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% من سكان العالم ال  40بحسب اليونسكو، فإن التنوع اللغوي يتعّرض بشكل متزايد إلى التهديد مع ازدياد اندثار اللغات. ووفق المعطيات، فإن  1

بلغة يتحدثونها أو يفهمونها، رغم التقدم الملموس في إطار التعليم متعدد اللغات القائم على اللغة األم. في اليوم الدولي للغة  يحصلون على التعليم 

  17. آخر زيارة للرابط: 2020شباط/فبراير  21. موقع األمم المتحدة. األم.."لغات بال حدود" موضوع هذا العام لنشر السالم والتنوع

   https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049711. 1202شباط/فبراير 
(.  2021شباط/فبراير   9. األمم المتحدة، اليوم الدولي للغة األم. )آخر زيارة للرابط: حماية التنوع اللغوي 2

day-language-https://www.un.org/ar/observances/mother   
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية  يا األقليات، ريتا إسحاق. المعنون )من تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضا 18الفقرة  3

كانون   31(. الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان المؤرخ في واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 . 2012الثاني/يناير 

https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049711
https://www.un.org/ar/observances/mother-language-day
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 المرجع السابق.  4
(.  2021شباط/فبراير   9، انظر حالة التصديق: )آخر زيارة للرابط: 1969نيسان/أبريل  21صادقت سوريا على هذا العهد بتاريخ   5

 s/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=ARhttps://tbinternet.ohchr.org/_layout 
  إذ نصت المادة الرابعة من االعالن المذكور بأنه "ينبغي للدول أن تتخذ تدابير مالئمة كي تضمن، حيث أمكن ذلك، حصول األشخاص المنتمين 6

 م". إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقي دروس بلغتهم األ 
األصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها   من هذا االعالن بأنه "للشعوب 13نصت المادة  7

 بها". الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية واألماكن واألشخاص بأسمائها الخاصة واالحتفاظ 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=AR
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 . 1992االشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية لعام  من إعالن االمم المتحدة بشأن حقوق 4المادة  8
من التعليق على إعالن االمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية واثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية، والمقدم من   21الفقرة  9

لتابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق االنسان، السيد أسبيورن إيدي، وكذلك المادة الثامنة من إعالن  رئيس الفريق العامل المعني باالقليات ا
 . 2007األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لعام 

10 R. Lemkin, ‘Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for 
Redress’, (1944), pp. 79–95. 
11 “Cultural genocide is the systematic destruction of traditions, values, language, and other elements that 
make one group of people distinct from another” - Elisa Novic, The concept of cultural genocide: an 
international law perspective, (Oxford University Press, 2016) <http://hdl.handle.net/1814/43864> 
12 Leora Bilsky, Rachel Klagsbrun, The Return of Cultural Genocide?, European Journal of International Law, 
Volume 29, Issue 2, May 2018, Pages 373–396, https://doi.org/10.1093/ejil/chy025 
13 Official Records of 1st Part of the 3rd session the General Assembly, 6th Committee, Legal questions, 
summary record of meetings )21 Sept.-10 Dec. 1948) p. 206 
<https://digitallibrary.un.org/record/604635?ln=en>  
14 Ibid. 

http://hdl.handle.net/1814/43864
https://doi.org/10.1093/ejil/chy025
https://digitallibrary.un.org/record/604635?ln=en
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15 Ibid., p. 200. 
16 Ibid. 
17 Majid Khadduri, 'Constitutional Development in Syria: With Emphasis on the Constitution of 1950', Middle 
East Journal, vol. 5, no. 2 (1951), pp. 137–160. JSTOR www.jstor.org/stable/4322268  
18 The Syrian Constitution of 1930, Article 6. 
19 The Syrian Constitution of 1950, Article 1. "Constitution of the Republic of Syria: Preamble." Middle East 
Journal 7, no. 4 (1953), p. 521 http://www.jstor.org/stable/4322546  
20  Article 4, Ibid. 
21 Article 3, Ibid.  

http://www.jstor.org/stable/4322268
http://www.jstor.org/stable/4322546


 

www.stj-sy.org  Page | 7  

 "اإلبادة الثقافية" المستمرة في سوريا الحرمان من اللغة األم كأحد أشكال  

 
نص في مادته الرابعة بأن اللغات القومية هي   2014والمعدل عام  1999لعام   " السويسري "الكونفدرالي ونذكر على سبيل المثال الدستور  22

فقد نص بأن بلجيكا تتألف من  ، 2012غاية وتعديالته ل 1831األلمانية والفرنسية وااليطالية والرومانشية، وكذلك الدستور البلجيكي الصادر عام 

 ة. أربع أقاليم لغوية: اإلقليم الناطق بالهولندية، اإلقليم الناطق بالفرنسية، إقليم العاصمة الثنائي اللغة واإلقليم الناطق باأللماني
  9. )آخر زيارة للرابط: 2020موز/يوليو ت  22. الجزيرة نت. وصفت بالمسرحية والمفبركة.. حزب البعث يكتسح االنتخابات التشريعية بسوريا 23

https://www.aljazeera.net/news/2020/7/22/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA-(. 2021شباط/فبراير 
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9
-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9

D8%B9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%   

https://www.aljazeera.net/news/2020/7/22/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/22/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/22/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/22/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
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  1865الذي منع التحدث باللغة الكردية في أماكن العمل، والقرار رقم  1986لعام  1012نذكر على سبيل المثال قرار محافظ الحسكة رقم  24

 واألعياد. الذي أكد على القرار السابق ومنع أيضاً الغناء بغير اللغة العربية في األعراس  
، بعنوان "األكراد في الجمهورية العربية السوري بعد مرور عام على أحداث  2005شباط/فبراير  24في  تقرير لمنظمة العفو الدولية مؤرخ  25

 ". 2005آذار 
  تقرير للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق االنسان والحريات العامة في سوريا )داد( بعنوان "التقرير السنوي لحال حقوق االنسان في سوريا 26

 ". 2009لعام 
شباط/فبراير   15، الصادر عن اللجنة السورية لحقوق اإلنسان بتاريخ 2009نوي التاسع لحالة حقوق االنسان في سوريا لعام التقرير الس  27

 https://www.shrc.org/?p=9564(. 2021شباط/فبراير  9. )آخر زيارة للرابط: 2021
. )آخر زيارة للرابط:  2009تشرين الثاني/نوفمبر  26. هيومن رايتس وتش. قوق السياسية والثقافية لألكراد في سورياقمع الح  -إنكار الوجود   28

   https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004(. 2021شباط/فبراير  9
 المرجع السابق.  29
 المرجع السابق.  30

https://www.shrc.org/?p=9564
https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004
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  10. )آخر زيارة للرابط: 2016أيلول/سبتمبر  7". بي بي سي العربية. المعارضة السورية تعلن خطة "انتقال سياسي" إلنهاء النزاع "  31

 lshttps://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/09/160907_syria_opposition_proposa(. 2021شباط/فبراير 
(.  2021شباط/فبراير   10". الجزيرة نت. )آخر زيارة للرابط: أبرز نقاط خطة اجتماع جنيف حول سوريا "  32

-https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2
-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7
-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84   
اهرة.  دي توكفيل ألكسيس. الديموقراطيا في أمريكا. ترجمة: أمين مرسي قنديل. الجزء األول والثاني. إصدارات عالم الكتب. الطبعة األولى. الق 33

 . 228تاريخ الطبع غير ظاهر. ص  
. )آخر زيارة  2016تشرين األول/أكتوبر  5". المركز السوري للعدالة والمساءلة. ك الجميع أمر جوهري لتحقيق عدالة انتقالية في سوريا إشرا"  34

(.  2021شباط/فبراير  10للرابط: 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/09/160907_syria_opposition_proposals
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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-https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83
-%d8%a3%d9%85%d8%b1-9%85%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d
-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a

%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9/   
. )آخر زيارة  2020تشرين األول/أكتوبر  11. جريدة عنب بلدي. التعليم في عفرين على المحك.. الطالب الكرد يواجهون تحديات إضافية 35

   https://www.enabbaladi.net/archives/422180(. 2021شباط/فبراير  10للرابط: 
. )آخر  2019آذار/مارس  19. موقع روادو عربية. وروز في عفرينالفصائل السورية المسلحة و"المجالس المحلية" تمنع اإلحتفال بعيد ن  36

   https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/190320199(. 2021شباط/فبراير  10زيارة للرابط: 

https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
https://www.enabbaladi.net/archives/422180
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/190320199
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*     *     *     *     * 
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