
 

 

 

 أجل من بالتعليملالحتفال  العام وقد خصص هذا العاملي للسالم، هو اليومأيلول/سبتمرب  ٢١
 .السالم

رجاًال عقول البشر،  يف تتولد احلروب كانت ملا لليونسكو: التأسيسية القيم جتّسد هذه الرسالة
 وحمرك دائم، سالم أي أساس هو التعليمو . السالم حصون تبىنففي عقوهلم جيب أن ونساًء، 

من  تتحول اخلالفات ما غالباً  وانعدام التفاهم، اللذين بالتعليم يرتاجع اجلهلو . والتسامح احلرية
 .النزاعات اليت تعد ضرورية حلل احلوار ثقافة يعزز فالتعليم. عنف أعمال إىل خالهلما

إذ  والكتابة، القراءة أساسيات يتخطى جيد للجميع تعليم توفريجل من أ جتهد اليونسكو لذا،
 وميثل. اآلخرين واحرتام ،معاً  وآداب العيش اإلنسان، حقوق تدريسالتعليم يشمل  جيب أن

 العامل أطفال مجيع مكّونًا أساسيًا يف التعليم عموماً. وجيب أن يعرف السالم أجل من التعليم
 الثقافات تساوي منزلة لكي يدركوا ،خرىوتاريخ الشعوب األ تارخيهم وأن يتعلموا حقوقهم،

هي مفتاح  الرؤية هذهو . املاضي اليت ارتكبت يف عمال العنفاجلرائم وأ من العرب ويستخلصوا
 وتصميم املدّرسني لتدريب مكثفجهد  على تنطوي معومل، وهي عامل ملواطنة املتساحمة يفا

 خالل العقد عمل اليونسكو، وال سيما من توجه اليت املبادئ هي هذه. املناسبة الدراسية املناهج
 واجلمعية لليونسكو العام املؤمتر اعتمده الذي) ٢٠٢٢-٢٠١٣( الثقافات بني للتقارب الدويل
 .املتحدة لألمم العامة
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ويتعني  أحد منه. أي حرمان ما يربرهناك  وليس اإلنسان، حقوق من أساسي حق التعليمو 
 يف حىتواستمراريته،  التعليم جودة ضمان احلروب، وقوع ملنع التعليم إمكانات تعبئة، عند علينا

واملعلمني، وإىل توفري  إىل محاية املدارس الرامي اليونسكو عمل هو مغزى هذاو . النزاع حاالت
 يف السالم ظروف لتهيئة اليونسكو تستخدمهاوسيلة  أيضاً  هو بل ،واملشردين لالجئني التعليم

 .املستقبل

واحلكومات،  اليونسكو، يف األعضاء الدول مجيع أدعو األمل املنشود، وانطالقًا من هذا
قوة تدفع حنو  من التعليم كي جنعل إلينا واالنضمام قواهاىل توحيد إ املدين التمع ومنظمات

اً ملعا التعليم، خالل منأن نبين، و  احلوار ثقافة القادمة ىل األجيالإ نقدم أن جيب علينا. السالم
 ال يتسم مبزيد من الرتابط فحسب، بل يتسم أيضاً مبزيد من التضامن.
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