کریس یونسکو و مرکز همکار سازمان جهان بهداشت در زمینه سالمت و آموزش

یک جامعه باز
ی
جهان سالمت و آموزش یونسکو به عنوان یک جامعه باز تعریف شده است .این کریس نه یک نهاد است و نه یک شبکه.
کریس
ر
ما تعریف یک جامعه را به گونه ای که ما آن را درک یم کنیم در ی
مت زیر شح دادهایم.
یک جامعه مبتن بر آن چیی است که در میان جمع متداول
است.
کلمه  communityاز ی
التت  communitasگرفته شده است که
ی
مبتن بر  communisاست" :مشتک در جمع ".بنابراین  ،یک
ر
ی
جامعه گرویه از افراد است که در چتی شیک هستند .این وجه
اشتاک یم تواند یک کاال ،وظیفه ،منبع یا یک تعهد باشد .این کلمه
در بسیاری از زمینه ها برای تعریف واقعیت های مختلف استفاده
یم شود  ،اما همیشه در باره ارتباطات بی افراد و آنچه متداول
است  ،یم باشد .از نظر ما  ،یک جامعه باز به ی
معن آنچه که هر
کس با یک عالقه مشتک به اشتاک یم گذارد یم باشد.
دانش را تولید و به ر
ر
سالمن کمک
اشیاک بگذارید ،به تغیی برای
کنید
ی
فضان برای گفتگو و اقدام
کریس سالمت و آموزش جهان یونسکو
ی
در زمینه پیشگتی  ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت کودکان و
چارچون است که در آن همه اعضای
جوانان است .نقش آن ایجاد
ی
این حوزه (افراد  ،جوامع  ،شبکه ها و موسسات) یم توانند در پروژه
های مشتک گرد هم آیند  ،در سطح ی
بت الملیل دیده شوند و به
ر
پویان سازمان ملل کمک کنند .این وجه اشیاک بر دو بعد تفکیک
ی
ناپذیر استوار است:
• تولید و ر
اشیاک دانش؛
• کمک به تغییات اجتمایع برای سالمت کودکان و جوانان؛
کریس یونسکو قصد دارد به تقویت "خت و صالح عمویم" کمک
کند .این یک چارچوب اخالق و سیایس ی
مبتن بر اصول سازمان ملل
فراهم یم کند و در زمینه های زیر کار یم کند:
ی
جهان ؛
• ایجاد یک جامعه
• تجدید چارچوب پیشگتی و انطباق آن با دنیای امروز  ،به ویژه
با نیازهای کودکان و جوانان ؛

•
•
•

برای تولید دانش؛
ر
ی
حمایت از اجرای سیستمهای آموزیس و تمرین؛
کمک به اشتاک دانش.

این حیطه ها یک تعریف باز دارند و به طور مداوم در حال تکامل
هستند.
کمک به ظهور یک حیطه جدید پیشگیی
این تعهد به تولید دانش و به ر
اشیاک گذاری دانش با هدف ما برای
کمک به توسعه سیاست ها و روش ها به منظور بهبود سالمت و
دستیان
رفاه همه و سیاره ما و کاهش نابرابری ها مرتبط است .برای
ی
به این هدف  ،جامعه به تنوع وسییع از دانش متیک است :دانش
ی
همچنت دانش حاصل از تجربه مردم و
حاصل از تحقیقات علیم و
ی
جوامع در طیف گستده ای از زمینه های اجتمایع و فرهنیک.
گردآوری شیوه های اجتمایع  ،دانش ی
مبتن بر عمل و دانش علیم و
در نتیجه ایجاد رشایط برای "اکولوژی دانش" واقیع بسیار یضوری
ی
انسان  ،به ویژه در رشایط
است .برای انطباق با تنوع واقعیت های
آسیب پذیری  ،مهم است که این دانش فقط به داده های تولید
شده در مناطق شهری کشورهای شمایل کره ی
زمت محدود نشود،
افیان  ،اجتمایع و
بلکه باید شامل داده های مناطق مختلف جغر ی
ی
ی
همت دلیل و با همکاری همه ذیربطان  ،کریس قصد
فرهنیک باشد .به
دارد در تعریف جدیدی از حیطه پیشگیی و در نتیجه شکل گیی
سیاستها و روشهای جدید سهیم باشد .این تعریف جدید به
مجموعههای متشکل از دانش  ،رویکردهای حرفهای سازی ذیربطان
ی
پشتیبان از تصمیم گتی های سیایس نیاز دارد.
ارهان برای
و ابز ی

جامعه ای باز در خدمت اعضای خود
جامعه شکیل پویا از اجتماع با محوریت یک آرمان مشتک است.
ی
جایگزین موسسات یا شبکه های موجود به هیچ وجه وجود
قصد

ی
ندارد.
کسان که در این جامعه رشکت یم کنند اغلب اعضای شبکه
ها یا موسسات هستند .جامعه یک برنامه کاری که باید انجام شود ،
اطالق نیم شود  ،بلکه به پروژه ای گفته یم شود که خود را
متناسب با چالش ها و فرصت ها تنظیم کند.
اهنمان و
جامعه متمرکز بر اعضای خود است  ،کنتل نیم کند اما ر
ی
ی
پشتیبان ی
مبتن بر گفتگو را فراهم یم کند .این ماموریت دبتخانه
کریس است .دبیخانه رشایط گفتگو و ابتکارات را ایجاد یم کند.
این کار اطمینان حاصل یم کند که همه یم توانند جایگاه خود را در
مبادالت پیدا کنند .برای این منظور ،یک توازن عادالنه ی
بت زنان و
جنون کره ی
زمت ،محققان و
مردان  ،کشورهای ذیربط شمایل و
ی
متخصصان  ،نهادها و جامعه ی
مدن برقرار است .این مسئله به ویژه
ی
بر این واقعیت متمرکز است که یم توان ابتکارات غت متعارق را که
"زیر رادار ی
ممتی ها یم لغزند" ارتقا داد .ابتکارات انجام شده توسط
کریس از رشکت کنندگان به ر
رویس غتمتمرکز دریافت یم شود .اینها
در اختیار کمیته علیم و اخالق قرار یم گتند و سپس با استناد به
منشور کریس یونسکو تأیید یم شوند.
دبتخانه کریس یونسکو و فعالیتهای اصیل آن توسط موسسات غت
ی
تأمت یم شود  :بنیاد  MGENو گروه  . Vyvمنشور اخالق
انتفایع
کریس یونسکو شامل اصول اخالق و انواع مشارکت های مایل است.
رشکت در جامعه
قدرت کریس یونسکو در مهارت و دانش اعضای آن نهفته است.
برای عضویت در انجمن  ،به مقام یا مدرک نیازی نیست .هرکیس
میتواند بپیوندد؛ از همه محققان  ،متخصصان بخش های
ر
آموزیس  ،داوطلبان انجمن ها  ،جنبش ها یا
بهداشن  ،اجتمایع و
اتحادیه های کارگری  ،شهروندان و اشخاص حقوق متعهد (دانشگاه
ها  ،مقامات محیل  ،بنیادها  ،رشکت ها  ،شبکه ها  ،انجمن ها و
ر
شناخی منشور کریس
موسسات) استقبال یم شود .به رسمیت
ر
ر
مشیک از مولفه های اصیل شکت در
یونسکو و تعهد به ابتکارات
این جامعه است .این جامعه باز است :این به همه فرصت یم دهد
تا به اندازه توان خود در فعالیتها رشیک شوند .بنابراین  ،کریس ی
مبتن
بر یک چشمانداز مشتک است .با این حال  ،این جامعه یکدست
ی
نیست؛ دیدگاه های متنوع و گستده فرهنیک و اجتمایع در مورد
هدف کریس وجود دارد .این بدان ی
معن است که اعضای جامعه
احساس مسئولیت یم کنند و به نوع خود در ابتکارات سهیم هستند.
ی
پویان مشتگ بیان یم
زندگ جامعه در گسته وسییع از ابتکارات با ی
شود که شامل ارتباطات منظم  ،استفاده از رسانه های اجتمایع ،
وبینارها  ،مشارکت های مشتک در قالب وییک ها  ،گزارش های
جمیع  ، MOOC ،کنفرانس ها و سمینارها است.

اکتت 2019
ی

