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 رسالة المديرة العامة لليونسكو 

 السيدة أودري أزوالي

 بمناسبة اليوم الدولي للّغة األم

"تعزيز التعدد اللغوي في سبيل تحقيق 
 التعليم الشامل واالندماج االجتماعي"

 1212شباط/فبراير  12

بالتنوع اللغوي شباط/فبراٌر من كل عام،  21ٌنّوه االحتفاء بالٌوم الدولً للّغة األم، الذي ٌحل فً 
 والتعدد اللغوي، اللذٌن ٌنطوٌان على تراث نفٌس للغاٌة للبشرٌة. 

 وٌحل الٌوم الدولً للّغة األم لهذا العام فً ظل أزمة لم ٌخبر العالم مثٌالً لها من لبل.

وتترتب على هذا الوضع عوالب تتزامن مع تفالم أوجه عدم المساواة فً مجال التعلٌم فً كل مكان، 
فرت األزمة الصحٌة عن حرمان ملٌار ونصف الملٌار طالب من الذهاب إلى الفصول إذ أس

 الدراسٌة فً ذروة تفشً الجائحة، ولم ٌتسن ألعداد ال تحصى منهم االنتفاع بالتعلٌم عن بعد. 

فضالً عن ذلن، تُعّرض هذه األزمة التنوع الثمافً برمته للخطر بفعل إلغاء المهرجانات 
 وضعضعة األحوال االلتصادٌة للمبدعٌن ووسائل اإلعالم.  واالحتفاالت، 

وما التشجٌع على استخدام اللغة األم إال تعزٌز لفرص انتفاع الجمٌع بالتعلٌم ونشر الثمافات على 
 تنوعها.

وٌنطوي موضوع الٌوم الدولً للّغة األم لهذا العام، أي "تعزٌز التعدد اللغوي فً سبٌل تحمٌك التعلٌم 
الندماج االجتماعً"، على الدعوة إلى دعم التعدد اللغوي واستخدام اللغات األم فً الشامل وا

 المدرسة وفً الحٌاة الٌومٌة.

% من سكان العالم من التعلٌم باللغة التً ٌجٌدون 40وتعد هذه المسألة ضرورٌة إذ ٌعوق حرمان 
ول دون انتفاعهم بالتراث تكلمها أو فهمها أكثر من غٌرها عملٌة التعلم لدى هؤالء السكان، وٌح

 وبأوجه التعبٌر الثمافً على أكمل وجه.

 

وٌولى اهتمام خاص فً هذا العام للتعلٌم المتعدد اللغات منذ مرحلة الطفولة المبكرة، لكً تظل اللغة 
 األم رصٌداً دائماً لألطفال طوال حٌاتهم.

ل التعلٌم أو فً سائر مناحً وٌعد التعدد اللغوي مسألة مهمة على صعٌد المساواة، سواء فً مجا
حٌاة المجتمع، تلتزم الٌونسكو بتعزٌزها فً كل مكان. فتنفذ الٌونسكو أنشطة لتعزٌز التنوع اللغوي 

 فً شبكة اإلنترنت على سبٌل المثال، من أجل تحسٌن تعمٌم االنتفاع بالمعلومات والمعارف. 

(، 2032-2022ات الشعوب األصلٌة )وتم بهذه الروح، وفً إطار عمد األمم المتحدة الدولً للغ
الذي تعد الٌونسكو الوكالة الرائدة له، وضع خطط عمل وتنفٌذها سعٌاً إلى جعل التعدد اللغوي مموماً 

 من ممومات المجتمعات، وال سٌما مجتمعات الشعوب األصلٌة.

التنوع اللغوي  ومن ثم، ٌطرح علٌنا هذا الٌوم الدولً، وهذا العمد الدولً، التحدي المتمثل فً صون
 بوصفه تراثاً مشتركاً للبشرٌة جمعاء.

فبموت اللغة، أٌة لغة، ٌندثر نظام كامل لرؤٌة العالم والشعور به والتفكٌر فٌه، وٌنضب التنوع 
 الثمافً نضوباً ٌستحٌل استدراكه.
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وإلى دعم  ومن ثم، تدعو الٌونسكو فً هذا الٌوم الدولً للّغة األم إلى االحتفال بالعالم على تنوعه،
 التعدد اللغوي فً حٌاتنا الٌومٌة.


