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 20/02/2017                           دوکتور محمد ظاهر عزیز
 

مقامات تصمیم گیر حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت منافع علیای فرهنگی و سیاسی کشور، دفتر نمایندگی 
مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد در پاریس بست. اینجانب این عمل نادرست  دایمی افغانستان را در

حکومت را با تآثیرات منفی آن در برنامه های تعلیمی، علمی، فرهنگی ،اطالعات و حقوق بشر در کشور ما از طریق 
الع هموطنان رساندم. در ضمن روزنامۀ آرمان ملی، تلویزیون طلوع نیوز و سایت آریانا افغانستان آنالین به اط

مقاالت 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 هموطنان و خاصتاً به 

 مایم.فرهنگیان کشور تقدیم می ن
 

  قسمت چهارم

 رشته های فعالیت یونسکوخالصۀ 
 ) تعلیم و تربیه، علوم، فرهنگ و ارتباطات و اطالعات( 

 بخش هفتم
 ارتباطات در خدمت بشریت

(2) 
                                               

 وسیلۀ کلمات و تصویر:ه الف: جریان آزادانۀ افکار ب

 تأریخچه:

در ارتباطات در اساسنامۀ سازمان نگاشته شده است، در وسائل و  از همان روزها که اصول راهنمای نقش یونسکو

محتوای ارتباطات جمعی رشد نمایانی بوجود آمده که در مقابل، اثرات خود را بر اشکال و انواع جریان اطالعات 

رادیو به و تلویزیون نبوده است. افزودی تعداد مراکز  همه، تمامی این پیشرفت ها سودمندباقی گذاشته است. با این

کردن شکاف ساختار ارتباطات پر ر اطالعات، تقویت تنوع فرهنگی یامعنای تنوع خدمات اطالعاتی، جریان آزادانه ت

توسعه نیست. اثرات هر تکنالوژی به تولید کنندگان و مصرف کنندگان آن وابسته  حالدرصنعتی و کشورهای بین 

 است.
 

 اهداف و ستراتیژی:

جو برای بهبود جریان آزادانۀ اطالعات است، چه از طریق عواملی که و   برنامه، جستعامل وحدت بخش در این 

تباطی بر ارتکنالوژی های اولین هدف برنامه در ارتباط با اثر  ،بر انتشار تأثیر دارند و یا تشویق گسترش اطالعات

ی شود. در ضمن تطبیق این جوامع است که شامل عمل متقابل مابین ارتباطات، تحول اجتماعی و نتیجۀ توسعه م

برنامه به ایجاد یک مرکز دایمی خدمات اطالعاتی جهت پاسخگویی به سواالت کشورها در زمینۀ اطالعات و تأثیر 

 بود.بر اطالعات خواهد  تکنالوژی 
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: پرداختپاسخ به سوالهای زیر خواهد در جست و جوی یافتن هدف دوم، بر اعالمیۀ جهانی حقوق بشر متمرکز شده و 

چطور آزادی بیان و اطالع رسانی در اعمال مختلف ارتباطاتی ایجاد میگردد و چطور رسانه ها، شبکه های ارتباطاتی 

ای در پیشبرد این آزادی ها سهیم می شوند؟ در این باره تحوالت چگونگی جریان اطالعات   و سازمان های حرفه

لۀ شاخص پیشرفت روابط جمعی بسوی آزادی بیان،  ثبت و ضبط در سطوح بین المللی و محلی، به شکل منظم به منز

گو مابین آنها،  و خواهد شد. همکاری بین شبکه های متخصصین ارتباطات و سازمانها، به منظور گسترش گفت

 تقویت خواهد گردید.
 

طرق مختلف  هدف سوم، نمایاندن اهمیت رسانه های سمعی و بصری و چاپی به عنوان عاملین سواد در جهان نوین و

استفاده از آن برای تعیین تبیین واقعیت است. این کار به منظور استفادۀ عینی از رسانه ها و حد اکثر بهره گیری از 

کار آنها، خصوصاً در میان جوانان و بهبود آگاهی از نوع نقش رسانه ها در جوامع مختلف صورت می پذیرد. این 

و تولید مطالب آموزشی قسمت برجستۀ آن است که در همکاری نزدیک اقدام سمت گیری عملی داشته، کار آموزی 

ً برای کسب معلومات بیشتر از  متخصصین ارتباطات، والدین، معلمان و مربیان و محققین، پیاده خواهد شد. ضمنا

 د.در تولیدات روابط جمعی توسط جوانان و سازمانهای اجتماعی، تأکید خواهد ش عملیطریق کار عملی مانند کار 
 

 اقدامات:

عضو در درک بهتر روابط متقابل توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و تکنالوژی جدید ارتباطات و جامعۀ اقدامات مربوط به 

کمک نموده و آنها را به استفادۀ بهتر از امکانات تکنالوژی های ارتباطاتی جدید ارتباطات  تکنالوژی هایاقتصادی و 

برای توسعه در بخش های گوناگون خصوصاً تعلیم و تربیه، فرهنگ و علوم، قادر خواهد ساخت. اقدامات اتخاذ شده 

 خواهد بود. و ذخیرۀ آنها در یک بانک اطالعاتی جهت انتشار های مختلفکشورشامل جمع آوری اطالعات مربوط 

و بین المللی از مشترکین و ارائه کنندگان اطالعات، ایجاد یی به تعقیب مرحلۀ مقدماتی پالنگذاری، شبکۀ منطقه 

سرویس اطالع رسانی توسعه خواهد یافت تا مبادلۀ اطالعات جمع آوری  برنامه،دوم و سوم  مرحلۀخواهد شد. در 

 توسعه تقویت خواهد شد. حالکشورهای دردر ای همکار شده را شامل شود، در عین زمان، شبکۀ سازمانه
 

یونسکو به منظور ارزیابی اثر ارتباطات در بخش های مختلف توسعه از برنامه های تحقیقاتی حمایت خواهد کرد. 

مطرح خواهند  د داد. به عنوان مثال، عناوین ذیلتوسعه را رشد خواهحال بین کشورهای درهمچنین همکاری های فنی 

حقیقات علمی در بارۀ اثرات تکنالوژی های جدید ارتباطی بروی تکثیر منابع اطالعاتی و رسانه های طبع شده، شد: ت

تولید کنندگان و مصرف کنندگان به حیث عامل اهمیت آنها برای برنامه های سواد آموزی، اثرات آنها بر زنان 

 آنها بر نوع استفادۀ جوانان از رسانه های اجتماعی.فرهنگی و اقتصادی و اثرات  ،اطالعات، روابط با توسعۀ اجتماعی
 

در چهارچوب مادۀ نزدۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، هدف از اقدامات مربوط به شبکه های ارتباطات برای جریان 

کاهش یابد. این امر از که تبعیضات موجود  یعونهد بود به آزاد اطالعات در سطوح بین المللی، ملی و محلی خوا

طریق بهبود دسترسی به منابع اطالعاتی از طریق تقویت دستگاه همکاری و مبادله اطالعاتی مابین متخصصین 

 ارتباطات و تقویت مراکز و شبکه های اطالعاتی، صورت خواهد گرفت. 
 

اولین دسته اقدامات متوجه سنجش و تحلیل جریان اطالعات خواهد بود. اطالعات در دو زمینه که در زمان حاضر 

اکز که تحت نفوذ رشد سریع مر تلویزیونیحائز اهمیت خاصی هستند، متمرکز است بر جریان بین المللی برنامه های 
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و بین المللی حتماً تحت تأثیر تکنالوژی جدید و  یی طقهپخش جدید توزیع قرار دارند. انتشار اخبار در سطوح ملی، من

قرار دارد، همچنین به منظور نظر سنجی از شنوندگان که  ییل امروزی گسترش منابع خبری داخلی و منطقه ئوسا

ی مدر نهایت از نوع دریافت آنان نسبت به برنامه ها، اطالعات مهمی در اختیار تهیه کنندگان و آنانی که برنامه تهیه 

 به کشور های عضو کمک خواهد شد.نمایند، قرار می دهد، 
 

 دستۀ دوم اقدامات که شامل مبادله برای تفاهم بین المللی و آگاهی متقابل است، به موضوعات زیر توجه خواهد شد.

در  ایهکشورپیشرفته و در حال رشد، ایجاد نظام مبادله برنامه بین  کشورهایبرنامۀ مبادلۀ متخصصین جوان بین 

پیشرفته، اشتراک مساعی با شبکه  وحال توسعه  های درکشور حال توسعه و انتشار محصوالت سمعی و بصری در

شده است. به منظور ابداع ستراتیژی کمک یونسکو برای گسترش ایجاد مؤسسات حرفه ای ارتباطات که اخیراً  ها و

حرفه ای مربوط، اشکال موجود جمع آوری اخبار و ، در همکاری با سازمانهای آنها برمستقل و نظارت ساختارهای 

ها و  آزادی رسانه های عمومی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. تقویت )شبکۀ بین المللی مراکز اسناد سیاست

 مطالعات ارتباطات( شامل این برنامه خواهد بود. 
 

برنامه اقدامات جهت سهم ارتباط در چهارچوب سال بین المللی سواد آموزی، برای ارزیابی از موقعیت و طرح 

جمعی در رشد سواد آموزی اقدامات جدی، با همکاری کشور هایی که سطح سواد به درجۀ خیلی کم قرار دارد، 

 صورت خواهد گرفت. 
 

 ب: ارتباطات برای توسعه:

 تاریخچه:

شمار می رود. ثابت گردیده که بدون تضمین جریان ه از عالئم توسعه و یک بخش مهم آن بنمونه ای ارتباطات خود 

آزاد و مدارا جویانۀ اطالعات از اطراف به مرکز و بالعکس توسعه ثبات و استحکام نخواهد یافت. بعالوه، ارتباطات 

های توسعه، ایجاد کنندۀ وسیلۀ ارتباط  عنوان اسباب آموزش، برانگیزانندۀ حساسیت، حامل پیامه و وسایل ارتباطی ب

 یان مسؤولین توسعه و کارکنان آن، پشتوانه های اساسی برنامه های توسعه هستند.م
 

حال توسعه برای مدیریت و پالنگذاری نظامهای ارتباطات و درهای کشورکار یونسکو در این زمینه، افزایش توان 

ر در انجام این امر، ب دستیابی به تساوی بیشتر در رابطه به بقیۀ جهان، متمرکز خواهد بود. اتکای اصلی سازمان

 است. (IPDC -بین المللی توسعۀ ارتباطات برنامۀاش )منابع مالی بیشتر بوده که مجرای اصلی 
 

علت تالش یونسکو در تمرکز بر فعالیت هایی که سایر سازمانها کمتر در آن فعال بوده اند و همچنین فعالیت در 

مان در این زمینه کامالً مشخص شده است. سازمان به برنامه مناطقی که بیشترین نیاز را دارند، مشارکت این ساز

تعلیم و های محلی کمک نموده است. به و رادیو ییهای منطقه  های نو مانند توسعۀ انتشارات در دهات، خبر گزاری

 اآنهمتخصصین در بخش های گوناگون مانند انتشار اخبار از طریق رسانه های کوچک در دهات، کمک به تربیت 

پالنگذاری ارتباطات محلی و ایجاد آرشیف های سمعی و بصری کمک کرده است. ضمناً برای زنان شاغل  مینۀزدر 

ی از مواد تعلیم متناسب را افزایش داده و به یدر ارتباطات، کورس های تربیتی و تعلیمی دایر نموده است. مجموعه 

 ک های الزم نموده است.حال رشد کمدر هایکشورتطبیق تکنالوژی های ارتباطاتی به نیاز 
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 اهداف و ستراتیژی:
 

عضو و روابط بین ارتباطات و توسعه هدف اصلی این برنامه خواهد بود. به منظور  هایکشورتقویت توان ارتباطات 

ارتباط بیشتر پالنگذاری ارتباطات با برنامه های عملی، برخورد با ارتباطات باید به منزلۀ خیلی زیاد وابسته باشد. 

یر فعالیت های تأمین شده از و سا IPDCاز اینرو باید وابستگی های بین اقدامات بودجۀ عادی ارتباطات، وظایف 

ز منابع ا باید تذکر دهم که  بودجۀ اکثر سازمانهای بین المللی به شمول یونسکو،منابع فوق العاده مستحکم گردد. )

 هایکشورگردد. مثالً فعالیت های برنامۀ بین المللی توسعۀ ارتباطات، از منابع کمک های مالی  مختلف تمویل می

گردد نه از بودجۀ عادی یونسکو که از طرف کشورها  ه این برنامه کمک می نمایند، تمویل میکارانه بپولدار که رضا

 بر حسب سهمیۀ ساالنۀ هر کشور عضو پرداخته می شود(.

و  حال توسعهدر کشور هایبرای تقویت برنامۀ بین المللی توسعۀ ارتباطات، که وسیلۀ اصلی ایجاد ساختارها در 

های مناسب ارتباطاتی و تطبیق آنها با شرایط محلی است، تالشهای  راهنمای انتخاب تکنالوژیتربیت کارکنان آنها و 

 مداوم به عمل خواهد آمد. 
 

 اقدامات:

کند  ( را می طلبد. در مرحلۀ اول، ایجاب میIPDCای ارتباطاتی برای توسعه، قابلیت اجرایی بیشتر )هتحکیم زیربنا

و روش کار آن، بر مقدار بیشتر بودجه و صورت تمویل فعالیت های آن تأکید که هم وظایف آن با نظرداشت مقررات 

، گردد. لذا بعمل آید. در مرحلۀ دوم، به پالنگذاری طویل المدت با پیشنهاد فعالیت های بعدی این برنامه توجه می

امه، انتخاب فعالیت های فعالیت ها تنها بر برگزاری جلسات ساالنه محدود نخواهد بود، بلکه دامنۀ آنرا به طرح برن

 مثمر، نظارت و مبادلۀ تجربیات گسترش دهد.

در حال توسعه، تربیت کارکنان الزم برای راه اندازی آن و  هایکشور استحکام بنیان های ارتباطاتی در عالوه، بر

نی بین های ف یارائه پیشنهاد در انتخاب و تطبیق تکنالوژی های ارتباطاتی با شرایط محلی، تأکید و به رشد همکار

 حال توسعه، توجه قابل مالحظه خواهد شد.در هایکشور
 

، بکار انداختن تکنالوژی کم مصرف و تحقیقات بر بکار تخاب تکنالوژینفنی، افعالیت های آموزشی که بر اقدامات 

آموزش جوانان و زنان و تقویت رسانه های  در همۀ این زمینه ها بر بردن تکنالوژی با رسانه ها تأکید خواهد شد.

 محلی که توسط زنان اداره می شوند، توجه خاصی صورت می گیرد. 
 

حال توسعه برای تولید محلی و ملی برنامه در هایکشوراقدامات مربوط به تولید داخلی برنامه ها و مطالب، رشد توان 

 .نمایدت داشته باشد، تقویت می ها مطابقکه با محیط اجتماعی فرهنگی کشور اها و مطالبی ر
 

در مورد رسانه های گروهی، تهیۀ برنامه ها از منابع خارجی غالباً بسیار ارزانتر از تولید محلی برنامه های خاص 

در اولین مرحله، به منظور گسترش راههای جدید تولید داخلی با حد اقل مصرف، تحقیقات  ،فرهنگی است. از اینرو

 واهد آمد تا تولیدات داخلی تقویت گردد و مصارف تولید کمتر باشد.در این زمینه بعمل خ
 

گسترش تکنالوژی های ارتباطاتی مناسب و کم مصرف برای استفادۀ عموم و رسانه های چند بعدی به منظور 

های گروه های خاص که به دالیل سن، جنسیت، منشاء نژادی و یا موقعیت جغرافیائی دچار  پاسخگویی به ضرورت
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های گروه های خاص، شامل مهاجرین و  ومیت شده اند، تشدید خواهد شد. از تجربیات قبلی در مورد ضرورتمحر

کمک می نمایند،  که اقلیت ها را یپناهندگان، استفاده خواهد شد. این نوع برنامه ها با همکاری زنان، جوانان و مراکز

 تهیه و انکشاف می یابند.

 چهارم( بخش هفتم قسمت 2پایان حصۀ )
 ادامه دارد

 
 

 
 
 
 


