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   27/02/2017               دوکتور محمد ظاهر عزیز
 

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 

با تآثیرات منفی آن در برنامه های تعلیمی، علمی،  نادرست حکومت را
فرهنگی ،اطالعات و حقوق بشر در کشور ما از طریق روزنامۀ آرمان 
ملی، تلویزیون طلوع نیوز و سایت آریانا افغانستان آنالین به اطالع 
هموطنان رساندم. در ضمن مقاالت زیر که در چند بخش تقدیم خواهد شد، 

مان بزرگ تعلیمی، علمی و فرهنگی را در جهان و اهمیت و مقام این ساز
ضرورت روابط جدی و دایم را با این سازمان  که حتماً به نفع کشور ما 
 است با حرمت به هموطنان و خاصتاً به فرهنگیان کشور تقدیم می نمایم.

 

 سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(
 قسمت چهارم 

 

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

 

 بخش هشتم
(1) 

 انسان و جامعه در جهان متحول
 

 
 :: انسان و جامعه در جهان متحول5
 

 الف:  گسترش علوم اجتماعی و انسانی در سطح بین المللی:

 تاریخچه:

تأریخ بشریت بی سابقه است. رشد انواع  جهان امروز شاهد سلسله تحوالتی است که روند سریع و عظیم شان در

ازی س تبادالت اقتصادی و ارتباطات در مقیاص جهانی، روند پر شتاب پیشرفتهای علمی و تکنالوژیک، تحوالت نو

های عمیقی در زندگی اجتماعی  به انکشاف و نابودی کیفی محیط زیست، همه و همه سبب دگرگونی در جوامع رو

ند. هویت های فرهنگی و الگوهای رفتار فردی و گروهی نیز از این تحوالت متأثر گردیده و اقتصادی جوامع گردیده ا

 اند.
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چنین به نظر می رسد که نظریه های جهان شمول علوم اجتماعی در برخورد با پیچیدگی روز افزون زندگی اجتماعی، 

المللی و الگوهای دگرگونی های  هائی را که خصیصۀ بارز روابط بین ها و نا برابری به سختی می توانند شکاف

ها می بایست تحت قاعده دراید تا اینکه تفسیر صحیحی از ارزیابی  اجتماعی است، پر کنند. سایر مفاهیم و روش

تحوالت خانواده و جمعیت که در بر گیرندۀ عوامل سنتی و جدید باشد ممکن گردد، تحوالت فرهنگی، در مجادله میان 

یکطرف و نیاز به تأثیر پذیری از ارزشها و داده های بین المللی از طرف دیگر قرار  حفظ تنوع هویت های ملی از

دارد، و انتقال به طرف نوعی از تفکر توسعه برای نیات و خواسته های اشخاص مختلف در جامعۀ متمدن، قابل درک 

 است.

 

بکار گیری مفاهیم تحقیقاتی میان  وعلوم اجتماعی، از راه ایجاد بر خورد های تدریجی نزدیک میان رشته های سنتی 

هردو به کمک  متودولوژی های قابل آزمایش در برابر رشته های سنتی و جهان واقعی امروزی مصروف کوشش 

 جدال است.  حال در جهت دست یافتن به تفاوت هایی که ظاهر است و پدیده های اجتماعی، در

 

فیت تعلیمات تحقیقاتی و اطالعاتی، رشته های مختلف علوم در ضمن برنامه های قبلی، یونسکو از طریق تقویت ظر

لیت توسعۀ وهای عضو کمک نمود. این سازمان همچنین مسؤنی، به گسترش مجامع علمی در کشوراجتماعی و انسا

تبادل اطالعات دانش و تجربه میان آن مراکز در سطح منطقه ای و بین المللی را به عهده داشت. بطور نمونه، 

الیت های تحقیقاتی در زمینۀ روانشناسی، تأریخ، زبان شناسی و اقتصاد را مورد حمایت قرار داد و به یونسکو فع

ایجاد و گسترش شبکه های تخصصی برای انجام فعالیت های گسترده که محدود به حدود رشته های مختلف نیستند 

مواجه شد. بنابر این امه، با مشکالتی نیز کمک نمود. معهذا این همکاری در مورد اجرای بعضی از فعایت های برن

 خواهد بود. مند فایده کمک به سازمان های مختلف نهایت  همکاری بخصوص در طرح ۀارزیابی نحو

ج برجستۀ اقدام سازمان، توسعۀ مؤسسات منطقه ای، تأمین اطالعات و مرکز اسناد در زمینۀ علوم ئاز میان نتا

تأسیس شبکۀ اطالعاتی علوم اجتماعی در منطقۀ آسیا و اوقیانوسیه و تقویت  اجتماعی و انسانی قابل ذکر است. مانند

ج، که با نقش خاص یونسکو در ارتقای علوم اجتماعی در ئمیان این نتا مرکز تحقیقات علوم اجتماعی منطقۀ عرب. 

ی چند تماعی در طعلوم اجتخصصی از قبیل مجلۀ بین المللی سطح بین المللی هماهنگ اند و این واقعیت که نشریات 

 سال خوانندگان بیشتری را بخود اختصاص داده اند.

 

( پروژۀ مربوط UNFPAمتحد )ملل جمعیت صندوق ( و UNDPعالوه، یونسکو با همکاری برنامۀ توسعۀ ملل متحد )

ر بهای عضو در زمینۀ علوم اجتماعی و افزایش اطالعات و تهیۀ پالیسی رفیت های تحقیقاتی و آموزشی کشوربه ظ

 مسائل جمعیتی، را توصیه و اجرا نموده است.

 

 اهداف و ستراتیجی:

دادن به افزایش ظرفیت ملی هر کشور برای تعلیم و تربیه، برنامه های تحقیقاتی و اطالعات در سطح پیشرفته  تاولوی

ری به کاهش نابراب و همچنین همکاری منطقه ای و بین المللی در رشته های فلسفه و علوم اجتماعی و انسانی می تواند

در این زمینه کمک نماید. این امر منوط به دسترسی به اطالعات و دانش در علوم اجتماعی و انسانی و تولید اطالعات 

مؤثر مشکالت حل های  جوی راهو  جدیدی است که منتهی به فهم بهتر تحوالت در جوامع انسانی می شود و جست

 مربوط به آنها را تسهیل می کند.
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ی مدستیابی به یک ستراتیجی برای نیل به این اهداف، کمک تعداد کثیری از اعضای فعال مجامع مختلف علمی را 

 های پیشرفته رشد کامالً کمتر داشته اند ومتر انکشاف یافته با مقایسۀ کشورهای کطلبد چونکه این مجامع در کشور

انجام کار می باشند و عالوه تعداد شان بطور کامل در شبکه احتماالً هنوز بسیاری از آنها فاقد منابع اولیه در جهت 

های همکاری فکری ادغام نشده و از مراکز تصمیم گیری جدا افتاده اند. سازمان تالش خواهد نمود تا نیازها و 

ه دخواستهای این مجامع را بخصوص در مناطقی که تأثیر شبکه های سازمانهای بین المللی غیر دولتی نادیده گرفته ش

 است و در جاهایی که همکاری موجب تقویت آن خواهد شد، برآورده سازد.

 

در کشور های عضو، سازمان از طرح کردن و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی در زمینۀ فلسفه و برخی از 

 . بعالوه،ها در سطح گسترده حمایت خواهد نمود رشته های علوم اجتماعی و انسانی و همچنین ابداعات و نوآوری

یونسکو به تأسیس و یا تقویت سرویس های اطالعاتی " بعضی سرویس های احصایه گیری اجتماعی، طبقه بندی و 

 انتشار اطالعات" ملی کمک خواهد نمود.

 

یونسکو چه در سطح حرفه ای و چه در سطح مقدماتی، به سازمان دهی مجامع علمی کمک خواهد کرد تا این نوع 

متخصصین مورد نیاز خود را در زمینۀ تحقیقات مدرن علوم اجتماعی و انسانی تربیت، و پروژه های مجامع بتوانند 

گستردۀ تحقیقاتی را هدایت نمایند. در راستای این هدف، مشارکت منطقه ای و بین المللی نقش کلیدی خواهد داشت. 

غرافیایی و علمی آنها مهم است. همچنین تقویت و باز سازی ساختار شبکه های موجود برای افزایش نقش نمایندگی ج

می بایست امکان ایجاد شبکه های جدید در مناطقی که شبکه های قبلی چندان مثمر ثمر نیستند، در نظر گرفته م شود. 

بهبود کیفی و استفاده از دانش و اطالعاتی که از طریق تکنالوژی مدرن ارتباطی و اطالعاتی منتشر می شود، نقش 

 عنوان یک مرکز اطالع رسانی تقویت می کند. سازمان را به

 

 اقدامات:

سازمان در جهت کمک به گسترش فلسفه و برخی دیگر از رشته های اجتماعی و انسانی مؤسسات علمی و سازمان 

طرح های تحقیقات منطقه ای و بین المللی همکاری خواهد نمود. نظر  ۀو توسع ایجادهای تخصصی غیر دولتی برای 

تحول در  ط کنونی اسبابیابه توسعۀ مداوم رشته هایی از قبیل تأریخ و جغرافیا و تشویق به تحقیقات گسترده در شر

باطات، تبه انکشاف، علم اخالق، فلسفۀ علوم، مبانی فلسفۀ صلح، مسایل محیطی و گسترش اخیر ار کشور های رو

 توجه بخصوصی به راهها و روش هایی که از لحاظ مفهوم متدولوژی دارای نوآوری باشند، خواهد شد.

 

ها و  سازمان ضمن همکاری نزدیک با جامعۀ علمی بین المللی، به اصالح برنامه های درسی، گسترش پوهنتون

بخصوص جغرافیا( نیز کمک و انسانی )ای دیگر علوم اجتماعی تعلیمات عالی در رشتۀ فلسفه و برخی از رشته ه

خواهد نمود. فعالیت هایی که هدف شان تقویت کردن محتوای درسی و آشنا ساختن محصلین با تحقیقات دوره های 

 عالی در مؤسسات تحصیالت عالی باشد، مورد تأکید خاصی قرار خواهند گرفت.
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ز اسناد مربوط به فلسفه و علوم اجتماعی و انسانی، فعالیت های پیشنهادی تحت عنوان گسترش اطالعات و ایجاد مراک

و با نشر مجلۀ بین المللی علوم اجتماعی، در توسعۀ سیستم اطالع رسانی علوم اجتماعی و انسانی، نقش مهم خواهد 

 داشت. 
 

به انکشاف مورد تشویق قرار خواهد گرفت،  های رواطالعات و اسناد بخصوص میان کشورضمناً در زمینۀ تبادل 

ها و داده های اطالعاتی و کامپیوتری به تأسیس مراکز اسناد و مراکز اطالعاتی کوچک  اصول راهنما و نیز کمک

 کمک خواهد نمود. 

 

 (1پایان  بخش هشتم قسمت چهارم )
 ادامه دارد

 

 
 

 


