Ορόσημα στα 60 χρόνια ιστορίας της UNESCO

2007: Το Μαυροβούνιο καθίσταται το 192

ο

κράτος

μέλος της UNESCO.
2005: Η UNESCO γιορτάζει τα 60 χρόνια από την

ίδρυσή της. Το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ καθίσταται
το 191ο κράτος μέλος της UNESCO.
2003: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στην

UNESCO.
2001:
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Εγκρίνεται η Παγκόσμια Διακήρυξη της
UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία από την
Γενική Διάσκεψη.

1999:

Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO
ïchiro
Ko Matsuuraαναλαμβάνει
σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση και την αποκέντρωση του
προσωπικού του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων του.

1998: Εγκρίνεται από τον ΟΗΕ η Οικουμενική Διακήρυξη για το Ανθρώπινο

Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα οποία είχαν αναπτυχθεί και εγκριθεί
από την UNESCO, το 1997.
1997: Το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στην UNESCO.

1992: Δημιουργία του Προγράμματος Μνήμη του Κόσμου για την προστασία

αναντικατάστατων θησαυρών βιβλιοθηκών και αρχειακών συλλογών. Περιλαμβάνει
πλέον και αρχεία ήχου, κινηματογραφικά αρχεία καθώς και τηλεοπτικά αρχεία.
1990: Στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Εκπαίδευση για ’Ολους, στο Ζομτιέμ της

Ταϊλάνδης, ξεκινά ένα παγκόσμιο κίνημα για την παροχή βασικής εκπαίδευσης σε
όλα τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες. Δέκα χρόνια αργότερα στο Ντακάρ,
Σενεγάλη, διεξάγεται το Παγκόσμιο Φόρουμ Εκπαίδευσης και δεσμεύει τις
κυβερνήσεις για την επίτευξη βασικής εκπαίδευσης για όλους, μέχρι το 2015.
1984: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από τον Οργανισμό επικαλούμενες

διαφωνία για τη διαχείριση και άλλα θέματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Σιγκαπούρη αποχωρούν το 1985. Ο προϋπολογισμός της UNESCO μειώνεται
σημαντικά.
1980: Δημοσιεύονται οι πρώτοι δύο τόμοι της UNESCO για την Γενική Ιστορία της

Αφρικής. Παρόμοιες σειρές επικεντρώνονται σε άλλες περιοχές, κυρίως της
Κεντρικής Ασίας και της Καραϊβικής.

1978: Η UNESCO εγκρίνει τη Διακήρυξη για τις φυλετικές διακρίσεις και την

ρατσιστική προκατάληψη. Οι επόμενες εκθέσεις για το θέμα από τον Γενικό
Διευθυντή καταρρίπτουν ως ψευδεπίγραφες αναφορικά με την επιστημονική τους
εγκυρότητα τις αιτιάσεις του ρατσισμού.
1975: Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών με έδρα το Τόκιο, υπό την

αιγίδα του ΟΗΕ και της UNESCO.
1972:

Εγκρίνεται η σύμβαση
που αφορά την προστασία της παγκόσμιας
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς
συστήθηκε το 1976 και τα πρώτα μνημεία ενεγράφησαν στους καταλόγους της το
1978.
1968: Η UNESCO διοργανώνει την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη με στόχο τη

εναρμόνιση ανάπτυξης και περιβάλλοντος, γνωστός στόχος σήμερα ως "βιώσιμη
ανάπτυξη", και την σύσταση και λειτουργία του Προγράμματος της UNESCO
Άνθρωπος και Βιόσφαιρα.
1960: Έναρξη της διεξαγωγής της Καμπάνιας στην Νουβία της Αιγύπτου για την

μετακίνηση του Μεγάλου Τεμένους του Abu Simbel, ώστε να μην τελματωθεί στις
πλημμύρες του Νείλου μετά από την κατασκευή του φράγματος Ασουάν. Κατά τη
διάρκεια της 20ετούς αυτής εκστρατείας, μετεγκαθίστανται 22 μνημεία και
αρχιτεκτονικά συγκροτήματα. Αυτή είναι η πρώτη και μεγαλύτερη σε μια σειρά
εκστρατειών συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα Moenjodaro (Πακιστάν), Fez
(Μαρόκο), Κατμαντού (Νεπάλ), Borobudur (Ινδονησία) και την Ακρόπολη
(Ελλάδα).
1958: Εγκαίνια μόνιμης έδρας της UNESCO στο Παρίσι, η οποία σχεδιάστηκε από

τους Marcel Breuer (ΗΠΑ), Pier Luigi-Nervi (Ιταλία) και Bernard Zehrfuss (Γαλλία).
1956:

Η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής αποχωρεί από την UNESCO
υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από τις εκδόσεις του Οργανισμού συνιστούν
"παρέμβαση" στα «φυλετικά προβλήματα» της χώρας. Το κράτος επανήλθε σε
καθεστώς κράτους μέλους του Οργανισμού το 1994, υπό την ηγεσία του Νέλσον
Μαντέλα.

1952: Η διακυβερνητική διάσκεψη που συγκαλείται από την UNESCO εγκρίνει τη

Καθολική Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Δημιουργών. Στις δεκαετίες μετά τον Β
'Παγκόσμιο Πόλεμο, η Συνέλευση χρησίμευσε για την επέκταση της προστασίας
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε πολλά κράτη τα οποία τότε δεν είχαν
υπογράψει την Σύμβαση της Βέρνης αναφορικά με την προστασία των
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (1886).
1948: Η UNESCO συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθμια

εκπαίδευση υποχρεωτική και για όλους.

16 Νοεμβρίου 1945: Εκπρόσωποι από 37 χώρες συναντώνται στο Λονδίνο για την
υπογραφή του καταστατικού χάρτη της UNESCO ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 4
Νοεμβρίου 1946 μετά την κύρωσή του από 20 υπογραφές.

(Πηγή: UNESCO Milestones)

