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نقش يونسکو در ترويج علم

س�ازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )يونس�کو( بر مبن�ای اصل همکاری ه�ای بین المللی 
مندرج در منش�ور ملل متحد، ب�ه منظور کم�ک به حفظ صل�ح و امنیت بین المللی تاس�یس ش�د. 
يکی از محورهای مهم فعالیت اين س�ازمان، هم�کاری در زمینه علمی بوده اس�ت که نقش عمده ای 
در تروي�ج عل�م در چارچ�وب عمومی س�ازی دان�ش، ظرفیت س�ازی انس�انی و نه�ادی، پژوهش و 
ارائه کمک های فنی داش�ته اس�ت. هدف اصلی اي�ن مقاله، تبیی�ن فعالیت های يونس�کو در زمینه 
عل�وم طبیعی و نق�ش آن در تروي�ج علم می باش�د. نوش�تار حاضر پ�س از ارائه تاريخچه تش�کیل 
يونس�کو و اه�داف و وظاي�ف آن، به بی�ان م�واردی از فعالیت ه�ای علم�ی – ترويجی آن س�ازمان 
در زمینه هاي�ی مانن�د محیط زيس�ت، تغیی�رات اقلی�م،آب و اقیانوس شناس�ی خواه�د پرداخت.

نسرين مصفا
دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

nmosaffa@ut.ac.ir

نقش یونسکو در ترویج علم

 1-مقدمه
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، يونسکو، 
 که در س��ال 1945 با هدف کمک به صل��ح و امنیت 
بین المللی، بر مبنای بند 3 از مادة يک منش��ور ملل 
متحد تشکیل شد، با همکاری میان اعضا و ديگر شرکای 
خود در سراسر جهان با انجام فعالیت های مختلفی در 
زمینه های مندرج در اساسنامه، در تحقق اين هدف مهم 

کوشیده است.
يکی از زمینه های مهم، همکاری »علمی« بوده است 
که يونس��کو آن را از طري��ق تولید، عمومی س��ازی و 
مبادلة دانش، ظرفیت سازی انسانی و نهادی، و نیز ارائه 
کمک های فنی در سراسر جهان پی گرفته است. اين 
فعالیت ها به نوبة خود به ترويج علم در میان جهانیان 
کمک کرده است. يونس��کو تنها کارگزاری تخصصی 
نظام ملل متحد اس��ت که نه تنه��ا واژة »علمی« را در 
نام خود دارد، بلکه وظیفة خاص��ي را برای ترويج علم 
دنبال مي کند. فعالیت های اين نهاد نقشی راهبردی در 
دستیابی به امنیت انسانی پايدار، رفاه بشريت و در نهايت 

صلح و امنیت بین المللی دارد.
هدف از اين مقاله تبیین نقش يونسکو در ترويج علم، در 
راستای اهداف کلی و وظايف مندرج در اساسنامه و حوزة 

فعالیت های آن است. البته واژة »علم« دارای دو زمینة 
طبیعی و اجتماعی است و سازمان نیز در هر دو زمینه 
فعال اس��ت. و اما، تأکید نوشتار حاضر بر علوم طبیعی 
است؛ با اين  همه، مبرهن است که ديگر فعالیت های اين 
سازمان نیز در عرصة آموزش، فرهنگ و ارتباطات، نتايج 
خود را در ترويج علم دارند که بايد به صورت جداگانه 

مورد بررسی قرار گیرند.

 2-تاریخچه
ريش��ه همکاری های فکری بین المللی، ب��ه برخی از 
فعالیت های س��ده نوزدهم میالدي بازمی گ��ردد، اما 
به صورت رسمی ش��ورای جامعه ملل در سال 1922، 
کمیت��ه ای را ب��رای هم��کاری فک��ری، متش��کل از 
متخصصان، تشکیل داد. پس از آن، بنا به پیشنهاد دولت 
 فرانسه به جامعه ملل، موسس��ه بین المللی همکاری 
فکری1 در سال 1924 با شش بخش تأسیس شد که دو 
بخش آن به روابط دانشگاهی، و بخش روابط و اطالعات 
علمی اختصاص يافت و موجوديت آن طی قطعنامه جامعه 
 ملل  در 24 س��پتامبر 1931 به رسمیت شناخته شد
1.The International Institute of Intellectual 
Cooperation.
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 )Volderrama,1995: 3(. هدف مؤسسه همکاری فکری، تحقق همکاری بین المللی برای تضمین 
پیشرفت کلی تمدن، رشد دانش بشری، به ويژه توسعه انتشار علوم، ادبیات و هنر و همچنین، ايجاد 
ذهنیتی برای حل وفصل مسالمت آمیز مسائل بین المللی بود که تا دهه 40 میالدی به فعالیت خود 

ادامه داد، تا آن که جنگ بر همه زمینه های همکاری سايه افکند )مرگانپور، 1377/11/14(.
گسترة آسیب هاي انسانی و خسارات مالی جنگ جهانی دوم نه تنها برای اروپايیان، بلکه برای 
جهانیان به اندازه اي وسیع بود که همة دولت ها در جس��ت وجوي راه هايي براي جلوگیری از 
وقوع دوبارة جنگ و برقراری صلح پايدار برآمدند. تأسیس سازمان تربیتی و فرهنگی ملل متحد، 
يونسکو، يکی از اين تالش ها بود. اين سازمان پیامد تشکیل کنفرانسی در سال 1942 با شرکت 
وزرای آموزش و پرورش دولت های متفق اروپايی، در بريتانیا، بود که پس از پايان جنگ، در انديشه 
دوباره سازی نظام های آموزشی خود به سر مي برد. اين تالش بر مبنای بند 3 از مادة 1 منشور ملل 
متحد به تشکیل يونسکو، به مثابة يک نهاد تخصصی در چارچوب فصول نهم و دهم آن انجامید 

)مصفا، 1390: 83(.
بند 3 از مادة 1 منشور ملل متحد، در اهداف خود، به حصول همکاری بین المللی در حل مسائل 
جهاني که دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی يا بشردوستی هستند، اشاره مي کند و 
بر احترام به حقوق بشر و آزادی های انسانی برای همگان، بدون تمايز در نژاد، جنس، زبان يا مذهب 

تأکید مي ورزد. اين هدف در مادة 55 منشور بیشتر تبیین می شود:
»با توجه به ضرورت ايجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر  

اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق 
می کند:

� باال بردن سطح زندگی و فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرايط پیشرفت و توسعه در 
نظام اقتصادی و اجتماعی؛

� حل مس��ائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مس��ائل مربوط به آنها و همکاری 
بین المللی فرهنگی و آموزشی؛

� احترام جهانی مؤثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تبعیض نژادی، جنسیتی، 
زبانی و مذهبی«.

سپس در ماده 56، دول عضو ملزم شدند که برای نیل به مقاصد يادشده در ماده 55 در همکاری 
با سازمان ملل متحد اقدامات فردی يا دسته جمعی به عمل آورند. يکی از اين اقدامات، تشکیل 
مؤسسات تخصصی است که يونسکو در چارچوب تمهیدات فصل نهم و دهم منشور سازمان ملل 
متحد شکل گرفت )مصفا، 1375(. البته همان گونه که از متن بند 3 از ماده 1 و همچنین ماده 
55 برمی آيد، واژه همکاری بین المللی علمی به صراحت بیان نشده است، ولی در عمل يونسکو 

در اين زمینه گام برداشته است.
بايد گفت که در آغاز، محدوده و بحث کنفرانس وزيران آموزش و پرورش متفق تنها در مسائل 
آموزشی خالصه می شد، اما اندکی بعد وزيران دايرة بحث خود را به مسائل فرهنگی نیز گسترش 
دادند. ش��ماري از متخصصان نیز اصرار می کردند که سازمان افزون  بر فعالیت هاي آموزشی و 
فرهنگی، بايد جنبة علمی مسائل را نیز درنظر بگیرد. بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی 
ژاپن از س��وي اياالت متحد امريکا، اهمیت موضوعات علمی را نمايان کرد. رئیس کمیس��ون 
مقدماتی کنفرانس نیز معتقد بود که: » . . . مهم است که آنها ]دانشمندان[ بايد با انسانیت ارتباط 
نزديکي بیابند و احساس کنند که براي نتايج کارشان در برابر بشريت مسئولیت دارند« )مرگانپور، 
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1377( و اعتقاد او بر اين است که پس از پايان جنگ، 
هیچ دانشمندی نیست که به کاربرد اجتماعی کشفیات 

.)Mayor, 1997:109( خود عالقه مند نباشد
ايده اولیه کنفرانس و توجه آن به تش��کیل سازمانی با 
محوريت فرهنگ و آموزش، با پشتیبانی دانشمندانی 
مانند جوزف نیدهام، استاد بیوشیمی دانشگاه کمبريج و 
ديگر چهره های علمی، کنفرانس را به ذکر واژه »علمی« 
در عنوان سازمان و فعالیت در زمینه علمی متقاعد کرد 

.)Singh,2011: 13(
طبیعی است بر مبنای اساسنامه يونسکو، حفظ، افزايش 
و اشاعه، ترويج و کاربرد فعالیت های علمی، توانايی های 
انسان را افزايش می دهد و موجب بهبود شرايط زندگی 
می گردد. تاريخ بشريت، حاکی از پیشرفت مستمر دانش 

بوسیله بشر بوده است.
اساسنامه يونسکو در نوامبر سال 1946 پس از الحاق 
بیست کش��ور الزم االجرا شد و نخس��تین کنفرانس 
عمومی آن در پاريس، با حضور سی کشور، برگزار گرديد 

)مصفا، 1390: 84(.
ماده 1 اساسنامه س��ازمان، هدف يونسکو را کمک به 
صلح و امنیت جهان، از طريق ترويج تشريک مساعی در 
میان ملل � در امور تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ � به 
منظور تقويت احترام جهانی به عدالت، حاکمیت قانون، 
حقوق بشر و آزادی های اساسی براي همگان مي داند 
که در منشور ملل متحد، بدون تمايز در نژاد، جنس، 
زبان، مورد تأکید قرار گرفته است. بر مبنای اين هدف، 
يونسکو طبق بند 2 از ماده 1 اساسنامه خود، وظايف زير 

را عهده دار شده است:
1 � تشريک مساعی در پیشبرد آگاهی متقابل و تفاهم 

میان مردم از طريق رسانه های گروهی؛ بدين  
منظور، توصیه آن دسته از قراردادهای بین المللی که 

ممکن است برای ترويج جريان آزاد انديشه از  
طريق کالم و تصوير الزم اند، توصیه شده است.

2 �  ايجاد تحرکی تازه در تعلیم و تربیت عمومی و نشر 
فرهنگ؛

1 -2- از طريق تشريک مساعی میان ملل برای پیشبرد 
انديشه تساوی، فرصت تحصیلی بدون توجه به نژاد، 

جنس يا هرگونه تمايز اقتصادی و اجتماعی.
2-2- از طري��ق پیش��نهاد مناس��ب ترين روش های 

آموزشی، برای آماده کردن کودکان جهان درپذيرش 
آزادانه مسئولیت ها.

3-2- حفظ، افزايش، ترويج و اشاعه علمی؛
1-3-2- از طريق تضمی��ن، حفظ و حمايت از میراث 
جهانی کتاب ها و آثار هنری و يادگاری های تاريخی و 
علمی و توصیه کنوانسیون ها بین المللی الزم به ملت های 
ذی ربط با تشويق همکاری میان آنها در تمام رشته های 
فعالیت های معنوی، ازجمله مبادله بین المللی افراد فعال  
در زمینه های آموزش و پرورش و علم و فرهنگ و مبادله 
انتشارات، موضوعات هنری، علمی و ديگر موضوعات 

دانش محور.
2-3-2- از طريق ابداع روش های همکاری بین المللی 
به منظور دسترسی مردمان همة کشورها به مطالب 

منتشرشده از سوی هريک از آنها )مصفا، 1375(.
مواد فوق در کنار ديگر مواد اساسنامه يونسکو، مبین 
اين مهم هستند که همکاری های علمی در نهايت به 
ترويج علم منجر می شوند. يونسکو اين مهم را از طرق 
مختلف، مانند زمینه سازی و تصويب اسناد بین المللی 
برای همکاری علمی، تدوين و اجرای برنامه های علمی، 
تأس��یس مراکز علمی، پژوهش های علم��ی و بويژه 

عمومی سازی علم و دانش دنبال کرده است.
با توج��ه به اهمی��ت ترتیب��ات حقوقی ب��رای انجام 
فعالیت های يونسکو بر مبنای اساسنامة آن، اين سازمان 
به وي��ژه در دهة اولیه فعالیت خود، ب��ه تدوين موازين 

حقوقی و تالش برای الزم االجرا شدن آنها دست زد.
به طور کلی، اين موازين در ش��کل کنوانس��یون ها و 
توصیه نامه های يونسکو بر مبنای ماده چهار اساسنامه 

تدوين شده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 3-اس�ناد حقوقی مرتبط ب�ا همکاری های 
علمی سازمان

1- موافقت نامه تسهیل انتش��ار بین المللی کاالهای 
سمعی و بصری با ماهیت آموزشی، علمی و فرهنگی1. 
اين توافقنامه در سال 1948 برای تبادل آزاد عقايد و 

دانش بین مردم جهان به تصويب رسید.
2� موافقت نام��ه واردات کاالهای آموزش��ی، علمی و 
1. Agreement For Facilitating the International 
Circulation of Visual and Auditory Materials of an 
Educational, Scientific and Cultural Character.

نقش يونسکو در ترويج علم
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فرهنگی )1950(1. هدف اصلی اين سند لغو عوارض گمرکی و رفع موانع تجاری بود که از تحقق 
معاوضات مطلوب جلوگیری می کنند. حیطة سند مورد نظر بر خالف توافقنامة قبلی، به موارد 
سمعی و بصری محدود نمی شود، بلکه انواع کاالهای ديگر را هم دربرمي گیرد. اين موضوعات به 

پنج دسته تقسیم می شوند.
1-کتاب ها، نشريات و اسناد؛

2- کارهای هنری با ماهیت آموزشی، علمی و فرهنگی؛
3-کاالهای سمعی و بصری با همان ماهیت در مواردی که به مؤسسات مورد نظر سپرده می 

شوند؛
4-کااليی ها برای نابینايان؛

5-دستگاه ها و اسناد علمی در مواردی که به مؤسسات مورد نظر سپرده می شوند.
يونسکو با تصويب دو موافقت نامه باال و پروتکل آن، قواعد مهمی را در زمینه تبادل بین المللی 

کاالهای علمی، آموزشی و فرهنگی که نقش عمده ای در ترويج علم دارند، بنیاد گذاشت.
3 � کنوانسیون علیه تبعیض آموزش )1960(2. طبیعی است با عنايت به نقش آموزش در ترويج 
و بهره بري از علم، رفع تبعیض در دستیابی به آن نیز مهم است. يونسکو با تصويب اين کنوانسیون 
که خواستار رفع تبعیض در آموزش، به ويژه برای زنان، بوده است، گام مهمی در ترويج علم برای 
نیمی از جامعه بشری برداشت که متأسفانه در برخی از مناطق جهان از تبعیض های گسترده رنج 

می برند. اين کنوانسیون در سال 1962 الزم االجرا شد.
4 � کنوانسیون های منطقه ای مربوط به شناسايی مطالعات، ديپلم ها و مدارج تحصیلی در آموزش 

عالی3. 
5 � کنوانسیون مبادله بین المللی نشريات4 که می توانند سهم مهمی در ترويج علم داشته باشند. 
از منظر يونسکو، گسترش مبادله بین المللی نشريات برای تبادل آزاد عقايد بین مردم جهان 

ضروری است.
6 � کنوانسیون جهانی حق مؤلف5. اين کنوانسیون که در 1958 به تصويب رسید و در 1961 الزم  

االجرا شد، دارای سه ويژگی زير است:
1- ايجاد و گسترش اصل برابری نويسندگان خارجی و داخلی در سراسر جهان؛

2- ايجاد ترتیبات ويژه دربارة حق مترجم؛
3- تعیین حمايتی که دورة زماني آن، بیست و پنج سال پس از مرگ نويسنده باشد. در 1971 به  

منظور حمايت از کشورهای رو به توسعه، اين کنوانسیون مورد تجديد نظر قرار گرفت.
افزون  بر اسناد الزم االجرای پیش گفته، يونسکو تعدای توصیه نامه کنفرانس عمومی در زمینة 
علمی دارد که بسترساز ترويج علم اند. يکی از اين توصیه نامه ها درباره وضعیت محققان علمی 
1974 است که در ادامه مورد توجه کنفرانس سال 1979 ملل متحد درباره علم و فناوری برای 
توسعه قرار گرفت. اين توصیه نامه بر نقش محققان علمی در سیاست گذاری ملی تصريح مي  کند 
و به 9 شرط اساسی و ضروری در انجام تحقیق و آزمايش می پردازد. ديگری، توصیه نامه مربوط به 

1. Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials.
2.Convention against Discrimination in Education
3.International and Regional Conventions on the Recognition of Studies, Diplomas and 
Degrees in Higher Education
4.Convention Concerning the International Exchange of Publications
5.Universal Copyright Convention
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مؤثرترين روش های ايجاد موزه های قابل دسترس برای همه، با 
توجه به اهمیت نقش موزه ها در آموزش عمومی  و ترويج علمی 
موضوعات بوسیله موزه هاست که به تصويب يونسکو  رسیده 
است. از اين گذشته، می توان به برخی از توصیه نامه های ديگر در 
حوزة آموزش بزرگساالن، استانداردهای آماری دربارة نشر کتب 
و نشريه های ادواری، استانداردسازی بین المللی آمار کتابخانه، 

آمار آموزشی و همچنین آمار علم و فناوری اشاره کرد.
همان گونه که مالحظه مي شود، هرکدام از اين اسناد با عنايت 
به اهداف و سازوکارهای پیش بینی شده، نقش مهمی در ترويج 
علم به طور عام داشته اند. اکنون، با توجه به تأکید اين نوشتار، به 
فعالیت های يونسکو در زمینة علوم طبیعی مي پردازيم که به نوبه 

خود، به ترويج آن نیز  کمک می کند.

 4-فعالیت های یونسکو در زمینه علوم طبیعی
يونسکو فعالیت های خود را در شاخة علوم طبیعی، از طريق 
برنامه های بین المللی علوم طبیعی دنبال مي کند. بايد اشاره 
کرد که از ابتدای فعالیت يونسکو در اين عرصه، که با برنامة انسان 
و کرة مسکون آغاز شد، يکي از اهداف توجه به علوم طبیعی و 
در نتیجه، ترويج آن بوده است. اهداف اين برنامه بین المللی را 

می توان چنین برشمرد:
1- فراهم آوردن همکاری بین المللی،  شبکه سازی و تسهیم 

دانش؛
2- پژوهش و عمومی سازی دانش؛
3- ظرفیت سازی انسانی و نهادي؛

4- تدوين سیاست های مؤثر و زمامداری؛
5- ارائه ابتکارات آموزشی؛

6- تدارک امکانات و اجرای نظارت؛
7- فراهم کردن همکاری شمال � جنوب و جنوب � جنوب؛

8- پاس��خگويی به تقاضاهای اعضا برای دريافت کمک های 
فنی؛

9- افزايش آگاهی در زمینه های علمی در میان تصمیم گیران 
و عموم مردم.

تأکید يونسکو بر افزايش آگاهی و عمومی سازی دانش، مهم ترين 
عنصر در ترويج علم بوده است که آن را از طريق فعالیت هاي 
مختلف و تأکید بر موضوعات مهم و عالئق مشترک بشری در 
شاخة علوم طبیعی پي گرفته است. در ادامه، به مهم ترين اين 

موارد اشاره می کنیم.
ريشه های توجه بین المللی به موضوع پراهمیت توسعة پايدار، 

به کنفرانس 1968 يونسکو  بازمی گردد که در آن، دربارة چنین 
ضرورتي هشدار داد و بهره برداری بی رويه از طبیعت را زير سؤال 
برد. از آن زمان تاکنون، اين سازمان چندين برنامة بین المللی 
برای درک بهتر و مديريت منابع زمین تدوين کرده است. در 
اين باره می توان به برنامه بین المللی آب شناسی يونسکو توجه 
کرد. توجه به آب يکی از اولويت های اساسی يونسکو است. هدف 
از اين برنامه، فراهم آوردن دانش علمی، آموزش فنی، مشاوره 
و تعیین خط مشی الزم برای مديريت کارآمد و منصفانة اين 
منبع ارزشمند است. اين برنامه در تدوين موازين و راهبردهای 
پیشگیری از بروز مناقشات میان کشورها و درون جوامع، بر سر 

استفاده از منابع آب، تالش فزاينده ای دارد.
يونسکو برای ترويج علم در اين حوزه، موسسه آموزش آب خود 
را در دلفت هلند تأسیس کرده است که کانون شبکه جهانی 
برای ظرفیت س��ازی و آموزش عالقه مندان و کارشناسان به 
شمار مي رود؛ و همچنین، از طريق گزارش توسعه آب جهان، 
به ارائة آخري��ن اطالعات جامع می پ��ردازد. اين مجموعه در 
حقیقت راهنمايی برای بررسی وضعیت آب در جهان محسوب 
مي ش��ود و هرکدام از کارگزاری ها و کمیسیون های مرتبط با 
آب، به منظور تأمین هدف گسترده نظارت بر پیشرفت های 
حاصل در اهداف مربوط به آب در حیطه هايی نظیر بهداشت، 
غذا، بوم سامانه، ش��هرها، صنعت، انرژی، مديريت مخابرات و 
حاکمیت بر آب ها مطالبی ارائه می کنند. همچنین، يونسکو از 
طريق میزبانی 23 شريک ملل متحد که مجموعة برنامه ارزيابی 
آب جهان را تشکیل می دهند، به هدف ترويج علم در اين زمینه 

کمک می کنند.
افزون براين، بايد به کمیسیون مهم میان دولتی اقیانوس شناسی 
اش��اره کرد که ب��ا ايج��اد هماهنگ��ی می��ان پژوهش های 
کارگزاری های س��ازمان مل��ل متحد و همچنی��ن، دقت در 
پیش بینی وضع آب وهوا، پیش بینی پديده ال نینو و اعالم هشدار 
زودهنگام دربارة وقوع آب لرزه و طوفان ها، به نظارت دائمی بر 
وضعیت اقیانوس   ها می پردازد. اين کمیسیون همچنین به 
منظور درک بهتر مناسبات میان جريان های اقیانوس و آب وهوا، 
به ايجاد نظام جهانی نظارت بر اقیانوس ها، از طريق تجمیع داده 
های دريافتی از شناورهای ويژة کشتي ها و ماهواره ها اقدام می 
کند. از ديگر فعالیت های يونسکو در علوم طبیعی، برنامة بین 
المللی هم ارزی زمین شناسی است که با مساعدت اتحادية بین 
المللی علوم زمین شناسی، در بیش از 150 کشور، روش ارزيابی 
انرژی و منابع کافی را بهبود می بخشد. در عین حال، پاية دانش 

نقش يونسکو در ترويج علم
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فرآيندهای زمین شناختی سیارة زمین را گسترش مي دهد و از خطرهاي ناشی از باليای طبیعی 
در کشورهای رو به توسعه می کاهد.

در زمینه آگاه سازی عمومی بايد به برنامه انرژی های تجديدشونده اشاره کرد. يونسکو به منظور 
کمک به کشورهای در حال توسعه در فرآيند تدوين و اجرای برنامه های انرژی تجديدپذير، از 
جمله انرژی خورشیدی، و نیز افزايش آگاهی عمومی دربارة اهمیت و کارآيی اين نوع انرژی، 

فعالیت مي کند و از اين طريق، به ترويج علم در اين زمینه مبادرت می ورزد.
در خصوص نهادسازی های علمی که نقش اساسی در ترويج علم دارند، بايد به همکاری يونسکو و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، مرکز بین المللی فیزيک نظری عبدالسالم اشاره کرد که با برگزاري 
دوره هاي کارآموزی براي دانشمندان کشورهای رو به توسعه، به ترويج فیزيک و رياضیات و ديگر 
علوم روز در سرزمین های يادشده می پردازد. اين مرکز که مقر آن در تريست ايتالیاست، هر سال 
میزبان بیش از 4000 دانشمند و پايگاه چندين برنامه است. فرهنگستان علوم جهان سوم رابطة 
نزديکي با بیش از 600 دانشیار و پژوهنده اين مرکز دارد. البته يونسکو از ابتدای تاسیس خود، 
نقش سازنده ای در ايجاد و تقويت مؤسسات علمی غیردولتی داشته است که در اين میان می توان 
به تشکیل انجمن بین المللی  دانشگاه ها1 و همچنین اتحاديه جهانی محافظت از طبیعت و منابع 

.)Mayor, 1997:117( 2 اشاره کرد)طبیعی )اتحاديه جهانی محافظت از محیط زيست
در حال حاضر اولويت های فعالیت يونسکو در علوم طبیعی، موضوعاتی مانند جنسیت و علوم، 
دانش محلی و بومی و دولت های رو به توسعه و جزاير کوچک را دربرمی گیرد که اولويت بخشی به 
آنها و تولید دانش و آگاهی و عمومی سازی، سهم عمده اي در ترويج شان دارد. با توجه به اهمیت 
تغییرات اقلیم و تنوع زيستی و آمادگی برای مواجهه با بالياي طبیعي که آثار گستردة آن امروزه 
در سراسر جهان مشاهده می شود، توجه به اين موضوعات نیز، در دستور کار ويژة بخش علوم 
طبیعی يونسکو قرار گرفته است. توجه عالمانه به موضوع و انتشار گزارش هاي کارشناسی متعدد 
و همچنین، انجام فعالیت های مختلف که به آگاهی بخشي عمومی در اين زمینه می انجامد، در 
ترويج علمی آنها در گوشه و کنار جهان نقش تأثیرگذاري دارد. امروزه انتشارات و تارنمای يونسکو 
منابع علمی ارزشمندی اند که دسترسی به آنها امکان الزم را برای آگاهی سازی عمومی فراهم 

مي آورد.
يکی از موفقیت های يونسکو در عرصه ترويج علم، چاپ کتاب مرجع يونسکو3 است که با بیان 

اهمیت علوم و تعريف مفاهیم پايه علمی به زبان ساده، به فروش میلیونی دست پیدا کرده است.

 5-نتیجه گیری
تبیین اجمالی فعالیت های يونسکو در زمینة علوم طبیعی می تواند به درک اهمیت نقش اين نهاد 
بین المللي در ترويج علم کمک کند. يونسکو از آغاز فعالیت خود، در حقیقت نمايانگر آرزوهای 
جامعة بشری در خلق هنجارهای مورد نیاز برای صلح در جهان، و حمايت از اين هنجارها بوده 
است؛ آرزويي که آدمي همواره به شیوه هاي گوناگون در جست وجوی راه هاي تحقق آن بوده است. 
در يک ديدگاه آرمانگرايانة صرف که در مقدمة اساسنامة يونسکو بیان شده است، اين سازمان می 

1.International Association for Universities
2.International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, now Known 
as the World Conservation Union.
3. The UNESCO Source-Book for Science Teaching.
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کوشد تا با فعالیت های مختلف، دست يابي به صلح پايدار را امکان پذير سازد. با اين  همه، يونسکو 
نیز مانند بسیاری از سازمان ها و کارگزاری های بین المللی، در عین داشتن اهداف انسانی، تحت 
تأثیر قدرت هاي سیاسی، کمبود منابع، کارآمدي ناکافي و ديگر حواشی قرار دارد. نکتة مهم تر آن که 
يونسکو سازماني ارزشی است و زمینة اصلی کار آن، يعني فرهنگ، مفهومي بسیار چالش برانگیز 
در جهان معاصر است.همواره اين پرسش اساس��ی وجود داشته است که اين سازمان در عین 
تأثیر گرفتن از عوامل مختلف که البته همة نهادها از آنها متأثر مي شوند، چگونه مي تواند وظیفة 
مهم خود را که در مقدمه و هدف اساسنامه اش قید شده است، به اجرا درآورد. و در واقعیت امروز 
جهان، »صلح« چیست و راه های رسیدن به آن به روشني کدام اند؟ به نظر می  رسد که يونسکو 
با برنامه  ها و فعالیت  های مختلف، در زمینه  های وسیعي در جست وجوی اين موهبت است که 
علوم طبیعی نیز يکی از اين زمینه هاست. طبیعی است اهمیت کار و دستیابی به آن فراتر از صرف 
انجام برنامه ها و اعالم و انتشار آنها در سطح بین  المللی باشد، ولیکن سازمان توانسته کم وبیش در 
علوم طبیعی اقداماتی انجام دهد که دست کم در آگاهی بخشی عمومی مؤثر بوده اند. مخاطرات 
پیش روی بشر و لزوم مواجهة علمی و اخالقی با آنها، يونسکو را وادار به فعالیت هايی می کند که 
در هر زمینه اي به انجام وظايف اش کمک کند. البته اين مهم بايد به کاهش شکاف میان شمال و 
جنوب و در حقیقت ساختن پلی میان شمال و جنوب و شرق و غرب جهان، برای گسترش دانش 
و آگاهی و آموزش چگونگی رويارويي با چالش ها، بینجامد. آموزش در اين زمینه چاره ساز است 
و توانايی بهره مندی از علم ضرورت دارد. در نهايت، ترويج علم از جملة راه های مناسبي است که 

بسترساز آيندة مطلوب بشر بر اساس معیارهای انسانی به شمار مي رود. 

کوشد تا با فعالیت های مختلف، دست يابي به صلح پايدار را امکان پذير سازد. با اين  همه، يونسکو 
نیز مانند بسیاری از سازمان ها و کارگزاری های بین المللی، در عین داشتن اهداف انسانی، تحت 
تأثیر قدرت هاي سیاسی، کمبود منابع، کارآمدي ناکافي و ديگر حواشی قرار دارد. نکتة مهم تر آن که 
يونسکو سازماني ارزشی است و زمینة اصلی کار آن، يعني فرهنگ، مفهومي بسیار چالش برانگیز 
در جهان معاصر است.همواره اين پرسش اساس��ی وجود داشته است که اين سازمان در عین 
تأثیر گرفتن از عوامل مختلف که البته همة نهادها از آنها متأثر مي شوند، چگونه مي تواند وظیفة 

علوم طبیعی اقداماتی انجام دهد که دست کم در آگاهی بخشی عمومی مؤثر بوده اند. مخاطرات 

نقش يونسکو در ترويج علم




