
 

 رسالة من السيدة إيرينا بوكوفا،
 المديرة العامة لليونسكو،

 للغة األمبمناسبة اليوم الدولي 

 على العلوم التركيزعالمية: النة مواطَ الاللغات المحلية من أجل 

 ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢١اليونسكو، في 

 
تلف أحناء يف خم تُنظَّم الدويل للغة األم، إذمنذ أربعة عشر عاماً، حتتفل اليونسكو وشركاؤها باليوم 

على  مساعدة كل فردموسيقية وحلقات حبث من أجل  وحفالت العامل أنشطة ومؤمترات
 .وتعدد اللغات اللغوي شاف أمهية التنوعكستا

رة على فهم فالقد .، والتفاهم احلقيقينة العامليةاملواطَ  حتقيق ن يفاأساسي وتعزيزها األممحاية اللغات و 
االعرتاف  ويتيح .عاملناالتفاعالت الثقافية يف  فهم أفضل لغىنإىل  يؤديان لغات والتدد  با عدة

 همإمكانية إااع ووتم واملشاركة بفعالية يف تقرير مصري  من األشخاصألعداد كبرية  باللغات احمللية
لسبعة  املنسجمالتعايش  املسامهة يف حتقيق من أجلتبذل اليونسكو قصارى جهدها ولذا  .ياجلماع

 تتددثها اإلنسانية.آالف لغة 

عاملية: الرتكيز على النة واطَ امل"اللغات احمللية من أجل  موضوع على بوجه خاص السنةونشدد هذه 
دديتها. وخالفاً تناقلها وتعو  باملعارفدور اللغات يف تأمني االنتفاع مدى أمهية  مبينني، العلوم"

أحد  املواد العلمية من  تتمتع بكامل القدرة على تناقلاللغات احمللية ، فإن لألفكار املوروثة
وتكنولوجيا، وإن االعرتاف بذه اللغات يفتح الباب أمام االطالع على العديد من  رياضيات وفيزياء

 اليت غالباً ما نتجاهلها، ويُغين معارفنا. التقليدية العلمية املعارف

العلمي، وهي أيضاً على كوكبنا يف الال وتشّكل اللغات احمللية القسم األكرب من اللغات احملكية 
من حقهم اإلنساين املتددثني با  يؤدي إىل حرمانفإقصاء لغة  تعرضًا للخطر.أكثر اللغات 

 .العلميةاألساسي يف االنتفاع باملعارف 
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العمل على فهم الثقافات وتنمية  ضرورة" يزيد من العامليةأن التقارب بني الشعوب يف "القرية  ديب
 ولغةحملية،  لى األقل: لغةع هي استخدام ثال  لغات يف العامل اليوم السائدة والقاعدة. احلوار بينها

الصعيدين احمللي  ، ولغة دولية من أجل التواول علىتستخدم يف االتصال على نطاق واسع
إلبداع من أجل حتقيق ا املستقبليف فروة لنا  أهميكون هذا التنوع اللغوي والثقايف  والعاملي. وقد

 .نبددها واالبتكار واإلدماج، فدعونا ال

ما يربو على عقد من الزمن يف إبراز األدوار املتعددة اليت  خاللوقد ساهم اليوم الدويل للغة األم 
كل فرد فيها  يتمتع ، وبناء مواطَنة عاملية لواسعاالفكر مبفهومه  كوينتيف تضطلع با اللغات 

إنين يف حياة التمعات ومواجهة التدديات اليت تفرضها. فبالوسائل احلقيقية اليت تتيح له اإلسهام 
الحتفال اللفرنكوفونية اليت تشارك يف أدعو مجيع الدول األعضاء يف اليونسكو ويف املنظمة الدولية 

ووسائل الثقافية  الرابطاتو يف التمع املدين، واملربني،  األطراف الفاعلةو ، ٢٠١٤عام يف اليوم  بذا
بتدقيق التنوع اللغوي من أجل عهد الذي قطعته الوفاء بال ن أجلماإلعالم إىل متابعة العمل 
 املستدامة.إحالل السالم وإجناز التنمية 

 

 

 إيرينا بوكوفا

 


