املادتان 13 و14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )األمم املتحدة(	 

املادتان ٢6 و٢7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )األمم املتحدة(	 

املادة ٥ يف فقرتها الفرعية )هـ( )٥( من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم املتحدة(	 

املادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة(	 

املبدأ رقم 1، من مبادئ اليونسكو يف اللغة والتعليم )٢003(	 

املادة ٥ يف فقرتها الفرعية )ج( من االتفاقية الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم )اليونسكو(	 

املادة 10 + املادة 14 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وكذلك البوتوكول رقم 1 املضاف إىل هذه االتفاقية )مجلس أوروبا( 	 

املادة 13 من االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية )مجلس أوروبا(	 

املادة ٨ يف فقرتها الفرعية )٢( من امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات )مجلس أوروبا(	 

املواد ٢ و3 و4 من إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )األمم املتحدة(	 

التوصية رقم 1٨، من املذكرة التوجيهية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التمييز العنرصي وحامية األقليات )٢013(	 

التوصيات 4 و٨ و٩ من توصيات الهاي املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 

التوصية رقم 6 من توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 
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األقليات الخاصة من خالل املساعدة يف إنتاج وطباعة مواد التدريس بلغات األقليات، أو تسهيل استرياد هذه املواد من 
دول أخرى وتوظيف املعلمني لهذه املدارس. 

عىل أنه يجب أن ميتثل أي دعم مقدم للمرافق التعليمية الخاصة لحظر التمييز. وقد ميثل دعم الدولة املقترص عىل 
مدارس األقليات وعىل التدريس بلغات معينة انتهاكاً لهذا املبدأ األسايس ويكون متييزياً إذا كان الفرق يف املعاملة بني 

اللغات من دون سبب وجيه أو غري مبر. 

وعىل صانعي السياسات ضامن عدم ترضر األقليات نتيجًة لدراستهم بلغتهم الخاصة بهم يف املدارس الخاصة. وينبغي 
االعرتاف بشهاداتهم تلقائياً، كام ينبغي أيضا إجراء امتحانات القبول يف الجامعات واملؤسسات التعليمية الحكومية األخرى 

بلغات األقليات.  وحينام يتعذر ذلك، ينبغي اتخاذ بعض الرتتيبات األخرى الستيعاب قبول األقليات بحيث ال يُقصون 
بشكل غري متناسب من التعليم فوق الثانوي. وميكن أن يتخذ ذلك شكل التعليم العايل بلغات األقليات حيثام كان ذلك 

ممكناً. وإذا تم إقصاء الطالب من الحصول عىل التعليم العايل عىل نحو غري متناسب أو من دون سبب وجيه، ميكن اعتبار 
ذلك متييزاً. 

املامرسات الجيدة 

تعرتف اليابان مبؤهالت املتخرجني من املدارس الكورية الخاصة فيام يتعلق بالقبول يف التعليم فوق الثانوي. 	 

وتتواجد املدارس الثانوية والتي هي نصف خاصة ونصف عامة  وتستخدم اللغة الصينية الرئيسية )املاندرين( كلغة 	 
التدريس يف ماليزيا منذ الستينات من القرن العرشين. وتدرّس املدارس االبتدائية العامة فيها أيضا بلغة األقلية هذه.

يف كازاخستان وليتوانيا تسمح االتفاقات الثنائية مع حكومات أخرى لجامعات دولة أجنبية بالعمل وتوفري التعليم فوق 	 
الثانوي بلغات األقليات. تحتفظ جامعة بياليستوك، وهي جامعة حكومية بولندية، بحرم جامعي يف ليتوانيا. وتوفر 

دوراتُها بالبولندية تعليامً جامعياً بلغة أكب أقليات البالد. 

بعد ثالث سنوات من تدريسهم بلغتهم األم )املاليو( يف جنوب تايالند، سّجل أطفال الصف األول )الذين ترتاوح 	 
أعامرهم بني سني السادسة والسابعة من العمر( والذين يُدرّسون بلغتهم الخاصة معدال يتفوق بـ 40 يف املائة يف 

القراءة والرياضيات والدراسات االجتامعية، ومهارات اللغة التايلندية، عىل معدل أطفال املدارس العامة الذين يُدرّسون 
بالتايالندية فقط. وكان نسبة احتامل نجاح فتيان أقلية املاليو يف امتحان الرياضيات أكرث من غريهم بـ 1٢3 يف املائة.4٢

لخدمات اإلدارية و الصحية ، وخدمات عامة أخرى    4.٣

ما املطلوب فعله؟

حيثام كان ذلك ممكناً، ينبغي توفري الوصول، بوضوح وسهولة، للرعاية الصحية العامة واالجتامعية وكافة الخدمات 
اإلدارية والعامة األخرى بلغات األقليات. 

كوسونن، ك. وبريسون، ك. ر. )الحاشية ٢1(. 
 4٢
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ملاذا ينبغي فعله؟

عندما ميكن عملياً لسلطات الدولة استخدام لغة أقليٍة معينة يف إقليم معني، ويف ظل غياب أي أساس معقول إلقصاء 
استخدامها، سيكون من التمييز يف القانون الدويل منُع استخدام لغة األقلية تلك وفرض استخدام اللغة الرسمية يف 

الخدمات اإلدارية والعامة األخرى.43 ومن الواجب إنفاق موارد الدولة بحكمة - وفعالية - سواٌء أتعلّق األمر بالرعاية 
الصحية العامة، والخدمات االجتامعية أم بالبث العام. إن استخدام السلطات العامة لغًة واحدة فقط قد يتسبب يف الهدر 
أكرث بكثري من استخدام لغات األقليات ألغراض رسمية يف بلد ما. إذ ميكن أن يشكل استخدام اللغة السائدة وحدها رادعاً 

قوياً يحول دون طلب الخدمات ألفراد األقليات، وال سيام النساء.44

وقد كانت للتدابري املتخذة يف العديد من البلدان لضامن استخدام لغات األقليات استخداماً معقوالً ومتناسباً يف مجاالت 
الصحة، األمور اإلدارية والخدمات العامة نتائُج إيجابية واضحة من حيث فعالية التواصل وتقديم الخدمات، ونوعية 

الخدمات الواصلة للمعنيني، ومشاركة األقليات يف مختلف جوانب الحياة االجتامعية والعامة. وتبني مامرسات عدد من 
البلدان أيضا أن استخدام لغات األقليات يقلّل من معدالت البطالة بني األقليات املعنية، ويزيد من شعور هم العام 

باإلدماج ومن التئامهم بالدولة. وعىل صناع السياسة واملرشعني والسلطات أن يأخذوا بعني االعتبار ما ييل:

يتطلب شمول الجميع استخداَم لغات األقليات حيثام كان ذلك مناسباً - وأفضل طريقٍة للسلطات للتواصل مع . 1  
األفراد وإشاكهم هو استخدام لغتهم حيثام كان ذلك ممكنا.

عدم استخدام لغات األقليات حني يكون هذا االستخدام معقوالً ومبرا غرُي فعال )فقد ال يفهم الناس أو قد ال يرتاحون . ٢  
الستخدام اللغة الرسمية( وميثل هدراً للامل )إذ ال تُنفق املوارد عىل طريقة التواصل األكرث فعالية من حيث الكلفة(.

استخدام لغات األقليات يقلّل من إقصاء األقليات من املشاركة السياسية والعامة؛ كام يزيد من وجود أفراد هذه . 3  
األقليات ضمن مؤسسات الدولة التي تستخدم هذه اللغات.

ديرغارت وآخرون. ضد ناميبيا، )الحاشية 1٢(.
 43

International Perspec-منظورات دولية عىل الصحة الجنسية واإلنجابية ،”Ethnic inequality in Guatemalan women’s use of modern reproductive health care ،إيشيدا ك. وآخرون
 44

tives on Sexual and Reproductive Health، املجلد. 3٨، العدد ٢ )٢01٢(، ص. ٩٩-10٨.

عىل أّي أساس قانوين ملزم أو غريه من األسس ميكن فعله؟

املادة ٢ يف فقرتها الفرعية )٢( + املواد ٩، و10، و1٢، و1٥ من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )األمم املتحدة(	 

املادة ٢6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )األمم املتحدة(	 

املواد ٥ يف فقرتها الفرعية )أ( واملادة ٥ يف فقرتها الفرعية )هـ()4( من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم 	 

املتحدة(

املادة ٢، + املواد ٢٨، و٢٩، و30، من اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة(	 

املواد ٢4 و٢٥ و30 من االتفاقية )رقم 16٩( بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة )منظمة العمل الدولية(	 

البوتوكول رقم 1٢ املضاف إىل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )مجلس أوروبا( 	 

املادة 10 يف فقرتها الفرعية )٢( من االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية )مجلس أوروبا(	 

املادتان 10 و13 من امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات )مجلس أوروبا(	 

التوصية رقم 11، من املذكرة التوجيهية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التمييز العنرصي وحامية األقليات )٢013(	 

13 إىل 1٥ من توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 
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كيف ينبغي فعله؟

يتعلق استخدام لغات األقليات يف مجال الخدمات الصحية، واالجتامعية واإلدارية وغريها من الخدمات العامة، بقضايا 
إمكانية الوصول إيل هذه الخدمات ونوعيتها واملساواة.4٥

وعىل غرار تنفيذ حقوق اإلنسان لألقليات يف التعليم العام، فإن املبدأ املتبع بصفة عامة يف العديد من البلدان هو 
التناسب: إذ يعتمد توفري هذا االستخدام إىل حد كبري، ولكن بشكل غري حرصي، عىل عدد وتركّز الناطقني بها.  وهذا يحدد 

حجم االستخدام وكذلك املجاالت التي تعتب فيها السلطات املعنية استخدام لغات األقليات معقوالً وقابالً للتنفيذ. وهذا 
هو ما يُطبّق يف الواقع يف معظم دول العامل التي تستخدم أكرث من لغة واحدة يف إدارتها ويف تقديم الخدمات العامة. 

وليس من الرضوري استخدام جميع لغات األقليات املوجودة يف إقليم الدولة يف مجال الخدمات اإلدارية والعامة بل 
يقترص ذلك عىل اللغات التي يكون فيها هذا االستخدام معقوالً ومّبراً نظراً لعدد الناطقني بها وتركّزهم، وذلك تبعاً 

ملبدأ التناسب.  وتتمتع األقليات بحق استخدام لغتهم يف املجال اإلداري وغريها من مجاالت الخدمة العامة اإلدارية، 
بدرجة مناسبة ومتناسبة، حني يكونون مرتكّزين فوق نسبة مئوية معينة يف إقليم أو منطقة أو إدارة محلية ما. وكلام 

كانت العواقب املحتملة من عدم استخدام لغات األقليات يف مجال معني من الخدمات اإلدارية أو العامة األخرى أكرثَ 
خطورة، كلام لزم تجاوب صانعي السياسات بشكل أكب يف معالجة تقديم الخدمات الفعال والتواصل مع هذه الرشيحة 
من الجمهور من خالل استخدام اللغات ذات الصلة بالدرجة املناسبة، مثل استخدام لغات األقليات يف الرعاية الصحية 

العامة حيث ميكن أن يكون التواصل الفعال مسألة حياٍة أو موت. وحني يتعلق األمر بتطبيق مبدأ التناسب، يزيد توظيف 
موظفني ثنائيي أو متعددي اللغات لتوفري الخدمات العامة بلغات األقليات من إدراج ومشاركة هذه األقليات يف الحياة 

العامة.  وتقدم االبتكارات من قبيل استخدام التقنيات الجديدة وشبكة اإلنرتنت مناهَج مشجعة للوصول إىل املجموعات 
الصغرية و كذا األقليات املتفرّقة عىل نطاق واسع.  

ويجب أن تقّنن الترشيعات كيفية ومجاالت مامرسة هذه الحقوق وتضمن وجود آليات فعالة للتعامل مع حاالت وعدم 
االمتثال ومعالجتها. 

املامرسات الجيدة 

يف أيسلندا تستخدم السلطات إىل جانب األيسلندية سبع لغات هي )اإلنجليزية والبولندية والرصبية والكرواتية 	 
والتايالندية واإلسبانية والليتوانة والروسية( وذلك للتواصل وضامن فعالية الوصول إىل الخدمات االجتامعية أو خدمات 

اإلعالم العام من خالل مركز معلومات متعدد الثقافات وخدمات متوفرة بالهاتف . 

خالل أزمة اإليبوال التي مست غرب أفريقيا، عملت دوائر الصحة يف سرياليون وغينيا وليبيا مع منظمة اليونيسيف 	 
وغريها من املنظامت الدولية للتواصل بشكل أكرث فعالية بلغات األقليات املحلية، عب وسائل من قبيل األعامل الدرامية 

اإلذاعية واملطبوعات والبامج التلفزيونية وامللصقات و ذلك من أجل الوصول إىل أكب عدد ممكن من الناس بأقىص 
رسعة وفعالية ممكنة من أجل إنقاذ األرواح. 

ديرغارت وآخرون. ضد ناميبيا، )الحاشية 1٢(.
 4٥
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يف إيرلندا، تُوفَّر املعلومات الصادرة عن خدمات اإلسكان العامة مثل دفاتر الرتحيب باملستأجرين بلغات أخرى غري 	 
األيرلندية أو اإلنجليزية )إما عن طريق الرتجمة التحريرية أو الرتجمة الفورية(، حيثام كان ذلك مناسباً وممكناً، وخاصة 

لدى تواجد جامعة كبرية من األقليات العرقية يف منطقة السلطة املحلية. 

يف بوتسوانا ثنائية اللغة يستخدم املوظفون عادًة لدى تعاملهم مع الجمهور لغة ستسوانا، التي يفهمها معظم سكان 	 
البالد )حوايل 7٨٪(، أو اللغة اإلنجليزية.  ولضامن تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية من حيث الُكلفة واإلدارة العامة 

املستوفية لنفس املعايري يف املناطق التي ترتكز فيها أقليات لغوية كبى، يتم استخدام لغات من قبيل »اليايي” يف شامل 
غرب البالد و هكذا. 

يف أسرتاليا، ُوصف استخدام أفالم الرسوم املتحركة الحاسوبية التي تصور شخصيات ثالثية األبعاد من السكان األصليني 	 
تستخدم لغاتهم عىل أنها »أحدثت ثورة« يف توصيل معلومات الرعاية الصحية الهامة للمرىض.

يف اململكة املتحدة، يفرض القانون عىل مقدمي خدمات الرعاية الصحية العامة ضامن إمكانية وصول األشخاص الذين 	 
ال يجيدون اللغة اإلنجليزية إىل خدماتهم »وذلك سعياً لتحقيق املساواة يف الوصول إىل الخدمات والتواصل عن علم«.  
ولذا يتوفر لدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية العامة املحلية بقدر ما تسمح به الظروف العملية : طاقم طبي ثنايئ 
اللغة، ومرتجمون فورييون وجها لوجه، وترجمة عب الهاتف، ومطبوعات تتضمن معلومات طبية مرتجمة ومعلومات 

متوفرة عىل موقعهم الشبيك من ضمنها وثائق وفيديوهات. 

وضعت وزارة الصحة املكسيكية مكتباً لتنسيق صحة السكان األصليني من أجل توفري الرعاية الصحية باللغات املحلية، 	 
مع االعرتاف بالحاجة إىل إدراج لغات السكان األصليني يف أنظمة الصحة العامة من أجل توفري الرعاية الفعالة واملناسبة.  
وقد كانت من ضمن تلك التدابري االيجابية إنشاء مستشفى »دي الس كولتوراس” )مستشفى الثقافات( يف عام ٢010 يف 

سان كريستوبال بتشياباس.  

يف إثيوبيا، تستخدم السلطات لغات البالد الرئيسية )الصومالية والتيقرينية واألوروميفة والهرارية( يف املناطق التي 	 
يتمركز فيها الناطقون بها، يف الخدمات التي تقدمها الحكومة واملؤسسات اإلقليمية. 

يف الهند، التي متلك 1.٢ مليار نسمة وأكرث من 400 لغة، أدى النهج النسبي اىل استخدام اللغة اإلنجليزية والهندية عىل 	 
املستوى الوطني واستخدام نحو 30 لغة أخرى من قبل حكومات األقاليم )والواليات والحكومات املحلية(. واألهم من 

ذلك ، هو أنه يتم استخدام لغات األقليات األصغر كوسيلة للتعليم أو يف توفري الخدمات املحلية البلدية وغريها من 
الخدمات املحلية حيث يكون تركّز هذه األقليات قوياً مبا فيه الكفاية. 

يحدد قانون املساواة الفيدرايل األمرييك أن »التطبيق العميل« الستخدام لغات األقليات مثل اإلسبانية والصينية 	 
والفارسية والفيتنامية يف الخدمات الفيدرالية هو 10000 شخص أو ٥ ٪ من السكان يف منطقة تعداد سكانية. 

يتم ضامن التناسب يف فنلندا ملجموعة متنوعة من الخدمات العامة يف البلديات التي يبلغ فيها السويديون نسبة ٨ ٪ 	 
من السكان عىل األقل أو يتواجد فيها عىل األقل 3000 شخصا من أعضاء أقلية لغوية.  وألسباب تاريخية فإن اللغتني 

السويدية والفنلندية هام اللغتان الرسميتان عىل املستوى الوطني. أما بالنسبة لفئة لسكان األصليني الصغرى، الصاميني 
)حوايل 7٥00 صامي يف البالد(، فيتم تقديم الخدمات االجتامعية و الرعاية الصحية وغريها من املعلومات لهم باللغة 

الصامية يف املنطقة التقليدية )املعروفة بـ Sámiid ruovttuguovlu(حيث يعيش معظمهم. 

يف كندا، تُقاس عموماً معقولية أو عملية استخدام إحدى اللغتني الرسميتني )الفرنسية أو اإلنجليزية( للحصول عىل 	 
الخدمات العامة بتواجد ناطقني يبلغون نسبة ٥ ٪ من السكان عىل األقل يف يف منطقة تعداد سكانية )أو٥000 شخص 
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يف املدن الكبى(.  ويتم توفري الخدمات العامة األخرى باللغات املعنية حيث يكون تركّز السكان األصليني قوياً مبا فيه 
الكفاية )الكرية، اإلنكتيتوتية، امليكامكيونية، الخ( أو املهاجرين )الصينية والفيتنامية واإليطالية واألردية وما إىل ذلك(. 

هناك عدد متزايد من البلديات يف البازيل التي تستخدم لغات السكان األصليني أو املهاجرين، باإلضافة إىل البتغالية، 	 
حني تكون تلك اللغات مستخدمًة من قبل نسبة كبرية من سكان البلدية.  وعليه، يجب عىل السلطات البلدية يف 

ساو غابريال دا كاشويرا استخدام أربع لغات )البتغالية، النهينقاتوية، التوكانو والبانيوا( يف توفري الخدمات األساسية، 
واإلعالم وحمالت الدعاية التي تقوم بها عب وسائط اإلعالم.  

4.4 لغات األقليات وهوياتهم 

ما املطلوب فعله؟

إن هوية الفرد املتمثلة يف اسمه ولقبه بلغة األقليّات يجب احرتامها واالعرتاف بها واستخدامها من قبل سلطات الدولة. 
و ينبغي أيضا أن تُضاف لغات األقليات عىل الفتات الشوارع والتسميات الطبوغرافية حيثام كان ذلك عملياً، خاصًة يف 

املناطق التي تحظى فيها هذه اللغات بأهمية تاريخية أو ترتكّز فيها األقليات. 

ملاذا ينبغي فعله؟

يحتل تعزيز وحامية هوية األقليات مكاناً مركزياً بني حقوق هذه األقليات. وينطوي ذلك عىل أهمية قصوى فيام يتعلق 
بالحياة الخاصة والكرامة. ويُعد االسم واللغة من بني أهم سامت الهوية لدى العديد من األشخاص. ومبا أن اللغة جزء 
محوري من الطبيعة البرشية والهوية الثقافية واالجتامعية، فإن احرتام الشكل اللغوي ألسامء االشخاص ال يكفي فيها 
التسامح فحسب بل ينبغي حاميتها واحرتامها.46 وال يقترص احرتام الهوية - وااللتزام بحاميتها واحرتامها - عىل الفرد 

 فحسب بل ينبغي أن تشمل أيضاً املناطق التي تعيش فيها األقليات. 

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان،  حقوق األقليات: املعايري الدولية وإرشادات بشأن تطبيقها )مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان(، جنيف، ٢010(، ص. ٨.
 46

عىل أّي أساس قانوين ملزم أو غريه من األسس ميكن فعله؟

املواد 17، و٢4, و٢6، و٢7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )األمم املتحدة(	 

املادة ٥ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم املتحدة(	 

املادة ٢، + املادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة(	 

املادة 10 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )مجلس أوروبا( 	 

املادة 11 من االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية )مجلس أوروبا(	 

املادة 10 من امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات )مجلس أوروبا(	 

املادة ٢ من إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )األمم املتحدة(	 

التوصية رقم 13، من املذكرة التوجيهية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التمييز العنرصي وحامية األقليات )٢013(	 

التوصيات 1 إىل 3 من توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 
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كيف ينبغي فعله؟

بالنسبة لألفراد، يعرتف معظم البلدان تلقائيا وبشكل منهجي بحقهم يف أن تكون أسامؤهم وألقابهم بلغتهم الخاصة 
وبحقهم يف استخدامها، كام تعرتف بالتزام السلطات يف املقابل باحرتام هذا الحق.  ويجب أن يكون هذا منصوصاً عليه 

يف ترشيعات تبني بوضوح ووفق إجراءات شفافة أنه يحق لألفراد استخدام أسامئهم يف اتصاالتهم مع السلطات، وأنه 
يجب عىل السلطات استخدام هذه األسامء يف أنشطتها.  ويجب أيضا أن تكون هناك ترشيعات تسمح، ببساطة ومن دون 
تكاليف ال داعي لها، باستخدام االسم بلغة األقلية إذا كان قد تم تغيريه قرسا من قبل السلطات يف املايض بسبب سياسات 

التذويب أو السياسات املشابهة. 

وإىل جانب هذا االستخدام لالسم الشخيص يف املجال الخاص )االسم الشخيص واللقب(، يتعني عىل سلطات الدولة االعرتاف 
بأسامء األفراد واستخدامها بلغتهم الخاصة مبا يف ذلك لدى إصدار شهادات الوالدة. 

وإذا كانت األسامء مكتوبًة يف األصل بلغة تستعمل أحرفاً مغايرة ألحرف لغة سلطات الدولة )مثل العربية مقابل الالتينية، 
أو الصينية مقابل الرسيالية إلخ( فيجب أن تتم الكتابة حسب طريقة النطق وذلك بتقريب أصوات اللغة األصلية مع 

األصوات املشابهة يف اللغة التي تستخدمها السلطات. 

أما إذا كانت مكتوبًة بلغة مختلفة عن اللغة الرسمية لكن تتقاسم معها نفس األحرف )مثل االنجليزية واالسبانية 
والليتوانية والبوالندية( فيجب عىل السلطات كتابة االسم كام هو )حرفاً بحرف( دون أي تعديل أو ترجمة. 

إن أسامء الشوارع واألماكن وكذا اإلشارات الطوبوغرافية املوجهة للجمهور لها أهمية بالغة بوصفها سامٍت للهوية 
االجتامعية والتاريخية والثقافية.  ويوجد نهج عميل جيد تبناه معظم الدول، هو قيام السلطات بتوفري قوانني أو إجراءات 

شفافة تسمح بوجود إشارات ثنائية أو حتى ثالثية اللغة، عادة طبقاً ملبدأ التناسب، يف املناطق التي يوجد فيها تركّز أو 
طلب كاف لهذه اإلشارات بلغة األقليات.  ومع اختالف الترشيعات الوطنية، فإن الدرجة الدنيا، التي يُعتب عند وجودها 

توفري مثل هذه اإلشارات عمليا ومعقوالً ، متيل إىل التفاوت بني ٥ ٪ و ٢0 ٪ من السكان املحليني، مع ارتباط الدرجة الدنيا 
عادًة باستخدام لغة أقلية تتمتع إىل جانب ذلك بنوع من الصفة الرسمية أو ألسباب تاريخية أو ذات صلة بالتقاليد. 

ويجب تحديد معايري عرض اإلشارات بلغات األقليات بكل وضوح ودون أي لبس ليك يتم تنفيذها عىل نحو فعال.  إن 
استخدام اإلشارات ثنائية أو متعددة اللغة من قبل السلطات العامة يدل عىل شمول الجميع، وعىل أن املجموعات 

السكانية املختلفة تتعايش ضمن منطقة واحدة يف جو من الوئام واالحرتام املتبادل.  

املامرسات الجيدة 

يف بلغاريا، ميكن ألعضاء األقلية الرتكية اسرتجاع أسامئهم بشكلها اللغوي األصيل. 	 

قامت أيسلندا مؤخرا بالتخيل عن شط تبني املواطنني الجدد اسامً ايسلندياً. 	 

يف املغرب، منذ عام ٢010، تم تعريف أسامء األشخاص باللغة األمازيغية عىل أنها »مغربية بطبعها«، وهذا يعني أن 	 
األسامء األوىل يف هذه اللغة مقبولة يف القيد واالستخدام الرسمي من قبل السلطات.

يف ألبانيا، تسمح القوانني لألفراد باسرتجاع أسامئهم بشكلها اللغوي والثقايف والتقليدي. 	 
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يف روسيا االتحادية، غالبا ما تكون الفتات الشوارع والتسميات الطبوغرافية ثنائية أو ثالثية اللغة: فباإلضافة إىل اللغة 	 
الروسية، عادة ما تُكتب أيضا باللغة )اللغات( الرسمية للجمهوريات املكّونة لروسيا واألوبالستات )أو الكرايات(.

يف الصني، عادًة ما تكون العالمات الطبوغرافية والشوارع ثنائية أو ثالثية اللغة يف املناطق التي ترتكّز فيها األقليات 	 
)مثل األقلية املنغولية، واليوغورية والتبتية، وما إىل ذلك(.  توجد أيضا العالمات واإلشارات الطبوغرافية بثالث لغات يف 

العديد من الدول من بينها الجزائر وسنغافورة وسويرسا.  

يوجد العديد من املبادرات قيد التنفيذ حالياً تتضمن مشاريع لتسجيل اللغات اآلخذة يف التناقص، يف بلدان مختلفة مبا 	 
يف ذلك الكامريون47 والواليات املتحدة4٨. 

5.4 لغات األقليات يف مجال العدل 

ما املطلوب فعله؟

ينبغي توفري الرتجمة مجاناً يف اإلجراءات الجنائية، إذا كان أحد أفراد األقلية اللغوية غري قادر عىل فهم لغة هذه 
اإلجراءات، وكذلك الرتجمة املجانية لوثائق املحكمة الالزمة للدفاع عن نفسه ضد التهم، ويُفّضل أن يتم هذا الدفاع بلغته 
وعىل الرغم من أن جميع الوثائق – وكل الجوانب املتعلقة باإلجراءات القانونية – ال تحتاج للرتجمة، إال أنه يجب ترجمة 

كل ما هو رضوري للقضية ترجمًة دقيقة وبدون تكلفة للمدعى عليه.  

وينبغي استخدام لغة األقلية يف إجراءات املحكمة )املدنية والجنائية( والجلسات القضائية أو شبه القضائية، يف األماكن 
التي يكون فيها هذا االستخدام عملياً نظراً لرتكز الناطقني باللغة وعددهم فيها.

ملاذا ينبغي فعله؟

تُعتب عواقب عدم استخدام لغة يفهمها األفراد يف نظام العدالة أمراً يف غاية الخطورة. ويظهر ذلك جلياً يف ما يتعلق 
بالحق يف املحاكمة العادلة كام هو منصوص عليه يف القانون الدويل حيث أنه يف اإلجراءات الجنائية أو ما شابهها، يجب أن 

يكون هناك حد أدىن ومناسب من الرتجمة التحريرية أو الرتجمة الفورية لألفراد املتهمني أو املحتجزين الذين ال يفهمون 
اللغة املستخدمة من طرف القضاء أو املسؤولني عن تنفيذ القانون حتى يتسنى لهم مامرسة حقهم يف الدفاع والحفاظ 
عىل نزاهة اإلجراءات. وباإلضافة إىل ذلك، عند تطبيق مبدأ التناسب، يجب أن تتم اإلجراءات القضائية باستخدام لغة 

األقليات إىل الدرجة و الحد املناسبني نظراً لعوامل من قبيل نسبة وتركز الناطقني بلغة األقلية. 
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عىل أي أساس قانوين )وغري ه من األسس (؟

املادتان 14 و٢6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )األمم املتحدة(	 

املادة ٥ يف فقرتها الفرعية )أ( من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم املتحدة(	 

املادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة(	 

املادتان 6 و 14 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )مجلس أوروبا( 	 

املادة 10 يف فقرتها الفرعية )٢( واملادة )3( من االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية )مجلس أوروبا(	 

املادة ٩ من امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات )مجلس أوروبا(	 

التوجيه ٢010/EU/64 الصادر عن البملان األورويب واملجلس بتاريخ ٢0 ترشين األول/أكتوبر ٢010 املتعلق بالحق يف الرتجمة التحريرية 	 

والرتجمة الفورية يف اإلجراءات الجنائية. 

التوصية رقم 11، من املذكرة التوجيهية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التمييز العنرصي وحامية األقليات )٢013(	 

التوصيات 17 إىل 1٩ من توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 

كيف ينبغي فعله؟

فيام يتعلق باستخدام لغة األقليات يف مجال القضاء، تنبثق سلسٌة من الحقوق اللغوية عن مبدأ التناسب واملحاكمة 
العادلة وكذلك عن مفهوم “تكافؤ املوارد املتاحة لالدعاء والدفاع”. 

ففي حالة اتهام شخص بجرمية ما، يجب إبالغه بالتفصيل وبلغة يفهمها بطبيعة وسبب التهمة. 

ويجب أن توضح القوانني بجالء حقوق كل فرد، مبا يف ذلك أفراد األقليات اللغوية، متهم أو محتجز يف إطار إجراءات 
جنائية، وأن يُبلّغ أسباب القبض عليه واحتجازه تحت أي تهمة بلغٍة يفهمها. وهذا ال يقترص عىل حاالت األفراد الذين ال 

يتقنون اللغة الرسمية لدولة ما، بل ميثل أيضاً تطبيقاً ملبدأ التناسب من حيث الفعالية والعملية يف تقديم الخدمات العامة 
كام يتعلق أيضا بقضايا الوصول إىل العدالة. ونظراً الرتباطها الوثيق بالحق األسايس يف املحاكمة العادلة، فإن هذه الحقوق 

اللغوية غالباً ما تكون معرتفاً بها قانونيا. 

ورغم اعرتاف القوانني بهذه الحقوق اللغوية وحاميتها، إال أنه ال يتم تطبيقها بشكل منتظم، بسبب نقص املوارد املالية 
ونقص املرتجمني املؤهلني، ويف بعض األحيان جهل املتهم بهذه الحقوق. ويُعتب هذا األمر قضيًة ذات طبيعة خاصة حني 

يتعلّق األمر باألقليات اللغوية الصغرية وميكن أن يؤدي إىل سوء تطبيق العدالة عىل نحو خطري. ومن بني الجهود اإليجابية 
والناجحة التي قامت بها بعض الدول من أجل الحفاظ التام عىل هذه الحقوق اللغوية ما ييل: 

توفري كراسات إعالمية وملصقات ووسائل مرئية أخرى يف جميع قاعات املحاكم ومراكز الرشطة باللغات األكرث استخداماً 	 
يف املنطقة، إلبالغ أي متهم أو مشتبه به بحقه يف الرتجمة التحريرية أو الرتجمة الفورية مجاناً.

توفري سجل يتضمن املرتجمني واملرتجمني الفوريني املؤهلني بالقدر املناسب. 	 

استخدام تكنولوجيا االتصاالت مثل التداول بالفيديو والهواتف وشبكة االنرتنت طاملا ال ينجم عن ذلك إجراءات غري 	 
منصفة. 
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إلزام القايض الذي يرتأس الجلسة أو أي مسؤول قضايئ آخر قانونيا بالتحقق من القدرات اللغوية للمتهم أو املشتبه به، 	 
عندما يبدو أنه قد يكون هناك صعوبات يف الفهم عىل مستوى اللغة.  

ضامن حق الطعن يف القرار أو الحكم بعدم الحاجة إىل الرتجمة، و إذا تم توفري الرتجمة، ضامن حق التشيك من فقدان 	 
الرتجمة للجودة الالزمة لضامن إجراءات منصفة. 

املامرسات الجيدة والتوصيات:

من بني املامرسات الجيدة املويص بها لجميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب : توفري كراسات إعالمية وملصقات 	 
ووسائل مرئية أخرى يف جميع قاعات املحاكم ومراكز الرشطة باللغات األكرث استخداماً يف املنطقة، إلبالغ أي متهم 

أو مشتبه به بحقه يف الرتجمة التحريرية أو الرتجمة الفورية مجاناً، وكذلك توفري سجل يتضمن املرتجمني واملرتجمني 
الفوريني املؤهلني بالقدر املناسب.4٩

يف جنوب إفريقيا ، أنشأت وزارة العدل، بالتعاون مع أربع جامعات شهادًة جامعية يف يف الرتجمة التحريرية والرتجمة 	 
الفورية القانونية بهدف تحسني نوعية الخدمة املقدمة يف هذا املجال.

يف الهند، اُستخدمت تكنولوجيات االتصاالت الحديثة مثل التداول بالفيديو لربط املرتجمني الفوريني بإجراءات املحكمة.	 

يف مجال تطبيق مبدأ التناسب، حني يكون هذا التطبيق عملياً، نظرا لرتكّز الناطقني بلغة األقليات وعددهم، تبنت بعض 	 
الواليات نصوصا قانونية تقيض باستخدام لغات األقليات يف إجراءات املحاكم، أو عىل األقل يف الدرجات األوىل منها، مبا 

يف ذلك الحق يف املثول أمام قاض يفهم تلك اللغة.

يف محافظة بولزانو أو بوزن اإليطالية، تُعَقد اإلجراءات القضائية يف مجملها باللغة اإليطالية أو األملانية.	 

ويف سلوفينيا، يف البلديات التي يكون فيها تركّز األقليات وعددهم عالياً مبا فيه الكفاية، ميكن استخدام اللغة اإليطالية 	 
أو املجرية يف إجراءات املحكمة. 

يف كندا، تقوم محكمة الدائرة لدى بتّها يف القضايا الجنائية وبعض مسائل الخدمات االجتامعية بإجراء جلساتها كلياً 	 
أو جزئياً بلغة كري األصلية يف ساسكاتشوان.  ويجب أيضا أن تكون اإلجراءات بلغات أخرى، مثل اللغة اإلنكتيتوتية 

والفرنسية، يف مناطق معينة نظراً لحجم هذه املجتمعات اللغوية فيها.

٦.4 اإلعالم ولغات األقليات 

ما املطلوب فعله؟

يجب السامح باستخدام لغات األقليات بحرية تامة يف البث، والطباعة والوسائط اإللكرتونية، ليك يتسنى لألقليات التعبري 
بحرية عن أنفسهم والتواصل مع بعضهم البعض ومع اآلخرين بلغتهم الخاصة. 

ويجب أن تتوفر لغات األقليات يف وسائط اإلعالم العامة بالقدر الكايف واملتناسب. ويجب أن يكون تواجدها مرئيا 
ومسموعا، إىل أكب حد مستطاع وعميل يف حدود املعقول، من قبل أفراد مجتمعاتهم وحتى أفراد األغلبية.  

مجلس االتحاد األورويب، التوجيه EU/64/2010 الصادر عن البملان األورويب واملجلس بتاريخ ٢0 ترشين األول/أكتوبر ٢010 املتعلق بالحق يف الرتجمة التحريرية والرتجمة الفورية يف اإلجراءات 
 4٩

الجنائية.
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ملاذا ينبغي فعله؟

ينبغي عىل جميع الحكومات أن تلبي احتياجات ومصالح جميع السكان، مبن فيهم األقليات، “يف الوصول إىل وسائط 
اإلعالم لنقل واستقبال املعلومات، مبا يف ذلك بلغتهم الخاصة” طبقاً لـ “مبادئ التعددية والتسامح واالنفتاح العقيل”.٥0 
ويعني هذا فيام يتعلق بوسائط اإلعالم من القطاع الخاص، ومبا يتوافق مع حقوق اإلنسان األساسية مثل حرية التعبري، 

أنه يجب أن تكون األقليات حرة يف التواصل فيام بينهم عب وسائط إعالم خاصة وذلك دون أية عراقيل عند استخدام 
لغتهم الخاصة.  وتتطلب املساواة وعدم التمييز من قطاع اإلعالم تطبيق مبدأ التناسب بكل مرونة وبطريقة مالمئة، وعدم 

التمييز عىل أي أساس كان، مبا يف ذلك بالنسبة ملستخدمي لغات األقليات، لدى تخصيص أي دعم مايل أو غريه لقطاع 
اإلعالم الخاص. ويجدر بالذكر أن للدور الذي يلعبه بث القطاع العام بلغات األقليات أهميًة خاصًة يف تعزيز التسامح 

وقبول اآلخر، ويف توليد شعور لدى األقليات باإلدماج حني يتم إظهار احتياجاتهم و اهتامماتهم بشكل منصف.

كيف ينبغي فعله؟

يجب أن يعكس تدخل الدولة يف اإلعالم العام، إن حدث هذا التدخل، الّتنوع الثقايف والّلغوي. ويشمل ذلك استخدام 
مؤسسات البث العامة للغات األقليات وإىل حدٍّ يعكس األرقام وتركز الناطقني بتلك اللغات.  ويجب أيضا أن تأخذ بعني 

االعتبار وتعالج، قدر اإلمكان، احتياجات ومصالح األقليات اللغوية الصغرى. 

ويجب أن تُذاع أو تُوفر البامج املقدمة بلغات األقليات يف األوقات املناسبة، ويف املناطق وباألشكال التي تصل عمليَّا إىل 
أكب عدد ممكن من الناطقني بلغات األقليات، مبا يف ذلك من خالل استخدام وسائط اإلعالم الجديدة.

وعندما يكون سكان بلٍد ما ثنائيي اللغة، ميكن أن يستخدم البث اإلذاعي والتليفزيوين كلتا اللغتني بشكل متبادل. ويضمن 
تعّدد اللغات وتعّدد الثقافات يف البث اإلذاعي العام مراعاة حضور ومشاركة األقليات واالحتفاء بالتنوع يف الدولة بدالً من 

عزل األقليات من قبل األغلبية من السكان.

مفوض منظمة األمن والتعاون يف أوروبا السامي لشؤون األقليات الوطنية، املبادئ التوجيهية بشأن استخدام لغات األقليات يف البث اإلعالمي، ترشين األول/أكتوبر ٢003.
  ٥0

عىل أّي أساس قانوين ملزم أو غريه من األسس ميكن فعله؟

املادتان 1٩ و٢6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )األمم املتحدة(	 

املادة ٥ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم املتحدة(	 

املواد ٢، و17، و30 من اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة(	 

املادة 11 + املادة 14 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )مجلس أوروبا( 	 

املادة ٩ من االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية )مجلس أوروبا(	 

املادة 11 من امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات )مجلس أوروبا(	 

املادة ٢ يف فقرتها الفرعية 1 من إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )األمم املتحدة(	 

التوصيات 13، و1٥، من املذكرة التوجيهية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التمييز العنرصي وحامية األقليات )٢013(	 

التوصيات ٨ إىل 11 من توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 
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ويجب إشاك األقليات بشكل مباش يف تطوير البث اإلذاعي والتلفزيوين بلغاتهم.  إن استخدام لغات األقليات يف وسائط 
اإلعالم العامة يلعب دوراً هاما يف الحفاظ عىل لغات األقليات وثقافاتهم وهويتهم.

ويف األخري، فإن وصول الناس إىل وسائط اإلعالم العامة بلغتهم الخاصة هي وسيلة لالتصال ونقل املعلومات والتكامل بني 
سلطات الدولة واألقليات.  إذ متثل أداًة يف يد الحكومات للحيلولة دون انعزال األقليات عن الحياة العامة، ويقيم جرساً 

مباشاً للتواصل ولتبادل املعلومات بني الدولة واألقليات، كام أنه يوفر أداة فعالة جدا لضامن إدماجهم مع تعزيز التسامح 
والتنوع الثقايف واالحرتام املتبادل والتفاهم والتعاون. 

وينبغي عىل السلطات وصّناع القرار، من الناحية العملية، أن تأخذ بعني االعتبار أيضا أن عمليتا التكامل والتواصل ونقل 
املعلومات تحتاج إىل أن تكونا باتجاهني متبادلني. ينبغي أن تستهدف البامج واألنشطة اإلعالمية العامة ايضا السّكان من 

األغلبية. وتشّجع تعلّم لغات األقليات والسّكان األصليني، وينبغي كذلك إقامة مرافق البّث متعددة اللغات والثقافات 
إليصال هموم األقليات وتعزيز برامج تحتفي بتنوع البلد بدالً من تكريس رؤية للدولة وكأنها أحادية اللغة أو أحادية 

الثقافة بكل بساطة.

يُطبّق مبدأ التناسب عموما يف قطاع وسائط اإلعالم العامة وقد تبنت العديد من الدول تدابري عملية ومالمئة لتطبيق 
الحقوق اللغوية يف هذا القطاع. قد تختلف الُنهج املتبعة، غري أن األساس القانوين وأسباب تقديم وسائل اإلعالم العامة 

بلغة األقلية ينبعان كالهام بشكل مباش وإىل درجة متفاوتة من رضورة “األخذ بعني االعتبار الحجم العددي والرتكز 
والتوزيع وكذلك احتياجات ومصالح” األقليات اللغوية من أجل تنفيذ املساواة الفعلية يف إمكانية الوصول.٥1

تشمل حرية التعبري قدرة األقليات عىل التعبري عن أنفسهم والتواصل بحرية مع أعضاء جامعاتهم ومع غريهم بلغتهم 
الخاصة من خالل البث اإلعالمي الخاص ووسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية.٥٢ 

وينبغي تجنب نظام الحصص املخصصة للغة الرسمية يف وسائل اإلعالم تلك، ال سيام وأنها قد تفرض أعباًء مثل الحد من 
وقت البث أو زيادة التكاليف التي ال تجيزها حرية التعبري أو يحتمل أن تكون متييزيًة.٥3

ويجب أن يتم تخصيص ترددات أو ترصيحات البث، وكذلك أي دعم مايل أو غريه من الدولة لوسائل اإلعالم من القطاع 
الخاص، بطريقة غري متييزية، مبا يف ذلك التمييز ضد أولئك الذين يستخدمون لغات األقليات. ويُعتب نهج التناسب بصفة 
عامة نقطة انطالق جيدة يف هذا الصدد. يجب أال تؤدي رقمنة وسائل اإلعالم إىل تغيريات يف الرتددات األرضية أو غريها 
ال تأخذ يف االعتبار احتياجات ومصالح جامعات األقليات، وتقيد عىل وجه الخصوص الوصول إىل وسائل اإلعالم الناطقة 

بلغات األقليات . 

وإذا مل يتم تلبية احتياجات األقليات اللغوية ومصالحهم يف مجال املعلومات واالتصاالت بلغاتهم الخاصة بشكل صحيح 
من قبل وسائل اإلعالم املوجودة، فينبغي عىل سلطات الدولة إعطاء األولوية لهذه االحتياجات واملصالح عىل غريها لدى 
منح الرتددات أو الرتاخيص أو الدعم املايل وأنواع الدعم األخرى.  وميكن أن يشمل ذلك تدابري لتشجيع وتسهيل التواصل 

مفوض منظمة األمن والتعاون يف أوروبا السامي لشؤون األقليات الوطنية، املبادئ التوجيهية بشأن استخدام لغات األقليات يف البث اإلعالمي، املبدئ التوجيهي 1٥، ترشين األول/أكتوبر ٢003.
  ٥1

 أورانيو توكسو وآخرون ضد اليونان )الحاشية ٩(
 ٥٢

٥3  مجلس أوروبا، اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية لحامية األقليات الوطنية، الحقوق اللغوية لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية مبوجب االتفاقية اإلطارية، التعليق املواضيعي رقم 3، 

ACFC/44DOC(2012)001Rev، بتاريخ متوز/يوليه ٢01٢.
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مع وبني األقليات، ومع أعضاء األغلبية، مثل توفري محفزات لوسائل اإلعالم اللغوية الخاصة من خالل التمويل ومنح 
تراخيص الرتددات املسّهل، وذلك ليك تزداد فرصهم يف الوصول إىل وسائل اإلعالم والتواجد فيها. 

وينبغي أيضا اعتامد سلوك مرن فيام يخّص وسائل اإلعالم املكتوبة كام ينبغي تبّني التكنولوجيا الجديدة بغية التصدي 
للتحديات الخاصة التي تواجه األقليات اللغوية خاصة األقليات الصغرية أو الشعوب األصلية.   ويف جميع الحاالت، يجب 

أن يتضّمن الدعم املايل أو غريه إجراءاٍت واضحًة وشفافة. وينبغي التفكري يف مسألة اإلعفاءات الرضيبية وغريها من 
الحوافز لدعم املطبوعات وقنوات البث اإلذاعي والتلفزيوين الناطقة بلغات األقليات.

املامرسات الجيدة والتوصيات:

 	 (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos يف املكسيك، توفر اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية
(Indígenas التمويل التفضييل الذي يسمح بالبث بنحو 30 لغة أقليات يف٢0 إذاعة محلية خاصة.  

أنشأت السلطات يف كوسوفو صندوق إعالم األقليات لتقديم املساعدة املالية وغريها لوسائل االعالم اإللكرتونية 	 
واملطبوعة الناطقة بلغات األقليات.  

يقتيض الترشيع الكندي أن نظام البث يجب أن »يعكس االزدواجية اللغوية والتعددية الثقافية يف املجتمع الكندي 	 
ومكانة السكان األصليني الخاصة«. وقد نتج عن ذلك منح تراخيص تفضيلية وترّددات بث لعدد كبري من محطات 

اإلذاعة املحلية الناطقة بلغات األقليات أو لغات السكان األصليني ومتويلها لدعم عملها. 

يف إسبانيا، فتقّدم الّسلطات يف كاتالونيا التمويل وتنازالت رضيبية لتعزيز وجود اللغة الكتالنية يف القطاع الخاص للنرش 	 
واإلذاعة والتلفزيون. 

يف روسيا، تتبع هيئة البث التابعة للدولة VGTRK وشكاتها الفرعية مبدأ التناسب عىل نطاق واسع.  وقد أّدى ذلك إىل 	 
إنتاج إذاعي وتلفزيوين يف املناطق التي يرتكز فيها الّسكان الناطقني بلغة التتار داخل وخارج تتارستان، مبا يف ذلك يف 

بريم وتيومني، يف حني تتلّقى األقليات الصغرية عموما وقت بث أقل مبا يتناسب مع حجمها وتركّزها.  

خّصصت أسرتاليا واملجر، اللّتان تضاّمن أقليات لغوية متفرقة عىل نطاق واسع وأصغر حجام، قناة تليفزيونية أو إذاعية 	 
عمومية وطنية ومتعّددة الثقافات واللّغات تبّث يف مختلف أنحاء البالد )SBS يف أسرتاليا، MR4 يف املجر( عىل الهواء 

وعب اإلنرتنت.  تبّث قناة MR4 برامج ملدة ساعتني يوميا يف العديد من اللّغات، الكرواتية واألملانية والرومانية والرصبية 
والسلوفاكية ، فضال عن برامج أقرص ملدة 30 دقيقة يف األسبوع لألقليات اللغوية السبعة الصغرى وبرنامج للروما ملدة 

ساعة واحدة خالل خمسة أيام يف األسبوع. وميكن أيضا مشاهدة هذه البامج باللغات 13 عىل شبكة اإلنرتنت.  

عندما يكون سكان بلد ما ثنائيي اللغة إىل حد كبري، ميكن أن ترُتجم البامج اإلذاعية والتليفزيونية يف الوقت نفسه 	 
أو تستخدم كلتا اللّغتني بالتبادل يف نفس البنامج، كام هو الحال يف بعض األحيان يف الكامريون وجزر الّسيشل 

ومورشيوس.
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7.4 الحقوق اللغوية يف األنشطة الخاصة 

ما املطلوب فعله؟

يجب أن يُكفل استخدام أي لغة أقلية يف جميع األنشطة الخاصة، سواء أاقتصاديًة كانت أم اجتامعية أم سياسية أم ثقافية 
أم دينية، مبا فيها عندما يتم هذا االستخدام أمام الجمهور أو يف األماكن العامة. 

ملاذا ينبغي فعله؟

إن الحرية الفردية يف املجال الخاص، مبا يف ذلك ما يتعلق باللغة املستخدمة، هي سمة أساسية من سامت املجتمعات 
الحرة والدميقراطية. ويرتتّب عىل ذلك أنّه – فيام عدا الحاالت االستثنائية التي تُعتب محدودة جدا والتي هي عىل سبيل 

الحرص يف القانون – ينبغي أن تكون إمكانية استخدام لغات األقليات يف األنشطة الخاصة مضمونة. 

كيف ينبغي فعله؟ 

مبا أّن اللغة هو شكل من أشكال التعبري، يجب أن يُسمح لألطراف الخاصة باستخدام لغات األقليات فيام بينهم، مبا يشمل 
بشكل مرئياً أو مسموعاً من قبل اآلخرين يف األماكن العامة. وتتمتع اللغة املستخدمة يف األحاديث الخاصة بنفس الحامية.

ويجب أن يُحرتم استخدام لغات األقليات يف الفعاليات الثقافية٥4 أو االنتخابية٥٥ الخاصة يف إطار الحرية اللغوية.

إّن استخدام لغة أقلية من قبل أحد الوالدين ال ميكن أن يستعمل كمسّوغ مرشوع لحرمانه من حضانة الطفل. 

إّن تعزيز وحامية اللغات الرسمية هو هدف مرشوع، لكن يجب أال يُفرّس بطريقة تؤدي إىل عرقلة استخدام لغات 
األقليات يف األمور الخاصة.٥6 ويجب أاّل يكون استخدام إحدى اللغات الرسمية جنبا إىل جنب مع لغات أخرى مفرطاً أو 

مكلّفاً أو غري ذلك من القيود غري املسموح بها.

أولوسوي وآخرون ضد تركيا، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 03/34797، بتاريخ 3 أيار/مايو ٢007.
  ٥4

٥٥  سوكران أيدين وآخرون ضد تركيا، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 06/49197، بتاريخ ٢٢ كانون الثاين/يناير ٢013.

باالنتني وديفيدسون وماكنتاير ضد كندا )الحاشية ٨(.
  ٥6

عىل أّي أساس قانوين ملزم أو غريه من األسس ميكن فعله؟

املادتان 1٩، و٢6، و ٢7، من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )األمم املتحدة(	 

املادة ٥ يف فقرتها الفرعية )د( )٨( واملادة ٩ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم املتحدة(	 

املادتان 13، و30 من اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة(	 

املادة 14 + املادة 10 و14 + املادة 11 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )مجلس أوروبا( 	 

املادة 10 يف فقرتها الفرعية )1( من االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية )مجلس أوروبا(	 

املادة ٢ من إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )األمم املتحدة(	 

التوصيات 4، و6، و٨، و1٢ من توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 
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املامرسات الجيدة 

يف كندا، اعتمدت السلطات يف كيبيك قوانني تراعي لغة الفرد الخاصة التي يختارها يف شؤونه الخاصة من خالل عدم 	 
تقييد استخدام اللغة املفّضلة عىل العالمات الخاصة، لكن مع املطالبة بوضع اللغة الرسمية يف مكانة مهيمنة. وهذا 
يدل عىل كيف ميكن للدولة الجمع فعليا بني الهدف املرشوع املتمثل يف تعزيز وحامية لغة رسمية، وبني عدم عرقلة 

حق الفرد يف استخدام اللغة التي يختارها يف أموره الخاصة، مبا يف ذلك العالمات الظاهرة للجمهور العام.

يف الواليات املتحدة تم اعتامد مبادئ توجيهية واضحة يف بعض الواليات بشأن متى يجوز طلب االستخدام الحرصي 	 
للغة رسمية يف محيط العمل، ومتى ال يجوز منع أحد املوظفني أو أي شخص آخر من استخدام لغته الخاصة، مبا فيها 

لغات األقليات.٥7

٨.4 مشاركة األقليات يف الحياة العامة ومشاركتهم اللغوية

ما املطلوب فعله؟

يشكل استخدام لغات األقليات يف العمليات االنتخابية واالستشارية وغريها من عمليات املشاركة العامة، حيثام كان ذلك 
ممكنا، خطوًة من الخطوات الرامية إىل تشجيع مشاركتهم الفعالة يف الحياة العامة وإىل تسهيلها. ويف املناطق التي يرتكز 
فيها الناطقون بلغة األقلية وبأعداد كبرية، ينبغي أن تتوفر املعلومات االنتخابية، وأوراق االقرتاع والوثائق العامة األخرى 

املتعلقة باالنتخابات أو التشاور مع الجمهور والفعاليات التشاركية بتلك اللغة.

ويجب أن يسمح باستخدام لغات األقليات عىل امللصقات ويف الوثائق واالجتامعات وغريها من أنشطة األحزاب السياسية 
واملنظامت غري الحكومية وجامعات الضغط واألفراد. 

ملاذا ينبغي فعله؟

من بني التدابري األكرث فعالية لزيادة مشاركة األقليات يف الحياة العامة استخدام السلطات للغات األقليات حيثام كان ذلك 
ممكنا، مبا يف ذلك يف املجال االنتخايب أو السيايس. وتشمل النتائج اإليجابية ارتفاع معدالت اإلقبال عىل التصويت وزيادة 
التواجد يف الهيئات املنتخبة واملشاركة يف الحياة السياسية وشعور عام متناٍم بااللتئام بالدولة. وتتأثّر عملية االندماج يف 
الحياة العامة إيجاباً عندما تُستخدم لغات األقليات وفقا ملبدأ التناسب. وعىل العكس من ذلك، يؤدي يف بعض األحيان 
منع استخدام لغات األقليات يف املجال السيايس من قبل األحزاب السياسية أو املنظامت غري الحكومية أو األشخاص إىل 

شعور بالعزلة والرفض. وتشري كذلك األدلة إىل أن شوط الكفاءة اللغوية يف االنتخابات قد تكون فقط متييزية، بل تدفع 
أيضا إىل إضعاف مشاركة األقليات يف االنتخابات والشؤون العامة. 

ومن الواضح أن التدابري واآلليات املوضوعة لضامن مشاركة األقليات الفعالة يف الحياة العامة، مبا يف ذلك وضع مخطط 
إلزالة العقبات، تؤدي إىل زيادة مستويات اإلدراج داخل الدولة. 

 (US Guidelines on Discrimination because of National Origin): <www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c-املبادئ التوجيهية للواليات املتحدة بشأن التمييز بسبب األصل القومي
 ٥7

23c33ef4cf089f166b9e143789066bc&node=29:4.1.4.1.7&rgn=div5#29:4.1.4.1.7.0.21.7>.
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كيف ينبغي فعله؟

ينبغي توفري أوراق االقرتاع والوثائق اإلعالمية املتعلقة باالنتخابات واملشاورات وغريها من عمليات صنع القرار يف الحياة 
العامة، بلغة األقلية إىل درجة معقولة، يف املناطق التي يرتكز فيها أعداد كبرية من الناطقني بها.٥٨  ومن املرجح أن يؤدي 

ذلك إىل رفع مستوى معرفة األفراد وزيادة املشاركة والرفع من إدراج واندماج األقليات. 

ويجب التفكري وتسهيل استشارة األقليات ومشاركتها ومتثيلها ونفوذها الّدال يف هيئات صنع القرار واملسارات التي تؤثر 
عليها من أجل إعالم أفضل لصناع القرار وتعزيز التعاون بني السلطات واألقليات.

كام ينبغي عىل سلطات الدولة أيضا بّث البامج يف التلفزيون واإلذاعة العمومية بلغات األقليات املوّجهة خصيصاً نحو 
الحمالت االنتخابية والعمليات االستشارية األخرى. ويؤدي ذلك إىل زيادة فعالية التواصل بني السلطات واألقليات، وبالتايل 

إىل زيادة مشاركة األقليات يف الحياة العامة.

يعتب استخدام السلطات االنتخابية وسياسيي األغلبية للغات األقليات يف االجتامعات العامة وعىل منشورات الحمالت ويف 
التغطيات اإلعالمية خطوة إيجابية يف التواصل مع الناخبني من األقليات. 

ويجب أن تكون الرشوط اللغوية للتصويت أو املشاركة السياسية غري متييزية. فاستبعاد األفراد من التصويت أو من 
الرتشح ملنصب بسبب لغتهم أو عدم إتقانهم للغة الرسمية للدولة له عواقب خطرية للغاية. ويحول دون املشاركة يف 

الحياة العامة، ويكون بصورة عامة ترصفاً متييزياً.

وميكن أن يكون الحرمان من املواطنة بسبب املتطلبات اللغوية عقبة كأداء يحول دون املشاركة يف الحياة العامة للدولة. 
وإذا كان متطلب اللغة تعسفياً أو من دون أساس وجيه، فيمكن اعتباره ترصفا متييزياً يف حالة األقليات.٥٩ 

<http:// ،)٢001 ،منظمة األمن والتعاون يف أوروبا: وارسو( Guidelines to Assist National Minority Participation in the Electoral Process،مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 ٥٨

<www.osce.org/odihr/elections/17569?download=true، ص. 16.

حالة الجنسية الكوستاريكية )الحاشية 17(.
 ٥٩

عىل أّي أساس قانوين ملزم أو غريه من األسس ميكن فعله؟

املادتان ٢٥ و٢6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )األمم املتحدة(	 

املادة ٥ يف فقرتها الفرعية )ج( من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم املتحدة(	 

املادة 14 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان + املادة 3 من البوتوكول رقم 11 املضاف إىل هذه االتفاقية )مجلس أوروبا( 	 

املادتان 4 و10 من االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية )مجلس أوروبا(	 

املادة 10 من امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات )مجلس أوروبا(	 

املادة ٢ يف فقرتيها الفرعية )٢( و)3( من إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )األمم املتحدة(	 

التوصية رقم 11، و1٥، من املذكرة التوجيهية األمني العام لألمم املتحدة بشأن التمييز العنرصي وحامية األقليات )٢013(	 

التوصية رقم 13 من توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 

توصيات لوند بشأن مشاركة األقليات القومية مشاركًة فعالة يف الحياة العامة )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(	 
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 املامرسات الجيدة 

يف االنتخابات االتحادية يف الواليات املتحدة، يكفي 10000 أو أكرث من أعضاء األقليات أو ٥٪ من منطقة تعداد لطلب 	 
استخدام لغة األقلية يف املنشورات االنتخابية واملساعدة يف التصويت. وتشمل هذه املساعدات اإلعالنات والدعاية 

واإلعالم وحتى املساعدة الشفهية. تتوفّر املنشورات االنتخابية واملساعدة بأكرث من 1٢ لغة يف الواليات املتحدة 
األمريكية بغية إزالة العقبات التي تعرتض املامرسة الفعلية لحق التصويت وبغية تشجيع املشاركة يف الحياة العامة. 

وميكن تسجيل الناخبني أيضا باللغة الصينية واليابانية والكورية واألسبانية والتاغالوغية والفيتنامية. 

يف الهند، تؤدي نفس االعتبارات واستخدام العديد من اللغات يف إطار االتحاد والقوانني واللوائح الحكومية واملحلية إىل 	 
استخدام أكرث من 30 لغة يف جميع أنحاء البالد. 

يف كرواتيا، ميكن للناخبني املنتمني إىل أقليات التصويت لقامئة وطنية عامة أو لقوائم محددة من األقليات. تحصل 	 
الجامعات السكانية الكبرية مثل األقليات املجرية والرصبية واإليطالية كل واحدة عىل مقعد واحد ، يف حني تتجمع 

األقليات الصغرية معا النتخاب نائب واحد فيام بينها. 

يف نيوزيلندا، تتوفّر املعلومات االنتخابية يف ٢6 لغة مبا يف ذلك لغة اإلشارة. 	 

يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، سمح إنشاء دائرة انتخابية تشمل شوتو أوريزاري حيث ترتكز أقلية الروم 	 
بانتخاب ممثل عن هذه الجامعة.

يف اململكة املتحدة، باإلضافة إىل اللغة اإلنجليزية، تكفي إجادة اللغة الغيلية األسكتلندية أو الويلزية الستيفاء املتطلبات 	 
اللغوية للحصول عىل الجنسية. أما يف كندا، فإضافًة إىل اللغة اإلنجليزية، قد تكون إجادة اللغة الفرنسية مطلوبًة.

يف سويرسا، إجادة اللغة األملانية أو الفرنسية أو اإليطالية أو الرومانش كافية فيام يتعلق باملتطلبات اللغوية للحصول 	 
عىل الجنسية. 

يف الرنويج، تتوفر املعلومات االنتخابية بثامين لغات مبا يف ذلك باللغة السامية. تتوفر صناديق االقرتاع أيضا باللغة 	 
السامية النتخابات مجلس النواب السامي للسكان األصليني.

توفّر بوليفيا وإثيوبيا وفنلندا والباراغواي وروسيا وسنغافورة وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكثري من الدول املنشورات 	 
واملعلومات االنتخابية يف عدد من لغات األقليات.
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أدوات وموارد إضافية مبادئ توجيهية قانونية ووثائق رسمية ذات صلة

 http://،إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية   .1
www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx

 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/،تقرير الخبرية املستقلة املعنية بقضايا االقليات   .٢
RegularSession/Session22/A-HRC-22-49_ar.pdf

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/تقارير اخرى صادرة عن املقررة الخاصة املعنية بقضايا االقليات   .3
  SRMinorities/Pages/Annual.aspx

توصيات محفل األمم املتحدة املعني بقضايا األقليات بشأن تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية    .4
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/،)أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )باإلنجليزية

ForumIndex.aspx

النهوض بحقوق األقليات وحاميتها: دليل للمدافعني عنها )األمم املتحدة(،   .٥ 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_ar.pdf

حقوق األقليات: املعايري الدولية وإرشادات بشأن تطبيقها )منظمة األمم املتحدة(،  .6 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_ar.pdf

األقليات املهمشة يف برمجة التنمية: دليل املوارد واألدوات لبنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(   .7
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UNDPMarginalisedMinorities.pdf ،)باإلنجليزية(

مجموعة مواد للدعوة لتعزيز التعليم متعدد اللغات: إدماج املستبعدين )منظمة اليونسكو()باإلنجليزية(،  .٨ 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001521/152198e.pdf

مبادئ توجيهية بشأن اللغة والتعليم )منظمة اليونسكو( )باإلنجليزية(،   .٩ 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf

ملاذا تهم اللغة يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )منظمة اليونسكو( )باإلنجليزية(،   .10 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002152/215296E.pdf

التعليق املواضيعي رقم 3 حول الحقوق اللغوية لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية مبوجب االتفاقية اإلطارية   .11
 الصادرة عن مجلس أوروبا، )مجلس أوروبا( )باإلنجليزية(،

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_CommentaryLanguage_en.pdf

توصيات أوسلو املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(، )باإلنجليزية(،  .1٢ 
http://www.osce.org/hcnm/67531

توصيات الهاي املتعلقة بالحقوق اللغوية لألقليات القومية )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(، )باإلنجليزية(،  .13 
http://www.osce.org/fr/hcnm/32184
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املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام لغات األقليات يف بث وسائل اإلعالم )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(،   .14
 )باإلنجليزية(، 

http://www.osce.org/hcnm/32310?download=true

املبادئ التوجيهية املتعلقة مبساعدة مشاركة األقليات الوطنية يف العملية االنتخابية )منظمة األمن والتعاون يف   .1٥
 أوروبا(، )باإلنجليزية(،

http://www.osce.org/odihr/elections/17569?download=true
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مصادر أخرى 

 Action Research on Mother Tongue-based Bilingual Education: ،اليونيسيف ووزارة التعليم والتكوين الفيتنامية
http://www.،٢01أيلول/سبتمب ٢ ،Improving the equity and quality of education for ethnic minority children in Viet Nam

un.org.vn/en/publications/publications-by-agency/doc_download/312-action-research-on-mother-tongue-based-

bilingual-education-improving-the-equity-and-quality-of-education-for-ethnic-minority-children-in-viet-nam.html

بالدوين، يس.، وتشامبان، يس. وغراي، زي.،  Minority Rights: The Key to Conflict Prevention)املجموعة الدولية لحقوق 
 http://www.minorityrights.org/download.php@id=174)٢007 ،األقليات: لندن

 بنسون، س.،Mother Tongue-based Teaching and Education for Girls  )اليونسكو: بانكوك، ٢00٥(.
://unesdoc.unesco.org/images/0014/001420/142079e.pdf

 Language, Rights and Power: The Role of Language in the Inclusion and Exclusion of Indigenous ،.دي فارين، ف
 http://.)٢011 آلية خباء األمم املتحدة املتعلقة بحقوق الشعوب األصلية )مفوضية حقوق اإلنسان: جنيف Peoples،

www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/StudyLanguages/FernandDeVarennes.doc

أوان، إ. وغالنز، س. )ناشون(. Optimising Learning, Education and Publishing in Africa: The Language Factor )معهد 
اليونسكو للتعلم مدى الحياة / جمعية تطوير التعليم يف أفريقيا: هامبورغ/تونس العاصمة، ٢011(

 Improving the Quality of Mother Tongue-based Literacy and Learning: Case Studies from Asia, Africa and ،اليونسكو
South America )مكتب اليونسكو اإلقليمي للتعليم آلسيا واملحيط الهادئ : بانكوك، ٢00٨(.

 Why and How Africa Should Invest in African Languages and Multilingual،اليونسكو، معهد التعلم مدى الحياة
http://unesdoc. ،)٢010 ،اليونسكو: هامبورغ( Education: An Evidence- and Practice-based Policy Advocacy Brief

unesco.org/images/0018/001886/188642e.pdf

 http://siteresources..)٢00البنك الدويل: واشنطن، العاصمة، ٥( In their own Language: Education for All ،البنك الدويل
worldbank.org/EDUCATION/Resources/Education-Notes/EdNotes_Lang_of_Instruct.pdf
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