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ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ  2015
 ގެ ދިވެހިތަރުޖަމާ ށް ދެއްވި ޚާއްޞަ މެސެޖު ޖެނެރަލް،މސ.އައިރީނާ ބޮކާވޯ މުޅި ދުނިޔެއަ 

 
 "ބަސް މުހިންމު  -ތަޢުލީމު  ހިމެނެވި އިން ވާސިޠާ ބަހުގެ ތެރެއިންނާއި ބަހުގެ "

 

އަހަރު ފުރޭ 15އަހަރަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާތާ  ވަނ2015ަ

ނޑައަޅައިފައިވާ ސާސްކަފު އީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް މި އަހަރެވެ. އާފެށުމެކެވެ. އެއީ ކުރިން، ކަ

ނޑިތަކުގެ ސުންގަޑިހަމަވެ ނޑުދަ ޤައުމުތަކުން ބަވަނަވެރި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އައު   ،ތަރައްޤީގެ ލަ

 ވާތީއެވެ.   ކަމުގައި މިއަހަރު އަހަރު ކުލަވައިލާ އެޖެންޑާއެއް އެ

ނޑައެވަނަ އަހަރު 2015 ނޑައަޅާ އެޖެންޑާ ކަ  ހުރި  އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ ފެންވަރު ،ޅުމުގައި ކަ

ލިބޭނޭ ގޮތް އެތަޢުލީމު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފަހި ތަޢުލީމެއް އެންމެންނަށް ފޯރުވައިދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

ޢުލީމެއްކަމުގެ ތައެކު އެންމެންނަށް ޝާމިލްވެވޭނޭ ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފާ  ފަހިވެފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ނަވެރި ރަށްވެހިކަމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ވަ ބަ އެ ތަޢުލީމުން ލިބިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދިޔަޤީންކަން 

 މެއްކަމުގައި ވެސް އެ ތަޢުލީމު ވާންޖެހޭނެއެވެ. ފަސޭހައިން އުނގެނި ތަޢުލީ  ތެރިތަރައްޤީއަށް ބޭނުން 

ނޑިތައް ޙާޞިލްކު ރުމަށް ދަސްކުރުމާއި ލިޔެކިޔުމާއި ހިސާބުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމުގެ ލަނޑުދަ

ށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މިކަންކަން ކުރިއަ ން ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުމެވެ. މު ދިނުމާދަރީބަހުން ތަޢުލީ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަމްރީނާއި ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއި އުނގެނުމަށް ފަހި މާހައުލުތައް 

 އުފައްދަން ޖެހޭނެއެވެ. 

  މާދަރީބަސް  -އުނގެނުމުގައި އެންމެން ހިމެނުމަށް 



ނޑިތައް މުޅިދުނިޔެއަށް ފަ ތުރައި ޙާޞިލްކުރުމަށް ޔުނެސްކޯއިން ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް މި ލަނޑުދަ

ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމުގެ  ލެޓިންއެމެރިކާގައި، ހިމެނެވިއަދާކުރެއެވެ. ޔުނެސްކޯއާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދޭދޭ ބަހާއި ސަގާފަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހުލުވެރި ސަގާފަތާއި އަހުލުވެރި 

 ،ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ތައިލެންޑުގެ ބެންކޮގުގައި ހުންނަ  ހަމަ މިހިމަނައިގެންނެވެ. ވެސް ސަގާފަތް  ނޫން 

މަސައްކަތްކުރަނީ ސިފިކުން އިން އޭޝިޔާ އެންޑް ދަ ޕެ ރީޖަނަލް ބިޔުރޯ ފޯރ އެޑިޔުކޭޝަންޔުނެސްކޯ 

މްވެވޭ މިންވަރު އެ ބިނާވާ ޝާމިލްކުރި ތަޢުލީމާ ބެހޭ ގޮތުން ފަހުޗަށް އް މާދަރީބަހުގެ މަ

 ތަޢުލީމަކީ ދުރު ހިސާބުހިސާބުގައި ވެސް އިތުރުކުރުމަށެވެ. މާދަރީބަހުން ފޯރުވައިދެވޭ އްޔާއި ރަޙައްދުގަސަ

ދި ސަގާފީ ބަހަވީ އަ ތަޢުލީމު ބާރުގަދަކުރުމަށާއި ހިމެނެވިބާރެކެވެ.  އެޅޭތަޢުލީމަށް މޮޅު  ފެންވަރު

އިޙުތިރާމްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން  ކުންމުޖުތަމަޢުތަ ށް، ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ސިންދަފާތުތަކަ

 ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

ގެ މި މަޝްރޫޢު  "ށް އެންމެންނަ ތަޢުލީމް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން "2000މީލާދީން 

ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް  ނޑުދަ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.   ވަރަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ލަ

ނޑުމެން ބަލަންވީ ނުނިމި  ގޮންޖެހުންތަކާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށާއި އައު  ހުރި މިއަދު އަޅުގަ

 ތަޢުލީމެއް ދިނުމަށާއި ތަޢުލީމު  ނީ، ފެންވަރުމޮޅުސްވަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަކުރިމަތިލުމަށެވެ. 

ސައްކަތްތަކުގައި މާދަރީބަހުގެ ޢިލްމީ މަވާސިލްކުރުމަށް ކުރެވޭ ވިފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ތަޢުލީމު ވާސިލްނުކުރެ 

އެބައެއްގެ މުޖުތަމަޢުގެ އެކިކަންކަމުގައި ދިދަ އުފުލައިލުމުގެ ހިނދުކޮޅެއް ކަމުގައެވެ. މުކަމަށްޓަކައި މުހިން

 ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން  ކޮންމެ އަންހެން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނޭ ވަސީލަތްތައް

ކޮންމެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކަށް ވެސް ލިބިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. މިއީ އިންސާނީ އަސާސީ  ،ކުއްޖަކަށް

 އެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެސް މެއެވެ.ޙައްޤެކެވެ. އަދި މިއީ ހުރިހައި ތަރައްޤީ

 ސިންދަފާތު: ޑައިވަރސިޓީ  
 

 އަލްާފޟިލާ ނަސީމާ ުމަޙއްަމދު، އަލްފާޟިލް އަްޝރަފް ޢަލީ ދިވެިހބަހަށް ަތރުަޖމާކުރީ: 



Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the 

occasion of International Mother Language Day, 21 February 2015 
12.02.2015  

Inclusive Education through and with Language -- Language Matters  

2015 marks the 15
th

 anniversary of International Mother Language Day – this is also a 

turning point year for the international community, as the deadline for the Millennium 

Development Goals, when countries will define a new global sustainable development 

agenda.  

The focus for the post-2015 agenda must fall on the priority of advancing quality education 

for all -- widening access, ensuring equality and inclusiveness, and promoting education for 

global citizenship and sustainable development. Education in the mother language is an 

essential part of achieving these goals -- to facilitate learning and to bolster skills in reading, 

writing and mathematics. Taking this forward requires a sharper focus on teaching training, 

revisions of academic programmes and the creation of suitable learning environments.  

UNESCO takes forward these goals across the world. In Latin America, with the United 

Nations Children's Fund, UNESCO is promoting inclusive education through bilingual 

intercultural approaches, in order to include both native and non-native cultures. For the 

same reasons, the UNESCO Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific, based in 

Bangkok, Thailand, is working to deepen understandings of multilingual education based on 

the mother tongue, across the region and further afield. Mother tongue education is force for 

quality learning – it is also essential to bolster multilingualism and respect for linguistic and 

cultural diversity in societies that are transforming quickly.  

Since 2000, there has been tremendous progress to reach the goals of Education for All. 

Today, we must look ahead – to complete unfinished business and to tackle new challenges. 

International Mother Language Day is a moment for all of us to raise the flag for the 

importance of mother tongue to all educational efforts, to enhance the quality of learning 

and to reach the unreached. Every girl and boy, every woman and man must have the tools 

to participate fully in the lives of their societies – this is a basic human right and it is a force 

for the sustainability of all development.  

Read the message in / Lire le message en :  

 


