


رسالة ترحيبية من مديرة البحوث



أعزائي الوفود ومستشارو هيئة التدريس،

باالنيابة عن جميع المنظمين، المجلس اإلستشاري، والمجلس التنفيذي، يسرني أن أرحب بكم في المؤتمر الثاني عشر 

كثر من تسعمئة وفد للمؤتمر قادمين  لمحاكاة األمم المتحدة في الجامعة األمريكية في الشارقة لعام 2019. مع انضمام أ

كثر من أربعين مؤسسة تعليمية محلية وعالمية، لقد حقق المؤتمر اتساًعا باهًرا لم ُيشهد من قبل. من أ

لقد تم كتابة الدليل التعريفي لهذا العام بعناية لتوفير إرشاٍد كاٍف للوفود إلتمام عملهم البحثي. إن هذا الدليل يمثل 

نقطة بداية مناسبة للتعرف على قضايا المؤتمر بشّتى لجانه. كل دليل يشمل رسالة ترحيبية من رئاسة اللجنة، متبوعًة 

بملخٍص عن كل قضية، لمحة تاريخية، حوار عن المشكلة المتعلقة بالقضية، والجهود المبذولة لحلها. يوفر الملخص 

إجازة كافية لتوضيح التساؤالت اللتي قد تطرح نفسها. تتلو الملخص لمحة تاريخية تتعمق بأساسات و محفزات 

المشكلة المتعلقة بالقضية من خالل توضيح موجز تاريخي. ثم يوفر الدليل قسًما يحاور المشكلة بدّقة من خالل 

كثر الجهود حداثة المتعلقة بالقضية  طرح جهتيّ الحوار ومناقشة بعض تحدياتها ومحفزانها. ثم يهدف الدليل لتوفير أ

ومستجّداتها. وفي النهاية، يوفر الدليل مجموعة من األسئلة المحفزة لتفكير الوفد، اقتراحات إرشادية إلتمام البحث 

الطلوب، و مراجع بمكن استخدامه الستخراج المعلومات ذات الصلة. ومع ذلك، يجدر الّذكر أن االعتمدا الكلِّي على هذا 

الدليل ليس كاٍف للّتحضير للمؤتمر. ننصح الجميع بقراءة دليل الوفود المنشور على موقعنا اإلكتروني، باإلضافة إلى 

الفيلم التعريفي »How to Research« على صفحتنا في يوتيوب.

يتمحور مؤتمر هذه السنة حول تمكين الشباب، حيث أن الشباب هم صانعوا المستقبل. هذا المؤمتر يعد تجربة قيمة 

لكل المشاركين بغض النظر عن خططهم المستقبلية. يعلم هذا المؤتمر قيم العمل الجاد، التفكير الرشيد، التعلم 

المتبادل، وعدم الخوف من الفشل. إن تجربة الوفد في المؤتمر مليئة بالتحديات، ولكن ُيتطلّب بذل جهد جدير لحصل 

القيم اللتي من أجلها يشارك الوفود.

وفي النهاية، يسرني أن أختم هذه الرسالة بشكر كل من شارك في تأليف هذا الدليل بأي شكل كان. لقد تم كتابة هذا 

الدليل من خالل عمل تعاوني بين كلٍّ من رؤساء اللّجان، الفريق البحثي، والفريق اإلعالمي. بالنيابة عنهم جميًعا، نتمّنى 

أن تجدوا فائدة في هذا الدليل لبحثكم.

.research@ausmun.com ألي أسئلة أو استفسارات، الرجاء عدم التردد بمراسلتي على

مع أطيب التمنبات،

ندى ناصرالدين

مديرة البحوث

2019 AUSMUN
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رسالة ترحيبية من رؤساء اللجنة



الرسالة الترحيبية من رؤساء لجنة اليونسكو،،،

السادة الوفود،،

تحية طيبة وبعد،،، 

ُيسعدنا بدايًة أن نُرحب بكم في مؤتمر الجامعة األمريكية لِمحاكاة األمم الُمتحدة في دورته لعام 2019، كما ُيسعدنا أن 

نُحييكم تحيًة خاصة في لجنة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتولى رئاسة هذه اللجنة ونعكف على القيام بالمهام الموكلة إلينا. 

نحن نتطلع ُقدماً للتفاعل والتعاون والتواصل معكم عبر هذا الُملتقى قبل انعقاد أعمال اللجنة وخاللها.

كثر القضايا الُمعاصرة أهميًة وحيوية، وعليِه، ستعكف  من الُمقرر أن ُتناقش اللجنة خالل أجندة األعمال قضيتين من أ

لجنة اليونسكو على مناقشة هاتين القضيتين بصورٍة شاملٍة ووافية حتى يتم تغطية جميع الجوانب والتفاصيل ذات 

العالقة. 

وكما ُيشير االسم، فإن لجنة اليونسكو هي أحد الجهات التخصصية التابعة لألمم الُمتحدة وُتعنى بمناقشة القضايا 

المتعلقة بالتربية والتعليم إلى جانب اهتمامها بالمجاالت العلمية والثقافية. ومن خالل مناقشة هذه المجاالت، تهدف 

اللجنة إلى غرس مبادئ األمن والسالم وتعزيز األهداف التنموية إلى جانب االحتفاء بالتنوع الثقافي بين الشعوب واألفراد. 

وإذ ُتعرب اللجنة عن يقينها بأن الُمجتمع الدولي لن يتأتى له النجاح في مساعيه ما لم يتم التوصل إلى فهٍم ُمشترك 

كتساب المعارف. وتضامن حول األخالقيات اإلنسانية والسعي نحو ا

وانطالقاً من هذه المساعي النبيلة، تتطلع لجنة اليونسكو إلى تصميم برامج تربوية وفقاً ألعلى معايير الجودة وتأصيل 

التراث الثقافي للشعوب ودعم مسيرة تطوير البرامج العلمية في مختلف المجاالت.

خالل جلسات المناقشة في المؤتمر، سوف ُتتاح الفرصة لجميع المشاركين إلجراء مناقشات ُمثمرة والتعاطي مع قضايا 

ومعضالت في غاية األهمية.

ومن منصبنا كرؤساء للجلسات، فإن غايتنا الجوهرية التي نرجو نيلها من هذا المؤتمر هي الحرص على أن يكتسب 

جميع المشاركين معارف جديدة ومفيدة بنهاية الجلسات.

من خالل مشاركتكم في المؤتمر، لن تقتصر مشاركتكم في المؤتمر على نيل فرصة التعرف على لجنة اليونسكو 

ومواضيع المناقشة، بل إنكم ستحصلون على فرصٍة سانحة إلجراء األبحاث الفعالة وممارسة الدبلوماسية إضاقًة إلى 

العمل بفعالية وكفاءة مع أعضاء فرق العمل األخرى.

وليس لدينا أدنى شك، بأن المؤتمر سوف يكون تجربة تعلم ناجحة سواًء للوفود المشاركين أو رؤساء الجلسات.

وعليِه، نأمل أن يتمكن كل ُمشارٍك في ’’مؤتمر الجامعة األمريكية بالشارقة لِمحاكاة األمم المتحدة‘‘ من تحقيق غاياته 

وطموحاته.  ونود أن نختم خطابنا بنصيحٍة نسديها إليكم وهي أن تحرصوا على التعلم، ليس من محتوى الجلسات 

والمناقشات فحسب، بل أيضاً أن تتعلموا من بعضكم البعض ألن توليفة هذا المؤتمر من الطالب واإلداريين هي 

ما تجعله بيئًة جاذبة وُمحببة وذات مخزون علمي وفكري هائل، لذا ال تترددوا في استغالل هذه المميزات لصالحكم 

لِتحقيق كل مساعيكم النبيلة. 

ورجاًء ال تترددوا في التواصل معنا إلبداء آرائكم واستفساراتكم من خالل البريد االلكتروني التالي:

unescoarabic2019@gmail.com

واقبلوا منا خالص الشكر والتقدير،،،

رؤساء لجنة اليونسكو



القضية األولى

تطبيق استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب

ملّخص

والتحــوالت  المســتدامة  والتنميــة  والســالم  التغييــر  تحقيــق  ـفـي  تســاهم  التــي  المجتمــع  عناصــر  أهــم  مــن  الشــباب  يعــد 

االجتماعيــة. واعترافــاً بذلــك، فقــد تــم تبنــي اســتراتيجية اليونســكو التنفيذيــة بشــأن الشــباب عــام 2013 كجــزء مــن اســتراتيجية 

اليونســكو المتوســطة ألجــل الفتــرة 2014- 20121. وقــد تــم ذلــك خــالل الجلســة الســابعة والثالثيــن للجمعيــة العامــة لألمــم 

المتحــدة. وتعمــل هــذه االســتراتيجية علــى تمكيــن الشــباب مــن االنخــراط فــي مجتمعاتهــم وتســخير كافــة طاقاتهــم كعناصــر 

فاعلــة فــي تحقيــق التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة )يونســكو، 2014(. وســُتَطبَّق االســتراتيجية مــن خــالل ثالثــة محــاور عمــل 

تكامليــة تجمــع بيــن خبــرة اليونســكو الواســعة فــي مجــاالت الثقافــة والتعليــم واالتصــال والمعلوماتيــة والعلــوم االجتماعيــة 

والطبيعيــة واإلنســانية. ويناقــش المحــور األول »وضــع السياســات واســتعراضها بمشــاركة الشــباب« )يونســكو، 2014(، 

حيــث أنــه ال يمكــن ألي سياســة متعلقــة بالشــباب أن تكــون فعالــة بــدون مشــاركة الشــباب أنفســهم فــي عمليــة وضعهــا.  أمــا 

المحــور الثانــي فيركــز علــى »تنميــة القــدرات لالنتقــال إلــى عالــم الكبــار« مــن خــالل توفيــر فــرص عمــل للشــباب والعمــل علــى 

محــو األميــة وتحســين المعيشــة وتعزيــز مشــاركاتهم فــي المجــال السياســي )يونســكو، 2014(.  ويســتهدف المحــور الثالــث 

»المشــاركة المدنيــة، المشــاركة الديموقراطيــة، واالبتــكار االجتماعــي«، وذلــك لتقويــة العالقــة بيــن الشــباب ومجتمعاتهــم. 

وبنــاًء علــى هــذه المحــاور، فــإن اســتراتيجية اليونســكو التنفيذيــة بشــأن الشــباب تهــدف إلــى إيجــاد بيئــة تمكِّنهــم مــن ممارســة 

حقوقهــم والوفــاء بمســؤولياتهم كمواطنيــن فّعاليــن. 

تاريخ القضية

دائمــاً مــا كان الشــباب مــن أولويــات اليونســكو، ولذلــك فقــد تــم اعتمــاد اســتراتيجية اليونســكو للعمــل مــع الشــباب ومــن 

كتســب التــزام اليونســكو بالعمــل مــن أجــل الشــباب حافــزاً جديــداً إثــر تكريــس المنظمــة عقــوداً مــن  أجلهــم عــام 1998. وا

الزمــن ألجلهــم.  حيــث أنــه فــي عــام 2008 تــم وضــع عمليــات الســتعراض أعمــال اليونســكو بشــأن الشــباب وتحليــل المعلومــات 

التــي تســمح بتحديــد الميــزة المقارنــة لليونســكو ووضعهــا ودورهــا ـفـي هــذا الميــدان )يونســكو، 2014(.  وـفـي عــام 1999، 

ــن منتــدى اليونســكو للشــباب نشــاطه األول كجــزء مــن الــدورة الثالثيــن للمؤتمــر العــام. وـفـي عــام 2003، ونظــراً ألهميــة  دشَّ

هــذا المنتــدى وتطــوره الدائــم منــذ دورتــه األولــى، فقــد تقــرَّر جعلــه جــزءاً ال يتجــزأ مــن جميــع دورات المؤتمــر العــام لليونســكو. 

والغــرض مــن هــذا المنتــدى هــو جمــع مشــاركين شــباب مــن جميــع أنحــاء العالــم لتبــادل وجهــات النظــر ومشــاركة تجاربهــم 

مــع بعضهــم البعــض وتحديــد فــرص وتحديــات مشــتركة تعتــرض طريــق الشــباب. 



خطاب حول القضية

تعتبــر اســتراتيجية اليونســكو التنفيذيــة بشــأن الشــباب مشــروع مثيــر لالهتمــام نظــراً لألهميــة التــي يضعهــا علــى الشــباب 

ــَر ســابقا، فــإن هــذه االســتراتيجية ال تســعى فقــط إلــى تعزيــز حقــوق الشــباب فــي جميــع انحــاء  واألجيــال  القادمــة. وكمــا  ُذِك

العالــم، بــل للســماح لمشــاركتهم الفاعلــة فــي وضــع السياســات األساســية. وبشــكل خــاص، ُتَركِّــز هــذه السياســات علــى بنــاء 

بيئــة ُمســتدامة وُمبتكــرة لألجيــال الشــابة باإلضافــة إلــى مجتمــع مقبــول.

 وباإلضافــة  إـلـى ذلــك، تســعى االســتراتيجية التنفيذيــة بشــأن الشــباب لضمــان االنتقــال الســلس مــن مرحلــة الطفولــة إـلـى 

مرحلــة البلــوغ. وإذ تقــر بأنــه خــالل الــدورة الســابعة والثالثيــن للجمعيــة العامــة، تــم تبنــي اســتراتيجية اليونســكو التنفيذيــة 

للشــباب )OSY( كجــزء مــن اســتراتيجية اليونســكو المتوســطة األجــل للفتــرة 2014-2021 ـفـي عــام 2013. و تعمــل عـلـى 

للتحــوالت  وموضوعــات  كأدوات  الكاملــة  إمكاناتهــم  وتســخير  مجتمعاتهــم  ـفـي  لالنخــراط  والشــباب  الشــابات  »]تمكيــن[ 

االجتماعيــة واالقتصاديــة« )اليونســكو ، 2014(. و يتــم تنظيــم هــذه االســتراتيجية عـلـى ثالثــة محــاور متداخلــة و متكاملــة و 

متعــددة التخصصــات، و التــي تضــم جميــع تخصصــات اليونيســكو فــي الثقافــة والتعليــم واالتصــاالت والمعلومــات والعلــوم 

االجتماعيــة والطبيعيــة واإلنســانية. و بالنســبة إلــى المحــور األول ، فإنــه يركــز علــى »وضــع السياســات و اســتعراضها بمشــاركة 

الشــباب« )اليونســكو ، 2014(. األســاس المنطقــي وراء ذلــك هــو أن سياســة الشــباب ال يمكــن أن تكــون فّعالــة وال مالئمــة 

بــدون مشــاركة الشــابات والشــباب أنفســهم ـفـي هــذه العمليــة. و مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المحــور الثاـنـي يســتهدف »تنميــة 

الشــباب ومحــو األميــة والمشــاركة السياســية  يــز قابليــة توظيــف  الكبــار“ وذلــك بهــدف تعز إـلـى عالــم  القــدرات لالنتقــال 

والرعايــة االجتماعيــة )اليونســكو ، 2014(. وأخيــًرا ، يتنــاول المحــور الثالــث »المشــاركة المدنيــة والمشــاركة الديمقراطيــة 

واالبتــكار االجتماعــي« )اليونســكو ، 2014(. و يتــم ذلــك لتعزيــز العالقــة بيــن الشــباب ومجتمعاتهــم. و بنــاًء علــى ذلــك، تشــدد 

االســتراتيجية التنفيذيــة للشــباب علــى العمليــات التــي يوفــي بهــا الشــباب مســؤولياتهم و يحصلــوا بهــا علــى كامــل حقوقهــم 

كمواطنيــن نشــطين. 

إجراءات تم اتخاذها في السابق من قبل منظمات دولية و آخر التطورات التي تليها

يــة الجتماعــات اليونســكو. وبالتاـلـي، التزامهــم ـفـي هكــذا قضايــا وجههــم  منــذ 1998، كانــت قضايــا الشــباب النقطــة المحور

لمســار جديــد فــي 2008. تِبعــاً لذلــك، تــم تقديــم تحاليــل ومالحظــات جديــدة للــدور الفعــال الــذي يلعبــه الشــباب فــي المواضيــع 

والقضايــا العالميــة كونهــم أحــد الجهــات المعنيــة فــي النقاشــات المحليــة واإلقليميــة. تحــرص اليونســكو دائمــاً بتقديــم كافــة 

االحتياجــات المطلوبــة مــن قبــل فئــة الشــباب إلثرائهــم بمختلــف األفــكار والتحديــات التــي بالمقابــل ســتؤهلهم لبلــوغ الهــدف 

المطلــوب. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم جمــع وتقديــم عــدة سياســات وقوانيــن محليــة تخــص الجيــل األصغــر والهيــكل الممثــل 

لهــم. مــن ناحيــة أخــرى، تطمــح اليونســكو لرؤيــة مــا يخبئــه هــذا الجيــل مــن أفــكار لتشــكيل سياســات دوليــة جديــدة. فــي 2016 

دعمــت اليونســكو تأســيس مجموعــة مــن البرلمانييــن الشــباب فــي الســلفادور. فــي هــذا المشــروع، عمــل الشــباب علــى بنــاء 

خطــط وجــداول أعمــال مــن خــالل منظــور مشــترك لتعزيــز بعــض القوانيــن والتشــريعات فــي مختلــف المجــاالت مثــل الصحــة 

والرياضــة )يونســكو 2016( . هــذه المنظــورات أدت إلــى تكويــن عائــد إيجابــي فــي تقــدم اليونســكو التــي بالمقابــل ســاعدها فــي 

وضــع بصمــة لهــا كإحــدى المنظمــات المؤثــرة فــي المجتمــع الدولــي. وبالنظــر إلــى ذلــك، فقــد توّســعت خدمــات التوعيــة للوصــول 

إلــى مجتمعــات عــدة، لذلــك تهــدف اليونســكو إلــى العمــل بجــد لضمــان تعــاون متيــن مــع الشــباب مــن أجــل جنــي الفوائــد فــي



مجــال الســالم والتنميــة المســتدامة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفقــا لتقريــر األمــم المتحــدة، فــإن بعــض خطواتهــا نحــو ذلــك 

تشــمل رؤيــة شــاملة لالعتــراف بالشــباب كعامــل رئيســي للتغييــر والتحــول االجتماعــي والســالم. وبالتزامــن  مــع مــا ذكــر، ال 

شــك أن األجيــال الشــابة هــي المســتقبل الــذي ســيقود هــذا الكوكــب نحــو مزيــد مــن التنميــة والتطــور. باختصــار، مــن المهــم 

أن يتــم اتبــاع االســتراتيجية بشــكل صحيــح وأن ُتدفــع باســتمرار لضمــان تحقيــق النتائــج المرجــوة

أسئلة يمكن طرحها ومناقشتها في مسودة القرار 

ما مدى نجاح الخطط الحالية للتنفيذ؟  •

ماذا يمكن تحسينه من الطرق المطروحة؟  •

ما مدى تقبل الجيل الحالي من الشباب لالستراتيجية التشغيلية بشكل عام؟   •

هل هنالك مجاالت تعالجها االستراتيجية التشغيلية بشكل صحيح؟  •

ھل يكون الشباب بالفعل التمثیل العادل داخل الدول األعضاء واألمم المتحدة؟  •
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القضية الثانية

حماية اللغات المهددة باالندثار والنهوض بها

ملّخص

تعــد اللغــة مهــددًة باالندثــار عندمــا تتبنــى الغالبيــة العظمــى مــن المتحدثيــن بهــا لغــًة أخــرى، وباألخــص إن كانــت لغــًة ســائدًة 

بيــن عامــة النــاس أو فــي المجتمعــات المهيمنــة. وتوجــد عــدة عوامــل قــد تؤثــر علــى اللغــات أو تهــدد وجودهــا. وقــد تتعلــق هــذ 

العوامــل بالقــوة العســكرية أو الديــن أو االقتصــاد أو الثقافــة أو التعليــم، ممــا قــد يشــجع علــى ظهــور ســلوكيات ســلبية تجــاه 

لغــة مجتمــٍع مــا. ويتمثــل أحــد هــذه العوامــل باالســتعمار الثقافــي الناتــج عــن العولمــة. حيــث أنــه نتيجــة تحــول العالــم إلــى 

شــبكة مترابطــة، تتخــذ المجتمعــات المهيمنــة هيئــة ثقافــاٍت عالميــٍة رائجــٍة تجــذب مواطنــي الــدول األخــرى مــن ناحيــة اللغــة 

بشــكل خــاص. أمــا عمليــة الهجــرة إلــى دولــٍة أخــرى فتعــد بعــداً آخــر للعولمــة. فبســبب الهجــرة، تولــد مجتمعــات دخيلــة فــي 

جميــع أنحــاء البــالد مســببة ضعفــاً فــي لغــة المهاجــر األم. وهكــذا تكــون العولمــة، وبرغــم جميــع فوائدهــا، عامــالً أساســياً يهــدد 

اللغــات بــدون أدنــى شــك. 

تتغيــر اللغــات وتتطــور بشــكل مســتمر وحيــوي. ولكــن يجــب االعتــراف بأهميــة حمايــة اللغــات، حيــث أنــه عامــل مهــم ـفـي 

الثبــات الثقافــي. ومــع األســف، تعــد نجــاة اللغــات المهــددة باالندثــار تحديــاً فــي هــذا العالــم. وللتغلّــب علــى هــذا التحــدي، يجــب 

كبــر فــي مجــاالت اإلعــالم والتعليــم وغيرهــا. وكذلــك يجــب تصحيــح المواقــف الســلبية  أن يتــم الترويــج لهــذه اللغــات بشــكل أ

تجــاه هــذه اللغــات.  وعلــى هــذا األســاس، تهــدف اليونســكو إلــى المســاهمة فــي حمايــة ونشــر التنــوع الثقافــي واللغــوي مــن خــالل 

برامجهــا المعنيــة بحمايــة اللغــات المهــددة باالندثــار. 

تاريخ القضية

علــى مــر الســنين، لــم يطــور نمــو اللغــة البنيــوي والوســائطيّ مــن قــدرات اللغــة التواصليــة فقــط، بــل مــن قوتهــا الجوهريــة 

أيضــاً.  حيــث أنــه خــالل الحقبــة االســتعمارية، وبالتحديــد مــن القــرن الخامــس عشــر إـلـى منتصــف القــرن العشــرين، تــم 

اســتخدام اللغــات كوســيلة اســتبدادية لقهــر الســكان وإخضاعهــم مــن خــالل إظهــار الســلطة االســتعمارية بشــكل جــذاب 

كثــر. وخــالل هــذه الحقبــة، بــدأت الكثيــر مــن اللغــات باالندثــار تدريجيــاً. وقــد أدت المجــازر المتكــررة إلــى انقــراض عــدد  وعملــيّ أ

كبيــر مــن اللغــات. 

كهــا. ويرجــع هــذا إلــى أن تعــرض اللغــات لخطــر االندثــار  أمــا فــي الوقــت الحالــي، فأصبــح مــن الصعــب تمييــز هــذه المســألة أو إدرا

أصبــح، وبشــكل كبيــر، نتيجــة العولمــة ووصــم الســكان األصلييــن بالعــار، ال بســبب القــوة. وقــد دفــع تأثيــر اللغــات الُمَتَحَدثــة 

بشــكل كبيــر، كاللغــة اإلنجليزيــة، وقوتهــا أفــراد الشــعوب إلــى االندمــاج فــي ســبيل المنفعــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. وقــد شــكل 

غيــاب الحافــز لتبنــي اللغــات المحليــة األقــل شــعبية طريقــاً يمهــد الندثــار هــذه اللغــات. 



خطاب حول القضية

ســاعدت اللغــات علــى جعــل البشــرية علــى مــا هــي عليــه اليــوم مــن خــالل اســتخدامها فــي التواصــل والحفــاظ علــى المعرفــة. 

يــادة بصيــرة المــرء. و باإلضافــة إلــى ذلــك، فســيكون  وبالنظــر إلــى حقيقــة ذلــك، ُيَمكِّــن التوســع فــي فهــم اللغــات المختلفــة مــن ز

لــه تأثيــر إيجابــي علــى الجهــاز العصبــي للفــرد )لوبيــان ، 2016(. و علــى الرغــم مــن ذلــك، اللغــة األم للبلــد هــي جــزء هــام مــن 

تقاليــده وهويتــه. إن كيفيــة اســتخدام الكلمــات فــي لغــٍة مــا ومــا ُتنســب إليــه يســاعد علــى تفســير قــدر كبيــر مــن قيــم األمــة 

ونماذجهــا. و إن مــوت لغــة مــن شــأنه أن يجلــب معهــا مــوت المعرفــة ، والعــادات الفريــدة ، والتقاليــد الشــفهية ، والتنــوع ، 

ممــا يجعلهــا أقــرب إلــى فقــدان المواقــع التاريخيــة. وبالنظــر إلــى ذلــك ، فــإن الحفــاظ علــى لغــة مــا ســيكون الحفــاظ علــى قــرون 

مــن الثقافــة والتاريــخ ومســاهمة الشــعوب فــي البشــرية. علــى هــذا النحــو ، هنــاك مســؤولية معنويــة و أخالقيــة للحفــاظ علــى 

اللغــات التــي تمــوت )اليونســكو، 2009(. وبالتوافــق مــع طموحاتهــا ، ســاهمت اليونســكو بقــدر كبيــر ـفـي الجهــود المبذولــة 

لضمــان بقــاء اللغــات المهــددة باالنقــراض داخــل المجتمــع العالمــي. ومــع ذلــك ، ال تــزال العديــد مــن اللغــات فــي خطــر.

حاليــا ، هنــاك العديــد مــن عوامــل الخطــر التــي تؤثــر علــى الحفــاظ علــى اللغــة. ويشــمل ذلــك التراجع الطبيعــي للغات األقليات 

وعــدم وجــود مبــادرة لتثقيــف الشــباب عــن هــذه اللغــات. و تكمــن القضيــة األساســية هنــا فــي نقــص الوعــي والرعايــة بلغــات 

األقليــات المهــددة باالنقــراض. و علــى نقيــض ذلــك، يزيــد اســتخدام اللغــات الشــهيرة مــن تعقيــد هــذه المســألة. و يحتــاج  هــذا 

كثــر اللغــات تعرضــاً لخطــر االنقــراض هــي تلــك  يــز المبــادرات الحاليــة فيمــا يتعلــق بحفــظ اللغــات. و أ العامــل إلــى الطــرح لتعز

التــي تعيــش فــي البلــدان الناميــة أو الجاليــات المختلفــة ممــا ُيشــكل حاجــزاً آخــراً. 

وفــي الوقــت الحالــي ، تقــوم اليونســكو والعديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة بجمــع و أرشــفة البيانــات حــول هــذه اللغــات 

المهــددة باالنقــراض. ومــع ذلــك ، فــإن هــذه الجهــود ليســت مجديــة كمــا كان ُيعتقــد فــي الســابق حيــث أن 4٪ مــن اللغــات قــد 

ُفِقــدت فــي الســنوات الســتين الماضيــة )اليونســكو، 2009(.

إجراءات تم اتخاذها في السابق من قبل منظمات دولية و آخر التطورات التي تليها

نظــراً لإليجابيــات اـلـي تتبــع التعــدد اللغــوي، تعتبــر فرصــة زوال لغــات األقليــات قضيــة هامــة يجــب التطــرق لهــا. و بالتاـلـي، 

يــز التعــدد اللغــوي مــن خــالل تقديــم مقتــرح  تتخــذ اليونســكو عــدة خطــوات لمكافحــة األزمــة. أوالً، عملــت المنظمــة علــى تعز

جديــد يعــرف بالتصريــح العالمــي للتنــوع الثقافــي فــي UDCD( .2001( إضافــًة إلــى ذلــك، قــرار األمــم المتحــدة رقــم 56\262. 

مــن خــالل هكــذا اســتراتيجيات، حثــت اليونســكو علــى تقديــم محتــوى بلغــات مختلفــة علــى شــبكة اإلنترنــت والتركيــز علــى 

اللغــات الشــفوية لضمــان بقائهــا.

 أحــد أبــرز مشــاريع اليونســكو هــي قضيــة الحفــاظ علــى اللغــة )ELP( . عــزز البرنامــج الوعــي بالغــات المهــددة باالندثــار مــن 

خــالل سلســلة أفــالم وثائقيــة عرضــت عـلـى إحــدى القنــوات المعروفــة بـــ ))Discovery channel. إضافــًة إـلـى ذلــك، نشــرت 

اليونســكو أطلــس اللغــات المهــددة بالــزوال لتســليط الضــوء عليهــا. لــم تكتــف المنظمــة بهــذا فقــط، فقــد عملــت علــى انشــاء 

رابــط بيــن التنــوع البيولوجــي والثقافــي الــذي يهــدف بــدوره إلــى اســتخدام اللغــة لخلــق بيئــة مــن التــآزر بينهمــا.



تهــدف المنظمــة أيضــاً لتعزيــز سياســات اللغــات مــن خــالل بنــاء القــدرات المحليــة. » بنــاء القــدرات لحمايــة اللغــات والعــادات 

المتوارثــة فــي جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي أفريقيــا« )ريكــس ســميتس، بــدون تاريــخ( هــذا المقتــرح هــو مثــال علــى الجهــد 

المبــذول مــن قبــل اليونســكو. إضافــًة إلــى ذلــك، ســعت المنظمــة للحصــول علــى مســاعدة خبــراء مــن جميــع أنحــاء العالــم. 

أدى هــذا إلنشــاء منظومــة لقيــاس مســتوى الخطــر الــذي تتعــرض لــه كل لغــة. فمــن خــالل معرفــة ذلــك، يمكــن تحديــد المــوارد 

المطلوبــة لمقاومــة المشــكلة. إن مثــل هــذه الجهــود ســتثبت فشــلها فــي حــال لــم يعمــل المجتمــع الدولــي يــداً بيــد. وبالتنويــه 

إلــى هــذا األمــر، علــى األفــراد والمجتمعــات التعلــم والتثقــف حــول أهميــة المحافظــة علــى اللغــة والقيمــة التــي تحملهــا، ال علــى 

الماضــي فقــط، بــل عـلـى الحاضــر والمســتقبل. ســنضمن مــن خــالل هــذه االســتراتيجيات المقترحــة عـلـى المحافظــة عـلـى 

اللغــة. 

أسئلة يمكن طرحها ومناقشتها في مسودة القرار 

ما هي التدابير اإلضافية التي يمكن اعتمادها للحفاظ على اللغات المهددة باالنقراض؟• 

كيف يمكن للحكومات إعادة تنشيط اللغات التي تهددها لغة عالمية مهيمنة؟• 

هل يجب أن يتم إنشاء أرشيف للبيانات لضمان الحفاظ على اللغة؟• 

هل يمكن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي إلعادة إدخال اللغات المهددة باالنقراض؟• 
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