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 التقرير التوضيحي
 

 مدخل
 
غيو لغ   روتتكلم لغ ذا  تمذو إقليمي فروق صواضيهت  رووروبي  مممروات  صللي األبلدان ال العديد مندى ل .1

، الى نحرو لوف بتللغت  متعلق صسس  الدرول الى تتكرون بهتلم  امليت  تتويخي  نتيم السكتن. روهذا  صكثوي 
 روحيث انغمو  المممروات  اللغوى في المممروات  الكبوى.

 
بضع   بين حيث تتواروح هذه، الحتل  الديمغوافي األقلي  بنسب  كبيوة في  اإلقليمي  صرو هذه اللغت تتفترو   .2

مت يتشتوكه  الدرول في القتنرون روالممتوس  في لددهت. لكنادة ماليين منهم، كمت تتفترو  روآالف من المتكلمين 
ان ذلك، روالى اختالف  روفضالا  . متفتروت بدومت  روهنال حتال  من، اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  العديد من
الى األقل إن لم يكن  نكميغتلبتا مت  ،التهديدا  التي تروامههت اليروم ملدو فإن هذه اللغت  في المتضي، صروضتع

النتمم  تأثيوالفي  كمت، روستئل اإلاالمروختل  ل التنميطي ال محتل  للحضتوة الحديث  تأثيوالفي  الى نفس القدو
 صرو سيتس  حكرومي  قتئم  الى االستيعتب. بيئ  غيو مؤاتي  ان
 
تل  اللغت  اإلقليمي  صرو منذ سنروا  ادة روهيئت  مختلف  ضمن مملس صرووروبت تعبو ان قلقهت إزاء ح .3

مبدص ادم  14المتدة توسي في  االتفتقي  األرووروبي  لحمتي  حقروق اإلنستن روالحويت  األستسي لحيح صن . فاألقلي 
، تحويم صي تمييز الى قل فيمت يتعلق بتلتمتع بتلحويت  روالحقروق التي تكفلهت االتفتقي ، روختل  روالى األالتمييز

التعوض ألفواد في ادم ل تا حق فقط، إال صنه ينشئ هذا األموروالى صهمي   االنتمتء إلى صقلي  قرومي . صسس كتللغ  ارو
للغت  األقلي  روالمممروات  التي تستخدمهت، كمت صشتو  إليه الممعي   إيمتبي حمتي  نظتم  بدل ، روذلكللتمييز

دا  الممعي  البولمتني  في ، 1961. روفي 1957 اللتدو انهت في 136فتوة طرويل  في القواو  اإلستشتوي  منذ
هت من صمل لرون حق األقليت  في التمتع بثقتفتتيستكمل االتفتقي  األرووروبي   بلرووة تدبيو إلى 285الترولي  
 رومت إلى ذلك. رواستخدام لغتتهت الختل  روتأسيس مداوسهت الختل  الختل 

 
المتعلق  بتلمشتكل  928ااتمد  الممعي  البولمتني  لمملس صرووروبت الترولي  ، 1981صخيواا، في رو .4

روفي نفس السن ، صلدو البولمتن  التوبروي  روالثقتفي  ذا  اللل  بتللغت  األقلي  رواللهمت  المحلي  في صرووروبت.
إلى ضورووة روضع ميثتق ختص بتللغت  روالثقتفت   نياألرووروبي قواواا حرول هذه المستئل. روخلص كل من الروثيقت

 اإلقليمي  صرو األقلي .
 
المبتشوة المؤتمو الدائم للسلطت  المحلي  رواإلقليمي  في صرووروبت ، قوو روامالا بهذه بتلتروليت  روالقواوا  .5

لسلطت  المحلي  االذي ُينتظو صن تلعبه دروو قلي ، روذلك نظواا للللغت  اإلقليمي  صرو األ ميثتق صرووروبي ادفي إاد
 بتللغت  روالثقتفت  الى المسترويين المحلي رواإلقليمي. يتعلقرواإلقليمي  فيمت 

 
لليتغ  الميثتق إمواء معتين  للحتل  الفعلي  للغت  اإلقليمي  رواألقلي  في   التمهيدي األامتل  رواستلزم .6

لغ .  40شخلتا يمثلرون صكثو من  250بحضروو حروالي  1984صرووروبت، مع ملس  استمتع الني  ُاقد  في 
هذا  الذي يحظى به مترواللالكبيو روالهتمتم لالرونظواا  روصُنمز  الليتغ  األرولي  بمستادة مممروا  من الخبواء.

في الليتغ  في حين  ىلممعي  البولمتني  لمملس صرووروبت روالبولمتن األرووروبي، فقد شتوك  األرولا لدىالمروضروع 
 بقي  االتلتال  متوي  مع األاضتء المختلين في الثتني.

 
تم تلميمه  ( اللتدو ان المؤتمو الدائم، اقتوح األخيو نص ميثتق1988) 192روصخيواا، في القواو  .7

 كي يكرون في موتب  االتفتقي .
 
( اللتدو انهت، 1988) 142روالى صثو هذه المبتدوة التي حظي  بدام الممعي  البولمتني  في الوصي  .8

رومهمتهت ليتغ  ميثتق  من الخبواء في اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في صرووروبت صنشأ  لمن  الروزواء لمن  مخلل 
الهتم  دروول. رونظواا ل1989يؤخذ فيه بعين االاتبتو نص المؤتمو الدائم. روقد بتشو  هذه اللمن  صامتلهت في نهتي  
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 ممثالا روالممعي  البولمتني  في إطالق المشوروع، كتن كالهمت  للسلطت  المحلي  رواإلقليمي  في صرووروبت للمؤتمو الدائم
لمن  الخبواء ، استشتو  1992تل  النص النهتئي لمسرودة الميثتق الى لمن  الروزواء في امتمتاتتهت. روقبل إح في

من اللمتن المتخلل  ضمن مملس صرووروبت )في ممتال  الثقتف   اا ادد في اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في صرووروبت
المتلل  بتلمويم  روالسلطت  المحلي  رواإلقليمي  روروستئل  مشتكلالروحقروق اإلنستن روالتعترون القتنروني رو تعليمروال

 .في الحسبتن تروصخذ  آواءه ،المفروضي  األرووروبي  للديمقواطي  من خالل القتنرونفضالا ان اإلاالم(، 
 
حزيوان/يرونيرو  25اب الروزواء في رولن 478روااتمد  لمن  الروزواء الميثتق كتتفتقي  في االمتمتع الـ .9

 في ستواسبرووغ. 1992تشوين الثتني/نروفمبو  5تروقيع في لل . روتم طوحه1992
 

 اعتبارات عامة
 

 أهداف الميثاق 
 
 روتعزيزاألرولى رواألخيوة من الميثتق غتي  ثقتفي . روهرو ملمم لحمتي   الغتي فإن الديبتم ، تروضحه كمت  .10

الثقتفي األرووروبي. رولهذا السبب، فإن الميثتق ال  اإلوث اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  كرونهت رومهتا مهدداا من صرومه
د صيضتا تدابيو تؤدي لهت يروم   بل إنهيتضمن بنداا نتلتا الى ادم التمييز فيمت يخص استخدام هذه اللغت  فحسب، 

روروستئل  تعليمفي ال المعقرول ممكنبتلقدو الروالهدف ضمتن استخدام اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي   دامتا فتاالا.
روفي الحيتة االقتلتدي  رواالمتمتاي  رواألنشط   اإلاالم، روالسمتح بتستخدامهت في المرواقع القضتئي  رواإلداوي 

كفيل  بتعرويض هذه اللغت  اند الضورووة ان الظوروف غيو المؤاتي  في المتضي،  روروحدهت هذه الطويق  الثقتفي .
 تفي  األرووروبي .روبتلحفتظ اليهت روتطرويوهت كرومه من صرومه الهروي  الثق

 
اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي ، ال األقليت  اللغروي . رولهذا السبب، يتم التوكيز  روتعزيزلحمتي   يخطط الميثتق .11

الى البعد الثقتفي رواستخدام اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  في كتف  مروانب حيتة متكلميهت. روال يوسي الميثتق صي  حقروق 
 فيمت يتعلق بتلروضع طوافاألتزامت  الرو األقلي . رومع ذلك، فإن صاللغت  اإلقليمي  فودي  صرو ممتاي  لمتكلمي 

روضع  الذي سيترومب استحداثه روفقتا للميثتق، سيكرون لهت صثو رواضح الى القتنروني لهذه اللغت  روبتلتشويع الروطني
 المممروات  المعني  روالى صفوادهت.

 
مسرودة الميثتق روقدمهت قبل التغيوا  إلقليمي  في صرووروبت المؤتمو الدائم للسلطت  المحلي  رواروقد لمم  .12

في صرووروبت الروسطى روالشوقي  روفي ضروء احتيتمت  البلدان التي كتن  روقتذاك صاضتء في مملس صرووروبت.  المذوي 
في االهتمتم  مذاك تمل روضتع بلدان صرووروبت الروسطى روالشوقي  قد صالميثتق رومقتوبته مالءم  فإن رومع ذلك، 
 ادد كبيو من هذه البلدان لتأسيس معتييو صرووروبي  في هذا المروضروع. ممثلرو صبداهالكبيو الذي 

 
 ، فمنروالى كرون مسرودة الميثتق غيو معني  بمشكل  القروميت  الترواق  إلى االستقالل صرو تعديل الحدرود .13

تهدئ  مشكل  األقليت  التي تشكل لغتتهت لفتهت المميزة،  مروزرون رورواقعي الىبشكل المتئز التروقع منهت صن تستاد 
صن يلب في اتمته تمكينهت من الشعروو بتالوتيتح ضمن الدرول التي روضعهت التتويخ فيهت. روبعيداا ان روذلك ب

التفكك، فإن تعزيز إمكتن استخدام اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في مختلف ممتال  الحيتة، لكفيل بتشميع 
في البلدان  حتل  درون وضتهت ان مروقعهتالتي  التي تتكلمهت الى طي لفح  المآخذ الى المتضي المممروات 

 التي تعيش فيهت روفي صرووروبت ككل.
 
اللغت  بين العالق  بين اللغت  الوسمي  رو صن الميثتق ال يلروويمب التشديد الى  في هذا السيتق، .14

تعدد الثقتفت  رو تفتالقتئم  الى يتعمد اختيتو مقتوب  . ال بل إنه منتفس  صرو خلروم  عالق كاإلقليمي  صرو األقلي  
التي يؤيدهت مملس صرووروبت   القيم الختص. روتنسمم هذه المقتوب  ملي ات مع مروقعهتاللغت  حيث لكل فئ  من اللغت  

تحسين رو بيرووروتعترون األتروسيع الروفيمت بين الشعروب تروثيق العالقت   تشميعالوامي  إلى تقليديتا رومع مهروده 
 الثقتفت . تفتاللى صستس االتفتهم بين مختلف مممروات  السكتن ضمن الدرول  

 
ظهو  في الدرول المروقع  قد تكرون التي رووروبي ، األمديدة روغتلبتا غيو اللغت  ال حتل روال يتنترول الميثتق  .15
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ثم  نتيم  مرومت  هموة حديث  نتشئ  غتلبتا ان دروافع اقتلتدي . روفي حتال  السكتن المتكلمين هذه اللغت ، 
هذه  صن اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في صرووروبترووص  لمن  الخبواء في  بتالندمتج. متعلق  ختل  تنشأمشتكل 

 ني ختص.بلك قتنروتعتلَج بشكل منفلل روإذا لزم األمو  المشتكل تستحق صن
 
سبق صن قتم  بعض الدرول األاضتء في مملس صرووروبت بتطبيق سيتست   هبأن مدو التنرويهيروصخيواا،  .16

 تحرويلهت ان حقهت في القيتم بذلك.بتتتتا من صحكتم الميثتق  قلدبعض متطلبت  الميثتق. روال يُ  تذهب إلى مت صبعد من
 

 األساسية  والمقاربة المفاهيم 
 

 مفهروم اللغ 
 
صروالا الى الروظيف  الثقتفي  للغ . رولهذا السبب،  يوكزفإنه هت مفهروم اللغ  في الميثتق، بتلليغ  التي متء في .17
 بمت يكوس حقتا فوديتا، حق الفود تكلم "لغته الذاتي "، حيث يعرود لكل فود صن يعوف شخليه بشكل يتم تعويف لم

كأداة لمممروا   تمتاي صرو اوقي برولفه اللغ هذه اللغ . كمت صن الميثتق ال يعتمد الى تعويف سيتسي ام
 الهدف منهامتمتاي  صرو اوقي  ختل . روبتلتتلي، فتلميثتق يستغني ان تعويف مفهروم األقليت  اللغروي ، بمت صن 

تعزيز اللغت  اإلقليميي  صرو األقلي  بحد النص الى حقروق مممروات  اوقي  رو/صرو صقلي  ثقتفي ، بل حمتي  رو ليس
 ذاتهت.
 

 الملطلحت  المستخدم 
 
لمن  الخبواء في اللغت  اإلقليمي  رومت شتبههت، لقد فضل   “اللغت  األقل انتشتواا ”و كـرواروضتا ان تعتبي .18

اللغت  المتكلم  في  الى “إقليمي ”لف   روتدل“. األقلي  صرواللغت  اإلقليمي  ” ااتمتد ملطلح صرو األقلي  في صرووروبت
إلى “ صقلي ”المرواطنين. روُتومع لف   صكثوي ضمنه تي فضالا ان ذلك قد تتكلمهت مزء محدرود من صواضي درول  روال

ن في مزء معين من صواضي درول ، روإمت مممروا  صشختص صشختص غيو متوكزي فيهت إمت حتال  يتكلم اللغ 
. سكتن الدرول  صكثوي هم صقل ادداا من سكتن المنطق  الذين يتكلمرون لغ  متوكزين في مزء من صواضي الدرول  لكن

بروضع في درول  معين ،  حتل إيالى  روتتعلق، قتنروني  دالال إذاا إلى معتييو رواقعي ، ال إلى كلتت اللفتين ُتومع 
 .صكثوي  في درول  صخوىلغ  صقلي  في درول  رو لغ صن تكرون  للغ  الى سبيل المثتل نكحيث يم

 
 ي اللغت  اإلقليمي  صرو االقل “فئت ” مختلف بينغيتب التمييز 

 
مشكل  االختالفت  الكبوى القتئم  في حتال  اللغت  األقليمي  صرو األقلي  في صرووروبت.  روامه رواضعرو الميثتق .19

 معين فبعض اللغت  متروامدة في منطق  من األواضي كبيوة نسبيتا رويتكملهت ادد هتم من السكتن روتتمتع بقدوة 
من  إقليم محدرودالتطروو رواالستقواو الثقتفي. روالبعض اآلخو يتكلمه ادد قليل مداا من السكتن روضمن  الى

 الى االستمواو روالتطروو. صلالا من ضعف في القدوة رويشكرواألواضي، صرو في سيتق مروسروم مداا بطتبع صقلي 
 
إذ صن  حتلتهت المروضرواي .قتا لروف المختلف  اللغت محترول  تعويف فئت   انعقد الوصي الى ادمرومع ذلك،  .20

ل  ختل ، حيث هذه المقتوب  لن تنلف تنروع حتال  اللغت  في صرووروبت. روامليتا، تشكل كل لغ  إقليمي  صرو صقلي  حت
ممود فكوة اللغ  روكتن الحل المعتمد االحتفتظ ب متميزة. ال مدروى من محترول  حشو اللغت  ضمن مممروات 

   صرو صقلي .يالدرول من تكييف تعهداتهت مع حتل  كل لغ  إقليمقلي ، مع تمكين اإلقليمي  صرو األ
 

 األقلي  في صرووروبت اإلقليمي  صرو غيتب قتئم  بتللغت 
 
قلي  كمت تم مع مفهروم اللغت  اإلقليمي  صرو األاللغت  األرووروبي  التي تتطتبق  ال ينص الميثتق تحديداا الى .21

التمهيدي  لحتل  اللغت  في صرووروبت التي صمواهت المؤتمو الدائم  روالحتل صن المعتين تعويفهت في متدته األرولى. 
ت  المحلي  رواإلقليمي  في صرووروبت، حد  برواضعي الميثتق إلى اإلحمتم ان روضع قتئم  بتللغت  اإلقليمي  صرو للسلط
تأكيد مروضع مدل فإنهت لكتن  بتل ،هذه القتئم  روضع روا ترولروا. فعلى الخبوة التي يتحلى بهت من كتنملحق  به األقلي 
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روفضالا ان ذلك، لكتن  محدرودة القيم  نظواا ألنه روالى كل حتل  كبيو الى اللعيد اللغروي روغيوه من اللعد.
 لألطواف كي تحدد في هتمش كبيواألمو متوروك إن من الميثتق، ف الثتلث المزءفيمت يتعلق بتلتدابيو المعين  في 

اإلقليمي   مختلف حتال  اللغت من كل حتل  لغ . رويطوح الميثتق حلروالا مالئم  ل  روالى صي ستطبق من األحكتم صي 
 .ملمروس بتلقرول تحديداا مت هي الحتل  المعين  في صمثل  صرو األقلي ، لكنه ال يستبق 

 
 بنية الميثاق 

 
كتف  ، مروودة في المزء الثتني رومنطبق  الى مبتدئ صستسي  مشتوك من مه ، يوسي الميثتق ممل   .22

قسمه الثتلث سلسل  من األحكتم الختل  المتعلق   في رومن مه  صخوى، يتضمن قلي .اللغت  اإلقليمي  صرو األ
، حيث تبقى كل درول  حوة األقلي  في مختلف ممتال  الحيتة في الممتمع صروبتلمروقع التي تحتله اللغت  اإلقليمي  

يتضمن فيهت. بتإلضتف  إلى ذلك،  المتكلَّم اللغت   ضمن حدرود معين  في تحديد صي  صحكتم ستطبقهت الى كل من
 “.لغ كل  روفقتا لحتل ”ادة خيتوا  بدومت  مختلف  من اللوام  رويمب ااتمتد رواحدة منهت  ادد كبيو من األحكتم

 
حتال  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  رواقع هذه المورون  في الحسبتن االختالفت  الكبوى القتئم  في  روتضع .23

العديد من األحكتم روالقدوة  تلتكتليف المتوتب  الىب تتعلقكمت صنهت …(. التشت ، إلخ متكلميهت، دوم )ادد 
زيتدة تعهداتهت في بلمن المهم صن ُيسمح للدرول اإلداوي  روالمتلي  المتفتروت  في الدرول األرووروبي . في هذا اللدد، 

 ت المتلي .حسب تطروو روضعهت القتنروني صرو مت تسمح به ظوروفهموحل  الحق ، 
 
إنفتذي ، بمت فيه روبختل  إنشتء لمن  من الخبواء األرووروبيين صحكتم  الى روصخيواا، يحتروي المزء الوابع .24

 .الميثتقتترولى متتبع  تطبيق 
 

 الميثاقتعليق على أحكام 
 

 الديباجة 
 
 الفلسفي  األستسي . روتفسو مقتوبته الميثتقتعوض الديبتم  صسبتب روضع  .25
 
إن  روحدة صكبو بين صاضتئه بغي  تعزيز إوثهم رومثلهم العليت المشتوك .يهدف مملس صرووروبت إلى تحقيق  .26

التنروع اللغروي انلو من صغلى انتلو اإلوث الثقتفي األرووروبي. روال يمكن بنتء الهروي  األرووروبي  الى صستس 
مستهم  في تشييد روتقرويتهت ي  التقليدي  بل بتلعكس، حيث تمثل حمتي  لغتته اإلقليمي  رواألقلال التنميط اللغروي، 

 التي ال يمكن بحسب المثل العليت ألاضتء مملس صرووروبت إال روصن تقروم الى مبتدئ تعددي . صرووروبت
 
روبتالتفتقي  األرووروبي   الختص بتلحقروق المدني  روالسيتسي  لألمم المتحدة تلعهد الدروليتستومع الديبتم  برو .27

تعهدا  ذا  الطتبع السيتسي الملتَزم بهت في إطتو لحقروق اإلنستن. روبتإلضتف  إلى ذلك، فهي تأتي الى ذكو ال
قلي  التتويخي  األفيمت يتعلق بتلضعف الحتلي لبعض اللغت  اإلقليمي  صرو لكن . مؤتمو األمن روالتعترون في صرووروبت

لملتلح روصمتني متكلمي  يز ضد متكلميهت ليس بضمتن  كتفي . روإن دامتا ختلتا فإن ممود حظو التمي، في صرووروبت
 هذه اللغت  ضورووي للمحتفظ  اليهت روتطرويوهت.

 
السيتدة الروطني  روسالم  األواضي. رويطلب من كل درول  صن  مبدص الميثتقروتحتوم المقتوب  المعتمدة في  .28
بل بتلعكس، ال تحدي صي نظتم سيتسي صرو مؤسسي.  غيو الرواودفي الحسبتن رواقعتا ثقتفتا روامتمتايتا، رومن  تأخذ

تدابيو ضمن كل ضورووة اتختذ كمت هي، فإنهت توى  بتلبنى التنظيمي  لألواضي روالدرول  تقبل فألن الدرول األاضتء
 تعزيز اللغت  ذا  الطتبع اإلقليمي صرو األقلي.لكن تشتروويتا، من صمل  ،درول 
 
بخلروص صهداف الميثتق  فهمتفتال الثقتفت  روتعدد اللغت  صن يبدد صي سروء التأكيد الى مبتدئ  من شأن .29

ال بل  من صي نروع كتن للمممروات  اللغروي . انفلتل تشميع صيالذي ال يسعى روال بأي شكل من األشكتل إلى 
  الوسمي  )صرو رواحدة من اللغت  تبأنه من الضورووي في كل درول  معوف  اللغ إقواو ثم حيث بتلعكس، 
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والوس روال حكم من صحكتم الميثتق الى صنه معد لغوض نلب العقبت  صمتم معوف   مي (. رواليه، يمب صال يفسَّ
 .اللغت  الوسمي 

 
 األحكام العامة –الجزء األول  

 
 التعاريف – 1 المادة
 

 ص(البند ، 1)المتدة “ اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي ”تعويف 

 
 الميثتق الى ثالث  صرومه: المعتمد في التعويف يشدد .30
 

 الدرول : مرواطنرواللغت  التي يستخدمهت تقليديتا  
 
ال يهدف الميثتق إلى حل المشتكل النتمم  ان ظتهوة الهموة الحديث  رونتيمتهت ظهروو مممروات  تتكلم  .31

غيو الميثتق إن ، فروالى رومه التخليص لغ  صمنبي  في بلد الهموة صرو صحيتنتا في البلد األلل في حتل العرودة.
 يبينمعني بظتهوة المممروات  غيو األرووروبي  التي هتمو  حديثتا إلى صرووروبت رواكتسب  منسي  درول  صرووروبي . 

لثتني  في الديبتم ( رواللغت  )صنظو/صنظوي الفقوة ا“ اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  التتويخي  في صرووروبت” تملطلح
يستهدف فقط اللغت  التتويخي ، يعني اللغت  التي تم  بروضروح صن الميثتقص(  بند، ال1)المتدة “ المستخدم  تقليديتا ”

 تكلمهت لفتوة طرويل  في الدرول  المعني .
 

 :المختلف  اللغت  
 
 الى هذه اللغت  صن تكرون مختلف  بشكل رواضح ان اللغ  صرو ستئو اللغت  التي يتكلمهت بتقي سكتن الدرول . .32

المشتق  من نفس اللغ  الرواحدة. لكنه ال يحمل وصيتا في  اللهمت  المحلي  المختلف بتلبدائل صرو روالميثتق غيو معني 
. روال تتروقف هذه مستقل صشكتل مختلف  من التعبيو لغت   منهت الذي ُتعتبو النقط روهي غتلبتا،  المتمتدل فيهتالمسأل  

سي  قد تأتي بمرواب مختلف في روسيت المسأل  الى ااتبتوا  محض لغروي ، بل صيضتا الى ظرواهو نفسي  امتمتاي 
كل حتل . رواليه، سُيتوك للسلطت  المعني  في كل درول  روروفقتا لطوقهت الديمقواطي  الختل ، صمو تحديد نقط  

 لغ  مستقل .إلى  من التعبيو تحرول شكل
 

 القتادة اإلقليمي : 
 
نطق  مغوافي  مم  تقليديتا في الميثتق لغت  إقليمي  صستستا، يعني لغت  مستخد التي يستهدفهتإن اللغت   .33

ي اإلقليم الذ فقط ليس روهرو “.اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  فيهي ُتستخدم اإلقليم الذ”فهرو يسعى إلى تعويف  معين . رولذا
لهت  ، بمت صن لغت  اديدة قد صلبح  لغت  صقلي  حتى في المنتطق التيكثوي هذه اللغ  لغ  األصرو تشكل فيه تسرود 

، إلى صن بتللغت  التي لهت قتادة إقليمي  في الدوم  األرولىيعرود اهتمتم الميثتق رو فيهت قتادتهت اإلقليمي  التقليدي .
ن الرواضح صن ثم  حتال  مالدرول  ككل. رو معظم التدابيو التي يؤيدهت ترومب تعويف نطتق تطبيق مغوافي غيو

 . رويشمل الميثتق صيضتا هذه الحتال .إقليم مت في فيهت صكثو من لغ  إقليمي  صرو صقلي  متكلَّم 
 

 ب( بند، ال1قلي  )المتدة األقليمي  صرو اإللغ  إقليم التعويف 
 
حتى رولرو لدى صقلي  تكرون قتادتهت رولغ  إقليمي  صرو صقلي  منتشوة مداا،  اإلقليم المشتو إليه إقليمإن  .34
 روبتستلهتمدرول   ، يعرود لكلهذا اللدد مون  إلى حد مت تتويخي . روبمت صن الملطلحت  المستخدم  في الميثتق فيال

 7صدق، مع األخذ في الحسبتن صحكتم المتدة قلي  بشكل اللغت  اإلقليمي  صرو األ إقليموروح الميثتق تعويف فكوة 
 اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . إقليمحمتي  فيمت يتعلق بالبند ب  1الفقوة 

 
تدابيو متعددة األشكتل للحمتي  ااتمتد  الذي يبووادد األشختص ”إن التعبيو األستس في هذا الحكم هرو  .35
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تطبَّق التدابيو  متكلمي لغ  إقليمي  صرو صقلي من تمنب رواضعرو الميثتق تحديد نسب  مئروي  ثتبت  قد رو“. روالتعزيز
صمو تحديد نسب  ادد متكلمي اللغ   للدرول فضلروا صن ُيتوك رو .اند بلروغهت صرو تمتروزهتالموستة في الميثتق 

 المطلروب الاتمتد التدبيو المعني، روذلك بتستلهتم وروح الميثتق روروفقتا لطبيع  كل من التدابيو المنلروص اليهت.
 

 ج( البند، 1)المتدة “ اللغت  غيو اإلقليمي ” تعويف
 
غيو قليمي . لي ، روذلك الفتقتدهت القتادة اإلمن فئ  اللغت  اإلقليمي  صرو األق“ غيو اإلقليمي  اللغت ”ُتقلى  .36
ن في المتدة  رومنصنهت،  ، كرونهت لغت  مستخدم  تقليديتا ص البند 1ادة مروانب صخوى، تتطتبق مع التعويف المتضمَّ

ي  فروق صواضي الدرول  من مرواطني هذه االخيوة. رومن هذه اللغت  غيو اإلقليمي  مثالا الي    روالورومت. د 
 
ال يطب ق الى هذه اللغت  سروى مزء محدرود من الميثتق. روالى رومه روفي غيتب القتادة اإلقليمي ،  .37

 فيمت يتعلقروتعزيزهت  التخليص، فإن معظم صحكتم المزء الثتلث هتدف  إلى حمتي  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي 
 مع مت يلزم من غيو اإلقليمي ، لكن  الى اللغت  المزء الثتني صسهل تطبيقتا رويبقى . فيهي تستخدم بتإلقليم الذ

 .5الفقوة  7بمرومب البنرود الموستة في المتدة  التبديل رو التعديل
 

 التعهدات – 2المادة 
 
 بين المزئين الوئيسيين من الميثتق صي المزء الثتني روالمزء الثتلث. 2تميز المتدة  .38
 

 (1، الفقوة 2إنفتذ المزء الثتني )المتدة 
 
الى كتف  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  المتكلَّم   بكلي ته ينطبق، روهرو مداهللمزء الثتني طتبع اتم من حيث  .39

يدل الى صن هذا “ روفقتا لحتل  كل لغ ”مت ينبغي التنرويه به، صن استخدام تعبيو لكن  فروق صواضي درول  طوف.
مختلف البلدان األرووروبي  روضمن كل رواحد م  في البتلغ  التنروع القتئالمزء قد ليغ لالستمتب  لحتال  اللغت  

بتلتروفيق بين سيتستتهت منهت. روالى رومه التخليص، ففي الفقوة األرولى ُيطلب من الدرول األطواف التعهد 
ف   بلرووة اتم  روتسمح للدرول روتشويعتتهت روممتوستتهت روبين ادد من المبتدئ رواألهداف. روهذه األخيوة معو 

بتلمزء  المتعلق المعني  بهتمش كبيو من االستنستبي  فيمت يتعلق بتلتفسيو روالتطبيق )صنظو/صنظوي صدنته التفسيوا  
 الثتني(.

 
المزء  فيالمكفرول  الروضع القتنروني اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  رووغم انه ليس للدرول األطواف حوي  منح .40

 يلنَّفتقويو مت إذا كتن  مسؤرول ، كسلطت  قي م  الى إنفتذ الميثتق، ان، فإنهت حومتنهت منهالثتني من الميثتق صرو 
 لغ  إقليمي  صرو صقلي ك صرو لدى مممروا  معين  من مرواطنيهت شكل التعبيو المستخدم في منطق  معين  من صواضيهت

 بتلمعنى المقلرود في الميثتق.
 

 (2، الفقوة 2)المتدة  الثتلثإنفتذ المزء 
 
 في المزء الثتني إلى قروااد محددة. العتم  المؤكد اليهت ئالمزء الثتلث تومم  المبتدمن  الغتي إن  .41

م  المروقع  التي تتعهد بتطبيق األحكتم التي اختتوتهت منه، روذلك بتإلضتف  إلى صحكتم  للدرولروالمزء الثتلث ملز 
لقد  الميثتق قتبالا للتكيف مع تنروع الحتال  اللغروي  القتئم  في مختلف البلدان األرووروبي ،كي يكرون المزء الثتني. 

توتيبتا بشقين. فأروالا، للدرول حوي  تسمي  اللغت  التي تروافق الى صن يطبَّق اليهت المزء الثتلث من رواضعروه  لمم
 تحديد صحكتم الى صن يطبَّق اليهت الميثتق، التي تروافق من هذه اللغت  روبتلنسب  لكلالميثتق. روثتنيتا، يمروز لهت، 

 المزء الثتلث التي تعهد  بتطبيقهت.
 
صن تعتوف برومرود لغ  إقليمي  صرو صقلي  فروق  رودرون انتهتك نص الميثتق، ،من الممكن لدرول  طوفرو .42

المزء الثتلث من كتم صح فروائدتروسيع صواضيهت، رولكن مع ااتبتو صنه من األفضل روألسبتب متوروك  لتقديوهت، ادم 
للغ  إقليمي  صرو اإلقلتء الكلي  األسبتب التي تدفع بدرول  إلى ه الىمن الرواضح صن لكنشمل هذه اللغ . الميثتق لت
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 صن تكرون منسمم  مع وروح الميثتق روصهدافه رومبتدئه. المزء الثتلث، فروائدمن  صقلي  معتوف بهت
 
ى لغ  إقليمي  صرو صقلي  متكلَّم  فروق صواضيهت، سيتوتب روبعد مروافق  الدرول  الى تطبيق المزء الثتلث ال .43

 2تحديد الفقوا  التي ستطبَّق من المزء الثتلث الى اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  المعني . روبمرومب الفقوة  اليهت بعدُ 
و الدرول  رويقروم درو تختتوهت من بين صحكتم المزء الثتلث. بنداا فقوة صرو  35تعهد األطواف بتطبيق ت، 2من المتدة 
 صقلي . روالتروفيق قدو مت صمكن بين الميثتق روبين السيتق الختص بكل لغ  إقليمي  ص هذه الفقوا  الى هتفي اختيتو

 
ع ملتزم  حداا صدنى قلد إيمتد تروز 2الفقوة  2البنرود المنلروص اليهت في المتدة  متء رولهذه الغتي ،  .44

 الموادمعقرول لتعهدا  األطواف الى مختلف مرواد الميثتق، بمت يضمن ادم إهمتلهت صي من الممتال  الكبوى 
م روالسلطت  اإلداوي  روالخدمت  العتم  رواإلاال  روالسلطت  القضتئي تعليماللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  )ال فيهت حمتي 

 متمتاي (.روالحيتة االقتلتدي  رواالرواألنشط  روالموافق الثقتفي  
 
إلى صحكتم متميزة من الميثتق قتئم  بحد ذاتهت. فإذا اختتو  درول  الفقوة  “البنرودالفقوا  صرو ”تعبيو روُيومع  .45
ز  بتلبند. رواألمو سيتن إذا قبل  درول  2الفقوة  2روحدة رواحدة ألغواض المتدة ك، ُحسب  هذه الفقوة 9من المتدة  3

 2ألغواض المتدة  بنداا ادة خيتوا ، شكل رواحدهت  تضمن بند معينفقوة صرو روإذا تضمن   .1الفقوة  8من المتدة 
رويختلف األمو  “.بنداا ”، ُحسب هذا النص 1في الفقوة  iiiص. البند ، إذا اختتو  درول   مثالا  8في المتدة . ف2الفقوة 

في  ivروص. iiiص. البندين متنتروب  بتلضورووة رويمكن القبرول بهت تواكميتا. فإذا اختتو  درول    الخيتوا اندمت ال تكرون 
 .2بمعنى المتدة  كبندين، ُحسب هذان النلتن 1الفقوة 

 
روالهدف من هذه الخيتوا  إدختل انلو مورون  إضتفي إلى الميثتق لألخذ في الحسبتن التفتروتت  الهتم   .46

القتئم  في رواقع حتال  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . رومن الرواضح صن بعض األحكتم المكي ف  بشكل تتم مع لغ  
ال تتكلمهت سروى مممروا  لغيوة من  ذا  ممهروو رواسع من المتكلمين، ليس  متالئم  مع لغ  صقلي إقليمي  

من دروو، ليس اختيتو البديل التي تشتءه بشكل ااتبتطي، بل البحث  األشختص. رومت سيتوتب الى الدرول القيتم به
روالحتل  التي بلغتهت في تطرووهت. إن الغتي  من هذه البدائل  اللغ  المعني  مروالفت األكثو تالءمتا مع  الليتغ ان 

 تنص الى انطبتقهت، التي بروضروح في اين نص المرواد ذا  اللل  في فقوا  المزء الثتلث مبي ن  في الليتغ 
، يعني ذلك مثالا صنه بقدو مت يكثو ادد متكلمي روبتختلتو، روفي غيتب اروامل متلل  صخوى“. روفقتا لحتل  كل لغ ”

الخيتو الروامب ااتمتده. روال  “يقروى”اإلقليم المعني، روبقدو مت  لغ  إقليمي  صرو صقلي  روتوتفع دوم  تمتنس سكتن
 ُيعتمد البديل األضعف إال اند استحتل  تطبيق الخيتو األقروى، نظواا لحتل  اللغ  المعني .

 
كيفتا مع الحتل  إطتواا متمتسكتا م تشكل من ضمن المزء الثتلث، حكتمصرواليه، سيعرود للدرول صمو صختيتو  .47

ااتمتد إطتو اتم يطبَّق الى الى كتف  اللغت  صرو الى الختل  بكل لغ . رويمروز لهت إن هي فضل  ذلك، 
 مممروا  من اللغت .

 
 عمليةالترتيبات ال – 3المادة 

 
الى  كل درول  مروقع  روفيهت صنبإيمتزهت.  2اكتف  المتدة إمواءا  إنفتذ المبتدئ التي  3تلف المتدة  .48

متمهت. صرولهمت، اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  التي تحدد شيئين في لك تلديقهت صرو قبرولهت صرو مروافقتهت صرو انض الميثتق
يطبَّق اليهت المزء الثتلث. روثتنيهمت، الفقوا  المختتوة من المزء الثتلث كي تطبَّق الى كل لغ . هذا مع اإلشتوة 

 إلى صن الفقوا  المختتوة لن تكرون بتلضورووة هي ذاتهت بتلنسب  لكل لغ .
 
مزئين الثتني روالثتلث معتا، بمت صنه يمروز لدرول  االكتفتء بتلتلديق قبرول ال 2روال يفوض الميثتق في المتدة  .49

 الى االتفتقي  درون اختيتوهت صي لغ  ألغواض تطبيق المزء الثتلث. روفي هذه الحتل ، يطبَّق المزء الثتني فقط.
المتروفوة في المزء الثتلث الذي يشكل مروهو  اإلمكتنت  تستعمل الدرولوروح الميثتق، قد ب روالتزامتا بلرووة اتم  
 الميثتق. يمنحهتالحمتي  التي 

 
بتروسيعه روذلك مثالا . رومن الرواضح صيضتا صنه يمروز لطوف مت روفي صي روق  كتن القبرول بتلتزامت  مديدة، 50
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قوا  الميثتق التي لم ، صرو بتعهده بتطبيق في فشمل لغ  إقليمي  صرو صقلي  إضتصحكتم المزء الثتلث من الميثتق لت فروائد
 روذلك الى لغ  صرو الى كل اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  المتكلَّم  فروق صواضيه. يقبل بهت من قبل،

 
 روطني  لغ  ترومد قدفي الحسبتن الروضع القتئم في بعض الدرول األاضتء، حيث  3المتدة  ليتغ أخذ روت .51

 تتشتبه فيهت في حتل  ،الكل من األواضي صروفروق المزء  سرواءرو في الدرول ،لغ  وسمي  روضعهت القتنروني  يمعلهت
فهت المتدة من ادة مروانب صخوى  ص، روذلك لكرونهت مستخدم  في  الفقوة 1مع اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  كمت تعو 

فإذا وغب  درول  في صن تستفيد لغ  مممروا  صلغو ادداا من تلك التي تتكل م اللغ  صرو اللغت  الوسمي  األخوى. 
الميثتق الى  تطبيقصن تقوو  سمي  صقل استخدامتا كهذه من تدابيو الحمتي  روالتعزيز المتروفوة في الميثتق، متز لهتو

الفقوة  4بمت فيه المتدة  كتف  مروادهالى  ،هذا التروسيع لنطتق تطبيق الميثتق الى لغ  وسمي  رويسويهذه اللغ . 
2. 
 

 أنظمة الحماية القائمة – 4المادة 
 
روضعتا قتنرونيتا  توسيمؤالف  الميثتق روالتشويعت  الروطني  صرو االتفتقت  الدرولي  التي ب هذه المتدة تتعلق .52

 لألقليت  اللغروي .
 
صرو في  اندمت تكرون تتمتع لغت  معين  صرو األقليت  التي تتكلمهت بروضع قتنروني معوف في القتنرون الروطني .53

  المعتوف بهت في األحكتم تاالتفتقت  الدرولي ، فإن الغتي  من الميثتق ليس  قطعتا التقليل من هذه الحقروق روالضمتن
بل إن الحمتي  التي يمنحهت الميثتق تضتف إلى الحقروق روالضمتنت  القتئم  في لكروك صخوى. رولتطبيق  المعني .

الى  نترول نفس المروضروع، انبغى تطبيق األحكتم األكثو تحبيذاا كل هذه التعهدا ، رولدى رومرود صحكتم متنتفس  تت
رواليه، يمب صال يشكل رومرود صحكتم صكثو تقييداا في القتنرون الروطني صرو في التعهدا   األقليت  صرو اللغت  المعني .

 الدرولي  اتئقتا صمتم تطبيق الميثتق. 
 
رووروبي  لحقروق تلحقروق المكفرول  في االتفتقي  األبمن هذه المتدة بتلحتل  الختل  المتمثل   1الفقوة  تتعلق .54

تفسيواا يحرول درون تحقيق الحمتي   اإلنستن. روتسعى هذه الفقوة إلى استبعتد إمكتن تفسيو صي من صحكتم الميثتق
 الممنروح  فيه لحقروق اإلنستن الختل  بتألفواد.

 
 االلتزامات القائمة – 5المادة 

 
كمت سبق صن صشتو  إليه الديبتم ، يمب تفعيل حمتي  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  روتعزيزهت روهمت هدف  .55

. في هذا اللدد، تروضح هذه المتدة لواح  صن في إطتو السيتدة الروطني  روسالم  األواضيروذلك هذد الميثتق، 
صن تروقيع درول  الى الميثتق روالتزامهت  روالى رومه التخليص، ،درون تغييو امت  القتئم  الى األطواف تبقىزااللت

لهت مللح  موتبط  درول  صخوى  قبل منكذويع  بتعهدا  تمته لغ  إقليمي  صرو صقلي ، من غيو المتئز استعمتلهمت 
 الدرول  األرولى روسالم  صواضيهت.بهذه اللغ  صرو متكلميهت، للقيتم بأي امل ضتو بسيتدة 

 
 اإلعالم – 6المادة 

 
 كليتا مت لمفي استحتل  نفتذ مفعرول الميثتق  ،هذه المتدةالمثب  في تعهد بتروفيو المعلرومت  ال تكمن مبووا  .56

 نه.اللتزامت  النتشئ  اتب الم السلطت  المختل  روالمنظمت  رواألفواد صلحتب المللح  الى تكرون
 

 األهداف والمبادئ –الجزء الثاني  
 

 (7)المادة 
 

 (1، الفقوة 7)المتدة  الميثتققتئم  بتألهداف روالمبتدئ المتضمن  في 
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إنفتذ محددة. روُتعتبو هذه األهداف رومن درون قروااد بتألهداف روالمبتدئ  تتعلق هذه األحكتم بشكل صستسي .57
ل  لإلطتو الضورووي للحفتظ الى اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . رو  تأتي في ست  انتروين وئيسي .روالمبتدئ مشك 

 
 (، البند ص1، الفقوة 7األقلي  )المتدة  رواالاتواف بتللغت  اإلقليمي  ص

 
الى  االاتواف اهذ يؤخذاستخدامهت. رويمب صال  روبمشورواي يتعلق األمو بتالاتواف برومرود هذه اللغت   .58

صنه ااتواف بلغ  كلغ  وسمي . رويشكل االاتواف بلغ  شوطتا صروليتا ألخذ ميزاتهت رواحتيتمتتهت الختل  في االاتبتو 
 روللعمل للتلحهت.

 
 (، البند ب1، الفقوة 7ي  صرو صقلي  )المتدة احتوام  المنطق  المغوافي  الختل  بكل لغ  إقليم

 
كيتن إداوي بين ايمتد اتستق بين إقليم لغ  إقليمي  صرو صقلي  روفي نظو رواضعي الميثتق  موغروبتا لئن كتن  .59

الحتال . روذلك ألن صشكتل التروطن قد تكرون بتلغ   كلإقليمي، فمن الرواضح صن هذا الهدف مستحيل تحقيقه في 
قد يتروقف بشكل مشوروع الى ااتبتوا  غيو استخدام لغ  مت. رواليه،  التعقيد، روصن تحديد كيتنت  إداوي  إقليمي 

 . إداويروحدة إلقليم اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  في كل الحتال  مع  تا فإن الميثتق ال يطلب تطتبق
 
ط بمرومبهت تقسيم األواضي بطويق  ترومن نتحي  صخ .60 زيد من وى، فإنه يشمب الممتوست  التي يخطَّ

تقسيم مممروا  لغروي  الى ادد من الروحدا  اإلقليمي  صرو  صرو ،الى قيد الحيتةهت لعروب  استخدام لغ  صرو بقتئ
و قل إبقتءهت حيتدي  رومرود لغ  إقليمي  صرو إداوي ، رومب الى األ تكييف الروحدا  اإلداوي  مع اإلداوي . روإذا تعذ 

في روضع يسمح  روالى رومه التخليص، الى السلطت  المحلي  صرو اإلقليمي  صن تكرون اللغ . الىسلبي  تأثيو بالرو
 لهت بأن تضطلع بمسؤروليتتهت فيمت يتلل بهذه اللغت .

 
 (ج، د، البندان 1، الفقوة 7للتلح اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  )المتدة   إيمتبي تدابيوالحتم  إلى 

 
التمييز غيو كتف  حظوممود من الرواضح اليروم روبسبب ضعف الكثيو من اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي ، صن  .61

 البند ج 1فهذه اللغت  بحتم  إلى دام إيمتبي. روهي الفكوة المروودة في الفقوة  لتأمين بقتئهت الى قيد الحيتة.
بهت الى تعزيز اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  بغي  الحفتظ  رويتوك نله للدرول صمو تحديد الطويق  التي تنروي العمل

 اليهت، لكن الميثتق يشدد الى رومروب صن يكرون هذا العمل اتزمتا.
 
عزز إمكتن ت تدابيوالى هذا الممهرود التعزيزي صن يشتمل الى د، البند  1في الفقوة  متءروكمت روبعد،  .62

كلمتا روكتتب  معتا، روليس فقط في الحيتة الختل  روالعالقت  الفودي ، استخدام اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  بحوي ، روت
، يعني في إطتو المؤسست  رواألنشط  االمتمتاي  روالحيتة االقتلتدي . رومن في الممتمع حيتةالفي بل صيضتا 

  بهت روصنه الختل الميزا البديهي صن المروقع الذي قد تحتله لغ  إقليمي  صرو صقلي  في الممتال  العتم  سيتروقف الى 
، لكنه يكتفي بتلداروة إلى ممهرود لددالالميثتق صهدافتا محددة في هذا  يضعسيختلف بتختالف اللغت . روال 

 تعزيزي.
 

 ، البندان رو، ح(1، الفقوة 7اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  )المتدة  رودواس  تدويسضمتن 
 
لرونهت روالحفتظ  فينظتم التوبروي اتمالا مذويتا يشكل الحيز المعطى للغت  اإلقليمي  رواألقلي  في ال .63

المالئم  إلنفتذه. اليهت. رويكتفي الميثتق في المزء الثتني بتلتأكيد الى هذا المبدص، تتوكتا للدرول صمو تحديد التدابيو 
ن في النظتم التوبروي. روم“ في مميع المواحل المنتسب ”تروامد للغت  اإلقليمي  صرو األقلي   كرونيلكنه يطلب صن 

المعني . روالى  تعليمالبديهي صن التوتيبت  الختل  بتعليم اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  ستختلف بتختالف مسترويت  ال
اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي ،  “بـ” للتدويسإلى إقواو توتيب في بعض الحتال ، ستكرون ثم  حتم  رومه التخليص، ف

اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي   تدويسفقط  ،روضع ختوج الحسبتنرويمكن لغ . “ الـ” لتدويسروفي حتال  صخوى، فقط 
 للميزا  الختل  بهت.رويت  التي ال تتالءم معهت نظواا في المست
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صداة لنقل  فتهتلب تدويسهتصرو  بتللغ  التدويسالبند رو تتعلق بتأسيس صرو لرون  1روفي حين صن الفقوة  .64
البند ح تنص الى تعزيز الدواست  روالبحروث في ممتل اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في إطتو  1اللغ ، فإن الفقوة 

بتلنسب  لتطرويو هذه اللغت  من حيث المفودا    صستسي المبتدوة مت اتدلهت من مؤسست . ذلك صن هذه المتمعت  صرو
دواست  مزءاا من الممهرود العتم الهتدف إلى تعزيز اللغت  اإلقليمي  رويشكل تعزيز هذه ال . روالنحرو روتوكيب الممل

 .العضرويصرو األقلي  بغي  تشميع تقدمهت 
 

 ، البند ز(1، الفقوة 7لتحليلهم المعوف  فيهت )المتدة إلقليمي  صرو األقلي  لغيو متكلمي اللغت  االممنروح  ال  التسهي
 
تنمي   األقلي  صنهم بحتم  إلى معوف  اللغ  الوسمي ، روذلك من صمليعلم متكلمرو اللغت  اإلقليمي  صرو  .65

اقتداوهم الشخلي. لكن روانسمتمتا مع التشديد في الديبتم  الى قيم  تفتال الثقتفت  روتعدد اللغت ، فمن 
ل يقتلو هذا االنفتتح الى ادة لغت  الى متكلمي اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . رولتسهيل التروالالموغروب صال 

في األقتليم حيث للغت  اإلقليمي  صرو األقلي  رومرود،  مداروة األطواف فإنروالتفتهم فيمت بين المممروات  اللغروي ، 
 الذين ليس  اللغ  المعني  لغتهم األلل، لتعل مهت إن هم وغبروا ذلك. لتروفيو الستهيال  لألشختص

 
صن تكرون اللغ  اإلقليمي  اللغ  إلى من المعوروف ميداا صنه في بعض الدرول، تهدف السلطت  المختل   .66

المتكلَّم  اتدةا روامرومتا، روُتتخذ بمقتضته تدابيو آيل  إلى معلهت معلروم  من المميع بمت فيه ممن ليس  لغتهم 
صكبو بين  البند ز، صي تأمين نفتذي  متبتدل  1ال تتنتقض هذه السيتس  مع الميثتق، لكنهت ليس  غتي  الفقوة  األلل.

 للغروي .المممروات  ا
 

 ، البندان ه، ط(1، الفقوة 7لغ  إقليمي  صرو صقلي  )المتدة  التي تتكلمالعالقت  فيمت بين المممروات  
 
من الضورووي تمكين المممروات  المتكلم  نفس اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  من الدخرول في تبتدال  ثقتفي ،  .67

روذلك للمستهم  معتا في الحفتظ الى لغتهت روإغنتئهت. روتحقيقتا  .ببعضهت البعض االقتتهتروبشكل اتم، من تطرويو 
 تروطنمنع صشكتل التروطن صرو التقسيمت  اإلداوي  ضمن الدرول  الرواحدة صرو لهذا الهدف، فإن الميثتق يسعى إلى 

 .االقتتهت ببعضهت البعضالمممروات  المعني  في درول مختلف ، من صن تشكل اقب  صمتم 
 
سلبيتا الى العالق  بستئو  متكلمي لغ  إقليمي  صرو صقلي لهروي  مشتوك  الرواي ل هذا ينعكسصال   طبعتا  رويمب .68

الهدف من تعزيز العالقت  الثقتفي  مع بتلتتلي، فإن بحيث ُينتج اإلقلتء صرو التهميش. المممروات  االمتمتاي ، 
ايم التفتهم فيمت بين كتف  المممروات  في تدإغنتء التفتال الثقتفي رو يخدم معتا إقليمي  صرو صقلي  مختلف   متكلمي لغت 

 الدرول .
 
في فكوة تمكين هذه العالقت  من التطروو صيضتا ابو الحدرود ، البند ط 1في الفقوة ثم  ُبعد إضتفي متء رو .69

تي تتكلم نفس اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  صرو لغت  مشتبه  منتشوة في ادة الروطني ، في حتل كتن  المممروات  ال
في  الذين قد يكرونرون، لغيو نسبيتا من المتكلمين ممهرووفي الدرول  المعني  غت  اإلقليمي  صرو األقلي  تعويفتا، لل  درول. 
الحدرود  ابو المتبتدل في الممتل الثقتفي، بحتم  إلى االاتمتد الى المرواود الثقتفي  المتروفوة اإلغنتء سيتق

في  لغ  إقليمي  في درول تكرون لمممروات  صخوى تتكلم نفس اللغ  صرو لغ  مشتبه . رولذلك صهمي  ختل  اندمت 
لحدرود العتبو لدرول  صخوى، رواندمت يمك ن التعترون في الروطني   حتى اللغ  صرو الثقتفي  الكبوىلغ  ال ملتف

المهم صن تعتوف من لم في هذه اللغ  األكثو انتشتواا. من النشتط الثقتفي القتئ المممروا  اإلقليمي  من االستفتدة
صرو  ،تعتبوهت مشبروه  من حيث الروفتء الذي تتروقعه كل درول  من مرواطنيهتروصال   ،الدرول بمشورواي  هذه العالقت 

في الدرول  التي ُتعد من  بتالندمتج لغروي المممروا  ال شعروو سروف يزدادتهديد لسالم  صواضيهت.  تأخذهت الى صنهت
 مع المممروات  الممترووة لهت. تلغى العروائق صمتم ترواللهت الثقتفيبهذه اللف  رو تبقدو مت ُيعتوف له ،مكرونتتهت

 
، الروطني هذا روُتتوك للدرول حوي  العمل الى بلرووة التوتيبت  األكثو تالءمتا لتحقيق هذه التبتدال  ابو  .70

في  14ي  التي قد تروامه البعض منهت. روتوسي المتدة التقييدا  الروطني  روالدرول خلرولتا  مع الروضع في االاتبتو
 صكثو تحديداا. المزء الثتلث تعهدا 

 



13 

 (2الفقوة ، 7القضتء الى التمييز )المتدة 
 
رولذا، تتعهد  ضمتن  دنيت لمتكلميهت. يشكل حظو التمييز فيمت يتعلق بتستخدام اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  .71

  الى لرونهت صرو تطرووهت.تشكل خطواا استخدام اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  صرو  تعتوضاألطواف بإلغتء التدابيو التي 
 
كمت يشتو إليه رو غيو صن الهدف من هذه الفقوة ليس التأسيس لمسترواة كتمل  في الحقروق فيمت بين اللغت . .72

من المنسمم تمتمتا في الرواقع مع وروح الميثتق صن ُتدخل بعض ل ،“غيو مبوو”، روختل  بإدواج تعبيو في ليتغتهت
السعي لسيتست  متعلق  بتللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . روالى رومه صرومه من التمييز فيمت بين اللغت  في سيتق 

قليمي  في كل درول  للتلح استخدام لغ  إقليمي  صرو صقلي  تمييزاا ضد اللغت  اإل المقوةالتخليص، ال تشكل التدابيو 
هذا رويمب صال  تشكل هذه التدابيو اقب  صمتم لرون اللغت   صنهت لم تقو صيضتا للتلح هذه األخيوة. الى ممود صستس

 صرو تطرويوهت. قلي األ رواإلقليمي  ص
 
روفي نفس الروق ، روتحديداا ألن ثم  تبتينت  قتئم  بين حتل  اللغت  الوسمي  روحتل  اللغت  اإلقليمي  صرو  .73

، فإن الميثتق يقبل بضورووة اتختذ تدابيو روألن متكلمي األخيوة غتلبتا مت يكرونرون في روضع غيو مؤا األقلي ، 
روسع  فقط إلى تعزيز  إيمتبي  بهدف الحفتظ الى هذه اللغت  روتعزيزهت. روإذا ااتنق  تلك التدابيو هذا الهدف

 المسترواة فيمت بين اللغت ، رومب ادم ااتبتوهت تمييزي .
 

 (3، الفقوة 7م روالتفتهم المتبتدلين فيمت بين المممروات  اللغروي  )المتدة تعزيز االحتوا
 
االهتمتم العتم بتنمي  تفهم  مزءاا من يشكل احتوام اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  روتنمي  وروح التستمح تمتههت .74

روستئل اإلاالم حتل  تعدد اللغت  ضمن الدرول . روتشكل تنمي  وروح التستمح رواالنفتتح من خالل النظتم التوبروي رو
السعي لتحقيق  ئل اإلاالم الىتاتمالا هتمتا في الحفتظ امليتا الى اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . روال ُيعتبو تشميع روس

غيو مشوروع للدرول . روالرواقع صن احتوام حقروق اإلنستن روالتستمح تمته األقليت  روتمنب الحض  واا هذه األهداف تأثي
امت  الى روستئل اإلاالم. داف التي ال يتروانى معظم الدرول ان فوضهت كتلتزاأله الى العنف، إنمت هي صنرواع

في حثهم الى االنفتتح ص اتمالا هتمتا روبنفس الوروح روبتلنسب  لمتكلمي اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي ، يشكل هذا المبد
 قتفت  األكثوي .الى لغت  روث

 
 (4، الفقوة 7إنشتء هيئت  تمثل ملتلح اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  )المتدة 

 
صنه من المهم صن ترومد في كل درول  آليت   لمن  الخبواء في اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في صرووروبتوص   .75

هت في الحسبتن االحتيتمت  روالوغبت  التي يعبو انهت بتلذا  متكلمرو اللغت  اإلقليمي  صرو تأخذ السلط  من خالل
رواليه، يرولى بأن يكرون لكل لغ  إقليمي  صرو صقلي  هيئ  تعزيزي  تترولى تمثيل ملتلح اللغ  المعني  الى  األقلي .

اند ”يتعلق بهذه اللغ . رويشيو تعبيو  رومواقب  إنفتذ الميثتق فيمت تنفيذ تدابيو املي  لتعزيزهتاللعيد الروطني رو
ع الدرول الى فتلمقلرود ليس تشميمن ممل  ممت يشيو إليه، إلى صنه في حتل رومرود مؤسست  كهذه، رو“ الحتم 

 إنشتء مؤسست  مديدة قد تكرون نسخ  ان األرولى.
 

 (5، الفقوة 7تطبيق مبتدئ الميثتق الى اللغت  غيو اإلقليمي  )المتدة 
 
منطق  مغوافي  معين  من الدرول ، فإنه بتتويخيتا  تق معني في المقتم األرول بتللغت  الموتبط الميثوغم صن  .76

 اللغت  المتكلَّم  تقليديتا ضمن الدرول  رولكن درون صن يكرون لهت قتادة إقليمي  محددة. لم يوغب في تمتهل
 
تدئ رواألهداف الموستة في المزء بأنه رونظواا لممتل التطبيق األقليمي لعدد من المب اإلقواوهذا مع  .77

من غيو الممكن تطبيق فالمغوافي،  مداهتالثتني، رولللعروب  العملي  من حيث اتختذ تدابيو إلنفتذهت درون تعويف 
قدو تنص الى تطبيقهت  5هذه األحكتم الى اللغت  غيو اإلقليمي  درون بعض التعديال . رواليه، فإن الفقوة 

 .الى هذه اللغت  اإلمكتن
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درون لعروب  صيضتا الى اللغت  غيو  4إلى  1الفقوا   يمكن تطبيق بعض األحكتم المنلروص اليهت في .78
روالتستمح  االحتوام روالتفهموروح  اإلقليمي . روهذا يسوي الى االاتواف بهذه اللغت ، روالتدابيو اآليل  إلى تنمي 

ممروات  المتكلم  هذه اللغت  من تطرويو ، روحظو التمييز، روالعمل الى مدهت بتلدام اإليمتبي، روتمكين المتمتههت
سيستحيل  اللغروي . روفي المقتبل، ، روتعزيز الدواست  روالبحروثروختومهتالوروابط بين بعضهت البعض داخل الدرول  

المتعلق  بتلتقسيمت  اإلداوي  روالتسهيال  المروفوة لغيو متكلمي   تطبيق األحكتم في لدد هذه اللغت  غيو اإلقليمي 
على فليل بعض المعوف  فيهت. روذلك الستحتل  اتختذ التدابيو المعني  إال في إقليم محدد. روصخيواا، هذه اللغت  لتح
الحيتة العتم  رودواس  هذه اللغت  غيو اإلقليمي  روتعزيز استخدامهت في  لتدويستروفيو التدابيو  هدَفي األومح صن

 تعديال  معين ، روذلك ألسبتب املي . إال معت ممكن تطبيقهلن ي
 

تعزيز ، بهدف 2، الفقرة 2بموجب التعهدات الملتزم بها في المادة  التدابير المتخذة –الجزء الثالث  
 استخدام اللغات اإلقليمية أو األقلية في الحياة العامة 

 
 تعليمال – 8المادة 

 
لي . رويمب صيضتا من هذه المتدة فقط بتإلقليم الذي تستخدم فيه كل لغ  إقليمي  صرو صق 1تتعلق صحكتم الفقوة  .79

صااله، يتلل هذا الشوط  2الفقوة  2روكمت صشيو بتإلومتع إلى المتدة “. روفقتا لحتل  كل من هذه اللغت ”تطبيقهت 
 بأي خيتو ُيقبل به روألي لغ ، كمت ترووده البنرود ص إلى رو.خلرولتا 

 
تفتدي صي إمكتن تفسيو “ في الدرول  الوسمي  اللغت (اللغ  ) بتدويسرودرون اإلخالل ”روالمقلرود من ابتوة  .80

اللغ   تدويستقلي  الخيتو األرول في كل من البنرود ص إلى رو، الى صنهتروخلرولتا ، 1الفقوة  8إلحكتم المتدة 
مع مبدصي التفتال الثقتفي  ال  لغروي  يتنتقضمنعزَ  )اللغت ( التي تتكلمهت األكثوي . ذلك صن ميالا كهذا إلى تكروين

ختل  الظوروف الؤكد اليهمت في الديبتم  رويضو بملتلح مممروات  السكتن المعني . روفي روالتعدد اللغروي الم
ينبغي تفسيو هذه العبتوة تفسيواا  من اللغت  الوسمي ، قل انتشتواا األلغت  البتلبلدان التي يطبَّق فيهت الميثتق الى 

 خوى.األوسمي  اللغت  ال بتدويسال تخل  1صحكتم الفقوة  مفتده صن
 
ادة مسترويت  تعليمي ، صي قبل المدوسي روالبدائي روالثتنروي روالتقني روالمهني روالمتمعت   8نترول المتدة تت .81

 مختلف  روفقتا لحتل  كل لغ  إقليمي  صرو صقلي .تأتي الخيتوا  ال. رولكل من هذه المسترويت ، الكبتوروتعليم 
 
  او بأنه ال يمكن الطلب من السلطت  العتمروفيه إقو“. بعدد ُيعتبو كتفيتا ”روُيستخدم في بعض البنرود تعبيو  .82

يلعب بحكم حتل  المممروا  اللغروي  بلروغ العدد األدنى المطلروب من التالميذ لتكروين اتختذ التدابيو المعني  اندمت 
لف دواسي. روفي المقتبل، ُيقتوح تطبيق قتادة الحل  النسبي  العتدي  المطلروب  لتكروين اللف الدواسي 

 “.ُيعتبو كتفيتا ”صن  عدد صقل من التالميذلبمورون ، حيث يمروز 
 
كل من ، د، في الحسبتن كرون الحتال  الروطني  مختلف  فيمت يتعلق بفي البندين ج ivالخيتو  ليتغ أخذ روت .83

إتمتم هذا التعليم. روروقفتا الى هذه الظوروف، فإن الوغبت  التي يمب صخذهت في  تميز التي سن الوشد روالسن
 الحسبتن هي إمت وغبت  التالميذ بتلذا  روإمت وغبت  صسوهم.

 
روثم  إقواو بعدم تمييز األنظم  التوبروي  كلهت بين التعليم الثتنروي روالتعليم المهني، حيث ُيعتبو الثتني  .84

االختالفت  ممود نروع ختص من األرول. رومع ذلك، روكمت يرووده البندان ج، د،  فإن التمييز يأخذ في الحسبتن 
يث يقروم التدويب المهني إلى حد البلدان حالمهني. روالى رومه التخليص، ففي حتل   التدويبالقتئم  في صنظم  

كبيو الى التمه ن، روحيث تكرون بتلتتلي التدابيو المتخذة للتلح اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  لعب  التطبيق، فإنه 
 األكثو لوام  في ممتل التعليم الثتنروي العتم.متطلبت  تليسمح لألطواف بتلقبرول ب

 
من  ،مع تلك الختل  بستئو مسترويت  التعليمقتسم مشتوك الكبتو يم ألحكتم الختل  بتلمتمعت  روتعللرو .85

رواالروة الى ذلك،   تعليمي . كمتدة روتدويسهتبتللغ  اإلقليمي  صرو األقلي   التدويسحيث تقديمهت خيتواا بديالا بين 
روكمت بتلنسب  للتعليم قبل المدوسي، ثم  حل إضتفي مقتوح في الحتال  حيث ال اختلتص مبتشواا للسلطت  
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يمكن ااتبتو ادد متكلمي اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  غيو كتف  العتم  في نروع التعليم المعني. روفي بعض الدرول،
 صاطي  صمثل  ان دروللى المستروى المتمعي. روفي هذا اللدد، تدويسهت ا تللغ  المعني  صروبكي يتروفو تعليم 

تعتوف بتلشهتدة المتمعي  التي حلل اليهت متكلم لغ  إقليمي  صرو صقلي  من متمع  درول  صخوى حيث ُتستخدم نفس 
 اللغ ، روذلك بحكم اتفتق ختص صرو اتفتق اتم بشأن االاتواف بتلشهتدا .

 
اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  ان بيئتهت الثقتفي .  تدويسز ادم ازل  البند 1روالدافع روواء روضع الفقوة  .86

ذا  لل  بتتويخ منفلل روتقتليد ختل . روهذا التتويخ روهذه الثقتق  اإلقليمي  صرو األقلي   فغتلبتا مت تكرون هذه اللغت 
 صيضتا. ت  المعني غيو المتكلمين للغ في متنترول متُيستحسن معلهمن مكرونت  اإلوث األرووروبي. رواليه،  تنمكرون
 
المالئم  من حيث  المرواودرواندمت تتعهد درول  ضمتن تدويس لغ  إقليمي  صرو صقلي ، اليهت التأكد من تروفيو  .87

الملحقت  الضورووي .  هذه صن ينص الميثتق الىروال حتم  إلى  التدويس.دام  روروستئل المدوسينهيئ  روالتمرويل 
، رولذا متنب صستسسي ذامسأل  كفتءتهم روبتلتتلي مسأل  تدويبهم. روهطوح ن فيمت يتعلق بهئي  المدوسين، تنلك

 ح.البند  1الفقوة  يتنتروله حكم ختص في
 
اللغت  صكثو تحديداا، للنظتم المدوسي، وص  لمن  الخبواء في  روبشكل ،نظواا لألهمي  األستسي  للتدويس .88

روال  هذه الممتل.سيو األمروو في ختل  لمتتبع   استحداث هيئ  صرو هيئت ضورووة  اإلقليمي  صرو األقلي  في صرووروبت
هذه المؤسس  الوقتبي . رواليه، فقد تكرون هيئ  تتبع  للسلط  التوبروي  صرو  ط الى مروالفت  البند 1تنص الفقوة 

من الميثتق. روالى  4الفقوة  7لهيئ  المنلروص اليهت في المتدة روقد تروكل هذه المهم  صيضتا إلى ا مؤسس  مستقل .
 المواقب  الني . استنتتمت فإن الميثتق يطلب صن تكرون  صي حتل،

 
منطقتهت المغوافي  اللغروي  التقليدي . حمتي  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  ضمن حدرود  اتدةالميثتق  رويحلو .89

لهذه القتادة. روالدافع روواءهت اإلدواك صنه في الظوروف الحديث  التي  تشكل استثنتء 8من المتدة  2إال صن الفقوة 
لغ  إقليمي  صرو  كتفيتا في الممتوس  العملي  لحمتي مبدص االختلتص اإلقليمي  لم يعد وبمتتشهد تحوكي  السكتن، 

كن نظواا لللعروبت  قد هتمو إلى المدن الكبوى. لادداا هتمتا من متكلمي هذه اللغت   صقلي  بشكل فعتل، ال سيمت صن
قتادتهت اإلقليمي  التقليدي ، تم  ليتغ   جالمتوتب  الى تروسيع تدبيو توبروي ليشمل اللغت  اإلقليمي  رواألقلي  ختو

فيمت يتعلق بتلتدابيو المتخذة في هذا اللدد، روالى صي حتل، فإنه يطبَّق فقط حيث  بمورون  2، الفقوة 8نص المتدة 
 دد مستخدمي اللغ  المعني .تكرون هذه التدابيو مبووة بع

 
 السلطات القضائية – 9 ةالماد 

 
 مستخدمي فيهت منتطق االختلتص القضتئي التي يبوو ادد المقيمينمن هذه المتدة الى  1تطبَّق الفقوة  .90

مع معظم صحكتم الميثتق المعني  بحمتي   مزئيتا يتطتبق هذا الحكم رو األقلي  التدابيو المعني . اللغت  اإلقليمي  صرو
اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  ضمن اإلقليم الذي ُتستخدم فيه تقليديتا. روبتلنسب  للمحتكم العليت المرومرودة ختوج اإلقليم 

 ختل ال طبيع ال صن تأخذ في الحسبتن المعني  الذي ُتستخدم فيه اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي ، فإنه يعرود حينئذ للدرول 
 تلنظتم القضتئي روهومي  هيئتته.ب
 
اللغت  اإلقليمي  صرو في  حوص لمن  الخبواء 1 الفقوة 9الممل  في مطلع المتدة  روتعكس صيضتا ليتغ  .91

الى حمتي  المبتدئ األستسي  للنظتم القضتئي كتلمسترواة بين األطواف روتمنب التأخيو غيو  األقلي  في صرووروبت
إلقليمي  صرو األقلي . لكن كن لتسهيل االستعتن  بتللغت  افي اإلمواءا  القضتئي ، من سروء االستعمتل المم المبوو

يبوو صي تقييد اتم لتعهدا  طوف بمرومب هذه الفقوة. ال بل بتلعكس، فإن سروء  هذا الحوص المشوروع ال
  .استعمتل اإلمكتنت  المتتح  سينبغي الى القتضي صن يحدده في حتال  فودي

 
مكيف  للطبيع  روالخيتوا  المدبوة لهت  .رويتم التمييز فيمت بين اإلمواءا  المنتئي  روالمدني  رواإلداوي  .92

 ، من الممكن ااتمتد بعض هذه الخيتوا  تواكميتا.“رو/صرو”الختل  بكل منهت.  روكمت تشيو إليه المفودتتن 
 
م  في كل ئالقضتئي . روروقفتا الى التوتيبت  القت ت السلطبتإلمواء  صمتم  1الفقوة  9روتتعلق صحكتم المتدة  .93
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صنهت تشمل ستئو الهيئت  المزارول  روظيف  “ سلطت ”إداوة العدال ، يمب اند اللزروم الفهم من كلم   درول  في ممتل
 البند ج.الى  يسوي بشكل ختصروهذا قضتئي . 

 
اإلمواءا  بتللغت  اإلقليمي  صرو  تديو”تعبيو ، 1روُيستخدم في الخيتو األرول من البنرود ص، ب، ج من الفقوة  .94

روالى صي حتل الى صن اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  المعني  ُتستخدم في قتا  المحكم  روفي  ، رويدل ضمنتا “األقلي 
اإلمواءا  التي يشتوك فيهت الطوف المتكلم هذه اللغ . لكن يعرود لكل درول  روفي ضروء المروالفت  الختل  

 “.اإلمواءا  تديو”تعبيو  مدىصن تحدد بدق  بنظتمهت القضتئي 
 
األطواف بضمتن حق المتهم في استعمتل  فيهالذي تتعهد  ،1من الفقوة  iiبأن البند ص. رويمب التنرويه .95

البند ه من  3في الفقوة  6كمت توسيه المتدة  ،ذهب إلى مت صبعد من حق المتهمي ،لغته/لغتهت اإلقليمي  صرو األقلي 
شفهي في حتل لم يكن يفهم صرو يتكلم  في الحلرول ممتنتا الى مستادة متومم ،رووروبي  لحقروق اإلنستناالتفتقي  األ

، فإن الفقوة المذكرووة تقروم الى ااتبتو صنه حتى رولرو كتن iiروج. iiاللغ  المستخدم  في المحكم . رومثل البندين ب.
هم رومتى تعلق األمو بتبويو صنفسهم صمتم المحكم ، ، فإنمتكلمرو لغ  إقليمي  صرو صقلي  قتدوين الى تكلم اللغ  الوسمي 

 حلوروبتلتتلي، فإن قد يشعورون بتلحتم  إلى التعبيو بتللغ  األقوب إليهم اتطفيتا صرو التي يتكلمرونهت بطالق  صكبو. 
يختلف غتي  الميثتق. روفي المقتبل، رونظواا ألن هذا الحكم يذهب إلى مت صبعد  حتال  الضورووة العملي في تطبيقهت 

من الحقروق اإلنستني  بمفهرومهت الحلوي من خالل منحه في الرواقع حوي  الخيتو للمتهم، روألنه يتطلب تروفيو 
قبروله صم ادمه روبحلو هتمش من االستنستبي  فيمت يتعلق ب للدرول بدا منطقيتا صن يمتز لقد روفقتا لقواوه، له تسهيال 

 تطبيقه في بعض منتطق االختلتص القضتئي.
 
تنظيم ممتني  التومم  صرو التومم  الشفهي  التي قد تلبح ضورووي  لدى البند د  1 إن الغتي  من الفقوة .96

لحل  إن األمو متوروك لهتالبندين ب، ج. روبتلنسب  للدرول التي لم تختو هذين البندين، ف 1الفقوة  9تطبيق المتدة 
هذه المسأل ، روإمت روفقتا لألحكتم المرومرودة روإمت بتاتمتد صحكتم مديدة ختل  تأخذ في الحسبتن الحتم  إلى تعزيز 

 قد تكرون التكتليف كليتا صرو مزئيتا الى الشخص لتحب الطلب بشأن امل اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . رواليه،
 ك.مت صرو متقتَسم  فيمت بين األطواف صرو غيو ذل قتنروني

 
محدرود  مداهتالروثتئق القتنروني  الملتغ  بلغ  إقليمي  صرو صقلي . روفي الرواقع، فإن  بشواي  2روتتعلق الفقوة  .97

، بل تقتلو الى النص الى روثيق  قتنروني  الى شواي التي تضفي طتبع الشوروط ال كلشيو إلى تال  تبقدو مت صنه
تمنع  ذاتهت صستستا لوفض شوايتهت. رواالروة الى ذلك، فهي الصن ليتغ  روثيق  بلغ  إقليمي  صرو صقلي  ال تشكل بحد 

 في هذه الحتل ، منهت الى سبيل المثتل الحتم  إلى ليغ  تلديق مواءا  شكلي  إضتفي إل التوتيبدرول  من 
الروثيق  التي يستند إليهت الطوف  مضمرونيكرون صن البند ب  2الفقوة  روتقتضي بتللغ  الوسمي . ينبغي إضتفتهت

مبتشوة صرو بلرووة غيو مبتشوة )ان طويق اإلاالن صرو هيئ   تم إاالمهاللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  قد  دمالمستخ
اآلخو صرو غيوه من األطواف المعني  غيو المتكلم  اللغ  اإلقليمي  صرو  لطوفلدرول  صرو غيو ذلك( لالتتبع  ل االماإل

 األقلي  روبشكل مفهروم منهت.
 
في  بتطبيق المعتهدا  رواالتفتقيت  الختل  بتلمستادة المتبتدل  2الفقوة  9تطبيق المتدة  روال يخل   .98

 المستئل القتنروني  روالتي تعتلَج في كل منهت روبشكل لويح مسأل  اللغت  المستخدم .
 
مت لم ُينص ”ُتومع ابتوة بتومم  النلروص القتنروني  إلى اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . رو 3روتتعلق الفقوة  .99

في لغ  إقليمي  صرو صقلي  كرونه ُتومم من قبل إلى  إلى الحتال  حيث النص مرومرود من قبل “ذلك لواح الى غيو 
 لغ  مشتبه  صرو مطتبق  تكرون اللغ  الوسمي  في درول  صخوى.

 
 السلطات اإلدارية والخدمات العامة – 10المادة 

 
قلي  بممتوس  حقروقهم كمرواطنين روالروفتء الغتي  من هذه المتدة السمتح لمتكلمي اللغت  اإلقليمي  صرو األ .100

 بروامبتتتهم المدني  في ظوروف ُتحتوم فيهت طويقتهم في التعبيو.
 



17 

لغت  التحسين التروالل بين السلطت  العتم  روبين األشختص الذين يستخدمرون صستستا إلى األحكتم  تهدف .101
تطروو  بطويق  حيث األكثوي  الكبوى من لحيح صن األروضتع االمتمتاي  روالثقتفي  قد  قلي .األقليمي  صرو اإل

لتروالل مع ستطيعرون استخدام لغ  وسمي  لاألشختص الذين يتكلمرون هذه اللغت  يميدرون التكلم بلغتين روي
  بصستسي بتلنس صمو استخدام اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في العالقت  مع هذه السلطت  السلطت  العتم . لكن إمتزة

روللتروضيح، فإذا تم إقلتء لغ  كليتا  شكل رومه  نظو شخلي .ياللغت  روتطرووهت، كمت صنه لهذه  يللروضع القتنرون
ع نفيهت كلغ ، حيث صن اللغ  روسيل  للتروالل العتم روال يمكن رواقعفإن ذلك يعني في المن العالق  مع السلطت ، 

متل السيتسي صرو القتنروني روبعد، روإذا لم ُيسمح للغ  بتلرولرول إلى الم .درون سرواهتحلوهت في العالقت  الختل  
رواتمزة ان “ معتق ”كتمنهت الملطلحي في الممتل المعني روتلبح لغ  كل  صرو اإلداوي، فإنهت ستفقد تدويميتا 

 التعبيو ان كتف  مروانب الحيتة في الممتمع.
 

 :السلطت  العتم  التدابيو التي تتخذهتثالث فئت  من صنرواع  10تميز المتدة  .102
 
العمل الذي تقروم به السلطت  اإلداوي  في الدرول ، صي األامتل التقليدي  التي تقروم بهت السلطت  العتم   -

 (؛1العتم  بمرومب القتنرون العتم )الفقوة  االختلتلت روبختل  الى شكل ممتوس  اللالحيت  صرو 
التي لهت اختلتلت  الحكم اإلقليمي  درون الروطني  العتم   امل السلطت  المحلي  رواإلقليمي ، صي السلطت  -

 الذاتي؛
حيث تبقى في كنف  ،امل الهيئت  التي تروفو الخدمت  العتم  سرواء صكتن تح  القتنرون العتم صرو الختص -

  (.3السلطت  العتم . خدمت  كتلبويد روالمستشفيت  روالكهوبتء روالنقل رونحرو ذلك )الفقوة 
 

الضورووي مع الطبيع  الختل  بتلسلطت  صرو الهيئت  رويؤخذ في الحسبتن في كل ممتل روبأرومه التكييف  .103
تنروع الحتال  اللغروي . ففي بعض الحتال ، تسمح مروالفت  اللغ  اإلقليمي  صرو األقلي  بتالاتواف بهت  المعني ،
تبقى تروالل العتدي لدى السلطت  العتم  )، مت يمعل منهت لغ  امل في إقليمهت، صي روسيل  ال“شبه وسمي ”كلغ  
التروالل مع األشختص الذين ال يتكلمرون اللغ    بتللغ  الوسمي  صرو اللغ  األكثو شيرواتا المعيتو في االستعتن

 هذا رويمكن استخدام اللغ  الى األقل في االقت  هذه السلطت  بتألشختص الذين يترومهرون .(اإلقليمي  صرو األقلي 
لحتل  المروضرواي  للغ  إقليمي  صرو صقلي ، يتم لكن اندمت تلبح هذه الحلرول غيو قتبل  للتطبيق بحكم ا إليهت. بهت

التقدم بطلبت  صرو روثتئق شفهي  صرو  شواتا  التوتيب لتعهدا  دنيت للرون حتل  متكلمي اللغ  المعني ، حيث يمروز
 بهذه اللغ . صي إلزام بتإلمتب  ذلك يموبتللغ  اإلقليمي  صرو األقلي ، لكن درون صن  مكتروب 

 
. روليس المقلرود من هذا “قدو الممكن المعقرولتلب”مقيدة بعبتوة  3رو 1لفقوتين إن تعهدا  األطواف في ا .104
بعض صحكتم  إسقتط، اللتين تمنحتن األطواف حوي  1الفقوة  3، روالمتدة 2الفقوة  2يحل محل المتدة صن  التعبيو

تعهداتهت فيمت يتعلق بكل لغ . لكنه يسعى إلى األخذ في الحسبتن رواقع صن بعض  المزء الثتلث من الميثتق من
من حيث التمرويل صرو تكروين هيئت  المدوسين صرو التدويب. إن القبرول بحكم  تمو إلزامت  هتم  المولرودة التدابيو

اإلداوي  المطلروب  لتفعيله. القيتم بتلتوتيبت  يستلزم بتلضورووة تعهداا بتروفيو المرواود رو ،معين فيمت يتعلق بلغ  مت
في بعض  تطبيق الحكم المعني كليتا روبال تقييد بأنه من غيو الرواقعي صرو من غيو الرواقعي بعد، رومع ذلك، ثم  إقواو

لألطواف روفي سيتق إنفتذ األحكتم ذا   “بتلقدو الممكن المعقرول” روف المحتمل  النشروء. روتسمح ابتوةالظو
 مت إذا كتن  هذه الظوروف ستئدة صم ال. صن تحدد في حتال  فودي اللل ، 

 
أخذ في ت بطويق “ رو/صرو تشميع إمتزة”روبختل  تعهد األطواف بـ 2الفقوة  ملطلحت  روتم  ليتغ  .105

حكم الذاتي المحلي رواإلقليمي. روال تعني هذه الملطلحت  إيالء صهمي  صقل لتطبيق األحكتم الموستة الحسبتن مبدص ال
اللغت  اإلقليمي  في هنت روالتي تتعلق بتلسلطت  العتم  األقوب إلى المرواطن. روالى رومه صام ، فإن لمن  الخبواء 

كتن  مدوك  لكرون تطبيق بعض صحكتم الميثتق يقع ضمن اختلتص السلطت  المحلي  صرو  صرو األقلي  في صرووروبت
الى األطواف التأكد من صن إنفتذ الميثتق يحتوم مبدص المهت  المعني .  اإلقليمي  روصنه قد يستلزم تكتليف هتم  الى
 1الفقوة  9روبختل  في المتدة  الميثتق األرووروبي للحكم الذاتي المحليالحكم الذاتي المحلي كمت تم تعويفه في 

في صن يكرون لهت مرواود متلي   للسلطت  المحلي  الحق ضمن السيتس  االقتلتدي  الروطني ”التي تنص الى صنه 
 “إطتو اختلتلتتهت. فيتل  بهت رويمكنهت التلوف بهت بحوي  كتفي  خ
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السلط  اإلقليمي  صرو المحلي . “ في إطتو”البند ص الى استخدام اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي   2تنص الفقوة  .106
 تعنينهت ال ، لكروالغتي  من هذه الليتغ  اإلشتوة إلى مرواز استخدام السلط  المعني  لغ  إقليمي  صرو صقلي  كلغ  امل

 األقلي  في التروالل مع الحكروم  الموكزي .مرواز استخدام اللغ  اإلقليمي  صرو 
 

 وسائل اإلعالم – 11المادة 
 

ن للغت  اإلقليمي  صرو األقلي  نيلهمت في روستئل اإلاالم حيرويتن للرونهت. إن الروق  روالمستح  اللذين يمك .107
 يتروفو لهت النفتذ إلى األنمتط المديدة الختل  بتالتلتل الممتهيوي. تأثيوهت مت لروروال يمكن اليروم للغ  صن تحتفظ ب

رويقرود تطروو هذه األخيوة ابو العتلم روكذلك تقدم التكنرولروميت إلى إضعتف التأثيو الثقتفي للغت  األقل انتشتواا. 
هذا روتمثل . بتلنسب  إلى كبوى روستئل اإلاالم، روختل  التلفزة، فإن حمم ممهرووهت هرو امرومتا العتمل الحتسم

اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  سروقتا ثقتفيتا لغيواا. رووغم الفوص المديدة التي يتيحهت لهت التقدم في تكنرولروميت البث، 
لكن هذه األخيوة تشكل ممتالا حيث التدخل  إلى روستئل اإلاالم. للرولرولبحتم  إلى الدام العتم  فهي في الحقيق 

غيو فعتل حقتا. روتعمل السلطت  العتم  صستستا في هذا الممتل ان طويق  ظمالنُ العتم محدرود روالعمل من خالل 
من الدرول ، روبغي  التأكد من تروفوهمت دامتا للغت  اإلقليمي  صرو األقلي ، يطلب الميثتق ع روتقديم المستادةيالتشم

 االلتزام بتعهدا  الى ادة مسترويت .
 

لح  مستخدمي اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  ضمن في ملتلب التدابيو الموتب لهت في هذه المتدة  .108
متء منهت في ستئو بهذا الخلروص روهي مختلف  امت  1المنتطق المغوافي  الختل  بهت. لكن ليتغ  الفقوة 

المرواد، تأخذ في الحسبتن الطبيع  الختل  بتلروستئل السمعي  البلوي  تحديداا. روبتلتتلي روحتى روإذا كتن  قد 
بيو ليس  اروفي المقتبل، فإن التد حدروده بكثيو.من قد تتروسع إلى مت صبعد  آثتوهتيم معين، فإن اتُّخذ  تدابيو إلقل

 بحتم  إلى صن ُتتخذ ضمن اإلقليم المعني، شويط  صن تعرود بتلفتئدة الى السكتن القتطنين فيه.
 

الى روستئل  الممتوس المواقب  من  متفتروت دومت   لسلطت  العتم  في مختلف الدرولل هثم  إقواو بأن .109
اختلتلهت صرو لالحيتتهت صرو درووهت  الى صن مدى تعهداتهت متروقف الى مدى 3رو 1رولذا تنص الفقوتتن  اإلاالم.
في إيمتد  في هذا الممتل. رواالروة الى ذلك، يتم التشديد الى صن الدروو الشواي للدرول  في كل بلد المشوروع

 ق غتي  هذه المتدة، يقف اند حدرود مبدص استقاللي  روستئل األاالم.اإلطتو القتنروني روالظوروف التي يمكن فيهت تحقي
 

التعهدا  المقتوح  للتلح اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في ممتل  فيمت بين 11من المتدة  1روتميز الفقوة  .110
ي قد تقروم روتشمل هذه المهم  الت خدم  اتم  صم ال. بمهم  تنتقروم   روالتلفزة، الى صستس كرون األخيوتيناإلذاا

تؤخذ فيهت بعين االاتبتو األذرواق روالملتلح  بهت هيئ  بث اتم  صرو ختل  تقديم مممروا  رواسع  من البوامج
تضع توتيبت  لبث بوامج بتللغت  اإلقليمي  صرو األقلي ، روذلك في التشويع  األقلي . روفي هذا اللدد، يمكن للدرول  صن

اندمت يكرون للبث مهم  رو روفي المقتبل .البند ص هيتنترولهذا مت . روالبثم  الى القي  مثالا صرو في دفتتو شوروط الهيئت  
 ال صكثو )البندان ب، ج(.“ التشميع رو/صرو التسهيل”تقع ضمن اختلتص القطتع الختص، يقتلو دروو الدرول  الى 

طواف نتسب، فإن التعهد الذي التزم  به األروحيثمت تَ  روروحدهت الحتل  األخيوة تنطبق الى اللحتف  المكتروب .
 يتمضن تخليص التوددا  الضورووي  للهيئت  التي تبث بتللغت  اإلقليمي  صرو األقلي .

 
بسلط  ضمتن حوي   اتدة فإنهت تبقى محتفظ  دروو الدرول  فيمت يتعلق بروستئل اإلاالم، تدنىرومهمت   .111

 التعبيونفس ب 2مين الفقوة هرو سبب ادم تضالتروالل صرو اتختذ تدابيو هتدف  إلى إزال  العقبت  صمتم هذه الحوي . رو
ستقبتل ليس االحوي   ضمتنرويتعلق التعهد باختلتص السلطت  العتم .  بمدىفيمت يتعلق  1في الفقوة  المروود

، بل صيضتا بتلعقبت  السلبي  لممترووةاُتبث من البلدان  البوامج التي صمتم استقبتل فقط بتلعقبت  المروضروا  امداا 
 لمعل هذا االستقبتل ممكنتا. تدبيوالسلطت  المختل  ان اتختذ صي  النتتم  ان تخلف

 
دة فروق صواضي الدرول  المرومَ  الشوروط المشوروا  إخضتع البث من درول  ممترووة لنفس مروازرونظواا لعدم  .112

وي  المتعلق  بح 2الفقوة  10بتلمتدة  صسروة تا لممل  الثتلث  من هذه الفقوة خط حمتي  ملتغالمعني ، استحدث  ا
ه في الدرول صن روفيمت يتعلق بتلتلفزة، يمب اإلشتوة إلى هذا التعبيوفي االتفتقي  األرووروبي  لحمتي  حقروق اإلنستن.

الظوروف روالشوروط تحدد هذه االتفتقي   ،االتفتقي  األرووروبي  المتعلق  بتلبث التليفزيروني العتبو للحدروداألطواف في 
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مبدص  برواسط  خلرولتا روذلك  من الميثتق، 2 الفقوة 11  في المتدة التي يمكن في ظلهت تقييد الحويت  المضمرون
رواالروة الى ذلك، فإن  فروق صواضيهت لبوامج تمتثل لبنرود االتفتقي  األرووروبي  المذكرووة. ادم تقييد إاتدة اإلوستل
 التأليف روالنشو. بتلحتم  إلى احتوام حق صحكتم هذه الفقوة ال تخل  

 
في الهيئت   مي  صرو األقلي يالى تمثيل ملتلح مستخدمي اللغت  اإلقل 3الفقوة  11روتنص المتدة  .113

أو ”المسؤرول  ان تأمين تعدد روستئل اإلاالم. روترومد هذه البنى في معظم البلدان األرووروبي . روقد اُدوم  كلمت  

لمن   إال أن للتصدي للصعوبات الممكنة المترتبة على تحديد ممثلي مستخدمي هذه اللغات.“ المأخوذة في الحسبان

قد ااتبو  صنه يمكن االكتفتء بتمثيل المممروات  اللغروي  بنفس  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في صرووروبتفي الخبواء 
شوروط الفئت  األخوى من السكتن. رويمكن االستمتب  لذلك مثالا من خالل الهيئت  التي تمثل اللغت  اإلقليمي  صرو 

 من الميثتق. 4الفقوة  7االقلي  المنلروص اليهت في المتدة 
 

 والمرافق الثقافيةاألنشطة  – 12المادة 
 

ضمن مدى اختلتص رولالحيت   تلتزم ن، ُيطلب من الدرول ص11لمتدة كمت بتلنسب  لفي هذا الممتل رو .114
للسلطت  العتم  تأثيو ال شك  هتدابيو فعتل . لكن روبمت صن اتختذه منرودروو السلطت  العتم  المشوروع، بمت يمكنهت 

ت السهو الى صن يكرون للغت  بهت استخدام الموافق الثقتفي ، فإن الميثتق يطلب منه فيه الى الشوروط التي يتم
 اإلقليمي  صرو األقلي  مروقعتا مالئمتا في امل هذه الموافق.

 
الختل  بأنمتط التعبيو  مروذمي صن تشمع بشكل اتم المبتدوا  الن البند ص 1في الفقوة  من الدرول طلبرويُ  .115

قلي . روتستروحى اتدة روستئل هذا الدام من تلك المعتمدة ألغواض به اللغت  اإلقليمي  صرو األالثقتفي التي تتميز 
، نروع النشتط الثقتفي المعني روروقفتا الى …“مختلف روستئل الرولرول إلى األامتل”تعزيز الثقتف . رويشمل تعبيو 

 البث رواإلوستل روغيو ذلك.روالتقديم رو النشو رواإلنتتج
 

فهي ال  تتستروى في اإلنتتمي  الثقتفي  مع روبسبب قل  ادد متكلمي اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  بين السكتن،  .116
اللغت  األكثو انتشتواا. رولتعزيز استخدامهت روصيضتا لروضع اإلوث الثقتفي األروسع في متنترول مستخدميهت، لمن 

البند  1االستعتن  بتقنيت  التومم ، من دبلم  رودمج للحرواو مع مشتهد مسمل  مسبقتا روانرون  )الفقوة  روويوالض
امتنتب الحروامز الثقتفي  يتطلب املي  ثنتئي  االتمته. روبتلتتلي، فإنه ألمو مروهوي بتلنسب  لقتبلي  حيتة  ج(. إال صن

األامتل الهتم  المنتم  بهذه اللغت  في متنترول الممهروو  يلتو إلى معلصن  ،اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  رولروضعهت
 البند ب. 1األروسع. روهذه هي الغتي  من الفقوة 

 
ثقتفي  من مختلف األنرواع صرو  بأنشط مهمتهت القيتم روفيمت يتعلق بعمل المؤسست  الثقتفي ، صي الهيئت  التي  .117

م اللغت  صهمي  كتفي  في بواممهت لمعوف  رواستخدا دامهت، ُيطلب من الدرول السهو الى صن ترولي هذه المؤسست 
ال يمكن للميثتق صن بتلطبع، البنرود د إلى رو(. رو 1الفقوة  12لثقتفت  المالزم  لهت )المتدة اإلقليمي  صرو األقلي  رول

حسب ت ”بتعبيو بل يكتفي قلي  في صنشط  هذه المؤسست ، يحدد الطويق  التي سُتدمج فيهت اللغت  اإلقليمي  صرو األ
روتلعب الدرول امرومتا في هذا الممتل دروواا تروميهيتا روإشوافيتا. روليس المطلروب منهت صن تسيو  .“الحستب المالئم

 .صنه متتَبعمن  “تتأكد”ذاتيتا في تحقيق هذا الهدف، بل فقط صن 
 

تل المنتم  ماصقلي ، تكرون مسؤرول  ان تمميع األروينص الميثتق صيضتا الى إنشتء هيئ  لكل لغ  إقليمي  صرو  .118
حتل  الضعف التي يلل إليهت . روفيمت يتعلق بالبند ز( 1الفقوة  12انهت رونشوهت )المتدة  بهذه اللغت  روحفظ نسخ

م هذا النروع من العمل منهميتا مع توك صمو اتختذ  العديد من اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي ، فمن الضورووي صن ينظَّ
الدرول ضورووة تكييف تشويعتهت الختل  بتإليداع  بعض توى، قد زالقواو للدرول. روألغواض إنفتذ هذا البند 

م  بتللغت  من المشتوك  في حفظ األامتل المنت إنشتءهت المتروخىن الهيئ  بمت يمك   ،القتنروني روالمحفروظت 
 اإلقليمي  صرو األقلي .

 
ه بأن رولرو كتن ُيعتوفقليمي  صرو األقلي ، روحتى اإلبتإلقليم حيث ُتستخدم اللغت   1الفقوة  12روتتعلق المتدة  .119

. لكن نظواا لطبيع  العمل الى تعزيز الثقتف  رولالحتيتمت  التي اإلقليم هذا آثتو تتمتروز امليتا  تلعديد من صحكتمهل
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 2الفقوة  12نتيم  للهموة الداخلي (، فإن المتدة ُتستخدم اللغت  تقليديتا )بختل  كتظهو ختوج المنتطق حيث 
 .2 الفقوة 8تبق  مع صحكتم المتدة طتستحدث صحكتمتا مت

 
ثقتفتتهت الروطني  في الختوج. روإلاطتء لرووة كتمل  رولتدق  ان الثقتف   تعزيزتسعى كتف  الدرول إلى  .120

همل اللغت  روالثقتفت  اإلقليمي  صرو األقلي . رويشكل هذا التعهد المنلروص اليه صال  ي اهذ التعزيزالمعني ، الى امل 
 7  المكوس في المتدة طويق  من طوق تطبيق مبدص االاتواف بتللغت  اإلقليمي  صرو األقلي 3الفقوة  12في المتدة 
 البند ص من المزء الثتني من الميثتق. 1الفقوة 

 
 الحياة االقتصادية واالجتماعية – 13المادة 

 
في األنظم  االقتلتدي  رواالمتمتاي  التي تتميز بهت بلدان مملس صرووروبت، يقتلو تدخل السلطت  العتم   .121

إن إمكتنت  إلداو القروانين روالُنظم. روفي هذه الظوروف،  الى وئيسيفي الحيتة االقتلتدي  رواالمتمتاي  بشكل 
في سعيهت لتأمين االاتبتو الروامب للغت  اإلقليمي  صرو االقلي  في هذا الممتل. السلطت   محدرودة صمتم صتختذ التدابيو
هت حظو روهرو يسعى من مه  إلى إزال  التدابيو التي من شأن الى ادد من التدابيو فيه.ينص الميثتق  رومع ذلك فإن

هذه اللغت  صرو الثني ان استعمتلهت في الحيتة االقتلتدي  رواالمتمتاي ، رويقتوح من مه  صخوى ادداا من التدابيو 
 اإليمتبي .

 
لمبدص ادم التمييز. رولذا فهي ملمم  كي  ملمروسلتطبيق  بتلممتل 1الفقوة  13صحكتم المتدة  روتفسح .122

التي ُتستخدم فيهت اللغت  اإلقليمي  صرو  تطبَّق فروق كلي  صواضي الدرول المروقع  الى الميثتق روليس فقط في صمزائهت
 األقلي .

 
 بقتئم  بمختلف التدابيو الملمروس  المتخذة لدام اللغت  اإلقليمي من الميثتق  2الفقوة  13روتميء المتدة  .123

روهي مقتلوة ألسبتب املي  الى المنتطق المغوافي  التي ُتستخدم فيهت هذه اللغت . صرو األقلي  في هذا الممتل. 
 10، يمب اإلشتوة إلى التفسيوا  المروودة صااله للمتدة “بتلقدو الممكن المعقرول” بتعبيوروفيمت يتعلق 

الى قدو اختلتص السلطت  العتم ،  فقط(. روصخيواا، فإن تعهدا  األطواف تتروسع 104)صنظو/صنظوي الفقوة 
 البند ج.يسوي فقط الى روهرو تعبيو 

 
 لحدودل العابرةالتبادالت  – 14المادة 

 
، مت ُيومع بتلتتلي إلى روتتروسع بهتالبند ط  1الفقوة  7تروسع هذه المتدة الفكوة الموستة في المتدة  .124

 . (70رو 69التفسيوا  المروودة إااله )صنظو/صنظوي الفقوتين 
 

يتطروو التعترون العتبو للحدرود بين المنتطق المتمترووة في ادة درول. روالمالحظ في العديد من الممتال ،  .125
توتدي هذه الحتل  طتبعتا إشكتليتا من حيث سالم  األواضي. غيو صنهت رومع التقتوب صنه في بعض الحتال ، قد 

فيمت  لتعزيز التفتهم المتبتدل“ اتمل ثقتفي” فول  استعمتلتسنح للدرول المعني  المطود فيمت بين الدرول األرووروبي ، 
 ختل  بتلتعترون العتبو للحدرود الى اللعيدين المحلي رواإلقليمي. بينهت. روقد روضع مملس صرووروبت اتفتقي  إطتوي 

 الى ذلك بشكل ختص سويتناتم، تشدد الفقوة ب الى  بشكلروفي حين صنه من الموغروب تطرويو هذا التعترون 
 حيث ُتستخدم لغ  إقليمي  رواحدة من متنبي الحدرود.الحتال  

 
ليشمل مستئل كتروَءم  المداوس روتبتدل المدوسين رواالاتواف المتبتدل  التعترون المتروخى رويمكن تروسيع .126

المرواود الثقتفي  من كتب روصفالم رومعتوض بتلشهتدا  روالمؤهال  روالتنظيم المشتوك ألنشط  ثقتفي  روتحفيز تدارول 
روفي حتال  معين ، قد … العتبوة للحدرود للهيئت  الثقتفي  من فوق مسوحي  رومحتضوين إلخنشط  األ، رو…إلخ
نتمع  )روصقل كلف ( إلنفتذ التعهدا  الملتزم بهت بمرومب مرواد صخوى من الميثتق. رومثتالا الى التعترون روسيل   يكرون

البند ه، قد يضع اتفتق ثنتئي  1الفقوة  8الموستة في المتدة  بتروفيو التسهيال  للتعليم العتليذلك روفيمت يتعلق 
 مؤسست  مخلل  في درول  ممترووة. توتيبت  ختل  بتلطالب الواغبين في اوتيتد
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 تطبيق الميثاق –الجزء الرابع  
 

 (17إلى  15)المواد 
 

ا  هاختتو رواضعرومن متتبع  تطبيق الميثتق،  لتمكين مملس صرووروبت رودروله األاضتء روالممهروو .127 نظتمتا قتئمت
تلدو هذه التقتويو موة كل  تلتدابيو المتخذة امالا بأحكتمه.ب روتبل غ فيهتف الى تقتويو درووي  تضعهت األطوا

دخرول الميثتق  اندالستئدة صرولهت المقلرود منه رولف حتل  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي   سُيوفع ثالث سنروا ، لكن
 .تتويخهل سن  من حيز التنفيذ في الدرول  المعني ، في خال

 
روبغي  تأمين فعتلي  هذا النظتم المعتمد لمتتبع  إنفتذ الميثتق، نص هذا األخيو الى إنشتء لمن  خبواء  .128

هيئت  صرو ممعيت   إلىلمن  الخبواء  استمتع . كمت صنه سيتتحمهمتهت فحص التقتويو التي توفعهت مختلف األطواف
الميثتق، روختل  مزئه الثتلث  صرو رولف حتال  معين  ذا  لل  بطبيقواغب  بتزرويدهت بتلمزيد من المعلرومت  

(. روروحدهت الهيئت  المؤسس  قتنرونيتا في صحد األطواف مخرول  اللتمتس لمن  الخبواء هذه 2الفقوة  26)المتدة 
 بشأن مستئل متعلق  بتلطوف المعني. روالغتي  من هذه القتادة منع مممروات  يرومد مقوهت ختوج الطوف المعني

 بتطبيق الميثتق، من استخدام نظتم المتتبع  المثب  فيه لزوع الشقتق فيمت بين األطواف.
 

، حيث صن التعليمت  التي تسيو قضتئي لوفع الشكتروي لتشديد الى صن ذلك ليس بإمواء شبهرويمب ا .129
روال يمروز للهيئت   إال.بمرومبهت لمن  الخبواء تقتلو الى متتبع  إنفتذ الميثتق روتلقي المعلرومت  لتحقيقه ليس 

 الطلب إلى اللمن  صن تقروم نرواتا مت بعمل هئي  طعن قضتئي . 16المشتو إليهت في المتدة 
 

لمزيد من ل الدرول المعني ، رواليهت صن تداروهت رويمروز للمن  الخبواء صن تدقق في صي معلرومت  تللهت مع .130
الى لمن   االستنتتمت رولدى تقديم اللمن  تقتويوهت، تحتل  االيضتحت  صرو المعلرومت  ألغواض استقلتءاتهت.

رووغم صنه قد يتواءى من صمل الشفتفي  رومروب نشو هذه  الروزواء موفق  بتلتعليقت  اللتدوة ان الدرول المعني .
واء الحتمتل احتروائهت الى مقتوحت  بتروليت  قد ترومههت لمن  الروزتلقتئيتا، إال صنه كتن ثم  شعروو نظواا التقتويو 

 لرواب نشوهت. الى حدة كي تقوو في كل حتل  لهذه اللمن إلى درول  صرو صكثو، برومروب توك األمو 
 

ادد صاضتء لمن  الخبواء ادد األطواف في الميثتق. روالى الخبواء صن يكرونروا صشختلتا معتوف  يستروي .131
صالى دومت  ”ميثتق الى ميزة بكفتءتهم في ممتل اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي . روفي نفس الروق ، روبتشديد ال

صن يكرونروا في سيتق القيتم  الخبواء المعي نين في اللمن  ه الىيروضح صن فهروفي المروهو، الشخلي  ، “النزاه 
 بمهتهم صحواواا بتلعمل بشكل مستقل روصال  يخضعروا لتعليمت  الدرول  المعني .

 
 من المعلرومت  تكروين مممروا  ء، منآلي  متتبع  تطبيق الميثتق هذه من قبل لمن  خبوا نستمك   .132
 الكلي للمسؤروليت  الختل  بتلدرول. حتواماالضرواي  ان حتل  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي ، مع روالم
 

 األحكام النهائية –الجزء الخامس  
 

بتالتفتقيت  الى نمروذج البنرود النهتئي  الختل   23إلى  18تقروم البنرود النهتئي  المتضمن  في المرواد  .133
 رواالتفتقت  المبوم  ضمن مملس صرووروبت.

 
يميز للدرول إقلتء مزء من صواضيهت من  ببند إقليميهذه البنرود النهتئي   روقد اتُّخذ قواو بعدم تضمين .134

هذا الميثتق يمتتز من حيث مروهوه القتئم بتلذا ، بتهتمتمه خليلتا بأقتليم  مدى انطبتق الميثتق. روذلك ألن
، سيمت تلك التي ُتستخدم فيهت لغت  إقليمي  صرو صقلي . رواالروة الى ذلك، فللدرول المروقع  اليه الحق القتئم معين ، ال

 ، في تحديد تلك اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  التي ستطبق اليهت تعهداتهت المفلل .1الفقوة  3بمرومب المتدة 
 

من المتدة  5إلى  2فقط فيمت يتعلق بتلفقوا  إاالن تحفظتتهت  ، لألطواف الحق في21روبمرومب المتدة  .135
ادم مرواز تحفظ الدرول  اللغت  اإلقليمي  صرو األقلي  في صرووروبتمن الميثتق. روقد ااتبو  لمن  الخبواء في  7



22 

، حيث صن هذه الفقوة تتضمن صهدافتا رومبتدئ. روفيمت يتعلق 1الفقوة  7المروقع  الى الميثتق فيمت يتعلق بتلمتدة 
صن التحفظت  قد تكرون غيو مالئم  في نص سبق صن سمح لألطواف  وص  لمن  الخبواء المذكرووة الثتلث،بتلمزء 
 بخلروص التعهدا  التي التزم  بهت. من الخيتوا  بكم روافو

 
  ليس روص  بتلنسب  للعديد من الدرول التي ليس مروضروع الميثتق المسأل  لحيز األهمي  الذي تحتلهرونظواا  .136

نضمتم لاليمكن داروة الدرول غيو األاضتء  قوو صن يكرون الميثتق اتفتقي  مفتروح تَ  بعد صاضتء في مملس صرووروبت،
 (.20إليهت )المتدة 

 


