
تكلم 
اللغة 
العربية
 عندما
 تريد �شيئا !

الدليل اللغوي 
العربية يف اإ�سبانيا

امليثاق الأوروبي لّلغات
الإقليمية اأو لغات الأقليات

يلزم امليثاق ال�سلطات باأن ت�سمن لنا 
تقدمي اآية معلومات كتابية اأو �سفوية

اأو خدمات يف هذه اللغات.
coe.int/minlang



ولغات  الإقليمية  للغات  الأوروبي  امليثاق   “
قبل  من  و�سعت  اتفاقية  هو   ” الأقليات 
اللغات  هذه  حماية  اأجل  من  الأوروبي  املجل�س 
ومن �سمنها اللغة العربية يف اإ�سبانيا . يقدم 
خا�سة  معلومات  اللغوي  الدليل  هذا  لكم 
العربية  باللغة  املتعلقة  ا�سبانيا  التزامات  عن 

�سمن هذا امليثاق.

وحدهما  وامليثاق  اإ�سبانيا  باإمكان  هل  ولكن 
فامل�سوؤولية  ل...  طبعا  ؟  اللغة  هذه  حماية 
اأي  العالقة  �ساحب  على  الأولى  بالدرجة  تقع 
لغة  لأي  ميكن  ل  اإذ   .« اللغة  بهذه  الناطق   «
ت�ستخدم  مل  اأنها  طاملا  والبقاء  ال�ستمرار 
ب�سكل يومي ويف كل مكان، فممار�سة اللغة 
طاولة  حول  اأو  البيت  اإطار  يف  فقط  تكون  ل 
�سيكون  اللغة  هذه  مثل  بالتاأكيد  املطبخ... 

م�سريها اإلى زوال.

بيوتكم وعدم  اأبواب  ومن هنا يجدر بكم فتح 
اأنف�سكم وعليكم العمل مببادئ  اإغالقها على 
من  ا�ستغالل  اأميا  وا�ستغاللها  امليثاق  واأهداف 

اأجل احلفاظ على اللغة العربية حية.

ومبعنى اآخر »عي�سوا لغتكم !«

 الأهداف و املبادئ 

         فيما يتعلق بالعربية �سمن الأقاليم 
تاأ�سي�س  ا�سبانيا  على  فيها  تُ�ستخدم  التي 
الأهداف  على  وممار�ستها  وقوانينها  �سيا�ساتها 

واملبادئ التالية:

الغنى  عن  كتعبري  بالعربية  العرتاف 
الثقايف؛

اخلا�سة  اجلغرافية  املنطقة  احرتام 
بالعربية من اأجل التاأكد اأن التق�سيمات 
الإدارية القائمة اأو اجلديدة ل ولن ت�سكل 

عقبة اأمام العربية؛

تعزيز  اأجل  من  اجلاد  العمل  اإلى  احلاجة 
العربية وحمايتها؛

ت�سهيل و/اأو ت�سجيع ا�ستخدام األعربية 
�سفويا وكتابيا يف احلياة اخلا�سة و احلياة 

ال�سلطات  والتعليم،  )الرتبية  العامة 
الإعالم،  األإدارية،  وال�سلطات  الق�سائية 
الثقافة، احلياة القت�سادية و األجتماعية، 

والعالقات العابرة للحدود(؛

احلفاظ على الروابط وتطويرها يف املجالت 
التي ي�سملها امليثاق بني املجموعات التي 
اأخرى  وبني جمموعات  األعربية  ت�ستخدم 
اأو  م�سابهة  لغة  ت�ستخدم  ا�سبانيا  يف 
مطابقة، ، اإلى جانب اإقامة عالقات ثقافية 
مع جمموعات اأخرى يف ا�سبانيا ت�ستخدم 

لغة خمتلفة؛

املالئمة  والو�سائل  الأ�سكال  توفري 
جميع  يف  العربية  ودرا�سة  لتدري�س 
الرتبية  )كالرو�سة،  املنا�سبة  املراحل 
والثانوية،  الإعدادية  الرتبية  األبتدائية، 

والرتبية التقنية واملهنية(؛

توفري الت�سهيالت لتمكني غري املتكلمني 
التي  املنطقة  يف  املقيمني  للعربية، 
هم  اإذا  تعّلمها  من  فيها،  تُ�ستخدم 

رغبوا ذلك؛

جمال  يف  والبحوث  الدرا�سات  تعزيز 
اأو ما  األعربية يف اجلامعات واملوؤ�س�سات 

يعادلها؛

التبادلت  من  املالئمة  الأنواع  تعزيز 
ي�سملها  التي  املجالت  يف  القومية 
امليثاق مع الدولة اأو الدول التي ت�ستخدم 
العربية فيها بنف�س الطريقة اأو بطريقة 

م�سابهة. 

بعد  تُقدم  حال مل  ، يف  ا�سبانيا  تتعهد       
على ذلك، باإلغاء اأي متييز اأو اإق�ساء اأو تقييد اأو 
تف�سيل غري مربر وذي �سلة با�ستخدام العربية 
ومق�سود منه عدم احلفاظ عليها اأو تطويرها اأو 
تعري�سها للخطر. اإن اتخاذ تدابري خا�سة ولزمة 
من خاللها  تهدف   ، العربية  ا�ستخدام  حلماية 
اللغات  هذه  م�ستخدمي  بني  امل�ساواة  تعزيز 
وبني بقية ال�سكان ، اأو تاأخذ يف احل�سبان ظروف 
يُعترب  ل  بحيث  اللغة  بهذه  املحيطة  اخلا�سة 

متييزاً �سد م�ستخدمي اللغات الأكرث انت�ساراً.
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       تتعهد ا�سبانيا وبوا�سطة التدابري املالئمة 
بتعزيز التفاهم املتبادل بني املجموعات اللغوية 
يف البلد، وعلى وجه اخل�سو�س من خالل ادراج 
فيها  املعمول   ، والت�سامح  والتفاهم  الحرتام 
يتعلق بالعربية،  يف اهداف التدريب والتعليم 
املوفرة يف ا�سبانيا، كما تتعهد بت�سجيع و�سائل 

الإعالم على ال�سعي لتحقيق نف�س الهدف.

اخلا�سة  ل�سيا�ساتها  اإ�سبانيا  ولدى حتديد       
بعني  تاأخذ  اأن  عليها   ، العربية  باللغة 
عنها  تعرب  التي  والرغبات  الحتياجات  العتبار 
املجموعات التي ت�ستخدم العربية ، بالإ�سافة 
اإن�ساء  على  الأمر  اقت�سى  اإذا  ت�سجيعها  اإلى 
كافة  يف  لل�سلطات  الن�سح  لإ�سداء  هيئات 

امل�سائل اخلا�سة بالعربية . 

اتفاقية  �سمن  العمل  ميكن   ، لذلك  بالإ�سافة 
جمل�س اوروبا الطارية ب�ساأن القليات القومية من 
اإ�سبانيا  باإمكان  حيث  الأقليات،  هذه  حماية  اأجل 
ثقافة  دعم  اأجل  من  الأ�سا�سية  بال�رشوط  العمل 
)لغتهم  هويتهم  وخا�سية  القومية  الأقليات 
الثقايف(  وارثهم  وعاداتهم  وتقاليدهم  ودينهم 

وحمايتهم  بقائهم  على  حتافظ  ان  ميكنها  وبذلك 
من الدمج الق�رشي. توؤكد هذه التفاقية على احلق 
ويف  العامة  احلياة  يف  للغتهم  الأقليات  مبمار�سة 
الدرا�سة والتعليم وتوفري الكتب املدر�سية،  وكذلك 
على احلق باإن�ساء واإدارة موؤ�س�سات تعليمية وتدريبية 
والرموز  الأ�سماء  با�ستخدام  وعلى حقهم  خا�سة، 
يف  الفعالة  بامل�ساركة  وحقهم  بلغتهم،  اخلا�سة 
دولية  غري  منظمات  يف  والنخراط  العامة  احلياة 
اتفاقيات خا�سة  واإبرام  الأخرى  الدول  والتعاون مع 

بحماية الأقليات .

 هل واجهتكم �شعوبات ؟

اإ�سبانيا  يف  القانونية  والهيئات  املنظمات  اأن 
الأوروبي  املجل�س  وتنبيه  نظر  لفت  باإمكانها 
اإلى النقاط التي تتعلق بالتزامات اإ�سبانيا جتاه 

امليثاق. ميكن توجيه بياناتكم اإلى:

European Charter for Regional or Minority Rights
Council of Europe

F-67075 Strasbourg
minlang.secretariat@coe.int
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والدليل اللغوي يقدم لكل لغة مدرجة يف قائمة امليثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات ، يقدم نظرة عامة على البنود ول ميكن، 
ول يف اأي حال من الأحوال، اأن يكون بديال للميثاق الأوروبي اأو اأن يحل حمله. ميكنكم العودة اإلى الن�سخة الأ�سلية لالأحكام واملبادئ املتفق 

.http://conventions.coe.int :عليها من قبل الدول واأ�سماء اللغات املغطاة بامليثاق على العنوان التايل
�سيتم العمل على اأدلة لغوية اإ�سافية تظهر تباعا.


