
 
 

 حول احلقوق اللغوية مجعية الاسربانتو العاملي موقف
 

مجعية  و.قليا احلقوق اللغوية حيوية مجليع الشعوب. بغض النظر عن جحمها البد احلفاظ عىل هذه احلقوق، خاصة لل       

 عاما. 100( وتدمع لغا  ال قليا  ل كرث من  UEAالاسربانتو العاملي ) 

 

ال طفال يف تعمل لغهتم ال م و مواصةل تعلميهم ابس تخدام لغهتم ال م همم ل ثقافهتم حفسب، مفن الرضوري لمنومه  حق     

مدارس  الاندماج يفملدة عام أ و اثنني قبل تعلميهم بلغهتم اجلدد  واصل أ طفال املهاجرين النفيس. وقد أ ظهر  ادلراسا  أ نه

ن   اتعمل ابس تخدام لغة نعرفهو ال نفس ية. ال شال امل من  هتمعاانبفل فرص م عة أ كرب ولغة جديدة بس  ونتعلممي بدلمه اجلديد، فا 

 هو حق أ سايس من ال طفال يف مجيع أ حناء العامل.

 

لغا  ، وفقا ل  4أ و  3، 2نويص تعمل  UEAومن املهم أ يضا أ ن الناس قادرون عىل التواصل عىل خمتلف املس تواي .      

 :هذه الظروف، وهذا هو القول 

 .. اللسان ال م1

قلميي. 2 ذا اكن خمتلفا ،ةاللغة اال   .ا 

ذا اكن خمتلفا عن ال ولني3  .. اللغة الوطنية ، ا 

ىل أ ي أ مة 4  وهذا هو القول، الاسربانتو. -. لغة عاملية ال تنمتي ا 

 

لغة حمايدة واحدة ،دليه نوعية خاصة. والهدف  االتصاال و  أ نه عندما تس تخدم مجموعة متعددة اجلنس يا  و مناملعروف      

نصافا. ابس تخدام لغة مشرتكة يتجنب  الهنايئ لالسربانتو هو تعزيز السالم بني الناس من خالل جعل التواصل أ كرث سهوةل و ا 

 .عىل غريمهاحلاةل اليت تكون فهيا ال فضلية ملس تخديم اللغة ال م 

 

ذال مم املتحدة بشأ ن هذه املسأ ةل فامي يتعلق اجامتعاهتم اخلاصة.  دور عكسو ين مندوبني يعربون بني الفرق  رؤيةبسهوةل ميكنك ا 

عندما يس تخدم لغته ال م ، والفرق هو يف متحدث و عن أ نفسهم ابللغة اال جنلزيية أ و الفرنس ية أ و اال س بانية لكغة اثنية أ و اثلثة

 .جيذب املزيد من الاهامتملغة أ جنبيةلس تخدم امل هيقول ما  -كثري من ال حيان ملفت للنظر 

 

العامل أ كرث سالما وحنن نعتقد أ ن التواصل الفعال يلعب دورا هاما للغاية يصبح ال مل الكبري من الاسربانتو هو أ ن     

ىل ه  ذا الهدف.للوصول ا 
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