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 رسالة المديرة العامة لليونسكو 
 السيدة إيرينا بوكوفا

 األم للغة الدولي بمناسبة اليوم

 ٢٠١٦ شباط/فبراير ٢١

 
األم  للغة لدويلا اليوم موضوع"التعليم اجليد ولغة (أو لغات) التدريس ونتائج التعلُّم"، هذا هو 

 .٢٠١٦لعام 

 قدماً م للتعليم اجليد والتنوع اللغوي، من أجل املضيّ أمهية اللغة األ املوضوعهذا اختيار ويبّني 
 .٢٠٣٠يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة اجلديدة لعام 

اخلاص بالتعليم، على  ٤، يف هدف التنمية املستدامة ٢٠٣٠وترّكز خطة التنمية املستدامة لعام 
اًء، من الناس كافة، رجاًال ونسللجميع سعيًا إىل متكني  احلياة مدى والتعلُّمالتعليم اجليد 

معاهتم تواملشاركة يف حياة جملتحقيق كل تطلعاهتم الالزمة اكتساب املهارات واملعارف والِقيم 
صليني األ فتيات والنساء، وكذلك لألقليات والسكانوهذا أمر مهم للغاية للعلى أكمل وجه. 

 بالتعليم اصاخل العمل وقد ُأخذت هذه املسألة بعني االعتبار يف إطار وسكان املناطق الريفية.
 عليمالت أعمال االسرتشاد به لتنفيذ جدول من أجل، الذي أعدته اليونسكو ٢٠٣٠ عام حىت
حرتاماً اوالذي يشّجع على احرتام استخدام اللغة األم يف التدريس والتعّلم ، ٢٠٣٠ عام حىت

  هتعزيز التنوع اللغوي و صون تاماً، وعلى 

ل ما ضروي أيضًا للنجاح يف تنفيذ ك وهو -فالتنوع اللغوي ضروري لتحقيق هذه األهداف 
 واالستهالكبشأن النمو وفرص العمل والصحة  ٢٠٣٠تنص عليه خطة التنمية املستدامة لعام 

 وتغري املناخ. املستدامني واإلنتاج

ق دعم املساعي عن طريوتعمل اليونسكو على تعزيز التنوع اللغوي على شبكة اإلنرتنت أيضاً 
 نُظم ن طريق مشروع، عاليونسكو تربزو واملعلوماتية.  اإلعالمية والدرايةاحمللية  عارفاملتعلقة بامل

ها وسائل بوصف أمهية اللغة األم واللغات احمللية األصليني، السكان ومعارف احمللية املعارف
 .ملواعظ واِحلكمالزاخرة بااألصليني  السكان ومعارفثقافات  ونشر لصون
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لذي يشّكل االعناصر الضرورية للتعليم اجليد  �ج متعدد اللغات، من، يف أي اللغة األم تُعدّ و 
إلقرار هبذه ا جيب عليناالنساء والرجال وجمتمعاهتم. و األساس الذي تقوم عليه عملية متكني 

ستقبل مصنع ، ومن أجل الركب عن أحد يتخلف كياللتعزيزها القوة الكامنة يف اللغة األم و 
 للجميع.أكثر عدالً واستدامة 

 األم. للغة الدويل اليوم هذا يف تبليغها اليونسكو تودّ  اليت الرسالة هي وهذه

 

 

 إيرينا بوكوفا 

 


