
 

 

 رسالة المديرة العامة لليونسكو 
 السيدة إيرينا بوكوفا

 العربية للغة العالمي اليوم بمناسبة

 ٢٠١٥ كانون األول/ديسمبر ١٨

 

ويتي  احتتفا  بذا حتت راية العلم والتواصل العلمي.  ٢٠١٥العربية لعام  للغة العاملي حنتفل باليوم
اليوم إبراز الدور التارخيي للغة العربية يف البحث العلمي ويف نشر املعرفة، وإبراز أمهية التعدد اللغوي 

 يف الوقت احلاضر.لألوساط املعنية بالبحث العلمي 

. ويبدو الشغف بالعلم جليًا يف النصوص العربية ربية مند البدايةركنًا من أركان الثقافة الع العلم يُعدّ و 
الكيمياء القدمية احهتمام بتّب املعرفة واحّطالع واحكتشاف عن طريق  يتجلى فيها ، إذالقدمية
. وقد سادت اللغة ةم احلديثو العلب هتماماحوالكيمياء السحرية يف البداية ّمث عن طريق التنجيم وعلم 

مكانة مل وسبقها إليها أية لغة  ا ووبوأت يف هذا ال ،منذ العصور الوسطىدولية العربية كلغة علمية 
وتىت يومنا هذا. يف تفظ املعارف ونقلها منذ العصور القدمية وساهم اللغة العربية  ما فتئتأخرى. و 
باللغة العربية، ومنهم ابن سينا وابن رشد، ووُرمجت يكتبون الذين كانوا  العلماءعدد من  وخلد ذِكرُ 
 .وُنشرت يف مجيع أرجاء العاملاخلالدة مللفاتم 

 هذاقام العربية. فقد  ةالتأليف العلمي باللغمن أبرز أعالم اهليثم بالتأكيد  ابن الكبري ويُعّد العاملِ 
فكان أسس علم البصريات،  بوضع، يامليالد يف القرن العاشرولد يف البصرة بالعراق العالّمة، الذي 

 الضوء. ووكنولوجيات للضوء الدولية أُعلن هذا العام السنة ، إذ٢٠١٥يف عام  تقًا علينا وكرميه
 احلاصل على جائزة نوبل للكيمياء والرئيس السابق هليئة حتكيم جائزةويُعّد األستاذ أمحد زويل 

سفرية اليونسكو للنوايا احلسنة األستاذة تياة ، وكذلك العلوم جما  يف للنساء اليونسكو - لوريـا 
 باللغة العربية يف الوقت احلاضر.الناطقني سندي، من أعالم احمتياز العلمي 
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ونوع املواهب ووعدد وينهل من معني أبوابه وعندما يستقي  عويزداد العلم قوة وباًء عندما ُوشرَ 
البحث العلمي. وح وقتصر أمهية التعدد اللغوي على كونه  اليت ولدي إىل وقّدموجهات النظر 

الً ضامناً عامكونه أيضًا  بل وشمل  ،يهاعلإتدى الِقيم اجلوهرية اليت حترص اليونسكو ترصاً شديداً 
املواهب  إلبرازو الناس كافة  لصاحللنشر املعرفة ووشاطر منافع البحث العلمي للفعالية وأجنع وسيلة 

 وتي  حبوثهم احروقاء مبعارفنا.وزيادة عدد الباتثني الذين 

ومنها ووتعهد اليونسكو، بناًء على ذلك، مبواصلة سعيها إىل إواتة فرص وعليم العلوم للجميع، 
فرص وعليم العلوم باللغة العربية، وح سّيما للشباب. وإنين ألدعو مجيع شركاء اليونسكو إىل وعزيز 

الالزمة لضمان وبرامج حمو األمية الكتب املدرسية واملواد الرتبوية اجلهود واملساعي الرامية إىل إعداد 
 للبشرية. العام الصاحل أجل منونبوغ جيل جديد من العلماء والعاملات الناطقني باللغة العربية  أةنش
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