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  WHOو آموزش  چارچوب کریس یونسکو و مرکز همکار بهداشت

 2020نسخه: فوریه 

انجام یم  و مرکز همکار بهداشت و آموزش جهاب   1فعالیت های کریس یونسکو،  تعریف چارچوبی است که در آن نوشتار هدف از این 

ده ای به  اک گذاشته شود. شود. انتظار یم رود که این چارچوب به طور گستر  اشتر

اتژی های یونسکو و   از پویابی سازمان ملل  WHO همچنی    فعالیت های کریس به استر
چشم انداز کیل  در حیطه  اشاره دارد. این بخشی

 سالم و ارتقا رفاه برای همه در هر   SDG 3به ایجاد و تفست  شواهد برای کریس است. این   2030اهداف توسعه پایدار 
ی

)اطمینان از زندگ

 ، ) ی مادام العمر برای همه( و  وجود  )اطمینان از  SDG 4سن  تقویت  ) SDG 17آموزش با کیفیت و عادالنه و تروی    ج فرصت های یادگت 

 کمک یم کند.   ابزارهای اجرا و احیای مجدد مشارکت جهاب  برای توسعه پایدار(

اییط است کهعنوان یک جامعه باز فعالیت یم کند. کریس یونسکو به  کودکان و جوانان یم توانند فرمان  ، در آن  چشم انداز ما ایجاد شی

، در همه ند و به عنوان فرد ، عضوی از جامعه خود و همچنی   به عنوان شهروندان جهاب   خود را به دست بگت 
ی

ی ابعاد سالمت زندگ

ک به بهداشت و آموزش دارند ، در سطح  یشینهپسازمان ها و افراد از  رشد کنند.  ها ، کشورها و فرهنگ های مختلف که عالقه مشتر

کت یم کنند.   جهاب  به طور فعال در فعالیت های مختلف شی

 مأموریت و اهداف 

ی ، آموزش بهداشت و ارتقا سالمت اتژی تغیت   کریس با معرف  رایه نوآورانه در زمینه پیشگت    کار اجتمایع را تروی    ج یم کند. این، یک استر

 ترکیب یم کند -با شیوه های اجتمایع را  دانش عوامل تعیی   کننده سالمت
ی

ات محییط و ایجاد   و  فرهنگ منجر به رویکرد متعادل بی   تغیت 

 ظرفیت یم شود. 

اتژیک زیر از چشم انداز کیل  پشتیباب  یم کنند:  همانطور که در توافق نامه با یونسکو تعریف شده است ، اهداف استر

 ، آموزش و انتشار ات. همکاری جهاب  در تحقیق1

 محور های شواهد ها و روش . انجام تحقیقات کاربردی و تولید دانش برای سیاست2

  تروی    ج و هدایت آموزش و ایجاد ظرفیت . 3

 دانش عمل گرا در سطح محیل ، منطقه ای ، میل و جهاب   و پیاده سازی . انتشار 4

 ارزشهای اصیل 

 یونسکو شامل موارد زیر است: کریس ارزشهای اصیل  

 سالم حق مسلم هر کودک و جوان است. 1
ی

 . تحصیل ، رفاه و زندگ

یس همگاب  به آموزش ، بهداشت و رفا2  ، برابری فرصت ها و معالجه و دستر
ی

کلیه فعالیت های    پایه و اساس ، ه. عدم تبعیض ، همبستگ

 کریس است. 

آزاد و مسئولیت پذیر در فرایندهای تصمیم تبدیل به شهرونداب  کودکان و جوانان به منظور آماده سازی آنها برای استقالل  . توسعه 3

ی  ؛  دموکراتیک  گت 

 خود ، در مدارس ،  تغیت  سالیم ، قدرتمند مشارکت فعال همه کودکان و جوانان ، آنها را قادر یم سازد تا به عنوان عوامل  -4
ی

در زندگ

 کنند.   ایجاد خانواده ها و جوامع محیل 

   . یاد گرفتآن باید به تنوع جهاب  دانش ، دیدگاه ها و تجارب بها داد و از  . 5

 
به   ی کی،  اشتوجود د ونسکویبهداشت و آموزش  یجهان   کریسدو 2019: در سال  میکن ی " استفاده مونسکوی  های  کریس  سند ما از اصطالح " نیدر ا 1

 دانشگاه اوزاکا در ژاپن  ی زبانی به م یک یاوورگن در فرانسه ، - دانشگاه کلرمونت یزبان یم
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 و مذهنی  . 6
ی

از آنجا که بهداشت و آموزش کودکان و جوانان در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتمایع ، محییط ، سیایس ، فرهنگ

د  مناسب و  اعمال و  ها  تعدد فرهنگ ریشه دارد،    . در خور به رسمیت شناخته یم شود و مورد توجه قرار یم گت 

 اصول 

 اصول کریس یونسکو عبارتند از: 

سالمت افراد از طریق شبکه سازی از یک دیدگاه سه گانه توسعه یم یابد: رابطه با خود ، رابطه با دیگران و رابطه با   :  نگر  رویکرد کل. 1

 آن است.  در نظر گرفیر   به عنوان یک کل و سیستم در نظر گرفیر  این  ، فعالیت های کریسهدف محیط. 
ی

 پیچیدگ

2 . 
 
ک را تقویت  فعالیت ها اوال در همکار  :  چشم انداز جهان  منافع مشتر

ً
کای مختلف از شاش جهان انجام یم شود و ثانیا ی واقیع بی   شی

 یم کند. 

کای اصیل و  ابعاد پیوند دادن  :  رویکرد بی   بخشی هماهنگ. 3  کودکان و ارتقا همکاری بی   بخشی بی   شی
ی

برای سهامداران مختلف زندگ

 جوانان ؛تسهیل هم افزابی و اثربخشی سالمت و آموزش 

4 . 
 
 و مقبولیت اخالق

ی
  و  ساخته شده باید با دقت یونسکو  که توسط کریس  جهاب   جدید و مبتکرانه های مدل :  حساسیت فرهنگ

 و مذهنی عملیابر شوند. 
ی

 متناسب با زمینه های مختلف جغرافیابی ، فرهنگ

به طور   و گرفته شود مورد توجه قرار  و اداری( باید سسات علیم و منابع مختلف )افراد ، جوامع و م از  دانش :  تنوع منابع دانش. 5

 منسجم ارزش گذاری و بیان شود. 

و کاربران در تمام سطوح به سهامداران مشارکت باید در تحقیق ، آموزش و تمرین بسیار مهم تلقر شود.  :  رویکردهای مشارکت  موثر . 6

 واهند داشت. مشارکت خ ،  طور فعال در توسعه ، آزمایش و اجرای مدل های جدید 

وری تلقر یم شود و در ارتباط نزدیک با رویکردهای ابتکاری توسعه  سهامدارانتمام توسعه  و  سالمت،  صالحیت :  ظرفیت سازی. 7 ض 

د.   یافته توسط کریس مورد برریس قرار یم گت 

رسالت باید با "(  add-in)" آموزیسی وارد یم شوند  محیط هایرویکردهای جدید و نوآورانه ای که به مدارس و سایر  :  اجرای یکپارچه. 8

 "( نباشد.  add-onرای متخصصان یک بار اضاف  )"اصیل این بخشها همسو باشند و ب

 ثر ، و توسعه رویکردهای جدید و م اوال  هدف از تحقیق :  ان  تنوع رویکردهای تحقیق. 9
ً
 امکان و اثربخشی آنها و  آزمایش ثانیا

ً
پیاده    ثالثا

 با هم دارند و نباید به عنوان یک روند خیط است مداخالت جدید  بهبودسازی و 
ی

 د. نشو  دیده. این سه مرحله ارتباط تنگاتنگ

 است.  و پیاده سازی در حال انجام کمیته علیم و اخالفر کریس یونسکو   زیر نظر این چارچوب 


