
 :اللغوية الحقوق

 !2021 لعام RIGHTSCON طاولة على  مقعد
 

ي تتقاطع  GCLR)  االئتالف العالمي للحقوق اللغوية
ي المجاالت الت 

ن فن ( مؤلف من مجموعة من المؤسسات واألفراد العاملي 
إىل   الوصول  تسهيل  إىل  الرامية  العالمية  الجهود  دعم  إىل  المجموعة  هذه  تهدف  اإلنسان.  حقوق  مع  اللغة  فيها 

عن   
ً
فضال اللغوية،  الحواجز  وراء  فيما  المتساوي  الرقمي  والتمثيل  الحيوية  استجابات    المعلومات/الخدمات  استباقية خلق 

ي  للتحديات
الت  ي ذلكاللغات،  جميع  متحدثو    ُيعتن بها االجتماعية والتعليمية واالقتصادية والبيئية 

لغات السكان   بما فن

ن واللغات القليلة التمثيل.    األصليي 

ي مؤتمر  
ي ا—  2021لعام    RightsConكانت المشاركة فن

ي العالم حول حقوق اإلنسان فن
، إحدى  القمة الرائدة فن لعرص الرقمي

ي هذا المؤتمر الرفيع  
فِسح المجال للحقوق اللغوية فن

ُ
ا حيث أ

ً
ا مزدوًجا وشّيق

ً
النتائج األوىل الملموسة لعمل تحالفنا. كان هذا إنجاز

  المستوى. 

ي فعالية 
ي عقدناها فن

ي عالم رقمي —  RightsConكان الهدف الرئيسي للجلسة الت 
هو تحديد   — رسم خرائط الحقوق اللغوية فن

ر عملنا الجماعي بالقضايا المتعلقة  
ّ
وبصورة   أمام المعلومات والخدمات الحيوية.   الحواجز اللغويةو  بالتنوع اللغويكيفية تأث

  أدق، كانت أهدافنا: 

 . تحديد ُسُبل تقاطع الحقوق اللغوية والرقمية ●

ن عىل الحفاظ عىل ● اتشجيع المشاركي 
ً
ي أعمالهم من اآلن فصاعد

ن الحقوق اللغوية فن  .  تضمي 

ي عملنا.   ●
شطاء والمؤسسات لنتساعد فن

ُ
 بناء شبكة جديدة من العالقات والن

ي سياق 
القّيمة فن ة وأطلعونا عىل تجارب  هم  الذين أسهموا بمشاركات ذات بصي  ن  المشاركي  لقد استقبلنا مجموعة متحّمسة من 

ي كل جلسة جانبية محورية ست جلسات جانبية محورية. 
 . تجدون أدناه أهم ما جاء فن

 

 :أهم الدروس المستفادة

 والحقوق الرقمية التكنولوجيا

 

ي لغٍة محلية بعينهاحت  لو كانت التكنولوجيا   ●
ة،  متاحة فن

ّ
ية أو لغة ثانية لعد ن أسباب:   قد يستخدمها األشخاص مع هذا باللغة اإلنجلي 

نة(، 
ّ
ورة المسبقة )عدم وجود لغات محلية موط ية أو لغة ثانية بدافع الرصن ن اإللمام باستخدام التقنيات باللغة اإلنجلي 

اضية ل جمة أو تجربة المستخِدم أو سوء  تختلف  نظام الجهاز  أو أن اللغة االفي  عن اللغة المحلية، أو بسبب رداءة الي 
ي اللغة المحلية. 

 التصميم فن
 

ن اللغة ● جمة  توطي  ن كالي  مجيات عىل وجه الخصوصليس باألمر الهي ّ ن لغة الير   يتطلب    . توطي 
ً
 تقنيا

ً
وهياكل أساسية،  إعدادا

ي األساسي للتكنولوجيا. ويجب أن يراعي السياقات اإلقليمية ف
 يما يخّص اللغة والتصميم وحت  األداء الوظيفن

 

نة عىل نحو صحيح يخلق الثقة،    مع مستخِدمي إحدى التقنياتبناء الثقة   ●
َّ
جمات الجزئية  بينما  أمٌر هام. وجود أداة موط قد تسّبب الي 

ي تعالج األمن الرقمي أو المادي،  .  والريبةاالنزعاج  وسوء التصميم  أو غي  الدقيقة  
الثقة مهمة عىل نحو خاص للتقنيات الت 

 والرعاية الصحية، والبيانات الشخصية. 

  والتعليم  المعلومات إلى  الوصول
 

ي الوعي بحجم المشكلة وآثارها المتداعية.  ●
 هناك نقص كبي  فن

 

ي عملنا.  ●
ي مجتمعاتنا المحلية وفن

 من المهم زيادة الوعي فن
 

وري التأكد من أن المؤسسات والمجتمعات المحلية تعمل من أجل جعل المحتوى التعليمي متاًحا باللغات   ● من الرصن
 األم للشعوب. 



  لألزمات واالستجابة الصحية الرعاية إلى  الوصول
 

ن والتحدث إىل الجمهور، تمثل اللغة حاجًزا بالغ األهمية.  ●  عند التحدث إىل الممولي 
 

ا حول مرحلة ما قبل   ●
ً
، تورونتو لديها معلومات جيدة جد

ً
ا. فمثال

ً
ي ترجمة المعلومات الصحية األساسية مسبق

ينبغن
 كوفيد ولكن ينقصها المعلومات الخاصة باللقاح. 

 

ن   ● ن الذين يمكنهم تمويل هذا العمل، أو إىل العاملي  قد تصعب ترجمة بعض المفاهيم من عملك األساسي إىل الممولي 
ي مجا

 ل الرعاية الصحية، أو إىل الجمهور. فن

  األصلية الشعوب للغات الدولي الِعقد
 

؟   ●
ً
ي أوال

ف بها" أم تعزيز استخدام المجتمعات المحلية فعلًيا للغة عىل  أيهما يأت  التحّول الرقمي لجعل لغٍة ما "معي 
نت؟  اإلني 

 

ي يمكنها أن تؤدي إىل هذا "الحفظ" أو البحث لمجرد أخذ   ●
من المهم منع العقليات االستعمارية أو االستخراجية الت 

 هذه المعرفة دون إفادة المجتمعات المحلية نفسها. 

 المدنية والمشاركة البيئي والنشاط  العدالة
 

، مع قرارات فورية تستند إىل الحاجة الملحة اآلنية المعطاة ● .  توفي  ترجمات قريبة من المجتمع المحىلي ي
 والعمل الميداتن

 

ي يمكن أن تتباين تماًما وتستند إىل قيم   ●
يجب األخذ باالعتبار المجموعة المتنّوعة من البتن التحتية المجتمعية الت 

 مختلفة )طرق نقل المعرفة الشفهية مقابل الطرق المكتوبة(. 
 

ن لضمان وصولهم إىل تلك المعرفة، و  ● نهم  استكشاف أفضل الطرق لتبادل المعرفة مع مجتمعات السكان األصليي 
ّ
تمك

ة. من    العمل/المشاركة الفعالة والمستني 

 االقتصادية والفرص العمال حقوق
 

الالتينية:   ● أمريكا  ي 
اللغوية فن الحواجز  تغالية أو هناك طبقتان من  الير )أو  ي ال تتحدث اإلسبانية 

الت  الشعوب األصلية 
. باإلضافة إىل ذلك،   ي إيجاد فرص عمل والوصول إىل االقتصاد الرسمي

ي بضعة بلدان(، ستواجه صعوبة فن
الفرنسية فن

ي كذلك.  
ا للتقدم المهتن

ً
ط  إضافية وشر

ً
ة ن ية مي  ن  جعلت العولمة من معرفة اللغة اإلنجلي 

 

● ، ي الوقت الحاضن
ي عملهم، حت  لو لم يكونوا متأكدين من طبيعة   فن

يدرك مزيد من الناس الحواجز اللغوية الموجودة فن
مة تتمحور  

ّ
ة إىل األمام، ولكن ال تزال الحلول المقد اف بالحاجة إىل الوصول إىل اللغة خطوة كبي  الحلول. إن االعي 

ية واإلسبانية(.   حول لغات األغلبية )كانت األمثلة المقدمة هي اللغات الفرنسية  ن  واإلنجلي 

 

. يمكن أن  ● ن ّ ي يتجّسد فيها هذا التحي 
، واللغة هي إحدى الطرق الت  ي ي التطور التكنولوجر

ي فن
ن الضمتن هناك كثي  من التحي 

أصبحت   لقد  ذلك.  إىل  وما  الجنسانية،  والثنائية  دقيقة،  غي   معلومات  إىل  باللغات  المتصلة  المهام  أتمتة  تؤدي 
بيّ  الموجودة، من  التكنولوجيا عىل  المسبقة  األحكام  العمل عىل محو هذه  ات، واآلن حان وقت  ن التحي  نة من هذه 

 أدواتنا. 

ي وثيقة 
ا االطالع عىل بعض المصادر المستخدمة إلعداد هذه الجلسة فن

ً
 . المواد ذات الصلةيمكنكم أيض

ي نقاشنا. لقد كان من دواعي 
ن عىل انضمامهم إلينا ومساهمتهم فن نود أن نشكر مرة أخرى جميع المشاركي 

م الكثي  منكم جميًعا. 
ّ
فنا االلتقاء بهم وتعل ّ  شورنا ويشر



 

 !العمل إلى بادر

    هل
ّ
ي جهود االئتالف  تود

 
ن بأكير قدٍر ممكن من خالل مهاراتك  المساهمة ف من خالل تسهيل الوصول إىل هذا الملخص الوجي 

جمة؟ ُيرجر التواصل معنا  ي الي 
 المساهمة بها. سيّشنا تواصلك معنا. فن

ّ
ي تود

 وإعالمنا بالطريقة الت 

ي التواصل معنا إذا كنت تعتقد أن هناك أي طريقة يمكننا من خاللها أن ندعم بعضنا  
دد فن ا. ال تي 

ً
 بعض

ي عملك. يمكنك التواصل معنا 
واألهم من ذلك، يمكنك المساعدة من خالل السغي لتوسيع إدراج اللغة فن

ي أي وقت عىل  
 إذا أردت مناقشة ُسُبل القيام بذلك!  global.language.advocacy@gmail.comفن

تنَس متابعتنا عىل   ا ال 
ً
)  @GlobLangRights  عىل  تويت  أيض بك  الخاص  المحتوى  إىل  باللغة  قة 

ّ
متعل أخبار  (  feedإلضافة 

الع 
ّ
  . االئتالف العالمي للحقوق اللغويةعىل مبادرات والبقاء عىل اط

https://twitter.com/GlobLangRights
https://twitter.com/GlobLangRights

