ی
جهان بهداشت و آموزش یونسکو
گزارش فعالیت های سال  2019کریس
دسامب  2019را پوشش یم دهد
این گزارش بازه زمان ژانویه -
ر

رشح کرسی یونسکو
رهبی دانشگاه اوزاکا 1و دانشگاه کلرمونت اوورن  ، 2کریس جهان
اکتب  2018کنرسسیویم متشکل از  60دانشگاه به ر
در  10ر
ی
ر
بهداشت و آموزش یونسکو را راه اندازی کرد .چشم انداز ما ایجاد شاییط است که کودکان و جوانان بتوانند فرمان زندگ خود را
همچنی به عنوان شهروندان جهان ،در همهی ابعاد سالمت رشد
بگبند و به عنوان فرد  ،عضوی از جامعه خود و
به دست ر
ر
کنند.
بهداشت و آموزش حق مسلم کودکان است .بهبود سالمت و تندرست آنها و کاهش نابرابری های سالمت مسئولیت مشبک
ی
ی
است .از آنجا که سالمت افراد تا  ٪80به عوامل محییط و سبک زندگ آنها بستگ دارد  ،سواد و آموزش نقش اسایس دارد.
اکنون زمان ایجاد هم افزان های جدید به منظور بهبود سالمت کودکان و جوانان است .هدف کریس یونسکو و مرکز همکار
" WHOبهداشت و آموزش جهان "  ،3تروی ج سیاست ها و اقدامات ب ری ر
بخش است.
این کریس با معرف ر
رویس نوآورانه در زمینه ارتقا سالمت  ،پیشگ ربی و آموزش بهداشت  ،یک اسباتژی تغ ریب اجتمایع را تشویق
ی
یم کند .این کار ،دانش عوامل تع ریی کننده سالمت را با شیوه های اجتمایع-فرهنگ ترکیب یم کند و منجر به رویکرد متعادل ب ری
تغ ریبات محییط و ایجاد ظرفیت یم شود.
کریس یونسکو به عنوان یک جامعه باز فعالیت یم کند .سازمان ها و افراد با پیشینه ها  ،کشورها و فرهنگ های مختلف که
عالقه مشبک به بهداشت و آموزش دارند  ،در سطح جهان به طور فعال در فعالیت های مختلف رشکت یم کنند .اعضای این
جامعه از اشخاص (دانشگاهیان  ،دانشجویان  ،مدیران  ،پزشکان  ،مشاوران و دیگران) تا دانشگاه ها و سازمان ها (شهرها ،
مناطق  ،سازمان های مردم نهاد  ،اتحادیه ها  ،رشکت ها و شبکه های دولت و خصویص) تشکیل شدهاند.
این گزارش فعالیت های اصیل کریس یونسکو را که در دانشگاه کلرمونت اوورن در سال  2019واقع شده است  ،توصیف یم کند.

فعالیتهای علیم
پروژه ها
 در ماه مه سال  ، 2019دو پروژه  WHOشامل دو مطالعه مروری برای کمک به تدوین استاندارد های مدارس ارتقا
دهنده سالمت و راهنمای پیاده سازی آن  ،با ارائه دو پیشنویس  ،نهان شد .دفب مرکزی  WHOبا پشتیبان کریس
یونسکو این پروژه را نهان کرد .یگ از نتایج این پروژه ها  ،ایجاد گرویه جهان متشکل از بیش از  200متخصص در
مدارس ارتقاء دهنده سالمت است .این  ،گام مهیم در ایجاد جامعه جهان کریس های یونسکو است.
 برنامه ""( "être ansemble ،être bien ،Réussirموفق باشید  ،خوب باشید  ،با هم باشید") در کالدونیای
جدید 4راه اندازی شد :یک فرآیند طرایح مشبک دو ساله  ،شامل یک برنامه توسعه حرفهای  ،شامل  40مدرسه از 3
استان.
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سازماندیه رویدادهای علیم
ر
آموزیس با همکاری
 8-12 آوریل  :2019در کنفرانس جهان  IUHPEدر نیوزیلند  ۱ ،سمپوزیوم  ۱ ،سخبان و  ۲کارگاه
 IUHPEو اعضای اصیل کریس برگزار شد.
 15 مه  :2019سمینار "آینده ارتقا سالمت و تحقیقات ارتقا سالمت" توسط مرکز دیابت استنو کپنهاگ ، 5کریس
جهان بهداشت و آموزش یونسکو و مجمع اروپان تحقیق در مورد ارتقا سالمت  ،در کپنهاگ دانمارک برگزار شد.
 5-6 ژوئن  : 2019سمینار ب ری الملیل "به سوی پیشگ ربی  "!2.0در کلرمونت فراند 6در فرانسه توسط کریس جهان
بهداشت و آموزش یونسکو و مرکز همکار  WHOدر زمینه آموزش و بهداشت سازماندیه شد.
ر
آموزیس" :اجرای مداخالت بهداشت مدارس در دنیای واقیع :نقش متخصصان
سپتامب  :2020کارگاه
18-19 
ر
7
بهداشت" در کنفرانس  Adolescent Health Coming of Ageتوسط  RCPHو  SAHMدر آسکوت در انگلیس
برگزار شد.
نوامب  :2019سخبان رئیس کریس و رشکا در کنفرانس  " :EUPHAب ری ر
بخش " نسل بعدی " :رایه واقیع برای
20 
ر
مقابله با نابرابری های سالمت؟" در ماریس  ،فرانسه.

رشکت در رویدادهای ب ری الملیل
 11-12 مارس  :2019مشارکت در نشست مرکز همکار  WHOدر ادینبورگ  ،اسکاتلند (انگلستان).
 11-13 ژوئن  :2019مشارکت در همایش سطح باالی دفب منطقه ای اروپان  WHOدر مورد عدالت در سالمت در
لیوبلیانا  ،اسلوون.
 19-20 ژوئن  :2019مشارکت در جلسه گروه تحقیقان شبکه اروپان بهداشت مدارس  ،ریکیاویک  ،ایسلند.

مدیریت کریس ها ی یونسکو
دب ربخانه کریس یونسکو
کریس یونسکو بودجه اصیل خود را از  MGENو گروه  VYVدریافت یم کند .دب ربخانه کریس یونسکو (مدیر کریس  ،دارنده کریس ،
کارشناسان پروژه) به همراه تیم عملیان مستقر در دانشگاه کلرمونت اوورن (دانشگاهیان درگ رب در مدیریت کریس)  ،در حال انجام
برنامه کار چهار ساله ( )2022-2018هستند .بنیاد  MGENم رببان دب ربخانه کریس یونسکو است و در حال فراهم کردن فضای
اداری در پاریس است که برای رشکای کریس یونسکو ن رب در دسبس است .تیم دب ربخانه تا پایان سال  2019متشکل از  5کارمند
بود( Didier Jourdan :دارنده کریس) ( Goof Buijs ،مدیر کریس)  Valerie Ivassenko ،و ( Silvia de Ruiterکارشناسان
پروژه) ( Stephanie Buire ،دستیار پروژه).
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جلسات
 8-11ژانویه 2019

دیدار با دب ربخانه کریس یونسکو و دیدار با تیم عملیان در دانشگاه کلرمون اوورن  ،فرانسه.

 15مه 2019

جلسه کمیته علیم و اخالف  ،کپنهاگ  ،دانمارک.

 26-28آگوست 2019

نشست دب ربخانه کریس یونسکو  ،بروک در واترلند ، 8هلند.

سپتامب 2019
11
ر

مالقات تیم عملیان در دانشگاه کلرمونت اوورن  ،فرانسه

اکتب 2019
 10ر

اهبی  ،پاریس  ،فرانسه.
جلسه کمیته ر ر

نوامب 2019
4-6
ر

دیدار با دب ربخانه کریس یونسکو و دیدار با تیم عملیان در دانشگاه کلرمونت اوورن  ،فرانسه

جلسات منظیم با کارمندان بنیاد  MGENدر مورد مسائل اداری و مال برگزار شد.

تهیه و به روز رسان اسناد و رویه های کلیدی








برنامه کاری کریس در سال  + 2019به روز رسان
ً
قبال "چارچوب اسباتژی ک" نامیده یم شد  ،در وبسایت موجود است.
منشور کریس یونسکو  ،که
اهبی  ،نمایندگان میل و نمایندگان پروژه.
مقررات مربوط به دب ربخانه کریس  ،کمیته علیم و اخالف  ،کمیته ر ر
نسخه به روز شده بروشور
می "یک جامعه آزاد" که جامعه کریس را توصیف یم کند.
فرم ثبت نام برای عضویت در انجمن کریس های یونسکو در وبسایت موجود است.
منشور اخالف

ساختمان جامعه
تحوالت میل
مشارکت کشوری و توسعه برنامه کاری با:






کامرون  :دانشگاه ()Yaoundé II-IFORD
هائیت  :دانشگاه ( )de la Renaissance, Port-au-Prince
10
ساحل عاج : 9دانشگاه ( + )Félix Houphouët Boigny, Abidjanبازدید از نمایندگان میل آنها در کلرمونت -فران
در ماه های آوریل و ژوئن
لبنان  :دانشگاه ( )Saint Joseph, Beyrouth
نماینده میل الجزایر برای رشکت در مدرسه تابستان  Besançonبودجه دریافت کرد

قراردادهای مشارکت
موافقت نامه های مشارکت با نهاد های ذیل امضا شد :
ی
 دانشگاه مسکو  ،کریس یونسکو در مورد زندگ سالم برای توسعه پایدار (فدراسیون روسیه) ؛
 کریس بهداشت جنش و حقوق ر
برس یونسکو (فرانسه) ؛
 انجمن ب ری الملیل بهداشت نوجوانان ( )IAAH؛
8
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اتحادیه منطقه ای متخصصان بهداشت و درمان ) Auvergne Rhône-Alpes (URPS؛
کمیته منطقه ای آموزش بهداشت ) ، PACA (CRESفرانسه ؛
رصدخانه میل فعالیت بدن و کم تحرگ ( ، )ONAPSفرانسه ؛
شهر مول ری( 11فرانسه).

فعالیت ها
اولی آکادیم کریس در ( INSPEموسسه میل عال
4-8 
ر
نوامب  :2019آکادیم کریس  ،دانشگاه کلرمونت اوورن  ،فرانسه .ر
آموزش و پرورش) در کلرمونت اوورن برگزار شد .آکادیم کریس برای محققان جوان (دانشجویان کارشنایس ارشد یا دکبا
اولی آکادیم با همکاری اریک برتون 12از دانشکده
 ،دانشجویان پسا دکبا و پزشکان جوان) در نظر گرفته شده است .ر
بهداشت عمویم  EHESPدر رن ، 13دارنده کریس  Santé publique Franceدر ارتقا سالمت برگزار شد.
نوامب  :6وبینار (تقویت ظرفیت محیل برای اقدام در مورد عوامل موثر بر سالمت جامعه) توسط پروفسور
2019 
ر
اریک برتون.

ارتباطات

•
•
•
•




به روز رسان های منظم در وبسایت کریس یونسکو و رسانه های اجتمایع:
وبسایت فرانسوی /https://chaireunesco-es.org :
وبسایت انگلیش /https://unescochair-ghe.org :
گروه  : LinkedInکرسی سالمت و آموزش جهان یونسکو
/https://www.linkedin.com/groups/12137866
حساب کاربری  : Twitterکرسی سالمت و آموزش جهانی یونسکو ()@chaireUNESCOGHE
خبنامه
انتشار دو ر
اکتب  : 2019وبینار معرف  GEHEو  IAAHکرسی یونسکو توسط  Goof Buijsو Nicola Grey
 17ر
نوامب  : 2019جلسه ناهار برای معرف کریس در یط دوازدهم ری کنفرانس سالمت عمویم اروپان در ماریس ،
22
ر
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
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