
 

 

 

ميثل اليوم الدويل للغة األم فرصة مميزة إلبراز أمهية اللغات بالنسبة إىل هوية اجلماعات واألفراد، 
 وإىل األسس اليت تقوم عليها كل حياة اجتماعية واقتصادية وثقافية.

كما أن تعدد اللغات ميثل مصدر قوة وخري للبشرية. وهو جيسد تنوعنا الثقايف، ويشجع متازج 
د األفكار، وتوسيع أفق خيالنا. وال ميكن إقامة حوار حقيقي إال باحرتام وجهات النظر، و  جتدُّ

اللغات، وهلذا السبب تعمل اليونسكو على تشجيع استخدام اللغات بوصفها حمركًا للتفاهم 
فيما بني البشر. وحنن نشجع التعليم باللغة األم، فهو يتيح حتسني مكافحة األمية ويسهم يف 

. كما أن محاية اللغات تضمن صون املعارف النادرة أو معارف السكان ضمان جودة التعليم
األصليني ونقلها عرب األجيال. ولعلها وسيلة لتمكني كل فرد من إمساع صوته وفرض احرتامه،  

 كما أ�ا قوة دافعة حنو حتقيق االندماج االجتماعي.

للغة والكتاب. فالكتب قوة ولقد اختارت اليونسكو يف هذا العام استكشاف روابط الوحدة بني ا
دافعة حنو حتقيق السالم والتنمية ينبغي أن توضع بني أيادي مجيع البشر. كما أ�ا أدوات 
أساسية للتعبري تسهم يف إثراء اللغات، مع احلفاظ على آثار تطور اللغات على مر الزمن. ويف 

ام ومتينة وعملية لتبادل عصر التكنولوجيات اجلديدة، تبقى الكتب أدوات قّيمة وسهلة االستخد
املعارف والتفاهم واالنفتاح على العامل. وإ�ا دعائم جمتمعات املعرفة وهي يف طليعة تعزيز حرية 

 التعبري وتوفري التعليم للجميع.
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وتعتمد حيوية اللغات على الكالم املتبادل بني الناطقني با بقدر ما تعتمد على إنتاج أعداد 
مية والنصوص املطبوعة. وإن نقص املطبوعات والكتب املدرسية املكتوبة وفرية من املواد التعلي

باللغات احمللية يف بعض البلدان ميثل عائقا يعرقل مسرية التنمية واالندماج االجتماعي. وإمنا هو 
أيضًا حرمان أساسي من احلق يف حرية التعبري. وتتيح األدوات الرقمية يف بعض األحيان سد 

ها ال تكفي، وجيب علينا أن نبذل كل جهد ممكن لضمان توزيع أكثر إنصافاً هذه الفجوة، ولكن
من قراءتا باللغة اليت خيتارو�ا، مبا  -وال سيما األطفال  -للمواد والكتب حبيث يتمكن اجلميع 

يف ذلك لغته األم. وميثل توفري هذه املوارد وسيلة للمضي قدمًا مبزيد من السرعة حنو حتقيق 
. ومتثل الرتمجة عنصرًا هامًا مسخرًا خلدمة هذا ٢٠١٥يم للجميع حبلول عام أهداف التعل

 املشروع العظيم، إذ إ�ا تفتح معابر تتيح الوصول إىل مجاهري جديدة.

ويف هذا االحتفال الرابع عشر باليوم الدويل للغة األم، أدعو مجيع شركاء اليونسكو واملؤلفني 
 اجلامعات والكراسي اجلامعية واملدارس املنتسبة، إىل العمل معاً واملعلمني يف مجيع أحناء العامل، يف

 .من أجل االعرتاف بأمهية التنوع اللغوي والثقايف وأمهية التعليم باللغة األم
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