
 

 رسالة من السيدة إيرينا بوكوفا،
 المديرة العامة لليونسكو،

 بمناسبة اليوم الدولي للغة األم

 فللغات وزن هام -التعليم اجلامع عرب اللغة وباستخدامها 

 ٢٠١٥ شباط/فبراير ٢١اليونسكو، 

 

 السنة هثل هذمتللغة األم، كما بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة لليوم الدويل  ٢٠١٥ مُحيتفل يف عا
املوعد النهائي احملدد إلجناز األهداف اإلمنائية لأللفية،  ذ  �ا منعافاب بالنس ة  ا التمع الدويل، 

 وهي السنة اليت ستضع فيها ال لدان خاة عاملية جديدة للتنمية املستدامة.

حول أولوية النهوض بالتعليم اجليد للجميع، أي  ٢٠١٥تتمحور خاة ما بعد عام وجيب أن 
، وتعزيز التعليم املوجه حنو حتقيق املواطنة جودته ومشولهتوسيع نااق االنتفاع بالتعليم، وضمان 

قيق حنو حت ةأساسياب يف املسري  عنصراب العاملية والتنمية املستدامة. وميثل التعليم باستخدام اللغة األم 
هذه األهداف، بغية تيسري التعّلم وتدعيم مهارات القراءة والكتابة واحلساب. و ن املضي ُقدماب يف 
هذا املسعى يقتضي تركيزاب أفضل على تدريب املعلمني، وتعديل الربامج األكادميية، و قامة بيئات 

 مالئمة للتعّلم.

يف شىت أحناء العامل. ففي أمريكا وتسعى اليونسكو  ا املضي ُقدماب يف حتقيق هذه األهداف 
الالتينية، وبالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للافولة، تقوم اليونسكو بتعزيز التعليم اجلامع من 
خالل �وج ثنائية اللغة وقائمة على التفاعل بني الثقافات، بغية  ثراء التعليم بثقافات الشعوب 

ذاتا، يعمل مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف  األصلية وغري األصلية على حد سواء. ولألس اب
آسيا واحمليط اهلادي، القائم يف بانكوك بتايالند، من أجل تعميق فهم التعّلم املتعدد اللغات القائم 

تدفع على اللغة األم يف كل أرجاء املناقة ويف غريها من املناطق. فإن التعليم باللغة األم ميثل قوة 
واحرتام التنوع اللغوي والثقايف يف  كما أنه أساسي لتعزيز التعدد اللغوي  لتعّلم اجليد،عجلة ا
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وحىت اآلن، حنو حتقيق أهداف التعليم للجميع. أما اليوم  ٢٠٠٠حرز تقدم هائل، منذ عام أُ لقد و 
زة والتصدي للتحديات فيجب علينا أن نتالع  ا األمام من أجل استكمال األعمال غري املنج
أمهية سليط الضوء على تلاجلديدة. وميثل اليوم الدويل للغة األم مناس ة يتعني علينا مجيعاب أن نستغلها 

مل  اللغة األم يف مجيع اجلهود التعلمية امل ذولة سعياب  ا النهوض بنوعية التعّلم و يصاله  ا الذين
على كل فتاة وفىت وعلى كل امرأة ورجل أن ميتلكوا األدوات الالزمة  يصل  ليهم بعد. وجيب

للمشاركة التامة يف حياة تتمعاتم، فإن ذلك حق أساسي من حقوق اإلنسان كما أنه قوة تدفع 
 حنو حتقيق االستدامة يف التنمية جبميع أشكاهلا.

  

  يرينا بوكوفا


