سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی
ملل متحد (یونسکو)

غیردولتی گوناگون در زمینه های فرهنگ ،علوم انسانی؛
اجتماعی و طبیعی ،ارتباطات و اطالعات چنان که در ذیل آمده
است ،همکاری نزدیکی دارد.

چشمانداز
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد ،یونسکو به
برقراری صلح ،کاهش فقر ،توسعهی پایدار و گفتوگوی
میانفرهنگ ها از طریق توسعه آموزش ،علوم ،فرهنگ،
ارتباطات و اطالعات کمک میکند .فعالیت های یونسکو در
راستای پنج هدف کلی تعریف می شود:
.1دستیابی به آموزش باکیفیت برای همه و یادگیری مادام
العمر.
.2بکارگیری دانش علمی و سیاستهای علمی برای توسعهی
پایدار.
. 3مقابله با چالشهای نوپدید اجتماعی و اخالقی.
. 4پاسداشت میراث فرهنگی ،ترویج تنوع فرهنگی و
گفتوگوی میان فرهنگها.
 .5ایجاد جامعه معرفتی فراگیر از طریق اطالعات و ارتباطات.

پوشش جغرافیایی فعالیت های یونسکو

آموزش :یونسکو از فعالیت های جمهوری اسالمی ایران برای
دستیابی به چهارمین هدف از اهداف توسعه پایدار (اطمینان از
آموزش باکیفیت و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام العمر
برای همه) در حوزه های سیاستهای آموزشی ،برنامه ریزی و
تعیین خطمشی ،گردآوری داده های آموزشی ،تحلیل و گزارش
دهی ،سوادآموزی و یادگیری مادام العمر ،آموزشهای فنی و حرفه
ای و فنآوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ،حمایت مینماید.
این سازمان از طریق تبادل دانش و اطالعات ،ارائهی پیشنهاداتی
برای سیاستگذاری و ظرفیت سازی ،تسهیل گفتگوها برای ایجاد
خط مشی و گسترش مشارکت ،در اجرای ملی چهارمین هدف از

ذخیرهگاه زیستکره حرا در در استان هرمزگان

اهداف توسعه پایدار نقش دارد .یونسکو در اجرای برنامه های

اقدامات در ایران

آموزشی خود با شرکای متعددی از جمله کمیسیون ملی یونسکو

دفتر منطقهای یونسکو در تهران نمایندگی یونسکو در ایران

در جمهوری اسالمی ایران ،وزارت آموزش و وپرورش ،سازمان

است که چهار کشور افغانستان ،ایران ،پاکستان و ترکمنستان را
پوشش می دهد .دفتر منطقهای تهران با شرکای دولتی و

نهضت سوادآموزی و سازمان فنی و حرفه ای همکاری نزدیکی
دارد.

مجموعه پنج گنج (خمسه) نظامی گنجوی :میراث مستند ایرانی ثبت شده در فهرست بین

پروژهی مرمت «ارگ سریزد» برنده جایزهی ممتاز سال  2014یونسکو در رقابت حفاظت

المللی حافظه جهانی یونسکو

از میراث فرهنگی در منطقه آسیا و اقیانوسیه

علوم :یونسکو در ایران در حوزههای گوناگون علوم طبیعی فعال

و مذهب را برگزار کرد .در این سمینار دانشمندان ،رهبران مذهبی،

است ،و بیشتر بر مدیریت منابع آب و تنوع زیستی تمرکز دارد.

رهبران بومی ،نمایندگانی از کارگزاری های سازمان ملل ،سازمان

ایران میزبان سه مرکز تحت حمایت یونسکو در رابطه با آب ،یک

های مردم نهاد و کمیته بین المللی صلیب سرخ به بحث در

مرکز در رابطه با پارکهای علم و فناوری و مرکز چهارمی در ارتباط

خصوص نقش فرهنگ و مذهب در اجرای آرمان های توسعه

با اقیانوسشناسی می باشد .برنامهی بینالمللی آبشناسی یونسکو

پایدار پرداختند.

پیرامون مدیریت منابع آب در مناطق خشک ،از سال  2005به
فعالیت مشغول بوده است .یونسکو ،با برنامهی «انسان و زیستکره
مسکون» ،از حفاظت و مدیریت بهتر زیستبومها حمایت کرده و
در حال حاضر در ایران تعداد  12ذخیره گاه زیست کره یونسکو
ثبت شده است .در سالهای اخیر و در راستای دستیابی به جامعه
دانش -محور و فقرزدایی ،یونسکو حضور پررنگی در ترویج علم و
«فرهنگ کارآفرینی» میان مردم داشته است .فعالیت های یونسکو
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بر ایجاد جامعه فراگیر از طریق
تسهیل گفتمان و فرهنگ سازی در خصوص مساله معلولیت
متمرکز است.

ارگ باستانی بم در استان کرمان :منظر فرهنگی بم در میراث جهانی یونسکو ثبت شده
است.

فرهنگ :در ایران ،تعداد  19مکان میراث فرهنگی و 10اثر میراث

ارتباطات و اطالعات :اولویت های برنامه توسعه ارتباطات و

نا ملموس در فهرست یونسکو ثبت شده است  .شریک اصلی

اطالعات یونسکو عبارتند از :ایجاد شرایط دسترسی برابر به

یونسکو در زمینه فرهنگ ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

اطالعات و دانش برای همه از جمله افراد با معلولیت ،ظرفیت

گردشگری است .یونسکو با این سازمان در زمینه حفظ و احیاء

سازی در رسانه ها به ویژه در زمینه مسایل محیط زیست و

بناها و بافت های تاریخی ،مدیریت پایگاهها و جلوگیری از سرقت

خبرنگاری در حوزه علوم برای توسعه پایدار و تقویت توانمندی ها

و قاچاق اموال فرهنگی تعامل نزدیکی دارد .یونسکو همچنین

و مهارت های سواد رسانه ای و اطالعاتی .در چارچوب برنامه

گفتمان بین فرهنگی را ترویج می نماید .به عنوان نمونه ،در آوریل

حافظه جهانی ،یونسکو از نگهداری و دسترسی به میراث مستند در

 ،2016یونسکو با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل و

ایران حمایت می کند .تاکنون  9میراث مستند ایران در فهرست

سازمان محیط زیست سمینار بین المللی محیط زیست ،فرهنگ

بین المللی حافظه جهانی به ثبت رسیده است.

آدرس :تجریش ،میدن دربند ،مجتمع سعداباد

009821227513150017
تلفن- :
فکس00982122751318 :
ایمیلtehran@unesco.org :

http://www.unesco.org/new/tehran

