
 

 بوكوفا إيرينا السيدة رسالة
 لليونسكو العامة المديرة

 بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة

 ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩

 

والتصدي الرفاه اإلنساين  حتقيق اإلسهام إسهامًا أساسيًا يفقادرة على القناعة بأنَّ الفلسفة  إنَّ 
 .للفلسفة العاملي اليومدماً تقع يف صميم ودفع السالم قُ  للمسائل املعقدة

 ."ملشكالٍت ال حل هلا ةأجوبٌة غري مفهومالفلسفة مازحاً: " ذات مرة زاملؤرخ هنري بروكس أدام وقال

، وألنَّ التفكري ، تشدد اليونسكو على الفلسفة بوصفها قوًة للتحرر الفردي واجلماعي.وخالفاً لذلك
األصدق يف التعبري ويقودها احملرك  كل مّنا بثبات  ميارسها حني نفكر يف ماهية التفكري، هو فلسفةٌ 

 .أال وهو التساؤل ،اإلنسان إبداعكل عن  

 االجتماعيةاملناقشات يف  واألدب مع الفنعلى مر العصور، التساؤل، قوامه حوار هي الفلسفة و 
 .وف الدراسيةالصف أجواء بعيداً عنصي، إعداٍد ختص ميارسه اجلميع بالوالقضايا السياسية، 

  ضمان مشاركةلاملمكنة  إىل أعلى الدرجاتعلينا رفع راية الفلسفة : هذه هي رسالة اليونسكو اليومو 
الفلسفة  نشر مبدأ التساؤل الذي تقوم عليهحنتاج إىل إننا . و فتاٍة وفىتً كل خباصة  و  ،ورجلٍ  كل امرأةٍ 

 . وعلى حنو خمتلفعلى نطاق أوسع 

لليونسكو بشأن الفلسفة مع األطفال، يف جامعة نانت وهذا هو هدف الكرسي اجلامعي اجلديد 
 التعاون الطويل األمد بني اليونسكو وشبكات مدرسي الفلسفة.الذي نتَج عن  فرنسا،ب

بفضل أحدث  نطاقاً  أوسع مجهورٍ  إىلالفلسفة، أقدم العلوم،  على إيصالنعمل إننا و 
املستندة إىل كتاب اليونسكو  من خالل أدوات التعليم عرب اإلنرتنت وذلك مثالً ، التكنولوجيات
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مجيع األنشطة  على  ،وألول مرة ،باليوم العاملي للفلسفة ستشدد لالحتفال هذا العام املكرسة يفوإن َّ
على  مهورألعدا كبرية من اجلفيها  تتاح املشاركةلكي  اجلديدة االتصالاستخدام تكنولوجيات 

 .عامليال الصعيد

 رؤية اخلطة هذهومتثل . ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام يف أيلول/سبتمرب على  العاملوقد اتفق قادة  
  اخلمس عشرة القادمة. لسنواتخالل ا األرض كوكبوالسالم و الزدهار وا لشعوبتشمل ا جديدة

 الدقةمبا فيها  ،تصقلها الفلسفةميكن أن املهارات اليت توافر مجيع  ال بد من ،هذه اخلطةولتثمر 
جديدة للتفكري يف أنفسنا ويف كوكب األرض.   االستدامة أساليبَ وتستلزم واإلبداع والتفكري الناقد. 

ستكون الفلسفة يف هذا السياق أيضاً، و . والسلوككما تتطلب أساليَب جديدة للعمل واإلنتاج 
 اإلنسانيةً أمراً أساسياً. العلومومجيع 

، بعد حرب أحلت به الدمار بناؤهيف عامل يعاد  ،قبل سبعني عاماً  ، منذ إنشائهااليونسكو وقامت
لطاملا  التضامن الفكري واألخالقي بني الشعوب. و  واستنادًا إىلمن رؤيٍة جديدة للسالم،  انطالقاً 

لنساء والرجال الكتشاف أمام اآفاق فتح  ما أدى إىلوهذا  ،اليونسكومهام  صميمكانت الفلسفة يف 
 مستقبل أفضل للجميع. حتقيق حنوحبيث يوجَّه وتطويعه التغيري فهم و أنفسهم واكتشاف اآلخرين 

 دمةخل أفعالإىل  على الفور حتوَّلما مل  كاهلباءكل فلسفتنا    ستتطاير"وقال املهامتا غاندي ذات مرة: 
 ."ياةاحل

 .يف أي وقت مضى هذه كانت دائماً رسالة اليونسكو ومل تكن بذه األمهية
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