
إعالن سالزبورغ
من أجل عامل متعدد اللغات

إننا نعيش يف عامل فيه:

193 دوةل عضوة يف منظمة الأمم املتحدة لكها متعددة اللغات، وكذكل معظم الناس 	 

7097 لغة منطوق هبا حول العامل*	 

2464 من هذه اللغات همددة ابالنقراض  	 

23 لغة شائعة الاسستعامل، يتلكمها �أكرث من نصف ساكن العامل	 

40% من الناس ال يتلّقون تعلميهم بلغة يفهموهنا 	 

617 مليون طفل ومراهق ال يبلغون امل�ستوايت ادلنيا يف القراءة 	 

244 مليون ن�مة هماجرون من بيهنم 20 مليوان من النازحني، �أي بزايدة 41% منذ 	 
سسنة 2000، وقد يشّك املهاجرون والالجؤون وحدمه خامس دوةل يف العامل من 

حيث الكثافة ال�اّكنية 

 اإن عاملنا متعدد اللغات حقا، ولكن الكثري من الأنظمة التعلميية والاقتصادية، واإجراءات 
حتديد املواطنة، واالإدارات العمومية ُتعيق املاليني من البرش ب�بب لغاهتم وهماراهتم اللغوية. 

وعلينا �أن نواجه هذا التحدي اإن كنا سسنحقق �أهداف التمنية امل�ستدامة  اليت تبنهتا 193 
دوةل سسنة 2015 من �أجل “القضاء عىل الفقر وحامية الكوكب وضامن الرخاء للجميع.” اإن 

النظام التعلميي القامئ عىل سسياسات لغوية صلبة ومنصفة هو �أساس التقدم الشامل.

املبادئ

التعدد اللغوي امجلاعي )multilingualism( يعين يف الآن نف�ه التعلمي املبارش للغات 	 
و�أمناط اسستعاملها البارزة يف اجملمتعات املتعددة اللغات.

التعدد اللغوي الفردي )plurilingualism( يعين معرفة لغات متعددة عىل امل�ستوى 	 
الفردي.

هناك ظروف اترخيية وجغرافية واجامتعية-اقتصادية تؤدي اإىل �أشاكل خمتلفة من التعدد 	 
اللغوي امجلاعي واسستعامالته.

اإن التعلمي املتعدد اللغات، مبا يف ذكل دمع ادلول واملنظامت ادلولية للتعدد اللغوي 	 
امجلاعي، يعزز التبادل املعريف والتفامه بني الثقافات وكذكل العالقات ادلولية.

اإن ال�سياسات اللغوية الهادفة ت�اعد عىل تعزيز الوئام الاجامتعي وحت�ني خمرجات التعلمي 
ودمع التمنية الاقتصادية. فاملقارابت التعلميية القامئة عىل اإضافة لغات �أخرى متكن الصغار من 

تمنية همارات قرائية متينة يف لغهتم الأم، وت�اعد اجملمتعات عىل احلفاظ عىل لغاهتا املرتبطة 
هبويهتا ومعارفها ومعتقدها، وتتيح الفرص لتعّل لغات جديدة ذات فوائد خشصية وترفهيية 

وثقافية واقتصادية. وابإماكن ال�سياسات القامئة عىل تعدد اللغات �أن حتافظ عىل التنوع 
اللغوي مكورد فريد وحيوي وتدفع ابجتاه التغيري االإجيايب يف العامل عىل امل�ستوى الاقتصادي 

والاجامتعي وال�سيايس.

اإننا حنث الأفراد والرشاكت واحلكومات عىل تبين عقلية التعدد اللغوي اليت حتتفي ابلتنوع 
اللغوي وتدمعه بصفته واقعا عامليا، ومعاجلة المتيزي عىل �أساس اللغة، ووضع سسياسات لغوية 

تعزز التعدد اللغوي امجلاعي.

لغات  استعامل عدة  القدرة عىل  ُتعترب 
وعىل التواصل عرب الفجوات اللغوية يف 
فمن  حيويا.  أمرا  اليوم  املرتابط  عاملنا 
ولو  لغة  من  أكرث  من  التمكن  املفيد 
ُيعّد  إضافية  لغات  أّن حذق  إذ  نسبيا، 
الشاملة، مام  القرائية  صنفا جديدا من 
يدعو إىل توسيع نطاق احتياجات تعّلم 

اللغات للجميع من كل األعامر.

العامل  حول  الناس  من  املاليني  ولكن 
محرومون من الحق األسايس يف الحفاظ 
وتطويرها  بها  واالستمتاع  لغاتهم  عىل 
بينام هي املحدد لهويتهم ومجتمعهم. 
وينبغي رفع هذه املظلمة ضمن سياسات 
لغوية تدعم التعدد اللغوي عىل مستوى 

املجتمعات واألفراد.

الدورة 865  املشاركون يف  ندعو، نحن 
بعنوان  العاملي  سالزبوغ  مؤمتر  من 
اللغات ودمجها  تعّلم  املواهب:  منّصة 
األول  كانون  )ديسمرب/  ُمعومل  عامل  يف 
salzburgglobal.org/  2017  12-17

تثّمن  سياسات  لتوّخي   ،)go/568
التعددية والحقوق اللغوية وتدعمها.

وسيتّم تعزيز إعالن سالزبورغ من أجل 
تقرير شامل  اللغات بنرش  عامل متعدد 
رئيسية خالل  ومدّونات حول مواضيع 

سنة 2018.
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التوصيات
وضع  السياسات

 تتطلب ال�سياسات اللغوية الناحجة تدخل اخملتّصني واملشاركة الفاعةل لأحصاب املصلحة يف اجملمتع. واختاذ القرارات العقالنية والواحضة 
بش�أن اللغات يف �أي جممتع يعين:

التفاوض بش�أن �أهداف واحضة تكون واقعية وقابةل للتحقيق	 
اإرشاك لك الأطراف يف معلية وضع ال�سياسات، مع اإعطاء دور ابرز للمدرّسني يف لك املراحل	 
ترتيب ال�سياسات منذ املدرسة التحضريية وصوال اإىل مراحل ما بعد ادلراسة والتعّل مدى احلياة	 
الرتكزي عىل لك امللاكت والاحتياجات اللغوية مبا يف ذكل العناية ابللغة الأم وتعّلمها واسستخداهما دلى الأقليات	 
الاسستعانة بنتاجئ البحوث التعلميية واذلهنية حول تعّل اللغة الأم واللغات الأخرى	 
الاسستفادة من ماكمن تقنيات االتصال	 
ضامن املوارد املناسسبة من �أجل التفعيل التام لل�سياسات	 
متابعة ال�سياسات وتقوميها ابنتظام من حيث الأهداف والتفعيل.	 

التعليم والتعلم
اإن نطاق ال�سياسة اللغوية الواسع يشمل اجلوانب الاجامتعية والاقتصادية والثقافية وكذكل التعلميية. والتعل مدى احلياة �أمر جوهري 
ابلن�سبة اإىل اجملمتعات من �أجل احلفاظ عىل التعدد اللغوي والاسستفادة منه. فعىل ال�سياسات التعلميية واملهاراتية والتشغيلية �أن تقبل 
مببد�أ تعل اللغات للجميع وتدمعه، مع التقدير االإجيايب للتنوع اللغوي. كام ينبغي متكني الصغار والكبار من فرص مندجمة وم�سمتّرة لبناء 

قدراهتم اللغوية واإثراهئا وتطويرها مدى احلياة.

وهناك حاجة ملنظومة تعلميية جديدة تشمل الُنظم املعرفية التقليدية والبديةل وت�ستفيد من التقنيات احلديثة. مفواقع التعّل الفاعل للغة 
تتجاوز كثريا حميط املدرسة ومؤس�ات التعلمي اجلامعي، اإذ �أن الشارع والبيت والشسباكت الاجامتعية والبيئات الافرتاضية ومواقع 

م�اعدة الالجئني ابإماكهنا لكها �أن ت�امه فعليا يف تعّل اللغات وتمثيهنا.

الرتجمة الكتابية والفورية
متثل هذه اخلدمات جز�أ ال يتجز�أ من تصممي اخلدمات العامة واإسداهئا وتبادل املعلومات يف اجملمتعات املتعددة اللغات. وتقوم املشاركة 

املنصفة يف اجملاالت الصحية والرتبوية والاقتصادية والقانونية عىل الوساطة اللغوية اجملانية واملتخصصة.

نداء للتحرك
اإن الأطراف اليت ميكن �أن تقود التغيري تشمل الباحثني واملدرّسني، والعاملني يف اجملمتع احمليل، واجملمتع املدين واملنظامت غري احلكومية، 

والأصوات الثقافية واالإعالمية، واحلكومات وامل�ؤولني، و�أحصاب الأعامل والتجارة، وواكالت التعاون والتمنية، واملؤس�ات والأوقاف. 
ويه مجيعا مدعّوة للم�اعدة عىل:

حتديد ال�سياسات واملامرسات والتقنيات اللغوية اليت تدمع اجملمتعات املن�جمة والنشطة ابملواقف االإجيابية جتاه التعدد اللغوي 	 
امجلاعي والفردي

ادلمع الفّعال للحقوق اللغوية والتنوع واملواطنة يف الواثئق الرمسية والترصحيات العامة	 
التعامل مع لك حاالت المتيزي والتعصب والتحزّي واحليف يف ما يتعّلق ابللغة وحمو الأمّية	 
الاعرتاف ب�أن الأقليات واملهاجرين والالجئني حيملون ر�أس مال لغوي ذي قمية كبرية للعامل حارضا وم�ستقبال	 

ابإماكن هذه الأطراف، لك من موقعه اخلاص، �أن تتبىن التعدد اللغوي وتدمعه من �أجل الريق الاجامتعي والعداةل الاجامتعية واملواطنة 
التشاركية. معا، ابإماكننا �أن نعمل من �أجل احلفاظ عىل كنوز التعدد اللغوي الثقافية واملعرفية لصاحل الأجيال القادمة.
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