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حتتفل اليونسكو يف  21شباط/فرباير  2018باليوم الدويل للغة األم للعام التاسع عشر على التوايل.
ويتيح االحتفال هبذه املناسبة التذكري بالتزام منظمتنا بالذود عن اللغات وتعزيزها ونشرها.
فال ميكن اعتبار اللغة جمرد وسيلة للتواصل ،فهي أهم من ذلك بكثري ،إهنا أساس إنسانيتنا .وهي
الوعاء الذي حيفظ قيمنا ومعتقداتنا وهويتنا .وهي الوسيلة اليت تتيح لنا نقل جتاربنا وتقاليدنا ومعارفنا.
ويبّي التنوع اللغوي الثراء الالحمدود لتصورات اإلنسان وأساليب عيشه.
ن
وتسعى اليونسكو إىل إحياء وصون هذا املكون األساسي للرتاث غري املادي للبشرية ،إذ تعمل منذ
سنوات عديدة بال كلل أو ملل من أجل الذود عن التنوع اللغوي وتعزيز التعليم املتعدد اللغات.
وخيص عمل املنظمة من أجل ذلك يف املقام األول اللغة األم اليت تساهم يف تشكيل عقول املاليّي
من الشباب ،واليت تندرج يف ِعداد الوسائل الضرورية لالندماج يف اجملتمع البشري على الصعيد احمللي
أوالً مث على الصعيد العاملي.
ولذلك تدعم اليونسكو السياسات اللغوية الرامية إىل تعزيز وإعالء شأن اللغة األم ولغات السكان
األصليّي ،وال سينما يف البلدان املتعددة اللغات .وتوصي اليونسكو باستخدام لغة األم ولغات السكان

األصليّي يف التعليم منذ بداية التعليم املدرسي ،إذ يكون تعلم أي طفل بلغته األم أفضل من تعلمه
بأية لغة أخرى .وتشجع اليونسكو على استخدام لغة األم ولغات السكان األصليّي أيضاً يف األماكن
العامة ،وال سينما على شبكة اإلنرتنت حيث جيب تعميم التعدد اللغوي .وينبغي جلميع األفراد ،بغض

النظر عن اللغة األم أو اللغة األوىل لكل فرد ،أن يتمكنوا من االنتفاع باملوارد املتاحة عرب شبكة
اإلنرتنت ،وكذلك من تشكيل جمموعات للتبادل واحلوار عرب شبكة اإلنرتنت .ويندرج هذا األمر حالياً
يف ِعداد قضايا التنمية املستدامة الكربى اليت حتتل مكان الصدارة يف خطة األمم املتحدة للتنمية
املستدامة لعام .2030
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وتندثر لغة واحدة من لغات العامل كل أسبوعّي يف الوقت احلاضر ،وتندثر باندثارها صفحة من
صفحات تاريخ البشرية وجمموعة من عناصر تراثها الثقايف .وسيساعد تعزيز التعدد اللغوي على
احليلولة دون اندثار املزيد من اللغات املنتظر اندثارها.
وقد أبدع نيلسون مانديال يف وصف أمهية اللغة بوجه عام ،واللغة األم بوجه خاص ،إذ قال ذات مرة:
"إذا حتدثت إىل املرء بلغة يفهمها ،فإنك ختاطب عقله .وإذا حتدثت إليه بلغته ،فإنك ختاطب قلبه".
وتدعو اليونسكو الدول األعضاء يف املنظمة ،مبناسبة اليوم الدويل للغة األم ،إىل اختاذ مبادرات تعليمية
وثقافية متنوعة من أجل االحتفاء جبميع أشكال التنوع اللغوي والتعدد اللغوي اليت تش نكل ثروة عاملنا
اللغوية والثقافية املفعمة باحلياة.

أودري أزوالي

DG/ME/ID/2018/04 – page 2

