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   یونسکو بهداشت و آموزش جهانی  کریس  2019 های سال گزارش فعالیت

 را پوشش یم دهد 2019دسامبر  -ژانویه   بازه زمان   این گزارش

ح   ونسکو ی کرسیشر

ی دانشگاه اوزاکا  60کنرسسیویم متشکل از   2018اکتبر  10در  جهان    کریس ، 2 ورنو او دانشگاه کلرمونت  1دانشگاه به رهبر

اییط است که کودکان و جوانان   خود را  فرمان توانند ببهداشت و آموزش یونسکو را راه اندازی کرد. چشم انداز ما ایجاد شر
ی

زندگ

ند و به عنوان فرد ،  دسته ب ی ابعاد سالمت رشد  ، در همه به عنوان شهروندان جهان   همچنیر   خود و عضوی از جامعه بگبر

 د. کنن

ک   ت  یمسئول سالمت   یها یآنها و کاهش نابرابر  تندرست  و  است. بهبود سالمت  دکان کو حق مسلم   بهداشت و آموزش مشب 

  یطیعوامل محبه  ٪ 80 تا  است. از آنجا که سالمت افراد 
ی

  آنها  و سبک زندگ
ی

دارد.   آموزش نقش اسایسسواد و دارد ،  بستگ

  همکار  مرکز و  یونسکو  کریسهدف  کودکان و جوانان است.   المتبه منظور بهبود س د یجد یها  ن  هم افزا جاد یاکنون زمان ا

WHO ست. ا بخشر  یر  ها و اقدامات ب  استیس جی    ترو  ، 3  " جهان   "بهداشت و آموزش 

  کریساین  
 
اتژ  ک یو آموزش بهداشت ،  یبر شگیارتقا سالمت ، پ نهینوآورانه در زم رویسر  با معرف   قیرا تشو  اجتمایع یبر تغ یاسب 

 -اجتمایع یها وهیبا شرا کننده سالمت   ییر  دانش عوامل تع ،کار   نیکند. ا  یم
ی

  یر  متعادل ب کرد یمنجر به رو  و  کند   یم بیترک  فرهنگ

 شود.  یم تیظرف جاد یاو  یطیمح  اتیبر تغ

که    مختلف یفرهنگ ها و ها ، کشورها  نهیشیکند. سازمان ها و افراد با پ  یم تیجامعه باز فعال  کیبه عنوان   ونسکو ی کریس

ک به بهداشت و آموزش دارند کت یم کنند. ،  عالقه مشب  این  یاعضا در سطح جهان  به طور فعال در فعالیت های مختلف شر

)شهرها ،   نشگاه ها و سازمان ها ( تا داگرانی، مشاوران و د شکان، پز  رانی، مد انی، دانشجو  انی)دانشگاه شخاصجامعه از ا

کت ها و شبکه ها هیمردم نهاد ، اتحاد یمناطق ، سازمان ها        . اند تشکیل شده  (و خصویص دولت   ی ها ، شر

        کند.   یم فیواقع شده است ، توص 2019سال  در  ورنو ارا که در دانشگاه کلرمونت  ونسکو ی کریس  اصیل یها تیگزارش فعال  نیا

    علیم یتهایفعال

                                                                                                                                                                                                                                                پروژه ها 

  پروژه دو  ،  2019در ماه مه سالWHO مدارس ارتقا   یاستاندارد ها نیتدو  به کمک   یبرا  یمطالعه مرور دو  شامل

  کریس  بان  یبا پشت WHO دفب  مرکزیشد.  ن  نها،  سینو شیبا ارائه دو پ ، آن یساز  ادهیپ یدهنده سالمت و راهنما 

متخصص در   200از  شیمتشکل از ب جهان    گرویه  جاد ی ا ، این پروژه ها  جیاز نتا گی. رد ک   ن  پروژه را نها ن یا ونسکو ی

 است.  ونسکو ی یها کریس  جامعه جهان   جاد یدر ا گام مهیم  ، نیاست. ا مدارس ارتقاء دهنده سالمت

 

 " برنامهRéussir ،être bien ،être ansembleیای"( در کالدوندی، با هم باش د ی، خوب باش د ی" )"موفق باش 

ک دو ساله طرایح ند یفرآ ک یشد:  یراه انداز  4دیجد   3مدرسه از  40، شامل  یابرنامه توسعه حرفه  کیشامل  ، مشب 

 استان. 
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 علیم  ی دادهایرو  سازماندیه

 8-12  در کنفرانس جهان  2019 لیآور : IUHPE ان   ۱،  ومیسمپوز  ۱،  لند یوز یدر ن  یهمکار با  کارگاه آموزیسر   ۲و  سخب 

IUHPE   برگزار شد.  کریس  اصیل یاعضاو 

 

 15   کریس 5استنو کپنهاگ ابتیارتقا سالمت" توسط مرکز د قاتیارتقا سالمت و تحق ندهی"آ نار ی: سم2019مه ، 

 در کپنهاگ دانمارک برگزار شد. ، در مورد ارتقا سالمت  قیتحق ن  و مجمع اروپا ونسکو یبهداشت و آموزش  جهان  

 
  6-5   جهان   کریسفرانسه توسط   در  6!" در کلرمونت فراند2.0 یبر شگیپ  ی"به سو  الملیل یر  ب نار یسم  :2019ژوئن  

 شد.  آموزش و بهداشت سازماندیه نهیدر زم WHOو مرکز همکار  ونسکو یبهداشت و آموزش 

 

 18-19  نقش متخصصان  واقیع یایمدارس در دن مداخالت بهداشت   ی: "اجرا: کارگاه آموزیسر 2020سپتامبر :

  سیانگل در  7آسکوت  در   SAHMو  RCPHتوسط  Health Coming of Age olescentAdبهداشت" در کنفرانس 

 . برگزار شد 

 

 20  ان  2019نوامبر کا در کنفرانس  کریس  سیرئ : سخب    یبرا واقیع ": رایه ی" نسل بعد بخشر  یر  ب : "EUPHAو شر

 ، فرانسه.  ماریس" در ؟سالمت   یها  یمقابله با نابرابر 

 

کت در رو   الملیل   یر  ب  ی دادهایشر

 11-12  مشارکت در نشست مرکز همکار 2019مارس :WHO اسکاتلند )انگلستان(.  نبورگیدر اد ، 

 11-13   منطقه ای اروپان   یسطح باال شیرکت در همااشم: 2019ژوئن 
  در  سالمت در مورد عدالت در  WHO دفب 

 . ، اسلوون   انا یوبلیل

 19-20   سلند ی، ا ک یاو یکی، ر  شبکه اروپان  بهداشت مدارس قان  یجلسه گروه تحق مشارکت در  : 2019ژوئن . 

 

 ونسکو ی  ی ها  کریس   مدیریت

 ونسکو  یکریس  خانهبر دب

،   کریس، دارنده   کریس  ر ی)مد ونسکو ی کریس  خانهبر کند. دب  یم  افتیدر  VYVگروه و   MGENرا از  خود  بودجه اصیل  ونسکو ی کریس

( ، در حال انجام  کریس  تیر یدر مد بر درگ انی)دانشگاهورن و امستقر در دانشگاه کلرمونت  ان  یعمل میپروژه( به همراه ت انکارشناس

  یفضادر حال فراهم کردن است و  ونسکو ی کریس  خانهبر دب  بانبر  م MGEN اد یبن ( هستند. 2022-2018برنامه کار چهار ساله )

کا یکه برا  است سیدر پار  یادار  س  بر  ن ونسکو ی کریس  یشر کارمند   5متشکل از   2019سال  انیتا پا خانهبر دب میاست. تدر دسب 

  انکارشناس) Silvia de Ruiterو  Valerie Ivassenko( ، کریس  ر ی)مد Goof Buijs( ، کریس)دارنده   Didier Jourdanبود: 

 . پروژه( ار ی)دست Stephanie Buire( ، پروژه
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 جلسات 

 در دانشگاه کلرمون اوورن ، فرانسه.  ان  یعمل  میبا ت  دار یو د ونسکو ی کریس  خانهبر با دب دار ید      2019 ه یژانو  8-11

  علیم تهیجلسه کم            2019مه   15
 
 ، کپنهاگ ، دانمارک.  و اخالف

 ، هلند.  8، بروک در واترلند  ونسکو ی کریس  خانهبر نشست دب          2019آگوست  28-26

 ، فرانسه رن و او در دانشگاه کلرمونت  ان  یعمل می مالقات ت                2019سپتامبر  11

 ، فرانسه.  سی، پار  یراهبر  تهیکم  جلسه                    2019اکتبر  10

 ، فرانسهرن و او در دانشگاه کلرمونت  ان  یعمل می با ت  دار یو د ونسکو ی کریس  خانهبر با دب دار ید                  2019نوامبر  4-6

 برگزار شد.  و مال  یدر مورد مسائل ادار  MGEN اد یبا کارمندان بن منظیم جلسات

 

 کلیدی ی ها هیاسناد و رو  روز رسان  و به  هی ته

  به روز رسان    2019در سال  کریسی  برنامه کار + 

   اتژ  ونسکو ی کریسمنشور  "چارچوب اسب 
ً
 موجود است.  تیشد ، در وبسا یم دهی" نام ک ی ، که قبال

 پروژه.  ندگانینما و میل ندگانی، نما یراهبر  تهی، کم و اخالف   علیم تهی، کم کریس  خانهبر مربوط به دب تمقررا 

 بروشوربه روز شده  نسخه 

    کند.   یم فیرا توص کریس  جامعهکه جامعه آزاد"   کی" می 

 موجود است.  تیدر وبسا ونسکو ی یها در انجمن کریس تیعضو  یثبت نام برا فرم 

  اخالف   منشور 

 ساختمان جامعه

 تحوالت میل

 با:  یو توسعه برنامه کار  یمشارکت کشور 

 دانشگاه :  کامرون (Yaoundé II-IFORD) 
 دانشگاه :  ت  یهائ ( de la Renaissance, Port-au-Prince ) 

  دانشگاه:  9ساحل عاج (Félix Houphouët Boigny, Abidjan ) 10فران-آنها در کلرمونت  میل ندگانیاز نما د ی+ بازد  

 و ژوئن لیآور  یدر ماه ها

 دانشگاه  :  لبنان (Saint Joseph, Beyrouth  ) 

 کت در مدرسه تابستان   یبرا ر یالجزا میل ندهینما  کرد   افتیبودجه در   Besançon شر

 

 مشارکت  ی قراردادها

 : یل امضا شد نهاد های ذ مشارکت با  یموافقت نامه ها

 ونسکو ی دانشگاه مسکو ، کریس  
ی

 ( ؛ هیروس ونی)فدراس دار یتوسعه پا یسالم برا در مورد زندگ

 فرانسه( ؛  ونسکو یو حقوق برسر  بهداشت جنش کریس( 

 الملیل یر  انجمن ب ( بهداشت نوجوانانIAAH ؛ ) 

 
8 Broek in Waterland 
9 Ivory Coast  
10 Clermont-Ferrand  
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 متخصصان بهداشت و درمان  یمنطقه ا هیاتحادAuvergne Rhône-Alpes (URPS)  ؛ 

 آموزش بهداشت یمنطقه ا تهیکم (CRES)  PACA فرانسه ؛ ، 

 و کم تحرگ بدن   تیفعال رصدخانه میل (ONAPS فرانسه ؛ ، ) 

 فرانسه(.  11یر  شهر مول( 

 

 ها  تی فعال

 4-8  فرانسه. اولیر  آکادیم کریس در ورن و اکلرمونت : آکادیم کریس ، دانشگاه  2019نوامبر ،INSPE عال  میلسسه و )م

ا  کریس کلرمونت اوورن برگزار شد. آکادیم    در  (پرورشآموزش و  برای محققان جوان )دانشجویان کارشنایس ارشد یا دکب 

ا و پزشکان جوان( در نظر   از دانشکده   12گرفته شده است. اولیر  آکادیم با همکاری اریک برتون، دانشجویان پسا دکب 

 در ارتقا سالمت برگزار شد.  Santé publique France، دارنده کریس  13در رن EHESPبهداشت عمویم  

 2019  اقدام در مورد عوامل موثر بر سالمت جامعه( توسط پروفسور   یبرا محیل تیظرف تی)تقو  ناری: وب6نوامبر

 برتون.  ک یار 

 ارتباطات 

  اجتمایع یو رسانه ها ونسکو ی کریس  تیمنظم در وبسا یها روز رسان  به : 

 /es.org-https://chaireunesco:  یفرانسو  تیوبسا •

 / ghe.org-https://unescochair:  شیانگل تیساوب •

   ونسکو ی و آموزش جهان   سالمت یکرس:  LinkedIn  گروه •

https://www.linkedin.com/groups/12137866/   

                      (@chaireUNESCOGHE) ونسکوی یآموزش جهانو  سالمت یکرس:  Twitter  کاربری حساب •

  نامه  انتشار دو خبر

 17  معرف   نار ی: وب  2019اکتبر GEHE   وIAAH توسط  ونسکو ی یکرسGoof Buijs  وNicola Grey 

 22  در ماریس ن  اروپا عمویم سالمتکنفرانس   یر  دوازدهم در یط کریسبرای معرف   : جلسه ناهار  2019نوامبر  ،

 فرانسه 

 انتشارات

➢ Jourdan, D., & Sauvant-Rochat, M.-Pi. (2019). Chaire UNESCO « ÉducationS & Santé ». Une 
communauté mondiale pour développer la prévention. Préventique, (165), 69 70.  

➢ Jourdan, D., Faucher, C., Cury, P., Lamarre, M-C., Mebtoul, M., Matelot, D., Diagne, F., 
Damus, O. Apprendre à articuler une pluralité de savoirs pour relever les défis de demain. 
Contribution pour L’Avenir de l’Education – UNESCO.  

➢ Écoles Promotrices de Santé: recommandations actuelles et guides de mise en oeuvre. Une 
revue de la littérature publiée et de la littérature grise. (2019)  

  

 
11 Moulins  
12 Eric Breton  
13 Rennes  
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