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

دایمی افغانستان را در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد در پاریس بست. اینجانب این عمل نادرست 

نگی ،اطالعات و حقوق بشر در کشور ما از طریق حکومت را با تآثیرات منفی آن در برنامه های تعلیمی، علمی، فره

طلوع نیوز و سایت آریانا افغانستان آنالین به اطالع هموطنان رساندم. در ضمن تلویزیون روزنامۀ آرمان ملی، 

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

وابط جدی و دایم را با این سازمان  که حتماً به نفع کشور ما است با حرمت به هموطنان و خاصتاً به و ضرورت ر

 فرهنگیان کشور تقدیم می نمایم.

 
 (سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو

 
 قسمت دوم

 

 : ساختار و تشکیالت یونسکو:2

 داراالنشاء -3شورای اجرایِی،  -2کنفرانس عمومی،  -1یونسکو دارای سه رکن است. 
 

عمومی  کنفرانسعمومی این سازمان است.  کنفرانس، ونسکویهای اصلی  ارکاناز  یکیکنفرانس عمومی:   -1

امه تصویب خط مشی، برن ك بار به منظور تعیین ویعضو است که  هر دو سال  یها کشور هیکل نمایندگان متشکل از

 اند. ك رای برخورداریاز حق  کشورهاهد. در موقع رای دهی، همه جلسه می د لیتشکها و بودجۀ یونسکو 

ی، فرانسوی و روسی. یاینی، اسپانیسی، عربی، چیشش زبان كاری دارد كه عبارت اند از: انگل یعموم کنفرانس

 کوونسی ءداراالنشایم برنامه ها با های خوب برای مالقات ها، تبادل نظر ها و تنظ از فرصت کییعمومی  کنفرانس

 گر است.یهای د کشورو 
 

نمایندۀ کشور های عضو  ۵۸متشکل از  ،ونسکویا به عبارتی شورای اداری یی یاجرا یی: شورایاجرا یشورا -2

می باشد که از طرف کنفرانس عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.  بر حسب اساسنامۀ یونسکو، در 

ود. ها مدنظر گرفته ش کشوری یایع جغرافیمی باید تنوع فرهنگ ها و توزن شورا، یندگان کشور ها در ایانتخاب نما
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 3از 2

د. كن یعمومی نظارت م کنفرانسمات یتصم کامله و بر اجرای یعمومی را ته کنفرانسشورای اجرایی  مقدمات كار 

 دهد.                          یجلسه م لیتشکی دو بار در سال یشورای اجرا
 

ن مسودۀ برنامه و بودجه و تطبیق آن را بعد از تصویب کنفرانس یفه تدویوظ ونسکوی ءانش: داراالاءداراالنش -3

توسط  یونسکور عمومی)مدیر عمومی یت و تحت نظارت مدیریكه با مد اءعمومی یونسکو به عهده دارد. داراالنش

مدت چهارسال انتخاب می شود( اداره می شود. مدیر عمومی موظف است در زمینۀ تطبیق  یكنفرانس عمومی برا

 های مصوب كنفرانس عمومی به شورای اجرایی گزارش دهد. مقر داراالنشای یونسکو در پاریس است. برنامه

نظور ی سازمان وبه میونسکو دارای دفاتر منطقوی نیز می باشد. دفاتر منطقوی یونسکو به عنوان بخشی از داراالنشا

اوقیانوسیه، اروپا، افریقا،  -جلوگیری از تمرکز بیش از حد کار در مقر داراالنشأی مرکزی در هر منطقۀ دنیا )آسیا

 امریکای التین وکشور های عربی( تأسیس شده است.

 

 :یونسکومجامع، دوستان و همکاران 
 

سر و کار دارد، خوشبختانه از کمک و همکاری رسالت یونسکو که بیشتر اخالقی است و به سرنوشت بشریت 

هزاران متخصص، دانشمند و مجامع گوناگون  که در کشور های عضو مصروف امور آموزشی، فرهنگی، علمی و 

دهند و در انجام  یم لیتشکرا  ین المللیك مجمع بیی خود ینها شکلن مجامع در یمند است. ا یا اطالعات هستند، بهره

خود به ارتقای فرهنگ، توسعۀ دانش و احترام به حقوق بشر سر و کار و عقیدت دارند و در این  اهداف و کار های

ا، ه ندگان پارلمانیملی، نما یها ونیسیکمن مجامع که در کشورهای عضو فعالیت دارند، یا راه نهایت موفق هستند.

NGOs های جمعی، مکاتب، مؤسسات  رسانهم یتوان ین جوامع همچنان میان ایباشند. در مگر می یو مؤسسات د

مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد را نیز به حساب  تربیتی، علمی، فرهنگی، بخش های خصوصی و گروهی از

ر می نمایند و د رصاحب قدوابسته به سازمان ملل متحد با یونسکو در اجرای وظایف یونسکو کمک   مؤسساتآریم. 

 گیرند.عوض از کمک های یونسکو بهره می 
 

را در سراسر جهان چه در سطح محلی، چه در سطح  یونسکوك گروه، مرام ها و ارزشها، ین جوامع به عنوان یا

 دارند.ن المللی همواره زنده می یملی و چه در سطح ب

ندگان مجامع مؤسسات تربیتی، علمی و یاز نما مرکبهای ملی  ونیسیکمدارای  کشور 1۹0در مجموع بیش از 

ن الدولی به منظور انجام ین المللی و شوراهای بیهای ب ونیسیکممشورتی،  ۀتیهستند. در حدود صد كمفرهنگی 

 مصروف کار اند. یونسکوتهای یز جهت پیشرفت فعالیف محوله بخصوص و نیوظا
 

و تالشهای سازمان را به طور اساسی از طریق اجرای  آلهادهی، اهداف، آیونسکوشش هزار مؤسسه، مركز و كلوپ 

 .کنند برنامه ها و همکاری متداوم با این سازمان، دنبال می
 

ه یونسکو ن المللی بینش  و تفاهم بیش بیبه جوانان، در جهت افزا یونسکومکتب و پوهنتون وابسته به  ۶۷00بیشتر از 

 محصالن، کمک می نمایند. و شناخت اهداف این سازمان به شاگردان و
 

گر با یاری از سازمانهای دیارتباط رسمی دارند و بس یونسکو( با NGOsر دولتی )یسازمان غ 330زیاده تر از 

 كنند. یدر خصوص مسائل جاری همكاری م یونسکوهای مختلف بخش
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استعداد های شخصی طریق   رخواه ازیهای برجسته موسوم به سفرای خ تیاز شخص متشکلیک گروه چهل نفری 

ت ها و یهای مهم سیاسی، فرهنگی و یا هنری خود در راستای كمك به جلب توجه جهانی نسبت به فعال تیویا موقع

 همکاری و کمک می نمایند. یونسکوت با یمأمور

 ل به اهداف توسعهیاند كه در راستای نو سازمان خصوصی فعال در عرصۀ تجارت، متعهد شده  شرکت 300ش از یب

 .کنند همکاریدر سطح جهانی  یونسکوری اجتماعی، با یت پذیدار انسانی و مسئولیپا
 

، روابط حکومات و همکاری یونسکوس از طریق نماینده گی های خود در مقام سفیر با یعضو در پار کشور 1۷۵

 یونسکو در کشور ها را با این سازمان  تضمین می نمایند.  تخصصی در رشته های کار مؤسسات

انجمنی بنام مجمع سفرای بر حال و سابق در یونسکو، سهم قابل مالحظه و مهمی در تأمین اهداف اساسی یونسکو 

داده  مهم متقابل و دیپلوماسی عالی انجامی گیرد. چنین سهم گیری در محیط و فضای دوستانه، صلح جویانه و در تفا

ن نیز نقش دارد، در برآورد ءل نیرو های فکری سفرامی شود. این نوع مشارکت و فضای صلح آمیز که در بسیج کام

 رسالت یونسکو کمک خارق العاده می نماید.  
 

ای ه کشورربط، یو مؤسسات ذ یونسکون یجاد هماهنگی بیاساسنامۀ یونسکو  برای ا ۷کمیسیون های ملی:  طبق مادۀ 

وجود دارد كه در  یونسکوملی  ونیسیکم 1۹0های ملی هستند. در حال حاضر  ونیسیکمجاد یعضو موظف به ا

ت های علمی ی، استادان پوهنتون ها، شخصمتفکرانهای ملی،  ونیسیکمر است. در یمجموعۀ نظام ملل متحد بی نظ

های ملی از  ونیسیکم. کنندمی  مشارکت یونسکوهای  ابی برنامهین، اجرا و ارزیت دارند و در تدویو هنر مندان فعال

 یونسکوهای  دگاه ها و برنامهیشگاه ها، دینما لیتشکها و  کنفرانسو برگزاری  یونسکوو اسناد  کتبق انتشار یطر

ز دارند و حکومات متبوع خود را از برنامه ها ی. به عالوه نقش مشورتی نکنندو اجرا می  منعکسخود  کشوررا در 

 اشاعه می دهند.را  یونسکوشه های یو اند افکارب ین ترتیمطلع می سازند و به ا یونسکو

 

 ادامه دارد

 

 :فرماییداول این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه  قسمت

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Aziz_Z/aziz_moh_zaher_unesco_sazman

_elmi_wa_farhangi_un_01.pdf 
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