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چکیده
داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیّت از دیرباز ،جزء دغدغههای بشریّت بوده
است .بر این اساس ،جامعه بشری ،همواره در تالش بوده است تا زمینههای پایداری صلح و امنیّت
بینالمللی را فراهم سازد .امروزه ،این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیّت بینالمللی به مفهوم واقعی
آن ،در سایۀ وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین بشر ،شکل میگیرد .از سویی
دیگر ،الزمه صلح و امنیّت پایدار در جهان ،همکاری و روابط دوستانه میان دولتها میباشد .در
همین راستا سازمان ملل متّحدو مؤسّسات تخصصی آن ،وظیفۀ حفظ صلح و امنیّت بین المللی را
برعهده داشته و بسترهای الزم را برای همکاری میان دولتها در زمینههای گوناگون ،فراهم مینمایند.
هر چند در این میان ،به موجب منشور سازمان ملل متّحد ،شورای امنیّت ،طالیهدار حفاظت از
صلح و امنیّت بینالمللی است؛ مؤسّسات تخصصی سازمان ملل متّحد نیز از طریق گسترش روابط و
همکاریهای میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود ،زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیّت
بین المللی ،فراهم میسازند .در این میان ،سازمان آموزشی ،علمیو فرهنگی سازمان ملل متّحد
(یونسکو) ،از طریق گسترش همکاریهای میان دولتها در زمینههای آموزشی ،علمی و فرهنگی
فرهنگی و تأکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر ،نقش خود را در حفظ صلح و امنیّت بینالمللی
ایفاء مینماید .بر این اساس ،این نوشتار ،نقش یونسکو را در حفظ صلح و امنیّت بین المللی ،بررسی
نموده و راهکارهای یونسکو را برای دستیابی به چنین هدفی ،تشریح مینماید .همچنین مقالۀ
حاضر ،چالشهای فرا روی یونسکو را در حفظ صلح و امنیّت بینالمللی ،مورد بحث قرار میدهد.
این مقاله ،نتیجه میگیرد که برای رفع این چالشها ،دولتهای عضو یونسکو بایستی از منافع
سیاسی خود ،چشمپوشی نموده و با گسترش همکاریها در حوزههای آموزشی ،علمی و فرهنگی،

یونسکو را در ایفای نقش مؤثّرتر در تداوم حفظ صلح و امنیّت بین المللی ،یاری دهند .
واژگان کلیدی :سازمان بینالمللی ،سازمان ملل ،صلح و آشتی ،یونسکو.
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مقدّمه
هر سازمان یا برنامهای در اجرای رسالت خویش ،با موانع و در برخی موارد ،محدودیّتهایی روبهرو
میشود که مانع از تحقّق کامل اهدافش ،میشود .سازمان یونسکو با اعتقاد به اینکه صلح پایدار
تنها از روزنه موافقتنامههای سیاسی و اقتصادی ،حاصل نمیشود و بایستی بر مبنای اخالق بشری و
همبستگی فکری به صلح رسید و به منظور پاسخگویی به اعتقادات قوی ملتها که با وقوع جنگهای
جهانی ،به دست فراموشی سپرده شده بود ،با نهادینه ساختن فرهنگ صلح به معنای واقعی کلمه،
تأسیس شد.
مطالعۀ اساسنامه سازمان یونسکو بهخصوص مقدّمۀ آن ،اهداف و محدودۀ تعهّدات یونسکو را
آشکار میسازد .رسالت اصلی یونسکو ،تأمین صلح و امنیّت بشری از طریق همکاری فکری و معنوی
بشر است .در این راستا ،سازمان یونسکو نیز از این قضیه مستثنی نیست و موانعی وجود دارد که
مانع از انجام کامل اهداف و رسالت اصلی یونسکو میشود .موانعی همچون اصل عدم مداخله ،فقر
فرهنگی و عدم وجود دموکراسی ،باعث عدم اجرای تحقّق هدف اصلی یونسکو که همانا صلح و
امنیت بینالمللی است ،میشود .امّا از طرف دیگر ،سازمان با جهانی کردن جامعه اطّالعاتی ،ایجاد
تعامل و گفتگو میان اعضا ،ایجاد کمیسیونهای ملّی در کشورهای عضو و ارتباط با سازمانهای
غیردولتی و مواردی از این قبیل ،سعی در پرکردن خألهای ایجاد شده دارد که به ترتیب به بررسی

آنها میپردازیم .
 -5مبحث اوّل :راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیّت بینالمللی
هر چند سازمان یونسکو در اجرای برنامهها و اهداف خویش ،با مشکالت و چالشهایی بعضاً روبهرو
میشود؛ امّا این سازمان ،همواره درصدد برطرف کردن این مشکالت هست و از راهکارهایی همچون
جهانیکردن جامعه اطّالعاتی ،گفتگوی میانفرهنگی و تقویت توسعه فرهنگی و اجتماعی ،ایجاد
کمیسیونهای ملّی ،ارتباط با سازمانهای غیردولتی و مواردی از این قبیل ،استفاده میکند که در

این مبحث ،به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
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-5-5گفتار اوّل :جهانی کردن جامعه اطّالعاتی و توسعۀ آن

رسانهها میتوانند اطّالعات و اندیشهها را در اختیار افراد و جوامع ،قرار دهند و یک تریبون آزاد
برای آنها فراهم کنند تا این اطّالعات را به چالش بکشند و مورد ارزیابی قرار دهند؛ منبعی که
میتواند به آنها کمک کند تا کارایی سیاستمداران خود را بسنجند و حقوق دموکراتیک خود را،
بهعنوان رأی دهنده ،اعمال کنند .با وجود ویژگیهای متمایز چالشهای خاصِّ زندگی در نقاط
مختلف دنیا ،مردم ،همه جا به رسانههای مستقل و کثرتگرا نیاز دارند .یونسکو از ابتدای حیات
خود ،در پی آن بوده است تا از طریق کالم و تصویر ،جریان آزاد افکار و عقاید را با هدف دستیابی
به همبستگی بینالمللی ،مردم ساالری ،صلح و امنیّت و توسعه ،ترویج کند .جهانی شدن جامعه
اطّالعاتی در ایجاد و تقویت دموکراسی ،تأثیر بهسزایی دارد؛ زیرا در جامعهای که آزادی بیان و
آزادی اطّالعات ،وجود داشته باشد ،سران حکومتی برای مصون ماندن از اعتراضات و شورشهای
مردم ،موظّف و به عبارت بهتر ،مجبور به رعایت خواست مردم ،خواهند بود که این امر ،باعث
استقرار دموکراسی در سطح جامعه ،خواهد شد .جامعهای هم که در آن ،دموکراسی برقرار شد؛
حقوق و آزادیهای اساسی بشر ،رعایت میشود و در نتیجه ،صلح و امنیّت در باالترین جایگاه
خویش ،محفوظ خواهد ماند.
پیشرفت تکنولوژیکی ،شکل و ماهیّت ارتباطات و اطالعرسانی را به شدّت دستخوش تحوّل و
دگرگونی کرده و جهانی شدن ،گفتمان غالب جهانی را تشکیل داده است .گسترش دامنه اطّالعات
جهانی و تعاملی شدن آن ،ضرورت رهنمودهایی همه جانبه را برای شبکههای اطّالعات جهانی
آشکار کرده است .جهانی شدن با شتابی چشمگیر ،پیش میرود و چالشی جهانی ،پدید میآورد که
پاسخی جهانی را میطلبد .با این حال ،این پاسخ باید با رعایت شایسته تنوع فرهنگی ،هویت فرهنگی و

احترام به مؤلّفه فردی گرانقدری ،همراه باشد که کرامت راستین مردمان را تشکیل میدهد .
یونسکو به عنوان سازمانی بینالمللی ،نقشی حساس برای پیشبردو ابعاد مختلف اخالقی ،حقوقی و
اجتماعی و کاربرد تکنولوژیهای نوین اطّالعات و ارتباطات ،بر عهده دارد .به همین منظور از سال
 2665با برپایی نخستین کنگرۀ بینالمللی اخالق اطّالعات ،به مسائل حقوقی ،اخالقی و شیوه
دستیابی به اطّالعات الکترونیک ،توجّه کرد .دو نشست دیگر نیز در سالهای  2668و  9777بر پا
شد که در هر دو کنگره به مواردی چون دستیابی جهانی به اطّالعات ،بررسی چالشهای اخالقی،
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حقوقی و اجتماعی ،فضای سایبرنتیک و تعدّد گرایی زبانی ،مفهوم استفاده منصفانه در جامعه
اطّالعاتی و حمایت از منزلت انسانی در عصر دیجیتال ،پرداخته شده است .از نظر یونسکو ،جهانی-
کردن جامعه اطّالعاتی و توسعۀ آن به صورت جامعهای باز و توسعۀ همگانی آن ،در کنار قواعد کلّی
مندرج در اعالمیّۀ جهانی حقوق بشر ،از جمله حق آزادی بیان که شامل آزادی دسترسی به
اطّالعات و همچنین حقِّ آموزش و حقِّ مشارکت در زندگی است؛ بایستی صورت گیرد .قدرتهای
عمومی ،مؤسّسات خصوصی و جامعۀ مدنی در برخورد با اطّالعات الکترونیکی و برای اجرای اصول
از پیش پذیرفته شده ،دشواریها و چالشهای بزرگی را پیش روی دارند؛ به ویژه مسألۀ بسیار مهم،
چگونگی تأمین شرایط ورود کشورهای در حال توسعه ،به عصر دیجیتالی و ناتوانی آشکار آنان در
رویارویی با این وضعیت است .از این رو ،روشنتر و دقیقتر کردن خط مشیها و رهنمودها نیاز به
بازتر شدن دامنۀ اطّالعات جهانی و تعاملی شدن آنها دارد .چنین رهنمودهایی باید تمام جوانب
شبکههای اطّالعات جهانی را نه تنها در عرصۀ فنّی و اقتصادی ،بلکه آموزش ،علوم ،فرهنگ و
مسائل اجتماعی را نیز در بر گیرد .درصورتیکه در حال حاضر ،مباحثههای ملّی و بینالمللی،
بیشتر به جنبههای فنّی و اقتصادی اطّالعات و ارتباطات نوین و آثار بالفاصله مشهود آنها میپردازد و
چنین وضعیتی ،اغلب به زیان جنبههای دیگر اطّالعات و ارتباطات که در نهایت ،نقش عمیقتر و
تعیینکنندهتری در ایجاد یک جامعۀ ارتباطی برای همه خواهند داشت ،تمام میشود.
هدف از برپایی کنگره بینالمللی یونسکو ،دربارۀ اخالق اطّالعات ،قدرت بخشیدن به اینگونه بحثها با
بازتابی بینالمللی بر اساس اهمیّت دادن به جنبههای اخالقی و اجتماعی ،در جامعه اطّالعاتی است.
تشکیل کنگرههای بینالمللی در سالهای  2665و  ،2668بر این نکته تأکید داشت که یونسکو
باید نقش حساسی را برای پیشبرد ابعاد مختلف اخالقی ،حقوقی و اجتماعیو کاربرد تکنولوژیهای
نوین اطّالعات وارتباطات ،بر عهده گیرد .در این دو کنگره ،مشخص شد که یونسکو باید هر چه
سریعتر برای برانگیختن حساسیّت بیشتر افکار عمومی ،به مسائل مربوط به این تکنولوژیها در
جهت گسترش دسترسی آزاد به محتویّات اطّالعاتی آنها ،به ویژه اطّالعات مربوط به عرصۀ
عمومی ،اقدام کرده و از استفاده کنندگان تکنولوژیهای مذکور در برابر افراطها و سوءاستفادههای

فزاینده از طریق شبکه اطالعرسانی ،حمایت کند.
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سوّمین کنگرۀ بینالمللی یونسکو در مورد اخالق اطّالعات که از سیزده تا پانزدهم نوامبر ،9777
برای بحث و بررسی راجع به حق دسترسی همگانی به اطّالعات در قرن بیست و یکم ،در مقرِّ این
سازمان ،در پاریس ،برگزار شد؛ مکمّل دو کنگرۀ بینالمللی پیشین دربارۀ اخالق اطّالعات و
چگونگی رویارویی با چالشهای اخالقی ،حقوقی و اجتماعی فضای سابیرنتیک بود که در سالهای
 2665و  2668از طرف یونسکو ،برگزار شد .هدف اصلی برگزاری این کنگرهها ،بهطوریکه در
عنوانها و موضوعهای مورد مباحثه و مذاکره در این گردهماییها تعیین شده بود ،تبادل نظر و
تصمیمگیری راجع به مسائل بینالمللی ناشی از پیشرفت و گسترش تکنولوژی نوین اطّالعاتی و
ارتباطی در دهههای اخیر ،به ویژه مسائل مربوط به بزرگراههای اطّالعاتی ،زیر ساختهای اطّالعاتی
و جامعۀ اطّالعاتی در سطح ملّی و جهانی و دستیابی به توافق نهایی برای تصویب یک ابزار حقوقی
بینالمللی ،بهصورت قطعنامه ،اعالمیّه یا عهدنامه ،دربارۀ چگونگی استفاده از فضای سایبرنتیک بود.
در کنگره ،ابتدا با تکیه بر ضرورت توسعه جامعه اطّالعاتی ،بهصورت جامعهای باز و همگانی و
مبتنی بر اصول مندرج در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،بر حقِّ آزادی بیان و از جمله دسترسی به
اطّالعات و حقّ آموزشی و حقّ مشارکت در زندگی ،تأکید شده بود و سپس به کوشش قدرتهای
عمومی ،مؤسّسات خصوصی و جامعۀ مدنی برای اجرای اصول ،از دیرباز پذیرفته شده است و در
زمینه اطّالعات الکترونیکی و برخورد آن با دشواریها و چالشهای بزرگ ،به ویژه مسألۀ بسیار مهم
چگونگی تامین شرایط ورود کشورهای در حال توسعه ،به عصر دیجیتال و همچنین به وضعیت
ضعیفِ کامالً مشخص آنها در این باره ،اشاره گردیده بود .همچنین در این کنگره ،در خصوص
نقش قدرتهای عمومی در دسترسی به اطّالعات ،دو توصیۀ خاص ،مطرح گردیده بود؛ به موجب
این توصیهها ،از یک سو بر ضرورت گسترش دادن و مؤثّر کردنِ عرضۀ اطّالعاتِ متعلّق به عرصۀ
عمومی ،و از سویی دیگر بر لزوم سهل و ساده کردن دستیابی به شبکهها و خدمات اطّالعاتی،
تأکید شده بود .در این کنگره ،دربارۀ نقش قدرتهای عمومی در دسترسی به اطّالعات ،تاکید شده
بود که اگرچه بخش خصوصی ،موظّف است زیرساختهای ضروری برای دسترسی به منابع
اطّالعات را تدارک کند؛ امّا مسألۀ اصلی در این مورد ،مشخص ساختن مفاهیم "عرصه عمومی "و
"دسترسی همگانی" در شرایط کلی جهانی است؛ به نحوی که خیر و مصلحت عمومی پیشرفت یابد

و در عین حال ،ابتکار خصوصی نیز تشویق شود و منافع اقتصادی مشروع ،مورد حمایت قرار گیرند .
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از نظر سازمان یونسکو ،دسترسی به تکنولوژیهای اطّالعاتی و ارتباطی ،میتواند معلومات افراد را
برای بهبود امور زندگی شخصی و جمعی ،افزایش دهد .در عین حال ،دسترسی به اطّالعات و
ارتباطات به خودی خود ،خرد ،پدید نمیآورد؛ بلکه خرد از تفاهم و همکاری انسانها برای چگونگی
استفاده از تکنولوژیهای اطّالعاتی و ارتباطی و تفاهم در زمینههای این استفاده و شرایط و لوازم
خاصِّ آن ،ناشی میشود .یونسکو میکوشد تا ضرورت تفاهم جهانی دربارۀ شیوۀ کاربرد اطّالعات و
ارتباطات نوین را در کنفرانس سران کشورهای جهان در مورد جامعه اطّالعاتی ،که با همکاری سایر
نهادهای تخصصی سازمان ملل متّحد ،تشکیل میشوند را مطرح نماید .از نظر یونسکو ،هدف،
حمایت از منزلت انسانی در عصر دیجیتالی و ایجاد شرایط الزم ،برای احترام گذاشتن به اصل
آزادیِ دسترسی به اطّالعات و جریان آزاد آن بر اساس ماده  26اعالمیۀ جهانیِ حقوق بشر ،در

استفاده از وسایل ارتباطی-دیجیتالی است.
-7-5گفتار دوّم :گفتگو و تعامل میان تمدّنها

انسان ،موجودی اجتماعی است و پدیدارهایی چون زبان ،اندیشه و اخالق که خاصّۀ آدمی است؛ در
اجتماع ،شکل میگیرندو محصول روابط اجتماعیاندو خاستگاهشان ،جامعۀ بشری است .انسان نیز
خود محصول روابط و مناسباتی است که او را در برگرفته و بر او ،حاکم است .یکی از عوامل رشد،
تکامل و توسعۀ جامعۀ انسانی ،و شاید مهمترین آن ،ارتباط است .در این راستا ،سازمان یونسکو با این
انگیزه که با افزایش ارتباط و همکاری میان ملل مختلف ،میتوان به حفظ صلح و امنیّت بینالمللی
کمک کرد ،پا به عرصۀ وجود گذاشت .توسعۀ اجتماعی در بستر تعامل ،گفتگو و همزیستی
مسالمتآمیز ،شکل گرفته و مبتنی بر تفاهم مشترک و درک متقابل گروههای اجتماعی است.
توسعۀ اجتماعی از نقطهای آغاز میگردد که گروههای اجتماعی به خودآگاهی و دیگرپذیری نسبی،
دست یافته باشند .یکی از عوامل عمده و اساسی شکوفایی و بالندگی فرهنگها ،مبادلۀ فرهنگیو
میان فرهنگی است .گفتگو ،یک وسیله و ابزاری است که هدف آن ،رشد معرفتهای فردی و جمعی
و بالندگی فرهنگها و زندگی مسالمتآمیز است .در اثر گفتگو ،آگاهیهای فردی و خودی با
آگاهیهای جمعی و دیگری ،پیوند خورده و زنجیرۀ تفکّر انسانی را شکل میدهد .گفتگو به منزلۀ
مالقات دو روح ،برخورد دو اندیشه و دیدار دو جان است .فرهنگهای گوناگون در سایۀ ارتباط با
یکدیگر که از راههای مختلف و در محافل بینالمللی ،برقرار میشود؛ به داد و ستد فرهنگی میپردازند.
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اهمیّت گفتگو و تعامل بین فرهنگی ،بیشتر زمانی آشکار میشود که به این واقعیّت ،پی ببریم که
رشد و پیشرفت و تحوّل در عرصۀ حیات اجتماعی ،ابتدا از تحوّل مثبت در اندیشهها و تفکّر آغاز
میشود .سازمان یونسکو نیز به این امر ،واقف است و این نکته در دیباچه اساسنامه یونسکو که
نمودی از اهداف این سازمان میباشد؛ آورده شده است .دیباچۀ اساسنامه یونسکو ،بیان میدارد« :
از آنجا که جنگها نخست در اذهان بشر ،به وجود میآید ،دفاع از صلح نیز باید در اذهان بشر ،به
وجود آید » .بر همین اساس ،سازمان یونسکو با برپایی گردهماییها و کنگرههای با موضوعات
مختلف ،سعی در ایجاد تعامل و همکاری میان ملل با فرهنگهای متفاوت دارد و قطعاً یکی از
طرق نزدیک کردن ملّتها به هم ،همین گفتگو و تعامل میان آنها میباشد.
فرهنگ در سادهترین و خالصهترین تعریف عبارت است از "سبک وشیوه زندگی "  .از آنجا که هر
فردی و بهعبارت بهتر ،هر جامعهای دارای روشهای زندگی متفاوت و خاصی است؛ لذا هر فرد و هر
جامعهای دارای یک فرهنگ است و نمیتوان فرد یا جامعهای را تصوّر کرد که فرهنگ نداشته باشد.
جامعه و فرهنگ ،دو واژه ایست که اغلب در کنار هم ،بهکار میروندو هرچند برای تفکیک دقیق
مرزهای جامعه و فرهنگ ،اختالف نظر وجود دارد؛ امّا در کل ،میتوان گفت که جامعه عبارت است
از یک ساختار و یک سیستمی که دارای مجموعهای از واحدها میباشد که این واحدها از طریق
مبادله و ردّ و بدل کردن اطّالعات ،ارتباطات تنگاتنگ و پیچیدهای را بهوجود میآورند .به این
اطّالعات ،بهعنوان محتوای این مبادله ،فرهنگ گفته میشود .در دنیای امروزی ،فرهنگهای بسیار
متفاوتی وجود دارد؛ امّا گفتگوی میان فرهنگی ،یک مفهوم جدیدی است که از دهۀ  2677به بعد،
مطرح شده و گسترش یافته و هدف آن ،نزدیکی کردن فرهنگ ملّتها بههم است .ارتباطات بین
فرهنگی ،هر نوع اطّالعات مبادله شده میان شخص پیامگیر ومنبع انتقال دهندۀ پیام است که
ویژگیهای متفاوت از فرهنگ دریافت کنندۀ پیام دارد .منبع چنین پیامی ،میتواند فرایند ارتباط
شخصی یا شکلِ دیگری از رسانه باشد .منظور از ارتباطات فرهنگی ،ارزشها ،هنجارها ،باورها،
رفتارها ،کاالهاو اطّالعات یا اخبار میباشد .ارتباط بینفرهنگی در کلّیترین مفهوم خود ،زمانی رخ

میدهد که عضوی از یک فرهنگ ،پیامی را برای عضوی از یک فرهنگ دیگر ،ارسال میکند.
گفتگوی میان تمدّنها ،که ایدۀ اصلی شکلگیری آن ،به سخنرانی جناب آقای سید محمد خاتمی-
رئیس جمهور وقت کشورمان -در پنجاه و سوّمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در
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تاریخ  99اکتبر  2668بر میگردد ،به یکی از راهکارهای اصلی یونسکو در پیشبرد اهدافش ،تبدیل
شده است .استقبال سازمان ملل متّحد و سازمان یونسکو از ایدۀ گفتگوی تمدّنها ،میتواند در
چارچوب اهداف راهبردی آن سازمان ،تعریف و تبیین شود .پیگیری مسائل مربوط به حقوق بشر از
راه گسترش و آموزش فرهنگ صلح و توسعه پایدار ،سازمان یونسکو را ترغیب میکند که از ایدۀ
گفتگوی تمدّنها بهعنوان یک طرح تکمیلی در کنار منشور جهانی حقوق بشر ،دفاع کند و این ایده
را در چارچوب دستورالعملهای فرهنگی و آموزشی خود ،قرار دهد .بدین اعتبار ،میتوان گفت که
ایدۀ گفتگوی تمدّنها ،منادی آرزوهای صلح دوستانه و همزیستی مسالمتآمیز دولتها و ملّتها
بوده است و قابلیّت و ظرفیت آن را دارد که ضمن باز تولید و تعریف و تبیین شدن ،از حالت یک
ایده به قالب یک استراتژی در آید و در نهایت به منشوری جهانی ،تبدیل شود و تحقق اهداف

سازمان ملل متّحد را تسریع و تسهیل کند .
گفتگوی تمدّنها ،همسویی تنگاتنگی با ارزشها ،روشها و اهداف سازمان ملل متّحد دارد .چون
منشور سازمان ملل به عنوان سند زنده و پویا ،زاییدۀ گفتگو و مذاکراتی بوده است که از سوی
نمایندگان مردم ملل متّحد در سانفرانسیسکو ،تنظیم و تدوین گردید و تحقّق اصول و اهداف آن
صرفاً از طریق گفتگو و همکاری ،پیشبینی شده است .در واقع گفتگوی تمدّنها ،تالش و حرکتی
است نو در جهت تفسیر مترقیّانه از اصول و اهداف منشور ملل متّحد به منظور پاسخگویی به
چالشها و زنهارهای روز از طریق گفتگو ،هماهنگی و همکاری کشورهای عضو برای نیل به حقوق
بشر و آزادیهای اساسی عاری از هرگونه تبعیض از لحاظ جنس ،نژاد ،زبان و مذهب ،حلّ مسائل
مشترک بینالمللی در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و انسانی ،رفع اختالفات ِبینالمللی
بهطور مسالمتآمیز ،ارتقاءِ ارزشهای متنوّع فرهنگی با الهام از روح منشور ،حفظ تمامی صور
محیط زیست و باآلخره حفظ صلح و امنیّت بینالمللی بر اساس حقوق بینالملل و عدالت و
همچنین حفظ صلح و امنیّت در درون کشورها.
پشتیبانی یونسکو از ایدۀ گفتگوی تمدّنها بر محور تالش برای تحقّق فرهنگ صلح و نفی همهجانبه
خشونت ،با توجّه به دو مؤلّفۀ فرهنگ و مذهب بهعنوان عوامل اصلی تأثیرگذار ،دولتهای ملّی از
جنگ به صلح صورت میگیرد .یونسکو در نگرش خود به مقوله تمدّن بیش از هر چیز به دو عنصر
فرهنگ و مذهب بهعنوان مؤلّفههای اصلی تمدّن توجّه داردو در خط مشی خود ،گفتوگوی میان
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فرهنگ و مذهب را گامی مؤثّر در گفتوگوی تمدّنها ،تلقّی میکند .به عقیدۀ رهبران و سیاستگذاران
این سازمان ،تحقّق صلح ،مستلزم احترام به فرهنگ ملتهاست .از نظر یونسکو ،تنوّع و کثرت
فرهنگها همانند تنوّع زیستی ،دارای مزایایی است .مزیّت کثرتگرایی ،این است که گنجینه
سرشار از تجربه ،خِرَد و رفتار همه انسانها را مورد توجّه قرار میدهد و هر فرهنگی از مقایسه خود
با دیگر فرهنگها و کشف غرایب و ویژگیهای نامتعارف خود ،سود میبرد .یونسکو در مقام یک
سازمان آموزشی ،گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح را بهعنوان بزرگترین چالش سده بیست و
یکم با توجّه به آموزش عمومی متکی بر آموزش گفتگو و فراگیری ارزشهای دگرپذیری ،در دستور
کار خود قرار داده است .آقای فدریکو مایور ،بیان میدارد که « :انتقال از فرهنگ جنگ به فرهنگ
صلح ،اوّلین و پیشرفتهترین چالش در پایان سدۀ بیستم است .در اعالمیّۀ حق صلح که در ژانویه
 2665صادر شد ،اعالم شده است که پرهیز از خشونت و جنگ ،نه تنها وظیفه دولتمردان و دیگر
رهبران است؛ بلکه وظیفه شهروندان نیز محسوب میشود .ما باید دیدگاههای خود را با اصول
دیگرپذیری و گفتگو ،سازگار کنیم و کودکان خود را با ارزشهای دیگرپذیری و گفتگو ،آموزش
دهیم و منطق خرد و احترام به عقاید دیگران را جانشین منطق زور کنیم ».
کرسیهای یونسکو و دانشگاههای همزاد ،دو پروژهای است که هدف آنها تقویت آموزش عالی در
کشورهای درحال توسعه از طریق همکاری بین دانشگاهها میباشد .تقویت بهبود علوم و انتقال
دانش از طریق همکاریهای علمی و آکادمیک و افزایش دسترسی به متخصصّان سطوح باال در
رشتههای مورد نظر ،حرکت به سوی یک شبکۀ بینالمللی بین دانشگاهها ،که در نهایت به توسعه
کشور ،منجر میشود ،هدفهای دیگری از این پروژه میباشند .مبادالت دانشگاهی ،روش دیگری
است که مشابه کرسیهای یونسکو میباشد و یونسکو جهت نیل به حفظ صلح و امنیّت بینالمللی،
از آن استفاده میکند .در این روش ،دانشگاهها میتوانند خدمات بیشتری انجام دهند .اینگونه
مبادالت ،ابزار مهمِّ اجتماعی شدن بینالمللی است؛ چراکه میتواند فرهنگ تفاهم و صلح را میان
ملّتها ،ترویج کند .مبادالت باید به شکل طرحی برای آموزش مشترک درآیند؛ بنابراین اهمیّت
دارد که نهتنها دانشجویان و اعضای هیأتهای علمی کشورهای درحال توسعه ،در دانشگاههای
کشورهای پیشرفته به مطالعه بپردازند؛ بلکه دانشجویان و اساتید کشورهای پیشرفته نیز مدّتی در
خارج ،با مناطق و فرهنگهای بیگانه ،آشنا شوند .چرا که بخشی از آموزش درست ،مسافرت و
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مشاهده فرهنگهای دیگر است .این بدان معنا نیست که فرد به مشاهده ،بسنده کند و تحت تأثیر
مشاهدات خود قرار گیرد؛ بلکه به مفهوم مشارکت و درگیر شدن است .تنها بدین سان است که
میتوان زمینه گفتگوی پرثمر میان ملّتهایی که یکدیگر را بهطور مساوی ،قبول دارند؛ فراهم کرد.
آنچه در طول مبادله و مسافرت ،کشف میشود این است که ملّتهای دیگر و فرهنگهایشان در
حالیکه متفاوت هستند ،اصوالً چندان فرقی با یکدیگر ندارند .فرهنگهای دیگر نیز همان تجربیّات

انسانی را عرضه میکنند که ما هرروز در زندگی با آن روبرو هستیم.
گفتگوی تمدّنها ،یکی از موتورهای پیشرفت بشریّت است .زیرا امکان ترویج نوآوریهای حاصله در
هریک از تمدّنها را فراهم میسازد و عامل کمال نوع بشر در مجموع آن و اقدام ناتمام تمدّن بشری و
آنچه که بهنام تمدّن توافق شده است ،میباشد  .سازمان یونسکو در این راستا ،گفتگوی تمدّنها را یکی

از طرق نیل به هدف اصلی خویش که همانا حفظ صلح و امنیّت بینالمللی میباشد ،قرار داده است .
-3-5گفتار سوّم :ایجاد کمیسیونهای ملّی در کشورهای عضو

کمیسیونهای ملّی در واقع نمایندگیهای سازمان یونسکو در سطوح ملّی ،محسوب میشوند.
فلسفۀ تشکیل این ارگان ،چیزی جز موثر نمودن فعالیّتهای سازمان و حمایت کافی از اجتماعات
فکری ،علمی و همکاری مردم در سطح ملّی و منطقهای نیست .اساسنامه یونسکو در مادّۀ هفت،
دولتهای عضو را موظف مینماید تا در سطح ملّی خودشان با ایجاد تشکیالتی ،هیاتهای ملّی
منتفع در زمینه علمی ،آموزشی و فرهنگی را در برقراری ارتباط با سازمان یونسکو ،یاری نمایند.
این مادّه ،تشکیل کمیسیونهای ملّی را که در آن ،هم نمایندگان دولتی حضور داشته باشند و هم
نمایندگان هیأتهای ذینفع ،بر دیگر ترتیبات احتمالی ،ترجیح میدهد .در واقع مادّۀ هفت اساسنامه
تأسیسی یونسکو ،به منظور تضمین مشارکت مراکز فرهنگی ،علمی و آموزشی ِکشورهای عضو در
فعالیتهای سازمان ،تشکیل کمیسیونهای ملّی را توصیه میکند .این مادّه که در سه بند ،آورده

شده و به معرفی کمیسیون ملّی ،میپردازد؛ بیان میدارد:
 -2هریک از اعضاء ،با توجّه به موقعیت خاص خود ،اقدامات الزم را برای سهیم کردن گروههای
مهم ملّی عالقمند به مسائل آموزشی ،پژوهشهای علمی و فرهنگی ،انجام میدهد .برای این کار،

ترجیحاً یک کمیسیون ملّی به نمایندگی از دولت و گروههای مختلفِ مذکور ،تشکیل میدهد .
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-9کمیسیون ملّی یا نهادهای ملّیِ همکاری در صورت وجود ،نقش مشاوره را نزد نمایندگیهای
ملّی کشور خود در کنفرانس عمومی یا نماینده یا جانشین او در شورای اجرایی و نیز نزد دولت
متبوع خود در تمام مسائل مربوط به سازمان ،ایفا میکند .در ضمن ،نقش حلقۀ ارتباطی در تمام

موارد مورد عالقۀ سازمان را نیز برعهده دارد .
-3به درخواست یک دولت عضو ،سازمان میتواند یکی از اعضای دبیرخانه خود را بهعنوان نمایندۀ
موقّت یا دائمی در کمیسیون ملّی این کشور برای همکاری در انجام امور آن کمیسیون ،معرفی
کند .در واقع کمیسیونها ،حضور دائمی یونسکو در کشورها را تضمین میکنند و از سوی دیگر
ضامن مشارکت کشورها در برنامهها و فعالیّتهای سازمان و همچنین ابزاری برای ترویج آرمانها و
اهدافِ آن ،بهشمار میروند .کمیسیونهای ملّی یونسکو در کشورهای عضو ،نقش رابط بین یونسکو

و سازمانهای فعّال را در زمینههای فرهنگی ،علمی و آموزشی دولتهای عضو ،ایفا میکنند .
حضور گسترده و دائمی یونسکو در سطح ملّی به واسطۀ عملکردهای کمیسیونهای ملّی ،تأمین
میگردد .این ارگانها در تالشهای سازمان یونسکو در راستای ترویج همکاری بینالمللی در
زمینههای فکری و معنوی ،همکاریهای وسیعی دارند .این کمیسیونها منبع مهمِّ اطّالعاتی برای
یونسکو ،محسوب میشوند .به عبارت دیگر ،این ارگانها ،سازمان یونسکو را در تهیّۀ برنامههای
کاری خود ،اطّالع رسانی از الزامات و اولویّتهای کشور متبوعشان در زمینههای آموزشی ،علمی و
فرهنگی ،یاری میرسانند .کمیسیونهای ملّی یونسکو ،با ترکیبی از نمایندگان دولتها ،سازمانهای
غیردولتی و محقّقان برجسته در زمینه صالحیّتهای یونسکو ،فعالیّت خود را به پیش ،میبرند.
تاسیس کمیسیون ملّی یونسکو در هر کشور عضو ،یک اقدام دولتی است که از طریق تصویب نامه
یا وضع قوانین ،شکل میگیرد .تأسیس این کمیسیونها اعم از دولتی ،نیمهدولتی و یا مستقل ،بر
اساس یک سند قانونی یا مصّوبۀ دولتی ،صورت میگیرد .این کمیسیونها در هر وضعی که باشند،
باید بکوشند معرّفِ ترکیب جامعۀ خویش باشند .تعادل ساخت کمیسیونهای ملّی ،ایجاب میکند
در کنار اعضایی که توسّط دولت ،منصوب میشوند ،شخصیّتهای برجستۀ علمی و فرهنگی و نیز
نمایندگان مجلس ،مؤسّسات ،سازمانهای غیردولتی ،سندیکاها و بخشهای مختلف اقتصادی نیز به
عضویت این کمیسیونها درآیند تا بتوانند به ضرورتهای مسئولیّت خود در امر یکپارچه کردن
منابع ،پاسخ دهند.
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کمیسیونهای ملّی با هر وضع حقوقی ،هر نوع ساخت و نحوه عمل ،چهار نقش عمده ،به عهده دارند:
بند  -5نقش مشورتی

نقش مشورتی کمیسیونهای ملّی در ارتباط با دولتو هیأت نمایندگی کشور در کنفرانس عمومی
در مورد تمام مسائل مربوط به یونسکو و برنامههای آن ،انجام میگیرد .این نقش ،به فعالیّتهای
رایج آموزشی ،علمی و فرهنگی و خبری ،محدود نمیشود؛ بلکه به قلمروهای برنامهریزی و توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی نیز ،گسترش مییابد .این نقش در درجه اوّل به هنگام تهیّۀ برنامه و بودجه و
نیز طرح میان مدت سازمان و در مرحلۀ بعدی در اجرای فعالیّتهای مصوّب کنفرانس عمومی،
اعمال میشود .یونسکو ،در تمامی زمینههای کاری ،یعنی آموزش ،علوم طبیعی ،فرهنگ ،علوم
اجتماعی و انسانی ،ارتباطات و اطالع رسانی ،به دولتها خدمات مشاورهای ،ارائه میدهد.
بند  -7نقش ارتباطی

کمیسیونهای ملّی باید از فعالیتهایی که در قلمرو صالحیّت آنها است ،چه در سطح ملّیو چه در
سطح بین المللی ،کامالً آگاه باشند .انجام این مسئولیّت ،سبب میشود تا کمیسیونهای ملّی ،نقش
ارتباطی را در این سطح ،بازیکنند .به این منظور ،کمیسیونهای ملّی باید در سطح کشور مورد
نظر ،روابط دائمی با دستگاههای دولتی ذیربط ،برقرار سازند؛ از یک سو با مراکز مطالعاتی و
تحقیقاتی ،مؤسّسهها ،دانشگاهها ،انجمنهای صنفی یا سندیکایی و نیز با شعب سازمانهای
غیردولتی ،و از سوی دیگر با متخصصان کشور در زمینههای آموزشی ،علمی و فرهنگی ،تماس
داشته باشند و در سطح بینالمللی ،اقدامات مشابه را به ویژه در مسیر یونسکو و یا سایر
کمیسیونهای ملّی در کشورهای عضو ،دنبال کنند.
بند  -3نقش اجرایی

کمیسیونهای ملّی با شرکت در انجام فعالیّتهایی که ملهم از امور کشور است یا اجرای طرحهایی
که جنبه ملّی یا بینالمللی دارند ،مسولیّتهای اجرایی نیز بر عهده دارند .شرکت کمیسیونهای ملّی در
اجرای برنامههای سازمان به همکاری بینالمللی در زمینههای گوناگون و در سطوح منطقهای و
زیرمنطقهای ،معنی و مفهوم میبخشد .تعامالت افراد ،تهیّه و تبادل مواد ،نمایشگاهها ،تشکیل
جلسات و گروههای مشترک ،تهیّه و اجرای برنامههای مشترک ،از جمله فعالیّتهایی است که
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کمیسیون ملّی باید با روح پیگیری و نوآوری ،در آنها شرکت جویدو به همکاریهای فکری،
مبادله آزاد ارزشهای فرهنگی ،به خاطر هدفهایی که غنای متقابل آنها را در پی دارد ،محتوایی
مشخص و ملموس بخشد.
بند  -4نقش اطالعرسانی

کمیسیونهای ملّی ،تمام امکانات خویش را برای گسترش مداوم تمام با مردم کشوری که در آن
مستقر هستند بهکار میبرند و ترتیبی اتخاذ میکنند که یونسکو از همکاری مستقیم و غیر مستقیم
اقشار گوناگون مردم ،برخوردار باشد .در این راستا ،کمیسیونهای ملّی در سطح داخلی به معرّفی
هدفها ،راهبردها ،برنامهها و انتشارات یونسکو میپردازند .عالوه بر آن ،برای معرّفی برنامهها،
فعالیتها و اولویّتهای آموزشی ،علمی ،فرهنگی و ارتباطی کشور به یونسکو میپردازند .به طور
کلّی ،انجام کامل وظایف کمیسیونهای ملّی در سطح کشور و در زمینه همکاری بینالمللی،
هرچند تابعی از کارایی و قاطعیّت دبیرخانههای آنها میباشد؛ امّا به وسایل و منابعی که در اختیار
کمیسیونها هست نیز بستگی دارد .تأمین هزینههای کمیسیونهای ملّی بر عهدۀ دولتهای عضو

است؛ این ،وظیفهای است که با پیوستن به سازمان یونسکو ،بر عهده میگیرند .
یونسکو ،دارای دفاتر منطقهای نیز میباشد که این دفاتر به عنوان بخشی از دبیرخانۀ سازمان و به
منظور جلوگیری از تمرکز بیش از حدِّ کارها در دبیرخانۀ مرکزی ،در چهار منطقۀ آسیا – اقیانوسیه
(بانکوک) ،آفریقا (داکار) ،آمریکای التین (سانتیاگو) و کشورهای عربی (بیروت) ،تأسیس شده است.
این دفاتر منطقهای در عین برخورداری از استقالل داخلی ،تحت نظارت دبیرخانه یونسکو ،قرار

دارند و بر حسب نوع فعالیّت و اختیارات خود ،میتوانند دفاتر زیر منطقهای دیگر را بهوجود آورند .
همانطور که ذکر شد ،کمیسیونهای ملّی به عنوان یک رابط بین سازمان یونسکو و کشورهای عضو،
میتوانند باعث ایجاد همکاریها و ارتباطات بین اعضا در سطوح بینالمللی ،منطقهای و حتّی زیر
منطقهای شوند که در نهایت این تعامالت ،باعث ایجاد همکاری میان کشورها میشود که این ،همان
غایت نهایی یونسکو است که به صلح بینالمللی خواهد انجامید؛ زیرا از طریق این کمیسیونها ،ملّتها با
فرهنگهای هم آشنا شده و انواع پیماننامههای فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی بین آنها ،منعقد میشود

که این امر ،باعث اشاعۀ فرهنگ صلح و دوستی میان کشورها ،خواهد شد .
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-4-5گفتار چهارم :ارتباط با سازمانهای غیردولتی

یونسکو در یک نگاه کلّی ،سازمانهای غیردولتی را نمایندگان جامعۀ مدنی ،تلقّی میکند و افزایش
آنها را موجب بارورتر شدن جامعه مدنی برای حرکت در مسیر دموکراسی ،میداند .اکنون نیز
یونسکو با شناخت تأثیرِ روند جهانی شدن در عرصههایِ مختلفِ حیات بشری ،میکوشد ضمن
انطباق سیاستهای خود با این روند ،مشوّق حرکت سازمانهای غیردولتی ،به سوی چندگانهپذیری
و بینالمللی شدن باشدو بههمین دلیل ،همکاری با سازمان های غیردولتی بینالمللی را در اولویّت
قرار دادهاست .در میان مؤسّسات تخصصی سازمان مللِ متّحد ،یونسکو گرمترین استقبال را برای
همکاری با سازمانهای غیردولتی ،به عمل آورده است .احتماالً مهمترین علّت این گستردگی روابط
و همکاریها ،وسیع بودن حوزههای تحت صالحیّت یونسکو در مقایسه با سایر مؤسّسات تخصّصی
سازمان ملل متّحد است .طبق آماری که در ژوئن  9773بهعمل آمده ،یونسکو با بیش از 344
سازمان غیردولتی ،رابطۀ رسمی دارد .هرچند که تعداد بیشتری از این سازمانها ،دارای روابط

ناپایدار با سازمان یونسکو هستند.
اهداف سازمانهای غیردولتی بینالمللی در حقیقت ،دنبالکنندۀ مقاصد سازمانهای بین دولتی و
حتّی حکومتها میباشد .با توجّه به پیچیدگیهای زندگی امروزی ،این سازمانها همچون ابزار
جهانی مؤثّری ،ایفای نقش نمودهاند؛ چرا که زندگی امروزه ،وجود تخصّصهای مختلف و جدید را
ایجاب میکند .بدون شک ،تأسیس و گسترش سازمانهای بینالمللی غیردولتی ،که روز به روز هم
تعدادشان رو به افزایش است ،بیانگر تأثیر بهسزای آنها در جامعه بینالملل عصر حاضر است .این
سازمانها با فعالیّتهایی که در جهت ارضای منافع جامعۀ بینالمللی انجام دادهاند ،با ایجاد روحیۀ
تفاهم و همکاری بینالمللی ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در میان مردم ،نقشی مثبت داشتهاند.
همکاری دوجانبه یونسکو با سازمانهای غیردولتی ،منافع و آثار مثبت متقابلی را برای طرفین ،به
ارمغان میآورد .از طریق این همکاری ،از یک طرف یونسکو از مشاوره فنی و اطّالعات این سازمان-
ها ،بهرهمند میشود و از طرف دیگر ،سازمانهای غیردولتی ،ضمن استفاده از اسناد و اطّالعات
یونسکو ،مجرایی برای معرفی برنامههای خود در سطح بینالمللی مییابند .از نظر یونسکو ،این
سازمانها اصوالً بر اساس یک توافق غیردولتی میان چند شخصیت حقیقی و یا حقوقی ،تاسیس
میشوند و از لحاظ نظام اداری کشور متبوع ،بودجه و تشکیالت ،بخشی از دستگاه دولتی ،محسوب
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نمیشود .از سویی دیگر ،این سازمانها باید ماهیّت غیرانتفاعی ،داشته باشند؛ هرچند که چنین

ماهیّتی ،آنها را از کسب درآمدهای محدود برای ادارۀ تشکیالت ،باز نمیدارد .
طبق مادّۀ  22اساسنامه یونسکو ،سازمان میتواند با دیگر مؤسّسات تخصصی بیندولتی ،با وظایف و
فعالیتهای همسان با خود ،همکاری نماید .به این منظور ،دبیرکل میتواند زیر نظر شورای اجرایی،
روابط عینی با این سازمانها و نهادها برقرار کند و کمیسیونهای مرکّبی را که برای همکاری مفید
و الزم به نظر میرسد ،تشکیل دهد و هر قراردادی را که الزم بداند با این سازمانها و مؤسّسات،
منعقد نماید .با توجّه به اینکه ترغیب همکاریهای بینالمللی به منظور نیل به صلح جهانی ،از
اولویّتهای اصلی یونسکو میباشد؛ این سازمان ،همکاریهای مستقیم با سازمانهای غیردولتی با ماهیّت
بینالمللی و یا حداقل با کارکرد بینالمللی را در اولویّت ،قرار میدهد و همکاری با سازمانهای
غیردولتی ملّی را عمدتاً از مجاری کمیسیونهای ملّی کشورهای عضو و یا دفاتر خارج از مقرِّ

یونسکو ،توصیه میکند .
یونسکو با سازمانهای غیردولتی که ماهیّت بینالمللی دارند در دو سطح روابط رسمی و روابط

عملیّاتی و کاری ،ارتباط برقرار میکند:
 -5سطح روابط رسمی

روابط رسمی برای یک دورۀ شش سالۀ قابل تمدید ،برقرار میشود و سازمانی که در این سطح ،قرار
است با وی ،ارتباط برقرار شود؛ باید حوزه فعالیّتش در ارتباط با یک یا چند حوزه ،تحت صالحیّت
یونسکو باشد و تمایل خود به مشارکت مؤثّر در تحقّق اهداف یونسکو ،منطبق با اصول مندرج در
اساسنامه یونسکو را ابراز دارد .همچنین بایستی ضمن احترام به هویّتهای فرهنگی ملل مختلف،
فعالیتهایی را در سطح بینالمللی با روحیۀ دگرپذیری و همبستگی و برای منافع بشریّت ،به انجام
رساند .این گونه سازمانها باید ،یک گروه به هم پیوسته و منسجمی را گرد هم آورد؛ به نحوی که
این گروه به شکلی آشکار و نمایان ،متعهّد به تعقیب اهداف سازمان خود باشند.
 -7سطح روابط عملیّاتی و کاری

یونسکو ،میتواند منوط به صالحدید دبیرکل یونسکو ،با برخی از سازمانهای غیردولتی ،در
چارچوب نوعی روابط عملیاتی ،همکاری کند .این نوع روابط به یونسکو ،اجازه میدهد تا در هر
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سازمانی از جامعۀ مدنی که در حوزههای ذیصالح یونسکو ،فعالیت میکنند ،شرکایی انعطافپذیر و
پویایی ،داشته باشدو از امکانات و ظرفیتهای عملیاتی و همچنین شبکههای توزیع اطّالعات آنها
استفاده نماید .این نوع روابط ،به ظهور سازمانهایی که جامعه مدنی را نمایندگی میکنند ،کمک
میکند و موجب مطرح شدن آنها در سطح بینالمللی ،به ویژه در مناطقی که این سازمانها،
حالتی شکننده و منزوی دارند میشود .یونسکو میتواند اعتبارات و امکاناتی را با اشکال مختلف به
سازمانهای قادر به همیاری برای تحقّق اهداف یونسکو ،اختصاص دهد .این کمکها میتوانند به
صورت پرداخت بر مبنای انعقاد قرارداد کاری و یا طرحهای مشارکتی ،ارائه گردد یا حالت یارانهای
داشته باشد .آنچه مهمّ میباشد این است که این کمکها عمدتاً به برنامهها و فعالیّتهایی،
اختصاص مییابد که از جمله اولویّتهای یونسکو محسوب شوند و یا حدّاقل مکمّل برنامهها و
فعالیّتهای یونسکو ،تلقّی شوند.
به طور کلّی ،هدف یونسکو از ایجاد رابطه و همکاری با سازمان های غیردولتی بینالمللی ،افزایش
ارتباط و همکاری بین ملّتها در سطح بینالمللی ،جهت نیل به هدف اصلی خود که حفاظت از
صلح و امنیّت بینالمللی است ،میباشد؛ چراکه از طریق این سازمانها ،میتواند باعث همکاری و
ایجاد ارتباط میان کشورهای مختلف و از این طریق ،باعث نزدیکی و اتّحاد هرچه بیشتر میان آنها
گردد .همکاری و ارتباط کشورها به خصوص در زمینههای تحت صالحیّت یونسکو باعث تشکیل

زنجیرۀ مستحکمی ،میان آنها خواهد شد که به راحتی ،گسستنی نخواهد بود.
 -7مبحث دوّم :چالشهای سازمان یونسکو
اگرچه یونسکو ،ذاتاً سازمانی مستقل ،محسوب میشود با این حال ،با محدودیّتهایی روبرو میشود
که ریشه در حاکمیّت دول عضو دارد .بر این اساس ،تفاهم یا عدم تفاهم با دول عضو ،تنها معیار
موفقیّت یا ناکامی سازمان در رسیدن به اهداف و انجام وظایفش ،قلمداد میشود .سازمان یونسکو
که دارای آرمانی ایدهآل ،یعنی حفظ صلح و امنیّت بینالمللی از طریق آموزش ،افزایش آگاهی و
همکاری ملّتها میباشد ،در اجرای اهداف خویش به واسطه مسائلی همچون اصل عدم مداخله ،فقر
توسعۀ فرهنگی ،فقدان فرهنگ دموکراسی و مسائلی از این قبیل ،دچار مشکل میشود که در این

مبحث ،به بررسی آنها میپردازیم:
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-5-7گفتار اوّل :اصل عدم مداخله

موضوع دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تا پیش از تصویب منشور ملل متّحد ،از جمله
موضوعاتی بود که با توجّه به آزادی عمل کشورها در توسّل به زور و آغاز جنگ با دیگران،
ممنوعیّت و محدودیّت عام و مشخصّی نداشت .لذا دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی دیگران،
تابع اراده ،خواست ،منافع و قدرت کشور مداخلهگر از یک سو و مانع و قدرت کشور هدف مداخله از
سوی دیگر بود .سوای از این چارچوب ،تنها مالک موجود ،قراردادها ،پیمانها و معاهدات دو جانبهای
بود که در زمینههایی چون عدم تعرض ،دوستی و اتّحاد میان کشورها منعقد میگردید و بعضاً در
دورهای کوتاه ،موجبات عدم دخالت دولتها در امور داخلی یکدیگر را فراهم میآورد .اصل عدم
مداخله در سیاست داخلی دیگر کشورها ،یکی از اصول اعتقادی حکومتها ،پژوهشگران و سازمانهای
بینالمللی است .با تصویب منشور ملل متّحد برای نخستین بار ،ممنوعیّت دخالت در امور داخلی
سایر کشورها ،صریحاً مورد اشاره قرار گرفت .متعاقب این موضوع ،مجمع عمومی سازمان ملل متّحد
نیز طی قطعنامهها و اعالمیههای متعدّد ،بر لزوم رعایت این اصل ،تأکید کرد .با توجّه به اینکه
یونسکو ،یک مرجع بشری در حیطۀ وسیع آموزشی ،علمی و فرهنگی میباشد؛ این ،یک امر عادی
است که از نیلِ به تمام اهداف خود ،قاصر باشد؛ زیرا این اهداف ،به اندازه تواناییهای خلّاق ذهن
بشری ،نامحدود است .امّا اگر یونسکو به نحو مناسبی ،به عنوان وسیلهای محسوب شود که بهواسطۀ
آن ،مردم بتوانند از طریق دولتهایشان روی اهداف با اهمیّت زیاد ،توافق یابند و سپس راهنمای
عملی حصول به این اهداف مشترک را مورد تدبیر قرار دهند ،شایستۀ رسیدن به اهدافش میباشد.
در این خصوص ،اصل عدم مداخله ،یکی از مواردی است که مردم میبایست در مورد اهداف
اساسی ،جهت پیشرفت و ترقّی کشور و جامعهشان ،از میان بردارند.
به طور کلّی ،مبنا و شالودۀ اصل عدم مداخله را باید در اصول حاکمیّت ،تساوی کشورها و عناصر
به وجود آورندۀ نظم حقوقی بینالمللی جستجو کرد .اصوالً شناسایی اصل حاکمیّت ،به معنی
استقالل و آزادی کشورها از هر گونه سلطۀ خارجی در تعیین سیاستهای داخلی و خارجی خویش
و تساوی کشورها بر طبق قانون است که مجاز بودن مداخالت طرفهای ثالث را منتفی میکند .با
این حال ،قلمرو قاعده ممنوعیّت مداخله در امور داخلی کشورها از سوی سایر کشورها و سازمان-
های بینالمللی ،هنوز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار میرود .تفاسیر متفاوت و مختلفی
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از منشور سازمان ملل متّحد که یک معاهده و موافقتنامۀ همگانی و جهانی است صورت میگیرد و
کشورها ،دولتها و حقوقدانان مختلف ،برداشتها و تفاسیر مختلفی از منشور ،ارائه میدهند .به
طور کلّی هر یک بر اساس منافع و مصالح خود ،تفسیر میکنند که این امر ،میتواند بر پیچیدگی و
وخامت اوضاع بیافزاید و موجب مداخلۀ بعضی کشورها و سازمانها در امور کشورهای دیگر شود.
عدّهای با تفسیر موسع منشور سازمان ملل متّحد ،درصدد هستند تا اختیارات و وظایف وسیعی را
به سازمان ملل متّحد و باالخصّ ،شورای امنیت دهند تا در همۀ امور بینالمللی ،دخالت کند که
اینها بیشتر کشورهای بزرگ هستند .در مقابل ،بعضیها با تفسیر مضیق منشور سازمان ملل متّحد
درصدد هستند که اختیارات و وظایف محدودی که دقیقاً در منشور ،قید شده را به این سازمان
بدهند تا در همۀ امور جهانی و امور داخلی کشورها به هر بهانهای ،مداخله صورت نگیرد .با این
حساب ،پذیرش تفسیر مضیق و محدود از قلمرو و اصل عدم مداخله ،منجر به این میگردد که اگر
نه به شکل عام ،حدّاقل تحت شرایط و اوضاع و احوال معین که به خوبی توصیف و مشخص شده
باشد ،جایی را برای مداخالت بینالمللی در امور داخلی کشورها در نظر بگیریم .امّا توصیف مجاز
بودن مداخالت بین المللی به این شکل که باید در منشور سازمان ملل متّحد دقیقا قید شده باشد،
نشان میدهد که در حال حاضر ،هیچگونه اجماع نظری در خصوص معیار اوضاع و احوال مشخص و
اینکه چه اقداماتی در جریان مداخله قانونی ،شناخته میشود وجود ندارد .با تصویب منشور ملل
متّحد و درج ممنوعیّت دخالت در امور داخلی سایر کشورها در ذیل بند  5مادّۀ  9منشور ملل
متّحد ،سازمان ملل ،به عنوان رکنی که وظیفۀ نظارت و اجرای این سند بینالمللی عام و جهان-
شمول را بر عهده دارد ،ماموریّت یافت که با ایجاد بستری الزم برای همکاری میان کشورهای عضو،

امکان نیل به اهداف منشور را فراهم کند .این بند ،بیان میدارد:
« هیچیک از مقرّرات مندرج در این منشور ،ملل متّحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جز
صالحیّت داخلی هر کشوری است ،دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم ،نمیکندکه چنین موضوعاتی را
تابع مقررات این منشور قرار دهند .لیکن این اصل،به اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم،
لطمه وارد نخواهد آورد»
شارل روسو معتقد است که مداخله ،نفوذ یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر است
برای واداشتن آن کشور به انجام یا عدم انجام عملی یا پرداخت خاصی که در این زمینه ،کشور
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مداخلهگر با اعمال انواع فشار اعمّ از سیاسی ،اقتصادی ،روانی ،نظامی ،میکوشد نظر خود را تحمیل
کند .این تعریف ،شامل سازمانهای بینالمللی نیز میشود .سازمان یونسکو ،به عنوان یکی از
مؤسّسات تخصصی سازمان ملل متّحد که وظیفه حفاظت و حراست از صلح و امنیت بین المللی را
از طریق آموزش و ایجاد همکاریها بین کشورهای عضو دارد ،نیز از این اصل ،مستثنی نیست.
قطعا ًآموزش ،فرهنگ ،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی ،ارتباطات از جمله اموری هستند که به مسائل
درون مرزی هر دولت ،مربوط میشود و در ید دولتمردان و حکومتهای داخلی ،قرار دارد که
نمیتوان بدون مجوّز در این امور ،دخالت کرد .در این زمینه ،تا زمانیکه دولت عضو یا حتی غیر
عضو سازمان یونسکو ،رضایت نداشته و مجوز صادر ننماید؛ هر گونه پیشنهاد یا دخالتی در این امور،
میتواند از سوی کشور مزبور به استناد بند  5مادّۀ  9منشور ،تحت عنوان اصل عدم مداخله ،غیر قابل

قبول واقع شود .زیرا که این موارد ،جزء اموری هستند که در صالحیّت ذاتی کشورها ،قرار دارند .
این چالش ،یکی از اصلیترین چالشهای سازمان یونسکو در اجرای رسالت اصلی خویش ،میباشد.
یونسکو که قائل به برابری و آزادی زنان و مردان ،علیالخصوص در امر آموزش ،میباشد؛ چگونه
میتواند در جامعه سنّتی همچون عربستان سعودی که برای زنان ،حقِّ آموزش ،قائل نیست؛ برنامههای
آموزشی خود را که از جمله بخشهای مهم یونسکو هستند را پیاده کند؟ قطعاً هرگونه اقدامی از
سوی سازمان ،واکنش جدّی دولتمردان سعودی و امثال آن را در برخواهد داشت .چرا که این
مسأله در صالحیّت ذاتی داخلی آن کشور ،قرار دارد .در حوزۀ فرهنگ نیز وضع به همین منوال
است .احترام به فرهنگها و حفظ آنها و تضمین اینکه فرهنگهای مختلف به یکدیگر احترام
گذارند و برای حفظ یکدیگر بکوشند؛ بهگونهای که در عین تعادل و نزدیکی ،تنوّع و وحدت آنها
حفظ شود ،از وظایف اصلی سازمان یونسکو میباشد .امّا در جامعۀ بستهای همچون افغانستان که
طالبان ،هیچ نوع فرهنگ و سنّتی غیر از فرهنگ خود را قبول ندارند؛ چگونه میتوان تنوّع فرهنگی
را ترویج دادو مردم را با فرهنگهای مختلف ،آشنا کرد؟ در این حوزه نیز واضح است که هر اقدامی
از سوی سازمان یونسکو با واکنش تند و سریع دولت افغانستان به ویژه سران طالبان ،روبهرو خواهد
شد .مثال دیگری که میتوان زد در حوزه ارتباطات و اطالع رسانی است .برنامه ارتباطات و اطالع
رسانی که ملهم از اساسنامه یونسکو است و هدف اصلی یونسکو ،ایجاد جامعهای دانش محور بر
اساس دسترسی آزاد به اطّالعات و ارتباطات میباشد ،امّا چگونه یونسکو میتواند این رسالت خویش
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را در جامعهای همچون کره شمالی که حقِّ دسترسی آزاد به اینترنت ،برای همگان ،وجود ندارد
اجرا کند؟ یا در جوامع دیکتاتوری که افراد تحت دستور فرد دیکتاتور هستند و از آزادی بیان و
اطّالع رسانی همگانی به دور هستند؛ سازمان یونسکو که یکی از اهداف اصلی آن ،ترویج آزادی بیان
و اطّالعات جهت نیل به صلح و امنیت بینالمللی است ،چگونه میتواند اهداف خویش را بدون
مجوّز دولت حاکم بر آن سرزمین ،پیاده کند؟
صاحبان قدرت و منافع ،هم در سطح ملّی و هم بینالمللی ،هرگز به این حقیقت که دیگری نیز حق
دارد و یا سخنی برای گفتن دارد ،گردن نمیگذارند و پیوسته در تالش هستند تا موقعیّت برتر
خویش را تحکیم بخشیده و از موضع قدرت ،به توجیه رفتار خود بپردازند .در واقع این افراد ،در
مقابل هرگونه واکنش سازمانهای بین-المللی یا سازمانهای حقوق بشردوستانه با ادّعای اصل عدم

مداخله ،به مقابله بر میخیزند و اینگونه فعالیّتها را تحت صالحیت داخلی خود ،فرض میکنند .
نتیجهگیری
اگرچه سازمان یونسکو در اجرای اهداف خود با مشکالت و موانعی همچون اصل عدم مداخله ،فقر توسعه
فرهنگی و یا فقدان فرهنگ دموکراسی ،روبهرو میشود؛ امّا از سویی دیگر ،دست به راهکارهایی میزند
که اگرچه این موانع را بهطور کلّی ،از بین نمیبرند ،حدّاقل بخشی از این نقاط ضعف را پر میکنند؛
از طریق جهانی کردن جامعه اطّالعاتی ،سعی در افزایش آگاهی و دانش مردم دارد و سوادآموزی
جهانی ،از اصلیترین دغدغههای یونسکو ،محسوب میشود .از طریق گفتگوی میان تمدّنها ،تالش
میکند که ملّتها را با فرهنگهای مختلف ،آشنا کرده و از این طریق باعث نزدیکی هرچه بیشتر
ملّتها به هم شود .از طریق ارتباط و همکاری با سازمانهای غیردولتی بینالمللی ،بر فعالیّتها و
کارکردهای خویش ،در حوزههای تخصّصیاش میافزاید .از طریق این فعالیتها و راهکارها است که
سازمان روز به روز به هدف آرمانی و غایی خویش که همان حفاظت از صلح و امنیّت بینالمللی
است؛ نزدیکتر میشود .قطعاً چنین صلحی که از طریق همکاری و ارتباط میان ملتها ،افزایش
آگاهی و شناخت مردم با فرهنگهای مختلف ،ایجاد میشود؛ تأثیری دوچندان دارد نسبت به

صلحی که از طرق نظامی وحتّی قضایی ،ایجاد میشود .
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صلح و امنیّت بینالمللی ،دارای دو مفهوم منفی و مثبت میباشد؛ امّا در این پژوهش ،هر دو مفهوم
مثبت و منفی را در بر میگیرد .یعنی نه تنها صلح و امنیّت در فقدان جنگ و خشونت ،به وجود
میآید ،بلکه باید ملّتها با یکدیگر دارای روابط دوستانه و همکاریها در سطح اعالی خود ،باشند.
چنین صلح و امنیّتی با حقوق بشر ،دارای ارتباط مستقیم است .در واقع میتوان گفت داشتن صلح
و امنیّت بدین معنا ،از اساسیترین حقوق بشر ،محسوب میشود که سایر حقوق بشری ،نظیر حق
بر توسعه ،آزادی و نظیر اینها ،در سایۀ وجود این حق ،شکل گرفته و توسعه مییابند .صلح و

امنیّت تنها در جوامع دموکراتیک که آزادی بیان و برابری شهروندان وجود دارد ،به وجود میآید .
سازمان ملل متّحد که وظیفه اصلیِ حفاظت از صلح و امنیّت بینالمللی را به عهده دارد ،طبق
اساسنامهاش این وظیفۀ مهم را بر دوش شورای امنیّت گذاشته است .امّا شورای امنیّت ،زمانی وارد
عمل میشود که علیه صلح و امنیّت ،تهدیدی جدّی شده باشد؛ یا صلح و امنیّت ،نقض شده باشد یا
اینکه علیه آن ،تجاوزی صورت گرفته باشد .امّا در این پژوهش ،ما به دنبال صلح و امنیّتی هستیم
که به راحتی قابل نقض شدن نباشد .برای نیل به این هدف ،بایستی که پایههای صلح و امنیّت،
چنان قوی باشد که با هر تهدیدی نلغزد و این ،میسّر نمیشود مگر از طریق ایجاد ارتباط و
همکاری میان ملّتها .یکی از مهمترین طریق ایجاد صلح و تفاهم میان ملّتها ،ایجاد همکاری در
قلمروهای تعلیم و تربیت ،علم و فرهنگ ،میباشد .همکاری بینالمللی در قلمرو امور فرهنگی و
آموزشی از آن روی مفید مینماید که راههای تفهیم و تفاهیم متقابل ملّتها را هموار میسازد و به
پیشرفت و گسترش علوم و در نهایت ،توسعه آموزش همگانی ،کمک میکند .در این راستا نقش

سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متّحد(یونسکو) به وضوح ،قابل درک است .
سازمان یونسکو از طریق توسعۀ همکاریهای فرهنگی بین ملّتها ،به برقراری صلح ،کمک میکند.
این سازمان به طور تخصّصی ،همکاریها و روابط بین ملّتها را در پنج زمینه آموزش و پرورش،
علوم طبیعی ،علوم اجتماعی ،فرهنگ و ارتباطات و گسترش روابط خارجی ،افزایش میدهد و از این
طریق ،به هدف اوّلیه خویش که همانا افزایش همکاری میان ملّتها و در نتیجه ،حفظ صلح و
امنیّت بینالمللی ،نزدیکتر میشود .یونسکو در این راه ،انقالبی را آغاز کرده و قصد دارد تا از طریق
افزایش آگاهی و همکاری میان ملل ،با فرهنگهای مختلف ،به هدف نهایی خویش دست یابد .یونسکو
بهعنوان یک مرجع جهانی علم و فرهنگ ،مکان مناسبی برای تبادل آرا و نظریات بینالمللی ،قلمداد
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میگردد ،و در این عرصه ،امکان برقراری بیشتر نمایندگان کشورها و نخبگان جهان ،وجود دارد تا
ضمن تبادل نظر ،به تبیین مواضع و دیدگاههای خود بپردازند .هرچند این امکان در دیگر مؤسّسات
تخصّصی وابسته به سازمان ملل ،وجود دارد؛ امّا هیچکدام از آنان ،جایگاه رفیع علمی و فرهنگیای
همانند یونسکو را ندارند و از این جهت ،این سازمان نسبت به دیگر مؤسّسات تخصصی ،برتری
ویژهای دارد .در یونسکو این امکان ،وجود دارد تا با تقویت جریان علمی و روشنفکری ،از سیاسی
شدن آن و اینکه حربهای شود که حکومتهای دیکتاتور از آن ،برای اعمال نیّات شوم خود بر
مردم ،استفاده کنند؛ جلوگیری شود و در مقابل ،نقش تخصّصی علم ،فرهنگ ،آموزش و ارتباطات،
پررنگتر گردد .شاید بتوان گفت که اقدامات یونسکو در این راه ،اگر بیشتر و مؤثّرتر از اقدامات
سازمان ملل نباشد؛ قطعا کمتر هم نیست .زیرا در دنیای امروزی ،صلحی که بر اساس دوستی و
همکاری میان ملّتها ،ایجاد میشود؛ به راحتّی توسط طرفین ،قابل نقض شدن نیست .با این وجود،
یونسکو در راستای اجرای برنامههای خویش ،با مشکالتی مواجه میشود که پیشنهاد میگردد
کشورها به یونسکو به عنوان کانون و اتاق فکر سازمان ملل متّحد ،بنگرند و آشنایی با سازمان
یونسکو و اقدامات آن را در سطوح ملّی ،نهادینه کنند که انجام این امر ،دست کمیسیونهای ملّی
یونسکو را در هر کشور میبوسد .این کمیسیونها بایستی به تعداد دفاتر و نمایندگیهای خود در
کشوری که در آن ،مستقر هستند بیفزایند و مردم را با این سازمان ،بیشتر آشنا کنند؛ انتشارات و
مجلّات یونسکو را در سطح کشور در اختیار عموم ،قرار دهند .قطعاً در صورتیکه مردم با این
سازمان و اقدامات تأثیرگذار آن بر صلح و امنیّت بینالمللی آشنا شوند ،به حمایت از آن برخواسته و
موانع موجود در سطح ملّی برای اجرای این اهداف را از طریق نمایندگانشان ،برطرف خواهند کرد؛

به امید آن روز.
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 -77فلسفی ،هدایت اهلل ،شورای امنیت و صلح و جهانی ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،8سال .2397
 -72فدریکو مایور ،آموزش مسئولیتی همگانی ،مجله پیام یونسکو ،شماره  ،342سال سیام ،اسفند .2352
 -79فورنیه ،فرانسین ،گزارش همایش آشنایی با یونسکو و کمیسیون ملّی یونسکو در ایران و راه های

همکاری آنها ،کمیسیون ملّی یونسکو-ایران.2359 ،
 -73قمری ،داریوش ،همبستگی ملّی ،مؤسسه نشر مطالعات ملّی ،تهران.2384 ،
 -74قراگزلو ،محمد ،گفتگوی تمدّن¬ها ایده فراموش شده ،نشریه سیاسی – اقتصادی ، ،شماره

286و ،267تیر و خرداد .2389
-77کاسسه ،آنتونیو ،نقش زور در روابط بینالملل ،ترجمه مرتضی کالنتریان ،انتشارات آگه ،تهران.2357 ،
-79کابزودو ،آلیشیا ،صلح عادالنه و آموزش صلح ،مجمع جهانی صلح اسالمی (منتخب مقالۀها)،

تهران ،سال .2362
 -75کلییار ،کلود آلبر ،سازمانهای بینالمللی از آغاز تا به امروز ،ترجمه هدایت اله فلسفی ،نشر

فاخته ،تهران.2352 ،

