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سازمان

					علمي و فرهنگي ملل متحد (یونسکو)
آموزشي،
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

• آموزش:

آموزش برای همه ،برنامه ریزی و آمار در نظام آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و کتب درسی ،سوادآموزی،
یادگیری مادام العمر ،دهه آموزش برای توسعه پایدار ،آموزش فنی و حرفه ای ،بهداشت در مدارس ،تربیت
بدنی و ورزش ،آموزش قبل از دبستان ،آموزش عمومی و عالی ،آموزش زبان های خارجی ،نقش هنر در آموزش،
آموزش های پیش گیری از ایدز و مواد مخدر ،آموزش حقوق بشر ،آموزش مدیریت حوادث غیرمترقبه.

• علوم طبیعی:

مدیریت پایدار آب ،علوم مربوط به تنوع زیستی ،اکوسیستم و زمین ،علوم پایه و علوم مهندسی ،سیاست گذاری
در علم برای توسعه ،اقیانوس شناسی و خطرات متوجه محیط آبی ،آمادگی در برابر بالیای طبیعی و انرژی های
تجدیدپذیر.

• فرهنگ:

تنوع فرهنگی ،میراث جهانی ،میراث ملموس و غیرملموس ،صنایع دستی ،گفتگوی بین فرهنگ ها و بین
مذاهب ،هنر و خالقیت ،حق انحصاری مالک نسبت به اثر ،گردشگری فرهنگی و موزه ها.

• ارتباطات و اطالعات:
دسترسی به اطالعات ،آزادی بیان ،توسعة رسانه ها ،برنامه های بین المللی برای توسعة ارتباطات )IPDC( ،

اطالعات برای همه و کم کردن فاصله دیجیتالی.

• علوم اجتماعی وانسانی:

اخالق در علوم ،حقوق بشر ،فلسفه ،فقرزدایی و تحول اجتماعی.

• زمینه های مشترک:

جنسیت ،جوانان ،اچ آی وی/ایدز ،فرهنگ صلح ،گفتگوی بین تمدن ها.
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فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

• تأسیس در  16نوامبر 1945؛
• با هدف «ایجاد صلح در اذهان بشریت»؛
• ارتقای سیاست گذاری ،ظرفیت سازی و ارائه کمک های فنی در بخش های آموزش ،علوم ،فرهنگ و اطالعات و
ارتباطات؛
• دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در سال  2003تأسیس گردید که چهار کشور افغانستان ،ایران ،پاکستان و
ترکمنستان را پوشش می دهد.

آموزش:

برنامه ملی آموزش برای همه ( )EFAبه همراه تهیه و تدوین سند راهبردی  EFAو تأسیس دفتر  EFAو ارزیابی
میان دهه آن؛ همکاری ،ترجمه ،انتشار و توزیع گزارش جهانی پایش آموزش برای همه (2009 ،2008 )GMR
و  2010به زبان فارسی؛ تهیه سند راهبردی یونسکو برای حمایت از آموزش و پرورش ایران ()UNESS؛ تدوین
الگوی برنامه ریزی آموزشی در سطح ملی و استانی ( )ANPRO-Iranو آموزش برنامه ریزان آموزشی در سطح
ایران؛ راه اندازی و تجهیز مرکز پژوهشی فرهنگیان بم ( )BRTCو تأسیس مجتمع آموزشی نمونه بم ( )BMSCاز
طریق مشارکت ملی و بین المللی با تأکید بر آموزش فراگیر؛ تأسیس دفتر آموزش مدیریت حوادث غیرمترقبه در
بدنه وزارت آموزش و پرورش ایران در طرح ملی و استانی؛ ارتقاء سیاست گذاری ها و ظرفیت سازی نظام آموزشی در
برنامه آموزش برای توسعه پایدار؛ اجرای طرح روزنامه دیواری در مدارس و تهیه راهنمای مربوطه به زبان فارسی؛
اجرای مطالعه ( KAPدانش ،نگرش ،رفتار) در مورد اچ آی وی/ایدز ومواد مخدر در مدارس استان تهران؛ حمایت
از بازسازی سیستم آموزشی افغانستان شامل آموزش های فنی حرفه ای با همکاری وزارت آموزش و پرورش ایران.

علوم:

ارتقاء مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک ،به ویژه آب های مشترک با کشورهای همسایه؛ حمایت از
سه مرکز وابسته به یونسکو در ایران ،شامل مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری در تهران ،مرکز بین المللی قنات و
سازه های تاریخی آبی در یزد ،مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در اصفهان؛ ایجاد جایزه
بین المللی فن آفرینی شیخ بهایی و حمایت های فنی و ظرفیت سازی برای پارک های علم و فن آوری؛ درک بهتر و
سازگاری با اثرات تغییر اقلیم بر حوزه رودخانه ها؛ جمع آوری و مستند سازی سیستم های تاریخی آبی و کاربرد آنها
در حل مشکالت رو به رشد دنیای کنونی؛ بهبود مدیریت ن ُه ذخیره گاه زیست کره ایران و شناسایی زمینه های جدید
برای همکاری دراین خصوص؛ ظرفیت سازی در زمینه پیش آگاهی در برابر بالیای طبیعی؛ ارتقاء ژئوپارک ها؛ تأسیس
کرسی اخالق زیستی؛ تحقیق در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر توسط کرسی یونسکو؛ مشارکت مراکز پژوهشی
ایران در نشست آسیایی جنسیت و جوانان.

فرهنگ:

حمایت از ده اثر ثبت شده ایران در لیست میراث فرهنگی جهانی یونسکو و فهرست موقت میراث فرهنگی و طبیعی
ایران؛ طرح جامع مدیریت میراث جهانی یا آثار فهرست موقت؛ ظرفیت سازی در زمینه مدیریت میراث فرهنگی برای
مشاوران ملی ،متخصصان و سیاست گذاران؛ ظرفیت سازی جهت پاسداری ازمیراث ملموس و غیرملموس؛ آموزش
جهت تقویت مدیریت موزه ها و کنترل قاچاق غیر قانونی کاالهای میراث فرهنگی؛ ارتقاء گفتگوی بین فرهنگ ها و
بین مذاهب در منطقه؛ حمایت از توسعه ،بازاریابی و محافظت از صنایع دستی ،هنرهای سنتی و صنایع فرهنگی؛
ترویج و آموزش به منظور دستیابی به رویکردی یکپارچه جهت حفاظت از میراث ،مدیریت بالیا و توسعه شهری
پایدار.

ارتباطات و اطالعات:

استفاده از رسانه ها جهت مطرح نمودن مسایل مرتبط با توسعه و حمایت از رسالت های یونسکو؛ حمایت ازسازمان های
رسانه ای کلیدی که در گفتگوها و گردهمایی های منطقه ای و بین المللی شرکت می کنند؛ بزرگداشت روز جهانی
آزادی مطبوعات؛ ارتقاء استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات جهت پروژه های مبتکرانه برای جوانان ،علوم و
فن آوری ،و محافظت از محیط زیست؛ ارتقاء فعالیت های مرتبط با ”حافظة جهانی“ ؛ برگزاری کارگاه های آموزشی
روزنامه نگاری شامل بخش های فنی برای روزنامه نگاران و اهالی رسانه در مورد مسایل جهانی از قبیل تغییر آب و هوا،
اچ آی وی/ایدز ،مسایل زیست محیطی ،زمین لرزه و سایر بالیای طبیعی ،و کنوانسیون های یونسکو.
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