
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 5 از 1  ه  شمار

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

  

 

 05/11/2016                 دوکتور محمد ظاهر عزیز
 سفیر سابق افغانستان در یونسکو

 
 
 

ندگی نمایمقامات تصمیم گیر حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت منافع علیای فرهنگی و سیاسی کشور، دفتر 

ر پاریس بست. دایمی افغانستان را در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد د

درست حکومت را با تآثیرات منفی آن در برنامه های تعلیمی، علمی، اینجانب این عمل نا

تلویزیون فرهنگی ،اطالعات و حقوق بشر در کشور ما از طریق روزنامۀ آرمان ملی، 

فغانستان آنالین به اطالع هموطنان رساندم. در ضمن مقاالت طلوع نیوز و سایت آریانا ا

زیر که در چند بخش تقدیم خواهد شد، اهمیت و مقام این سازمان بزرگ تعلیمی، علمی و 

فرهنگی را در جهان و ضرورت روابط جدی و دایم را با این سازمان  که حتماً به نفع کشور ما است با حرمت به 

 نگیان کشور تقدیم می نمایم.هموطنان و خاصتاً به فره

 
 سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(

 
 قسمت اول

1 

 
ع جوامفرهنگی و تبادلۀ کاالها بین  صادی، علمی،تبرقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اق

های بشر بوده است. با وجود همه آرزو هایترین ضرورت ها و قدیمی ترین آرزوبشری و دولت ها از اساسی 

هاد تأسیس و تشکیل ندسترسی به رفاه عمومی مردم جهان بدون  بشری، پیشبرد و تحکیم اهداف صلح بین المللی و

 را تحقق بخشند و اهداف فوق الذکر را دنبال کنند میسر نبوده است.  های بشرهایی که آرزو
  

بین الملل مبتنی بر روابط دو جانبه و یا چند جانبه میان جوامع و یا روابط  ه، روابط میان جوامعدر قرون گذشت      

مختلف و یا دولت ها موجود بود، اما با همه کوشش هایی که در سطح دولت ها در اروپا در قرن نوزدهم به منظور 

ین در سال م و کانگرس برل1۸1۵نظام بخشیدن همکاری های بین المللی صورت گرفت )کانگرس ویانا در سال 

 ت محض به قارۀ اروپا محدود می شد. نی نداشت زیرا که حوزۀ آن اقدامام(، آن تالش ها نتیجۀ چندا1۸۸۵

 

و  بلکه ضرورت برای شناخت مردم سریعتر نه تنها برای تبادلۀ اموال با پیشرفت جوامع بشری و احتیاج بیشتر و

گیری از جنگ های تباه مذاکره و تفاهم در جهت جلور و همچنان ضرورت به کسب وسیلۀ دولت های قاره های دیگ
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کن، لزوم همکاری همه جانبه میان دولت ها و برقراری روابط عادالنه خاصتاً به منظور دسترسی به صلح و امنیت 

 پایدار، از احتیاجات واقعی جوامع بشری به شمار می رفت. 
 

مذاکرات جدی میان دولت های متفق به منظور م( و 1۹1۸نوامبر  11 -1۹1۴جوالی 2۸پس از جنگ جهانی اول )

م مطرح شد و 1۹1۹اپریل  2۸ایجاد یک نهاد بین المللی، طرح نهایی میثاق برای جامعۀ ملل در کنفرانس صلح در 

ر معۀ بین المللی را در براه را برای تآسیس رسمی جامعۀ ملل به عنوان اولین سازمان بین المللی که کلیه اعضای جا

م باز کرد و این سازمان که در جهت نزدیک کردن دولت ها قدم های بزرگی را 1۹20جنوری 10در ، می گرفت

ن سازمان ها از جانب جامعۀ ملل، ایمات اولی درجهت نزدیک کردن دولتبرداشت، تشکیل شد. با همه کوشش ها و اقدا

ویرانگر و مدهش انی دوم، جنگ مورد قبول همه و ضعف بنیادین نتوانست از وقوع جنگ جه هایبدلیل عدم ساختار

 های زیادی را در جهان ویران ساخت، جلوگیری کند. ها انسان را بوجود آورد و کشوررا که اسباب کشته شدن ملیون

 

با وجود ناتوانی جامعۀ ملل از وقوع جنگ جهانی دوم، احساس ضرورت به تشکیل اجتماع جهانی جدیدی از دولت 

باالخره، کشور های فاتح جنگ با اعتقاد و امید راسخ به این که تنها راه صلح و  ها از بین نرفت بلکه شدیدتر شد. 

داف واضح و بلند پایه تر از جامعۀ ملل است، سازمان ملل امنیت بین المللی، تشکیل یک سازمان جدید با ساختار و اه

 متحد را تأسیس کردند. 

 

به اتفاق آرای کشور های مؤسس در تاالر آپرای سانفرانسسکو  1۹۴۵جون 2۵منشور سازمان ملل متحد که در تأریخ 

م 1۹۴۵اکتوبر  2۴خره در ید شد و باالاتی در تاالر اجتماعات مجدداً تأئتصویب شده بود، روز بعد از آن طی تشریف

 دیگر کشور های پس از آنکه امریکا، انگلستان، چین، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه )کشور های دارای حق ویتو( و

 تصویب منشور را تسلیم کردند، ملل متحد رسماً تأسیس گردید. امضاء کننده سند 

 

که در این مبحث مورد نظر ما نیستند. عالوه بر  ارکان های اصلی و فرعی زیادی وجود داردملل متحد  در ساختار

شده و طبق اساسنامه های خود  تأسیسها  موجب موافقت نامه بین کشوره که بآن سازمان های تخصصی ملل متحد 

  مسؤولیتصحی و سایر رشته های مرتبط دارای تماعی، فرهنگی، تربیتی، زراعتی، در زمینه های اقتصادی، اج

تخصصی یاد  مؤسساتباشند. این سازمان ها به نام  ، وابسته به ملل متحد می۶۳ی اند، طبق مادۀ های وسیع بین الملل

 شوند.  می

 

ها، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( که در ضمن این مقاله و در قسمت  یکی از این سازمان

 شد. های بعدی مورد بحث قرار خواهد  گرفت، به هموطنان معرفی خواهد 
 

عالوه از کمک سازمان یونسکو یکی از بزرگترین سازمان های تخصصی ملل متحد به شمار می رود. یونسکو 

 تطبیق برنامه های خود در رشته های تعلیم و مین و تحکیم صلح جهانی از طریق طرح وصاحبقدر به منظور تأ

های کمتر انکشاف یافته از آن جمله  تربیت، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطالعات، رشته هایی که برای کشور

ها و حقوق انسانی از طریق  افغانستان اهمیت و ارزش باالتر از تصور دارند، در شناخت و پذیرش همه ارزش

ارتقای فرهنگ و ارج گذاشتن به همه فرهنگ ها، از روز تأسیس تا امروز مصدر خدمات بزرگی برای جوامع بشری 

و صمیمی با یونسکو برای افغانستان دارای از همین جهت همکاری هوشیارانه  و در همه قاره های جهان شده است
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برنامه های یونسکو و صورت  تشکیالت، اهداف اساسی یونسکو، در زمینۀ معرفی این سازمان، اهمیت زیاد است.

 به شرح مطالب زیر می پردازم:  کار و استفادۀ درست از این سازمان،
 

 ف اساسی یونسکو.قسمت اول: تاریخچه و اهدا
 

 قسمت دوم: ساختار و ارکان های یونسکو.
 

 گسستنی  میان اهداف، رسالت  و رشته های فعالیت  یونسکو:قسمت سوم: روابط نا
 

 تعلیم و تربیه، علوم، فرهنگ و اطالعات و ارتباطات(رشته های فعالیت یونسکو ) قسمت چهارم: خالصۀ

م، زمانیکه اینجانب 2010الی جون  2002ماه مارچ  با افغانستان ازقسمت پنجم: روابط و همکاری های یونسکو 

 افتخار خدمتگزاری را به وطن به صفت سفیر و نمایندۀ دایمی جمهوری اسالمی افغانستان در یونسکو و اسیسکو

 )سازمان اسالمی، تربیتی، علمی و فرهنگی(، داشتم.

 فرهنگی )اسیسکو( و روابط افغانستان با این سازمان اسالمی.  معرفی مختصر سازمان اسالمی تربیتی، علمی وقسمت ششم: 

ن ای اهمیت و ضرورت شناخت کامل ملل متحد و سازمان های وابسته به آن به منظور استفادۀ درست ازقسمت هفتم: 

 ، باز سازی و توسعۀ متداوم در کشور ما. تحکیم صلح ازمانها در جهت تأمین وس

 

 :تأسیس یونسکو: تاریخچۀ 1
 

لین تالش در گردد. او نخستین سابقۀ همکاری بین المللی در زمینۀ امور تربیتی و فرهنگی به اوایل قرن بیستم باز می

م توسط دولت هالند صورت گرفت. دولت مزبور با دعوت از دولت ها برای شرکت در 1۹1۳این زمینه در سال 

یک کنفرانس بین المللی در مورد تعلیم و تربیه، مسودۀ اساسنامۀ یک سازمان بین المللی تربیتی را نیز تهیه و تنظیم 

 تشکیل شود به علت جنگ جهانی اول هرگز منعقد نشد.  1۹1۴ال کرده بود. کنفرانسی که قرار بود در س

با تشکیل جامعۀ ملل، حکومات بلژیک و فرانسه پیشنهاد کردند که یک کمیسیون همکاری علمی به عنوان رکن 

م تقویت شد. در جهت تقویت 1۹۳0مشورتی ایجاد شود. تشکیل چنین کمیسیونی با الحاق یک کمیتۀ اجرایی در سال 

" تأسیس علمی بین المللی همکاری مؤسسه ای به نام "مؤسسۀم 1۹2۴مر نمودن کمیسیون، فرانسه نیز در سال و پر ث

 کرد که تا جنگ جهانی دوم به فعالیت خود ادامه می داد. 

 

 تربیۀ متفقین که در لندن اقامت داشتند و به فعالیت های فرهنگی خود ادامه در اثنای جنگ جهانی دوم وزیران تعلیم و

م از حکومت انگلستان درخواست نمودند که کنفرانسی در 1۹۴۵جوالی 12در  دادند، با تصویب یک قطعنامه می

مورد ایجاد یک سازمان دایم تربیتی و فرهنگی در لندن برگزار نماید. در این کنفرانس که همان سال برقرار شد و 

نوامبر 1۶ تأریخداشتند، معاهده ای به  کشور از جمله اعضای دایمی شورای امنیت در آن حضور ۴۴حکومات 

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد" )یونسکو( که مقرش در پاریس تعیین شده م در مورد تأسیس "1۹۴۵

کرد به یک  امضاءم به موجب قراردادی که با سازمان ملل متحد 1۹۴۶دسامبر 1۴یونسکو در  رسید. امضاءبود، به 

 .ملل متحد تبدیل شد و به آن ملحق گردیدسازمان تخصصی وابسته به 
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شود یکی از بزرگترین سازمان  طور خالصه یونسکو نامیده میزمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد که به سا

 های تخصصی ملل متحد به حساب  می رود.
 

 

 : اهداف اساسی یونسکو:2
 

صدمات را از جنگ جهانی دوم تحمل كرده بودند، پیشنهاد كردند  فرانسه و انگلستان به عنوان دو كشوری كه بیشترین

که سازمانی با هدف فراهم ساختن و تأمین فرهنگ صلح به معنای واقعی كلمه، تأسیس شود. از نظر آنان سازمان 

جدید باید در راه )همبستگي فكری و اخالقی بشریت( خدمت كند و مانع از وقوع جنگ جهانی دیگر شود. به همین 

صلح و رفاه همگانی در جهان از طریق  پیشبردهدف  سبب، بر حسب حکم مادۀ یک اساسنامۀ یونسکو، این سازمان با

همچنان تقویت احترام جهانی به  تربیت، علوم و فرهنگ و ترویج تشریک مساعی میان ملت ها در امور تعلیم و

باید متذکر گردید که این اهداف نیز در منشور  شد.  تأسیسعدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی های اساسی، 

 ملل متحد برای مردم جهان بدون تمایز از لحاظ نژاد، جنس، زبان یا مذهب مورد تأیید قرار گرفته است.  
 

است  تهافی مأموریتاین یونسكو  بر اخالقی است و با روح انسان سر و كار دارد. بنا چیزاز هر  شیبرسالت یونسكو 

المللی خدمت كند. از آنجا كه  بین( میان همه قشر های انسان در سطح فکری همکاریكه در مقام سازمانی برای )

ها نخست در اذهان بشر آغاز می  شود و از آنجا كه )جنگ ریزیپی  فکریصلح باید بر اساس همبستگی معنوی و 

تقویت شود(، طوریکه  در آغاز مقدمۀ اساسنامۀ  یونسكو و  گیرد شکلها  در ذهن انسان بایدشود، دفاع از صلح نیز 

 كند.می عقیبترا  یوستهپمناسبات تربیتی، علمی و فرهنگی دو هدف كامالً  تقویتو  ازدیادگردیده است. یونسكو با  ذکر
 

م و به شکل متداو بایدمادی،  پیشرفتكه باالتر از تقاضای ساده برای  اولین هدف یونسکو، توسعه جوامع بشری،

های آینده را به خطر افکند یعنی اینکه با محیط  نسل  میراث آنکه، بدون گویدهای انسان پاسخ  وسیع به خواست

 نگردد. سوءزیست به حرمت معامله شود و از آن استفادۀ 
 

انی کامل و همگتربیت   اساس آماده ساختن وسایل در جهت  تعلیم و دومین هدف یونسکو، برقراری فرهنگ صلح، بر

نكه ای برایموكراتیك و انکشافی است. ینامه های  دكامل در بر مشارکتدرک حقایق و   به اتباع کشور ها به منظور

 کشورهای، صادقانه و مورد قبول همه برقرار شود، در مقدمۀ اساسنامۀ یونسكو ذکر گردیده است که پایدارصلح 

ل و جوی آزاد حقایق، تباد تربیه، جست كامل و برابر به تعلیم و تیابیدساین اساسنامه )مصمم اند كه  کنندۀ امضاء

 دهند افزایشتوسعه بخشیده، مردم خود را  بینكنند و روابط  تضمینرا برای همگان  ها و دانش اندیشهافکار و آزاد 

 تر از آداب و رسوم یكدیگر مطلع شوند.(  حقیقیتر و  دقیقتا با درك متقابل و بهتر به شناخت 
 

 هاي عضو یونسکو:  کشور: ۳
 

مورد امضای  1۹۴۶رساندند. این اساسنامه بعداً در سال  امضاءاساسنامه یونسكو را به  کشور ۳۷، 1۹۴۵در سال 

علمي و  ،دیگر قرار گرفت و بدین ترتیب این تعداد از اعضای نخستین بنیان گذاران سازمان تربیتی کشوربیست 

اتحاد جماهیر  1۹۵۴عضو رسید و در سال  ۵۹تعداد اعضای یونسكو به  1۹۵0فرهنگی ملل متحد شدند. تا سال 

 شوروی سابق به عنوان هفتادمین عضو این سازمان در یونسکو عضویت حاصل کرد.
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 2۴به دست آوردند، زمانیکه تعداد زیاد کشور های افریقایی استقالل سیاسی خود را  1۹۶2و  1۹۶0هاي  بین سال

یونسكو یكی از اعضاي مهم خود یعني  1۹۸۴فریقایی نیز به این سازمان پیوستند. اما در سال جدید التأسیس ا کشور

های سازمان انتقاد داشت و تصمیم به خروج از سازمان را گرفت،  ایاالت متحده امریکا را كه بر مدیریت و سیاست

 سنگاپور نیز از سازمان كناره گیری كردند.از دست داد. اندكی بعد انگلستان و 
 

شرق اروپا ایجاد شد، عضویت آلمان شرقی بر اثر اتحاد با بالک با تحوالت چشمگیری که در  1۹۹0در اوایل سال 

آلمان در دستگاه ملل متحد به شمول یونسکو حذف گردید. اندكی بعد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز 

به سازمان یونسكو پیوستند از جمله ارمنستان،  عضو جدید بر اثر این فروپاشی 12شد و  سبب افزایش اعضا

 ظیرن کشورهایهای یوگوسالوی سابق شد و  کشورزستان. اندكی بعد نوبت غ، گرجستان، قزاقستان و قرربایجانآذ

 این سازمان ملحق شدند. به وزنیگرو  اسلوانیهرزگوین،  سنیبو

گرفتند. به عنوان مثال  کنارهن عضو در فواصل زمانی مشخص از سازما 10سازمان یونسكو،  تأسیساز زمان 

به یونسکو بعد از حذف نژاد پرستی دوباره  1۹۹۴این سازمان را ترك كرد و در سال  1۹۵۶جنوبی در سال  فریقایا

عضو یونسكو شد. در  1۹۹۷ر سال د دیگر. انگلستان یكبار پیوستنددوباره به یونسكو  کشورملحق شد. تمامی این ده 

. در حال حاضر رسیدعضو  کشور 1۹0متحده به یونسكو تركیب اعضای آن به  ایاالتبا برگشت  200۳ اکتوبر

کشور جهان عضویت یونسکو را حاصل کرده اند. عالوه بر آن، 1۹۵گردد،  که این مضمون تحریر می زمانی

ی یونسکو به حیث ناظر اشتراک می نمایند و از برنامه های کشور همکار دارد که در کنفرانس عموم ۹ یونسکو

 یونسکو نیز استفاده می نمایند.
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