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  لالندثارعّرضها  وتحيوية اللغات
  

الخاصفريق خبراء اليونسكو  المعني   رباللغات المهددة باالندثا
  

)1(  في المقدمة -1
  التاريخ الحديث

)2( وع اللغوي   شجيع  التن الم حديث    في ة اليونسكو الفّعال  مشارآةإّن   ت د  في الع ة، إال أنه   للة العه  اغاي
ود      ت ادرات تع ى مب ى  ستند إل دين المنصرمين   ا  إل رن الماضي،      ات،ي في الثمانين  ف .لعق دأت    من الق  ب

الم          افي في الع ّوع الثق  .اليونسكو بتسليط الضوء على التنّوع اللغوي آعنصر حاسم من عناصر التن
امج    في الي  التراث الثقافي غير المادي   ، أطلق قسم    بقيادة الراحل ستيفن وورم   و اب  "ونسكو برن الكت

ددة    دثار األحمر للغات المه سكو    و ".باالن دما أطلقت اليون د ًامشروع عن ع   " هو  ًا جدي إعالن روائ
دالتراث الشفوي وغير المادي شرية  ام  " للب ة    1997ع م تكن اللغ ا  ذ بحدّ ، ل ُماته ه في   .رجة    إال أن

ول هر أيل بتمبر/ش ال  2001 س ة إلع ة الدولي ي اللجن شارآون ف ضع  ، أوصى الم أن ت ع ب ن الروائ
ددة     ًا خاصًا باللغات المه دثار  اليونسكو برنامج ى مشروع الروائ   ة باإلضاف ،باالن ام   .ع إل  وفي الع

 العام لليونسكو على أهمية التنّوع اللغوي من خالل         للمؤتمرون  ذاته، شّددت الدورة الواحدة والثالث    
  .هاعتماد اإلعالن العالمي المتعّلق بالتنوع الثقافي وخطة عمل

ددة  ات المه ي باللغ اني المعن ؤتمر الث د وفي الم ذي انعق دثار ال ي الباالن ام ف و  (2001ع ي آيوت ف
ددة  مشروع  آجزء من    )3(اللغات المه دثار   ادئ  في باالن دا ، )   المحيط اله سكو   ب  واضحًا أّن اليون

ددة ات المه دافعين عن اللغ دثار والم و باالن سه، وه شجيع  يتقاسمون الهدف نف وع اللت ويالتن  .غ
اوا  "وخالل المؤتمر، اتفق   و أيك ذاك منصب       ()Noriko Aikawa" (نوريك شغل آن ان ي ذي آ ال

سان وم اإلن دولي لعل ز ال دير المرآ روس"و، )م ل آ اهيتو "، و)Michael Krauss" (مايك أوس
ا را "، و)" (مياووآ أآي Osamu Sakiyama اآياما "، و) امو س " (أوس Osahito Miyaoka
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Akira Yamamoto( ّى أن الق ه آن األوان ، عل داءإلط سيق ول ن اون اللتن ين تع ب
   . ومنظماتهمة وعلماء اللغالتنوع اللغويالمدافعين عن 

دثار  ات لخطر االن سألة تعّرض اللغ ة م دة لمعالج ًة جدي سكو مرحل دأت اليون ن .ب ق م ل فري  وعم
شرين                  ةعلماء اللغ  سكو من ت اون مع اليون ة بالتع دافعين عن اللغ وفمبر /انيالث  والم ى   2001 ن  حت

ارس/آذار ى 2003 م ع عل ادئ  وض ن المب ًة م دروا مجموع ة، وأص ة اللغ يم حيوي رق لتقي  ُط
  .تعرضها الحقًاسالتوجيهية سن

ى  ة عل ذه الوثيق ّددت ه مة ش ة حاس ى  نقط ّين عل ه يتع ا أن ل مفاده ين العم آ ع  لالمعني د م دًا بي  ي
أي آما أن    .إحيائهاوصونها  تجاه توثيق اللغات و   افي  االندثار  مهددة ب لااللغات  المجتمعات المعنية ب  
   .ال بّد من أن يكون متبادًال وتعاونيًالمهددة باالندثار االمعنية باللغات عمل في المجتمعات 

راء        الوطنية  ، نظمت اليونسكو مع اللجنة      2003 مارس/وفي آذار  اع الخب سكو اجتم ة لليون الهولندي
سكو في دعم          ) 4(االندثار  مهددة ب ال برنامج صون اللغات     آجزء من الدولي   د دور اليون بهدف تحدي

زه  لغات العالم المهددة باالندثار    شارآون أ   وضمّ  . وتعزي رادًا    الم ة باللغات        ف من المجتمعات المعني
  : االجتماع بصورة خاصة إلىوقد رمى . ومنظمات غير حكوميةلغةلمهددة باالندثار وعلماء ا

فصياغة  )1 ر ا تعري ات لخط رض اللغ ات    لتّع رض اللغ يم تّع ايير لتقي دثار ووضع مع الن
دثار   ر االن ة    (لخط ى وثيق ة عل ن الموافق تج ع ذي ن ها   "ال ر تعّرض ات وخط ة اللغ حيوي

  ") لالندثار
مراجعة وضع اللغات في مختلف مناطق العالم  )2

تحديد دور اليونسكو  3( 
اقتراح ل )4 دم ب دير لالتق ام الم ة  لع تراتيجيات اآليل ات واالس شأن اآللي سكو ب ى صون ليون إل

   .هوتعزيزالتنوع اللغوي والثقافي في العالم اللغات المهددة باالندثار وإلى صون 
  

  هدف الوثيقة 
ة  دثار"ُوضعت وثيق ات وخطر تعّرضها لالن ة اللغ ات " حيوي ة باللغ ات المعني ساعدة المجتمع لم

ة وال          ( والمعّلمين واإلداريين    ةوعلماء اللغ  ة والوطني يهم الحكومات المحلي ة   بمن ف ) منظمات الدولي
ددة          ة اللغات المه يح    و .على إيجاد سُبل لتعزيز حيوي سعة     ُتت ا       العوامل الت ة التي شّددت عليه  الوثيق

ة  ات الماس د الحاج ة تحدي راف المعني ي   .لألط ة ف ة فوري الء أهمي در إي االت، يج م الح ي معظ  وف
ة واد : المجاالت التالي ة، الم ق اللغ ةتوثي ة االتربوي اء اللغ دريب علم دريب مدّرسي ، ت ين، ت لمحلي

الي      عم التق اللغات، المبادرات الجديدة للسياسات، توعية الرأي العام، الد        ثًال  (ني واللوجستي والم م
  .)ؤسسات الدوليةوالمنظمات غير الحكومية، والحكومات المحلية، والم ،علماء اللغة

  
  المهام الراهنة والمستقبلية 

اء لغا دة إلبق ديات جدي الم تح زىيواجه الع ًة وذات مغ ه حي د آن األوان لكي .ت شارك  لق شعوب تت
افي     تنّوالقائمة على   نقاط القوة   وتستند إلى   مواردها  في  العالم   ا اللغوي والثق ك       .عه ويترّتب عن ذل

ستويات      اتق ة الم ة،         : سم الموارد على آاف ة فردي ة    اتموع المجاألخصائيون في لغ ، ةالمحلي اللغوي
   . والمنظمات الحكوميةمؤسسات آما الالمنظمات غير الحكومية،
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ة باللغات لصون                  يأخصائييمكن  ل دعم للمجتمعات المعني أمين ال  اللغات تحديد ما هو مطلوب وت
، يجدر   باالندثار الدعم لتعزيز لغاتها المهددة   اللغوية  المجموعات  عندما تتطّلب   و .لغاتها وتعزيزها 

ذ          باألخصائيين في اللغة أن يجعلوا مهاراتهم متوافرة لكا        ة المجتمعات في مجال التخطيط والتنفي ف
يم در و .والتقي ة يج ة بالمجموع ي اللغوي تهمواألخصائيين ف شارآواأن  لغ ًا  ي ة مع ي آاف لف  مراح
شاطات بصورة      تنشيطعملية   ذه الن دعم له  اللغة، وينبغي على المنظمات الوطنية والدولية توفير ال
   .مستمرة

ام    لليونسكو اجتماع الخبراء الدوليشّكل   د ع ة   2003الذي انعق ًة تاريخي دفاع عن اللغات    محط  لل
دثار ددة باالن ويأ إذ المه وع اللغ شكلة صون التن ى م ة إل اه األسرة الدولي ه لفت انتب ة و .ن من جه

سكو              أبدىأخرى،   ادي في اليون ر الم افي غي راث الثق سم الت تعداده  ق ة    اس شر        لتأدي ارز في ن دور ب
ات د  و.المعلوم ام ق دير الع د الم امج    ل أّآ ة للبرن ادرات عام وير مب ه بتط سكو التزام اص ليون الخ

ه   إنشاء صندوق  من خالل2005 و2004باالندثار لعامي  باللغات المهددة شطة انطالقت وفي   .ألن
   .المستقبل القريب، سيتّم تشكيل فريق استشاري ذي تمثيل عالمي

سكو    امج اليون ددة    يتوّقف تأثير برن دثار الخاص باللغات المه ى    باالن رة عل شارآة   بصورة آبي الم
وع اللغوي        ةالنشيط شارآة ، أي   لعلماء اللغة والمدافعين عن التن شيط  الم ل      ة الن ى المدى الطوي  . عل

ى      أفراد المجتمعات وليس الدخالء      ّنال أ إ اتهم أ  هم الذي يعملون عل ك و يمتنعون عن  صون لغ  . ذل
ة   نونها ويعزّ الخيار خيارهم ليقرروا ما إذا آانوا سُينعشون لغاتهم ويصو        ف ة طريق ا أم ال وبأي  .زونه

ذلك،  دفوب ى أن ت ته ة إل ذه الوثيق دة أتي بالف ه ى ائ اء اللغ عل ات وعلم راد المجتمع ين ةأف  المعني
  .وممثلي المنظمات

   
  د بالخطر  التنوع اللغوي مهّد-2

(Chamicuro " (شاميكورو"أحلم بلغة "
  حد أحكي أحالمي أل  أنولكن ال يمكنني

  "شاميكورو" تي، لغة لغيتكلم ا الألّن أحد
  "من بقيآخر ألنني أشعر بالوحدة 

"  Natalia Sangama  "  ناتاليا سانغاما(
  )1999، "شاميكورو"ناطقة بلغة سيدة مسنة 

  
ة    ف .التنّوع اللغوي ضروري للتراث اإلنساني     ة الثقافي  د  تجسّ كل لغ ا     ةالحكم ع به دة التي يتمّت  الفري

عب اش سارة   . م شّكل خ ذلك ت شرية برمّ   أي وب سارًة للب ة خ الغ زال و .ته ًا  6000ال ت ة تقريب  لغ
ادرات     .موجودة حتى اليوم، الكثير منها مهّدد بخطر االندثار    ة، ولمب ق اللغ  وثمة حاجة ماسة لتوثي

 إّن الجهود التعاونية    .لسياسات، ولمواد جديدة من شأنها تعزيز حيوية هذه اللغات        في مجال ا  جديدة  
ات  ذلها المجتمع ي تب ة      الت ر الحكومي ات غي ات والمنظم ي اللغ صائيون ف ات واألخ ة باللغ  المعني

د  ذا التهدي ة ه تكون ضروريًة لمواجه ات س ات  .والحكوم دعم للمجتمع اء ال ة لبن ة ماس ة حاج  وثم
  .دة باالندثار المهّدهاغاتل أدوار جديدة ذات مغزى لتأمينالمعنية باللغات في جهودها الرامية إلى 

راض دما تكون في طريقها نحو       عن ثاردنمهددة باال  تكون لغةٌ  ة    .االنق ا   وتواجه لغ دما      م  الخطر عن
أآثر    التحدث بها، فيستخدمونها في عدد متدني       عن   ناطقوهايتوّقف   مجاالت التواصل،    من   أآثر ف

ى آخر          وي ل إل ان في صفوف                     .توّقفون عن نقلها من جي د، أآ ا من متحدث جدي ه م ي أن ك يعن  وذل
الصغار  .الكبار أو 
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والي ينطق  ارب  % 97ح سبة ُتق الم بن كان الع ن س الم% 4م ات الع ن لغ ل، ينطق .م ي المقاب  وف
 يخضعوبذلك،   .)142، ص   1996برنار،  (من لغات العالم    % 96 ـمن سكان العالم ب   % 3حوالي  

تكلم  حتى اللغات التي .يل جدًا من الناس   ئمه إلشراف عدد ض   بمعظ في لغات العالم     االختالف ا  ي  به
اطقين الآالف وآالف  سبها ن د يكت م يُع ّل ف .األوالدل ى األق ددها  % 50عل الغ ع الم الب ات الع ن لغ م

ائدة من اللغات بلغات      % 90نقّدر أنه يمكن استبدال حوالي      و .تخسر ناطقين بها   لغة   6000  في   س
   . والعشرينديأواخر القرن الحا

ان      ة آاالرته وى خارجي ن ق ًا ع دثار ناتج ات لالن ّرض اللغ ر تع ون خط د يك سكري أو ق الع
سلبي                         ة آالتصّرف ال وى الداخلي ببه الق د يكون س افي أو التعليمي أو ق االقتصادي أو الديني أو الثق

ا      الضغوطاتغالبًا ما تنبع    و .لمجتمع حيال لغته الخاصة      الداخلية من ضغوطات خارجية، وآالهم
ربط      الكثير من   وبات .ران انتقال التقاليد اللغوية والثقافية بين األجيال      يعّث شعوب األصلية التي ت ال

ا د أّن لغاته ا تعتق اعي المحروم بثقافته اوضعها االجتم اء عليه اء اإلبق ستحّق عن ل هي تهم ف. ال ت
ة أو           لغات ة االجتماعي ز التعبئ يش وتعزي ة الع ق لقم ز لتحقي ي التميي ل تخّط ى أم ا عل ا وثقافاته ه

  . السوق العالميةاالندماج في
 فكل  .والبيئية الفريدة التي ال ُتعّوضتاريخية  المعرفة الثقافية وال  خسارة  انقراض آل لغة    نجم عن   ي

إلجابة لشّكل المفتاح   تي لغة قد    أإّن معرفة     وبذلك، .لغة هي تعبير فريد عن التجرية البشرية للعالم       
ا        آلما انقرضت لغة، قلّ    و .عن األسئلة األساسية التي يطرحها المستقبل      راهين التي تمّكنن من  ت الب

ة             ووظيفتها اط ترآيبة اللغة البشرية   أنمفهم   ة البيئي ، واإلنسان قبل التاريخ، وصون مختلف األنظم
تهم آخسارة           الناطقون به  يعتبرفضًال عن ذلك، قد      .في العالم  ويتهم ال  ذه اللغات خسارة لغ ة عرقه  ي
   .)1998 وهايل، 1992برنار،  (ةاألصليوالثقافية 

  
ادي خسارة          ى تف ة إل سّنى            تتكّلل األعمال اآليل وع اللغوي بالنجاح فقط إذا ت ى صون التن ة وإل  اللغ

اة العصرية ضمن المجتمع                   معاصرة أدوار   تأمين ات الحي سّد متطّلب ات ل  ذات مغزى للغات األقلي
المي  وطني والع سياقين ال ي ال ذلك ف ضّمن األدوار .وآ ذه المعاصرة وتت تخدام ه زى اس  ذات المغ

ارة   ي التج ة وف ا اليومي ي حياتن ات ف ون اللغ ة والفن يم والكتاب الم/ووالتعل ائل اإلع ون .أو وس  ويك
دعم  ات اال سياسي للمجتمع صادي وال ةاالقت ات الوطني ة والحكوم واء  لمحلي ّد س ى ح ضروريًا عل
   . مثل هذه األدوارلتأمين

ات آأساس            موثوقة لمعلوماتثمة حاجة ماسة في آافة الدول تقريبًا          أآثر بشأن وضع لغات األقلي
   .مية إلى دعم اللغة على آافة المستوياتود الراهللج
  

  الخلفية
  : يتضّمن الميثاق التأسيسي لليونسكو صون التنوع اللغوي واستمراريته آمبدأ أساسي في سبيل

ق عرى                   " ى توثي ة، عل م والثقاف المساهمة في صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق التربية والعل
ات األساسية    التعاون بين األمم، لضمان االحترام الشا  سان والحري مل للعدالة والقانون وحقوق اإلن

م المتحدة                  لكافة الناس   دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، آما أقرها ميثاق األم
  )، المادة األولىالميثاق التأسيسي لليونسكو (." الشعوبلسائر

شرح و اوا "ي و أيك ه، ) 13، ص 2001" (نوريك ذا ال "أن ًا له رامج   وفق سكو ب ّورت اليون دأ، ط مب
ة         ترمي إلى تعزيز اللغات آأدوات     يلة هام ة، وآوس ا الم        للتعليم والثقاف ارآة في   شيمكن من خالله

   ."يةالحياة الوطن
  : ويرمي المشروع إلى.باالندثار الكتاب األحمر للغات المهددةتضّمنت هذه البرامج 
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ددة    جمع معلومات حول اللغات المه دثار   )1 شكل م باالن تظم  ب ا في  (ن ك بم  وضع اللغات    ذل
  ؛)ودرجة الطوارئ للقيام بالبحث

تطوير األبحاث وجمع المواد حول اللغات المهددة التي لم تحظ أو بالكاد بأي نشاط يذآر،                )2
ك التي          يما تل ا، الس ة وغيره ا مثل اللغات النائي ة   له ة علمي ة   أهمي ة نظر   للمقارن  من وجه

   ؛آذلك اللغات المهددة باالندثار المباشر، و والتاريخية األلسنيات الرمزيةعلوم
ة    االضطالع )3  بنشاطات ترمي إلى تشكيل لجنة مشروع عالمية وشبكة من المراآز اإلقليمي

 ؛ آمراآز اتصال لمناطق آبيرة على أساس االتصاالت الموجودة
.االندثاري ُأجريت حول اللغات المهددة بجيع نشر المواد ونتائج الدراسات التشت 4(  

  
 ال يأتي على ذآر هدف حاسم وهو العمل مباشرًة مع المجتمعات                   الكتاب األحمر  مشروع   إال أنّ 

ا و   في  المعنية باللغات المهددة باالندثار      ة وتطويره ا اتجاه صون اللغ ّد   . واستمراريتها إحيائه وال ب
اً                    أل ادًال ومتعاون دثار أن يكون متب ددة باالن ة باللغات المه ترّتب   وي .ي بحث في المجتمعات المعني
ىع دّ  ل ار أال يق ذا اإلط ي ه ادل ف ا    التب ل م سب مقاب دماتهم فح احثون خ ه م الب صلون علي نيح   م

ة  ة المجموع ل أن اللغوي شارآواب ع   ي ي المجتم ر ف شاط أآب ة بن شاريعهم  لجه صميم م ة ت  البحثي
   .وتنفيذها وتقييمها

شرين األول    إلأقّر المؤتمر العام لليونسكو با    سبق وذآرنا،   آما   وبر /جماع في ت  اإلعالن   2001 أآت
المي التنوعالع ق ب افي  المتعل ًا بالثق ود ، معترف وع الوج ين التن افي بصلة ب وع الثق وجي والتن يول

ة   األعضاء  الدول عملت وتوصي خطة العمل المرتبطة بأن       .والتنوع اللغوي  ،  والمجموعات اللغوي
  :  ما يليلضمانعلى اتخاذ خطوات 

  
شرية و       استدامة )1 وع اللغوي للب ر        التن دعم للتعبي وفير ال ر عدد ممكن من اللغات            ت عن أآب

   ؛ها ونشروابتكارها
شجيع  تشجيع التنوع اللغوي على آافة مستويات التعليم آلما أمكن       )2 دة في     وت م لغات ع تعّل

   ممكن؛أصغر سن
ة  )3 سيرة التعليمي ي الم ة ف ة التقليدي ج التربي ضاء دم د االقت ائل ،عن ى وس اظ عل دف الحف  به

بة صال المناس ه   االت ل وج ى أآم ا عل تفادة منه ة واالس ل المعرف ًا ونق محت . ثقافي  وإذا س
ام من خالل          ا إلى العالمي   الوصول، تشجيع   المجموعات اللغوية  لمعلومات في المجال الع

 .ين السيبرالمجالالشبكة العالمية، بما فيها تعزيز التنوع اللغوي في 
  

  دة باالندثاردعم اللغات المهّد
  ةاللغويالجماعات دور 

الم،  اء الع ة أنح ي آاف ات ف راد األقلي ل أف ةُيهم صالح -العرقي تهم األم ل دة لغ صورة متزاي ة ب اللغوي
   . والتعليم غير النظاميتربية األطفاللغات أخرى، بما فيها خالل 

ين المجتمعات       ة ومن ب ة -العرقي ة مجموعة متنوّ     اللغوي ال  عة من اآلراء ح  ، يمكن مراقب الفرص  ي
ا ستقبلية للغته دثار  .الم ددة باالن ات المه اطقين باللغ ر بعض الن ا ويعتب تهم األم تتراجع وأنه أّن لغ

صلةً هكذا غالبًا ما تكون   .غير عملية  رًا    وجهات نظر سلبية مت صاًال مباش اعي   ات -بالضغط االجتم
ذي   صادي ال ه ياالقت عمارس سائدة  مجتم ة ال دثار     إال .اللغ ددة باالن ات مه رين بلغ اطقين آخ أّن ن
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ة و            يحاولون م  ا باشرًة مواجهة هذه المخاطر التي تهّدد لغتهم وااللتزام بأنشطة استقرار اللغ  .إحيائه
ا            ،قد تشّكل هذه المجتمعات بيئات    و تّم فيه  آمراآز للعناية اليومية ومدارس أو على األقّل صفوف ي

   . بصورة حصريةالتحدث بلغتهم
دث       دخ    يفي نهاية المطاف، إن المتح يس ال ته  ل ونمن يصون   الء  ن ول ا ون أو يهمل  مغ ك،    .ه  إذا   ومع ذل

اراتهم       ضعوا مه ة أن ي صائيي اللغ در بأخ ددة، فيج ا المه ز لغاته دعم لتعزي ات ال ت المجتمع طلب
 . ويعملوا معهااللغوية –العرقيةتصّرف هذه األقليات ب
  

  الخبراء والجماعات اللغوية 
 وهذا .التوثيق هي األولى مهمتهم أّن  نووالناشط نووالمرّب ةاللغ علماء السيما ،اللغةخبراء يعتبر 
 فترّتب ،ةالثاني المهمة أما .وتحليلها وشرحها باالندثار المهددة باللغات المتعّلقة البيانات جمع يشمل
   .التعليمية البرامج في الفعالة مشارآتهم عليهم

  
 نتائجب همبحقوق يطالبون همنأ آما ،ثولبحل قواعدو شروط بوضع بها الناطقون اللغة أبناء ويطالب

 .النقض وحق الواعي القبول في الحق باآتساب مثًال يطالبونو .المستقبلي اواستخدامه ثوالبح هذه
 آيفية تحديد على بالقدرة عوايتمّت أن يريدون آما بالفائدة، النتائج عليهم ستعود آيف معرفة يريدونو

 ويريدون الخارج من لباحثينا مع متكافئة عالقة في يرغبون ذلك، إلى إضافةو .ثوالبح نتائج نشر
   .غيرهم أحد وال بها هم يتحكمون سيرورة في أساسية أدوار أصحاب يكونوا أن
  

  ؟ما العمل
مع تعّرض اللغات لخطر االندثار، آذلك تفاعًال مختلفًا   اللغويةالجماعات أفراد تمامًا آما يتفاعل

صل  وتّت.اللغويةالجماعات دم بها يتفاعل علماء اللغات والناشطون مع طلبات المساعدة التي تتق
  :هذه الطلبات بصورة خاصة بخمسة مجاالت أساسية لتعزيز اللغات المهددة باالندثار

تأمين مدّرسي لغات مدّربين على علم اللغة األساسية، :  األساسيالتربويالتدريب اللغوي و -1
  واد التعليميةوُطرق وتقنيات تدريس اللغة، وتطوير المناهج المدرسية، وتطوير الم

عاملي اللغة تدريب : في محو األمية ومهارات التوثيق المحليامة المستدتنمية تحقيق ال -2
، ها وتحليلتهاوآتابلغاتهم الخاصة  إذا اقتضى األمر وقراءة علم اإلمالءتطوير على  المحليين

 مراآز البحوث  بتأسيسفي هذا المجال إحدى االستراتيجيات الفعالة تقضي .تربوية وإنتاج مواد
 هم التعليمية الخاصةلدراسة موادالمتحدثين باللغات المهددة باالندثار المحلية حيث سيتّم تدريب 

  .مثل هذه اللغات وتعّلمهامفيد لتدريس لإّن محو األمية  .وتوثيقها وحفظها
وي، بما يجدر بالسياسات اللغوية الوطنية دعم التنوع اللغ:  وتطويرهادعم سياسة لغوية وطنية -3

 عدد أآبر من الباحثين االجتماعيين وعلماء يشارك ينبغي أن .فيها اللغات المهددة باالندثار
  . في صياغة سياسات لغوية وطنية فعالةمشارآًةاإلنسان والمتحدثين باللغات المهددة باالندثار 

في لليونسكو التربية في قطاع خصائيين شارك عدد من األ:  وتطويرهادعم السياسة التعليمية -4
 في  وخصوصا،1953منذ العام  ساعدت اليونسكو  و.تطبيق برامج شعبية لتدريس اللغة األم

 إال أّن تدريس .المواقف التي اتخذتها، في هذا التطوير من خالل الماضيةالسنوات الخمسة عشرة 
أي اللغات (وية اللغ-ال يشير إلى تدريس لغات األجداد في األقليات العرقيةغالبًا ما اللغة األم 

 إّن النموذج التعليمي األآثر .، بل إلى تدريس هذه اللغات آمواضيع مدرسية)المهددة باالندثار
لى ع السائدةاللغوية في المدارس ال يزال يستخدم اللغات -شيوعًا لتدريس أطفال األقلية العرقية
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سان في المجموعات              -5 وق اإلن ة تحسين الظروف المعيشية واحترام حق ة       :اللغوي  مع أن ال عالق
ى  اللغات مساعدة الحكومات     بإمكان علماء    لهم مباشرة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، ولكن      عل

ا ال تأخذ     على سبيل المثال،     .السكان المهمشين تحديد   ة    غالبًا م رامج التوعي روس نقص        ب ال في  حي
يما إذا   ب اإليدز أو برامج التخفيف من حّدة الفقر مجتمعات األقليات /المناعة البشرية ار، الس االعتب

وا وسطاء      ويمكن علماء اللغات والمربّ     و .ّميةاأل  هذه المجتمعات يغلب عليه طابع     آانت ن أن يكون
سانية      حيويين من خالل دعم المجتمعات في صياغة مطالب          وق اإلن ة والحق ا اللغوي شأن حقوقه ب

ل، .األخرى ي المقاب ب ف ك الخاصة تتطّل ل تل واد مث ة الم صحية بالرعاي ع أو  وأ ال تطوير المجتم
اهيم        و .تدريس اللغة التي ُأنتجت لهذه المجتمعات المهّمشة مساهمة األخصائيين          ل المف ّد من نق ال ب

   .والمحتوى بطريقة ذات مغزى ثقافيًا
  

  البيئي اللغوي والتنوع التنوع
 اُيشار إليه (238هناك ، الصندوق العالمي للطبيعةحددها  من بين تسعمائة إقليم إيكولوجي

 .ذات أهمية بالغة لصون الحيوية اإليكولوجية في العالم)  المائتين العالميةباألقاليم اإليكولوجية
ددًا آبيرًا من المجموعات العرقية  المائتين هذه، نجد ع العالميةومن بين األقاليم اإليكولوجية

   .ا الطويل في بيئتها معرفًة إيكولوجية غنية حول تاريخ حياتهتاآتسبإنها شعوب  .اللغوية
  

ال يكتشف  ف  .ن الحفظ البيولوجي والحفظ اللغوييومن المجدي وضع رسم بيان للموازاة الممكنة ب      
احثون االب وازاة بينهم ين   الم روابط ب ضًا ال ل أي سب، ب وع   فح الم والتن ي الع وجي ف وع البيول التن
شل الثقافي، باإلضافة إلى أسباب      /اللغوي ستويات ونتائجه          ف ة الم ى آاف وع عل ام      . التن رابط ه  إّن ال

ا    .أّن التنوع في الحياة هو آناية عن التنوع في الطبيعة والثقافة واللغة           يفترض  بحّد ذاته ألنه      هذا م
المحيط  " وأدخل مايكل آروس مصطلح      ."بيولوجي الثقافي التنوع ال "أطلقت عليه لويزا مافي اسم      

وي المحيط   "ـ ل  ةمشابه(ربط لغات العالم    تي  ت ال الشبكةلوصف  " اللغوي شبكة التي ت     ،  "الحي ربط ال
   .)74، ص 2001 في العالم، مافي، آروس، وياماموتو، اإليكولوجيةاألنظمة 

  
توثيقال  ، أداة صون

ا  التي لم يُعد     ،تستحّق اللغة  أمين    صونها و   نباإلمك شيطها   ت ى أآمل       ، أن استمراريتها وتن ق عل  توث
صدد     لغةال وتوثيق . وذلك ألّن آل لغة تجسد معرفًة ثقافية وإيكولوجية فريدة         .وجه ممكن   في هذا ال

ر ّدةأم باب ع ام ألس ي  -1 : ه ة ُيغن ى   -2ة، الفكريالخزان دًا عل ون جدي د يك ًا ق ورًا ثقافي ّدم منظ يق
 .اللغوية والثقافيةمعارفهم  على إعادة تنشيط يساعد العلماء األلسنيين و-3، الحاليةمعارفنا 

  
 

 7



   التوثيقالحاجة الماسة الىتقييم تعّرض اللغات لخطر االندثار و
  تنبيه

صعوبة       .إّن المجموعات اللغوية معّقدة ومتنوعة     سم بال ة يّت اك  . حتى أّن تقييم عدد المتحدثين بلغ  هن
ة ل         يم مدى حيوي دثار        ستة عوامل لتقي ة أو تعّرضها لخطر االن يم    ان آخر  ، وعامال  غ سلوك  ن لتقي ال

ق  لىالحاجة الماسة إ  اللغوية، وعامل إضافي لتقييم      ذه العوامل       . التوثي ًا، تكون ه ا ُجمعت مع  إذا م
ال يمكن استخدام عامل واحد فقط      و .التسعة مفيدة لتمييز الوضع االجتماعي اللغوي الشامل للغة ما        

   . أو ضرورة توثيقهالتقييم حيوية اللغة
  

  عوامل التقييم الرئيسة: تقييم حيوية اللغة
إّن اللغة المصّنفة    .ةة لتقييم حيوية اللغة، وال يمكن استخدام أّي منها على حد          ثمة ستة عوامل رئيس   

ار واحد        في مرتبة عالية     ى معي تنادًا إل رًا     اس ًا مباش ستحّق انتباه د ت اً ق ى حساب عوامل    وطارئ  عل
:ة هنا هي التاليةدلعوامل الستة المحّدإّن ا.أخرى  

 )1  انتقال اللغة عبر األجيال
للناطقين بهاالعدد الُمطلق   2( 

عدد السكان إجمالي من الناطقين نسبة   3( 
التغييرات في مجاالت استخدام اللغة   4( 

 )5 جديدة مجاالت ووسائل إعالممواجهة 
  )6 ومحو األمية تدريس اللغةلمواد 

  
   األجيالانتقال اللغة عبر: العامل األول

ت تنتق   ا إذا آان و م ة ه ة لغ يم حيوي ي تقي تعماًال ف ر اس ل األآث ر أم ال إّن العام ى آخ ل إل ن جي ل م
شمان( ّر.)1991، في صنيف تع ن ت ى  ويمك دثار عل ات لخطر االن ة ض اللغ ة تدريجي اس قائم مقي

د  ال تؤّمن حيوية اللغة ألّن" آمنة" حتى أّن آلمة .االنقراضإلى االستقرار من تتراوح    المتحدثين ق
ز ال يمكن    .يتوّقفون أحيانًا عن نقل لغتهم إلى الجيل المقبل        ين  تميي دثار           ب  سّت درجات من خطر ان

  :اللغات في مجال انتقال اللغة عبر األجيال
   .ال ينقطعو هو مستمّر انتقال اللغة عبر األجيالإّن . اللغةتتحّدث آافة األجيال ): 5(آمنة 

ال              ّدتتح): -5( مهددة   -مستقرة   ر األجي ا عب ث اللغة آافة األجيال في آافة السياقات، ويكون انتقاله
ّدد اللغات في       غير منقطع، إال أّن      ة   تع ا       وجود األم و اللغ دة لغ ة أو ع ائدة    ت لغ د   س  بعض   احتكر ق

   .تعّدد اللغات وحده ال يشّكل بالضرورة خطرًا على اللغات ُيذآر أّن .أطر االتصاالت الهامة
ن وليس جميعهم لغة الوالدين آلغة       أو العائالت من مجتمع معيّ     األوالد معظم   تكلمي): 4 (متزعزعة

ه     (أولى، إال أّن ذلك قد يقتصر على مجاالت اجتماعية معينة            مع   األوالدآالمنزل الذي يتواصل في
  .)وأجدادهمأهلهم 

ذلك، يكون ا     . اللغة آلغتهم األم في المنزل     األوالدال يتعّلم   ): 3 (بحالة خطر  األصغر  لمتحدثون    وب
الهم، إال أّن   يتكلم وفي هذه المرحلة، قد يكون األهل ما زالوا  . من جيل األهل   سنًا ون لغتهم مع أطف

  . ال يجيبون بهذه اللغةاألوالد
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ة   األجداد فقط واألجيال األميتكّل): 2 (بحالة خطر شديد   نًا اللغ ل     وفي وقت  .آبر س ه جي زال في  ال ي
   . أو في ما بينهموالداألبها مع  ال يتكلماألهل يفهم اللغة، 

ة م  ): 1 (منازع دثين ه غار المتح ل  إّن ص ن جي داد الُق  م ة  األج ستعمل اللغ اتهم دامى، وال ُت لحي
ستعملونه                     .اليومية م ال ي ة إال إنه سيطًا من اللغ سّنون جزءًا ب ذآر هؤالء الم ا يت  بصورة  ا وغالبًا م

   .مّن قليلين هم الذين يمكن التحدث معهأمنتظمة، إذ 
  .ليس هناك من أحد بوسعه تحدث اللغة أو تذّآرها): 0(منقرضة 

  
  الناطقون باللغةالسكان   الدرجة  حيوية اللغة درجة

  األوالدتستخدم اللغة آافة الفئات العمرية، بمن فيها   5  آمنة 
س  4  متزعزعة ض تي اال األوالدخدم بع ة المج ي آاف ة ف ت،  اللغ

  محدودة في مجاالت األوالدجميع ويستخدمها 
  يتكّلم اللغة على األغلب جيل األهل واألآبر منهم   3  بحالة خطر

  يتكّلم اللغة على األغلب جيل األجداد واألآبر منهم   2  بحالة خطر شديد
  يعرف اللغة قالئل من جيل األجداد الُقدامى  1   منازعة

  ناطق بها لم يبَق أي   0  منقرضة 
  

  ين للناطقالعدد المطلق : العامل الثاني
 ويكون عدد السكان الصغير معّرضًا لهالك         . الخطر بصورة دائمة   ةصغيرلغوية  موعة  واجه مج ت

أآثر من  ) من جّراء المرض أو الحرب أو الكوارث الطبيعية على سبيل المثال (القسم األعظم منه    
 ويمكن أيضًا مجموعة لغوية صغيرة أن تندمج بسهولة مع مجموعة محيطة،              .عدد السكان األآبر  

   .فتتخّلى عن لغتها وثقافتها
  

 عدد السكان  إجماليمنالناطقين  عدد: العامل الثالث
ة        ما لغويةعرقية  سكان مجموعة   إجمالي  من  بلغة األجداد   الناطقين  يشّكل عدد    ًا لحيوي رًا هام  مؤش

  .لالندثار ويمكن استعمال المقياس التالي لتقييم درجة تعّرض اللغة .اللغة
  

  من إجمالي عدد السكانالناطقين نسبة   الدرجة  حيوية اللغةنسبة 
  الجميع يتكلم اللغة  5  آمنة 

  الجميع تقريبًا يتكلم اللغة  4   متزعزعة
  تتكلم اللغة غالبية   3    بحالة خطر

  تتكلم اللغةأقلية   2   بحالة خطر شديد
  قليلون هم الذين يتكلمون اللغة  1  منازعة

  ال أحد يتكلم اللغة  0  منقرضة 
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  التغييرات في مجاالت استخدام اللغة : امل الرابعالع

ة ومجموعة المواضيع التي يمكن                     ُتعتبر عناصر مثل     ن ومع من يمكن استخدام اللغ اطقين  لأي لن
ل              ذاتمعالجتها عبر استخدام اللغة      ل المقب ى الجي ة إل ال اللغ ى انتق د     . تأثير مباشر عل  ويمكن تحدي

  : النسب التالية لخطر اندثار اللغة
  . جميع المجاالتفي لغة الُتستخدم ): 5(الشامل ستخدام اال

ساواة  ين الم ات ب ددةلغ دة ): 4( متع ات ع ة أو لغ ون لغ ائدةتك ست س ة  ولي ة لغ ةالمجموع  العرقي
سة     ة الرئي سة في معظم المجاالت الرسمية      اللغوية هي اللغ ة،  : أو اللغات الرئي  المناصب الحكوم

ستعملة في     لغة المعنية أن تبقى      لأنه يمكن    إال   .العامة، والمؤسسات التعليمية   عدد من المجاالت      ُم
اآن التي                     ة، واألم اجر المحلي ة، والمت ة التقليدي العامة، السيما في المؤسسات أو الممارسات الديني

ة مع اآلخرين         ات اجتماعي راد مجتمع عالق ا أف يم فيه ايش اللغات ال   .يق ر ال سائدة إّن تع  سائدة وغي
ة     يؤدي إلى استخدام ال    ة وظائف  في   متحدث آل لغ ا ُيعرف ب    (مختلف أي ازدواج " diglossia"ـم

سائدة   ، فيما ُتستخدم اللغة غير      )اللغوي ة             ال ي واللغ ر الرسمي والمنزل سياقين غي سائدة   في ال في  ال
صادية     السائدة  قد يعتبر المتحدثون اللغة     و .السياقين الرسمي والعام   ة واالقت  .لغَة الفرص االجتماعي

داد       إال أّن أف  ة األج ستمّرون في استخدام لغ د ي نًا ق ّدد    .رادًا في المجتمع أآبر س ذآر أّن تع  جدير بال
   .اللغات، وهو شائع في آافة أنحاء العالم، ال يؤدي بالضرورة إلى خسارة اللغة

االت  سرة المج ر سرتخ): 3(المنح ة غي سائدة  اللغ أآثر، و ال ر ف عبيتها أآث ن ش ي  يم ل ف دأ األه ب
ة مع       السائدة  ة  غل ال امباستخدالمنزل   م في تفاعالتهم اليومي ذلك،    .أوالده  د متحدثين صبح األوالي وب
تهم ل بضعف ة  .األملغ ائيي اللغ وا ثن ى أن يكون ع إل ي المجتم نًا ف ر س راد األآب ل األهل واألف  ويمي

ة ُم ة  بطريق ون اللغ رة إذ يتكلم سائدة ثم ليةال ة األص م  : واللغ ين فه ال اللغت ون آ ون ويتكلم  .يفهم
   .ويمكن إيجاد األوالد الثنائيي اللغة في العائالت التي ُتستخدم فيها اللغة األصلية بنشاط

ة     ال تزال ُتستخدم    لغة األجداد   قد تكون   ): 2(ت المحدودة أو الرسمية     المجاال في المراآز المجتمعي
ي ي    ة الت بات االحتفالي ات والمناس ي المهرجان ن   توف ر س ع األآب راد المجتم ا ألف ة صًا فرسّنى فيه

راد آخر               .االلتقاء داد وأف سنّ  نو وقد يشمل المجال المحدود أيضًا المنازل التي يعيش فيها األج ن و م
 .التحّدث بهان أن يفهموا اللغة، إال أنهم يعجزون عن و ويمكن أشخاص آثير.من األسرة الممتّدة

دًا ج االت  دودة المج ة خالل   ): 1 (المح االت محصورة للغاي ي مج داد ف ة األج تخدام لغ ن اس يمك
ى   خدمها القليل من األفراد، آقادة الطقوس في مناسبات احتفالية        تمناسبات خاصة، وغالبًا ما يس      عل

ة     شرذمات من      وقد يتذّآر أفراد آخرون      .سبيل المثال  ذه اللغ ذاآرة        ه سميتهم بأصحاب ال ويمكن ت
    .اللغوية

  
  .م اللغة في أي مكان وأي زمانيمكن تكّلال ): 0(منقرضة 
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  الناطقونالسكان   الدرجة  حيوية اللغةنسبة 
  ُتستخدم اللغة في آافة المجاالت ولكافة الوظائف  5  الشامل خدام االست

ة                  4   اللغات المتعددة نيالتكافؤ ب ر في معظم المجاالت االجتماعي ين أو أآث يمكن استخدام لغت
ائف   م الوظ ي        وغ.ولمعظ ادرة ف داد ن ة األج ون لغ ا تك ًا م الب

  المجال العام 
ة ولوظائف عدة، إال                3  المنحسرة  المجاالت  ُتستخدم لغة األجداد في المجاالت المنزلي

   بدأت بولوج المجاالت المنزلية سائدةأّن اللغة ال
دودة أو   االت المح المج

   الرسمية 
  ائف عدةة ولوظدُتستخدم اللغة في مجاالت اجتماعية محدو  2

  للغاية ولوظائف قليلة جدًاصورة ُتستخدم اللغة  في مجاالت مح  1   جدًاالمحدودة المجاالت 
ال ُتستخدم اللغة في أي مجال على اإلطالق   0  منقرضة 

  
و   ات ه ّدد اللغ ذآر أّن تع اة  ُي ائق الحي ن حق ة م الم حقيق اطق الع م من ي معظ ى  وال ي.ف توجب عل

ة       واحدة  يتكّلموا لغة المتحدثين أن    تهم بالحيوي سم لغ ة األصلية       . لّتت ؤدي اللغ  ومن الضروري أن ت
   .وظيفًة ذات مغزى في مجاالت هامة ثقافيًا

  
  جديدة مجاالت ووسائل إعالم مواجهة: العامل الخامس

ه بعض          . تتغّير أحوال المجتمعات ّن  أقد تبرز مجاالت جديدة الستخدام اللغة إذ         نجح في  ففي وقت ت
ذلك             المجتمعات اللغ  ا     .وية في توسيع لغتها إلى المجال الجديد، ال يفلح معظمها في القيام ب ًا م  وغالب

صرية      سمعية والب ائل ال ا الوس ا فيه دة، بم الم الجدي ائل اإلع ل ووس ات العم دارس وبيئ ؤدي الم ت
ومع   .على حساب آل اللغات األخرى      فقطسلطتهاوالسائدة واإلنترنت، إلى توسيع مجال اللغات      

ة     أنه ال ي   إّن استخدام        مكن خسارة مجاالت موجودة للغ دثار، ف ددة باالن ة     المه سائدة    اللغ ز  في   ال حي
ة لمجتمع         .مع التلفزيون مثالً  آما هو الحال      له قوة الجذب واالنبهار،    جديد ة التقليدي  وإذا آانت اللغ
اه در      . على نحو متزايد    صلة دونالحداثة، تصبح   واجه تحديات   تما ال    جات   يستعرض الجدول أدن

  .تعّرض اللغة لخطر االندثار
  

ائل ا  الدرجة  حيوية اللغةنسبة  دة ووس االت الجدي ا  إلالمج ت عليه ي وافق الم الت ع
  اللغة المهددة باالندثار

  ُتستخدم اللغة في آافة المجاالت الجديدة  5  دينامية 

  ُتستخدم اللغة في معظم المجاالت الجديدة  4  نشيطة /قوية 
  لغة في العديد من المجاالت ُتستخدم ال  3    جاذبة
  ُتستخدم اللغة في بعض المجاالت الجديدة   2   متكيفة

  ُتستخدم اللغة فقط في القليل من المجاالت الجديدة  1   أدنى حد 
  ُتستخدم اللغة في أي مجال جديد على اإلطالق ال   0  جامدة 
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يم،  ال التعل ي مج دين ف ى ُبع ايير إل ستند تخصيص المع ست: ي ى أي م ن إل اق يمك ى أي نط وى وإل
يلة        دة باالندثار في المناهج المدرسية؟استخدام اللغة المهدّ  دثار التي هي وس ددة باالن ة المه إّن اللغ

ستويات       ةً ستفوق   تدريس لكافة الصفوف والم دد    مرتب ة المه دة            اللغ دّرس فقط لم دثار التي ُت ة باالن
   .ساعة في األسبوع

ار، سواء في       في   يجب أخذ آافة المجاالت الجديدة       ائل اإلعالم،     التوظيف االعتب يم أو وس  أو التعل
  . تقييم ردود أفعال مجموعة من الناس أصبحت لغتها في حالة خطرأثناء

  
  اللغة ومحو األميةدريس مواد ت: العامل السادس

ة  تأمين  إّن التعليم في اللغة ضروري ل      ة        .حيوية اللغ ة مجتمعات لغوي ا          ثم ة لغته ال ترغب في آتاب
ة مصدر فخر      .ية القوية والرغم من التقاليد الشف   على    إال . وفي مجتمعات أخرى، يشّكل محو األمي

رتبط  أن  ة م و األمي ام   مح شكل ع رًة ب ةمباش صادية االجتماعيبالتنمي واد  فال. ة واالقت ب والم كت
   .ضرورية بشأن آافة المواضيع ولكافة الفئات العمرية والمستويات اللغوية

  
  
  

  المكتوبةالنصوص  إلى لوصولاإمكانية  الدرجة
 مجاالت  ، وقراءة وآتابة، بما في ذلكإمالء اللغة من صرف ونحو وعلمفي  تقليد  ثمة    5

ة             ائل اإلعالم اليومي اة، ووس ع الحي داع، وواق ة في اإلدارة       .التأليف واإلب ستخدم اللغ  ُت
   .والتعليم

ا   اللغة قراءةويمكن لألوالد أن يتعلموا     ،   في المدرسة  مكتوبة موادتتوافر    4  وال  . وآتابته
  .ُتستخدم اللغة في اإلدارة

ة  مكتوبةنصوص  تتوافر    3 د     للغ ع ، وق ى    األوالد   يّطل وب  هاشكل عل ، درسة م في ال   المكت
  .من دون أن يتعلموا بها أو أن يكون هناك وسائل إعالم ناطقة بها

 أما بالنسبة   .تمعالمكتوبة، لكنها قد ُتجدي نفعًا فقط لبعض أفراد المج        النصوص  تتوافر    2
ة   لآلخرين، فقد يكون لها      ة رمزي شكل    .قيم ة جزءًا من       ال ي ة للغ راءة والكتاب يم الق تعل

   .المناهج المدرسية
  .مواد مكتوبة قيد الطبع والتحضيرثمة المجتمع المحلي ملم بقواعد الصرف والنحو و  1
  .ال آتابة للغة  0
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  والسياسات اللغوية  السلوك
ة      ثقا تفرضقد   ة لغوي ائدة ف ة،       س ة أم وطني ر        ، أآانت إقليمي سائدة  صون اللغات غي ا   ال أو وتعزيزه

ة    ل  مصدر وحي   السياسات اللغوية لدولة ما    تشّكل وقد   .إهمالها ات اللغوي وم ب ألقلي ة شعوبها   لتق تعبئ
ز  وتشّكل هذه التصرفات اللغوية قوًة جبارة        .اتجاه صون لغاتها، أو ترغمها على إهمالها      في    لتعزي

   .اللغات وخسارتها في آن
  

تهم األم                      سائدةيحّدد أفراد الثقافة ال     ه لغ ر في يم ُتعتب شرون نظام ق ا ين ًا م ة، وغالب ة اإليديولوجي  البيئ
دة مجتمعات       و .شّكل رمزًا موحدًا للمنطقة أو البلد     ت ا وُيعتقد أنه  امصدر قوة إيجابي   افس ع عندما تتن

ر  ة أآب ى الغوي ا عل سياسي أو االجتم ال ال سه،لمج ة   عي نف صرفاتها اللغوي ا ت ّل منه ون لك د يك  ق
شّكل                وهذا يؤدي إلى تصوّ    .المتضاربة شقاق وت سّبب بال ر عام بأّن مجموعًة متنوعة من اللغات تت

ة  سائدة لغة واحدة    تعزيز ُيعتبر .خطرًا على الوحدة الوطنية    ة للتع   بمثاب د        ا محاول ذا التهدي مل مع ه
ذلك، يمكن   .الُمحتمل الحقيقي أو   ة     ا وب شريع استخدام اللغ ة ت ة الحاآم د ُتحبط     .لهيئ ذلك، ق ًا ل  ووفق

رى   ات أخ تخدام لغ ع اس ى تمن سياسات أو حت ي  .ال ة ف سياسة الوطني اب   ولل ه غي ا في ال، بم أي ح
   .علنية، تأثير مباشر على التصّرف اللغوي للمجتمع نفسهالسياسة ال

  
  اللغوي السلوكتقييم 

سياس     إّن عاملَ  ة الخاصة باللغات ال        ي تقييم التصرفات وال ر ال    سائدةات اللغوي ا  سائدة وغي  )7: ( هم
) 8(التصرفات والسياسات اللغوية الحكومية والمؤسسية، بما فيها وضعها الرسمي واستخدامها و            

   .تصرفات أفراد المجتمع حيال لغتهم الخاصة
  

ا وضع           السلوك: العامل السابع  ا فيه ة والمؤسسية، بم ة الحكومي سياسات اللغوي ها الرسمي  وال
  واستخدامها

ة                ف .للبلد سياسة صريحة لتنّوعه الكبير باللغات       يكون قد ا اللغ ى أنه ة عل د لغ ة، يمكن تحدي من جه
من جهة أخرى، قد تحظى آل   و .الرسمية الوحيدة في البلد، فيما تكون آافة اللغات األخرى مهملة    

ة أو    صون ال   تضمن  المتكافئة ال     إال أّن الوضعية القانونية    .غات بلد ما بوضعية رسمية متكافئة     ل لغ
ل دى الطوي ى الم ا عل ات الو .حيويته دعم الرسمي للغ صنيف ال ن ت ر السائدةيمك ًا سائدة وغي  وفق

  :للجدول التالي
  

ات،       موجودة ُتقّيم آل لغات بلد على أنها       ): 5(الدعم المتكافئ    ة آل اللغ ى حماي انون عل  ويعمل الق
   ؛من خالل تنفيذ سياسات صريحةصون اللغات آلها على وتشجع الحكومة 

ر ال          ةتعمل الحكوم ): 4(الدعم المتباين    ة اللغات غي ه    ،  سائدة صراحًة على حماي ات    إال أن ة تباين ثم
ة       ا اللغ ستخدم فيه سياقات التي ُت ة   / سائدةال) أو اللغات (واضحة في ال اتأو(الرسمية واللغ )  اللغ

ر ال ة (سائدةغي ات  ).المحمي ة المجموع شجع الحكوم ةوت ا  -العرقي ون لغاته ى ص ة عل اللغوي
ه في المجالت                     واستخدامها،   ر من ك في المجاالت الخاصة أآث ة وغالبًا ما يكون ذل ع   .العام  وتتمّت

   ؛)آالمناسبات االحتفالية على سبيل المثال ( باعتبار آبيرسائدةت اللغة غير الالأيضًا بعض مجا
ات       ما  بال تبالي السلطات المرآزية     ): 3(التلقي السلبي  ة إذا آانت لغات األقلي ة      محكي ا أّن اللغ  طالم

سائدة  ام ال ال الع ي المج ة التفاعل ف ة .هي لغ ون لغ ة  وتك ع سائدةالالمجموع ي الواق ة  هي ف اللغ
  ؛باعتبار آبيرالسائدة ال تتمّتع اللغات غير و .الرسمية
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ي المتفاعل ا الخاص): 2(التلق ال لغاته ى إهم ات عل ة مجموعات األقلي شجع الحكوم ة من خالل ت
شجيع      .فقطالسائدة  اللغة  بت  توفير التعليم ألفراد مجموعات األقليا     م و   ال يتّم ت ة اللغات    أو آت / تكّل اب

  ؛ السائدةغير 
فيما تفتقر اللغات   السائدة  للحكومة سياسة لغوية صريحة من شأنها دعم اللغة         ): 1(اإللزامي  التلقي  
  ؛ والدعم إلى االعتراف بها سائدةغير ال
تخدا): 0 (الحظر المُيحظر اس ي أي مج ات ف ات األقلي سماح باس. لغ ن ال ي  ويمك ات ف تخدام اللغ

   . وحدهاالمجاالت الخاصة
  

نسبة 
  الدعم

  الرسمية حيال اللغة المواقف  الدرجة

دعم   ال
  المتكافئ

  آل اللغات تحظى بالحماية  5

دعم   ال
  المتباين

ر ال  4 ات غي ة اللغ تّم حماي ى سائدةي ة األول صف بالدرج ال تها ب ة المج لغ
  مرموقأمر  سائدة إّن استخدام اللغة غير ال.الخاص

ي  التلق
  السلبي

 في المجال   سائدةال تتوافر سياسة صريحة للغات األقليات، وتسود اللغة ال       3
  العام

ي  التلق
  المتفاعل

  ية حمايةلغات األقلية بأ ال تحظى .سائدةتشجع الحكومة استيعاب اللغة ال  2

ي  التلق
  اإللزامي

ر ال               سائدةاللغة ال   1 ر اللغات غي ا تفتق دة، فيم ة الرسمية الوحي  سائدة هي اللغ
  دعمإلى الإلى االعتراف بها و

  لغات األقلياتاستخدام حظر ُي  0  الحظر
  
  

  أفراد المجتمع حيال لغتهم الخاصة مواقف: العامل الثامن
  

ة  أفراد   ال يكون  اًال    المجموعة اللغوي اديين   إجم تهم الخ   ي ححي ا ضرو      ،اصة ال لغ د يعتبرونه ريًة  فق
ا  ويتهم فيعززونه تمعهم وه ن  . لمج ستخدمونها م د ي ادون وق ذلك  و. تعزيزه ا وب ون منه د يخجل ق

   .يمتنعون عن تعزيزها، أو يعتبرونها إزعاجًا فينشطون في تفادي استخدامها
  

 آبيرًا من رموز  حيال لغتهم إيجابية للغاية، يمكن اعتبار اللغة رمزاً  فراد  عندما تكون تصّرفات األ   
ة  ة المجموع ّدر   .هوي ا يق ًا آم ة،   وتمام د العائلي خاص التقالي اتو األش الت ،المهرجان  والحف

ة رالمجتمعي د يعتب ع ، ق راد المجتم ية أّن  أف ة أساس ة ثقافي تهم ذات قيم تمعهم ،لغ ة لمج ا حيوي  وأنه
تهم   أّن  اعتقد الناس    أما إذا    .اإلثنيةوهويتهم   ائًق يحول دون التع     هي   لغ صادية والتكامل      ع ة االقت بئ

تهم     مواقف   يمكن تقييم    . سلبية حيالها  قد يأخذون مواقف   المجتمع السائد،    في أفراد المجتمع حيال لغ
  :وفقًا للجدول التالي
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  أفراد المجتمع حيال لغتهم مواقف  الدرجة
  يقّدر آافة األفراد لغتهم ويرغبون في تعزيزها   5
  للغة يدعم معظم األفراد عملية صون ا  4
 يدعمون تغييرها حتى أو آثيرون من األفراد صون اللغة، فيما ال يبالي بها الكثير يدعم   3
   تغييرها حتى يدعميدعم بعض األفراد صون اللغة، فيما ال يبالي بها البعض اآلخر أو   2
ا   1 ة، فيم راد صون اللغ ن األف ل م دد قلي دعم ع رون أو ي ا آثي الي به ى  ال يب دعمون حت ي

  ها تغيير
   سائدةاستخدام لغة يفضل ما إذا آانت اللغة قد ُاهملت، والجميع بال أحد يكترث   0

  
  
  

  التفاعل والتأثيرات االجتماعية : والسياسات اللغوية المواقف
ة أ    أحيال اللغة، سواء      المواقفتتفاعل   ة أ     مآانت إيجابي ر مبالي ة         م غي سياسية الحكومي لبية مع ال  س

   .ؤدي إلى زيادة أو تراجع في استخدام اللغة في مجاالت مختلفةلتوالضغوطات المجتمعية 
م              في الكثير من الحاالت،      يهمل أفراد المجتمع لغتهم اعتقادًا منهم بأن ليس لديهم خيار آخر أو ألنه

ا واجه أشخاص        و". همخيارات" الطويلة األمد التي تترّتب عن       ملّمين آفاية بالعواقب  ليسوا   ًا م غالب
ا أن تتمسك بلغتك األم         " ( أو ...إما"ة خيار   حالالفي مثل هذه     ًة، أو         وهويتك إم ال وظيف  لكنك ال تن

اة    ك وتحظى بفرص أفضل في الحي ين واستخدامهما   .)ُتهمل لغت ع، إّن صون آال اللغت  في الواق
   .سيسمح بنيل فرص أفضل في الحياة

سائدة    لغتهم األم واللغة     ، يتكّلم أفراد المجتمع عادةً    بميزان قوى متوازن  عندما تتمّتع اللغات     ى  ال عل
د    . أحاديي اللغة  سائدة، فيما غالبًا ما يكون المتحدثون في المجموعة ال        حد سواء   المتحدثون   أيلج  وق

ة     سائدةإلى استخدام اللغة ال    ة               . وحدها بصورة تدريجي اوم المجموعة التابع د تق ة أخرى، ق من جه
ّد من     ال  و .تحصينها لغتهم و  تنشيط اللغوية فتعّبئ أفرادها ل    سيطرَةال ل      ب صياغة االستراتيجيات لمث
ذ ة لتهه ة اللغوي ع ناسب ت الفعالي ن  م د م ادًة واح و ع ذي ه وي الخاص ال اعي اللغ الوضع االجتم

  :األنواع الثالثة التالية
ة  تنشيط * ة                       :  اللغ شاء دول د إن ة بع ة العبري رة، آاللغ ان استخدامها محدودًا لفت ة آ ادة إدخال لغ إع

  أيرلندا؛في ) Gaelic(لغة الغيلية إسرائيل أو ال
ر ال        : تحصين اللغة  * ة غي ة    ل سائدةزيادة وجود اللغ د معادل ة   تهدي شّكله لغ ائدة  ت ة   س ة الويلزي  آاللغ
)Welsh(؛  
ة    دعم االستخدام المستقّر، في التحدّ     : صون اللغة  * وافر  (ث والكتاب م    إذا ت ر     )اإلمالء  عل ة غي ، للغ
ال أ   سائدةال ع آ د م ة أو بل ي منطق ة    ف ة ولغ ة اللغ ائدةحادي ة  (س ة الفرنكي ة  ) اللغ ة الماوري آاللغ
)Maori (؛في نيوزيلندا   

 بل يعلمون أيضًا في أية      فحسب،تقديرا عاليا   لغتهم  الناطقون  تحقيق حيوية اللغة، ال يقّدر      في سبيل   
ة ي اجب دعممجاالت اجتماعي و اإلالموقف  إّن .ه ابي ه ر يج ة أم تقرار اللغ ق اس ضروري لتحقي

   . المدى الطويلعلى
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   التوثيقإلىالحاجة الطارئة تقييم 
ة          تحديد نوع المواد اللغوية الموجودة       ينبغي تمكن من معرف يم   وجودتها حتى ن ة    تقي الحاجة الطارئ

    .األخير لتقييم خطر اندثار اللغةالعنصر وهذا يشّكل  .توثيق لغةل
   جودتهونوع التوثيق : العامل التاسع
ائق سمع       ،  المكتوبةإّن النصوص    ة أو وث ة أو مترجم التعبير    -سواء آانت منقول ة ب بصرية والمذيل

ساعد         في  الشفهي   ا ت ى صياغة           إطاره الطبيعي، تزداد أهمية آونه راد المجتمع اللغوي عل ام  أف مه
   . بتصميم مشاريع بحث بالتعاون مع أفراد المجتمع اللغويةمحددة، وتسمح لعلماء اللغ

  
 طبيعة
  التوثيق

  ق اللغةتوثي  الدرجة

د   5   ممتاز ة قواع ة ثم ستمّر   للغ ق م املة، ودف صوص ش املة، ون واميس ش وق
ة   سجيالت سمع     .للمواد اللغوي رة ت وافر بكث سيرية   - وتت  ذاتبصرية تف

  عالية جودة 
دة   4  جيد دة جي ل قاع ى األق وافر عل ةتت صوص  للغ واميس والن ، وبعض الق

سجيالت سمع     .واألدب ووسائل إعالم يومية    سيرية   بصري - وثمة ت ة تف
  مناسبة ذات جودة عالية

واميس والنصوص، ولكن            3  متوسط  القد تتوافر قاعدة للغة مالئمة، وبعض الق
ة من             .وسائل إعالم يومية   سجيالت سمعية بصرية متفاوت  قد تتوافر ت

  حيث النوعية ودرجة التفسير
ة ،  بعض القواعد اللغوية  ثمة    2  مبعثر ردات  وقائم دة للبحث       مف ، ونصوص مفي

سجيالت      .غير أنها ناقصة  لغوي المحدود،   ال صرية ب -سمع  قد تتوافر ت
   أو من دون أي تفسيرذات نوعية متفاوتة، مع

ردات   1  غير مالئم ة والمف د اللغوي ض القواع اك إال بع يس هن صوص ل ، والن
رة سمع.المبعث سجيالت ال وافر الت صرية، أ- ال تت ر أنو ب ا غي  نوعيته

   من أي تفسيرصالحة لالستعمال، أو خالية آليًا
  موادليس ثمة   0  غير موثق 

  
  

  تقييم أهمية العوامل : مؤشر حيوية اللغات
اله    ذآورة أع سعة الم ل الت تخدام العوام ة اس سم آيفي ذا الق صف ه شّكل  ف .ي ًا، ت ت مع ا ُجمع إذا م

ة وإ                ي مفيدة لتق  أداةالجداول   وب لصون اللغ دعم المطل وع ال ا ون ا  يم الوضع اللغوي لمجتمع م حيائه
   .تحقيق استمراريتها وتوثيقهاو

راً   ًا آبي ات اختالف ة اللغ ف حيوي ق تختل اتأوضاع  وف ة الجماع ة اللغوي ضًا  .المختلف ف أي  وتختل
ة      شروط المتفاوت اختالف ال ق ب ى التوثي يم اللغات بمجر   ف .الحاجات إل ام  ال يمكن تقي ادة األرق د زي

ة     بدًال .لذلك، ال نحّبذ استخدام مجرد إضافة   .الواردة أعاله   من ذلك، يمكن النظر في عوامل حيوي
   .اللغة المذآورة آنفًا وفقًا لهدف التقييم
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ة مُ             ادئ توجيهي ستخدم أن يكّيف     يجدر .قترحة إّن األوصاف المذآورة أعاله هي مجرد مب  بكل م

   . مع السياق المحلي ومع الغاية المحددة المنشودةهذه المبادئ
  

  وعة لغويةالداخلي لمجمالتقييم : المثال األول
ّد       اتقييم وضعه من أجل   هذه العوامل    علىلغوية  موعة  مجتعتمد  قد   ان ال ب ا إذا آ د م  اللغوي وتحدي

ام بعمل   امن القي ان العمل ضروريًا، فت . م ّدد   وإذا آ ي تح ا الخطوة الت دأ به ر  .ب ة، ُتعتب ذه الغاي  له
دة بصورة خاصة مع أّن العوامل          ى مفي ستة األول ة  العوامل ال سي  آاف ةً أتكت رة همي د يجد   و.  آبي ق

صّنف    ث ُت صورة خاصة بحي ة ب ون اللغ ذين يتكّلم م ال نًا ه ر س ل األآب داد والجي ع أّن األج المجتم
ة   " (بحالة خطر شديد  "بأنها  لغتهم   ق      )الدرجة الثاني ا يتعّل ال   "ـ بالعامل األول الخاص ب        في م بانتق

ال    د يجد المجتمع أّن                ."اللغة عبر األجي ك،  ق ى ذل ستخدم بصورة خاصة في           باإلضافة إل ة ُت اللغ
ع        .المناسبات االحتفالية وفي المهرجانات المجتمعية     شأن  وفي ما يخّص العامل الراب رات  "ب التغيي

ة  تخدام اللغ االت اس ي مج ستوى   "ف ى م ة عل تخدام اللغ يم اس ن تقي دودة أو "، يمك االت المح المج
د يجد المجتمع أ         .)الدرجة الثانية " (الرسمية دعمون     "ّن  من جهة أخرى، ق راد المجتمع ي معظم أف

امن     ("صون اللغة  ة، العامل الث تهم الخاصة      "الدرجة الرابع ال لغ راد المجتمع حي صّرفات أف  .)"ت
زة                     رة وجي دثار في فت ًا باالن وفي هذا السياق، قد يستنتج أفراد المجتمع أّن لغتهم تواجه خطرُا بالغ

شّدة في           آتا وقد   .إذا لم ُتتخذ أي خطوة لمعالجة هذا الوضع        ون ب شفوا أيضًا أّن أفراد المجتمع يرغب
ذل ل   هغيير اللغة، وقد عّبروا عن دعمهم للج       ت عكس شيط ود التي ُتب ة تن ا أن ت  . اللغ موعة  أخذ المج م

االعتبار المجموعة الكاملة للعوامل وتكّمل تقييمها الذاتي، ستتمّتع بقاعدة ذات أساس متين تمّكنها             ب
   .مختصةمن طلب الدعم من الوآاالت ال

  
  التقييم الخارجي  : المثال الثاني
ّل من المؤسسات         لل م المبادئ التوجيهية أيضًا آأداة      يمكن استخدا  ر أو أق ا عدد أآب أ إليه سياسة يلج

   . وبتطوير محو األمية أو التوثيقتنشيطهاالرسمية المعنية بصون اللغة و
ن العوام     و ّل م صبح آ د ي ة، ق ن لغ ر م ي أآث ر ف تّم النظ دما ي ة  عن ًة مهم اله نقط ذآورة أع ل الم

وع اللغوي            .للمقارنة وتؤدي مثل هذه المقارنة إلى مجموعة من اإلمكانيات اآليلة إلى تحصين التن
ة ة معين ي منطق دف   .ف دثار به ات لخطر االن ورة تعّرض اللغ صنيف خط ي ت دة ف ون مفي د تك  وق

اظ         أهمية التنوع اللغوي، وفي صياغ     لى الرأي العام ع   تثقيففي  : الدعم ة بهدف الحف ة سياسة لغوي
ه المنظمات   في اللغة لمواجهة تغيير اللغة، أو في        على التنوع اللغوي، وفي تعبئة األخصائيين        تنبي

ة  ةالوطني سانيوالدولي ة اإلن وارد الفكري ضاؤل الم شأن ت م الملحقراجع (ة  ب ى  لإل1 رق طالع عل
   .)مثال عن مقارنة بين اللغات في فنزويال

  
  تاميةالمالحظات الخ

وع اللغوي         ى التن د آن األوان  .يواجه العالم تحديات جديدة في الحفاظ عل شارك شعوب     ولق لكي تت
الم  ي الع ا ف ستويات  موارده ة الم ى آاف وي    عل ا اللغ شّكلها تنوعه ي ي وة الت اط الق ى نق ستند إل وت
   .والثقافي

ر من النو صرمة، عمل الكثي ود المن ي، وخالل العق ع المحل ستوى المجتم ى م بيل اس علعل ى س
ة      المثال على تطوير برامج تدريس       ة محدودة للغاي واردهم التقني ا آانت م ًا  و .اللغة، وغالبًا م خالف
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ات  تقضي بج  والناشطين وصانعي القرارات أيضًا وظيفة طويلة األمد         ةولعلماء اللغ  مع ونشر اآللي
ك، هم  واألهّم من ذل   .عالم المهددة باالندثار وتنشيطها   تحقيق استدامة لغات ال   األآثر فعاليًة وحيويًة ل   

ات  ع المجتمع ل م ي العم اون ف سؤولية التع ضطلعون بم ات ي ة باللغ ي المعني دثار الت ددة باالن المه
   .تتمّتع بشراآة متكافئة في المشاريع

سيتّم صون  أنه  نتقاسم جميعًا مسؤولية التأآد من أن ال لغة ستنقرض ضد إرادة المجتمع المعني، و             
 التنوع اللغوي  نعززإّن السبب الذي يجعلنا  .يال المقبلةأآبر عدد ممكن من اللغات ونقلها إلى األج   

Navajo  : من خالل قوله) " (نافاجو"عرضه مسّن من قد 
  إذا آنت ال تتنّفس،

  فما من هواء    
  إذا آنت ال تمشي،

  فما من أرض    
  إذا آنت ال تتكّلم، 

  فما من عالم     
اجو "من   ون    "ناف ة، تلفزي ات األلفي ، حلق ات عجوز مسنّ  من آلم  )   Akira Yamamoto اموتو  "أعادت صياغتها   [ را يام " (أآي

David Maybury-Lewis (استضافها دايفيد مايبوري لويس  PBS ،اريخ   على وُبّثت ) ، الحكمة القبلية والعالم الحديث الهواء بت
   ]1992 مايو/ أيار24
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]ون فيال.أعّدته ماريا إ[ مثال على تقييم حيوية اللغة من فنزويال :  األولالملحق
ى لغات   العوامل   ويمكن تطبيق هذه  .تسعة عوامل لتقييم حيوية اللغة    في هذه الوثيقة، تّم اقتراح       عل

ى صورة    ي آن للحصول عل دة ف ةع وي   ل مقارن اعي اللغ دير وضعها االجتم سبية، وتق ا الن قوته
ات للعمل  ووضع المتباين،   ق     . أولوي الي التطبي ال الت ارن  يجسد المث غات   للعوامل في ثالث ل   المق

هي  ) (Mapoyo" مابويو" إّن لغة .لغات األقليات ويحميهابأصلية في فنزويال، وهي بلد يعترف   
ات                  دد اإلثني لغة آاريبية لم يُعد يتحّدث بها أحد بعفوية، إال أّن مجموعًة من المسّنين في مجتمع متع

ضًا            ب ايتواصل جميع أفراده   تتذّآرها، وهي مجموعة     بانية التي هي أي ة اإلس ا     اللغ ة يتعّلمه أول لغ
(Kari'ñaجميع أوالد    ا                 )" آارينيا" و ."مابويو" ذين يتّكلمون به ة إال أّن عدد ال ة آاريبي ضًا لغ  أي

لغتهم األولى وبوسعهم التحدث    آ" آارينيا"ّلم بعض المسّنين لغة     كيتو . اللغة وأآبر، ومعظمهم ثنائي  
ة       وم لغ ي الي بانية ه ة اإلس ع أّن اللغ ة، م ا بطالق لبه ة      التواص دثين بلغ م المتح ّضلة لمعظ المف

ا" ة آالف  و" آاريني ددهم الثماني وق ع ذين يف (Sanima .ال ة    ين بلغ دد المتكّلم ا ع انيما"أم ) " س
ة  صلة بلغ امي"المت ي  )Yanomami" (يانوم ة ف ائي اللغ نهم ثن ل م ين، إال أّن القلي وق األلف ، فيف
   .سائدةاللغة اإلسبانية ال

شير  دد "ي اطقينع ي الجدول" الن دد ف ى ع اه إل اطقين  أدن ةءالكفالن ا يخّصو . للغاي ي م ي  لغَتف
ة الموثوق   مجّرهي ، إّن األرقام الواردة  "سانيما"و" آارينيا"  ةد تقديرات إذ إّن اإلحصائيات الحديث

واردة عن لغ        .غير متوافرة  ابويو  "ة أما األرقام ال داني               "م ى العمل المي ستند إل ًة وت ر دق ، فهي أآث
سبيًا     ى أنّ          .)5(الحديث ن ين لإلشارة إل ين هالل ا  وهي توضع ب ة   ه ّدد آمي ذآّ " تح دًال من   " رينالمت ب

ة  دريس مواد ت"بـ في ما يتعّلق  و .الناطقين ابويو  "، منحتُ "اللغات ومحو األمي ى   " م الدرجة األول
قّدم إلى المجتمع بعد فترة قصيرة، مع     ُيللمرة األولى وس  خاص بها   ي  لإمالء عم  علمألنه تّم تطوير    

وا ة سمعم صري-د تعليمي رًا، .)6(ة ب ة و أخي ع أّن لغ انيما"م ر موّث" س ًال غي ة هي فع ةالفنزويلي ، ق
سجيالت   وافر ت ة،    تت ة متنوع سيرية ذات نوعي ر تف ى  غي افة إل وي  باإلض م نح وع  رس ن التن ع

ى  .والموثوق بطريقة أفضل صل اتصاًال وثيقًاالبرازيلي المتّ  ة  "في   بذلك، يمكن تصنيفها األول آمي
  ."وثيق ونوعيتهالت
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  لتوثيقل المقّدرة والحاجة الطارئةدرجة خطر االندثار 
   ثالث لغات فنزويلية أصليةحال

  
  اللغاتالعوامل

  مابويو  آارينيا  سانيما  
Sanima) (Kari'ña) (Mapoyo)(

2 0 5انتقال اللغة عبر األجيال
650 )7( 2500العدد الُمطلق للمتحدثين
2 1 5السكان مالي عدد من إجنسبة المتحدثين 
2 0 5التغييرات في مجاالت استخدام اللغة 
1 0 --- جديدة ولوسائل اإلعالم مجاالتمواجهة
3 1 0اللغات ومحو األميةمواد تدريس 
5 5 صّر ا     الت سية، بم ة والمؤس ة الحكومي سياسات اللغوي فات وال

  الرسمي واستخدامها اللغة فيها وضع
5

3 2 5  مجتمع حيال لغتهم الخاصةتصّرفات أفراد ال
3 1 1آمية التوثيق ونوعيته 
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: الثانيالملحق    شكر
و،          ُعقدت ندوة عمل مكثفة لصقل ه      ى الخامس        ذه الوثيقة بصورة أفضل في آيوت اني والعشرين حت ان من الث الياب

تجيرد ،  آريان دويير نغر،  ، بحضور ألكسندرا أيكهنفالد، ماتياس برانزي     2002 نوفمبر/والعشرين من تشرين الثاني   
تلر دي غراف،  والس أوس ا، نيك اهيتو مياووآ روس، أوس ل آ اجي، مايك يغاآي آ اآاموتوش اآو س و ، هين ، فوميك

 فيالون، .إ    .آيميكو ياساآا، أآيرا ياماموتو، تاساآو تسونودا، ماريا ساساما، سوزوآو تامورا

ي      ، وخالل ا  نوفمبر/وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني      زامن المعن ددة     لمؤتمر الدولي الرابع المت  باللغات المه
 أغيليرا . وأوسكار إاحات قّيمة، بمن فيهم ساشيكو آيدباالندثار في المحيط الهادئ، تقّدم العديد من المشارآين باقتر        

  .ويوآيو أويميرا هيناآو ساآاموتو، و

ة      معلّ آما نشكر  ة مي اللغة األميرآي س      القومي ا وآان ون     من أوآالهوم ذين يمثل ًا    14اس ال ًا مختلف ًا لغوي ى   مجتمع عل
ة    في صياغة توصياتٍ  مساهمتهم   ة            .  في هذه الوثيق دوات التدريبي ين في مجموعة من الن د شارك هؤالء المعّلم وق

ة          2002 على يومين خالل العام      امتدّتالتي   ا للغ ة ، بدعم من مؤسسة فورد وجمعية أوآالهوم ة   القومي د اللغ  ومعه
  .األصلية

سخات                   خال شأن الن ّدم عدد من األخصائيين باقتراحات ب رة التحضيرية، تق ي استغرقتها الفت دة الت ل األشهر العدي
رد،         .،  مارسيلينو بيراردو،  هـ      ، ديبورا أندرسن  ألكسندرا أيكهنفالد : األولى للوثيقة، وهم   تيفن بي ار، س  روسيل برن

 . أوستين داهل، برونا فرنشيتو، راآيا جيرارديلو، ك  برنار آومري، بروس آونيل، ،سيباستيان درود، نيك إيفانز   
افي،  ويزا م ين، ل اري ل دز، م ا إي رايس هيرات سون، ت د هاري سويل، ديفي ك ماآ ارتين، ماي ارميون، جاك م دوغ م

اآاموتو  ستيف موران، غاباس نيلسون، ليزيت بيتر، ناتان بويل، مارغاريت رينولدز،            ينفت   هيناآو س  ،، غونتر س
نغاسآا   .بيتر وينبورغ، آيميكو ياساآا، توف سكوتناب 

اع  و الل اجتم راءالخ امج  خب ول برن دولي ح سكو  ال شأن صون اليون دثار  ب ددة باالن ات المه ر  ( اللغ اريس، مق ب
دة             )2003 مارس/ آذار 12 -10اليونسكو،   ات واالقتراحات المفي د من التعليق م     .، تقدم المشرآون بالعدي  ُنعرب له

 .ضرة السيد أوالبيي بابالوال جوزيف يايسيما لح عن جزيل شكرنا، وال

سكو    في  ساهم األشخاص التالية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء    راء اليون ق خب ة     الخاص فري ة حيوي ، في صياغة وثيق
  .اللغة وتعّرضها لخطر االندثار

  
   de.koeln-uni@rbrenzinge.Matthias  ماتياس برانزينغر

     edu.ku@anthlinguist يير آريان دو

   nl.rug.let@degraaf, nl.knaw.fa@tdegreef تجيرد دي غراف

fr.2lyon-univ@Grinevald.Colette آوليت غرينفالد 

edu.uaf@ffmek مايكل آروس

jp.ac.gu-osaka.utc@omiyaokaأوساهيتو مياووآا 

  jp.ca.usp.shc@sakiyamaاآياما أوسامو س

net.etheron@atchimماريا     فيالون.إ

edu.ku@akiraأآيرا ياماموتو 

edu.arizona.u@ofelia أوفيليا زيبيدا 

  
  

  مالحظات
إّن الصفحات الواردة في مقدمة هذا النص هي بقلم أريان             .ياماموتو .وماتياس برانزينغر، وأآير ي، دويير)1(
ارة   " لغة" مصطلح   شملفي خالل هذا النص،      )2( ة     "و" خطاب  "امصطلح و،  لغات اإلش دثار     المجتمعات المعني ددة باالن " باللغات المه

  اإلشارة أيضًا إلى المجتمعات المعنية بلغات انيشير
   عن مشروع المحيط الهادئ Miyaoka)(مياووآا  راجع المقالة الواردة أدناه بقلم  )3(
)4( cf.www.unesco.org/culture/heritage/intangible/meetings/paris_march2003.shtml#_ftn2  
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)5( Villalón, María Eugenia & Tania Granadillo. Los marcadores de Persona de la Lengua Mapoyo. In 
Hein van der Voort and Simon van de Kerke (eds.),  

CNWSLeidenاللغات األصلية لألراضي المنخفضة من أميرآا الجنوبية، منشورات   ، 2000، )(، اليدن، جامعة اليدن 90، الجزء 
197-211   

)6( María Eugenia Villalón. Registro y Documentación de las Lenguas Indígenas Mapoyo y Kari’ña del 
Estado Bolívar. Parte I: Mapoyo. Caracas: Instituto del Patrimonio Cultural, 1999 

)7 (Donald M. Borgman. Sanuma. In Desmond C. Derbyshire and Geoffrey K. Pullum (eds   اب اللغات ، آت
Mouton de Gruyter)   248-16، 1990، ( الثاني، نيويورك، موتون دي غرويتر ءاألمازونية، الجز
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