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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 13/08/2017                 دوکتور محمد ظاهر عزیز

 سفیر سابق افغانستان در یونسکو و ایسسکو

 
 

ی نمایندگی دایممقامات تصمیم گیر حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت منافع علیای فرهنگی و سیاسی کشور، دفتر 
افغانستان را در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( در پاریس بست. اینجانب این عمل نا درست 
حکومت را با تآثیرات منفی آن در برنامه های تعلیمی، علمی، فرهنگی ،اطالعات و حقوق بشر در کشور ما از طریق روزنامۀ 

ً با نوشتن و نشر تعداد آرمان ملی، تلویزون طلوع نی وز و سایت آریانا افغانستان آنالین به اطالع هموطنان رساندم. ضمنا
مقاالت که در چند بخش تقدیم گردید، اهداف، برنامه ها، اهمیت و مقام این سازمان بزرگ تعلیمی، علمی و فرهنگی را در 

فع کشور ما است  به هموطنان و خاصتاً به فرهنگیان جهان و ضرورت روابط جدی و دایم را با این سازمان  که حتماً به ن
در ضمن مقاالتی که تحت عنوان زیر و در چند بخش به هموطنان محترم تقدیم می گردند،  کشور با حرمت تقدیم نمودم.

را به  تا زمانی که اینجانب افتخار خدمتگزاری 2002خدماتی را که نمایندگی دایمی افغانستان از ایام تأسیس آن در مارچ 
 کشور به حیث سفیر کشورم در یونسکو و ایسسکو داشتم، گزارش می دهم.

 

 گزارش مختصر بر فعالیت ها و دستاورد های مهم نمایندگی دایمی افغانستان

 میالدی 2010الی جون  2002در یونسکو و ایسسکو از مارچ 

 

 (2) بخشقسمت اول 

 

 همکاری  با یونسکو  و ایسسکو:سوم : اهداف  عمده  و اساسی  احیای روابط  و 
 

: با در نظر داشت ارزشهای معنوی مردم کشورما، رسالت فرهنگی و سیاست جمهوری اسالمی افغانستان، دفاع از هویت و 1

 شخصیت فرهنگی مردم افغانستان و حفظ و دفاع از منافع علیای کشور در یونسکو و ایسسکو .

عه ای  بین المللی و خاصتاً  کشورهایی که  جمهوری  اسالمی افغانستان با آنها : با پیروی از سیاست عمومی دولت با جام2

روابط سیاسی قایم نموده بود، تقویت حسن روابط دیپلوماتیک، تقویت همکاری در رشته های تعلیم و تربیه ، علوم ، فرهنگ  و 

 کشورهای عضو یونسکو و ایسسکو.اطالعات در قالب فعالیت  های  یونسکو و ایسسکو، با نمایندگی های  دایمی 
 

: جلب کمک ها و همکاری متداوم با یونسکو و ایسسکو در رشته های کار و فعالیت های این مؤسسات، پیگیری مساعدت ها  3

در پالنگذاری برنامه های جدید و تهیۀ  و همچنان سهمگیری در افغانستان وزارتهای مربوط و مسؤول شده با های تهیه و برنامه

 برنامه های قصیرالمدت جهت جلب کمک ازمؤسسات  مذکور.

: جلب همکاری سفرا و نمایندگی های دایمی کشورهای عضو یونسکو بصورت متداوم و ازطریق آنها، جلب همکاری و  ۴

مساعدت مقامات و مؤسسات مربوط  کشورهای مزبور در جهت سهمگیری  فعال و متداوم به منظور بازسازی و یا تقویت 

 سات تعلیمی، علمی، فرهنگی و اطالعات در افغانستان .مؤس
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: حضور و سهمگیری فعال در کنفرانسها، سیمنارها و ورکشاپ هایی که ازطرف یونسکو و ایسسکو منعقد میگردند و دفاع  ۵

 لکی  مربوط ،از منافع علیای کشور در کنفرانس ها، یادگیری، تهیه گزارش ها دراین  زمینه  ها جهت استفاده  وزارتهای مس

 در کشور.

: با همکاری وزارتهای مسلکی ) معارف، اطالعات و فرهنگ، تحصیالت عالی، امور زنان و دیگر وزارتهای مربوط(،  ۶

 پیاده نمودن سیاست ، ستراتیژی و عملکرد جدید  تعلیمی، علمی، فرهنگی  و اطالعات  در کشور .
 

  :م 2002می  31انستان در مقر یونسکو به تأریخ چهارم : افتتاح رسمی دفتر نمایندگی دایمی افغ
 

برحسب درخواست سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان در یونسکو، مدیرعمومی یونسکو سه دفتر کوچک در تعمیری که دیگر  

رسمی  منمایندگی کشورهای عضو دفتر دارند، بدسترس این نمایندگی  قرار داد. دفتر نمایندگی دایمی افغانستان در ضمن مراس

که در ان مدیر عمومی  سابق یونسکو )جناب متسورا(، رئیس کنفرانس عمومی یونسکو، رئیس شورای اجرائیۀ یونسکو، سفیر 

 افغانستان در فرانسه و سفرای اکثر کشورها در یونسکو حضور داشتند، افتتاح  شد و شروع بکار نمود.  

 مثابه تولد دوبارۀ افغانستان در یونسکو محسوب میگردید. افتتاح نمایندگی دایمی افغانستان در مقر یونسکو به

م الی 2002با رابطۀ  نیکی که سفیر و نماینده دایمی افغانستان با مدیر عمومی  اسبق یونسکو  قایم نموده بود، افغانستان از سال 

لی سکو بودم، هیچ  نوع کرایه ویا پوم، زمانی که این نویسنده سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان در یونسکو و ایس2010ختم سال 

جهت تادیۀ مصارف تلفون، برق و یا آب به یونسکو نپرداخته است. مدیرعمومی یونسکو پذیرفته بود که مصارف مذکور را از 

 منبع دیگری که در دسترس او بود بپردازد. کرایۀ دفاتر  نمایندگی افغانستان نیز از طرف یونسکو پرداخته می شد.، کرایه ای

 دفاتری که از طرف یونسکو به دسترس کشور های عضو گذاشته می شوند، از طرف کشور های مربوط پرداخته می شود.

م بدون بودجه، بدون داشت سامان آالت تخنیکی، 2002باید به هموطنان یاد آوری نمود که نمایندگی  دایمی افغانستان  که در سال 

وع به کار نمود و در مدت کوتاه نمایندگی افغانستان در یونسکو دارای شخصیت بدون داشت دوسیه های کاری یعنی ازهیچ شر

 مسلکی و دیپلوماسی صاحبقدر، فعال و صاحب اعتبار در نزد یونسکو و ایسسکو و دیگر نمایندگی ها  معرفی گردید.
 

 پنجم : اشتراک هیأت های عالیرتبه  در کنفرانسهای عمومی یونسکو:

 جمهوری اسالمی افغانستان در مراسم تجلیل شصتمین سالگرد یونسکو :الف : سهمگیری رئیس 

ناب جمت میان مدیر عمومی سابق یونسکو)با تقویت قابل مالحظۀ روابط بین افغانستان و یونسکو و استقرار حسن همکاری و حر

جمهور  ، جناب کرزی، رئیسیونسکو سفیر افغانستان در فغانستان، با درخواست و پیشنهاد متسورا( و سفیر و نمایندۀ دایمی ا

سابق افغانستان جهت سهمگیری و افتتاح مراسم تجلیل از شصتمین سالگرد تأسیس سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد 

م در مقر این سازمان صورت گرفت، از طرف مدیر عمومی یونسکو دعوت شده، اشتراک  نمودند. 200۵که بتاریخ  پنج اکتوبر 

 در طی این مراسم مدال طال به جناب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان از طرف مدیر عمومی یونسکو اهدا گردید.

 درمراسم مذکور رئیس جمهوری اسالمی افغانستان و رئیس جمهوری فدرال آلمان اشتراک نموده بودند.

می یونسکو: بعد از احیای روابط و همکاری ب :  اشتراک هیات های جمهوری اسالمی افغانستان در جلسات کنفرانسهای عمو

فعال بین افغانستان و یونسکو، هیات های افغانستان بریاست وزرای  امورخارجه و یا معارف در همه کنفرانسهای عمومی 

یشنهاد م، اشتراک نموده اند. باید تذکر داده شود که با پ200۹الی  2003یونسکو که در هر دو سال یکبار منعقد  میگردد از سال 

نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو، توافق قبلی با گروپ آسیا و پاسیفیک، رؤسای هیات افغانستان در کنفرانسهای عمومی 

 بحیث یکی از معاونین  کنفرانس عمومی یونسکو انتخاب شدند.2007و  200۵ - 2003یونسکو در سالهای 
 

 کو و ایسسکو:  ششم : عضویت افغانستان  در ارگانهای مهم در یونس
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عضویت در ارگانهای مهم وابسته به یونسکو که با رأی گیری سری در جریان  کنفرانسهای عمومی یونسکو و ایسسکو صورت 

 میگیرد، یکی از دستاورد های مهم نمایندگی دایمی افغانستان محسوب  میگردد.

م عضویت شورای اجرائیه 2003یونسکو در سال  الف : شورای اجرائیه یونسکو: افغانستان درسی و دومین کنفرانس عمومی

 را حاصل نمود و سفیر افغانستان در یونسکو در شورای اجرائیه از افغانستان به مدت چهار سال نمایندگی می نمود.

 م یک مسئله مهم و پرافتخار برای2003انتخاب سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان بحیث عضو شورای اجرائیه ای یونسکو درسال 

کشور ما محسوب میگردید. این امر در حقیقت نشانۀ حسن احترام جامعۀ  بین المللی به فرهنگ و هویت تاریخی مردم افغانستان 

 و یک مؤفقیت  سیاسی برای کشور و دولت آن وقت افغانستان  بود.

اد ه تقویت مطبوعات دولتی و آزب :  نمایندگی دایمی افغانستان  در یونسکو و ایسیسکو با درک نیاز مندی های مبرم کشور ب

به عنوان محرک  اساسی در تقویت دیموکراسی و ایجاد  ادارۀ سالم، همچنان  فهم و مطالعه تغییرات اجتماعی، ارتقای ظرفیت 

علمی و مسلکی در کشور، جهت احراز کرسی عضویت درکمیته های بین الحکومتی زیر، درجریان سی و سومین کنفرانس 

 م( اعالن  نامزدی  نمود و انتخاب گردید:200۵عمومی یونسکو )

 شورای بین الحکومتی  بر اداره و تغییرات  اجتماعی ، برای مدت چهار سال . -1

و برای مدت  200۵شورای بین الحکومتی برنامه ای بین المللی برای انکشاف و اطالعات، برای مدت چهار سال در سال  -2

 م. 200۹چهار سال در سال 

اجرائیه ایسسکو: سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو در جریان هفتمین کنفرانس عمومی سازمان ج : شورای 

(، عضویت شورای ایسسکو را حاصل نمود و تا ختم وظیفه ای او به 2003دسامبر 2۵-21اسالمی تعلیمی،علمی و فرهنگی )

 م عضویت شورای اجرائیۀ ایسسکو را داشت.2010حیث سفیر افغانستان در یونسکو و ایسسکو، تا سال 

 

هفتم: سهمگیری نمایندگی دایمی افغانستان در جلسات گروپهای منطقه ای و یا وابسته به کشورهای 

 جنوب و غیر منسلک: 

الف : گروپ آسیا و پسیفیک :  گروپ آسیا و پسیفیک  متشکل ازهمه کشورهای آسیا و پسیفیک  است که حد اقل دریک ماه 

یکبار جلسه می نماید تا موضوعات مورد عالقه  کشور های آسیا و پسیفیک را در قالب برنامه های یونسکو، کنفرانس عمومی 

 ، شورای اجرائیه و یا کمیته های بین الحکومتی  مورد بحث  قرار دهد. جلسات  این گروپ، رسمی و مهم است.

که در هر سازمان  بین المللی  وابسته به ملل متحد فعالیت دارد،  و چین  77و چین :  گروپی به نام گروپ  77ب : گروپ 

 رو به انکشاف در آسیا، کشورهای عربی، افریقا و امریکای التین است. -متشکل از کشورهای جنوب

اذ این گروپ در هر ماه یکبار جلسه  نموده موضوعات مهم وابسته به امور یونسکو را مورد بحث  قرار میدهد و تصامیم اتخ

 می نماید.

م، برای یک دوره 2007با افتخار تذکر داده می شود که سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو در شورع سال 

 و چین انتخاب  گردید و دورۀ ریاست خود را با مؤفقیت تمام نمود. 77یکساله به حیث رئیس گروپ 

 فغانستان نیز عضویت آنرا دارد در مواقع الزم جلسه می نمآید.ج : گروپ کشورهای غیر منسلک : این گروپ  که ا

 ( : (OICد : گروپ کشورهای اسالمی  

افغانستان به حیث  کشور مسلمان و عالقمند به همه امور مربوط  به کنفرانس اسالمی در جلسات  این گروپ با حفظ سیاست 

 اسالمی، اشتراک نموده، سهم  فعال گرفته است.جمهوری اسالمی افغانستان در قبال مسایل مهم کشورهای 

 

 (2) بخشپایان قسمت اول 

 ادامه دارد


