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مرور 70 عاماً على تأسيس منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)

(ترجمة عن اإلنجليزية)

DER
Ek/Rd
13.02.2015

حضرة السيّدة، السيّد،

تحتفل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في العام 2015 بمرور 70 سنة على تأسيسها 
في 16 نوفمبر "تشرين  الثاني" 1945 إثر توقيع ممثلي 37 بلدا في لندن على دستور المنظمة الذي دخل حيز 

التنفيذ في 4 نوفمبر "تشرين الثاني" 1946 بعد توقيع 20 طرفا عليه.

لقد نص دستور المنظمة على أنها اسست بغية زيادة "التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر "كوسيلة لبناء 
سالم دائم. ولقد ساعد العمل الرائد الذي اضطلعت به هذه المنظمة في تغيير طريقة فهم الناس بعضهم بعضا 

والكوكب الذي نعيش على سطحه.

وساعدت هذه المنظمة في أولى سنوات تأسيسها على إعادة بناء المدارس والمكتبات والمتاحف التي دمرتها 
الحرب العالمية الثانية، كما شكلت محفال فكريا لتبادل األفكار والمعارف العلمية. وركزت منظمة اليونيسكو منذ 
خمسينات القرن الماضي اهتمامها على توفير التعليم لكل الفتيات والفتيان، كما عالجت مسألة األمية التي ما 
زالت تشكل أحد أبرز تحدياتها. وكانت هذه المنظمة في مقدمة حركة حماية البيئة كما قرعت ناقوس خطر 

انحسار التنوع البيئي من على كوكب األرض.

وكانت منظمة اليونيسكو سباقة في مناصرة حرية التعبير وحقوق المواطنين بالنفاذ إلى المعلومات، كما أنها 
ساعدت في وضع أسس مجتمعات المعارف المستقبلية بفضل محطات الراديو المخصصة للمجتمعات المحلية 
والمراكز متعددة الوسائط التي أنشأتها والدورات التدريبية التي نظمتها للصحفيين. ومنظمة اليونيسكو مقتنعة 
كل االقتناع اليوم بأنه ال بد لنا من االستثمار في موارد قابلة للتجدد في ظل عصر التغيرات االجتماعية الجذرية 
وزيادة القيود أال وهي التعليم والتنوعية الثقافية والبحوث العلمية وطاقة اإلنسان اإلبداعية الالمتناهية التي ستتيح 

التطور الذي ال بد منه كي يكون مستقبلنا منصفا ومستداما تدفع به في هذا االتجاه.

وبغية االحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس اليونيسكو، تنظم هذه المنظمة بمعية أعضائها مجموعة من األنشطة.

وقد ترغب بعض البلدان األعضاء في إصدار طوابع بريدية تذكارية في العام 2015، لذا ثمة مجموعة من 
التصاميم للطابع الخاص بمرود 70 عاما على تأسيس منظمة اليونيسكو تتيسر للبلدان األعضاء المهتمة التي 

بإمكانها تكييفها حسب متطلباتها الوطنية.

وندعو جميع البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي إلى المشاركة مشاركة نشيطة في االحتفاالت. 

وللمزيد من المعلومات، يرجي زيارة الموقع التالي: www.en.unesco.org/70years أو االتصـــــــــــــال 
M.Scarone@unesco.org Marcello Scarone Azzi بالسيد

وتفضّلوا بقبول فائق االحترام،،،

مدير الشؤون االقتصادية والنظامية،
(Murray Buchanan) موراي بوكانان
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