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  :مقدمه 
اجرايي  هاي عربي، اسالمي و بين المللي و پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم آن در حوزه هايتغييرات سريع در عرصه 

جديدي را پيش  چشم اندازهايسازمانهاي فعال در زمينه هاي آموزشي ، علمي ، فرهنگي و ارتباطي مثل آيسسكو 

دگاه جديد تعامل اين طرح اين دي. مي كند اعمالدر شكل و محتوا ) 2013 -2015(روي طرح عمل سه ساله آتي آن 

را با همه متغيرها و وا كنشهايش به صورتي دقيق تر و موثرتر طبق نيازهاي مبرم كشورهاي عضو  آن عمل و فعاليتهاي

  .تضمين مي كند

كه طرح عمل سه (آيسسكو  2010-2018ابعاد خردمندانه و كنش گرايانه رهنمودها و محتواي طرح عمل ميان مدت 

به درك الزامات همه تحوالت كمك كرده و اهميت طرح را بعنوان ) آن است ي ازشانگر پيوندن 2013-2015ساله 

. مرجعي كه اقدامات آيسسكو در سالهاي آتي را همراه با ساير مراجع ثابت سازمان تعريف مي كند، تاييد مي نمايد

عالي اساسنامه اي، همايش هاي  بخشي، تصميمات نهادهاي درون راهكارهاي ،اينها اهداف آيسسكو را طبق اساسنامه

تخصصي وزرا، گزارشهاي ارزيابي دروني و بيروني در مورد نتايج فعاليتهاي اجرا شده، طرحها و برنامه ها و همچنين 

  .برنامه دهه ساله سازمان همكاريهاي اسالمي در برمي گيرد

حوه تكوين وضعيت در چند سال آتي ما را نتيجه تحليل روندهاي جاري منطقه اي وبين المللي و پيش بيني هاي ما از ن

اتخاذ كنيم كه سرفصلهاي  2013-2015در مديريت كل آيسسكو بر آن داشت تا رويكرد جديدي را در طرح عمل 

در آن زمان درچارچوب اين پيش نويس ما دو هدف . آن در سي و دومين نشست شوراي اجرايي قبالً ارائه شده است

  .دنبال ميكرديمراهبردي را 

سلمانان و م ي ارائه اطالعات در باره اسالم واولي حمايت از تالش كشورهاي عضو در تحقق توسعه پايدار و دوم

ما خود را متعهد به انجام پاره اي اصالحات درباره روش شناسي و محتوا در . پرداختن به موضوع اسالم هراسي بود

ن اصالحاتي ما را قادر خواهد كرد تا بهتر به نيازهاي چني. كرديم  2010-2012مقايسه با طرح عمل سه ساله پيشين 

ي سه ساله آتي در حوزه هاي آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات در راستاي هدف طتوسعه اي كشورهاي عضو 
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راهبردي اول و تعامل مثبت با تغييرات منطقه اي و بين المللي و ارزشهاي اجتماعي، فرهنگي و تمدن خود پاسخ دهيم 

  . اي كه به تقويت سيماي درخشان اسالم و تمدن اسالمي طبق هدف راهبردي دوم بپردازيمبه گونه 

اين . طرح عمل جديد، انتخاب الويتها، محورها و حوزه هاي جديد عمل قرار دارد قالبدر خط مقدم وظايف ما در 

هاني و پرداختن به چالشهاي امر بايد آيسسكو را قادر به تشديد و تمركز بر تالشهاي سازگاري با تغييرات سريع ج

در مقابل تالشهاي  آموزشي، علمي، فرهنگي و ارتباطي ناشي از اين تحوالت و تحقق نتايج مطلوب در اين زمينه

  . پراكنده در جبهه هاي چند گانه نمايد كه اغلب نتايج متوسط و تالش ضعيف را در پي دارد

تالش كرده اند تا از اين رويكرد جديد تبعيت كنند و پس همه مديريت ها و بخش هاي مختلف در سازمان آيسسكو 

همين اصل در شناسايي . بخش را انتخاب كردند از انجام بررسي ها و مباحث، هر يك دو يا حداكثر سه الويت

بنابراين، محورها به لحاظ تعداد محدود بود و به صورت پروژه هايي . محورهاي ناشي از اين الويتها بكار گرفته شد

اين فعاليتها و . مد كه اهداف ، نتايج ، بهره مندان مورد هدف و طرفهاي همكاري كننده خاصي را در بر مي گيرنددرآ

ن سال طرح عمل ميبرنامه ها به لحاظ ماهيت و محتوا تكميل كننده يكديگر بودند و زمان بندي منظمي از اولين تا سو

  .ر آنها را در عمل افزايش دهدداشته است ، خصيصه اي كه مي تواند اثر بخشي و تاثي

اهداف توسعه ش با توجه به تعهد جامعه بين المللي از جمله جهان اسالم در تحقق وزبخشي آم درون در مورد مديريت

شي كشورهاي عضو وزدو الويت توسعه نظامهاي آم اقدامات فقط بر 2015هزاره درباره آموزش و سواد تا سال 

 ولاين امر به سه محور براي الويت ا. ه مسائل توسعه پايدار معطوف خواهد شدوتقويت نقش آموزش در پرداختن ب

حصول اطمينان از دسترسي همگاني به آموزش پايه، تحقق آموزش كيفي و توسعه : تبديل خواهد شد كه عبارتند از

  آموزش عالي  در رقابت پذيري

  :دو محور براي الويت دوم

  آموزش زيست محيطي ، بهداشت و جمعيت -

  آموزش ارزشهاي مشترك جهاني  -
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در مورد بخش مديريت علوم از آنجائيكه كه ساختار آن علوم انساني و علوم اجتماعي را بر مي گيرد سه الويت 

معين گرديده است، تقويت ظرفيتهاي علمي و فناورانه براي تحقق توسعه ، حفاظت از موجودات كره  محور -بخش

  . و اجتماعي براي تقويت صلح اجتماعي زمين، بهره گيري از علوم انساني

نوين سازي سياستها و مديريت علوم، تقويت ظرفيتهاي : براي الويت اول سه محور مشخص گرديد كه عبارتند از

  : وم دو محور ذيل در نظر گرفته شده استد براي الويت. فناوري و فرهنگ سازي كيفيت در آموزش علوم 

 بع طبيعيحفاظت و بهره گيري پايدار از منا -

 كاهش خطرات زيست محيطي و مديريت باليا -

  : در الويت سوم نيز دو محور به شرح ذيل در نظر گرفته شده است

 تقويت همبستگي اجتماعي -

 بهسازي كيفيت زندگي -

افزون بر اينها، مركز ترويج تحقيقات علمي آيسسكو از طريق برنامه هاي خود ملزم به توجه به اولين هدف راهبردي 

  .در طرح عمل يعني حمايت از تالش كشورهاي عضو در تحقق توسعه پايدار شده استمندرج 

  .در مديريت فرهنگ وارتباطات دو الويت در حوزه فرهنگ معين گرديده است

 تبادل فرهنگي و تنوع فرهنگي درخدمت گفتگو، صلح و ثبات -

 فرهنگ و ميراث فرهنگي دو ابزار همبستگي اجتماعي و ارزش اقتصادي -

  :الويت اول دو محور در نظر گرفته شده است كه عبارتند ازبراي 

 گفتگوي فرهنگها و تمدنها و پيروان اديان  -

 تنوع فرهنگي و كثرت گرايي زباني و عقيدتي  -

  :براي الويت دوم سه محور مشخص گرديده است كه عبارتند از

 رويكرد مشاركتي نسبت به ميراث فرهنگي  -

 نقش توليدات فرهنگي و دانش سنتي در توسعه  -
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 فرهنگ براي همه  -

سومين الويت، در حوزه ارتباطات به ايجادجامعه دانش و اطالعات و نمونه پردازي متقابل اختصاص يافت كه در آن 

  :سه محور به شرح ذيل ايجاد گرديد

 حمايت از آزادي بيان و تعميم دسترسي و استفاده از اطالعات  -

 زي در متخصصان اطالعات و ارتباطات ظرفيت سا -

 پرداختن به كليشه هاي متقابل رسانه اي -

ما بر اساس تعهدات خود همچنين به تقويت رويكرد برنامه ريزي و تطبيق آن در تصويب طرحها و پروژه ها در مقابل 

مل براي تكميل محور در طرح ع–فعاليتهاي كوچك پراكنده از طريق بهره گيري از مجموعه اي از طرحهاي بخش 

اين پروژه ها بخشي يا در قالب بودجه عادي مصوب و يا . برنامه هاي عمده مشترك در همه بخشها همت گمارده ايم

  .منابع خارج از شمول حاصل از اجراي برنامه هاي همكاري مشترك با سازمانهاي شريك تامين مي شوند 

  : ذيل اختصاص دارند پنج برنامه عمده بين بخشي نيز وجود دارد كه به مسائل

  كودكان، زنان ، جوانان و گروههاي داراي نيازهاي خاص -اول

  محيط زيست، بهداشت و مسائل جمعيتي  -دوم

  كار آموزشي و فرهنگي براي مسلمانان خارج از جهان اسالم  -سوم

  ارائه اطالعات درست درباره اسالم و مسلمانان  -چهارم

  آموزش عالي و تحقيقات علمي  -پنجم

هماهنگي هاي الزم ميان مديريتهاي مختلف و مقامات ذيصالح براي تضمين انجام مسائل مربوط دفتر معاون مديركل 

  .و تاثير مطلوب آن بر فعاليتهاي انجام شده در اين چارچوب را انجام خواهد داد

انديشه ها و مفاهيم و در تالش براي تقويت وظايف دائم آيسسكو بعنوان مرجعي تخصصي و محلي براي باروري 

نهادي براي ظرفيت سازي و هدايت سياستها در كشورهاي عضو در حوزه هاي آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات و 

نشست كارشناسان و تهيه  برگزارياي، - در راستاي تعهد ما براي افزايش برنامه هاي آموزشي منطقه اي و زير منطقه
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محققان،  برايابزارهاي كار  تامينو وعلمي راهنما به منظور تامين اسناد مرجع عمليمطالعات ، گزارشها و كتابچه هاي 

هاي سنجش نشانگربهره گيري از رسانه هاي الكترونيكي براي اين منظور، اطالعات مندرج در  و كارشناسان و مربيان

قه اي و زير منطقه اي با توجه دوره آموزشي منط 250نتايج مطلوب فعاليتهاي سه سال آينده نشان مي دهد كه بيش از 

به منابع فني و كارشناسي حرفه اي موجود در حوزه هاي مختلف آموزشي در مراكز منطقه اي سازمان برگزار خواهد 

نشست  130كار پژوهشي، مطالعاتي و گزارش، كتابچه هاي راهنما و كتابهاي كمك درسي، برگزاري  150انجام .شد 

مار رو به افزايش فعاليتهايي براي افزايش كرسي هاي موجود و ايجاد آنها نيز در كارشناسي و سمينار تخصصي و ش

همين شيوه در مورد جوايز موجود و يا در حال ايجاد آيسسكو در چارچوب طرح . زمره فعاليتهاي آتي خواهد بود

  .عمل آتي و آنهايي كه موجب تشويق خالقيت و نوآوري ميان جوانان مي شود نيز صادق است

جامعه مدني و متمركز بر جوانان، زنان و كودكان ،  عالقه وافر به فعاليتهايين شاخصهاي اندازه گيري نشان دهنده هم

پرورش آنها براي احترام به ارزشهاي شهروندي گفتگو و عشق به كار و كيفيت آن و قادر ساختن آنها به بهره گيري 

رداختن به مسائل جنسيتي در حوزه برابري و وظايف زنان و از حقوق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي خود و پ

  .مردان است

مورد كاهش يافته  50 به از سوي ديگر و بنا به تقاضا ، تعداد همايشها، سمينارها و نشستهاي بين المللي و منطقه اي

ن و محيط است كه اجالس وزراي كشورهاي اسالمي در حوزه هاي آموزش عالي و تحقيقات، فرهنگ، امور كودكا

كه اولين و دومين اجالس در طرح عمل جديد پيش بيني شده (زيست ، اجالس اسالمي وزراي آموزش و پرورش 

، نشست ساليانه شوراي مشاوره اي و پيگيري اجراي راهكار توسعه علوم و فناوري در جهان اسالم، شوراي )است

مسلمانان خارج از جهان اسالم را شامل مي فرهنگ  و مذاهب اسالمي و شوراي عالي آموزش ريبمشاوره اي تق

  . گردد

در طرح عمل جديد تاكيد بيشتري نيز بر تقويت نقش آيسسكو در ارائه توصيه هاي فني و كارشناسي به مقامات 

الزم براي اجراي فعاليتهاي  يمسئول تدوين سياستهاي ملي آموزشي، علمي و فرهنگي و ارتباطاتي، در تامين يارانه ها
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تحقيقاتي  –ويژه به لحاظ آموزش نيروي انساني و ظرفيت سازي حرفه اي و ارائه بورسيه به طرحهاي علمي محلي، ب

  .مبذول گشته است

 –در خصوص توسعه سازوكارهاي نظارت، پيگيري و ارزيابي اطمينان داريم كه روش برنامه ريزي هدف و نتيجه 

در . دداخواهد  در اختيار قراربهتر از گذشته  عملكردبراي  عيني را محور در تهيه طرح عمل جديد اطالعات الزم

واقع، نتايج مطلوب با تعداد محدود كه به لحاظ چشم انداز و محتوا و برنامه زماني و قابليت سنجش، با توجه به 

  .شاخصهاي عملكرد ما را قادر به پيگيري اجراي فعاليتها و ارزيابي دقيق تر اثرات آنها خواهد كرد

ظ شكل دادن به مشاركت و همكاري با سازمانهاي عربي، اسالمي و بين المللي ، نهادهاي جامعه مدني و به لحا

اين تالش از چشم انداز جديدي پشتيباني شود كه  دركميسيون هاي ملي در خالل سه سال آينده تصميم بر آن شد تا

ي تبديل گردد كه مسائل بنيادي را بررسي و به برنامه ها و طرحهاي منسجم آن نتايج همكاري و سازوكارهاي اجرايي

  .توصيه نمايدراه حلهاي موثر و اساسي در چارچوب زماني تعيين شده و بر اساس معيار كيفيت و شاخص هاي ارزيابي 

وضعيت داخلي نهادها و موسسه هاي همكاري كننده مورد توجه  هموارهدر راستاي اين چشم انداز جديد همكاري،

ا محور ويژه اي براي همكاري با نظامهاي دولتي مثل نظام هاي اسالمي، عربي ، افريقايي، آسيايي، قرار گرفته است ت

اروپايي و نظام سازمان ملل متحد تخصيص داده شود و محور ويژه اي نيز به سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي جامعه 

گرايي با سازمانهاي دولتي و همكاري با  اين امر ما را قادر به تقويت تكامل. مدني و بخش خصوصي اختصاص يابد

سازمانهاي جامعه مدني و بخش  ،آنها از طريق سازوكارهاي جامع تر و موثر تر و همچنين تعامل با نهادهاي غير دولتي

برقراري ارتباط ميان اين دو مجموعه . خصوصي با در نظر گرفتن ويژگيها، آرمانها و نقش نوين سازي آنها خواهد كرد

كننده و حداكثر بهره گيري از تجربه ها و عملكرد آنها در خدمت به كشورهاي عضو و تحقق اهداف همكاري 

  . سازمان و رسالت تمدني آن از ديگر مولفه هاي اين اقدام خواهد بود

است كه كمتر از دو  شده مسير راهبردي طرح عمل هاي قبلي در پيش گرفته 2013-2015در خصوص بودجه سالهاي 

سازمان . گرفته ميشوددجه براي اجراي برنامه ها و يك سوم باقيمانده براي هزينه هاي مختلف اداري در نظرسوم كل بو

و افزايش مثل تورم ساليانه  ،اطمينان مي دهد كه با تحوالت مالي همگام باشد وعوامل اقتصادي چه در سطح داخلي
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كاهش ارزش دالر ،درسطح بين المللي  و چهمنطقه اي  ترهزينه هاي زندگي در كشور مقر و كشورهاي ميزبان دفا

در برابر ساير ارزها و افزايش هزينه هاي خدمت عمومي ) دالر آمريكا مبناي مورد استفاده در بودجه است (آمريكا 

مثل چاپ و نشر، تداركات فني و بليط سفرهاي هوايي هنگام محاسبه هزينه هاي ميداني مرتبط با اجراي برنامه ها و 

  . مديريت مالي را در نظر گيرد

از ساير مواردي كه در طرح عمل جديد مورد توجه قرار گرفته است، تخمين هاي مالي جديد براي برنامه هاي عمده 

اي چون اجالس وزراست كه طبق اجالس سران كشورهاي اسالمي و شوراي وزراي خارجه سازمان همكاري هاي 

 .ر اين طرح عمل، اجالس وزراي آموزش و پرورش اضافه شده است د. اسالمي به آيسسكو محول گرديده است

شركت موثر در اجالس وزراي امور جوانان با همكاري فدراسيون ورزشهاي همبستگي اسالمي و اجالس وزراي امور 

  . نيز از ديگر موارد مندرج در اين طرح عمل استاوقاف 

جه به نقش رو به افزايش سازمان در صحنه بين المللي از اهميت در اين ميان برنامه هاي ديگري نيز وجود داردكه با تو

راهبردي برخوردارند كه از آن جمله مي توان به اتحاد تمدنها ، مبارزه عليه افراط گرايي ، اجالس بين المللي سران 

 آيسسكو بخشي از بودجه پيش بيني خود در طرح عمل. محيط زيست و همايشهاي آموزش براي همه اشاره كرد

با توجه به اطالعات مطرح شده و در مقايسه با طرح عمل هاي پيشين، . به اين فعاليتهاي اختصاص داده است را كنوني

اين افزايش به تعداد بيشتر برنامه ها يا حجم هزينه هاي اداري و . طرح عمل حاضر هيچ افزايش بودجه اي نداشته است 

وني خارج از كنترل حوزه مديركل است كه شاخصهاي مالي و عملياتي مربوط نمي شود بلكه زاييده عوامل بير

در واقع، در حالي كه اجراي يك برنامه خاص در قالب طرح عمل سه . اقتصادي مورد اشاره قبلي را شامل مي شود

. هزينه بيشتري را مي طلبد 2013-2015هزينه معيني را مي طلبيد، همين برنامه در قالب طرح عمل  2003-2005ساله 

نهادهاي اساسنامه اي سازمان و خ افزايش بودجه در نظر گرفته است و از آنجائيكه زمان اين تغييرات را بعنوان نرسا

را در حضور سازمان به  يكاهشمي توانند ذره اي از كيفيت اجرا بكاهند و نه  نه مسئوالن در كشورهاي عضو

بله با هجمه ها عليه اسالم و مسلمانان بپذيرند، تنها گزينه نمايندگي از جهان اسالم در مجامع بين المللي و يا براي مقا

راهبردي اقتدار بخشي سازمان و بازوهاي اجرايي آن و افزايش ظرفيت آنها براي مقابله با چالشهاي توسعه فراروي 
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غ دالر مبل 21049845يعني از اين رو، از بودجه كل سازمان . كشورهاي عضو به شيوه هاي كارآمد و مناسب است

دالر براي پوشش هزينه هاي عملياتي، تجهيزات و  6 711342به اجراي برنامه ها و تنها % 86دالر يعني  38867787

ميزان باالي درصدي از بودجه براي اجراي برنامه ها نشانگر تمايل مديركل به . پرسنل اداري اختصاص يافته است

سازمان و تحقق اهداف توسعه اي اين كشورها و اراده قوي حصول اطمينان از بهره مندي كشورهاي عضو از فعاليتهاي 

  .براي منطقي كردن هزينه ها و كاهش هر چه بيشتر هزينه هاي اداري است
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  2013-2015خالصه كلي پيش نويس بودجه سه ساله 
  درصد  بودجه كل  حقوق  برنامه ها  سياست كلي: فصل اول

  644  2912170  2642170  270000  لرياست دفتر مديرك )1-1
  158  715680  655680  60000  دفتر معاون مديركل  )1-2
دبيرخانه شوراي اجرايي مجمع عمومي و  )1-3

  همايشهاي تخصصي وزرا
1120000  991170  3111170  698  

  15  6739020  4289020  2،450،000  جمع 
          

  درصد   بودجه كل  حقوق   برنامه ها  برنامه ها: فصل دوم 
  89/18  8،540،554  1،540،434  7،000،120  مديريت آموزش ) 1-2
  46/18  8،345،654  1،219،361  7،126،293  مديريت علوم ) 2-2
  67/19  8،890،651  1،890،434  7،000،217  مديريت فرهنگ و ارتباطات ) 3-2
  74/7  3،499،954  1،015،113  2،484،841  خارجي طمديريت همكاريها و رواب) 4-2
  31/6  2،851،954  2،058،532  793،422  مستندسازيمركز برنامه ريزي، اطالعات و ) 5-2

  71  32،128،767  7،723،874  24،404،893  جمع
  86  38،867،787  12،012،894  26،854،893  )برنامه ها و حقوق(يك جمع فرعي 

          
  درصد  جمع بودجه  حقوق  جمع هزينه ها  هزينه هاي مشترك: فصل سوم 

  5/6  2،941،875    2،941،875  عمليات)1-3
  3/1  600،000    600،000  تجهيزات) 2-3
  2/6  2،800،836  2،740،836  60،000  تبادل كارشناسي و هزينه هاي اداري)3-3

  14  6،342،711  2،740،836  3،601،875  )هزينه هاي عملياتي و حقوق(جمع فرعي دو 
  100  45،210،498  14،753،730  30،456،768  )حقوق+هزينه هاي عملياتي+برنامه ها( جمع كل
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  فصل اول
 سياستهاي كلي - 1

  مديريت دفتر مديركل  1-1
دفتر مديركل بعنوان بخشي از وظايف مندرج در جدول سازماني مديريت كل آيسسكو، پيگيري مسائل ارجاع شده به 

اين . مديركل و اموري كه به تصميم گيري و مشاوره و هماهنگي داخلي و خارجي وي نياز دارد را عهده دار است

  .ور مقر آيسسكو و خارج از آن نظارت داردديركل در داخل كشمدفتر همچنين بر تمهيدات سازماني فعاليتهاي 

در تالش براي گسترش دسترسي به منابع فكري آيسسكو و تبليغ فعاليتهاي آن و بعنوان بخشي از امور محول به واحد 

ساير موضوعات مربوط به فصلنامه آيسسكو منتشر و مقاالت تحقيقي و ساير مطالعات ) گزارش دهي به اين دفتر(نشر 

و يا در مجالت نشريه  "اسالم امروز"وعات آموزشي علمي و فرهنگي يا به صورت نشريه ساالنه مربوط به موض

شامل مهمترين مقاالت علمي و تحقيقي ارائه شده در سمپوزيوم ها و همايشها، مقاالت،  "تمدني جهان اسالمساختار "

 –نوين ترين شيوه هاي الكترونيكي و سمعي  از در اين راستا، اين دفتر. سخنراني هاي مديركل چاپ خواهد شد

نشر اطالعات مقدماتي و مطالب مرجع باكمترين  به بصري براي توسعه فعاليتهاي رسانه اي خود استفاده خواهد كرد و

هزينه و به بيشترين مخاطبان خواهد پرداخت اين دفتر همچنين تالشهاي خود را در تامين كارشناسي حقوقي و مشاوره 

  .صوص مديريت سازمان و روابط آن با كاركنان و شركا افزايش خواهد دادفني در خ

افزون بر اين ، دفتر مديركل به ايجاد همكاري با دفاتر منطقه اي و نمايندگي هاي سازمان، با توجه ويژه به يافتن 

ف آن بدون صرف سفراي حسن نيت آيسسكو در تبليغ سازمان و نشر اهدا از سازوكارهاي نوآورانه براي بهره گيري

هزينه هاي قابل توجه ، با توجه به جايگاه رفيع اين سفرا و تمهيدات ويژه مورد نياز براي مشاركت آنان در فعاليتهاي 

  : دفتر مديركل وظايف خود را در قالب دو محور ذيل انجام خواهد داد. سازمان مبادرت خواهد ورزيد

  باطات خارجي ميان نهادهاي سازمان ترويج هماهنگي هاي داخلي و تقويت ارت: 1محور 

  گسترش دسترسي فكري و رسانه اي درون و بيرون از كشورهاي عضو: 2محور 
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  جزئيات اقالم مالي
  )حقوق و مزايا(رياست  دفترمديركل  

 جمع بر حسب دالر  2015 سال سوم  2014 سال دوم  2013 سال اول  اقالم
  327770  130026  124200  118544  حقوق پايه 

  145302  50861  48407  46034  هزينه هاي مرتبط
  84732  29153  28233  27346  تامين اجتماعي
  73408  25196  24467  23750  پستهاي جديد

  676212  235236  225302  215674 جمع بر حسب دالر 
  جزئيات اقالم مالي

  )حقوق و مزايا(،مطالعات و فعاليتهادفتر مديركل 
 جمع بر حسب دالر  2015 سال سوم  2014 سال دوم  2013 سال اول  اقالم

  1،294،890  434،240  432،300  428،350  حقوق پايه 
  483،888  168،822  161،511  153،555  هزينه هاي مرتبط
  187،180  62،865  62،420  61،895  تامين اجتماعي
  120،000  40،000  40،000  40،000  پستهاي جديد

  2،085،958  705،927  696،231  683،800 جمع بر حسب دالر 
  جزئيات اقالم مالي

  )حقوق و مزايا(دفتر معاون مديركل )2-1
 جمع بر حسب دالر  2015 سال سوم  2014 سال دوم  2013 سال اول  اقالم

  412،435  130،608  137،037  135،790  حقوق پايه 
  226،009  75،519  75،457  73،033  هزينه هاي مرتبط
  51،524  17،544  17،110  16،870  تامين اجتماعي
  25،712  8،987  8،425  8،300  پستهاي جديد

  715،680  243،658  238،024  233،993 جمع بر حسب دالر 
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  دبيرخانه شوراي اجرايي، مجمع عمومي و همايشهاي تخصصي وزرا 3-1

دبيرخانه شوراي اجرايي و مجمع عمومي در قالب طرح عمل هاي پيشين بر نحوه برگزاري جلسات شوراي اجراي و 

بنابراين، در . دنمجمع عمومي و همچنين همايشهاي تخصصي آنها بر اساس مقررات داخلي اين نهادها مديريت مي ك

تالش براي تضمين استفاده بهينه از تجربه سازماني دبيرخانه مسئوليت همايشهاي وزراي كشورهاي اسالمي عضو 

اجالس وزراي فرهنگ، اجالس وزراي محيط ش عالي و تحقيقات علمي، وزآيسسكو از جمله اجالس وزرا يĤم

  .زيست، اجالس وزراي امور كودك و اجالس وزراي آموزش و پرورش را عهده دار خواهد بود

در تالش براي ادغام نهادهاي اداري برخوردار از وظايف مشابه و پيشگيري از تداخل در آيسسكو، با عنايت به ارتباط 

ي بعنوان ارگانهاي اساسنامه اي كه نمايندگان كشورهاي عضو بوده و نزديك ميان شوراي اجرايي و مجمع عموم

سياستهاي كلي آن را تعيين مي كنند، كميسيون هاي ملي بعنوان طرفهاي ذيصالح دولتها مسئوليت اجراي برنامه هاي 

بعنوان  از آنجائي كه كشورها دبيركل كيمسيون ملي خود را.آيسسكو در كشورهاي متبوع خود را بعهده مي گيرند

خود در شوراي اجرايي براي تسهيل ارتباط و هماهنگي ميان نهادهاي مختلف درون كشوري با مديريت كل  هنمايند

تي دبيرخانه شوراي اجرايي، سآيسسكو بر مي گزينند، فعاليتها و برنامه هاي مربوط به كميسيون هاي ملي تحت سرپر

  . مجمع عمومي و همايشهاي تخصصي وزرا اجرا مي شود

در اين راستا، سازمان به حمايت از كميسيون هاي ملي ادامه خواهد داد و آنها را به تعامل با شركاي آيسسكو براي 

پويايي مجدد نقش كميسيونها نه تنها در مراحل اجرايي بلكه در سطح توسعه راهبردي برنامه ها و طرحهاي مرتبط با 

  .كشورهاي عضو ترغيب خواهد كرد

ساني، ارتقاء نكو در چارچوب فعاليتهاي كميسيون هاي ملي به ارائه دوره هاي آموزشي نيروي اافزون براين، آيسس

سازوكارهاي كاري، حمايت از تبادل تجربه و تخصص و تشويق مشاركت ميان اين كميسيونها و نهادها و موسسه هاي 

همچنين دوره هايي  آيسسكو. خواهد پرداخت عضوملي در حوزه هاي آموزش، فرهنگ و علوم در كشورهاي 

آموزشي را براي كاركنان كميسيون هاي ملي براي تقويت مهارتهاي آنان در حوزه هاي اداري و مالي برگزار و در 
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سازمان اسالمي همچنين تمهيدات . تجهيز كميسيون ها به تجهيزات كاري و الكترونيكي از آنها حمايت خواهد كرد

را از مقر دائم و مقر اصلي كميسيون هاي ملي در كنار فعاليتهاي عادي  بازديد دبيركل هاي جديد و كاركنان آنها

  .اجرايي در چارچوب طرحهاي اجرايي ساالنه فراهم خواهد كرد

وظايف، برنامه ها و فعاليتهاي دبيرخانه شوراي اجرايي، مجمع عمومي و همايشهاي تخصصي وزرا از طريق نشستهاي 

دات پيشين، بويژه نشستهاي كميته كنترل مالي منبعث از شوراي اجرايي و جلسات ساليانه شوراي اجرايي همراه با تمهي

  .مجمع عمومي مورد نظارت قرار خواهد گرفت

دبيرخانه مذكور همچنين مسئوليت هماهنگي تمهيدات برگزاري همايشهاي تخصصي وزرا با همكاري ساير 

  .مديريتهاي سازمان را نيز عهده دار است

الش براي انسجام عملي وظايف محوله به دبيرخانه، در اين طرح عمل واحد جديدي در دبيرخانه افزون بر اين، در ت

  .براي همكاري با كميسيون هاي ملي اختصاص داده شده است

  
  جزئيات اقالم مالي

  )حقوق و مزايا(دبيرخانه مجمع عمومي و شوراي اجرايي 
  سال اول  اقالم

2013  
  سال دوم

2014  
  سال سوم

2015  
 حسب دالر جمع بر

  713567  240175  237919  235473  حقوق پايه 
  185164  62229  61741  61194  هزينه هاي مرتبط
  73727  31804  21517  20406  تامين اجتماعي
  18712  6392  6236  6084  پستهاي جديد

  991170  340600  327413  323157 جمع بر حسب دالر 
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  مديريت بخش آموزش )2
  2013-2015مديريت بخش آموزش براي سالهاي  پيشينه و اهداف كلي طرح

تجربه هاي موفق توسعه در كشورهاي توسعه يافته نشان داده است كه آموزش نقشي اساسي در توسعه واقعي اقتصادي 

در سرمايه انساني از طريق تامين دسترسي همگاني به آموزش براي همه نسلها  يو انساني ايفاد مي كند و سرمايه گذار

جتماعي، ارتقاء ظرفيتهاي انساني با افزايش پتانسيل خالق و نوآورانه و استقرار ارزشهاي مثبت مطمئن ترين و طبقات ا

راه در ميان مدت و بلند مدت براي كاهش و در نهايت ريشه كني معضالت فقر، جهل، بيسوادي، عقب ماندگي، 

روريسم ، تخريب محيط زيست، درگيري ها و بيماريهاي فراگير، نفرت برخاسته از افراط گرايي و تبعيض نژادي، ت

  .جنگهاست

از  ناشياست و نيز فشارشده  سازي تحميل نيدر ميان چالشهاي توسعه كه در طول دو دهه اخير از طريق پديده جها

سنتي اقتصادي و شرايط  هايزمينه  داراي همسويي با جامعه بين المللي در پيگيري توسعه پايدار، كشورهاي اسالمي

بيش از هر زمان ديگري نيازمند توسعه نظامهاي آموزشي خود و ارتقاء نقش آموزش در ترويج  را اجتماعي بي ثبات

همبستگي اجتماعي و رقابت پذيري اقتصادي بر مبناي نظام دانش، مهارت و ارزشهاي تجليل از فرصت سخت كوشي، 

و  يكه همه اينها ارزشهاي اسالم كرده است مومي، همكاري گفتگو و صلحنوآوري، تعهد، انضباط، الويت منافع ع

  .جهاني بوده و بشريت همواره درصدد تبديل آنها به واقعيت بوده است

محور  –رابر دو الويت بخش  2013-2015آيسسكو تالشهاي خود در زمينه آموزش در قالب طرح عمل سه ساله 

شي كشورهاي عضو و تقويت نقش آموزش در پرداختن به مسائل توسعه توسعه نظامهاي آموز: متمركز خواهد كرد

و شوراي اجرايي براي حمايت از كشورهاي عضو و اين مهم بخشي از وظايفي است كه مجمع عمومي .پايدار 

 در نهادهاي مسلمانان خارج از جهان اسالم در حوزه كاري خود از جمله آموزش و بر اساس راهكارهاي مرتبط خود

 2013-2015و سر فصلهاي مندرج در خطوط كلي الويتهاي طرح عمل سه ساله  2010-2018مل ميان مدت طرح ع

يت عمده يكي ارائه اطالعات درست درباره اسالم و مسلمانان و پرداختن به اسالم وكه بر ضرورت تحقق دو اول
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هي از نياز كشورهاي عضو به هراسي و ديگري تحقق توسعه پايدار براي كشورهاي عضو تاكيد مي ورزد و با آگا

لحاظ آموزش و ملزومات توسعه نظامهاي آموزشي براي قادر ساختن آنها به تقبل نقش محوري خود در تحقق توسعه 

  .جامع و پايدار در جامعه برعهده سازمان آيسسكو قرار داده اند

بين المللي مرتبط به آموزش در آيسسكو با عنايت به دو الويت فوق الذكر، در صدد حمايت از اقدامات و طرحهاي 

  :اين ابزارها عبارتند از.طرح عمل آتي خود در راستاي ابزارهاي اسالمي و بين المللي مرتبط با آموزش است

 قطعنامه ها و توصيه هاي مصوب مجمع عمومي و شوراي اجرايي -

 قطعنامه ها و مصوبات نشستهاي اجالس سران اسالمي  -

 اجالس وزراي علوم وتحقيقات علمي يقطعنامه ها -

 قطعنامه هاي مصوب اجالس وزراي امور كودك -

چارچوب كلي دستور كار اسالمي توسعه پايدار مصوب اولين اجالس وزراي محيط زيست و نسخه هاي  -

 )2012و 2010-2006(اصالحي 

 محور آيسسكو در حوزه آموزش –راهكارهاي بخش  -

 )2006-2015(اي اسالمي برنامه عمل ده ساله سازمان همكاريه -

 1990اعالميه جهاني آموزش براي همه ، جامتين ،  -

 2000تعهدات جمعي، داكار ،  به عمل:  "آموزش براي همه "چارچوب عمل داكار -

 2009برزيل، ششمين اجالس بين المللي آموزش بزرگساالن ،  –چارچوب عمل بلم  -

 2010راقبتهاي اوان كودكي، چارچوب عمل و همكاريهاي مسكو، اجالس جهاني آموزش و م -

 )2012اجالس (چارچوب سازماني توسعه پايدار، اجالس سازمان ملل درباره توسعه پايدار -

اقدامات و فعاليتهاي آيسسكو بر كمك به كشورهاي عضو در انجام تعهدات خود براي تحقق اهداف آموزش براي 

  . متمركز خواهد بود،در داكار  2000طبق مصوبه اجالس جهاني آموزش در سال ، 2015همه تا سال 
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بدين منظور، آيسسكو از يافته ها و اطالعات گزارشهاي منطقه اي و بين المللي كه نشانگر اقدام آهسته بسياري از 

كشورهاي عضو در همگامي با اقدامات بين المللي در تحقق اهداف آموزش براي همه، بويژه نگهداشت كودكان، 

گزارشهاي .، استفاده خواهد كردمي باشد صيل علي الخصوص دختران و معلولين در مدرسه و پيشگيري از ترك تح

كمبودهاي مداوم در بعضي از  وبه آموزش پيش دبستاني توسط مسئولين دولتي  يمذكور همچنين نشانگر كم توجه

موسسه هاي آموزشي به لحاظ آموزش كاركنان، تدوين يا توسعه برنامه هاي مداوم و صالحيت آموزشي موسسه ها 

اختالالت ديگري نيز . ا، مهارتها و شيوه هاي الزم براي تامين آموزش كيفي براي همگان استبراي القاي توانمندي ه

موسسه هاي آموزش سنتي،  بر گزارش شده است كه از آن جمله مي توان به برنامه ريزي ناكافي، نظارت و مديريت

بدتر از . ل ثبت نام شده، اشاره كردرگسابرنامه هاي درسي و نتايج عليرغم تعداد روز به افزايش فراگيران جوان و بز

همه ، رواج بيسوادي بويژه ميان بزرگساالن و زنان و تعداد رو به افزايش فارغ التحصيالت بيكار است كه آموزش آنها 

وضعيت جاري نظامهاي آموزشي نيز كه بيشتر بر . مطابق با نيازهاي محلي، منطقه اي و بين المللي بازار كار نبوده است 

ناختي تاكيد دارد و نه جنبه ارزشي و عملي آن، مثل مفاهيمي چون محيط زيست، بهداشت و جمعيت، جنبه ش

  . ارزشهاي مدني، حقوق بشر، صلح، گفتگو، نوآوري و همزيستي، مزيد بر علت است

اي با توجه به موارد فوق، آيسسكو توجه ويژه اي به حمايت از طرحها و سياستهاي كشورهاي عضو در بهبود شاخصه

بدين منظور فعاليتها و اقدامات خود را بر سه . عملكردي در مواجهه با مسائل و حوزه هاي فوق مبذول خواهد داشت

  : محور ذيل متمركز خواهد كرد

حمايت از طرحها و سياستهايي كه نظامهاي آموزشي را قادر به مقابله با چالشهاي جاري، بهبود عملكرد آنها  -1

ني به آموزش مناسب و كارآمدي كند كه توسعه را مطلوب بداند و ارزشهاي و اطمينان از دسترسي همگا

 .واالي آن را به شهروندان خوب و خالق القا كند

 ي وساير كاركنان بخش آموزشيآگاهي بخشي ميان مسئولين اجرا -2

 تقويت ظرفيتها و بهبود عملكرد افراد، نهادها و ساختارهاي مرتبط با آموزش -3
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و اطمينان از هماهنگي ميان طرحهاي  2010-2018فعاليتهاي آموزشي در قالب طرح ميان مدت آيسسكو براي تداوم 

پيشين و آتي براي تحقق اهداف كلي سازمان در اساسنامه ، در طرح عمل  خود به ايجاد توازن ميان تداوم و تازگي 

كاري با هدف افزايش نقش آموزش از يك سو تازگي به تكميل تالشها، برنامه هاو طرحهاي ابت.مبادرت خواهد ورزيد

در تحقق توسعه در كشورهاي عضو با تداوم ارائه كارشناسي آموزشي و فني و مشاوره به موسسه هاي آموزشي 

وكاركنان آموزش ملي، حمايت از سياستهاي ملي آموزش براي حصول دسترسي همگاني به آموزش، بويژه آموزش 

ي گروههاي مختلف اجتماعي و تبديل آموزش كيفي به يك الويت برتر پايه، تضمين فرصتهاي برابر در آموزش برا

از سوي ديگر، تازگي فراهم كردن زمينه براي برگزاري اجالس وزراي آموزش و پرورش . اطالق مي گردد

. كشورهاي اسالي و تصويب نسخه بازنگري شده راهكار ترويج آموزش در كشورهاي اسالمي را شامل مي شود 

كو با مطالعات، تحقيقات و رهنمودهاي تخصصي آموزشي بيشتر ، الويت دادن به سرجع آموزشي آيستحكيم اسناد م

دوره هاي آموزشي منطقه اي و ارزيابي دوره اي عملكرد مراكز تخصصي آموزشي آيسسكو و بازنگري برنامه ها و 

گيري بهينه از برنامه هاي پيشرو وضعيت حقوقي آنها براي توسعه و استاندارد سازي سازوكارهاي مديريتي و بهره 

با توجه  .است ش عربي، سوادآموزي و آموزش بزرگساالن نيز از برنامه هاي نوآورانهوزبراي ظرفيت سازي ملي درآم

به اهميت مشاركت، همكاري و تشريك مساعي در پرداختن به چالشهاي رو به رشدي كه نيازمند فعاليتهاي هماهنگي 

در طول سازمان  و با اتكا به سرمايه عظيم مشاركت ايجاد شده توسطاست  بين المللي  در سطوح ملي، منطقه اي و

توافقنامه با سازمانها و نهادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي انجاميده است  193طرحهاي پيشين كه به امضاي بيش از 

جذب هر چه بيشتر منابع مالي و همكاري نزديك با سازمانهاي مذكور در سطوح دولتي و اجتماعي براي در آيسسكو

  .فني به منظور حمايت بيشتر از كشورهاي عضو سرمايه گذاري خواهد كرد

آيسسكو براي انجام وظايف آموزشي و فني خود در جهت منافع كشورهاي عضو و مسلمانان خارج از جهان اسالم و 

براي يافتن راه حلهاي جامع به مسائل و حصول اطمينان از هماهنگي مناسب ميان مديريتها، مراكز و واحدهاي خود 

چالشهاي مختلف فرا روي كشورهاي عضو به تدوين و توسعه برنامه هاي منسجم در سطح مديريت هاي خود و ساير 

بخشهاي ذيربط، بويژه در خصوص كودكان، زنان و جوانان ، مسائل آموزش عالي و برنامه هاي درسي، آموزش 
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ارائه اطالعات درست درباره اسالم و مسلمانان و آموزش ارزشهاي صلح و حقوق محيط زيست، بهداشت و جمعيت ، 

دوره هاي آموزشي منطقه اي در كشورها و نواحي  به برگزاري به همين صورت، آيسسكو. بشر اقدام خواهد كرد

ش در جغرافيايي مختلف مبادرت خواهد ورزيد و در پي ايجاد سازوكارهاي موثري براي نظارت بر وضعيت آموز

  .كشورهاي عضو خواهد بود
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  توسعه نظام هاي آموزشي كشورهاي عضو: محور يك -اولويت بخش) 1-2
آيسسكو با آگاهي از نقش آموزش به عنوان عامل توسعه و اهميت ظرفيت هاي فراوان ملي درحيطه هاي متنوع 

- 2015عمل آموزش به عنوا ن پيش نياز تضمين آينده بهتر براي مردم كشورهاي عضو و در راستاي اولويت برنامه 

آموزشي را به عنوان يكي از دو اولويت  كشورهاي عضو، توسعه نظام هايدر در زمينه تحقق توسعه پايدار  2013

هاي آموزشي و فني افراد،  بدين منظور، توجه افزون تري بر ارتقاء قابليت. خاص در آموزش مطرح ساخته است

، موسسه ها و نظام هاي آموزشي كشورهاي عضو و نهادهاي مسلمانان خارج از جهان اسالم اختصاص داده نهادها

  .خواهد شد

آيسسكو پايبندي  2010-2018حق بلكه يك وظيفه است، برنامه ميان مدت  راينكه آموزش نه تنها يكبا تاكيد مجدد ب

قوي كشورهاي جهان اسالم به اسناد بين المللي حامي دسترسي برابر و همگاني به آموزش براي تمامي اقشار اجتماعي 

ون بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كنوانسي: مهم ترين اين اسناد عبارتند از. را مورد تاييد قرار مي دهد

كنوانسيون حقوق كودك و چارچوب ) كه بر مسئوليت دولت در تضمين كيفيت آموزش براي كودكان تاكيد دارد(

در دستيابي به اهداف آموزش براي همه شامل دسترسي همگاني به آموزش ابتدايي، آموزش ) 2000(عمل داكار 

  .آموزش است بزرگساالن و كيفيت بهتر

بنابراين، در سه سالي كه تحت پوشش طرح است توجه خاصي به اين مباحث و هدف ها در قالب سه محور اختصاص 

تضمين دسترسي همگاني به آموزش پايه، دستيابي به آموزش كيفي و توسعه : اين سه محور عبارتند از. خواهد يافت

  .يريبرنامه هاي درسي آموزش عالي براي ارتقاء رقابت پذ

در پي اجراي اين اولويت ها، ضمن آگاهي از اهميت تدوين سياستهاي عمومي پايدار به عنوان بخشي از چشم انداز 

راهبردي نقش توسعه آموزشي، آيسسكو در قالب محورهاي فوق الذكر، ضمن تضمين برابري در دسترسي به آموزش 

خاصي بر حمايت از سياستهاي ملي در تحقق آموزش  پايه بين دو جنس، اقشار اجتماعي و مناطق جغرافيايي، توجه

  .پيش دبستاني براي همگان و اتخاذ رويكرد يكپارچه نسبت به آموزش بزرگساالن و سواداموزي مبذول خواهد داشت
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بعالوه آيسسكو برنامه هاي خود درباره ظرفيت سازي و بهبود عملكرد را تقويت خواهد كرد تا با توجه بيشتر بر توسعه 

، ايجاد ارتباط بين آموزش سنتي و آموزش رسمي، هماهنگ سازي آموزش فني و )ديني(مه هاي آموزش سنتي برنا

كاركنان آموزشي و تاييد مجدد  حرفه اي با بازار كار، تدوين چارچوب مقرراتي مسيرهاي آموزشي ، بهبود عملكرد

رنامه ريزي، پيگيري و ارزيابي فرايندهاي بر ضرورت وضع استانداردهاي كيفيت در برنامه هاي درسي، تقويت نقش ب

  .آموزشي و فرهنگ سازي نوآوري در آموزش، كيفيت بهتر آموزش را تضمين كند

و گسترده با شركاي ملي در كشورهاي ميزبان از جمله  يكاجراي برنامه هاي مربوط نيازمند مشاركت نزد

وزارتخانه هاي مسئول امور ،وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي ،ونهاي ملي كشورهاي عضو سييمك

ط باين مشاكرتها همچنين نيازمند مشاركت نقش آفرينان ذير. خواهد بود نهادهاي آموزشي جامعه مدنيو  كودكان 

با نهادهاي  منطقه اي و بين المللي بويژه از طريق تقويت وظايف آموزشي مراكز تخصصي آيسسكو و ارتقاء همكاري

سازمان (مثل يونسكو، آلكسو  آموزشي مسلمانان خارج از جهان اسالم و سازمنانهاي ذيربط منطقه اي و بين المللي

 و  يونيسف، دفتر عربي آموزش كشورهاي حوزه خليج فارس و ساير نهادها) فرهنگي وعلمي اتحاديه عرب ،شيوزآم

  .موسسه هاي آموزشي خواهد بود

 محور به –ويژه اي كه دراين طرح به ارتقاء نظامهاي آموزشي مبذول گشته است، اين الويت بخش  با عنايت به توجه

ارائه كارشناسي و مشاوره و پشتيباني از ظرفيت سازي با استفاده از برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نشستهاي 

كشورهاي عضو و ارائه فرصتهايي  يالبته براي حصول اطمينان از مشاركت حداكثر. اسي تاكيد خواهد داشتنكارش

براي تبادل نظرات و تجربيات ميان كشورهايي كه دستاوردهاي خوبي در اين زمينه ها و بهبود شاخصهاي آموزشي 

. داشته اند و آنهايي كه نياز به الگوبرداري از اين كشورها را دارند، به فعاليتهاي منطقه اي نيز الويت داده خواهد شد

نهادهاي آموزشي ملي براي رفع نيازهاي كشورها عضو در عين تدوين  بهه ارائه مشاوره هاي فني آيسسكو همچنين ب

سازوكارهاي نظارت بر وضعيت آموزش پايه، آموزش بزرگساالن و آموزش عالي و انجام مطالعات بيشتر درباره 

  .آخرين پيشرفتها در زمينه هاي ياد شده خواهد پرداخت
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  ينان از دسترسي همگاني به آموزش پايه حصول اطم: 1محور ) 1-1-2
% 50مطالب محدود و نيروي انساني مشكل عمده آموزش پايه در بسياري از كشورهاي عضو است كه حتي ثبت نام 

كمبود برنامه هاي جامع براي مراقبت و آموزش كودكان در . را دشوار مي كند  2015كودكان در آموزش پايه تا سال 

وزش براي گروههاي مختلف اجتماعي، بويژه فقرا ، «از كشورهاي عضو به نابرابري تامين آ اوان كودكي در بسياري

در واقع، اين امر به بخش . محرومان و جمعيت روستايي و دور دست يامناطق بحران زده و جنگ زده منجر مي شود

براي تضمين دسترسي و تالش كند بر طرحهاي اندك موجود بيشتر  را تسلط خودامكان ميدهد تا خصوصي متمول

خود به تشديد اقدام در  2013-2015آيسسكو در پاسخ به اين وضعيت در طرح عمل .بردببرابر به آموزش را از بين 

  :زمينه هاي ذيل خواهد پرداخت و تمركز ويژه اي بر آموزش دختران ، كودكان روستايي و محرومان خواهد داشت

تشويق به تدوين سياستهاي منسجم و افزايش قوانين كافي د ركشورهاي عضو در راستاي چشم انداز توسعه  -

جامعي كه آموزش پيش دبستاني درسياستهاي نظام آموزش ملي را در برگيرد، پيوند ميان آموزش پيش دبستاني و 

تدايي و متوسطه، ابآموزش با وزش مشابه دبستاني را تقويت كند و برنامه ها و بودجه كافي براي اين مرحله از آم

 .اختصاص دهد ")2010(بهره گيري از ثروت ملي : چارچوب عمل و همكاريهاي مسكو"بر اساس 

حساس سازي مسئوالن ملي به ضرورت تدوين برنامه هاي آموزشي مبتني بر واقعيات فرهنگي و اجتماعي  -

كشورهاي عضو با بهره گيري از برنامه هاي موسسه هاي آموزش سنتي يا مذهبي مثل مدارس پيش دبستاني قرآني 

لدين و آگاهي بخشي نسبت به نياز براي ارائه آموزش پيش دبستاني رايگان، توجه بيشتر به برنامه هاي آموزش وا

 استفاده آموزش پيش دبستاني از منابع و پتانسيل آموزش دبستاني 

ارائه آموزشهاي مناسب به كاركنان آموزشي بر مبناي نظريه ها و روندهاي جديد آموزش پيش دبستاني و تقويت  -

 مي ظرفيتهاي ملي براي تهيه ابزارها و مطالب داخلي با استفاده از منابع بو
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حساس سازي سياستگزاران در كشورهاي عضو به ضرورت گنجاندن آموزش پيش : 1نتيجه مورد انتظار 
دبستاني در سياستهاي آموزش عمومي و تقويت ظرفيتهاي آنها در تامين آموزش پيش دبستاني مناسب به 

  كودكان روستايي و محرومان 
  

  شاخصهاي عملكرد
زان براي كمك به تامين منابع مرجع براي برنامه ري •

اجراي برنامه هاي عملي درباره دسترسي همگاني 
به آموزش و مراقبتهاي پيش دبستاني و تضمين 
خدمات كيفي در نهادها و موسسه هاي مراقبتي در 

 كشورهاي عضو

ارائه مشاوره هاي فني براي تدوين سياستهاي  •
 آموزش ابتدايي فراگير در نظام آموزشي دولتي 

خصصي روش شناسي براي تامين آموزشهاي ت •
  كاركنان آموزش پيش دبستاني

  شاخصهاي سنجش
يك مطالعه روش شناسي (انتشار دو سند مرجع  •

) علمي و تدريس يك راهنماي روش شناسي
درباره راههاي تحقق آموزش و مراقبتهاي پيش 
دبستاني و حصول اطمينان از خدمات كيفي در 

 موسسه هاي مراقبتي

پنج كشور از هر (كشور  15اعزام كارشناس به  •
به منظور  )يك از مناطق عربي، افريقايي و آسيايي

گنجاندن آموزش پيش دبستاني در سياستهاي 
 آموزش

برگزاري شش دوره آموزشي تخصصي براي  •
مربيان مشخص در آموزش پيش دبستاني از شش 

  كشور عضو

با جامعه بين المللي صورت گرفته است، تحليل عليرغم تالشهايي كه تاكنون توسط كشورها بتهايي و يا بطور مشترك 

كيفي و كمي آموزش پايه در جهان اسالم، بويژه در مناطق روستايي نشانگر چالشهاي عمده اي براي تامين آموزش 

  .پايه همگاني در مقاطع پيش دبستاني، دبستاني، سوادآموزي و تضمين دسترسي برابر به اين الگوهاي آموزش است

. مختلف جامعه به لحاظ دسترسي برابر و همگاني به آموزش پايه است هايبيانگر نابرابري ميان بخشآمارهاي مربوط 

سياستها و برنامه هاي مربوط به آموزش پايه بگونه اي هستند كه آموزش پايه هنوز دور از دسترس افراد در واقع، 

ان خياياني، دختران، كودكان پناهنده، داراي نيازهاي خاص، مثل كودكان معلول، كودكان مناطق روستايي ، كودك
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بدتر از آن . كودكان رانده شده، كوچ نشينان و مهاجران، قربانيان درگيري هاي مسلحانه و بالياي طبيعي قرار دارد

  .اينكه، كودكان تيز هوش هميشه از توجه الزم در نظامهاي آموزش پايه برخوردار نمي شوند

ه حمايت ازسياستهايي كه هدفشان تضمين دسترسي همگاني به آموزش پايه، با آيسسكو براي مواجهه با اين شرايط ب

آيسسكو با همكاري شركاي خود، . ادامه خواهد داد باشد تمركز خاص به برنامه هاي مربوط به ترويج آموزش فراگير

پيشرو و تخصصي از جمله، يونسكو، كميسارياي عالي پناهندگان، الكسو و يونيسف به حمايت بيشتر از موسسه هاي 

دوره هاي . راي نيازهاي خاص براي رفع نياز آنان، به لحاظ تامين تجهيزات ، خواهد پرداختادر آموزش كودكان د

شي مناسبي نيز براي معلمان، مديران مدارس، مشاوران آموزشي با مناسب ترين رويكردهاي روش شناسي در وزآم

  .خواهد شدآموزش براي گروههاي داراي نيازهاي خاص برگزار 

بهبود سياستها و اقدامات مربوط به آموزش فراگير در راستاي برابرسازي : 2نتيجه مورد انتظار 
  فرصتها

  شاخصهاي عملكرد
چالشها و روند آينده ،نشر و توزيع مسائل •

 آموزش فراگير 

 ارائه برنامه هاي مناسب آموزش فراگير •

افزايش ظرفيت هاي روش شناسي آموزشي  •
  براي مربيان و موسسه هاي آموزش فراگير 

  شاخصهاي سنجش
برگزاري يك اجالس بين المللي درباره آموزش فراگير  •

 در راستاي برابر سازي فرصتها

برگزاري سه كارگاه منطقه اي درباره تدوين برنامه هاي  •
 آموزش فراگير 

 وزش فراگيرچاپ راهنماي روش شناسي تدريس آم •

موسسه پيشرو در زمينه آموزش افراد با  4حمايت از  •
 نيازهاي خاص 

برگزاري سه كارگاه منطقه اي درباره رويكردهاي  •
مناسب روش تدريس آموزش افراد داراي نيازهاي 

 خاص  

د و فراگير به لحاظ بيسوادي، كاستي هاي ساختاري متعددي از جمله نرخ باالي بيسوادي و كمبود راهكارهاي كارآم

ي همراه با كمبود منابع مالي و كمبود نيروي انساني الزم براي توسعه و اجراي موثر برنامه هاي سوادآموزي زسوادآمو

  .و آموزش غير رسمي گزارش شده است
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به  2012اين كمبودها در ميزگردهاي وزرا كه با همكاري يونسكو و آيسسكو در خالل روزهاي ششم و هفتم سپتامبر 

اين رخداد . ي در پاريس برگزار شد ، مطرح گرديده و مورد بحث قرار گرفته استوزت روز بين المللي سوادآممناسب

كشور عضو آيسسكو برگزار شد  24رخ سواد از جمله نكه با حضور وزرا و كارشناسان كشورها برخوردار از كمترين 

براي شركت كنندگان فراهم ساخت و  2015ل ي تا ساوز، فرصتي را براي تاييد مجدد عزم رسيدن به هدف سوادآم

اقداماتي عملي را براي حمايت از اين كشورها براي غلبه بر موانع فرا روي آنها براي مهار نرخ بيسوادي و ريشه كني 

براي ادامه اين تالشها  2015ان كمك كرد تا سناريوي بعد از گاين اجالس همچنين به شركت كنند. آن پيشنهاد كرد

  .ني كنندرا پيش بي

  :منسجم و قاطعي در دو سطح مورد نياز است مبر اساس نتايج حاصل از اين ميزگرد، اقدا

 سوادآموزي بزرگساالن  )1

 آموزش غير رسمي براي كودكان واجب التعليم بازمانده ازتحصيل )2

خواهد اين اقدام از طريق تدوين يك رويكرد منسجم نسبت به سوادآموزي در طرح عمل آيسسكو مدنظر قرار 

  .گرفت

 آيسسكو در خصوص مديريت سوادآموزي بزرگساالن و آموزش غيررسمي رويكرد جامعي را اتخاذ خواهد كرد كه

 - در آن توجه ويژه اي به طرحهاي ملي متمركز بر سوادآموزي و آموزش غير رسمي در پرتو واقعيتهاي اجتماعي

جه ويژه اي به ترويج سوادآموزي كاربردي و بهبود در اين راستا، تو. اقتصادي كشورهاي ذيربط مبذول خواهد شد

  .شيوه هاي اداري و مديريت مالي داده خواهد شد
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راهكارها و طرحهاي ،افزايش ظرفيتهاي كشورهاي عضو در تدوين سياستها : 3نتيجه مورد انتظار 
  سوادآموزي و آموزش غير رسمي 

  

  شاخصهاي عملكرد
تدوين سياستهاي ملي در خصوص سوادآموزي  •

 بويژه از طريق موسسه هاي آموزش غيررسمي 

 تبادل تجربه هاي موفق سوادآموزي •

تامين اسناد مرجع براي بهبود سازوكارهاي  •
 سوادآموزي، بويژه از طريق آموزش غيررسمي 

تشويق تالشهاي سازماني و فردي در حوزه  •
 سوادآموزي 

براي سوادآموزي و آموزش بهبود نظام اطالعات  •
 غيررسمي

بهبود نظام تامين مالي در سوادآموزي و آموزش  •
 غيررسمي 

   

  شاخصهاي سنجش
كشور عضو براي  20ارائه پشتيباني و مشاوره فني به  •

تدوين سياستهاي سوادآموزي خود، بويژه از طريق 
 موسسه هاي آموزش غير رسمي 

ي موفق و اجالس منطقه اي درباره تجربه ها 3برگزاري  •
اقدامات برتر درخصوص سوادآموزي و آموزش 

 غيررسمي 

انجام  يك مطالعه موضوعي درباره استانداردهاي كيفي  •
 در سوادآموزي و آموزش غير رسمي

 جايزه سوادآموزي آيسسكو  3اعطاي  •

انجام مطالعه اي درباره برنامه ها، تامين بودجه برنامه ها  •
 و شيوه هاي مديريت سوادآموزي

ري يك اجالس كارشناسي درباره شيوه هاي برگزا •
  تامين بودجه برنامه هاي سوادآموزي 

آيسسكو در تالش براي توسعه ظرفيتهاي سوادآموزي و آموزش بزرگساالن و بهبود كيفيت برنامه هاي آموزشي و 

برگزاري دوره هاي آموزشي در  و با عملكرد مربيان تالشهاي خود را از طريق مراكز تخصصي منطقه اي خود 

خصوص بهره گيري از فناوري در سوادآموزي و آموزش غير رسمي، برنامه ريزي، روشها و فنون سوادآموزي، 

سوادآموزي در محل كار، سوادآموزي در خانواده و پيگيري و ارزيابي سوادآموزي و آموزش غير رسمي ، مضاعف 

  .خواهد كرد

نيز براي طراحي يا بازنگري مطالب مربوط به سوادآموزي و آموزش بزرگساالن به خدمات كارشناسي و مشاوره اي 

  .طرفهاي ذيربط ارائه خواهد شد
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  توسعه ظرفيتهاي مربيان سوادآموزي و آموزش غيررسمي : 4نتايج مورد انتظار 
  

  شاخصهاي عملكرد
ارائه اسناد مرجع درباره استفاده از فناوري نوين  •

 در سوادآموزي 

افزايش ظرفيتهاي مربيان در استفاده از فناوري  •
 نوين در سوادآموزي و آموزش غير رسمي 

افزايش ظرفيتهاي برنامه ريزان و كاركنان اجرايي  •
 مسئول پيگيري و ارزيابي

ارائه خدمات كارشناسي براي تهيه مطالب  •
يادگيري براي مراحل اوليه سوادآموزي و پس از 

 سواد و آموزش غير رسمي

آموزش درباره استفاده از مطالب يادگيري  ارائه •
 سوادآموزي و آموزش غيررسمي 

حمايت از تالش كشورهاي عضو در تدوين و  •
  بازنگري مطالب يادگيري 

  شاخصهاي سنجش
تهيه دستورالعملي براي استفاده از فناوري نوين در  •

 سوادآموزي

برگزاري شش كارگاه ملي درباره استفاده از فناوريهاي  •
ارتباطات در سوادآموزي و آموزش غير  اطالعات و

 رسمي

برگزاري سه كارگاه منطقه اي درباره برنامه ريزي در  •
 سوادآموزي و آموزش غير رسمي 

برگزاري سه كارگاه منطقه اي درباره تدوين و چاپ  •
مطالب يادگيري در حوزه سوادآموزي و آموزش غير 

 رسمي 

ادگيري برگزاري سه كارگاه درباره استفاده از مطالب ي •
 سوادآموزي و آموزش غير رسمي

ارائه پشتيباني به شش كشور مسلمان يا جامعه مسلمان  •
خارج از جهان اسالم براي تدوين يا بازنگري مطالب 

  يادگيري سوادآموزي 

ن راهكارهاي سوادآموزي و آموزش غير رسمي كه در جهت ارتقاء كيفيت و برابري و ويآيسسكو در تالشي براي تد

فعاليتهاي مربوط هستند و به نيازهاي فوري زنان، بويژه در مناطق روستايي مي پردازند، توجه ويژه اي به اجراي 

افزايش ظرفيتها و قابليتهاي كاركنان اجرايي زن در توسعه برنامه ها و مطالب مناسب يادگيري براي فعاليتهاي توسعه 

گاههاي منطقه اي نيز درباره شيوه ها و فنون كار. اقتصادي مختص به زنان مبذول خواهد داشت  -اجتماعي

مطالعه اي نيز درباره افزايش آگاهي نسبت به سوادآموزي دختران و زنان تهيه . سوادآموزي زنان برگزار خواهد شد

  .خواهد شد
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افزايش ظرفيتهاي كشورهاي عضو در گنجاندن زنان در برنامه هاي : 5نتايج مورد انتظار 
  سوادآموزي و آموزش غيررسمي  

  
  شاخصهاي عملكرد

افزايش ظرفيتها در سوادآموزي و آموزش  •
 غيررسمي متمركز بر زنان 

ارائه برنامه ها و مطالب تخصصي تدريس براي   •
 دختران و زنان 

افزايش آگاهي نسبت به اهميت سوادآموزي  •
دختران و زنان با انجام مطالعه اي درباره اين 

  موضوع 

  شاخصهاي سنجش
برگزاري سه كارگاه منطقه اي درباره روشها و فنون  •

آموزشي مناسب در سوادآموزي و آموزش غيررسمي 
 زنان و دختران 

تهيه برنامه ها و مطالب مناسب يادگيري در  •
آموزش غير رسمي زنان و دختران براي  سوادآموزي و

 سه كشور عضو 

چاپ يك مطالعه موضوعي درباره افزايش آگاهي  •
  نسبت به سوادآموزي دختران و زنان 

آيسسكو در راستاي چشم انداز راهبردي سوادآموزي و رويكرد يكپارچه خود مبني بر بهره گيري از ظرفيتهاي بومي 

شي آنها، بويژه در سطح موسسه هاي آموزش غير رسمي و بهره گيري از رسم كشورهاي عضو و ويژگيهاي نظام آموز

برنامه هاي آموزشي خود درباره استفاده از نرم افزار مربوط را كه به همين  ،الخط استاندارد قرآني در كنترل بيسوادي

از معلمان مدارس قرآني و مدرسه هاي ديني  ،ينعالوه برسايردر اين برنامه ها . اجرا خواهد كرد است منظور تهيه شده

به همين صورت، آيسسكو از كشورهاي عضو مايل به تهيه . و آموزشياران مراكز سوادآموزي استفاده خواهد شد

در . مطالب يادگيري پس از دوره سوادآموزي درباره موضوعات فرهنگي و اجتماعي اقتصادي حمايت خواهد كرد

زيابي وضعيت و تاثير سوادآموزي مبتني بر رسم الخط استاندار قرآني، بر اساس گزارش اين راستا، تالشهايي به ار

  .مبسوط تهيه شده در اين زمينه، اختصاص خواهد يافت
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توسعه نظامهاي سوادآموزي مبتني بر رسم الخط استاندارد قرآني در  :6نتايج مورد انتظار 
  كشورهاي عضو  

  
  شاخصهاي عملكرد

آموزشياران سوادآموزي مبتني بر رسم آموزش  •
  انيالخط استاندارد قر

ايجاد محيط هاي سوادآموزي با استفاده از رسم  •
 الخط استاندارد قرآني 

ارزيابي برنامه هاي سوادآموزي مبتني بر رسم  •
  الخط استاندارد قرآني  

  شاخصهاي سنجش
 دوره آموزشي ملي درباره موضوع  4برگزاري  •

مسلمان يا جامعه مسلمان خارج كشور  4حمايت از  •
 از جهان اسالم براي تهيه اسناد پس از سواد

تهيه گزارش ارزيابي درباره برنامه هاي سوادآموزي  •
  مبتني بر رسم الخط استاندارد قرآني 

اين فعاليتهاي سوادآموزي و آموزش غير رسمي توسط آيسسكو و با همكاري شركايي چون يونسكو، مركز آموزش 

 فراخوانسازمان "و  (ADEA)انجمن توسعه آموزش در افريقا  ،( SESRIC)و تحقيقات اجتماعي و اقتصادي 

افريقايي و آسيايي حمايت الزم در  مراكز سوادآموزي منطقه اي آيسسكو در مناطق عربي،. اجرا خواهد شد "اسالمي

  .زمينه هاي آموزشي و روش شناسي تدريس را بعمل خواهند آورد

  تحقق آموزش كيفي : 2محور) 2-1-2

در پي توصيه ها و مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرايي آيسسكو درخصوص بذل توجه بيشتر به تضمين آموزش 

براي بهبود برنامه ها در كشورهاي  )ديني(ايش كيفيت آموزش سنتي كيفي، در اين محور بر فعاليتهايي با هدف افز

عضو، بويژه در كشورهاي غير عرب زبان جنوب افريقا و كشورهاي آسيايي و موسسه هاي آموزشي مسلمانان خارج 

صر ازجهان اسالم و نوين سازي موسسه هاي آموزش سنتي و اصالح برنامه هاي درسي آنها براي همگامي با نيازهاي ع

توجه ويژه اي نيز به بهبود كيفيت آموزش در آموزشهاي فني و . حاضر و ملزومات توسعه اجتماعي، تمركز خواهد شد

حرفه اي مبذول خواهد شد كه اين امر از طريق توسعه نظامهاي روش شناسي تدريس در پودمانهاي آموزش عمومي و 

بدين منظور ، . حرفه اي ، با عنايت به نقش آنها در بازار كار و توسعه پايدار، انجام خواهد پذيرفتآموزش فني و 
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آغاز خواهد  2013-2015اجالس وزراي آموزش و پرورش كشورهاي اسالمي كه تمهيدات آن در قالب طرح عمل 

در خصوص هدف تحقق . كرد شد، فرصتي كافي براي اتخاذ تدابير و اقدامات مهم در اين راستا فراهم خواهم

اسالمي، برنامه ريزان  –آموزش كيفي سنتي، تمركز بر رهبران آموزشي، شامل مسئوالن واحدهاي آموزش عربي 

آيسسكو همچنين به افزايش تالش كشورهاي عضو و مسلمانان خارج . درسي، مشاوران آموزشي و مربيان خواهد بود

به ظرفيت سازي در تدوين برنامه هاي درسي و آموزشي روش شناسي  از جهان اسالم در اين زمنيه با توجه ويژه

  :تدريس به كاركنان و مديران آموزشي از طريق انجام اقدامات ذيل كمك خواهد كرد

توجه بيشتر به صالحيتهاي مربيان و مشاوران آموزشي محلي و قادر ساختن آنها به تقبل مسئوليتهاي خود در  -

آوانويسي  و  آني و اسالمي، آموزش زبان عربي بعنوان يك زبان خارجيظرفيت سازي معلمان آموزش قر

 زبانهاي ملل مسلمان به رسم الخط استاندارد قرآني 

اسالمي و برنامه ريزان درسي براي تقبل مسئوليت هاي روش  –صالحيت مقامات مسئول آموزش عربي توجه به   -

رسي و آموزشي در پرتو زمينه هاي آموزشي، شناختي، آموزشي و علمي در تدوين برنامه ها و مطالب د

 زبانشناختي و فرهنگي و در راستاي اهداف تعليم و تربيت ملي

در ديناميك توسعه ملي كشورهاي عضو با ترغيب تصميم گيران و سياستگذاران ) ديني(گنجاندن آموزش سنتي  -

ي، مرتبط كردن آنها به اين نظام آموزشي براي ادغام موسسه ها و ساختارهاي آموزش سنتي در نظام آموزش رسم

 و ترويج اعتبار بخشي گواهينامه هاي صادره

در همين راستا، آيسسكو سعي در حساس سازي مسئوالن موسسه هاي آموزش سنتي به ضرورت ارتقاء سهم اين 

و آيسسك .خواهد كرد موسسه ها در طرحهاي جامع تحصيلي ، برنامه هاي سوادآموزي و توسعه مهارتهاي زندگي

 .همچنين بخشي از تالشهاي خود را به ارتقاء فرهنگ كيفيت در موسسه هاي آموزش سنتي تخصيص خواهد داد

مراكز تدريس زبان عربي آيسسكو در ميان سازوكارهاي عمده حمايت سازمان از برنامه هاي توسعه آموزش سنتي، 

به توسعه برنامه هاي موجود اين مراكز آيسسكو همچنين . بويژه به لحاظ صالحيت روش شناسي تدريس معلمان است
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به منظور افزايش صالحيت و توانمندي دانش آموزان موسسه هاي آموزش سنتي براي شركت در امتحانات ديپلم و 

 .پرداختساير امتحانات رسمي ملي خواهد 

آيسسكو سعي در تامين حمايتهاي ياد شده با استفاده از برگزاري نشست هاي كارشناسي ملي و منطقه اي و 

اسالمي، تدوين اسناد مرجع از قبيل  –كارگاههاي آموزشي ، ارائه مشاوره هاي فني به واحدهاي آموزش عربي 

ز آنها، اداره مراكز آموزشي تخصصي و كتابچه هاي راهنما، ارائه آموزش هاي كافي درباره راههاي بهره گيري ا

افزون بر اين، آيسسكو توجه ويژه اي به حمايت از كشورهاي غير عرب . بهبود برنامه هاي آنها خواهد داشت

اسالمي در نظامهاي آموزشي خود و مطالعاتي در  -عضوي كه اقداماتي عملي براي گنجاندن آموزشهاي عربي

مشاركت با . مي و غير رسمي خود انجام داده اند، مبذول خواهد داشتترويج آموزش عربي در موسسه هاي رس

اسالمي، همچون طرح عمل هاي قبلي، نقش مهمي در اجرا و افزايش حمايت از پوشش نيازهاي  –طرفهاي عربي 

  .مطرح شده از سوي كشورهاي عضو و موسسه هاي مسلمانان خارج از جهان اسالم خواهد داشت
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اسالمي در كشورهاي  -افزايش ظرفيتهاي ساختارها و موسسه هاي عربي:1 نتايج مورد انتظار
عضو غير عرب و خارج از جهان اسالم براي اجراي طرحها و فعاليتهاي آموزشي و تدوين 

  واجراي طرحها و برنامه ها براي افزايش نقش آموزش سنتي در توسعه   
  

  شاخصهاي عملكرد
ارائه مطالعات و رهنمودهايي به مسئولين و  •

اسالمي در كشورهاي  –كاركنان آموزش عربي 
 عضو و خارج از جهان اسالم 

افزايش توانمندي هاي مسئوالن آموزشي در  •
توسعه برنامه هاي نوين، برنامه هاي درسي و 
كتابها براي كمك به توسعه آموزش سنتي و 

 مرتبط كردن آنها به آموزش رسمي 

ئه مشاوره هاي فني به مشاوران آموزشي و ارا •
معلمان براي نوين سازي روشهاي تدريس در 

  اسالمي    -آموزش عربي

  شاخصهاي سنجش
دو مطالعه دانشگاهي و دو (سند مرجع  4چاپ  •

درباره آموزش  )راهنماي روش شناسي تدريس
اسالمي در كشورهاي عضو و خارج از  –عربي 

 جهان اسالم 

كشور افريقايي و آسيايي و  24به ارائه حمايت فني  •
جوامع مسلمان خارج از جهان اسالم و كشورهايي 
كه اقدامات موفقي داشته و يا نياز خود به توسعه 
آموزش سنتي و ارتباط آن به آموزش رسمي را 

 .مطرح ساخته اند

ارائه آموزش به مشاوران آموزشي و معلمان براي  •
نوين سازي روشهاي تدريس در موسسه هاي 

كشور افريقايي و  24اسالمي در  –آموزش عربي 
آسيايي و جوامع مسلمان خارج از جهان اسالم در 

  چارچوب مراكز تخصصي منطقه اي آيسسكو  

نگي بهتر آن با بخشهاي توسعه و حصول اطمينان از آيسسكو براي بهبود كيفيت آموزشهاي فني و حرفه اي، هماه

راهكار يادگيري "در دسترس بودن آن براي بخشهاي بزرگتري از جمعيت فعال در كشورهاي عضو به تدوين 

  .مبادرت خواهد ورزيد "آموزش براي همه"به جاي راهكار  "براي همه

اي آموزش رسمي، غير رسمي و تصادفي، راهكار آموزش فني و حرفه اي آيسسكو بر ترويج دسترسي به الگوه

ارائه مشاوره و كارشناسي فني  به طرفهاي ذيربط براي تدوين و توسعه برنامه هاي عملي آموزش و فني و حرفه و 
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افزايش جذابيت آنها و تقويت ظرفيتهاي نهادهاي مسئول ارزيابي درون داد و برون داد اين آموزشها تاكيد خواهد 

  .داشت

وزش فني و حرفه اي را با تاكيد بر برابري جنسيتي «به همين صورت ، آيسسكو اجراي راهكارهاي مرتبط با آ

در اين راستا، برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي متمركز بر زنان، گروههاي داراي نيازهاي . تشويق خواهد كرد

ر حاشيه قرار مي گيرند، مورد توجه خاص و گروههاي حاشيه اي را كه معموالً در نظامهاي ظرفيت سازي د

آيسسكو همچنين از مطالعات ميداني . قرار خواهد گرفت تا دسترسي آنها به اين الگوي آموزش بهبود يابدبيشتري 

براي تعيين نيازهاي بازاركار به لحاظ منابع انساني تخصصي و فني و شناسايي بخشهاي رشد اقتصادي و نياز آنان به 

  .فه اي حمايت خواهد كردآموزشهاي فني و حر

  

افزايش ظرفيت كشورهاي عضو در توسعه سياستها و راهكارهاي آموزش : 2نتايج مورد انتظار 
  فني و حرفه اي براي بهبود قابليت استخدام

 
 شاخصهاي عملكرد

تدوين راهكارهاي جامع ملي آموزش فني و  •
 حرفه اي 

تهيه مطالب مرجع آموزش فني و حرفه اي بر  •
 نيازهاي اقتصاداساس 

بهبود روشهاي تامين سرمايه آموزش فني و  •
 حرفه اي 

ارائه برنامه هاي مناسب و انعطاف پذير آموزش  •
 فني و حرفه اي 

افزايش ظرفيتهاي روش شناسي تدريس مربيان  •
 فني و حرفه اي 

افزايش ظرفيتهاي ارزيابي و پيگيري آموزش  •
  هاي فني و حرفه اي   

  شاخصهاي سنجش
گسيل سه كارشناس به سه كشور براي تدوين  •

 راهكارهاي ملي آموزش فني و حرفه اي 

انتشار يك مطالعه موضوعي درباره آموزشهاي غير  •
 رسمي سنتي 

زهاي بازار به لحاظ اانتشار سه مطالعه ملي درباره ني •
 مهارتهاي تخصصي و فني

برگزاري سه جلسه كارشناسي درباره رويكردهاي  •
فته ها و مديريت آموزش هاي فني نوين نسبت به يا

 و حرفه اي 

برگزاري سه كارگاه درباره رويكرد برنامه هاي  •
 درسي در آموزش فني و حرفه اي 

تهيه كتابچه كيفيت و سازوكارهاي پيگيري و  •
  ارزيابي آموزشهاي فني و حرفه اي 



٣٧ 
 

ه هاي هماهنگ شاخه ضروري است نظامهاي روش شناسي تدريس را براي تحقق آموزش كيفي، تدوين برنام

هاي مختلف دانش روش شناسي تدريس و نوين سازي استفاده از روشهاي ارزيابي با عنايت به ملزومات كيفي 

  .بعنوان بخشي از اصول موردنظر به لحاظ روش شناسي و مديريت مشاركتي نظامهاي آموزشي پرورش داد

سياستهاي آموزشي كشورهاي عضو، تقويت اقدامات  توسعهآيسسكو با آگاهي از اين نياز اقدام خود را بر 

مشترك اسالمي در آموزش، از طريق برگزاري اولين و دومين اجالس وزراي آموزش و پرورش كشورهاي 

  .اسالمي و تدوين نسخه بازنگري شده راهكار ارتقاء آموزش در كشورهاي اسالمي متمركز خواهد كرد

ربوط به بهبود مسيرهاي آموزشي، ظرفيتهاي كاركنان آموزشي و اين امر مستلزم برخورد بهتر با مسائل م

استانداردهاي كيفيت برنامه هاي درسي و حصول اطمينان از نقش بهتر براي برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي در 

اين امر همچنين شامل اصالح معماري روش شناسي تدريس با ديدگاه هماهنگ سازي . فرايند آموزش است

اري غير متمركز، تضمين تنوع بيشتر در آموزش و الگوهاي آموزش و مشاركت بازيگران ساختارهاي اد

  .اجتماعي، شامل والدين دانش آموزان در مديريت نظام آموزشي خواهد بود

   



٣٨ 
 

تقويت اقدامات مشترك اسالمي براي توسعه سياستهاي آموزشي : 3نتيجه مورد انتظار 
  كشورهاي عضو وتحقق كيفيت در آموزش 

 
 شاخصهاي عملكرد

تقويت اقدامات مشترك اسالمي در آموزش در  •
تالش براي بهبود سياستهاي آموزشي كشورهاي 

 عضو 

افزايش تبادل كارشناسي و تجربه و تسهيل  •
اي كارتباطات ميان تصميم گيران و شر

 تخصصي در توسعه كيفيت نظامهاي آموزشي 

افزايش ظرفيتهاي رهبران آموزشي براي توسعه  •
  روشهاي مديريت نظامهاي آموزشي 

  شاخصهاي سنجش
برگزاري اولين ودومين اجالس وزراي آموزش و  •

 پرورش كشورهاي اسالمي 

برگزاري مجمع بين المللي كارشناسان آموزشي  •
وزشي و تجربه مدرباره چالشهاي تحول نظامهاي آ

 هاي موفق دراين زمينه 

برگزاري شش دوره آموزشي ملي درباره توسعه  •
 ساختارهاي مديريتي نظامهاي آموزشي

برگزاري سه كارگاه منطقه اي درباره استفاده از  •
 فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش

برگزاري شش دوره آموزشي درباره توسعه برنامه  •
از فناوري هاي  ههاي آموزشي و نرم افزار استفاد

 عات ارتباطات و اطال

برگزاري سه كارگاه منطقه اي درباره پيگيري و  •
 ارزيابي نظامهاي آموزشي

انجام يك مطالعه تطبيقي درباره برنامه هاي تربيت  •
 معلم 

تدوين كتابچه راهنماي روشهاي تدوين برنامه هاي  •
 درسي 

برگزاري سه كارگاه منطقه اي درباره مراجع روش  •
  شناسي تدوين كتب درسي مدارس  

  توسعه رقابت پذيري آموزش عالي: 3محور ) 3-1-2
درعين حال آموزش عالي و . اقتصادي، اقتداربخشي و رفاه عمومي جوامع است –آموزش عامل توسعه اجتماعي 

تحقيقات علمي نقشي تعيين كننده و بنيادين در القاي دانش و ارمغان آور تغييرات اقتصادي و اجتماعي در يك جامعه 

  .ضي استفرو 
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انداز آموزش عالي همواره درحال تغيير است و اين امر طي دهه هاي اخير در جهان اسالم بيشتر نمود داشته و از چشم 

دانشگاه بعنوان نهاد متمركز بر مسائل . عوامل مختلفي چون فرهنگ، اقتصاد، سياست و فناوري تاثير پذيرفته است

چشم انداز، رسالت، خود مختاري، . در جامعه ريشه دارد مرتبط با توسعه و تحقيقات علمي، معموالً به صورت عميقي

كيفيت مشاركت شركا، قابليت دسترسي و استفاده از منابع انساني ومالي، الويت در تدوين و تحقيق، تاكيد بر كار 

آفريني و تجاري سازي و غيره تعيين كننده نقشي است كه براي دانشگاه در نظر گرفته مي شود و آن را در معرض 

دانشگاه الگوي قرن بيست و يكم در تضمين توسعه خالق، فراگير و پيشرو افراد، . شكافي دقيق عمومي قرار مي دهدمو

  .دولت، ملتها، منطقه ها و بطور كلي جامعه جهاني اهميت بسزايي دارد

ا با هدف تامين آيسسكو در تحقق اهداف توسعه انساني و حصول اطمينان از انتقال به اقتصاد دانش بنيان، راهكاري ر

فرصت براي تحقق آموزش كيفي در همه كشورهاي عضو از طريق توسعه سياستها، دعوت از وزراي آموزش عالي و 

تحقيقات علمي كشورهاي عضو براي تدوين راهكار جامع آموزش عالي، برگزاري نشست ساالنه رئوسا و معاونين 

آموزشي كيفي و مرتبطي را طراحي و پيوندهايي را ميان  يادانشگاه ها تصويب كرده است تا مقامات مذكور برنامه ه

براي كاركنان بخش آموزش عالي در زمينه موسسه هاي آموزش عالي ايجاد و به تشريك مساعي و ظرفيت سازي 

هايي چون، برنامه ريزي، مديريت و اداره دانشگاه مديريت منابع، برنامه ريزي درسي و تضمين كيفيت و اعطاي بورس 

  .نشجويان ممتاز كشورهاي عضو بپردازندبه دا

مهمي در  سهمزيرا آموزش عالي . موفقيت آميز بوده است 2010-2012طرحهاي ابتكاري آيسسكو در دوره زماني 

چنين اقداماتي كه هدفشان بهبود كيفيت آموزش با استفاده از . است داشتهايفاي نقش توسعه كشورهاي عضو 

در بهبود كيفيت يادگيري و پژوهش در موسسه هاي آموزش عالي نيز نقش شاخصهاي كليدي عملكرد مي باشد 

مهمترين چالشهاي امروز افزايش چنين طرحهايي با گسترش دامنه و تداوم جدي آنها براي تحقق اهداف تعيين . دارند

ر ترويج در تالش براي تقويت تالشهاي پيشين در آموزش عالي ضمن تضمين تداوم آنها در قالب راهكا. است شده

كويت، (آموزش دانشگاهي در جهان اسالم، مصوب سومين اجالس اسالمي وزراي آموزش عالي و تحقيقات علمي 
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و بعنوان بخشي از برنامه هاي ميان  2013-2015، آيسسكو در طرح عمل 2010-2018و طرح ميان مدت ) 2006نوامبر 

  :اجراي فعاليتهايي به شرح ذيل ميادرت خواهد كردبخشي به منظور توسعه بيشتر آموزش عالي در كشورهاي عضو به 

 مشاركت در برگزاري اجالس وزراي آموزش عالي وتحقيقات علمي كشورهاي اسالمي  -

براي بررسي بهترين راههاي همكاري متقابل با  برگزاري مجمع معاونين آموزش عالي جهان اسالم -

عضو اي كه فرصتي عالي براي دانشگاههاي كشوره) اسالم آباد، پاكستان(عنايت به نتيجه مهم اولين نشست 

دانشگاههايي كه شباهتهاي بسياري به لحاظ فرهنگ و سنن و پيوندهاي همبستگي و برادري . آيسسكو فراهم كرد

اجالس اسالم آباد همچنين فرصتي را براي ايجاد چشم انداز مشترك شكل دادن آينده امت مسلمان، طرح . دارند

اي تفاهم، همزيستي و صلح ميان ملل مسلمان ارزشهمسائل جاري و اقدام در جهت بهبود عملكرد آنها و تقويت 

آيسسكو در نظر دارد اين مجمع را به يك رويداد ساليانه منظم تبديل كند كه رهبران دانشگاهها . فراهم ساخت

درباره راهكارهاي مشترك ، تدوين رويكردهاي مناسب، اجراي اصول و اقدامات كيفي در دانشگاهها و توسعه 

 .بحث و گفتگو كنند )ه كار، دفاع از صالحيتها، اعتبار بخشي به برنامه ها و غيرهپروان(نهادهاي حرفه اي 

از آنجائيكه مفيد بودن چنين ارتباطي در تقويت  : برنامه پيوند دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي -

سه هايي را همكاري و تبادل تجربه ميان اين موسسه ها به اثبات رسيده است، آيسسكو در نظر دارد همكاري موس

تحقيقات  انجامبرنامه هاي مشترك علمي ، اجرايكه در زمينه هاي مشابهي كار مي كنند بيشتر كند و در 

اين . مساعي بپردازند نشريات مشترك و تبادل دانشجو به تشريكچاپ همايشهاي مشترك، برگزاريمشترك،

آنها با موسسه هاي مشابه در ايجاد شبكه معتبر در رشته هاي خاص و ارتباط  فعاليتها در شناسايي موسسه هاي 

مجازي مراكز ممتاز مفيد بوده و به محققان و دانش پژوهان جوان ما كمك خواهد كرد تا به مشكالت موجود 

 . پرداخته و راه حلهايي براي رفع آنها بيابند

د تا اقدامات توجه بيشتري به اجراي فعاليتهاي ظرفيت سازي تخصيص داده خواهد ش: برنامه ظرفيت سازي -

 . برتر تبادل گرديده  و به توسعه منابع انساني در آموزش عالي پرداخته شود
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گرديد مطرح اين برنامه در اولين اجالس معاونين دانشگاههاي جهان اسالم : برنامه بورسيه دانشگاهي آيسسكو -

طاي آن در دانشگاههاي مختلف و آيسسكو در نظر دارد اين طرح را ادامه داده و درگاهي اينترنتي براي اعالم اع

 .جهان اسالم و ساير دانشگاههاي جهان راه اندازي كند

همكاري و كمك به توسعه جامعه از  ايتشويق موسسه هاي آموزش عالي بر: 1نتيجه مورد انتظار 
  طريق ارائه آموزش كيفي و حل مسائل مرتبط با توسعه 

 
 شاخصهاي عملكرد

عالي در وضع يا تدوين سياستهاي آموزش  •
 كشورهاي عضو

  
  
 
اشاعه مباحث و گفتگوهاي مربوط به طرحها و  •

راهكارهاي مشترك دانشگاهها براي غلبه بر 
( چالشهاي فرا روي موسسه هاي آموزش عالي 

طرح مشترك مديريت بخش آموزش آيسسكو، 
اتحاديه دانشگاههاي جهان اسالم و موسسه يا 

 )كشور ميزبان 

ه هاي آموزش تشويق شبكه سازي ميان موسس •
 عالي در جهان اسالم 

 اشاعه ظرفيت سازي در آموزش عالي  •

  اعطاي بورسيه هاي دانشگاهي آيسسكو   •

  شاخصهاي سنجش
مشاركت در برگزاري هفتمين و هشتمين اجالس  •

وزراي آموزش عالي و تحقيقات علمي براي 
تصويب نسخه اصالح شده راهكارترويج آموزش 

وكارهاي اجراي دانشگاهي در جهان اسالم و ساز
 آن 

برگزاري دومين، سومين و چهارمين نشست  •
معاونين آموزش عالي در جهان اسالم و تقويت 

 اسناد مربوط به مسائل مورد بحث در اين ارتباط

 10(شبكه موسسه هاي آموزش عالي  30ايجاد  •
توافقنامه هاي  و و عقد قرارداده) شبكه در سال

 همكاري ميان اين موسسه ها 

دوره آموزشي براي كاركنان آموزش  18برگزاري  •
عالي در خصوص برنامه ريزي، تدوين برنامه هاي 

مديريت منابع و متنوع سازي و اداره  ،درسي
 دانشگاه ها 

ايجاد و راه اندازي درگاه اينترنتي آيسسكو براي  •
 اعطاي بورسيه هاي دانشگاهي 

 ترغيب دانشگاهها به تخصيص بورسيه هاي بيشتر •

  مراحل اجرا و نتايج  ارزيابي جامع •
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  تقويت نقش آموزش در پرداختن به مسائل توسعه : محور دو -الويت بخش) 2-2
اجتماعي مي داند، هدف  –در راستاي چشم اندازي كه آموزش را بعنوان عاملي كليدي براي توسعه اقتصادي 

تقويت نقش آموزش در پرداختن به مسائل توسعه و ايجاد جوامعي  2محور  –تعيين شده در قالب الويت بخش 

بشر و اشاعه تنوع  حقوق است كه به دانش و نوآوري هاي فناورانه ارج مي نهند و براي ترويج صلح، حفظ

  .فرهنگي تالش مي كنند

كوست كه ي و مجمع عمومي آيسسيمحور دو، تصميم و مصوبات شوراي اجرا –علت انتخاب الويت بخش 

خواستار تدوين سياستهاي نوآورانه مبتني بر رويكردهاي جديد براي برخورد با بحرانهاي اجتماعي و خطرات 

آيسسكو در مقابل اين پيشينه در پي حمايت از طرحهاي ملي و بين . پيش روي سالمت بشر و محيط زيست است

توسعه هزاره، بويژه در قالب محيط زيست المللي با هدف مرتبط كردن تالشهاي حفاظت محيط زيست با اهداف 

  . خواهد بود) 2005-2014(و توسعه پايدار دهه آموزش براي توسعه پايدار 

چارچوب كلي توسعه پايدار در جهان "و  "تعهدات جده براي توسعه پايدار"و  "اعالميه اسالمي توسعه پايدار"

ومات توسعه پايدار به فعاليتها و برنامه هاي آموزشي بعنوان سه سند كليدي با تنظيم مجدد براي تحقق ملز "اسالم

ريو (افزون بر اين، مشاركت آيسسكو در اجالس سران توسعه پايدار ملل متحد . آيسسكو ابعاد جديدي داده اند

راههاي جديدي را براي مشاركتهاي گسترده تر منطقه اي و بين المللي براي ارتقاء نقش  2012در ماه ژوئن ) 20+

  .ر پرداختن به مسائل توسعه بازكرده استآموزش د

به فعاليتهاي زيست محيطي، بهداشت و آموزش جمعيت اختصاص  2محور  –در قالب الويت بخش  1محور 

در اين محور تمركز بر بازنگري برنامه هاي درسي براي توجه به مسائل و مفاهيم زيست محيطي، . خواهد يافت

  . بهداشتي و آموزش جمعيت معطوف خواهد بود

خواهد كرد، مطالب يادگيري مناسبي را همراه اين امر به نسل جوان در ترويج اقدامات خوب در اين رابطه كمك 

با آموزشهاي الزم در اختيار قرار خواهدداد و با گردهم آوردن مدارس، خانواده و جامعه مدني در يك تشريك 

  .مساعي متمركز بر اشاعه آموزش هاي زيست محيطي، بهداشت و جمعيت به توسعه مشاركت كمك خواهد كرد
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در اين .گنجانده خواهد شد  2محور  -هاي مشترك جهاني در الويت بخشبه آموزش ارزش خاصي نيز محور

راستا، تمركز بر نقش قويتر آموزش در تاكيد بر اصول احترام به حقوق بشر، صلح، عدالت ، برابري فرصتها، سعه 

 انانتنوع فرهنگي و ارزشهاي مدني و نيز پرداختن به تعصبات كليشه اي درباره اسالم و مسلم ،صدر، همزيستي

اين فعاليتها در پي تاكيد بيشتر بر ضرورت توسعه نگرشها و رفتارهاي آزاد در تالش براي . دشخواهد  معطوف

محور ، كنشگرا و آينده نگر و –ترويج همزيستي مسالمت آميز و پذيرش تفاوتها و ايجاد رويكردي جوان 

  . متمركز بر ظرفيت سازي و مسائل جنسيتي خواهد بود

در چارچوب برنامه هاي مشترك مديريت هاي آيسسكو " 2محور  –الويت بخش  "پوشش فعاليتهاي تحت

هدف بهره گيري از كارشناسي و دانش . مشاركت با سازمانهاي دولتي ، غير دولتي و جامعه مدني اجرا خواهد شد

فعاليت هاي آنها بازيگران اين عرصه در سطح توده مردم و نزديك به دغدغه هاي جمعيتها و ارتقا هماهنگي ميان 

همكاري ميان برنامه محيط زيست ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد و صندوق . آيسسكو خواهد بود يو فعاليتها

جمعيت ملل متحد، يونسكو، سازمان بهداشت جهاني، اتحاديه جوانان و محيط زيست عرب، سازمان جهاني 

ان بين المللي فرانسه زبانان، شوراي اروپا و بنياد جنبش پيشاهنگي، بنياد حفاظت محيط زيست محمد ششم، سازم

  .خواهد يافت آناليند نيز بيش از پيش تقويت و ارتقاء

  

  آموزش محيط زيست ، بهداشت و جمعيت :4محور ) 1-2-2
آموزش زيست محيطي فرآيندي دائمي است كه در آن افراد و جامعه از آگاهي بيشتري نسبت به محيط زيست 

شوند و دانش، ارزشها، مهارتها و تجربه ها و همچنين عزم الزم براي برخورد و حل  خود برخورداري مي

  .مشكالت زيست محيطي كنوني و آينده به صورت فردي و جمعي را كسب مي كنند

اقدامات تحت اين محور بر اجراي فعاليتهايي با هدف تبديل هر چه بيشتر برنامه هاي   با توجه به اين پيشينه زمينه

درسي مدارس به حساس شدن نسبت به محيط زيست با استفاده از مسائل و مفاهيم مربوط مثل استفاده منطقي از 

. متمركز خواهد بود منابع آب، مديريت آب، استفاده بهينه از انرژي و كاهش كربن يا آالينده هاي محيط زيست،
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اين اقدامات همچنين تهيه مطالب يادگيري، استفاده از آخرين فنون و رسانه هاي الكترونيكي، آموزش استفاده از 

بسته هاي آموزشي بويژه بسته هاي تهيه شده از سوي برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد براي كودكان پيش 

ه انجام اقدامات دوستدار محيط زيست و ترويج شهروندي آگاه به محيط دبستاني و دبستاني به منظور تشويق آنها ب

  .زيست و تقويت تحقيقات آموزشي مربوط را در بر مي گيرد

  
  محيط زيست  از بهبود برنامه ها و مطالب درسي براي حفاظت بهتر: 1نتيجه مورد انتظار 

 
 شاخصهاي عملكرد

بهره گيري از آموزش زيست محيطي در برنامه  •
 هاي درسي مدارس 

آموزش مربيان درباره بهره گيري از آموزش  •
 زيست محيطي در برنامه هاي درسي مدارس 

آموزش ابزارها و تجهيزات يادگيري مختص به  •
 حفاظت محيط زيست 

تهيه مطالب الكترونيكي آگاهي بخش درباره  •
  حفاظت محيط زيست 

  ششاخصهاي سنج
انجام مطالعه اي درباره روشها، ابزارها و فنون  •

آموزش زيست محيطي بعنوان عنصري دربرنامه 
 هاي درسي مدارس

دوره آموزشي منطقه اي براي مريبان  3برگزاري  •
درباره استفاده از وسايل كمك آموزشي روش 

 تدريس در حوزه محيط زيست 
كارگاه زير منطقه اي درباره استفاده از  3برگزاري  •

 مطالب يادگيري متمركز بر محيط زيست 
تدوين و تهيه مطالب الكترونيكي ترويج و پشتيباني  •

  از محيط زيست  
  

با آگاهي از محدوديتها و چالشهاي مهم بهداشت و جمعيت كه در حال حاضر و آينده فرا روي كشورهاي عضو قرار 

مله شيوع بيماريهاي واگيردار و رشد كنترل نشده جمعيت كه ممكن است بر تالشهاي توسعه در سطوح دارد، از ج

ملي كشورها تاثير منفي بگذارد، آيسسكو با همكاري سازمانها و نهادهاي تخصصي منطقه اي و بين المللي مثل سازمان 

سكو به تالشهاي خود براي القاي اصول بهداشت جهاني، برنامه عمران ملل متحد، صندوق جمعيت ملل متحد و يون

اين امر با اشاعه نقش بهتر آموزش در .بهداشتي به دانش آموزان مدارس و موسسه هاي آموزشي ادامه خواهد داد 

پرداختن به مسائل بهداشت و جمعيت از جمله مسائل مربوط به بهداشت مدارس، بهداشت عمومي، بهداشت باروري و 
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آموزش و   توسعه هزاره در مورد 6و 5خانيات و مصرف مواد مخدر با در نظر گرفتن اهداف بيماري و ويروس ايدز، د

  .بهداشت انجام مي پذيرد

توجه ويژه اي به افزايش مهارتهاي معلمان و آموزش آنها درباره مطالب و روشهاي آموزشي مربوط مبذول خواهد شد 

درباره نقش فعالتر در پرداختن به مسائل بهداشت و و در عين حال طرفهاي ذيربط به تدوين سياستهاي آموزشي 

برنامه هاي مربوط طبق يك رويكرد . جمعيت، همراه با محققان مذهبي، وعاظ و مشاوران ترغيب و تشويق خواهند شد

  .يكپارچه بر اساس مشاركت مديريتهاي مختلف آيسسكو اجرا خواهد شد

ت و كارآيي برنامه هاي آموزشي مربوط به ظرفيت سازي براي بهبود كيفي: 2نتيجه مورد انتظار 
  بهداشت پيشگيري

  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد
بهبود كيفيت آموزش بهداشت در بخشهاي  •

 رسمي و غير رسمي

 ارائه مطالب يادگيري مرتبط با بهداشت  •

تشويق مشاركت ميان فعاالن آموزش، خانواده و  •
شركاي جامعه مدني و بخش مذهبي براي ترويج 
سالمت وبهداشت پيشگيري در ميان دانش 

  آموزان 

برگزاري سه كارگاه آموزشي منطقه اي درباره  •
روشهاي تدريس و مطالب يادگيري در خصوص 

 آموزش پيشگيري و بهداشت مدارس

رزه عليه استفاده از تدوين يك راهنما براي مبا •
 موادمخدر در مدارس

برگزاري شش سمينار علمي براي توسعه  •
مشاركت ميان بخش آموزش، خانواده و شركاي 
جامعه مدني و مدارس مذهبي، وعاظ و مشاوران 

  براي انجام امور بهداشتي مدارس
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  آموزش ارزشهاي مشترك جهاني : 5محور ) 2-2-2
رك جهاني از تعاليم اسالم نشأت مي گيرد كه بر جوهر واحد بشر تاكيد دارد و عالقه آيسسكو به ارزشهاي مشت

گفتگو و تفاهم ميان ملتها را مورد حمايت قرار مي دهدو صلح و امنيت جهاني، احترام متقابل و صيانت از منزلت انسان 

  .را اشاعه مي دهد

آنها صورت گرفته اما بايد اذعان داشت كه در  اگر چه تالشهاي قابل تقديري براي تحقق اين ارزشها و پياده كردن

صلح در درون و ميان جوامع الزاماً به . ناخودآگاه و رفتار اكثريت مردم و در تعامل با ديگران ريشه ندوانده است

آموزش ابزار . عدالت اجتماعي كه بر مبناي برابري و احترام به حقوق بشر و منزلت انساني استوار است، بستگي دارد

قابل جايگزيني براي استقرار ارزشها، تغيير نگرشها، توسعه مهارتها ، تمدنها و الگوهاي زندگي اجتماعي در درون  غير

آموزش همچنين وسيله اي موثر براي پرداختن به مسائلي چون جنسيت، حقوق بشر، ارزشهاي . و بين كشورهاست 

  .مدني ، صلح و همزيستي است

در نظر گرفتن راههاي ترويج نظام مند ارزشهاي صلح و همزيستي فرهنگها و بهره در قالب اين محور، اهداف عمده 

گيري از آن ها در نظامهاي آموزشي جهان اسالم از طريق برنامه هاي درسي، مطالب آموزشي، كتابهاي درسي 

خصصي به اين امر از طريق اختصاص دوره هاي آموزشي ت. مدارس و فناوري هاي اطالعات و ارتباطات خواهد بود

آموزش گفتگو و بازنگري برنامه هاي درسي براي تهي سازي آنها از انديشه هاي بيگانه  از طريق همزيستي مسالمت 

در اين راستا، رويكرد اجتماعي جديدي نياز خواهد بود كه از محيط مدرسه فراتر برود و همه . آميز و سعه صدر است

افزون بر اين ، . يير ذهنيت و ترويج احترام به ديگران در بر گيرداقشار اجتماعي را در يك تشريك مساعي براي تغ

بخشي از اقدام مورد نظر در اين زمينه به اجراي برنامه هاي مربوط به كرسي هاي آيسسكو و يونسكو براي فرهنگ 

از طريق تفكر و ايجاد صلح "صلح و گفتگو، شبكه هاي وابسته به يونسكو و كانونهاي آيسسكو، همراه با راهنماي 

  .كه توسط آيسسكو تهيه شده اند، اختصاص خواهد يافت "طراحي كتابهاي درسي نوآورانه
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چاپ كرده است براي مشاركت با يونسكو،  2012آيسسكو همچنين از راهنماي روش شناسي خود كه در سال 

اسالمي مشاوره مي  -اتحاديه عرب و ساير نهادهايي كه درتاليف كتابهاي درسي تاريخ در جهان غرب و جهان عربي

  .كنند، استفاده خواهد كرد

بدين منظور آيسسكو جلساتي را با دست اندركاران و كارشناسان برنامه هاي درسي مسلمان و غربي و مولفان كتابهاي 

درسي تاريخ و ديني براي بهره گيري از توصيه هاي مندرج در اين راهنما برگزار خواهد كرد و رهنمودهاي جديدي 

جهه ديگران را ترميم ، درك متقابل ميان ملتها را ترويج و ديدگاه متعادل و مستقلي نسبت به مسائل حساس را كه و

تاريخي القا كند، تصويب خواهد كرد تا به تعامل ميان تمدنهاي اسالمي و غربي و كاهش سوء برداشتها درباره پاره اي 

وند رو به افزايش تنفر قومي و نژادي عليه مسلمانان در در همين راستا و با توجه به ر. از مسائل شريعت كمك كند

جهان غرب پس از وقايع يازده سپتامبر آيسسكو با هماهنگي موسسه هاي غربي عالقه مند به گفتگو در پي ارزيابي 

جامع و عيني كتابهاي درسي تاريخ و ديني در كشورهاي متعدد غربي و برگزاري نشست با مقامات مسئول برنامه هاي 

رسي مربوط به ديدگاه پيشنهاد طرحهاي منسجم براي اشاعه سعه صدر و درك متقابل ميان پيروان مذاهب و فرهنگها د

  .از طريق آموزش و كتابهاي درسي اقدام خواهد كرد

آيسسكو با همكاري طرفهاي ذيربط در كشورهاي عضو و سازمانهاي مسلمانان در كشورهاي غربي و كشورهاي 

سلمان و با مشاركت سازمانهاي بين المللي با هدف مشابه، به حمايت مالي از فعاليتهاي آگاهي بخشي ميزبان اقليتهاي م

در اين راستا، سازمان به برگزاري يا حمايت از . معلمان و دانش آموزان در مقاطع مختلف اقدام خواهد كرد

سلمانان در حوزه هاي علوم، هنر، ادبيات نمايشگاههاي فرهنگي براي تبليغ سهم اسالم در طول تاريخ و سهم خالقانه م

آيسسكو همچنين به برگزاري سخنراني هايي در تاكيد بر نوين گرايي و ميانه روي در . و انديشه مبادرت خواهد كرد

اسالم و تاكيد مجدد بر سيماي صحيح اسالم بعنوان دين تعامل با ساير تمدنها و ديني كه تفاوتها را ارزشي مثبت براي 

  .كثرت گرايي و غناي تجربه ها مي داند، مبادرت خواهد كردكمك به 

با توجه به چند بعدي بودن موضوع، اقدامات اين محور با همكاري سازمانهاي جامعه مدني در كشورهاي عضو و با 

  .هماهنگي مديريت فرهنگ و ارتباطات ، واحدهاي علوم انساني و اجتماعي و مديريت علوم انجام خواهد شد
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تقويت آموزش ارزشهاي صلح و همزيستي در سياستها و برنامه هاي آموزشي  :1مورد انتظار نتيجه 
  در كشورهاي عضو

  شاخصهاي سنجش  شاخصهاي عملكرد
ارائه آموزش صلح وهمزيستي در برنامه هاي  •

 درسي مدارس 

ايجاد شبكه ميان جوانان براي ترويج صلح و  •
 همزيستي 

 ترويج نقشهاي مدني جوانان در صلح وهمزيستي  •

آگاهي بخشي در موسسه هاي آموزشي غربي  •
 درباره ارزشهاي صلح و همزيستي در اسالم 

تحليل سيماي ديگران در كتابهاي آموزشي و  •
  كتابهاي درسي تاريخ در كشورهاي غربي 

برگزاري سه كارگاه منطقه اي براي طراحان  •
وزش صلح و برنامه هاي درسي درباره آم

 همزيستي 

برگزاري شش همايش ملي براي مقامات  •
آموزشي، فعاالن جوان جامعه مدني و متخصصان 

 شاغل در رسانه ها درباره آموزش صلح 

برقراري جايزه آيسسكوبراي اقدامات جوانان در  •
 ترويج صلح و همبستگي اجتماعي 

برگزاري روشهاي آزاد در خصوص ارزشهاي  •
م و چهره واقعي ديگران صلح وهمزيستي در اسال

 موسسه آموزشي غربي  20در

تهيه يك طرح اجرايي براي ترويج سيماي بهتر  •
  ديگران در برنامه هاي آموزشي كشورهاي غربي

ن المللي يب د در ساير نهادهاي مهمو تاكيد مجد) 2/26ماده (آموزش حقوق بشر طبق تاكيد اعالميه جهاني حقوق بشر 

  .كودك بخش جدايي ناپذير آموزش استشامل پيمان نامه حقوق 

در اين راستا، آموزش حقوق بشر بايد به جوانان و كودكان امكان پرورش مهارتهاي احترام و اشاعه حقوق بشر و 

  . ارزشهاي مدني را در طول حيات تحصيلي فراهم سازد

اي تدريس و محيطي را كه اين رويكرد عالقه مندي در محتواي برنامه ها و مطالب مدرسه اي و همچنين در روشه

  .آموزش در آن انجام مي گيرد، شامل محيط اجرايي مدارس، در بر مي گيرد
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مسئولين آموزش كشورهاي عضو در خصوص تدريس دروس  در اين زمينه، آيسسكو در نظر دارد براي آموز ش

دولتي، سازمانهاي جامعه  مشاركت ميان مسئوالن.مربوط به حقوق بشر و ارزشهاي مدني حمايت كارشناسي ارائه دهد

ضروري بوده و به ترويج و اجراي ) رسانه ها، متخصصان آموزش، دولتها، نمايندگان مجلس(مدني و شركاي آنها 

  .آموزش ارزشهاي مدني و حقوق بشر در نظام آموزش رسمي و غير رسمي تشويق خواهند شد

اين زمينه انجام داده اند كه بايستي تبليغ،  شايان ذكر است كه كشورهاي عضو آيسسكو پيشتر اقدامات خوبي در

به همين صورت، مشاركت با يونسكو، دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر، بوم شناسي منبع آزاد . توسعه و حمايت شود

(OSE)  جنوب شوراي اروپا و سازمان بين المللي فرانسه زبانان تقويت خواهد شد تا تالشها هماهنگ  –، مركز شمال

  .كارشناسي براي ترويج آموزش ارزشهاي مدني و حقوق بشر در كشورهاي عضو تبادل گردد و منابع و

  تقويت ظرفيتهاي محلي و ملي در آموزش حقوق بشر و ارزشهاي مدني : 2نتيجه مورد انتظار 
  شاخصهاي سنجش  شاخصهاي عملكرد

تدوين برنامه هاي درسي و روشهاي تدريس  •
 آموزش حقوق بشر و ارزشهاي مدني 

تشويق نهادهاي مدني فعال در زمينه آموزش  •
 حقوق بشر و ارزشهاي مدني 

 تامين مراجع آموزش حقوق بشر و ارزشهاي مدني  •

   

دوره آموزشي براي سرپرستان و  3برگزاري  •
مسئولين تهيه برنامه هاي درسي و روشهاي 

 تدريس آموزش حقوق بشر و ارزشهاي مدني 

شريك يا سازمان غير دولتي و  6حمايت از  •
سازمان جامعه مدني فعال در ترويج آموزش 

 حقوق بشر و ارزشهاي جامعه مدني 

كشور براي تدوين طرح عمل هاي  6حمايت از  •
ملي منسجم در ترويج آموزش حقوق بشر و 

  ارزشهاي مدني 

وان بخشي از تالشهاي تحقق اهداف توسعه تحقق اهداف برابري جنسيتي يكي از چالشهاي عمده مورد بررسي بعن

در اين راستا، اصول آموزش براي همه بعنوان . در داكار است  ”آموزش براي همه ”هزاره و اهداف شش گانه اجالس

  .مفهومي جامع بايد زنان، بويژه در مناطق محروم را در برگيرد
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بط با همايشهاي بين المللي برگزار شده توسط آيسسكو بر اساس دستاوردهاي پيشين در اين زمينه و توصيه هاي مرت

مجمع  (CAFRAD)خود و شركاي مختلف همچون سازمان زنان عرب، مركز آموزش و تحقيق در مديريت توسعه 

، در طرح (AREA)كرنس مونتانا، شركت بين المللي داده ها، زنان سازمان ملل متحد و آژانس توسعه مشاغل افريقا 

جنسيتي اولويت خواهد داد و تالشهاي خود را براي گنجاندن موثر و نظام مند مسائل  به مسائل 2013-2015عمل 

جنسيتي را براي اطمينان از دسترسي برابر زنان و مردان، دختران و پسران به آموزش در برنامه هاي آموزشي مضاعف 

اي راهكار تلفيق برابري جنسيتي توجه ويژه اي به اجراي دو هدف هم افزاي متقابل يعني اطمينان از اجر. خواهد كرد

  .در همه برنامه ها و الويت دادن به نيازهاي ويژه زنان و دختران در قالب برنامه هاي مربوط، مبذول خواهد شد

آيسسكو رويكرد منسجمي را در طول اين برنامه ميان بخشي به منظور تضمين توجه به مالحظات جنسيتي در همه 

اين رويكرد در ميان موارد ديگر، آگاهي بخشي نسبت به موضوعات و مفاهيم جنسيتي  .فعاليتها در پيش خواهد گرفت

به رسميت شناختن نقش زنان در اقتصاد كشورهاي عضو . و ظرفيت سازي در نظامهاي آموزشي را نيز شامل مي شود

اطات ، با توجه به از طريق اقدامات تشويق كننده در آموزش، آموزش حرفه اي و فناوريهاي جديد اطالعات و ارتب

  .نقش آن در نگرشهاي اجتماعي، تقويت خواهد شد

آيسسكو به لحاظ حمايت از آموزش دختران بويژه در حوزه علوم از اردوهاي تعالي علمي دختران حمايت خواهد 

ار روش در واقع اين اردوها به عنوان يك ابز. اين اردوها ساالنه با همكاري بنياد پث فايندر برگزار مي گردد.كرد

شناسي آموزشي قدرتمند جهت ارتقاء و اشاعه آموزش دختراني كه فرصت دسترسي كمتري به مطالعات علمي و فني 

  .در مقايسه با پسران دارند، عمل مي كنند
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  حمايت از كشورهاي عضو جهت تدوين سياستهاي آموزشي حساس به جنسيت : 3نتيجه مورد انتظار 
  سنجششاخصهاي   شاخصهاي عملكرد

 افزايش ظرفيتها در آموزش دختران و زنان  •

توسعه آگاهي بخشي در مورد اهميت نقش زنان  •
  در تحقق اهداف توسعه 

سمينار در مورد تلفيق شيوه ها و تكنيك  3برگزاري  •
هاي مناسب در سياستهاي آموزشي براي آموزش 

 دختران و زنان 

انجمن پيشرو زنان كه  3فراهم سازي زمينه حمايت از  •
 در آموزش دختران جوان فعاليت دارند 

كارگاه منطقه اي در زمينه نقش فناوري و  2برگزاري  •
 اطالعات و ارتباطات در اقتدار بخشي زنان 

نشست منطقه اي در مورد افزايش آگاهي  3برگزاري  •
  بخشي در باره جنسيت و توسعه 

د آينده كشور را تشكيل مي دهند و نيز سنگ بناي ملتها را با جواناننشان تعريف مي كنند كه قدرت حال حاضر و امي

هم راستا با بيانيه تونس تحت عنوان آينده اي بهتر براي جوانان كه در سمپوزيوم .توسعه انساني و اجتماعي هستند 

چالشهاي كنوني، ظرفيت سازي و سازوكارهاي مشاركت صادر شد، فعاليتهايي : نشست بين المللي جوانان و آينده /

اين زمينه توسط آيسسكو صورت مي گيرد تالش براي بررسي، توجه و باز تعريف برنامه هاي آموزشي و كه در 

بعالوه، هدف اين . پرورشي همراه با بهبود و سازگاري آنها با انتظارات جوانان و نيازهاي بازار كار مرتبط خواهد بود

توانايي هاي بالقوه ، استعداد و نيروي جواني آنها در  اقدامات آماده سازي جوانان براي پذيرفتن نقش خود، استفاده از

جهت منافع عموم با توجه به ارزشهاي مشترك جهاني بر پايه گفتمان، سعه صدر و احترام متقابل، عدالت و برابري 

  . خواهد بود

آيسسكو در اين زمينه بر تشويق طراحي شيوه هاي نوين آموزش و اتخاذ سازوكارهاي آموزشي مناسب در تالش براي 

تنوع بخشي رشته هاي تخصصي جوانان ، تامين نيازهاي توسعه اي كشورهاي عضو و تضمين قابليت بهتر استخدام 

مورد حمايت و تشويق قرار مي دهد تا به انتقال  بدين منظور ، آيسسكو مشاركت با نهادهاي آموزشي را. تاكيد دارد

فناوري، انسجام و تعامل ميان دانشگاهها و بخشهاي صنعتي و توسعه آزمايشگاهها در دانشگاهها و دانشكده هاي 
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آيسسكو با توجه به نقش فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در القاي فرهنگ پويا و آگاهي . مهندسي كمك نمايد

جوانان، استفاده گسترده از اين فناوري ها را به عنوان ابزاري موثر و كارآمد براي تقويت آموزش،  بخشي جهاني به

  .استخدام و ارايه به دنيا مورد تشويق و حمايت قرار مي دهد

آيسسكو بهترين . دوره هاي آموزشي براي جوانان در مورد مشاركت در فعاليتهاي داوطلبانه و مدني برگزار خواهد شد

مات را در اجراي سياستهاي مربوط به جوانان از طريق ترويج انتقال تجربيات ميان سازمانهاي جوانان در دنياي اقدا

ديگر فعاليتها با هدف احياي . اسالم شناسايي خواهد كرد به طريقي كه كانالهايي ارتباطي و تبادل فرهنگي ايجاد گردد

اين آموزش از طريق ايجاد مراكز آموزشي در مناطق  محور و تضمين دسترسي به –مجدد آموزش حرفه اي شغل 

  . روستايي و دور دست، سازماندهي خواهد شد

آيسسكو اجراي برنامه هاي بورسيه تحصيلي خود را جهت تشويق ثبت نام در آموزشهاي عالي بويژه براي جوانان با 

آموزش با همكاري مديريت بخش  مديريت بخش. پيش زمينه هاي محروميت خصوصاً براي دختران ادامه خواهد داد

بدين منظور جوايزي . علوم برنامه اي را با هدف تشويق جوانان به انجام پژوهش در علوم و فناوري اجرا خواهد كرد

  .براي بهترين اختراعات و نوآوريها به جوانان اهدا خواهد شد

ني و نوآوري براي تقويت ظرفيت هاي جوانان به منظور افزايش كارآفري: 4نتيجه مورد انتظار 
  تضمين مشاركت كامل آنها در توسعه 

  شاخصهاي سنجش  شاخصهاي عملكرد
آموزش مربيان با شيوه هاي جديد آموزشي جهت  •

 اشاعه كارآفريني و نوآوري در ميان جوانان

 تبادل اقدامات مرتبط برتر   •

  تشويق طرحهاي نوآورانه و توسعه مدار جوانان  •

كارگاه آموزشي در زمينه آموزش  3برگزاري  •
 جوانان، انسجام و پرورش ظرفيتهاي حرفه اي آنها 

دوره براي آموزش تجار و رهبران جواني  3برگزاري  •
 .كه كسب و كار خود را راه اندازي كرده اند

اعطاي جوايزي براي بهترين نوآوريها و اختراعات  •
  جوانان 
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  برنامه هاي بخش آموزش
ي الويت ها

مختص به اين 
  بخش

  بودجه   محورها
  )دالر(

بودجه كلي الويتهاي 
  مختص به اين بخش

بودجه كل 
مديريت 
  آموزش

–الويت بخش 

: محور اول
توسعه نظامهاي 

آموزشي 
  كشورهاي عضو

حصول اطمينان از دسترسي  -1
 همگان به آموزش پايه 

 تحقق آموزش كيفي -2

توسعه رقابت پذير در آموزش  -3
  عالي 

000/000/20 
000/140/2  
000/500/1  

000/640/5    
  
  
  

120/000/7  
–الويت بخش 

  : محور دوم
تقويت نقش 
آموزش در 
پرداختن به 

  مسائل توسعه 

آموزش زيست محيطي، بهداشت  -4
 و جمعيت

  آموزش ارزشهاي مشترك جهاني  -5

000/550  
120/810  

120/360/1  

  جزئيات اقالم مالي
  )حقوق و مزايا(مديريت بخش آموزش 

  جمع به دالر آمريكا  2015 سال سوم  2014 سال دوم  2013 سال اول  اقالم
  حقوق پايه

  مزايا
  تامين اجتماعي

  پست هاي جديد

554/282  
049/136  

000933/39  
856/39  

554/302  
049/136  

933/39  
856/39  

809/307  
049/136  

933/39  
859/39  

917/892  
147/458  
799/119  
571/119  

  434/545/1  650/523  392/518  392/498  جمع به دالر آمريكا
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  مديريت بخش علوم ) 3
  2013-2015زمينه و اهداف كلي طرح مديريت بخش علوم براي سال ) 1-3

بنيان و نوآوري اتفاق نخواهد افتاد مگر آنكه چارچوبي براي نوآوري، –در دنياي امروز، گذر به اقتصادهاي دانش 

بنابراين آيسسكو به دنبال هدف اوليه جهت توسعه علوم . دسترس باشدفناوري و علوم مداوم، حمايتي و پرتكاپو در 

كاربردي و استفاده از فناوري پيشرفته ، با ارزشهاي اسالمي هميشگي و متعالي كه در اساسنامه خود صريحاً اعالم 

ر مقياس وسيع كرده است ، رويكرد در برگيرنده جامعي را اتخاذ نموده كه دولت، جامعه علمي، صنعتي و جامعه را د

بنيان -شامل مي شود تا دانش علمي، نتايج تحقيقات، نوآوريها و تجارتي كردن را به سمت تاثير بيشتر بر اقتصاد دانش

  .و نوآورانه سوق داده و سطح كيفي زندگي را باال ببرد

هاي آيسسكو درچارچوب راهكار علوم،فناوري و نوآوري در جهان اسالم مصوب هشتمين اجالس سران كشور

رويكرد جامع اما كنشيارانه اي را دنبال خواهد كرد تا  2013-2015ساله  3در طرح عمل  1997اسالمي در سال 

ظرفيتهاي نوآوري، فناوري و علمي كشورهاي عضو را تقويت كرده و آنها را در استفاده از دانش، نوآوري و دانش 

. تصادي و بهبود كيفي سطح زندگي توانمند سازداق-آفريني و ايجاد فناوريهاي جديد در جهت توسعه اجتماعي

بعالوه، با بهره گيري از سياستهاي پوياي علوم در فرآيند برنامه ريزي ملي و توسعه نظامهاي علمي، مديريت علوم و 

اقدامات برتر ، همزمان با تجهيز منابع علمي و فناوري به سمت توسعه دانش و حمايت از توسعه پايدار تاكيد خواهد 

  .دكر

مجامع پارلماني علوم كه در مناطق مختلف ايجاد شده است به صورت فعال نگه داشته خواهند شد و هيات هاي 

كارشناسي درزمنيه هاي مختلف مشغول جمع آوري منابع و ظرفيتهاي مورد نياز براي تداوم توسعه فناوري و علمي 

اهند شد تا نتايج تحقيقات جديد به سمت نظام هاي ملي نوآوري جهت حمايتهاي فني تقويت خو. خواهند بود

مشاركت دانشگاه و صنعت به منظور . نوآوري فناورانه هدايت شوند به طوريكه بر پيشرفت اقتصادي موثر باشند

پاركها و . تقويت بازاريابي محصوالت تحقيقات فني بيشتر و شركتهاي بازرگاني جديد راه اندازي خواهد شد 

هاي تجاري مورد حمايت قرار خواهند گرفت و ديدگاه جديد، روش شناسيها و شهركهاي علمي و انكوباتور
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آيسسكودر پيگيري پيشنهادات چهارمين كنفرانس اسالمي وزراي آموزش عالي و تحقيقات علمي كه در باكو، 

داشت ، برگزار شد و بر موضوع ايجاد تغيير از طريق نيروهاي علمي جوان تاكيد  2008جمهوري آذربايجان در اكتبر 

فرصتهاي ويژه اي را براي د انشمندان و محققين جوان فراهم مي سازد تا اعتماد  2013-2015ساله  3تحت طرح عمل 

جوايز علمي جديد، كمكها و بورسهاي .به نفس خود را باال ببرند و در حرفه هاي تحقيقاتي خود پيشرفت داشته باشند 

تقويت زنان در علوم ادامه خواهد . ندان جوان پيشنهاد و ارايه خواهد شدتحقيقاتي نيز به منظور تشويق محققان و دانشم

شبكه سازي بين دانشمندان، محققان و تحصيل كنندگان . داشت تا به عنوان يكي از اولويتهاي برتر آيسسكو حفظ شود

وسعه خواهد علم از طريق شبكه هاي آموزشي و تحقيقات شبكه اي و ايجاد مجامع الكترونيكي جهت تعامل نيز ت

  .يافت

 3آيسسكو، بر اساس طرح . كليد موفقيت در اقتصاد رقابتي جهاني به توانايي نوآوري و فناوري تجاري وابسته است

بر تقويت ظرفيتهاي موسسات و نهادهاي سياستگذاري فني از طريق كمك به سياستگذاران و  2013-2015ساله 

ي و تسهيل قابليتها در كسب و تجاري سازي فناوري تاكيد دارد، مسئولين دولتي در ارايه سياستهاي مناسب فناور

توجه بيشتري . اقتصادي جهت رويارويي با چالشهاي موجود آماده شوند -بطوريكه آنها را قادر سازد تا منافع اجتماعي

روژه هاي فناورانه به نهادهاي پيش بيني فناوري و ارزيابي مبذول خواهد شد تا شناسايي، قاعده مندي،ارزيابي و اشاعه پ

بر اساس راهبرد ترويج و تقويت فن آوري نانو در جهان اسالم . و فرآيند انتقال فناوري مورد حمايت قرار گيرد

رويكردهاي كافي براي تدوين ديدگاه منسجمي نسبت به فناوري نانو، اتخاذ خواهد شد تا الويتهاي تحقيقاتي تعيين و 

. مختلف علمي و همكاري در سطوح داخلي، منطقه اي و بين المللي ايجاد شود فرصتهايي براي گروه بندي رشته هاي

از آنجائيكه كشاورزي پايه اصلي اقتصاد اغلب كشورهاي اسالمي را تشكيل مي دهد، آگاهي و توانمندي در 

د خصوص روشها و فنون جديد كشاورزي تقويت خواهد شد تا بهره وري افزايش يابد و نيازهاي هميشگي به موا

 –فناوري زيستي يا بيوتكنولوژي به عنوان فناوري مقدم وحياتي براي توسعه اجتماعي . غذايي و فيبري تامين گردد

اقتصادي نويد بزرگي براي كشورهاي اسالمي است كه مورد حمايت و پشتيباني قرار مي گيرد تا راه حلهاي نوآورانه 
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براي چالشهاي موجود در صنعت،كشاورزي، مراقبتهاي بهداشتي، محيطي و غيره، تحت راهبرد توسعه  اي

  . بيوتكنولوژي در كشورهاي اسالمي فراهم گردد

كه هدف اوليه آن حراست از ويژگيها و مشخصات متمايز  (IBEST)نهاد اسالمي اخالقيات در علوم و فناوري 

منفي پيشرفت فناوري است، با جلسات منظم كميته اخالق زيستي اسالمي و ديگر تمدن اسالمي و حفظ آن از تاثيرات 

آيسسكو همچنين به پياده كردن سازو كار ايمني زيستي و امنيت زيستي . كميته هاي تحت پوشش حمايت خواهد شد

  .ادامه خواهد داد تا حوادث و تهديدهاي زيست شناسي را تشخيص داده و به آنها پاسخ دهد

حاضر دانش به عنوان نيروي پيش برنده بهره وري و رشد اقتصادي شناخته مي شود كه منجر به تمركز و در حال 

  . تاكيد بر نقش اطالعات، فناوري و يادگيري در كارآيي اقتصادي مي شود

ابع انساني بنيان را از طريق توسعه پتانسيل ذهني جوامع و فراهم سازي من –در اين زمينه، آيسسكو گذر به اقتصاد دانش 

فعاليتهاي بيشتري جهت كاهش شكاف ديجيتالي با كشورهاي توسعه يافته از طريق بهره گيري .توانمند تسهيل مي كند

از فناوري اطالعات و ارتباطات در موسسات آموزشي و نيز در بخشهاي مهم مرتبط با توسعه اقتصادي انجام خواهد 

  .شد

اختارهاي نظام علوم و فناوري و پايه فناوري و صنعت بر آن نهاده مي آموزش علوم سنگ بنايي است كه تمام زير س

آيسسكو به همكاري با دولتهاي عضو در تشريح و توسعه سياستها و راهبردهاي آموزش ملي علوم در زمينه . شود

  .پيشرفتهاي نظري و مجتمع سازي ابزار فني ادامه خواهد داد

وزش عالي و تحقيقات علمي در رياض، پادشاهي عربستان سعودي در جلسه فوق العاده كنفرانس اسالمي وزراي آم

آيسسكو دانشگاهها را . ، سند شاخصهاي كليدي عملكرد جهت بهبود عملكرد دانشگاهها را تصويب كرد2011اكتبر 

  . به اعمال اين شاخصهاي عملكرد به منظور بهبود كارآيي و اثر بخشي نظامهاي آموزش عالي ترغيب خواهد كرد

آنجائي كه كشورهاي عضو آيسسكو از نعمت منابع طبيعي برخوردار مي باشند، حفظ ، مديريت و استفاده پايدار از  از

فناوريهاي جديد در استخراج معادن، . منابع طبيعي و نيز استفاده از مزاياي اقتصادي آنها مورد توجه ويژه خواهد بود

اقتصادي  –م سازي دانش اساسي جهت تحقق پيشرفت اجتماعي كشف منابع طبيعي و به كارگيري آنها از طريق فراه
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آيسسكو با پيگيري راهبرد ترويج اثربخشي انرژي و استفاده از منابع انرژي . و تضمين آينده اي ايمن براي همه است

ع جديد تجديدپذير پاك در كشورهاي اسالمي به دنبال اشاعه مديريت پايدار منابع انرژي در دسترس و استفاده از مناب

نيازهاي مردم روستايي و مناطق دورافتاده از طريق اشاعه و به كارگيري منابع انرژيهاي تجديد . و تجديد پذير مي باشد

پذير مورد توجه قرار مي گيرد، منابعي كه به منظور رفع نيازهاي اساسي به كار گرفته مي شود و به لحاظ محيطي و 

  .فني پاك و ساده هستند

منابع آبي تحت راهبرد مديريت منابع آب در كشورهاي اسالمي و سازوكارهاي اجرايي آن با تاكيد مديريت منسجم 

  .بر فعاليتهاي مربوط به آبهاي زير زميني و آبهاي سطحي و دسترسي به آب آشاميدني سالم مورد پيگيري خواهد بود

آب در بسترهاي مشترك زير زميني  همچنين آيسسكو از پژوهش و ارايه فناوريهاي جديد به منظور كنترل ميزان

كاهش تهي سازي منابع آب شيرين، مبارزه با بيابان زايي و ديگر موضوعات مربوط به آب نظير . حمايت مي كند

  . آلودگي ، بيماريها، حيات آبزيان ، فقر و گرسنگي از موضوعات برخوردار از اولويت مي باشند

مديريت منابع اقيانوسي با . براي موفقيت پايدار اقتصادي بسيار حياتي هستنداقيانوسها ، درياها، جزاير و مناطق ساحلي 

آيسسكو شرايط . توسعه دانش و درك علمي و نيز اشاعه استفاده از روش شناسي و فرآيندهاي جديد انجام مي گيرد

تنوع زيستي و  وخيم كننده محيط و مسائلي نظير تغييرات آب و هوايي، قطع درختان جنگلي، آلودگي هوا، فقدان

چارچوب كلي . تخريب خاك را درجهت تحقق توافقهاي بين المللي بررسي و در دستور كار خود قرار خواهد داد

دستور كار اسالمي توسعه پايداركه بطور منظم توسط كنفرانسهاي اسالمي وزراي محيط زيست و برنامه عمل محيط 

راي كنترل موضوعات مربوط به محيط زيست در كشورهاي زيست اسالمي به روز مي شود و اقدامات مختلفي كه ب

آيسسكو دانش و آگاهي نسبت به . اسالمي طرح ريزي مي شود، به منظور حمايت از محيط زيست اجرا خواهد شد

. تغييرات آب و هوايي و تاثيرات اجتماعي و اقتصادي آن را اشاعه و به تحقق تعهدات بين المللي الويت خواهد داد 

راي كاهش باليايي كه به جان و مال افراد آسيب مي رساند، طرح اجرايي راهبرد كاهش خطر باليا و آيسسكو ب

  .مديريت آن در كشورهاي اسالمي را با همكاري شركاي بين المللي به انجام خواهد رساند
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رويكرد  20+آيسسكو در راستاي اقتصاد سبز مصوب اجالس بين المللي توسعه پايدار ملل متحد تحت عنوان ريو 

جامعي را دنبال مي كند كه به بهبود شرايط زندگي وايجاد برابري اجتماعي كمك كرده و مشخصاً خطرات محيطي و 

رشد سبز جهت تقويت رشد و توسعه اقتصادي مورد . را كاهش مي دهد) بوم شناسي(كاستي هاي اكولوژيكي 

بع وخدمات محيطي را جهت اهداف توسعه ملي فراهم حمايت قرار گرفته و تضمين مي شودتا سرمايه هاي طبيعي، منا

اقدامات ميان بري براي مديريت آبهاي سالم، دسترسي به خدمات انرژيهاي جديد، توسعه منابع اقيانوسي و . سازد 

سياستهاي اجتماعي مكمل، بويژه براي كاهش فقر و امنيت غذايي ارائه . آمادگي در برابر باليا در نظر گرفته مي شود

. شود تا اهداف اجتماعي با اهداف اقتصادي و محيطي طبق توصيه اعالميه اسالمي توسعه پايدار، تطبيق داده شودمي 

درچارچوب ) 2012مي  17-18: جمهوري قزاقستان (اين اعالميه توسط پنجمين اجالس وزراي محيط زيست 

  .اتخاذ شد 20+مشاركت جهان اسالم در اجالس ريو 

تحقيقات . تماعي و اقتصادي حاضر، بيشترين تاكيد بر ايجاد صلح در جوامع معطوف استدر آشفتگي بحرانهاي اج

جهت بررسي الگوهاي رفتاري انسان و گرايشهاي فرهنگي و اجتماعي به همراه تغييرات اسالمي موردحمايت و تشويق 

شات و ناآرامي هاي آيسسكو به ايجاد صلح و آرامش در جوامع ادامه داده و در جهت حل مناق.قرار مي گيرد 

در اين رابطه ، آيسسكو برنامه هاي خود را با هدف احترام به حقوق بشر تقويت مي .اجتماعي فعاليت خواهد كرد

اين حقوق شامل حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است كه در اسناد حقوق بين المللي و اسالمي با تاكيد بر . نمايد

زشهاي اسالمي كه حقوق همگان از جمله زنان و كودكان را تضمين مي موضوعات جنسيتي مطابق با اصول و ار

فعاليتهاي متمركزي براي تشويق مشاركت جوانان در پروژه هاي منجر به توسعه اجتماعي به همراه . نمايد، آمده است 

  .نمايدحس مسئوليت پذيري و شهروندي صورت مي گيرد بطوريكه به ايجاد جوامع برخوردار از صلح پايدار كمك 

در اين رابطه، آيسسكو . بهبود كيفي زندگي يكي از نتايج اوليه تضمين تحقق بسياري از اهداف توسعه هزاره مي باشد

اتخاذ تدابير و اجراي پروژه ها و طرحهاي مربوط را تشويق كرده و اجراي راهكارها و راه حلهاي مناسب جهت 

در اين ميان تاكيد بر فعاليتهايي خواهد بود كه امنيت .مي دهدكاهش گرفتاريهاي جوامع فقير را مورد حمايت قرار 

از آن جمله مي توان به سوء مصرف . غذايي را تضمين و ديگر موضوعات ناشي از فقر يا فقر شديد را مدنظر قرار دهد
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 همچنين آيسسكو از طريق بسط آگاهي در مورد. مواد مخدر و قاچاق ، خشونت و استثمار كودكان اشاره كرد 

ضرورت پيشگيري از بيماريهاي واگيردار از طريق تامين بهداشت، آموزشهاي پايه و ديگر خدمات اجتماعي مهم 

  .جهت بهبود كيفيت زندگي به موضوعات مربوط به سالمت و بهداشت تاكيد خواهد ورزيد

در خصوص يافته با توجه به نياز كشورهاي عضو در حوزه هاي علوم، فناوري و حفاظت محيط زيست وهم افزايي 

هاي تحقيقات علمي درباره پايدار بودن و بررسي جامع مسائل توسعه و جامعه، آيسسكو از طريق واحد مديريت علوم 

  :محور ذيل متمركز خواهد شد –بر سه اولويت بخش 

 تقويت ظرفيتهاي علمي و فناورانه براي تحقق توسعه  -

 حفاظت از زيست سپهر -

 جتماعي براي تقويت صلح اجتماعي بهره گيري از علوم انساني و ا -

  تقويت ظرفيتهاي علمي و فناورانه براي تحقق توسعه پايدار :محور يك –اولويت بخش ) 2-3
دانش و ظرفيتهاي . بنيان است –اقتصادي و ايجاد جامعه دانش –علوم ، فناوري و نوآوري الزمه توسعه اجتماعي 

اقتصادي و  –علمي مبناي محكمي را براي توسعه فناوري ها و ارتقاء نظامهاي نوآوري ملي براي پيشبرد رشد اجتماعي 

مقابله با چالشهايي چون فقر، گرسنگي، سوء تغذيه، بيماري هاي واگيردار، تخريب محيط زيست، بهره برداري بي 

- 2015اقدامات آيسسكو در طول برنامه . مبود شديد انرژي و آب آشاميدني فراهم مي سازدرويه از منابع طبيعي و ك

و در قالب راهكار علوم، فناوري و نوآوري در جهان اسالم بر اجراي برنامه هايي با هدف بهره گيري از  2013

ر، بسيج منابع علمي و فناوري و سياستهاي فعال علوم در فرآيند  برنامه ريزي ملي، بهبود مديريت علوم و اقدامات برت

در اين . آگاهي بخشي درباره ضرورت افزايش سرمايه گذاري در علوم و فناوري در كشورهاي عضو متمركز است 

راستا، كميته هاي ملي علوم و كميته هاي پارلماني علوم و فناوري در كشورهاي عضو نقش مهمي را در ارتقاء 

انساني و منابع مالي در باالترين سطوح و هدايت اين تالشها براي تبديل ديدگاه  ظرفيتهاي علمي از طريق بسيج نيروي

آيسسكو همچنين نقش مجامع پارلماني علوم را كه در مناطق مختلف ايجاد . آيسسكو به واقعيت، ايفا خواهند كرد

گروه . مناطق شوندشده اند تقويت خواهد كرد تا ازطريق الويت دادن به توسعه علوم و فناوري باعث تحول در 
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كارشناسان در حوزه هاي مختلف علمي در بسيج منابع و ظرفيتهاي مورد نياز براي توسعه پايدار علمي و فناورانه 

علوم و  1441آيسسكو اجراي برنامه عمل ده ساله سازمان همكاريهاي اسالمي و چشم انداز . شركت خواهند كرد

علمي اسالمي مثل اطلس علوم و نوآوري جهان اسالم و همچنين اجراي فناوري را دنبال كرده واز ساير پروژه هاي 

  . توصيه هاي اجالس وزراي علوم و تحقيقات علمي كشورهاي اسالمي و اجالس سران قوياً حمايت خواهد كرد

فاصله فناوري ميان كشورهاي عضو و كشورهاي توسعه يافته همچنان به دليل ظرفيت ضعيف زيرساختهاي فناوري 

. اقتصادي در حال گسترش است -جذب، بهره گيري و توسعه فناوري هاي جديد به منظور توسعه اجتماعيبراي 

آيسسكو كشورهاي عضو را در تدوين . فناوري هاي جديد نويدبخش ثروت بيشتر و بهبود استانداردهاي زندگي است

ي در حال ظهور و ميان بر كمك سياستها و چارچوب هاي قانوني ترويج وكسب ظرفيت فناوري در حوزه فناوري ها

آيسسكو همچنين به حمايت از توسعه و تقويت عناصر الزم براي زيرساختهاي فناوري از طريق اجراي . خواهد كرد

برنامه هاي هماهنگ با نيازها و الويتهاي كشورهاي عضو و حمايت از ظرفيت سازي فناوري بومي در جهت تسهيل 

آيسسكو توجه بيشتري را به ترويج توسعه نظامهاي ملي . عه يافته خواهد پرداختانتقال فناوري ها از كشورهاي توس

نوآوري، فرهنگ حقوق مالكيت معنوي و تكوين فناوري و تشويق به تاسيس موسسه هاي كسب و پيش بيني فناوري 

  . و همچنين مشاركت بخش خصوصي و صنايع در فرايندهاي نوآوري فناوري مبذول خواهد داشت

علوم و فناوري و برنامه حمايت از توسعه موفق شركتهاي تجاري كه پيوند و دسترسي به تحقيقات بومي، پاركهاي 

تجاري سازي و توسعه صنايع كوچك و متوسط و شركتهاي جوان را دارند از طريق برنامه هاي متمركز و ديدگاههاي 

راهبردي براي موفقيت آنها در جديد مورد حمايت قرار خواهند گرفت و همچنين روش شناسي و رويكردهاي 

  . اختيارشان خواهد بود

در همين راستا، آيسسكو بر توسعه فناوري هاي جديد شامل فناوري اطالعات و ارتباطات براي گشودن فرصتهاي 

جديد ارتباطات از طريق تشويق طرحهايي با هدف تصويب مديريت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، يادگيري 

) بيوتكنولوژي(زيست فناوري . اشت الكترونيكي و خدمات مجازي مختلف ديگر تاكيد خواهد كردالكترونيكي، بهد
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كه فناوري مقدم و علمي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود ترويج خواهد يافت تا راه حلهاي 

  . قرار دهد نوآورانه اي را براي چالشهاي فرا روي كشاورزي، بهداشت و صنايع محيط زيست در اختيار

با توجه به اينكه كشاورزي شالوده اقتصاد اكثر كشورهاي اسالمي را تشكيل مي دهد، آيسسكو در طول برنامه عمل 

خود به تقويت ظرفيت كشورهاي عضو در روشها و فنون جديد كشاورزي با ديدگاه بهبود برون داد  2015-2013

انو كه اكنون در خط مقدم ساير فناوري ها قرار گرفته است ، فناوري ن. توليد و تضمين امنيت غذايي خواهد پرداخت

راه حلهايي را براي پرداختن به چالشهاي اقتصادي فرا روي كشورهاي اسالمي از فقر زدايي گرفته تا استقالل فناورانه 

واهد داد و آيسسكو به تشويق كشورهاي عضو براي تصويب برنامه هاي زنده در فناوري نانو ادامه خ. ارائه مي دهد 

تاكيد بر اجراي سياستهايي با هدف تقويت نوآوري در صنايع توليدي از طريق كاربرد بيشتر مكاترونيك و فناوري 

هاي جديد بويژه در كشاورزي، صنايع اتوماسيون و روباتيك ، سيستم هاي زيست پزشكي ، انرژي، قدرت و غيره 

و در حال ظهور و روندهاي اخير مديريت فناوري از طريق اتخاذ بهره گيري از فناوري هاي جديد . متمركز خواهد بود

تدابير بموقع و مناسب كشورهاي عضو را در توسعه ظرفيت بومي كه به اقتصاد آنها كمك فراواني خواهد كرد، ياري 

 كشورهاي عضو به الويت بندي چنين اقدامات سياستگذاري در برنامه ريزي ملي و تصويب قوانين در. خواهد داد

  . تحقق اهداف زمان بندي شده خود ترغيب خواهند شد

آيسسكو در كسب فناوري هاي جديد بر تحليل تاثير و ميزان احترام به حقوق بشر ادامه خواهد داد و رويكردي ميان 

رشته اي را براي كاهش فاصله ميان علوم طبيعي و علوم انساني در پيش خواهد گرفت تا اصول اخالقي، برابري و 

بنيان و گسترش فناوري هاي جديد براي  -ري و همه مالحظات و اقدامات اخالقي در بهره گيري از دانش علمپايدا

  . حصول اطمينان از حركت پايدار به سمت جلو به منظور حفاظت از اكوسيستم مراعات شود

عنوان نيروي پيش رانه دانش اكنون ب. اقتصادهاي جهان به طور روزافزوني بر مبناي دانش واطالعات بنيان مي شوند

بهره وري و رشد اقتصادي شناخته مي شود كه به تمركز جديد بر نقش اطالعات، فناوري و يادگيري در عملكرد 

بنيان را از طريق كمك  –به همين روال، آيسسكو برنامه خود براي گذر به اقتصادهاي دانش . اقتصادي منجر مي شود

ياستهاي تقويت زيرساختار دانش، شامل حساس سازي افكار عمومي به كشورهاي عضو در تدوين طرح عمل و س
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نسبت به دانش علمي و نوآوري هاي فناورانه، افزايش هم كنشگري رسانه ها و جامعه علمي در معرفي دستاوردها و 

  .يافته هاي جديد علمي، دنبال خواهد كرد

ي و همچنين مبناي صنعتي و فناورانه بر آن بنا آموزش علوم سنگ بنايي است كه كل زير ساختار سيستم علوم و فناور

آيسسكو توجه بيشتري به اجراي برنامه هاي مهم با برنامه ريزي كافي به منظور تقويت زيرساختار آموزش . مي شود

راهكار علوم، فناوري و نوآوري بخوبي كمبود شديد تكنسين هاي ماهرو .علوم در كشورهاي عضو خواهد داشت 

اين امر مستلزم تشديد تالشها در . مه حرفه اي را بعنوان يكي از نقاط عمده ضعف تشخيص داده استنيروي انساني ني

براي توسعه اين آموزش است كه ضعيف ترين جنبه نيروي انساني علوم و فناوري در  2013-2015طول طرح عمل 

  . اكثريت كشورهاي اسالمي به شمار مي آيد

مي شود ابزارهاي جديد عملكردي، بويژه شاخصهاي سنجش عملكرد نه تنها به تا آنجايي كه به آموزش عالي مربوط 

بهبود مديريت دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي در كشورهاي عضو كمك كرده بلكه فرصتهايي را براي تعالي 

 آيسسكو در صدد تقويت اين شاخصهاي عملكرد در كشورهاي عضو. علمي و تقويت ارزشها فراهم ساخته است 

خواهد بود و رويكردهاي جديد و نوآورانه اي را در زمينه هايي چون آموزش علوم و فناوري، تضمين كيفي، برنامه 

ريزي راهبردي، مديريت و سنجش عملكرد ، رهبري و اداره، مديريت خطر كسب و كار يا تجارت، شيوه هاي خالق 

هد گرفت تا نمودار تعالي را باال برده و ارزش و يادگيري و تدريس، تحقيقات و نوآوري علمي و غيره در پيش خوا

  .اعتبار جهاني كسب كند

  :محور بر سه محور ذيل متمركر خواهد شد-توجه در قالب اين اولين اولويت بخش

  نوآوري مجدد در سياستها و مديريت علوم: 1محور ) 1-2-3
. يروهاي نوآوري و فناوري بستگي داردموفقيت كليدي در اقتصاد رقابتي جهاني عصر حاضر به توانايي تسلط بر ن

اقتصادي بر جان بخشي دوباره به  –آيسسكو با آگاهي كامل از توانايي فوق العاده علوم و فناوري در توسعه اجتماعي 

سياستهاي علمي، فناوري و نوآوري متمركز خواهد شدو با تامين اطالعات، داده ها و شاخصهاي بهنگام براي 

آيسسكو . گيران امكان تدوين سياستها و برنامه هاي واقع گرايانه را فراهم خواهد ساخت سياستگذاران و تصميم
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همچنين مشاركت كارآمد استعدادهاي مسلمان در خارج از جهان اسالم در فرآيند توسعه علمي را بعنوان بخشي از 

گزاري اجالس مشترك اعضاي مجالس افزون بر اين، آيسسكو برنامه خود را در بر. برنامه فرار مغزها اشاعه خواهد داد

قانونگذاري با سازمان يونسكو و كميسيون اقتصادي ملل متحد افريقا و مجمع پارلماني علوم و فناوري آفريقا بعنوان 

سكويي براي اعضاي پارلمانها، سياستگذاران، جامعه علمي، جامعه مدني و رسانه به منظور گفتگو در باره قوانين، 

اقتصادي  -ي تشويقي و انگيزشي در حوزه ترويج علوم، فناوري و نوآوري براي توسعه اجتماعياقدامات و الويتها

  . ادامه خواهد داد

توجه بر تبليغ علوم متمركز خواهد شد و بدين منظور روزنامه نگاري علوم براي تقويت آگاهي افكار عمومي درباره 

نان در حوزه علوم و فناوري مورد تشويق قرار خواهد اقتداربخشي ز. ابداعات علمي و اكتشافات ترويج خواهد شد

گرفت و كرسي هاي علوم زنان و مشاركت آنان در حرفه هاي علمي و در سياستگذاري و تصميم گيري در علوم 

مشاركت جوانان در فعاليتهاي علمي الزمه ايجاد و ترويج . گسترش و از طريق ارائه فرصتهاي بهتر ترويج خواهد يافت

مشاركت جوانان افزايش خواهد يافت و فرهنگستانهاي علوم جوانان تاسيس و راه اندازي خواهد . م استفرهنگ علو

آيسسكو به فعال سازي گروههاي موضوعي علمي براي شبكه سازي بهتر ميان دانشمندان محقق و نيز موسسه هاي . شد

  . تحقيقاتي ادامه خواهد داد

ايجاد نظام ملي نوآوري دارد كه امكان مي دهد دانش علمي و برون دادهاي توسعه علمي و فناورانه بستگي بسياري به 

آيسسكو با عنايت به تجربه هاي پيشين وتوصيه اقدامات برتر در جهت . پژوهشي به توسعه اقتصادي كمك كنند

اهداف  .تقويت و اصالح چنين نظامها، تحليل منظمي از نظامهاي ملي علوم و نوآوري پژوهشي كشورها خواهد داشت

كلي فعاليتهايي كه در قالب اين محور انجام مي شود حمايت همراه با همكاري از توسعه زير ساختار تحقيقات و 

  .نوآوري د ركشورهاي عضو در تالشي براي گنجاندن چالشها و زمينه هاي مورد توجه شديد خواهد بود
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نوين سازي مجدد سياستهاي علمي و فناورانه كشورهاي عضو و فعال سازي : 1نتيجه مورد انتظار 
  سازوكارهاي ملي، منطقه اي و بين المللي با ديدگاه اداره آنها براي مقاصد توسعه اي 

  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد
معرفي سياستهاي برتر علوم و برنامه هاي ملي  •

 تقويت علمي

امع پارلماني و كميسيونهاي علمي براي بسيج مج •
 آغاز برنامه هاي موثر به منظور توسعه علمي 

ترويج اقتداربخشي زنان در حوزه هاي علوم و  •
 تشويق جوانان مستعد به انتخاب مشاغل علمي

توانمندسازي نظام هاي ملي نوآوري براي نتيجه  •
  بخشي 

 2سمپوزيوم و  6نشست مشاوره اي و  3برگزاري  •
درباره سياستهاي علوم و مديريت و ارتباط دادن  مطالعه

 آنها به فرايندهاي ملي برنامه ريزي توسعه 

كارگاه براي تقويت نقش  3اجالس و  3برگزاري  •
 مجامع پارلماني در سطوح ملي و منطقه اي 

جلسه براي راه اندازي فرهنگستان علوم  4برگزاري  •
 جوانان و مشاركت زنان درحوزه علوم 

عاليت شامل كارگاه، دوره آموزشي و پروژه ف 9اجراي  •
  براي تقويت نظام ملي نوآوري

در اين .برون داد تحقيقات علمي نيروي اصلي پيشرانه نوآوري هاي صنعتي است كه به توسعه اقتصادي مي انجامد

عت و راستا، آيسسكو در صدد تقويت مشاركت ميان دانشگاه و صنعت در جهت هدايت نتايج تحقيقات به بخش صن

آيسسكو همچنين . اجتماعي كشورهاي عضو خواهد بود -تبادل پيشرفتهاي فناورانه مفيد براي توسعه اقتصادي

آموزشهاي الزم به سياستگذاران و اقتصاددانان را در تدوين سياستهاي ملي براي بهره گيري از نتايج تحقيقات به 

و تجارت مشترك و استفاده تجاري از نتايج تحقيقات  منظور بهره برداري صنعتي و حمايت از سرمايه ، كارآفريني

  .براي معرفي نوآوري در صنايع ارائه خواهد داد

رعايت حق انحصاري دانشمندان و محققان مورد تشويق قرار خواهد گرفت و جوايزي به پاس نوآوري ها و ابداعات 

  .علمي به آنها اعطا خواهد شد

ايجاد شبكه همكاري و مشاركت در علوم و فناوري به هم افزايي و تشريك مساعي براي اجراي بهتر طرحها و تحقق 

از اين رو، آيسسكو به همكاري و تشريك مساعي با سازمانهاي تخصصي منطقه . نتايج مورد انتظار كمك خواهد كرد

كافي مالي برنامه هاي مشترك و تسهيل هماهنگي هاي  اي و بين المللي و نهادهاي غير دولتي به منظور تامين منابع
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فرهنگي با هدف تضمين هم افزايي در تحقق  –منطقه اي، گروه بندي هاي بين المللي و وابستگي هاي اجتماعي 

آيسسكو همچنين به تقويت شبكه اسالمي اخالقيات در علوم و فناوري، مصوب . اهداف مورد نظر ادامه خواهد داد

وزراي آموزش عالي و تحقيقات علمي، بعنوان سازوكار اصلي شبكه سازي قوي در علوم وفناوري سومين اجالس 

گروههاي كارشناسي و شبكه هاي علمي تاسيس شده در زمينه هاي مختلف مهم براي . جهان اسالم خواهد پرداخت 

  .ار خواهند گرفتايجاد تغييرات از طريق اجراي موثر برنامه هاي آيسسكو در اين حوزه مورد تشويق قر

  تقويت تعامل ميان دانشگاه و صنعت: 2نتيجه مورد انتظار 
  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد

ترويج تعامل ميان دانشگاه و صنعت براي تاكيد  •
 بيشتر بر نقش جديد علوم در توسعه اقتصادي 

بهبود شبكه سازي ميان محققان، دانشمندان و  •
  ه نتايج بهترنهادهاي رسانه اي براي دستيابي ب

  
  

ايجاد گروههاي مشاوره دانشگاه و صنعت براي  •
 مشاركت موثر

برنامه مربوط به كرسي زنان و راه اندازي  4حمايت از  •
 فعاليت هاي اقتدار بخشي

اجراي سه سمپوزيوم، سه نشست و دو كارگاه درباره  •
همه فهم كردن علوم، شامل نشستهاي روزنامه نگاران 

  جوان 

  تقويت ظرفيتهاي فناوري: 2محور ) 2-2-3
ظرفيت جذب، تطبيق و توسعه فناوري هاي . فناوري هاي جديد ابزارهاي اجتناب ناپذير دستيابي به پيشرفت هستند

آيسسكودر تالش براي تقويت فعاليتهاي . جديد شاخص كليدي قوت و توسعه يك كشور محسوب مي شود

اوري كشورهاي عضو را از طريق كمك به تدوين كشورهاي عضو در اين حوزه، عناصر ضروري زيرساختار فن

طرحهايي ابتكاري براي توسعه فناوري هاي بومي و . سياستهاي فناوري و اجراي آنها توسعه و تقويت خواهد كرد

هدف قادر كردن .بدست آوردن كارآمد فناوري هاي خارجي بر اساس الويتها و منابع راه اندازي خواهد شد

به توانمندي فناورانه و خود اتكايي و كاهش آسيب پذيري، بويژه در زمينه هاي راهبردي كشورهاي عضو به دستيابي 

آيسسكو بر برنامه پيش بيني فناوري بعنوان ابزاري براي . و مهم و درعين حال، استفاده حداكثري از منابع بومي است
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دد به منظور تقويت نوآوري در احياي صنايع، ترويج صنعتي سازي و ايجاد محيط كافي همراه با رويكردهاي متع

  .فناوري ها تمركز خواهد كرد

پاركهاي علوم و فناوري و طرحهاي حمايت از صنايع با ايجاد همبستگي ميان محققان و صنايع براي رسيدن به منافع 

ج راه از اين رو، آيسسكو به تقويت و تروي. متقابل و خدمت به جامعه به طور اعم، به تقويت اقتصادها كمك مي كند

اندازي پاركها و شهرهاي فناوري، و برنامه هاي حمايت از صنايع و مراكز مشاوره سياستهاي نوآوري ادامه خواهد داد 

تا بعنوان تسهيل كننده اي براي دانش افزايي، تجاري سازي منابع، مديريت نوآوري ها و حفاظت از سرمايه هاي 

  .هيان عمل كندفكري و ايجاد تشريك مساعي ميان صنايع و دانشگا

  تقويت ظرفيتهاي فناوري كشورهاي عضو در فناوري هاي جديد و نوآوري: 1نتيجه مورد انتظار
  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد

تدوين سياستها و برنامه هاي ملي فناوري براي  •
تضمين بيشترين مزاياي فناوري هاي جديد و در 

 حال ظهور

اي حصول ارتقاء ظرفيت فناوري داخلي و بومي بر •
  منافع اجتماعي، اقتصادي و تجاري

رويداد، از جمله سمپوزيوم، كارگاه و  8برگزاري  •
نشست براي بررسي سياستها و رويكردهاي 
سياستگذاري مورد نياز براي حصول اطمينان از بهره 

 هرچه بيشتر از فناوري هاي جديد و در حال ظهور

ظور كارگاه درباره پيش بيني فناوري به من 6برگزاري  •
  تامين محيط كافي براي تقويت نوآوري در فناوري 

  

از اين . كشاورزي پايدار يكي از مهمترين جنبه هاي توليد پايدار است كه مي تواند از فناوري هاي جديد استفاده كند

مشكالت رو، آيسسكو بر فراهم كردن تخصص و كارشناسي براي توسعه فناوري هاي جديد مورد نياز براي مقابله با 

آيسسكو برنامه هاي مشتركي را با سازمان كشاورزي .عديده كشاورزي فراروي كشورهاي اسالمي متمركز خواهد شد

  .اجرا خواهد كرد "نظامهاي مهم جهاني ميراث كشاورزي "و غذا ، بويژه

وش شناسي جديد فناوري هاي اطالعات و ارتباطات براي افزايش آگاهي درباره اهميت بهره گيري از فناوري ها و ر

  . به منظور توسعه كشاورزي و تجديد سياستهاي ملي مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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كه نويد فراواني را براي كشورهاي عضو در بر دارد به دليل عدم برنامه ريزي مناسب و ) بيوتكنولوژي(زيست فناوري 

براي بهبود اين شرايط اجراي سازوكارهاي راهكار آيسسكو . تسهيالت ناكافي هنوز نتايج ملموسي بدست نداده است

توسعه بيوتكنولوژي در جهان اسالم، در راستاي توانمندي ها، آرمانها، الويتها و فرصتهاي اين كشورها فعال خواهد 

آيسسكو همچنين به بسيج طرفهاي ذيربط براي قائل شدن اهميت بيشتر به تقويت بيوتكنولوژي، هدف گذاري . كرد

يج برنامه هاي آن، تدوين سياستهاي ملي كافي در اين زمينه و ارائه كمك هاي فني و راهنمايي به كشورهاي مليو ترو

آيسسكو اهميت بيشتري به مسائل بيوتكنولوژي . عضو براي تقويت نهادهاي بيوتكنولوژي در كشورها ادامه خواهد داد

راي سوء استفاده از اين فناوري ها و حصول اطمينان و تنوع زيستي قائل خواهد شد و اطالعات و خدمات مشاوره اي ب

  .از ايمني آنهارا در اختيار قرار خواهد داد

با توجه به پتانسيل عظيم فناوري نانو، آيسسكو فعاليتهاي خود را براي اجراي بهتر راهكار ترويج فناوري نانو در 

آيسسكو . لمي، گسترش خواهد دادكشورهاي اسالمي،مصوب پنجمين اجالس وزراي آموزش عالي و تحقيقات ع

رويكردهاي كافي براي تشويق توسعه چشم انداز يكپارچه فناوري نانو، تعريف الويتهاي تحقيقاتي، ارائه فرصتهاي 

براي همكاري وتشريك مساعي گروهي بين رشته اي در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي و بررسي دستاوردهاي 

فناوري هاي نانودر حوزه هايي چون كشاورزي، . ضو را در پيش خواهد گرفتجديد اين فناوري در كشورهاي ع

بهداشت، فناوري اطالعات، توليد و استفاده از انرژي و امنيت و دفاع ملي، توليد مواد و بهبود زيست محيطي مورد 

ياستها و اجراي كشورهاي عضو از خدمات مشاوره اي در ايجاد زيرساختها و تدوين س. توجه الزم قرار خواهد گرفت

  .برنامه هاي فناوري نانو بهره مند خواهند شد
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افزايش تالشهاي كشورهاي عضو در بهره گيري از كاربرد فناوري هاي جديد : 2نتيجه مورد انتظار 
  در توسعه 

  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد
بهبود محصوالت كشاورزي از طريق بهره گيري  •

نوآورانه در بخش  از جديدترين دانش و ابزارهاي
 كشاورزي

ترويج كاربرد فناوري نانو در حوزه هاي مختلف  •
نظير بهداشت، كشاورزي، توليد انرژي و حفاظت 

 محيط زيست 

شناخت بهتر پتانسيل هاي تحقيقات فناوري نانو و  •
  نقش آن در تحقق رشد سريع اقتصادي

  

برنامه براي افزايش مهارت جوامع  8اجراي  •
 كشاورزي در بهره گيري از ابزارهاي جديد فناوري 

 6اجالس گروه مشاوره اي فناوري نانو و  2برگزاري  •
سمپوزيوم براي تقويت دانش و شناخت فناوري 

 جديد و مفيد نانو

برنامه بين المللي و منطقه اي در زمينه فناوري  9آغاز  •
طرحهاي سياستگذاري در جهت  نانو براي معرفي

  تسريع در بهره گيري از اين فناوري

با توجه به مخاطرات بالقوه استفاده نادرست از پيشرفتهاي علمي و فناوري، آيسسكو به ارتقاء نقش نهاد اسالم 

سائل اخالقيات علوم و فناوري به منظور تداوم تحليل اثرات اخالقي استفاده از دانش و فناوري جديد، بررسي م

كميته اسالمي اخالقيات "مختلف مهم مربوط به تاثير فناوري هاي جديد بر حقوق بشر و جوامع، و اجراي تصميمات 

آيسسكو همچنين به تقويت نقش كميسيون ها ، نهادها و مراكز اخالقي ملي در اقدامات . خواهد پرداخت  "زيستي

درگاه . وري ها و همچنين منابع انساني و طبيعي ادامه خواهد دادخود، بهره گيري از جنبه هاي اخالقي در استفاده از فنا

اين . اينترنتي شبكه اخالقي نيز براي تقويت دانش و رسيدن به توافق نظر در مسائل اخالقي تعاملي تر خواهد شد

 همخواني و توافق با مشاركت استعدادهاي مختلف مذهبي در برگزاري مراسم مشترك در خصوص مسائل مربوط به

اخالقيات علوم و پيگيري هاي الزم براي تضمين اجراي بيانيه هاي بين المللي در حوزه اخالقيات زيستي در سطح بين 

  .المللي گسترش خواهد يافت
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  تقويت نقش نهاد اسالمي اخالقيات علوم وفناوري:  3نتيجه مورد انتظار 
  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد

مسائل اخالقي از طريق ايجاد توافق كلي درباره  •
تقويت مباحث منظم در باره مسائل حساس 
مختلف و گسترش ديدگاههاي دانشمندان و 

  خبرنگاران مشهور

اجالس گروههاي اخالقي علمي در حوزه هاي  •
  مختلف و مهم براي بحث درباره مسائل اخالقي

  
  فرهنگ سازي كيفيت در آموزش علوم: 3محور ) 3-2-3

بنيان بيشتر، منزلت و  –دانش نيروي پيشرانه اقتصاد براي بهره وري بيشتر و كسب درآمد باالتر، ايجاد مشاغل دانش 

در اين .خودمختاري بيشتر براي كار ، شمار غير قابل انتظاري از شركا و دسترسي بيشتر شهروندان به اطالعات است

بنيان و توانايي ايجاد و ارائه دانش جديد وهمچنين  –دانش  راستا، آيسسكو به تالشهاي خود در جهت ايجاد جامعه

  . فرصتهايي براي دستيابي، جذب و استفاده بهينه از اطالعات، دانش، داده ها و ارتباطات براي جامعه ادامه خواهد داد

اهنگان و ساير آيسسكو روزهايي را نيز به اقتصاد دانش بنيان، برپايي نمايشگاهها، اردوهاي علمي، راه پيمايي پيش

رخدادهاي مشابه براي اشاعه شناخت عمومي نسبت به نقش علوم و فناوري در پرداختن به مسائل اجتماعي اختصاص 

  .خواهد داد

اين تالشها با برگزاري هفتمين و هشتمين اجالس وزراي آموزش عالي و تحقيقات علمي كشورهاي اسالمي و 

هكار علوم، فناوري و نوآوري به منظور تدوين ديدگاه بهنگام اين همچنين نشستهاي شوراي مشاوره اي اجراي را

راهكار همراه با اجراي سازوكارها و مراحل اجراي آن، بحث و گفتگو درباره مسائل و طرحهاي مهم و ترغيب 

آيسسكو بر انجام . كشورهاي عضو به اجراي قطعنامه ها و توصيه هاي صادره از سوي اين دو نهاد تقويت مي شود

عاليتهايي با هدف تحقق تعالي در آموزش علوم براي حصول اطمينان از توفيق آنها در تربيت نيروي انساني كارآمد ف

سازمان همچنين به ترويج طرحهاي . اقتصادي و ايجاد جوامع بهتر متمركز خواهد شد –دركمك به پيشرفت اجتماعي 

براي اطمينان از تعالي جامع و كمك به توسعه جوامع راهبردي و همه جانبه در نهادهاي آموزشي كشورهاي مسلمان 
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آيسسكو فرهنگ نوآوري و كيفيت جهاني درايجاد ظرفيت تعالي جوامع را بعنوان پيش نيازي براي . خواهد پرداخت 

  . تبديل آموزش به ابزاري موثر و تحقق توسعه جامع و متعادل نهادينه خواهد كرد

ن و بهبود سياستها و برنامه هاي ملي آموزش علوم، بهره گيري از روندهاي آيسسكو به حمايت و مشاوره براي تدوي

جديدآموزش و فناوري و تشويق موسسه هاي علمي آموزشي ، كالجها و دانشگاهها براي وضع استانداردهاي بين 

يت از موسسه هاي آيسسكو همچنين به حما. المللي به منظور استفاده بهينه از مزاياي چنين فناوري ها ادامه خواهد داد

آموزش حرفه اي ادامه خواهد داد بگونه اي كه برنامه هاي آنها را به سوي تربيت تكنسين و كاركنان فني مورد نياز در 

آيسسكو به تربيت معلم و كمك در طراحي، توسعه و اشاعه فناوري هاي مناسب تدريس . مشاغل علمي هدايت كند

  .دامه خواهد دادمنطبق با نيازهاي فراگيران و معلمان ا

  تقويت سياستهاي ملي براي اطمينان از كيفيت در آموزش علوم : 1نتيجه مورد انتظار 
  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد

بينان براي  -ترويج گذر به اقتصادهاي دانش •
همساني با رشد فزاينده دانش جهاني به منظور 
تطبيق آن با نيازهاي داخلي و استفاده از آن براي 

 ايجاد دانش و فناوري 

تقويت رويكرد جمعي در پيگيري طرحهاي مهم  •
علمي و آموزش عالي از طريق برگزاري نشستهاي 

زراي آموزش عالي شوراي مشاوره اي و اجالس و
 وتحقيقات علمي كشورهاي اسالمي 

ترويج اشكال جديد بين المللي كردن آموزش و  •
  پذيرش بهتر استانداردها در سطح بين المللي 

بنيان در  -روز آزاد اقتصاد دانش 15برگزاري  •
 كشورهاي عضو

سمينار درباره دگرگوني سياستهاي  2برگزاري  •
ش علمي سنتي آموزش علمي به سياستهاي آموز

 جديد و پويا

برگزاري هفتمين و هشتمين اجالس وزراي  •
آموزش عالي وتحقيقات علمي كشورهاي اسالي 

  و دو نشست شوراي مشاوره اي 

فناوري هاي چند رسانه اي ، ديجيتالي كردن و آموزش مجازي رويكرد آموزشي جديدي را به  ارمغان آورده و به 

  .ي از راه دور و آموزش مجازي منجر گرديده استتدوين نظام جديد ارائه آموزش، يادگير
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براي توسعه حرفه اي معلمان و دست اندركاران آموزش و امكان مواجهه آنان با چالشهاي جديد يادگيري، از طريق 

تامين مطالب و اطالع رساني درباره اقدامات و روشهاي تدريس برتر تالشهايي در جهت بهنگام سازي مداوم دانش 

از اين رو، آيسسكو به تشديد تالشهاي خود براي معرفي برنامه ها و كتابهاي درسي . ورت خواهد گرفتآين افراد ص

الكترونيكي با روشهاي تدريس نوآورانه و بر منباي فناوري هاي موجود اطالعات و ارتباطات، كيفيت محتوا، روش 

  .خت شناسي مورد نياز تدريس وهمچنين مهارتهاي آموزشي مخاطبان خواهد پردا

آيسسكو به منظور رفع نياز رو به افزايش به نيروي انساني در توسعه اقتصادي برنامه هايي را در خصوص توسعه نيروي 

آيسسكو . انساني در رشته هاي جديد فناوري با ديدگاه رفع تقاضا در رشته هاي علوم و مهندسي آغاز خواهد كرد

گيري از فنون چندرسانه اي و فناوري هاي نمايش براي معلمان همچنين به معرفي فناوري هاي جديد تدريس و بهره 

  .علوم ادامه خواهد داد

آيسسكو به منظور تشديد تالشها درجهت تقويت فرهنگ نوآوري علمي و فناوري و تثبيت نقش كيفيت و 

به اجراي اعتباربخشي در تحقق تعالي جامع در آموزش عالي با همكاري مشترك اتحاديه دانشگاههاي جهان اسالم 

، مصوب نشست "رهنمودهاي ارزشيابي و ارتقاء كيفيت دانشگاههاي جهان اسالم: شاخصهاي كليدي و عملكرد"سند 

خواهد پرداخت ) ، رياض، پادشاهي عربستان سعودي2011اكتبر (فوق العاده وزراي آموزش عالي و تحقيقات علمي 

ي در آموزش دانشگاهي امكان پذير گشته و پيوندهاي تا پياده شدن نظامهاي تضمين كيفي در آموزش عالي و تعال

. علمي و دانشگاهي براي سرمايه گذاري در نوآوري علمي و فناورانه، محركهاي كيفيت و اعتبار بخشي ايجاد گردد

اسالمي آموزش و تحقيقات  –درخصوص فرهنگ سازي كيفيت در مباحث دانشگاهي، آيسسكو شبكه پان 

(RIREN)  را براي مرتبط كردن محققان و شبكه هاي آموزش در كشورهاي اسالمي تاسيس كرد تا ارتباط ميان آنها

آيسسكو همچنان به بهبود اين شبكه بعنوان ابزار . بهبود يافته و عملكرد آنها از طريق تالشهاي تلفيقي بهبود يابد

  .سودمند متقابل ادامه خواهد داد

ي اجراي سند شاخصهاي كليدي عملكرد براي بهبود كيفيت آموزش پيگير:  2نتيجه مورد انتظار 
  دانشگاهي و هماهنگي نظامهاي آن با استانداردهاي بين المللي 
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  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد
بهنگام سازي تسهيالت آموزش علوم براي رفع  •

 بنيان –نيازهاي جامعه دانش 

 ترويج استفاده از ابزارهاي جديد ارائه و نمايش •
الكترونيكي در تدريس از طريق بهره گيري از 

 فناوري هاي جديد تدريس

بهبود عملكرد دانشگاهها و كيفيت بهتر آموزش  •
 دانشگاهي

تقويت همكاري بهتر موسسه هاي آموزشي و  •
تحقيقاتي از طريق بهبود ارتباط ميان آنها تحت 
پروژه شبكه پان اسالمي آموزش و تحقيقات 

(PIREN)  

كارشناسان بلند پايه كيفيت و  نشست 2برگزاري  •
اعتبار بخشي براي پيگيري اجراي سند شاخصهاي 

 كليدي عملكرد

برگزاري شش برنامه تربيت معلم درباره استفاده از  •
 روشهاي جديد ارائه الكترونيكي و فنون نمايش

معرفي راهنماي جامع ارزيابي و باالبردن كيفيت براي  •
يل تضمين دانشگاههاي جهان اسالم به منظور تسه

 كيفيت نظام آموزش عالي

برگزاري شش رويداد براي مرتبط ساختن محققان  •
داخلي و شبكه هاي آموزش تحت پروژه شبكه پان 

  (PIREN)اسالمي آموزش و تحقيقات 
  
  حفاظت زيست سپهر: محور دو  –الويت بخش ) 3-3

محيط زيست و استفاده بيش از حد منابع روندهاي جاري تخريب . حفاظت از زيست سپهر مسئوليت اوليه همه ماست 

طبيعي به مشكالت عديده زيست محيطي و اثرات معكوس بر توسعه پايدار و تعادل اكوسيستم هامنجر شده و تهديدي 

با توجه به اين مسئوليت قوي زيست محيطي، آيسسكو در . جدي براي زيست سپهر و اميني و ثبات جامعه خواهد بود

مناسب براي حفاظت از زيست سپهر بر اساس تعاليم اسالم و چارچوب كلي توسعه پايدار در  صدد ارائه راه حل هاي

به اين  2013-2015آيسسكودر قالب طرح عمل . جهان اسالم مصوب اجالس اسالمي وزراي محيط زيست بوده است

د سبز تحت برنامه عمل تالشها ادامه خواهد داد و از تالش كشورهاي عضو در تدوين اقدامات در جهت گذر به اقتصا

اسالمي محيط زيست، مصوب چهارمين اجالس وزراي ميحط زيست ،براي اجراي پروژه هاي ميداني شامل تغييرات 

آب و هوايي، مسائل آب، مديريت منابع دريايي، پاسخ به تقاضاي انرژيهاي تجديد پذير، حفاظت از تنوع زيستي، 

  .ير مسائل توسعه حمايت خواهد كردكنترل بياباني شدن، كاهش تاثير باليا و سا
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آيسسكو به طور منظم جلسات شوراي اجرايي محيط زيست را براي هماهنگي سياستها و راهكارها و پيگيري اقدامات، 

آيسسكو ايجاد فرهنگستان . طرحها و مصوبات اجالس وزراي محيط زيست كشورهاي اسالمي برگزار خواهد كرد

ر در پادشاهي مغرب را براي ترويج كارهاي تحقيقاتي و تبادل تجربه، ارتقاء اسالمي محيط زيست و توسعه پايدا

آيسسكو تاسيس مركز اطالعات زيست محيطي . مهارتها، ظرفيت سازي و تامين فرصتهاي آموزشي تسريع خواهد كرد

راهكارهاي  اسالمي را براي تهيه اطالعات و آمار زيست محيطي براي مسئوالن و محققان به منظور كمك به تدوين

كاهش اثر معكوس بر محيط زيست، حفظ منابع طبيعي و القاي فرهنگ محيط زيست پايدار در كشورهاي اسالمي 

  .تسهيل خواهد كرد

كشورهاي عضو آيسسكو به لحاظ منابع طبيعي غني هستند اما بيشتر اين ظرفيت بالقوه به دليل عدم مديريت و 

آيسسكو بهره گيري پايدار از زمين ، آب و . و دانش فني بالاستفاده استسياستهاي نهادينه ، تجربه ، تخصص كافي 

منابع بوم شناختي در قالب مفهوم اقتصاد سبز را براي منافع اقتصادي و اجتماعي بدون لطمه زدن به منافع نسلهاي آينده 

شهايي را براي حفاظت آيسسكو همچنين تال. به منظور بهره مندي از كيفيت زندگي و محيط زيست ترويج خواهد داد

از تنوع زيستي براي تاكيد بر دغدغه انقراض گونه هاي متنوع گياهان و جانوران به دليل استفاده بيش از حد، در پيش 

  .خواهد گرفت كه هدف آنها حصول اطمينان از تداوم حيات وحش و حفظ تنوع زيستي از وخامت بيشتر اوضاع است

با اين . ازهاي اساسي زندگي و عنصر اصلي پيشرفت اجتماعي و اقتصادي استانرژي ابزار اساسي پاسخگويي به ني

آيسسكو در قالب راهكار ترويج . حال، استفاده از منابع تجديد پذير انرژي تنها راه تضمين آينده ايمن براي همه است

د نياز كشورهاي عضو بهره وري انرژي و استفاده از منابع پاك و تجديدپذير انرژي در جهان اسالم تخصص فني مور

در اين حوزه  را در اختيار آنان قرار خواهد گرفت تا اين امر بنوبه خود به تضمين منابع انرژي پايدار و دراز مدت به 

توجه . قيمت مناسب كمك كند و بتوان در همه حوزه ها بدون لطمه به محيط زيست و منابع طبيعي از آن استفاده كرد 

  .نرژي در مناطق دور افتاده و روستايي براي بهبود كيفيت زندگي جوامع فقير مبذول خواهد شدبيشتري نيز به نيازهاي ا

در . دسترسي به آب سالم و با كيفيت نيازي اساسي براي همه انسانها، حيوانات و نباتات و از اقتصادي ترين فعاليتهاست

. تغييرات و تنوع آب و هوايي قرار گرفته است بسياري از مناطق، قابليت دسترسي به آب سالم و با كيفيت تحت تاثير
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براي كمك به . كشورهاي اسالمي از كمبود شديد آب رنج خواهند برد  2025چنين تخمين زده مي شود كه تا سال 

بهبود اين وضعيت وخيم و تضمين پايداري براي نسلهاي آينده، آيسسكو تالش خود را مضاعف كرده و به تقويت 

  شماري از برنامه هاي منطقه اي و . اي مديريت بهتر منابع آب براي آينده خواهد پرداختهمكاريها متقابل بر

بين المللي در راستاي سازوكارهاي راهكار مديريت منابع آب در جهان اسالم توسط يونسكو اجرا خواهد شد كه در 

قوي به بهبود وضعيت در مالزي تصويب شد تا از طريق سياستهاي  2003دهمين اجالس سران اسالمي در سال 

مديريت آب و هدف گذاري براي تامين منابع آن براي شمار بيشتري از مردم در قالب كلي فقر زدايي و پايداري 

  . زيست محيطي كمك كند

عدم . اقيانوسها پتانسيل اقتصادي عظيمي دارند اما كشورهاي عضو به طور مناسبي از آنهاا  بهره برداري نمي كنند

بهره گيري نادرست . عات، برنامه ريزي و تخصص مديريت از جمله ضعفهاي عمده به شمار مي روند هماهنگي، اطال

در اين راستا، آيسسكو در نظر دارد تالشهاي خود را در . از سواحل به آلودگي محيط زيست دريايي منجر شده است

ظت از منابع اقيانوسي در جهان اسالم قالب برنامه توسعه منابع طبيعي براي مديريت سالم محيط زيست دريايي و حفا

  .مضاعف كند

سرعت بي سابقه . تغييرات آب وهوايي زاييده دست بشر يكي از مشكالت دامنگير جامعه بين المللي عصر حاضر است

تغييرات آب و هوايي نظامهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي را كه قادر به تطبيق همزمان با تغييرات نيستند 

تغيير دوره نزوالت آبي و كمبود منابع آب به مهاجرت جمعي اجباري و خالي از سكنه شدن . ه استمختل كرد

در اين راستا، آيسسكو در نظر دارد به مسئله تغييرات آب و هوايي و افزايش . بخشهاي بسياري از اين جهان مي شود

تاثير تغييرات آب و هوايي بر آبهاي . زدظرفيتهاي كشورهاي عضو براي سازگاري با اثرات وارونه اين پديده بپردا

سطحي و زير زميني، تنوع زيستي ، بياباني شدن، تخريب زمينها، تاثير بر محيط زيست دريايي و ساحلي وهمچنين بر 

آيسسكو طبق برنامه عمل بهره گيري از صندوقهاي تطبيق و . سالمت كلي مورد توجه الزم قرار خواهد گرفت

به توسعه ظرفيتهاي نهادهاي ذيربط در كشورهاي اسالمي به منظور استفاده از اين صندوق ها سازوكارهاي توسعه پاك 

  .و كاهش اثر گازهاي گلخانه اي و تغييرات آب و هوايي خواهد پرداخت
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به دليل وقوع مكرر باليايي طبيعي و باليايناشي از فعاليتهاي بشر به واسطه گرمايش جهاني و ساير عوامل آالينده، آن 

دسته ازكشورهاي عضو آيسسكو با اقتصاد شكننده، به لحاظ از دست دادن جان و مال در اين حوادث بسيار آسيب مي 

ر قالب طرح اجرايي اجراي راهكار كاهش و مديريت خطر باليا در آيسسكو د. بينند و همچنان مورد تهديد قرار دارند

. كشورهاي اسالمي برنامه هايي را براي كاهش اثرات باليا و تدوين مديريت صحيح در توسعه پايدار اجرا خواهد كرد

اس سازي در اين ميان الويت به مشاركت، آموزش مداوم، بهبود ظرفيتها براي مداخله موثر در مواقع اضطراري و حس

  . عموم مردم به منظور آمادگي بهتر، داده خواهد شد

محور دوم خود در صدد ترويج حفاظت و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي و كاهش  –آيسسكو تحت الويت بخش 

  .خطرات زيست محيطي و مديريت باليا خواهد بود

  حفاظت و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي: 4محور ) 1-3-3
. مديريت و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي در دستور كار توسعه پايدار از اهميت بسزايي برخوردار است حفاظت،

در اين راستا، آيسسكو به ترويج انتقال به سوي اقتصادهاي سبز و توجه بيشتر به بهبود زير ساختهاي توسعه پايدار در 

سازي در حفاظت، مديريت و بهره گيري پايدار از منابع برنامه هايي براي ظرفيت . كشورهاي عضو خواهد پرداخت 

  .طبيعي شامل معادن، زمين، زيست سپهر، آب و غيره و بهبود سياستها و برنامه هاي ملي آغاز خواهد شد

آيسسكو در قالب راهكار ترويج بهره . انرژي نيروي محركه توسعه اقتصادي واجتماعي و كيفيت بهينه زندگي است

تفاده از منابع پاك و تجديدپذير در كشورهاي اسالمي به ترويج استفاده از منابع جديد و تجديدپذير وري انرژي و اس

آيسسكو به . انرژي به منظور حمايت از دستوركار جهاني تحقق اهداف توسعه هزاره در اين حوزه اقدام خواهد كرد

گزاري نشست هاي كنگره جهاني انرژيهاي همكاري و تشريك مساعي خود با شبكه انرژيهاي تجديد پذير جهان به بر

تجديد پذير در سطوح منطقه اي و بين المللي براي ترويج فناوري ها و كاربردهاي انرژي تجديد پذير در جهت منافع 

  . كشورهاي عضو ادامه خواهد داد

عيت روستايي و مناطق با توجه به پتانسيل نهفته اين حوزه در كاهش فقر، آيسسكو توجه ويژه اي به ترويج استفاده جم

دور افتاده از منابع انرژي تجديد پذير پاك و ساده به لحاظ فني، به منظور رفع نيازهاي اساسي انرژي، مبذول خواهد 
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آيسسكو همچنين به برگزاري نشست هاي گروه مشاوره اي منطقه اي، دوره هاي تابستاني و برنامه هاي . داشت

افزون بر اين، به توزيع .مشترك با شركايي چون يونسكو ادامه خواهد دادآموزشي منظم خود به ترويج اقدامات 

  .اطالعات ساده شده درباره انرژي تجديدپذير براي كمك به ترويج دانش و آگاهي در اين رشته اقدام خواهد كرد

حمايت از تالش كشورهاي عضو در استفاده از انرژي هاي جديد و : 2نتيجه مورد انتظار 
  ايجاد ظرفيتهاي تخصصي تجديدپذير و 

  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد
ترويج فناوري هاي مقرون به صرفه انرژي هاي  •

تجديدپذير در مناطق روستايي و دور افتاده يا 
  جوامع فقير  

اجالس بين المللي درباره انرژي هاي  2برگزاري  •
 تجديدپذير با همكاري شبكه جهاني انرژي هاي پاك

آموزشي درباره منافع و فناوري هاي دوره  6برگزاري  •
 انرژي هاي نو و تجديدپذير

سمينار درباره استفاده از انرژي هاي  3برگزاري  •
نشست  4تجديدپذير در مناطق روستايي و دور افتاده و 

  گروه مشاوره اي 

ري سمينارهاي مربوط به منظور تاكيد بيشتر بر اهميت بهره گيري از منابع طبيعي به مقاصد اقتصادي، حمايت از برگزا

آيسسكو همچنين به ايجاد مبناي اطالعات و ترغيب . به حفاظت و مديريت منابع طبيعي دانش الزم تقويت خواهد شد

تبادل اطالعات درباره بهره گيري از منابع طبيعي از طريق شبكه سازي ميان محققان و سياستگذاران براي تسهيل 

  . ل دانش و تجربه در جهت اجراي بهتر سياستهاي مرتبط ملي اقدام خواهد كرددسترسي به نتايج تحقيقات كيفي و تباد

عالوه براين، ظرفيتهاي جامعه نيز براي ثبت، مديريت و بسيج دانش محلي بومي تقويت خواهد شد تا توسعه پايدار و 

طريق رويكردهاي بين رشته تحقيق و بررسي منابع طبيعي از . مديريت منابع طبيعي بر اساس نيازهاي محلي تنظيم گردد

  .اي انجام خواهد شد

با توجه به اثرات تغييرات آب و هوايي و فعاليتهاي لجام گسيخته بشري بعنوان چالشهاي عمده زيست محيطي براي 

تنوع زيستي، آيسسكو با همكاري شركاي خود در سازمانهاي تخصصي منطقه اي و بين المللي به يافتن راه حلهاي 
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بررسي سياستهاي تجارت حيات وحش در سطوح ملي و منطقه اي و ترويج قوانين حفاظت از منابع  مناسب از طريق

اندركاران و سازمانهاي جامعه  سازمان همچنين برنامه هايي را براي افزايش آگاهي دست. طبيعي مبادرت خواهد ورزيد

  .مدني درباره اهميت حفاظت از تنوع زيستي اجرا خواهد كرد

  بهبود حفاظت، مديريت و بهره گيري از تنوع زيستي و منابع طبيعي : 1تظار نتيجه مورد ان
  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد

توسعه مهارتها و تخصص در بهره گيري از منابع  •
 طبيعي

افزايش آگاهي درباره گونه هاي در معرض خطر  •
  و ترويج تالشها در حفاظت از تنوع زيستي 

اره نظارت از طريق كارگاه آموزشي درب 8برگزاري  •
حسگرهاي از راه دور، فنون استخراج معادن و 
گردآوري اطالعات براي بهره گيري بهتر از منابع 

 طبيعي 

كارگاه درباره حفاظت از گونه هاي  6برگزاري  •
  گياهي و جانوري 

ني بر اهميت آب به اسالم بروش. آب يكي از بزرگترين نعمتهاي الهي به بشر براي ادامه حيات، تداوم و پيشرفت است

آيسسكو به منظور مقابله باچالشهاي مديريت يكپارچه منابع آب در . عنوان منبع حيات روي كره زمين تاكيد دارد

كشورهاي اسالمي در قالب راهكار مديريت منابع آب در كشورهاي اسالمي برنامه هاي ظرفيت سازي را از طريق 

مجموعه فعاليتهايي براي افزايش آگاهي طرفهاي . تها آغاز خواهد كردتقويت ظرفيتهاي نهادي و تقويت دانش و مهار

ذيصالح درباره مسائل كاهش منابع آب شيرين، آلودگي آب و بيماري هاي ناشي از آب، حفاظت از حيات آبزيان و 

ترويج  در اين راستا، آيسسكو اقدامات و ابزارهاي مديريت را. مبارزه با فقر و گرسنگي اختصاص داده خواهد شد

اقيانوسها از . خواهد داد بگونه اي كه بتوان منابع آب را بطور موثرتر مديريت كرد و به مسائل كمبود آب پرداخت 

. پتانسيل اقتصادي عظيمي برخوردارند كه در حال حاضر كشورهاي عضو آيسسكو استفاده درستي از آن نمي كنند

استفاده غلط از اقيانوسها و . بعضي از اين ضعفها هستند عدم هماهنگي، اطالعات، برنامه ريزي و تخصص مديريت

آيسسكو به تالش در مديريت محيط زيست دريايي و حفاظت . سواحل همواره به آلودگي دريايي منجر شده است

حفاظت و مديريت شيالت و ساير منابع . منابع اقيانوسي جهان اسالم در قالب برنامه توسعه منابع طبيعي خواهد پرداخت
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آيسسكو همچنين به همكاري نزديك با سازمانها و نهادهاي بين . مل منابع گياهان دريايي نيز توسعه خواهد يافتشا

  .المللي براي پرداختن به دامنه وسيعي از مسائل دريايي و آلودگي دريايي در كشورهاي اسالمي خواهد پرداخت

  طقي از منابع آبي و درياييافزايش ظرفيتهاي ملي براي استفاده من: 3نتيجه مورد انتظار 
  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد

تقويت سياستها، برنامه ها و دانش ارزيابي و بهبود  •
 عملكرد مديريت آب 

بهبود حفاظت از منابع زنده و غير زنده دريايي  •
  اقتصادي پايدار   -براي بهره گيري اجتماعي

جلسه مشاوره اي منطقه اي و شش  12برگزاري  •
 درباره اجراي موثر برنامه هاي مربوط به آبكارگاه 

پروژه و شش كارگاه درباره بهره گيري،  4اجراي  •
  استفاده و توسعه پايدار منابع دريايي 

  كاهش خطرات زيست محيطي و مديريت باليا:  5محور ) 2-3-3
آيسسكو به عنوان بخشي از بيانيه اسالمي توسعه پايدار، چارچوب كلي دستور كار اسالمي توسعه پايدار و توصيه هاي 

به ترويج انتقال به اقتصاد سبز خواهد پرداخت كه بهبود رفاه بشر و برابري اجتماعي  20"+ اجالس سران ريو"جديد 

شناختي و تخريب و اتالف زيست محيطي در راس الويتهاي در رشد اقتصادي در عين كاهش قابليت كمبودهاي بوم 

  . آن قرار دارد

آيسسكو با همكاري كشورهاي عضو اقدامات الزم براي بهره گيري از مفهوم اقتصاد سبز در فرآيند برنامه ريزي ملي 

فقرزدايي و توسعه  آيسسكو بر ضرورت بهره گيري از اقتصاد سبز بعنوان سازوكار توسعه پايدار،. را انجام خواهد داد

تاكيد بر تقويت زير ساختار الزم براي توسعه پايدار در كشورهاي عضو نيز مورد توجه . نهادي تاكيد خواهد كرد

  . خواهد بود
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  تقويت تالشهاي كشورهاي عضو در تسهيل انتقال به اقتصاد سبز: 1نتيجه مورد انتظار 
  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد

ارائه مشاوره تخصصي و فني براي توسعه شيوه  •
هاي تسهيل انتقال به اقتصاد سبز در بخشهاي 

  حياتي  

تهيه سه مطالعه تخصصي درباره تسهيل انتقال به اقتصاد  •
 سبز در راستاي ويژگي هاي دولتهاي مورد نظر 

سمپوزيوم و سه كارگاه درباره انتقال به  3برگزاري  •
  ختها اقتصاد سبز و توسعه زير سا

آيسسكو در پرداختن به تغييرات آب و هوايي به تشديد تالشهاي خود در ايجاد يك چارچوب نهادينه تخصصي براي 

آيسسكو همچنين در جهت تدوين .تقويت تحقيقات علمي، پيشگيري و آگاهي بخشي در اين حوزه، خواهد پرداخت 

در خالل ششمين و هفتمين . الش خواهد كردسازوكار حمايت و تقويت گفتگو درباره تغييرات آب و هوايي ت

اجالس وزراي محيط زيست و سومين و چهارمين نشست دفتر اجرايي اسالمي محيط زيست، مسائل زيست محيطي 

و  "صندوقهاي تطبيق"مهم براي كشورهاي عضو مورد بحث قرار خواهد گرفت و برنامه اي عملي براي بهره گيري از 

كشورهاي جهان اسالم براي اشاعه دانش و شناخت، بهبود ظرفيتها در كاهش اثرات در  "سازوكارهاي توسعه پاك"

تغييرات آب و هوايي و اجراي طرحهاي پايدار و مفيد به منظور كمك به كشورهاي عضو براي بهره گيري از 

ت به كه در قالب پروتكل كيوتو براي مساعد "صندوق تطبيق"و  "ساز وكارهاي توسعه پاك"ظرفيتهاي بالقوه 

آيسسكو به ارتقاء همكاري با . كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته تشكيل شده اند، تدوين خواهد شد

شركاي بين المللي و همكاري ميان كشورهاي عضو براي تبادل تخصص در حوزه هاي مختلف تغييرات آب و هوايي 

بع آبي، بيابان زدايي، خشكسالي، محيط زيست مقابله باخطرات، بويژه در حوزه هايي چون منا. خواهد پرداخت 

آيسسكو به ترويج اصول مشترك و مسئوليتهاي مجزاي . دريايي ساحلي و سالمت نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت

كشورها و منطقه ها خواهد پرداخت و اقدامات، سازوكارها وابزارهايي را براي تحقق تنوع اقتصادي با چشم انداز 

س تغييرات آب و هوايي، تسهيل واكنش و آمادگي در شرايط اضطراري و طرحهاي فوري براي كاهش اثرات معكو

  .كاهش اثرات آب و هوايي تقويت خواهد شد
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تقويت اقدامات مشترك اسالمي زيست محيطي براي تدوين سياستهاي ملي به  :2نتيجه مورد انتظار 
وايي و بهره گيري از صندوق منظور حفاظت محيط زيست، پرداختن به اثرات تغييرات آب وه

  هاي تطبيق
  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد

تصميم گيري درباره مسائل محيط زيست و توسعه  •
پايدار از طريق اجالس وزراي محيط زيست 
كشورهاي اسالمي و دفتر اجرايي اسالمي محيط 

 زيست 

گسترش شناخت بهتر از تغييرات آب و هوايي و  •
 اي مربوط ظرفيت پيش بيني سناريوه

توسعه ظرفيتهاي بهره گيري از پتانسيل  •
   "صندوق تطبيق "و "سازوكارهاي توسعه پاك"

برگزاري ششمين و هفتمين اجالس وزراي محيط  •
 زيست و دو اجالس دفتر اجرايي محيط زيست 

همايش و سمينار در سطح بين المللي  12برگزاري  •
درباره مسائل محيط زيست و مشاركت دادن احزاب 

 ط دولتي ذيرب

كارگاه در سطح ملي براي  9برگزاري سه اجالس و  •
 ارزيابي تاثير تغييرات آب و هوايي در زمينه هاي مهم 

برگزاري سه كارگاه براي تدوين برنامه هاي مناسب  •
و  "سازوكارهاي توسعه پاك"به منظور بهره گيري از 

   "صندوق تطبيق"

آيسسكو بعنوان بخشي از طرح اجرايي اجراي راهكار مديريت و كاهش خطر باليا در كشورهاي عضو مصوب 

قزاقستان برگزار شد، به تقويت ظرفيت كاهش  -در آستانه 2012پنجمين اجالس وزراي محيط زيست كه در سال 

برد طرحهاي منطقه اي براي خطر باليا در كشورهاي اسالمي ، شناخت بهتر خطرات و دسترسي به اطالعات، پيش

كاهش خطر باليا، تقويت سرمايه گذاري در اين زمينه و راهكارهاي بيمه اي، كمك به كشورها در آمادگي مقابله با 

باليا و تقويت واكنش هاي پس از وقوع و ظرفيت بازسازي و زيرسازي اجراي مديريت جامع خطر باليا در سطح 

ن خصوص به مشاركت، آموزش، همكاري ميان كشورهاي عضو بر مبناي الويت در اي. كشوري خواهد پرداخت 

طرح تكافل، تبادل كارشناسي، ظرفيت سازي و توسعه شبكه هاي مديريت تخصصي اطالعات و همچنين بانكهاي 

سازمانهاي تخصصي . اطالعاتي توسعه ابزارهاي مشترك و كاربردي صحيح براي مقابله با باليا معطوف خواهد شد
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د دركمك به كشورهاي اسالمي در آمادگي براي مقابله با باليا، تقويت واكنش هاي پس از حوادث و ملل متح

  .ظرفيت بازسازي و حمايت از اجراي برنامه مديريت خطر باليا مشاركت خواهند داشت

  كاهش خطر باليا و خسارات و تقويت ظرفيت هاي مديريتي كشورهاي عضو : 3نتيجه مورد انتظار 
  شاخص هاي سنجش  عملكردشاخص هاي 

بهبود ظرفيتهاي سازماني براي مقابله با باليا و  •
كاهش خسارات آنها از طريق طرحهاي اجرايي 
اجراي راهكار مديريت و كاهش خطر باليا در 

 كشورهاي اسالمي 

بهبود آمادگي در شرايط اضطراري از طريق  •
سيستمهاي ارتباطات داخلي، تداوم آگاهي بخشي 

  عمومي و كارزارهاي حساس سازي  

كارگاه ظرفيت سازي آموزشي براي  8برگزاري  •
 داوطلبان ملي 

پروژه بعنوان بخشي از طرح اجرايي اجراي  12آغاز  •
راهكار مديريت و كاهش خطر باليا در كشورهاي 

 مي اسال

اقدام آگاهي بخش براي بهبود آمادگي در  4آغاز  •
  شرايط اضطراري

بهره گيري از علوم انساني و علوم اجتماعي براي تقويت صلح : 3محور  –الويت بخش ) 4-3
  اجتماعي 

دگرگوني الگوهاي اجتماعي در پرتو دانش جديد، بحرانهاي اقتصادي، تنشها و درگيري هاي پيش روي جوامع 

چنين شرايطي مستلزم توجه بيشتر به . يدهاي برهم زننده صلح و همبستگي اجتماعي به شمار مي آيندازجمله تهد

همكاري براي ايجاد جوامع صلح آميز، تقويت احترام به حقوق بشر، توجه به نقش زنان، جوانان و توجه به حل 

هاي اسالمي در توجه به صلح  آيسسكو در تطابق با روح آموزه. مناقشات و پرداختن به معضالت اجتماعي است

اجتماعي رويكرد جامعي را براي پرداختن به چالشهاي تهديد كننده صلح، ترويج ارزشهاي همبستگي اجتماعي و 

توسعه جوامع  آگاه و برخوردار از درك ، مراعات و احترام به حقوق بشر و ارزشهاي جهاني و همزيستي، در پيش 

  .خواهد گرفت

اين الويت، بررسي، تحليل و فهم بهتر الگوهاي رفتاري جديد، روندهاي اجتماعي و فرهنگي و اولين تاكيد در قالب 

آيسسكو بدين منظور به تقويت نقش نهادهاي علوم انساني و اجتماعي، دانشگاهها . دگرگونيهاي اقتصادي خواهد بود
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فعال سازي .اعي خواهد پرداخت و مراكز تحقيقاتي براي بهبود عملكرد پژوهشي آنها در پرداختن به مسائل اجتم

مجدد و جهت دهي دوباره سياستها و برنامه ها در علوم اجتماعي و انساني در راستاي ايجاد جوامع صلح آميز از طريق 

  . ترويج همبستگي اجتماعي و صلح مورد توجه خواهد بود

زنان در اسالم از حقوق برابر با . زنان در سراسر جهان با مشكالت عديده اجتماعي، اقتصادي و قانوني مواجه هستند

در اين راستا، آيسسكو در جهت تقويت مشاركت . مردان در كسب دانش و علم و نيز حقوق و وظايف برخوردارند

اقتصادي كشورهاي عضو و رفع همه شيوه هاي تبعيض عليه زنان و در عين حال  –زنان در فرآيند توسعه اجتماعي 

  .ه مندي از حقوق مدني، اجتماعي و اقتصادي اقدام خواهد كرداقتدار بخشي آنها از طريق بهر

به رسميت شناختن حقوق، حقوق مدني و سياسي و حق حيات و آزادگي ، آزادي بيان ، برابري در مقابل قانون و 

. حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، حق مشاركت در فرهنگ، حق غذا، حق كار وحق آموزش را در بر مي گيرد

طبق اعالميه حقوق بشر همه ابناي بشر آزاد به دنيا مي .حقوق زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان هستند  همه اين

آيسسكو در چارچوب علوم انساني و علوم اجتماعي به . آيند و از نظر منزلت و برخورداري از حقوق يكسان هستند

ي اقدام خواهد كرد و براين عقيده است كه اين افزايش تالش در ارتقاء حقوق انساني، مدني، اجتماعي و اقتصاد

نتايج .حقوق زيربناي صلح وعدالت بوده و به افراد بشر امكان مي دهد تا با عزت و آزادي در كنار هم زندگي كنند

مورد انتظار در قالب اين الويت به تقويت تالشهاي آيسسكو در احياي نقش آموزش، فرهنگ و رسانه ها در احترام به 

  .شر بعنوان بخشي از طرح عمل خود خواهد انجاميدحقوق ب

فقر همواره يكي از مشكالت پيچيده و دغدغه هاي جهاني است كه بر بسياري از كشورهاي عضو نيز اثرگذار بوده 

گرسنگي، بيماري، . اكثر مشكالت ناقض صلح و هماهنگي در نقاط مختلف جهان از فقر سرچشمه مي گيرد. است

يك چهارم . محيطي ريشه در فقر دارد مسكن ناكافي، بيسوادي، بهداشت ضعيف، بيكاري و تخريب روزافزون زيست

مسئله فقرزدايي و بهبود كيفيت زندگي همچنان در راس برنامه هاي .جمعيت جهان در فقر شديد به سر مي برند

آيسسكو به جلب حمايت بيشتر براي كار جمعي به منظور تحليل علل، .آيسسكو براي تحقق توسعه پايدار قرار دارد

روژه هاي واقع گرايانه و مناسب براي مواجهه با مشكالت موجود فراروي جوامع فقير بررسي وضعيت فقر و طراحي پ
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ايجاد فرصتهاي اقتصادي و تسهيل ارائه خدمات اجتماعي الزم در درون جوامع . و كاستن از رنج آنها خواهد پرداخت

كاهش افراد فقير به نصف  آيسسكو در راستاي تحقق اهداف توسعه هزاره در.فقير نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت

و در راستاي دهه ريشه كني فقر به تشريك مساعي با سازمانهاي تحت پوشش ملل متحد و ساير  2015تا سال 

  .سازمانهاي بين المللي و منطقه اي در تحكيم تالشها براي تحقق اهداف مشترك ادامه خواهد داد

بر اساس توصيه هاي كنفرانس . ود كيفيت زندگي داردبهبود شرايط سالمت وخدمات اجتماعي اثر چشمگيري در بهب

وزراي بهداشت كشورهاي اسالمي اقداماتي براي بهبود خدمات بهداشتي، بويژه آگاهي بخشي و پيشگيري از 

مجموعه فعاليتهايي نيز به بررسي . بيماريهاي واگيرداري مثل ايدز، فلج اطفال، ماالريا و سالك انجام خواهد شد

ي، از جمله اعتياد، مبارزه با گرسنگي وسوء تغذيه و ساير مشكالت مردم محروم و جوامع فقر زده مشكالت اجتماع

  .اختصاص خواهد يافت

  افزايش همبستگي اجتماعي:  6محور ) 1-4-3
آيسسكو در قالب اين .همبستگي اجتماعي و ارزشهايي چون برادري اهميت بسزايي در ايجاد صلح در جامعه دارد

گردآوري دانش مفيد و در اختيار گذاشتن آنها براي دانشمندان و سياستگذاران به ترويج سياستهايي محور از طريق 

هماهنگي در توسعه و ترويج استانداردهاي بين المللي درباره . در حوزه علوم انساني و اجتماعي مبادرت خواهد كرد

يي ها و مجامع مفيد براي دانشمندان اجتماعي همبستگي اجتماعي از طريق فعاليتهاي ميداني هدفمند،برگزاري گردهما

  .و اشاعه دانش جديد و كاربردهاي آن در توسعه و بهبود كيفيت زندگي ارتقاء خواهد يافت

در قالب اين محور تالشهايي براي بررسي مسائل جنسيتي، ارتقاء حقوق اجتماعي زنان و تجديد حيات نقش زنان در 

در اين رابطه، رخدادهاي . ي اصول و ارزشهاي اسالمي صورت خواهد گرفتاقتصادي در راستا –توسعه اجتماعي 

متعددي براي ارزيابي برنامه هاي مرتبط با اقتدار بخشي زنان و رفع موانع اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي اجرا 

  .به منظور تقويت نقش زنان در توسعه اجتماعي، فعاليتهاي ميان بري انجام خواهد شد. خواهد شد

اقتصادي و ارائه فرصتهاي برابر   -آموزش رسمي و غير رسمي در جهت احياي مجدد نقش زنان در توسعه اجتماعي

از آنجائي  كه بررسي مسائل جنسيتي از اهداف اوليه . براي تحقق استعدادهاي كامل خود جهت دهي خواهد شد
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  يسسكو با شركاي خود در اجراي فعاليتها و سازمانهاي ملي، منطقه اي و بين المللي تخصصي به شمار مي آيد، آ

آيسسكو همچنين برنامه هايي . برنامه ها براي مبارزه با خشونت، بي عدالتي و تبعيض عليه زنا ن همكاري خواهد كرد

را براي توسعه مشاغل تخصصي جوانان، القاي ارزشهاي شهروندي در آنها و تحكيم نقش آنها در جامعه اجرا خواهد 

ويژه اي نيز به تامين فرصتهاي آموزشي براي جوانان در پروژه هاي توسعه انساني و اجتماعي مبذول خواهد توجه . كرد

  .گرديد

آيسسكو به تداوم تالشهاي خود براي مقابله با هر نوع محروميت اجتماعي و تبعيض ادامه خواهد داد و در جهت 

و تقويت حقوق اجتماعي، انساني و فرهنگي طبق اسناد  توجه به صيانت. ترويج صيانت از حقوق بشر اقدام خواهد كرد

فعاليتهاي جديدي براي افزايش آگاهي درباره احترام به . حقوق بشر اسالمي و بين المللي نيز مراعات خواهد شد

المللي طراحي خواهد  طقه اي و بينحقوق بشر و فعال سازي اقدامات انجام شده از سوي سازمانها در سطوح ملي، من

  .شد

بهبود شناخت از دگرگوني الگوهاي اجتماعي و اقتصادي و ارتقاء حقوق بشر، : 1نتيجه مورد انتظار
   شامل حقوق زنان

  شاخص هاي سنجش  شاخص هاي عملكرد
ترويج نظارت، تحليل و استفاده از دگرگونيهاي  •

 اقتصادي براي افزايش همبستگي اجتماعي  –اجتماعي 

به درگيري هاي ارائه پيشنهاداتي براي پرداختن  •
 اجتماعي و مشكالت مهاجرت

رسيدن به توافق درباره همگامي جنسيتي و ايجاد  •
محيط مناسب براي مشاركت موثر زنان در فرآيند 

 اقتصادي –توسعه اجتماعي 

تسهيل توسعه شغلي جوانان و بررسي مسائل مربوط به  •
  توسعه عادالنه و پايدار جوانان  

وم انساني و اجتماعي در بورسيه پژوهشي در عل 20اعطاي  •
 پروژه هاي مهم 

سمينار درباره توسعه صلح در جوامع و افزايش  6برگزاري  •
 همبستگي اجتماعي 

برنامه براي بررسي درگيري ها و تهديدهاي  6آغاز  •
 اجتماعي 

برنامه اقتدار بخشي زنان براي مشاركت موثر در  9اجراي  •
 اجتماعي –فرآيند توسعه اقتصادي 

سمينار و سمپوزيوم براي احياي نقش مثبت و  8برگزاري  •
  حياتي جوانان در جامعه و بهبود فرصتهاي توسعه شغلي 
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با توجه به افزايش تنشها در مناطق مختلف جهان تشديد تالشها براي ترويج صلح و آرامش در جوامع و تالش براي 

در اين راستا، آيسسكو از نتايج . تر ضروري مي نمايدايجاد صلح جهاني از طريق اشاعه فرهنگ صلح در مقياسي بزرگ

فعاليتها در زمينه علوم انساني و اجتماعي براي هم افزايي تالشها در گفتگوي فرهنگها و اتحاد تمدنها استفاده خواهد 

  .كرد

يتهاي اطالع بعالوه، مطالعات و تحقيقاتي در زمينه مسايل اجتماعي وانساني انجام خواهد شد و طرحهاي ويژه و فعال

همچنين تالش مي شود تا بر نقش و كمك تمدن . رساني به منظور تقويت انسجام اجتماعي صورت خواهد گرفت

هدف افزايش تالش آيسسكو در مقابله با سياه نمايي عليه اسالم و . اسالمي به توسعه علوم و دانش انساني تاكيد گردد 

  .مسلمانان و تصحيح رفتارهاي كليشه اي است

تاكيد بر نقش و كمك تمدن اسالمي به توسعه دانش و علوم انساني با ديدگاه : 2جه مورد انتظار نتي
  ارايه دانش و اطالعات صحيح در مورد اسالم و مسلمانان

  شاخص هاي عملكرد
 اطالع رساني در مورد تالش دانشمندان مسلمان در زمينه توسعه علوم و دانش و ايجاد تمدن انساني  •

  شاخص هاي سنجش 
تدارك و تهيه ابزار اطالعات با همكاري يونسكو به منظور افزايش آگاهي در مورد نقش جهان اسالم در  •

 .علوم فن آوري و نوآوري كه هدف نهايي آن مقابله با رفتارهاي كليشه اي مرتبط با تمدن اسالمي است

ر نقش زنان مسلمان در رشته هاي مختلف تدوين ابزارهاي اطالعاتي با همكاري يونسكو به منظور تاكيد ب •

 .علوم و فرهنگ اسالمي كه هدف صريح آن رويارويي با رفتارهاي كليشه اي مرتبط است

  بهبود كيفيت زندگي : 7محور ) 2-4-3
اقدامات تحت اين محور بر مهار مشكالت مهم اجتماعي تاكيد دارد تا از طريق انجام برنامه هاي حمايت اجتماعي با 

سازمانهاي ملي، منطقه اي و بين المللي در محدوده منابع خارج از شمول موجب كاهش فقر و خالصي مردم  همكاري
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همچنين برنامه هايي باهدف ارتقاء جايگاه زنان و نقش آنان در فرآيند توسعه . از فالكت شود فقير و حاشيه اي

فعاليتهاي تجاري و اقتصادي مورد تاكيد اجتماعي از طريق فراهم سازي فرصتهاي الزم جهت شركت در  -اقتصادي

يكي از مباحث پويايي جامعه صلح آميز امنيت غذايي است در كشورهاي عضو سازمان . قرار خواهد گرفت

. ميليون نفر به مواد غذايي كافي جهت حفظ سالمتي و توسعه اقتصادي دسترسي ندارند 200همكاريهاي اسالمي تقريباً 

به ارتقاء و اشاعه مديريت موثر سياستهاي ملي كشاورزي ، تقويت توليدات كشاورزي بويژه بنابراين ، آيسسكو بيشتر 

توجه ويژه اي نيز بايد . در مناطق روستايي تاكيد دارد تا به رشد مورد نظر دست يابد و كيفيت زندگي را رونق بخشد

ه هر ساله جان تعداد زيادي از افراد را به تهديدات ناشي بيماريهاي مسري بويژه بيماريها ي همه گير و واگيرداري ك

بنابراين . اقدامات پيشگيرانه از اين اتالف جلوگيري خواهد كرد. در كشورهاي اسالمي مي گيرند مبذول گردد

پروژه هاي آزمايشي با . تالشهاي آيسسكو بر انتشار اطالعات ساده در مورد مراقبتهاي سالمتي و پيشگيرانه تاكيد دارد

منطقه اي و ملي مربوط كه مستقيماً در فعاليتهاي توسعه و بهبود شرايط در مناطق فقير و روستايي و مشورت شركاي 

آموزش كليه گروههاي مربوط از جمله سياستگذاران و تصميم گيران ، . شهري مشاركت دارند، انجام خواهد شد

به بهترين نحو انجام و مورد حمايت قرار جهت اجراي برنامه ها و پروژه ها براي توسعه بيشتر كيفيت خدمات بهداشتي 

  . خواهدگرفت

بهبود كيفيت زندگي از طريق فقرزدايي، سياستها و برنامه هاي پيشگيرانه در : 1نتيجه مورد انتظار 
  زمينه بهداشت و سالمت 

  شاخص هاي عملكرد
 شروع پروژه هاي حمايتي مهم در جوامع فقير مختلف جهت تامين نيازهاي فوري آنها  •

 شروع پروژه هايي با سرمايه گذاريهاي كوچك جهت توسعه و افزايش درآمد جوامع فقير  •

 بهبود شرايط زندگي در برخي جوامع كشاورزي نيازمند از طريق اجراي پروژه هاي تامين امنيت غذايي  •

 افزايش آگاهي و دانش مبارزه با بيماريهاي واگير دار نظير ايدز، ماالريا، فلج اطفال و هپاتيت •
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انجام اقدامات پيشگيرانه جهت كنترل گسترش بيماريها در برخي مناطق نيازمند و توسعه استانداردهاي  •

 سالمت و بهداشت

  شاخص هاي سنجش 

 پروژه بسيار مهم در جوامع فقير به منظور بهبود شرايط زندگي آنها  30شروع  •

 در جوامع فقيرپروژه با سرمايه گذاري كم جمعيت امرار معاش و ظرفيت سازي  6شروع  •

 پروژه جهت كمك به جوامع كشاورزي و دامدار و بهبود ظرفيتهاي آنها  12اجراي  •

 كارگاه آموزشي در مورد پيشگيري از بيماريهاي واگيردار و توسعه استانداردهاي سالمت  6برگزاري  •

  پروژه آزمايشي در زمينه نيازهاي بهداشتي جوامع روستايي و فقير  6شروع  •
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  بخش علوم برنامه هاي
الويت هاي مختص 

  به اين بخش
  بودجه  محورها

  )دالر(
بودجه كلي 

الويتهاي مختص 
  به اين بخش

بودجه كل 
 مديريت آموزش

 –الويت بخش 
تقويت  :اولمحور

ظرفيتهاي علمي و 
فناورانه براي تحقق 

  توسعه 

نوين سازي مجدد سياستها و  -1
 اداره علوم 

 تقويت ظرفيتهاي فناوري -2

فرهنگ سازي كيفيت در  -3
  آموزش علوم 

000/020/1  
  

000/050/1  
000/930  

000/000/3    
  
  
  
  
  
  
  
  

293/126/7  

 –الويت بخش 
حفاظت : محور دوم

حيات جانداران 
  كره زمين

حفاظت و بهره برداري پايدار از  -4
 منابع طبيعي 

كاهش خطرات محيط زيست و  -5
  مديريت باليا

000/070/1  
  

000/900/1  

000/970/2  

–الويت بخش 

بهره : سوممحور 
گيري از علوم 

اجتماعي انساني و
براي تقويت صلح 

  اجتماعي

تقويت همبستگي و انسجام  -6
 اجتماعي

  بهبود كيفيت زندگي  -7

000/310  
  

000/410  

000/720  

مركز ترويج 
تحقيقات علمي 

  آيسسكو 

ترويج نشريات علمي برخوردار  -8
 از كيفيت استاندارد

برون داد بهينه سازي استفاده از  -9
  تحقيقات علمي

000/200  
  

293/236  

293/436  
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  جزييات اقالم مالي
  )حقوق و مزايا(مديريت علوم 

  جمع بر حسب دالر  2014سال سوم   2014سال دوم   2013سال اول   اقالم
  660603  229852  218906  211845  حقوق پايه 

  355841  123812  117916  114113  مزايا
  83534  29065  27681  26788  تامين اجتماعي
  119383  40002  40341  39040  پستهاي جديد
  1219361  422731  404844  391786  جمع كل

  

 (ICPSR)مركز اشاعه پژوهش هاي علمي آيسسكو 

ماموريت آن شامل ايجاد . نقش مركز اشاعه پژوهشهاي علمي آيسسكو گسترش اقدامات مديريت علوم است 

است كه نسخه تجديد نظر شده  "راهكار علوم، فن آوري و نوآوري در جهان اسالم"سازوكارهاي اجرايي مربوط به 

  . تصويب شد 2008آن توسط اجالس آموزش عالي و تحقيقات علمي در سال 

كو با آگاهي از اهميت علوم و فناوري به عنوان نيروي پيشرانه رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي، مجموعه اي از آيسس

  .فعاليتهاي عملي را جهت كمك به توسعه كشورهاي عضو در بخشهاي مهم و كليدي به اين مركز سپرده است

محور مركز بر اشاعه تحقيقات علمي  –با توجه به وضعيت تحقيقات فني و علمي در كشورهاي عضو، اولويت بخش 

در تالش براي كمك به تحقق دومين هدف سوق الجيشي آيسسكو در طرح عمل . و نوآورانه متمركز خواهد بود

شامل كمك به توسعه پايدار در كشورهاي عضو و حمايت از آنها در رسيدن به اهداف توسعه هزاره تا  2015-2013

رسنگي شديد، اشاعه برابري جنسيتي و اقتدار بخشي زنان، پايداري محيطي و ، يعني ريشه كني فقر و گ2015سال 

ايجاد مشاركت جهاني جهت توسعه ، مركز فعاليتهاي زير را جهت دستيابي به نتايج مورد نظر مورد حمايت و تشويق 

  :قرار مي دهد
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 محلي شبكه سازي ميان كشورهاي عضو جهت انتشار و تبادل اطالعات علمي و ارتقاء دانش  -

اختصاص كمك هزينه هاي تحقيقاتي بيشتر ، جوايز و تسهيالت تحقيقاتي و در اين ميان توسعه مهارتهاي  -

 دانشجويان، محققين و مدرسين 

 ...)مهندسان، پژوهشگران، مدرسان و تكنسين ها (تقويت ظرفيتهاي ملي در علوم و فناوري  -

  (R&D)و تحقيق  افزايش سرمايه گذاريهاي خصوصي و دولتي در بخش توسعه -

 توسعه و بهبود ارائه محصوالت كيفي با قابليت رقابت باال در بازارهاي بين المللي -

 افزايش آگاهي و دانش در مورد اهميت حفاظت از سرمايه هاي فكري  -

كه مي بايست در سياستگذاري كشورهاي ) بويژه انرژي باد و خورشيد(اشاعه انرژيهاي سبز و تجديد پذير  -

 .زمينه انرژي بعنوان يك اصل مهم گنجانده شودعضو در 

مركز از زمان شروع به فعاليت خود در شناساندن دانشمندان و پژوهشگران از طريق مجله كلي گراي فناوري و علوم 

همچنين به افرادي كه در زمينه علوم و فنون پايه كمكهاي شايان توجهي نموده اند جوايزي .خود تالش نموده است 

مركز هر ساله در راستاي تشويق تحقيق و پژوهش در حوزه هاي داراي اولويت يا در زمينه هاي موثر . است اعطا كرده

اجتماعي جوايز بسياري را براي تحقيقات اختصاص داده است و با اعطاي كمك هزينه هاي پژوهشي از -اقتصادي

وره هاي آموزشي متعددي را در زمينه تعمير اين مركز د. بهترين استعدادها در ميان جوانان و زنان حمايت كرده است

و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي براي دانشكده هاي علوم و مراكز پژوهشي برگزاركرده و تبادل متخصصين ميان 

مركز با نهادهاي تخصصي از جمله كميته دائمي . موسسات پژوهشي و صنايع رامورد تشويق قرار داده است

كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب آسيا و يونسكو به نفع كشورهاي همكاريهاي علمي و فناوري و 

  .عضو همكاري نموده است

متعهد مي شود به كشورهاي عضو كمك كند تا نقش منسجم و مهمي را به  2013-2015اين مركز در دوره زماني 

جنوب حداكثر  –يشتر بر همكاريهاي جنوب اجتماعي ملي بدهند و با تاكيد ب -تحقيق و توسعه در توسعه اقتصادي
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به منظور كمك به كشورهاي عضو در انجام تعهدات بين المللي و منطقه اي اولويت . منافع متقابل را محقق گردانند

  :محور اين مركز حول دو محور تمركز خواهد بود –بخش 

  مين استانداردهاي كيفيأترويج نشريات علمي جهت ت:  8محور ) 3-4-3
نجوم، (كلي بر آن است كه در روزهاي اوج جهان اسالم، كمك محققين مسلمان در اغلب رشته هاي علمي  توافق

نقش تعيين كننده اي در پيشرفت بشر بدان گونه كه امروز شاهد هستيم ) رياضيات، پزشكي ، فيزيك ، شيمي و غيره 

  .داشته است

ماندن سهم تمدن اسالمي در پيشرفت علوم در جهان اين روزها تالش جهت مخدوش كردن چهره اسالم موجب پنهان 

بنيان را  –با اين وجود، پيشرفت مسلمانان در رياضيات و نجوم قابل تقدير بوده و ظهور جامعه دانش . شده است

  .امكانپذير كرده است

ارتباطات امروزه به بركت همه دانشي كه توسط جامعه بشري جمع آوري شده است و با پيشرفت فناوري اطالعات و 

براي هر فردي استفاده، تبادل و توليد دانش و اطالعات ممكن شده است و مي تواند بهتر و سريعتر به جلو حركت 

تازه ترين تحوالت فناوري و علمي موثر فقط از طريق تبادل نتايج تحقيقات امكانپذير مي گردد و اين امر به . كند

بنابراين در . ي توسعه باالتري را در زمان نسبتاً كوتاه تري بدست آورندبرخي از كشورها اجازه مي دهد تا استانداردها

تخصيص درگاه اينترنتي مركز و تاكيد و تضمين دسترسي رايگان به انتشارات مربوط به تحقيقات  2013 -2015طرح 

دانشمندان  بنابراين هدف از انتشار نتايج تحقيقات علمي كيفي.علمي و پژوهشي از اهميت خاصي برخوردار است 

  .كشورهاي عضو با رويكرد ايجاد انگيزه جهت تقويت ظرفيتهاي آنان است

در دنيايي كه رو به سمت جهاني شدن دارد، هماهنگي دانشكده هاي علمي و موسسات پژوهشي در كشورهاي عضو 

ز از طريق تشكيل بنابراين، مرك. عالوه بر موارد ديگر نيازمند يك سياست توسعه اي بين المللي و منطقه اي است

مجامع و برگزاري كارگاه ها و سمينارها موجب ارتقاء و توسعه مذاكرات علمي و تشويق محققين و مهندسين فعال در 

علوم و تكنولوژي شده تا به فقرزدايي ، تدوين استانداردهاي سالمت و بهداشت و فراهم سازي گزينه هاي نوآورانه 

اين مركز همچنين مي كوشد ارتباط محكم تر و . شناسي كمك شده باشد در كنار تاثيرات مثبت اقتصادي و بوم
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بيشتري ميان دانشمندان و متخصصان فناوري كشورهاي عضو با فراهم سازي فرصت شناخته شدن از سوي جامعه 

زمان و  تبادل تجربيات و دانشي كه پديداري و تاثير آثار منتشر شده را بدون توجه به. علمي بين المللي ايجاد نمايد

  .مكان افزايش مي دهد به توسعه و بهبود شرايط زندگي افراد كمك خواهد كرد

تمايز دقيق ميان بهبود كيفي تحقيقات دانشگاهي و توسعه و تاثير كتابها و مقاالت منتشر شده در مجالت علمي حايز 

بايست نبود كانالهاي ارتباطي هر تالشي جهت تنظيم و به كارگيري موسسه هاي علوم و فناوري مي . اهميت مي باشد

نظير ارتباط ضعيف ميان نظام توسعه و تحقيق و نظام آموزش عالي از سويي و بخش توليد از سوي ديگر را مدنظر 

  .داشته باشد

هدف نهايي . بر اين اساس، توسعه و تضمين كيفي اصول الزامي مديريت در مراكز تحقيقايت و دانشگاه ها مي باشد

يفي مي بايست فرهنگ سازي كيفيت در مراكز دانشگاهي و آزمايشگاههاي تحقيقاتي باشد و هر نظام تضمين ك

بطوريكه موجب نهادينه شدن . كيفيت بعنوان يك ارزش مشترك ميان شركا در سطوح مختلف دانشگاهها تلقي شود

  .كيفيت در تحقيقات علمي شود

آن اختصاصي و به روزرساني پرتال ) آن پيوستهاي(ارتقاي كيفي مجله آيسسكو : 1نتيجه مورد انتظار 

  www.icpsr.org.maبه جامعه علمي جهان اسالم 

  شاخص هاي عملكرد
 انتشار مجله علوم و فناوري آيسسكو  •

در تالش براي برانگيختن تحقيق و توسعه از طريق  www.icpsr.org.maتعداد بازديدكنندگان پورتال  •

حفظ نقش اصلي آن در توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي عضو و به منظور تقويت و افزايش ظرفيت تحقيق 

كميته علوم /و دانش دروني و كاهش مهاجرت دانشمندان جوان، مركز برنامه كمك هزينه تحقيقاتي آيسسكو

برنامه اي كه به اجراي پروژه ها توسط محققين جوان در زمينه هاي . ه مي دهدو فناوري را اجرا كرده و توسع

تشويق تعالي و . مرتبط كمك كرده و با توجه تقاضاي فراوان كشورهاي عضو بسيار موفق بوده است 

  .نوآوري در پروژه هاي ملي علوم و فناوري نيز مورد حمايت و تقويت قرار خواهد گرفت
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 اره از مجله علوم و فناوري آيسسكوانتشار هر ساله دو شم •

 www.icpsr.org.maافزايش چشمگير در تعداد كاربران بازديد كننده از پورتال  •

اعطاي كمك هزينه هاي تحقيقاتي بيشتربه زنان و مردان جوان در زمينه : 2نتايج مورد انتظار 
  يتتحقيقات علمي برخوردار از اولو

  شاخص هاي عملكرد
 تعداد كمك هزينه هاي اعطايي به زنان وجوانان  •

  شاخص هاي سنجش
 كمك هزينه به زنان و جوانان  18اختصاص هر ساله  •

تخصيص جوايز آيسسكو به تحقيقات علوم و فناوري بخشي از طرحهاي تشويقي تعالي و ارج نهادن به تالشهايي است 

حمايت از تحقيق در زمينه هاي ارجح كه نيازهاي بازار . كه در علوم پايه و كاربردي و يا در فناوري صورت مي گيرد

ن اين امر به دريافت كنندگان جوايز امكان شناخته و در ضم. كار را تامين كند، نياز ثابت كشورهاي عضو است 

  . مطرح شدن در سطح بين المللي را مي دهد و تاثير مثبتي در ميان جامعه علمي خواهد داشت 

  تشويق تعالي و نوآوري در علوم : 3نتيجه مورد انتظار 

  شاخص هاي عملكرد 
 علمي مدال هاي اعطايي به تحقيقات / كمك هزينه ها /تعداد جوايز  •

  شاخص هاي سنجش 
 مدال به تحقيقات علمي / كمك هزينه /جايزه  36اعطاي  •
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  بهينه سازي استفاده از خروجي تحقيقات علمي : 9محور ) 4-4-3
در شرايط فعلي، توسعه تحقيقات علمي در كشورهاي عضو آيسسكو وابسته به واكنش اين كشورها نسبت به 

پيشرفت در اين زمينه به پيشرفت علمي و . چالشهايي است كه با آن روبرو هستند و يا در آينده روبرو خواهند شد

  . ردفناورانه اي كه جهان در دهه آخر قرن بيستم شاهد آن بوده، بستگي دا

برخي از اين تحوالت در واقع الگوهاي شغلي سنتي را در هم شكسته و منجر به ظهور حرفه ها و مشاغل جديد و نيز 

بنابراين، بايد بر پيگيري و اكتساب دانش به منظور تامين نيازهاي .تغيير در نقش هاي سياسي و اجتماعي شده است

تضمين گردد كه موفقيت اين اقتصاد جديد به سود مشاغل و  همچنين مي بايست. بنيان تاكيد نمود–اقتصاد دانش 

در ضمن بايد .كشورهايي است كه به لحاظ اكتساب، ايجاد، انتشار و به كارگيري دانش بسيار موثر عمل مي كنند

توجه شود كه شكافهاي موجود در علوم، فناوري و نوآوري از طريق تشويق و حمايت سرمايه گذاري و مشاركت 

  .اي خصوصي و دولتي در توسعه و تحقيق و نوآوري مرتفع مي گرددميان بخشه

رساله ها، مقاالت فارغ ) پايان نامه هاي دكترا(در واقع براي دهه ها مشاهده مي شودكه نتايج تحقيقات علمي 

اكثر اين كارهاي تحقيقاتي به . در بايگاني موسسات عالي آموزشي به دست فراموشي سپرده مي شوند )التحصيلي

از سوي ديگر .صورت تئوري بوده و فقط گروهي برگزيده از معلمان، دانشجويان و يا محققين از آن استفاده مي كنند

شركتهاي دولتي يا خانوادگي كه اغلب به صورت قديمي (سيستم دولتي حمايت از توليدات داخلي منافع توليد ملي 

  . را حفاظت مي كند )مديريت مي شوند

زاد همراه با پيشرفت شگفت آور فناوري به پديدار شدن نسل جديدي از صنعت گرايان فعال جهاني شدن و تجارت آ

در محيط بسيار متحول منجر شده است كه با خود فرصتهاي جديد و در عين حال چالشهاي روزافزوني را به همراه 

  .دارد

اين امر نيازمند پذيرش فرهنگ . توسعه تضمين كيفي به پيش نيازي براي نوين سازي آموزش عالي تبديل شده است

  .ارزيابي است طوريكه بتواند نيازهاي زمينه هاي شغلي، و اقتصاد بين المللي را به طور شايسته مرتفع سازد
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برد دانشگاه و صنعت تاكيد مي كند كه بايد -، مركز با توجه به اين محور بر مشاركت برد2013-  2015طي سالهاي 

بدين منظور مركز با هدف استفاده از نتايج تحقيقاتي علمي با . و همكاري داشته باشندحول پروژه هاي مهم هم افزايي 

توجه به نيازها، انتخاب ها و يا اولويتهاي كشورهاي عضومجموعه سمينارها و نشستهايي را به منظور تقويت تعامل ميان 

اين مركز همچنين دسترسي به  .دانشگاه ها، موسسات تحقيقاتي و بنگاههاي كوچك و متوسط برگزار خواهد كرد

آثار تحقيقاتي علمي محققين كشورهاي اسالمي را از طريق مديريت و بايگاني الكترونيكي رساله ها و پايان نامه هاي 

اين حمايت به بنگاههاي تجاري امكان بومي سازي و متمركز كردن . دوره هاي فوق ليسانس تسهيل مي كند

اد و همچنين فرصتهايي را در اختيار دانشمندان قرار مي دهد تا شركاي احتمالي استعدادهاي مورد نياز را خواهد د

جهت انجام تحقيقات فناوري يا علمي خود را درون شبكه ها شناسايي كرده و به منظور محقق ساختن آنها با يكديگر 

  .فعاليت و همكاري نمايند

  توسعه هماهنگي ميان دانشگاه و صنعت : 1نتيجه مورد انتظار 

  شاخص هاي عملكرد
 تعامل بيشتر ميان موسسات پژوهشي و صنعت  •

 برابري چشمگير زنان و جوانان به لحاظ حمايتي  •

  شاخص هاي سنجش 
 نشست ملي در مورد تقويت تعامل ميان مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعت  2برگزاري  •

 

در . اي و بين المللي فراهم مي سازد مركز مساعدت الزم را جهت حمايت از همكاري ميان شبكه هاي ملي، منطقه

طلبد  واقع تبادل تجربيات و كارشناسي ارتباط بيشتر ميان اعضاي شبكه هاي ملي، منطقه اي و بين المللي را مي

همچنين اين فرآيند به ارتقاء و بهبود بنگاههاي تجاري و تقويت رقابت پذيري آنها جهت تامين نيازهاي مربوط به .

  .رآفريني كمك خواهد كردمشاغل آينده و كا
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  توسعه و  گسترش بانكهاي اطالعاتي مربوط به دانشمندان جهان اسالم : 2نتيجه مورد انتظار 

  شاخص هاي عملكرد
 حمايت از دولتهاي عضو از طريق پايگاه داده هاي مربوط به دانشمندان جهان اسالم  •

  شاخص هاي سنجش 
 مربوط به كارشناسان علوم و فناوري كشورهاي عضو افزايش چشمگير دانشمندان در پايگاه داده هاي •

 

بعالوه دوره هاي متمركز بر حساس سازي نسبت به اهميت و حمايت از حقوق مالكيت معنوي نوآوران وجوامع 

اين امر . در واقع امروزه نوآوري عنصر مهمي در رقابت محسوب مي شود. علمي، سازماندهي و برگزار خواهد شد

  .سياستهاي ملي اقتصادي جهت بهبود راهكارهاي كلي و شرايط زندگي افراد استنيروي محركه 

برگزاري جلسات و نشستهاي آموزشي در مورد حساس سازي نسبت به حقوق : 3نتيجه مورد انتظار 
  مالكيت معنوي

  شاخصهاي عملكرد
 تعداد زياد دانشمنداني كه از دوره هاي آموزشي حقوق مالكيت معنوي سود مي برند •

  اخصهاي سنجشش
 .بيست دانشمند آموزش داده خواهند شد •

كشورهاي عضو آيسسكو در زمينه . از سوي ديگر تجهيزات علمي نقش مهمي در موسسات پژوهشي و آموزشي دارند

آموزش دانشجويان و پژوهشگران درحوزه علوم و فناوري بسيار تالش كرده وسرمايه گذاري هاي مهمي در تامين 

با اين وجود، نگهداري با تعمير پيشگيرانه و تعمير تجهيزات اغلب مورد غفلت . فته انجام داده اندتجهيزات علمي پيشر

به . قرار مي گيرد كه منجر به كارگيري كمتريا خسارت به تعداد زيادي از ابزارها و دستگاههاي گرانقيمت مي شود 

به برگزاري كارگاه هاي ظرفيت سازي  اين دليل است كه مركز در همكاري با كميته هماهنگي علوم و فناوري
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متمركز بر تعمير و نگهداري تجهيزات آزمايشگاههاي علمي در دانشگاه ها، موسسات پژوهشي و بنگاههاي تجاري 

  .كوچك ادامه مي دهد

برگزاري يك كارگاه آموزشي ساالنه در مورد تعمير ونگهداري تجهيزات : 4نتيجه مورد انتظار 
  زنان وجوانانآزمايشگاهي با مشاركت 

  شاخصهاي عملكرد
درصد قابل مالحظه اي از مهندسين، دانشمندان و تكنسين هاي آموزش ديده در زمينه تعمير و نگهداري  •

 تجهيزات علمي

  شاخصهاي سنجش 
 . مهندس، دانشمند و تكنسين هر ساله آموزش خواهند ديد 30 •

 افزايش چشمگير آزمايشگاههاي مجهز  •

 مديريت فرهنگ و ارتباطات  3-2

 

   2015 - 2013هنگ و ارتباطات براي سالهاي بافت و اهداف كلي برنامه مديريت فر)4
اهميت فرهنگ نشأت گرفته از يكپارچگي آن با مجموعه اي از اعتقادات ، دانش، آداب و رسوم، هنر، 

همچنين  مي توان . ادبيات ، ارزشها و منشور رفتاري است كه اعضاي  يك جامعه مطابق با آن زندگي مي كنند

اس هويت وخصلت هاي فرهنگي، فرهنگ را يكي از ابعاد زندگي دانست كه فرد در طول زندگي روزمره خود بر اس

و برنامه  كارييسسكو درحوزه هاي آبنابراين فرهنگ همواره يكي از ستون هاي  بنيادين كار . آنها را تجربه مي كند

عامل موثر . بوده كه بازتاب هويت فرهنگي جهان اسالم است و تأكيد ويژه ي آن بر بهبود هماهنگيهاست  خود هاي

تباطات اجرا شده در كشورهاي عضو ، برنامه ريزي صحيح در مورد رويكردهاي مورد بر برنامه هاي فرهنگ و ار

يسسكو در اين مورد آاقدامات . استفاده در رابطه با گفتگو، حقوق بشر و توسعه جوامع و مؤسسات مسلمان است
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ه تأكيد ويژه آن مشتمل بر تقويت ظرفيت هاي ارتباطي به عنوان يك عامل كليدي در ايجاد جامعه اطالعاتي است ك

  . بر توجه به ديدگاههاي كليشه اي متقابل است

مذهبي،ملي و بشر ي ؛ فرهنگ با تمامي چالش هاي دروني و بيروني  با توجه به اين ابعاد تمدني، فرهنگي ،

از نظر چالش هاي . يسسكو و  كشورهاي عضو قرار  داردآ مالزم با آن ،  هم اكنون در صدر مباحث مورد عالقه

ني  نياز جدي به حفاظت از جوامع مسلمان  از درون از طريق گفتگوي ميان طيف هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي درو

و اعتقادي به منظور بهبود گفتگوي دروني و صلح اجتماعي  و همطراز شدن با كشورهاي پيشرفته تر در زمينه هاي 

هنوز هم به دليل ضرورت  پيوستن به پيشرفت  فرهنگ و ارتباطات  و همزمان با آن كاهش شكاف ديجيتالي است كه

عالوه بر اين، مباحث توسعه اي . هاي جهاني در اين زمينه  از سوي كشورهاي عضو نيازمند توجه بيشتري است

متعددي وجود دارد كه  حاكي از چالش هاي دائمي برخي كشورها به دليل انباشت انواع مشكالت حل ناشده در 

 .  دوران استعمار است دوران قبل، حين و پس از

. در سطح بيروني  چالش هايي كه در جهان اسالم در مقابل فرهنگ قرار دارد ناشي از خود و ديگران است

تصوير نامشخص از سهم مشاركت اسالم در دانش بشري ، تأثير ارائه نامناسب مباحث اسالمي و توهين به مسلمانان 

اشي از ناتواني ما در معرفي فرهنگ و ارزشهايمان به بهترين نحو ممكن فقط جلوه هايي از عناد ديگران نيست بلكه ن

 ،اين مسئله به بيان نقش بنيادين فرهنگ در ارائه اطالعات صحيح درباره اسالم و مسلمانان در سراسر جهان. است

شخصيت هاي آن مبارزه با اسالم هراسي  و شناساندن جهان اسالم ، تاريخ آن ، فرهنگ و تمدن ، بناهاي تاريخي و 

مع الوصف اين موضوع ديگران را از ارتكاب اعمال شيطنت آميز كه باعث رنجش مسلمانان مي شود . اشاره مي نمايد

دتي بين يدليل اين امر اسالم هراسي و مشكالت ناشي از برخوردهاي قديمي اما دائمي مذهبي عق. باز نمي دارد 

ارزش ترويج  قه اي و بين المللي مشابه را ملزم مي نمايد تا مسئوليتيسسكو و سازمانهاي منطآاين امر . فرهنگ هاست

  .   هاي گفتگو و احترام به ديگران را بر عهده گيرند

با استفاده از مطالب كليدي مرجع منطبق  در راستاي اجراي اين وظايف در حوزه هاي فرهنگ  و ارتباطات ،

و در جهت پيشبرد تعهد آن براي مرتفع ساختن نياز هاي با مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و شوراي اجرايي  
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خطوط گسترده  "و )  2010 -2018( يسسكو براي سالهاي آكشورهاي عضو، همانطور ي كه در برنامه ميان مدت 

: نسبت به توجه به اولويت هاي ذيل متعهد مي شود) 2013-2015(يسسكو در چارچوب برنامه عمل خود در سالهاي آ

فرهنگ و ميراث هم به عنوان ابزار  "؛ دوم  "تبادل فرهنگي و تنوع فرهنگي در خدمت گفتگو، صلح و ثبات "اول، 

د جامعه اطالعاتي و دانشي  و اصالح كليشه هاي  ايجا"وسوم  "انسجام اجتماعي و  هم به عنوان يك ارزش اقتصادي

  2013-2015در اين خصوص ، مديريت فرهنگ  و ارتباطات در چارچوب اولويت اول برنامه عمل       ".مشترك 

فعاليت هايي را با هدف بالندگي گفتگوي بين فرهنگ  و تمدن ها و پيروان مذاهب اجرا خواهد نمود و برا ي رسيدن  

هدف از اين برنامه بهبود گفتگو . با مجامع  و شركاي بين المللي در كشورهاي عضو همكاري مي نمايدبه اين هدف  

و گسترش اطالعات صحيح درباره تمدن و فرهنگ  اسالمي از طريق برنامه هاي گفتگو بين تمدن ها ، فرهنگ ها   و 

جوامع غربي رو به افزايش است اهميت  همچنين به  مبارزه با اسالم هراسي  كه خطر آن هر روز در. مذاهب است

عالوه بر اين،  برنامه عمل بر اصل احترام به ديگران  و فرهنگ هاي آنان ، حفاظت  و . خاصي معطوف خواهد شد

 ويژگي هاي فرهنگيديگران  به عنوان بخشي از  تقويت وجههسطح مبادالت فرهنگي و تنوع فرهنگي  و  ارتقاء

  . كيد خواهد نمودمشترك بين جوامع انساني تأ

در چارچوب اولويت دوم ، مديريت از ميراث و فرهنگ برا ي انسجام اجتماعي و توسعه استفاده خواهد 

ارتقاء رويكرد مشاركتي نسبت به : اين امر از طريق سه عنصر اساسي به شرح ذيل صورت خواهد گرفت. نمود

پتانسيل هاي اقتصادي ميراث را با ادغام مايد؛ ، كه بايد فرهنگ را ارتقاء بخشيده و هويت را تقويت نميراث

زيرا رابطه بين وزراي   آن در توسعه  و فرايندهاي سرمايه گذاري در گردشگري به حداكثر برساند

ايجاد بستر مناسب براي اصل فرهنگ براي گردشگري  و فرهنگ در اين رابطه نزديكتر شده است و در آخر 

  . انتشار منابع دانشيبه عنوان ابزار آگاه سازي و   همه

يسسكو آايجاد جامعه دانشي و اطالعاتي  و اصالح كليشه هاي مشترك  در خصوص اولويت سوم يعني  

نسبت به انقالب اطالعاتي جامعه بين المللي كه شاهد آن هستيم و همچنين نحوه استفاده از آن براي انتشار كليشه هاي 

در چارچوب اولويت سوم بر دو هدف راهبردي تأكيد خواهد . ار استمنفي درباره اسالم و مسلمانان آگاه و هوشي
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هدف اول مشاركت در ايجاد جامعه اطالعاتي و دانشي  و سرمايه گذاري فناوري اطالعات و ارتباطات براي : شد

طي دستيابي به توسعه پايدار در كشورهاي عضو  و هدف دوم استفاده از پيشرفت هاي فناوري هاي اطالعاتي و ارتبا

يسسكو آ. براي اصالح كليشه هاي موجود در باره اسالم و مسلمانان در رسانه هاي غربي  و مقابله با اسالم هراسي است

درچارچوب برنامه فناوري اطالعات خود بر حمايت از آزادي بيان  و گسترش دسترسي  و استفاده از اطالعات ، ايجاد 

اطالعاتي و ارتباطي  و اصالح كليشه هاي رسانه اي متقابل  فعاليت  ظرفيت ها ي افراد متخصص در زمينه فناوري هاي

   . خواهد نمود

مديريت فرهنگ و ارتباطات به منظور اجراي فعاليت ها، برنامه ها و پروژه هاي خود در اين حوزه ، بر فهرست در حال 

چنين موسسات تحقيقاتي و علمي افزايش مشاركت و همكاري با تعدادي از سازمانهاي بين المللي و منطقه اي  و هم

شناسي با راين امر حاصل اقدامات مشترك مستمر و تبادل نظرات كا. درون و بيرون از جهان اسالم اتكا خواهد نمود

  . سال است 25اين سازمانها  و موسسات در طول بيش از 

ارتباطات تأكيد خواهد نمود و به مديريت همچنين بر پروژه هاي تمدني پيشين خود در حوزه هاي مرتبط با فرهنگ و 

اين اقدام . دنبال اجراي فعاليت هاي بين بخشي با ساير مديريت ها  و بخش ها  در حوزه كودكان، زنان و جوانان است 

با هدف توانمندسازي جوامع آسيب پذير و ارتقاء جايگاه آنان در جامعه ، پرورش فرهنگ مدارا، صلح، حقوق بشر ، 

دامنه ي . تكاليف و تحكيم اصول كار  و توليد براي توسعه پايدار و همه جانبه انجام خواهد شد برابري در حقوق و

برنامه هاي بين بخشي در اين برنامه گسترش خواهد يافت و حوزه هاي اقدامات آموزشي و فرهنگي اسالمي در غرب 

ات در راستاي برنامه هاي عمل و همچنين فعاليت هاي مشترك و تعاملي در بخش ارتباط. را در بر خواهد گرفت 

اين فعاليت ها با هدف ارتقاء آزادي بيان ، بهبود دسترسي به و استفاده از  .راهبردهاي مرتبط با آن اجرا خواهد شد

مهارت هاي افراد متخص در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات و اصالح تعصبات كليشه اي متقابل   اطالعات ، ارتقاء

 . جام مي شوددر رسانه ها ان

هدف اوليه اين برنامه مشاركت در تجديد حيات فرهنگي و تمدني هدف محور با ابزار و سازو كارهاي واضح است، 
هدف نهايي،  . جامعه مسلمان را در كنار بافت اجتماعي و فرهنگي ارتقاء مي بخشد تجديد حياتي كه ويژگيهاي مميزه
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فرهنگي امت اسالمي، تجديد زندگي فرهنگي در ابعاد مربوط به رفتار،  تثبيت زندگي فرهنگي بر اساس مباني تمدني و

خالقيت و عملكرد، حفاظت از هويت مسلمانان درمقابل بيگانگي، تقويت امنيت فرهنگي امت و همزمان با آن ارتقاء 

جهان اصول گفتگوي فرهنگي سازنده بين قسمت هاي مختلف تشكيل دهنده امت و عرضه مستدل  به تجارب مختلف 

  . و ثمرات فكر و انديشه و خرد بشري است

  تبادل فرهنگي و تنوع فرهنگي در خدمت گفتگو ، صلح و ثبات : محور اول -اولويت بخش  )1-4
فرهنگ ديگر . فرهنگ به عرصه اي تبديل شده است كه در آن  چالش هاي عمده جهاني مورد بحث قرار مي گيرد

 شودبه تمامي بخش هاي جامعه مربوط ميبلكه مبحث عمده اي است كه  تنها به نخبگان و كارشناسان محدود نمي شود

، نگي ، همچنين تعامل يا انزواي آنتنوع فكري و زباني فره. و ابعادآن در تمامي موضوعات توسعه ادغام شده است

.  ل كرده استفرهنگ را به عنصري اساسي در ايجاد روابط دوستانه  بين ملل يا واگرايي ، دشمني و برخورد آنها تبدي

از  ) .امنيت فرهنگي( از اين روست كه تصميم سازان هم اكنون در  فكر امنيت مردم و ملت ها از نظر فرهنگي هستند

بر اهميت ارتقاء احترام به تنوع فرهنگي  و تبادل فرهنگي به منظور تقويت  محور -اين ديدگاه اولين اولويت بخش

  . است متمركز گفتگو و صلح و آرامش

كه به سوي اتحاد  آنجا كه گفتگوي بين فرهنگ ها به يك ساز و كار حقوقي بين المللي تبديل شدهاز 

تمدنها در حركت است، آيسسكو به تالش  در همكاري با مسئولين ذيربط ، مؤسسات  جامعه مدني  و سازمانهاي بين 

احترام به تنوع فرهنگي با تأكيد بر  عدالت، مساوات ،المللي و منطقه اي ادامه خواهد دادتا  زمينه اين اتحاد را در اصول 

اين كار به منظور كمك به ايجاد صلح در سطوح منطقه اي و بين المللي  . افزايش تبادل فرهنگي و دوستي فراهم آورد 

  . دانجام مي و ارتقاء برادري  و اتحاد بشري

اولين اقدام تكميلي در سطح   :اقدام سازمان در اين خصوص در دو جبهه تكميلي صورت خواهد گرفت

كشورهاي عضو از طريق تداوم بسترسازي اقدامات فرهنگي اسالمي مشترك است ؛ همانطور كه در سازوكارهايي 

م، كنفرانس اسالمي وزراي نظيركنفرانس اسالمي وزراي فرهنگ ، شوراي مشورتي اجراي راهبرد فرهنگي جهان اسال

دومين اقدام تكميلي در سطح بين المللي . مسئول كودكان و شوراي مشورتي عالي تقريب مذاهب نيز مطرح شده است
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  ) UNAOC( از طريق حمايت از تالش ها و ابتكارات جامعه بين المللي از جمله اتحاد تمدن هاي سازمان ملل 

كار فرهنگي  تقويتتگو ميان پيروان مذاهب و فرهنگ ها همچنين از طريق براي گف حرمين شريفين خادموابتكار 

عالوه . از جهان اسالم كه به نوبه خود به ارتقاء  تفاهم و همزيستي كمك خواهد كرد، انجام مي شود  خارجمسلمانان 

  . درست اسالم  و مبارزه با اسالم هراسي از ديگر اقدامات اين اولويت است ،ترويج چهرهبر اين 

به رهبري و پيشگامي آيسسكو و پذيرفتن مسئوليت كامل و توانايي در طول سه  ، اقدامات مشترك اسالمي

مصوب ششمين ( نتايج مثبتي را به بار آورده است كه مهمترين آنها در زمينه توسعه راهبرد فرهنگي جهان اسالم  دهه

ه آن توسط چهارمين كنفرانس اسالمي وزراي اصالح شد نسخهاست كه ) 1991كنفرانس سران اسالمي ، داكار ، 

به تصويب رسيد، و اجراي آن از سوي شوراي مشورتي دولتي كه ساالنه به ارزيابي وضعيت ) 2004الجزاير، ( فرهنگ 

ارتقاء به  اين نتايج مثبت. يسسكو  و ساير متوليان در كشورهاي عضو پيگيري مي شودآ اجراي آن توسط مديريت كل

بستري را براي  اجالساين . است انجاميدهجلسات آن  دو ساالنه وزراي فرهنگ  و تعهد به برگزارياسالمي  اجالس

، آنها را از طريق تصميمات و اقدامات قطعي حل و فصل و تعدادي از اسناد فراهمفرهنگي  مسائلبحث درباره ي 

كه برنامه هاي اقدامي، مطالعات فرعي و راهبردها، بيانيه ها و  را تصويب مي كندمرجع در حوزه هاي مختلف فرهنگ 

براي  خود راهاي فرهنگي  كه كشورهاي عضو مي توانند بر اساس آن اقدامات و سياست را شامل مي شودتعهداتي 

ن، زنان  كودكان ، جوانا اعم از اين امر به همه بخش هاي جامعه. تقويت كنندهمگامي با تغييرات مستمر در اين حوزه 

و به اين  بهره مند شوندامكان مي دهد تا از حقوق فرهنگي و افراد داراي نياز هاي خاص يا سازمانهاي جامعه مدني 

  . ترتيب براي همگان راهي باز مي شود تا در مسير دستيابي به توسعه همه جانبه قرار گيرند

كه داراي دامنه هاي منطقه اي و بين وزراي فرهنگ مجراي ديگري است كه از طريق آن ابتكاراتي  اجالس

نكته ي مهم و قابل توجه شامل برنامه پايتخت هاي فرهنگي اسالمي، بيانيه اسالمي . المللي است راه اندازي مي شود

تنوع فرهنگي، چارچوب كلي براي اثبات نادرستي تبليغات مخرب بر عليه اسالم و مسلمانان ، ايجاد كميته ميراث 

و شوراي مشورتي عالي آن، راهبرد توسعه )  مكاتب انديشه هاي حقوقي( مذاهب اسالمي  آشتياسالمي ، راهبرد 

گردشگري فرهنگي در جهان اسالم ، راهبرد تكافل فرهنگي ، راهبرد اقدامات فرهنگي اسالمي خارج از جهان اسالم ، 
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اي عملي براي تقويت نقش هاي فرهنگي از توانايي هاي مسلمانان خارج از جهان اسالم  و برنامه ه گيريراهبرد بهره 

اين اسناد مرجع دستورالعمل هايي را براي . گفتگو و صلح اجتماعي است ترويججوانان و مؤسسات جامعه مدني براي 

محور اول ، در خصوص تبادل فرهنگي و  -بخش در چارچوب اولويت 2015تا  2013يسسكو براي دوره آاقدامات 

اين موضوع از طريق دو محور قابل حصول است، . ، صلح و ثبات را ارائه مي نمايدتنوع فرهنگي در خدمت گفتگو 

اولين آنها بر پيشبرد تالش ها براي افزايش گفتگوي فرهنگ ها، تمدن ها  و پيروان مذاهب تمركز دارد كه از طريق 

يق اجراي تعدادي از برنامه ها و فعال سازي اسناد مرجع  و ابتكارات منطقه اي و بين المللي مرتبط با آن وهمچنين ازطر

محور دوم بر مباحث مربوط به تنوع فرهنگي در تمامي ابعاد فكري، اعتقادي، . فعاليت هاي محلي انجام مي شود

است  زيرا تنوع فرهنگي  متمركززبانشناختي و هنري با تأكيد بر تالش براي عرضه آن در داخل جهان اسالم و بيرون 

جزء اساسي فرهنگ بشري و سنگر نفوذ ناپذيري در مقابل جهاني سازي فراگير است، همچنين اصول و ارزش هاي 

مشترك بشري كه مبناي تنوع فرهنگي، گفتگو و همزيستي است را برجسته مي سازد و از آنها براي دوستي و آشتي 

  . ايجاد صلح جهاني استفاده مي نمايد اجتماعي و همبستگي اشاعهمردم و ملت ها ،

يسسكو نقش راهبري خود در درون و بيرون از جهان اسالم در موضوعات مربوط به اقدامات مشترك آ

اين اقدام به منظور ارتقاء تبادل و تنوع فرهنگي براي گفتگو و صلح و همچنين . فرهنگي اسالمي را ارتقاء مي بخشد

طقه اي و بين المللي براي برگزاري كنفرانس هاي گفتگوي بين المللي  و اجراي ايجاد بستر همكاري با شركاي من

  .  اقدامات و مصوبات مرتبط با آنها انجام مي شود

  گفتگوي فرهنگ ها ، تمدن ها و پيروان مذاهب: محور اول) 1-1-4

همبستگي پيروان مذاهب ايسسكو جهت گيري ها و نقش ها را با توجه به گفتگوي بين فرهنگ ها، اتحاد تمدن ها و 

در خصوص مسائل مشترك تمامي بشريت از طريق سازو كارهاي متناسب بين المللي، منطقه اي و ملي تقويت خواهد 

سالمي مشترك براي حمايت از ا بر اساس اين رويكرد راهبردي، سازمان براي ايجاد بستر اقدامات فرهنگي. كرد

تمدن ها و پيروان مذاهب از طريق  م شده در زمينه گفتگوي بين فرهنگ ها ، تالشهاي ملي، منطقه اي و بين المللي انجا

برگزاري كنفرانس اسالمي وزراي فرهنگ  و جلسات شوراي مشورتي اجراي راهبرد فرهنگي جهان اسالم اهتمام 
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كه با يسسكو به دنبال گسترش برنامه ها ي مربوط به كرسي هاي گفتگوي بين فرهنگهاست آهمچنين . خواهد نمود

عالوه بر اين به منظور . همكاري چندين دانشگاه  و موسسه تحقيقاتي درون و بيرون از كشورهاي عضو ايجاد شده اند 

يسسكو ضمن ارائه آيسسكو در حل مسائل حل نشده و ارتقاء همكاري ، آتوسعه عملكرد سفيران گفتگوي فرهنگهاي 

براي ارتقاي گفتگوي اجتماعي حمايت و  محور -اي بخشمطالب علمي و تحقيقاتي  و به منظور توسعه راهبرده

در خصوص  خادم حرمين شريفينيسسكو براي گسترش دامنه ابتكار آهمچنين . مشورتهاي فني ارائه مي نمايد

يسسكو به فعال سازي برنامه آ همچنين. گفتگوي بين پيروان مذاهب  و فرهنگ ها توجه خاصي را مبذول مي دارد

 . اجرايي و حمايت پايداراز اتحاد تمدن هاي سازمان ملل كمك خواهد كرد
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فعالسازي گفتگوي و سازو كارهاي نظري و عملي براي  ها ارتقاء سياست: 1نتيجه مورد انتظار
  فرهنگ ها و اتحاد تمدن ها درون و بيرون از كشورهاي عضو

  شاخص هاي عملكرد

ارائه مطالب علمي و تحقيقاتي براي رفع  •
موانع دوستي بين فرهنگ ها ، تمدن ها و 

 پيروان مذاهب

 
گسترش اقدامات مشترك اسالمي فرهنگي  •

براساس ظرفيت هاي موسسات ملي فعال در 
زمينه گفتگوي فرهنگ ها و اتحاد تمدن ها 

 در كشورهاي عضو

فعال سازي مشاركت براي اجراي اقدامات  •
منطقه اي و بين المللي مربوط به گفتگوي 

 بين فرهنگي  و اتحاد تمدن ها 

فعال سازي نقش دانشگاهها و شخصيت هاي  •
  گفتگوي بين فرهنگ ها  نفوذ براي ارتقاء ذي

  شاخص هاي سنجش

تهيه ي يك كتاب راهنما براي گنجاندن  •
به صلح و ارزش هاي مذهبي جهاني مربوط 
 گفتگو در برنامه ي درسي مدارس

تهيه ي يك مطالعه در خصوص ارزش هاي  •
 مشترك مذهبي گفتگو، مدارا و همزيستي 

برگزاري جلسات هشتم و نهم كنفرانس  •
اسالمي وزراي فرهنگ و سه اجالس شوراي 
 مشورتي اجراي راهبرد فرهنگي جهان اسالم 

ارائه حمايت فني، نظري و مطالب براي شش  •
منطقه جغرافيايي تحت پوشش  3ور در كش

ايسسكو براي تهيه راهبردهاي بخشي در 
گفتگوي فرهنگ ها، تمدن ها و پيروان 

 مذاهب 

كنفرانس بين المللي در  3مشترك  برگزاري •
خصوص گفتگوي فرهنگ ها ، تمدن ها و 

 پيروان مذاهب 

تعيين انديشمندان، هنرمندان و ورزشكاران  •
 گوي فرهنگها جديد به عنوان سفراي گفت

يسسكو براي گفتگو در قاره آايجاد كرسي  •
آمريكا ، عالوه بر تداوم اداره ي كرسي هاي 

  يسسكو آگفتگوي موجود 
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توجه خاصي به فعال سازي ارزش هاي شهروندي و صلح اجتماعي در ميان گروههاي مختلف                                            

اين اقدام به منظور ارتقاء انسجام اجتماعي، . كودكان و زنان معطوف خواهد شد اجتماعي همچون جوانان ،

لح همچنين مبارزه مؤثر با خشونت و افزايش مشاركت ميانجيگري فرهنگي، گفتگوي اجتماعي و فرهنگ ص

اين امر از طريق عملياتي ساختن آن دسته از اسناد مرجع مربوط به . شهروندي در تصميم گيري انجام مي شود

اين اسناد  .نقش هاي فرهنگي مؤسسات جامعه مدني در ارتقاء گفتگو و صلح اجتماعي قابل حصول خواهد بود

تصويب شد و ايجاد يك قرارداد اجتماعي بين ) 2011الجزاير ( اسالمي وزراي فرهنگ در هفتمين كنفرانس 

با توجه به آغاز نقش هاي فرهنگي منتهي به  را مقامات دولتي مسئول در حوزه فرهنگي و مؤسسات جامعه مدني

هش آسيب همچنين عالوه بر  يافتن راه حل هاي مناسب برا ي كا. ارتقاء صلح  و گفتگو ترغيب مي نمايد

پذيري كودكان حاشيه نشين و كودكان قرباني جنگ و نزاع ، بر مسائل آموزشي و اجتماعي مربوط به كودكان 

اين اقدام از طريق مصوبات اتخاذ شده توسط كنفرانس اسالمي وزراي مسئول كودكان در . كار نيزتأكيد دارد

امه ريزي شده است هدايت مي شود و  بر برن 2015تا  2013جلسات پنجم و ششم كه در چارچوب برنامه عمل 

تضمين اجراي آنها براي توانمند ساختن كودكان براي بهره مندي از حقوق كاملشان  و افزايش مشاركت آنان 

همچنين اولين مجمع كودكان جهان اسالم به عنوان بستري براي مردم . در ثبات و سعادت جوامعشان تأكيد دارد

ور بيان آزادانه عقايدشان ، بحث پيرامون مباحث مربوط به آنان و همچنين ارزيابي ساالري برا ي كودكان به منظ

 سايؤر عالوه بر اين ،برگزاري اولين مجمع. و به روز آوري خط مشي هاي ملي متناسب عمل خواهد كرد

ارائه كودكان جهان اسالم با همكاري يونيسف و تعدادي از شركاي تخصصي منطقه اي  قطعاً به بهبود  مراكز

  . خدمات اجتماعي، بهداشتي و رواني در آن مراكز منجر خواهد شد
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ارتقاء هماهنگي و مشورت بين موسسات دولتي و غيردولتي دست اندركار : 2نتيجه مورد انتظار 
  . مسائل فرهنگي و اجتماعي  مربوط به كودكان، زنان  و جوانان در سطوح ملي و بين المللي

  شاخص هاي عملكرد

ايجاد سازو كارهاي هماهنگي در حوزه  •
 خردسالي در سطوح دولتي و داخلي 

حمايت از تالشهاي كشورهاي عضو در  •
خصوص عجين ساختن جوانان، زنان و 
كودكان در زندگي اقتصادي، فرهنگي و 

 . سياسي 

منطبق ساختن قوانين ملي در خصوص  •
خردساالن ، جوانان و زنان با ابزار بين المللي 

 .  بدون تعارض با ارزشهاي اسالمي حقوق بشر 

فعال سازي سند نقش هاي فرهنگي جوانان و  •
انجمن هاي جامعه مدنيبراي ارتقاء گفتگو و 

  صلح اجتماعي  

  شاخص هاي سنجش

برگزاي جلسات پنجم و ششم كنفرانس اسالمي  •
 وزاري مسئول كودكان 

برگزاري مجمع رؤساي مراكز خردسالي در  •
  2014كشورهاي عضو در 

رگزاري اولين مجمع ايسسكو براي كودكان ب •
 جهان اسالم 

انجام مطالعه در خصوص كودكان كار در جهان  •
 اسالم 

نشست پيشاهنگي و اردوهاي  3سازمان دهي  •
 تابستاني براي جوانان 

ارائه ديدگاههاي كارشناسي فني به شش كشور  •
در سه منطقه جغرافيايي تحت پوشش ايسسكو 

براي حقوق فرهنگي  براي تصويب قوانين مناسب
 . ، سياسي و اقتصادي  زنان ، كودكان و جوانان

برگزاري شش نشست در مناطق جغرافيايي تحت  •
پوشش ايسسكو در خصوص فعال سازي نقش 

هاي فرهنگي جوانان ، زنان و سازمانهاي جامعه 
 . مدني براي ارتقاء گفتگو و صلح 

سازماندهي اولين مجمع سازمانهاي جامعه مدني  •
براي داير نمودن يك نمايندگي جامعه مدني مهم 

 . در دنياي مسلمانان

تهيه يك مطالعه تخصصي در مورد جوانان و  •
  . توسعه اجتماعي 
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يسسكو به تالشهاي خود در زمينه مقابله با ادعاها و اتهاماتي كه بر عليه اسالم و آدر چارچوب اين محور ،

گستره ي اين تالشها شامل . وگفتگو با ديگران ادامه خواهد دادمسلمانان مطرح مي شود با هدف ارتقاء تفاهم 

اصالح كليشه هاي موجود در برنامه درسي مدارس و كتب درسي تاريخ، با استفاده از محتواي كتاب راهنما 

يسسكو و شركاي منطقه اي و بين المللي منتشر آ براي نويسندگان كتب درسي تاريخ است كه مشتركاً از سوي

اين كتاب راهنما راه حل هايي عملي را براي ارائه تصويري  مثبت از ديگران پيشنهاد مي كند كه به . شده است

برداشت هاي جوامع غربي از  ،ارتقاء ارزش هاي همزيستي و  برادري انساني كمك مي كند ، عالوه بر اين

عنوان مبلغان فرهنگي در انتشار امامان، وعاظ و رهبران مذهبي زن را با تأكيد بر اهميت نقش اين روحانيون به 

هدف از اين اقدامات يكپارچگي . ارزش هاي اسالمي عدم خشونت و عدم افراط گرايي اصالح مي نمايد

فعاليت هايي براي ارائه ي .  جوامع مسلمان خارج از جهان اسالم و  امنيت معنوي بيشتر  و صلح اجتماعي است

تمركز بر وجوه روشن تمدن اسالمي با برجسته ساختن نقش آن در  تصوير مثبتي از اسالم و مسلمانان از طريق

اين تالشها با همكاري شوراي عالي آموزش و فرهنگ براي مسلمانان خارج از . توسعه بشري اجرا خواهد شد

مسلمانان مهاجر انجام  استعدادهايجهان اسالم ، رؤساي مراكز و انجمن هاي فرهنگي خارج از جهان اسالم و 

  .مي شود
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  بهبود ابزار و روش هاي ارائه اطالعات صحيح درباره تمدن اسالمي: 3نتيجه مورد انتظار 

  شاخص هاي عملكرد 

ارتقاءمشاركت با سازمانهاي غربي و   •
دانشگاههاهمچنين جامعه مدني براي بهبود 

 .ابزار ارائه اطاعات درباره اسالم و مسلمانان 

فراهم نمودن مطالب اطالع رساني و آموزشي  •
 . درباره نقش تمدن اسالمي در توسعه بشري

در نظر گرفتن جوايزي براي ترغيب آثار  •
 .فكري در خصوص كليشه ها 

افزايش مهارت هاي روحانيون مسلمان در  •
ميانجي گري فرهنگي ، ارتباطات ، گفتگو، 
ارتقاء فرهنگ موضع گيري ميانه و حد وسط 

 . ون از جهان اسالمدر بير

ترغيب بهبود نقش كار فرهنگي اسالمي خارج  •
  . از جهان اسالم در ارتقاء گفتگو و همزيستي

  شاخص هاي سنجش

برگزاري دو سمينار با همكاري دو موسسه  •
دانشگاهي در غرب براي معرفي نقش قانون 

اسالمي در حل بحران هاي مالي، اقتصادي و 
 . اخالقي در جهان 

در خصوص  يمقاله اطالع رسان 6توليد  •
فناوريهاي جديد، با ميانگين دو مقاله به هريك از 

زبانهاي كاري سازمان  در هرسال براي معرفي 
تمدن اسالمي ، چهره ها و دستاوردهاي برجسته 

 . آن

جايزه براي مطالعات فكري كه به  3اهداء  •
موضوع كليشه ها پرداخته اند  و افزايش آگاهي 

 . مقابله با آنها درباره نياز به

سمينار آموزشي براي روحانيون  6برگزاري  •
مسلمان و راهنماهاي مذهبي زن در خارج از 

 . جهان اسالم 

مركز فرهنگي خارج از جهان  15حمايت از   •
اسالم براي اجراي فعاليت هاي گفتگو و 

 همزيستي 

برگزاري جلسات با رؤساي مراكز و انجمن هاي  •
 . آمريكاي التين  فرهنگي اسالمي در آسيا و

برگزاري دومين مجمع رؤساي مراكز و انجمن  •
هاي فرهنگي اسالمي برا يمسلمانان خارج از 

 جهان اسالم 

نشست شوراي عالي آموزش و  3برگزاري  •
  . فرهنگ براي مسلمانان خارج از جهان اسالم
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ادبيات در ارتقاء يسسكو بر برجسته ساختن نقش ميراث فرهنگي، هنر و آدر چارچوب اين محور ، 

اين مسئله با توجه به اهميت    .فرهنگ صلح ، دوستي تمدن ها و گفتگوي بين فرهنگ ها تمركز مي نمايد

و افزايش  خردميراث فرهنگي و ادبي ، آثار ترجمه اي  و تمايز حيرت آور معماري در شكل دهي انديشه و 

 . سان ها معني بيشتري خواهد داشتدرك ويژگي هاي هويت فرهنگي و ارزش هاي مشترك اخالقي ان

  
ترغيب توليد ، انتشار و ترجمه آثار ادبي و هنري ، و ارائه ي :  4نتيجه مورد انتظار 

     ميراث تمدن اسالمي به منظور ارتقاء صلح و گفتگوي تمدن ها

  شاخص هاي عملكرد

كمك به توليد مشترك آثار ادبي و هنري در  •
 زمينه گفتگو و صلح 

تهيه مطالب مرجع درباره روندهاي هنري معاصر  •
كه نمايانگر ضد ارزش هاي گفتگو و همدردي 

 . و زيبايي است 

ترغيب همكاري و مشاركت با مؤسسات  •
تخصصي به منظور ارتقاء تمايز حيرت آور 

 . معماري اسالمي در كشورهاي غربي 

تعيين جوايز ادبي و هنري در زمينه فرهنگ  •
 . اختن ديگران صلح  و به رسميت شن

معرفي چهره هاي برجسته در فرهنگ هاي  •
اسالمي و غربي كه در زمينه ايجاد پل و پيوند 

  .بين فرهنگ ها و تمدن ها فعال هستند

  شاخص هاي سنجش

حمايت از سازماندهي يك نمايشگاه آثار   •
ي هاي گفتگو به منظور ارتقاء ارزش هنري مشترك

 . بين فرهنگ ها در زمينه ميراث ، هنر و ادبيات

برگزاري يك سمپوزيوم بين المللي در زمينه  •
چگونگي تأثيربيان غلط توليدات هنري معاصر 

 . در شعله ور ساختن آتش نفرت و نژادپرستي 

پروژه معماري در كشورهاي  3حمايت فني از  •
غربي براي استفاده آنها از شكل ها و الگوهاي 

 . معماري اسالمي  تزئيني

اثر ادبي و هنري در مورد  6اداي جايزه به  •
 . گفتگوي بين فرهنگ ها و تمدن ها

سمينار براي گراميداشت چهره هاي  3برگزاري  •
برجسته فرهنگ اسالمي و غربي كه در ارتقاء 
تعامل بين تمدن هاي اسالمي و غربي اثرگذار 

  . بوده اند
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  تنوع فرهنگي و تكثر گرايي زبانشناختي و اعتقادي : دوممحور ) 2-1-4
و كنوانسيون يونسكو در خصوص حفاظت و ارتقاء تنوع ) 2004( بر اساس بيانيه اسالمي تنوع فرهنگي 

ابعاد  يكه به عنوان تازه ترين ابزار بين المللي تنظيم ، مديريت و سازمان ده) 2005( فرهنگي  جلوه هاي

و حمايت از  اشاعهيسسكو به تالشهاي خود براي ،آفرهنگي در طول قرن بيست و يكم محسوب مي شوند

و تنوع فرهنگي از طريق برنامه هاي آگاهي افزايي در خصوص اهميت حفظ تنوع فرهنگي به  جلوه هااشكال 

مه خواهد داد و ضمن حمايت  از عنوان منبع اوليه غناي فرهنگ ها در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي ادا

، به منظور يكپارچه سازي قوانين حفاظت از ميراث فرهنگي در مجموعه قوانين و مقررات ملي و   ربطمقامات ذي

بين المللي و همچنين  برجسته ساختن تأثير آن در ارتقاء گفتگو و صلح در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي 

همچنين در چارچوب راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در . ائه مي نمايدديدگاههاي كارشناسي خود را ار

يسسكو  آن دسته از فعاليت هاي فرهنگي آجهان اسالم و به منظور فراهم نمودن بستر تبادل و ارتباات فرهنگي، 

خت هاي راكه ابعاد گوناگون تنوع فرهنگي را برجسته مي نمايند ترغيب مي كند، اين اقدام از طريق برنامه پايت

با  2015تا  2013پايتخت فرهنگي به عنوان بخشي از آن در دوره زماني بين سالهاي  9فرهنگ اسالمي كه 

  . پايتخت در سال از مناطق عربي، آفريقايي و آسيايي گرامي داشته مي شوند 3متوسط 
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  شاخص هاي عملكرد

عناصر كنفرانس اسالمي تنوع فرهنگي و عرضه  •
كنوانسيون يونسكو در خصوص حفاظت و 

 ارتقاء تنوع بيانات فرهنگي 

تقويت قوانين مربوط به حفاظت از تنوع  •
 فرهنگي 

طراحي برنامه هاي منطقه اي مشترك براي  •
توسعه گردشگري فرهنگي و افزايش ارتباطات  

 و دوستي بين فرهنگها 

هنگي ملي و بين المللي با ترغيب فعاليت هاي فر •
هدف برجسته ساختن ابعاد گوناگون تنوع 

 فرهنگي در راستاي دوستي بيشتر فرهنگ ها 

افزايش كيفيت محصوالت گردشگري فرهنگي  •
  . با استفاده از فناوريهاي مدرن

  شاخص هاي سنجش

سمينار در خصوص عضه عناصر  3برگزاري   •
رهنگي كليدي بيانيه اسالمي  و كنوانسيون تنوع ف

يونسكو  در كنار طرح ريزي برنامه هاي متناسب 
 عملي 

كشور عضو  6ارائه توصيه هاي فني  و حمايت از  •
براي تقويت مقررات مربوط به حفاظت از تنوع 

 فرهنگي 

نشست منطقه اي براي آموزش افراد  2برگزاري  •
د برنامه يشاغل در حرفه گردشگري در زمينه تول

ه ارتباات فرهنگي و هاي مشترك براي ايجاد زمين
 .گردشگري بين كشورهاي عضو

به طور ( پايتخت فرهنگي اسالمي  9گراميداشت  
بر اساس برنامه زماني ) پايتخت در سال 3ميانگين 

تعيين شده از سوي كنفرانس اسالمي وزراي 
 . فرهنگ 

فعاليت  ملي ، منطقه اي و بين المللي  90اجراي  •
(  رد نظرفرهنگي مودست كم  در پايتخت هاي 

در زمينه هاي ) فعاليت در سال 30به طور ميانگين 
آموزش ، علوم ، فرهنگ و ارتباطات  از جمله 

يسسكو به بهترين فعاليت ها در اين آاهداء جوايز 
جايزه مزبور به افراد شاغل در اين حرفه ، . زمينه

دانش آموزان ، محققان و هنرمندان تعلق خواهد 
 . گرفت 

منطقه اي در زمينه بكارگيري  كارگاه 3برگزاري  •
ICT   براي گسترش كيفيت عرضه محصوالت

 . گردشگري
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خط مشي هاي فرهنگي و تبادل فرهنگي و برنامه هاي ارتباطات  دوينت: 1نتيجه مورد انتظار 
  به منظور تسهيل گفتگو و همزيستي

اقداماتي كه در چارچوب اين محور انجام مي شود بر اجراي برنامه هاي عملي براي ارتقاء دوستي 

مذاهب اسالمي از طريق برگزاري جلسات شوراي مشورتي عالي براي ايجاد پيوند ميان مذاهب مسلمان متمركز 

ه به چهره منفي مذاهب ارائه توصيه ها يي به ويژه در خصوص تبليغ درباره عناصر اصلي راهنماي توج. است

اسالمي در كتب درس يĤموزش اسالمي و برنامه درسي مدارس ، اجراي جلسات آموزشي براي اين منظور  و 

همچنين انتشار فصلنامه هاي تخصصي در خصوص مباحث مربوط به دوستي ميان مذاهب اسالمي و ساير مطالب 

هدف نهايي . ايي اعتقادي ميان كودكان و جوانانآموزشي با تأكيد بر ارتقاء ارزش هاي احترام به كثرت گر

ايجاد بستر گفتگو و صلح در قالب وحدت فرهنگي بيشتر جامعه مسلمان است كه دربرگيرنده وجوه مميزه 

  . فرهنگي است

  عضوهت گفتگو و صلح بيشتر در كشورهاي مذاهب اسالمي در ج آشتي ترويج: 2نتيجه مورد انتظار 

  شاخص هاي عملكرد

سازي سازو كارهاي اقدام مشترك  فعال  •
 اسالمي براي دوستي مذاهب اسالمي 

هاي  مطالب، مقاالت و كتابچه ارائه •
  آموزشي در زمينه دوستي بين مذاهب اسالمي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شاخص هاي سنجش

برگزاري نشست ساالنه شوراي مشورتي عالي براي  •
 .دوستي بين مذاهب اسالمي 

قابله با تصاوير منفي انتشار و ترجمه  راهنماي  نحوه م •
درباره مذاهب اسالمي در برنامه هاي درسي مدارس 

 .كشورهاي عضو 

( ، صحابه ) ص(كتابچه درباره اهل بيت پيامبر  3تهيه  •
 . و مذاهب اسالمي ) اصحاب پيامبر

جلسه آموزشي در خصوص فعال سازي  6برگزاري  •
عناصر اصلي كتاب راهنما براي توجه به تصاوير 
منفي درباره مذاهب اسالمي در برنامه درسي مدارس 

 . كشورهاي عضو

شماره از فصلنامه آيسسكو براي دوستي بين  3انتشار  •
  . مذاهب اسالمي 
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غني جهان اسالم و به منظور تقويت بيشتر  يسسكو  نسبت به ترويج تنوع زبانيآنظر به  اشتياق 

، اين كشور به ) SQS( زبان افريقايي به رسم الخط استاندارد قرآني  30دستاوردهاي حاصل در زمينه نوشتن 

تالشهاي خود در زمينه مكتوب نمودن زبانهاي مسلمانان در آسيا با استفاده از خط قرآني استاندارد سازي شده 

فني و  يسسكو به عنوان بخشي از اين پروژه تمدني عمده نظرات و توصيه هاي كارشناسيآ. ادامه خواهد داد

نظري  خود را به منظور تسهيل نگارش تعدادي از اين زبانهاي مردم  در قالب خط استاندارد قراني ارائه خواهد 

فرهنگي مسلمانان نمود و تحقيقات علمي و آموزشي در اين زمينه را با هدف غايي ايجاد انسجام در هويت 

  . ارتقاء خواهد داد
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  ابزار كارآمد حفظ  عنوان به) SQS( قرآني استاندارد  وسعه رسم الخطت:  3نتيجه مورد انتظار 
  

  تنوع زباني و ارتباطات تمدني و انسجام هويت فرهنگي و تمدني مسلمانان

  

  شاخص هاي عملكرد

در زمينه مطالب ميراثي ،  مطالعاتيانجام   •
دست نوشته هاي موجود و الفباي نگارش  

 . شده به خط  قرآني استاندارد 

تهيه مطالب آموزشي در زمينه زبانهاي  •
 .محلي نوشته شده به خط استاندارد قرآني

ارتقاء يكپارچگي زبانهاي نوشته شده به  •
خط قرآني استاندارد در برنامه هاي درسي 

عمومي و آموزش سوادآموزي، آموزش 
 عالي 

آموزش معلمان در زمينه يكپارچه سازي   •
خط قرآني استاندارد در سوادآموزي با 

 . استفاده از زبانهاي مسلمانان

خش هاو واحدهاي ويژه با حمايت از ب •
تمركز بر خط قرآني استاندارد در 

 مؤسسات آموزش عالي 

ارتقاء صحه گذاري و انتشار ميراث  •
شده به  خط قرآني فرهنگي اسالمي نوشته 

 . استاندارد

 
 

  شاخص هاي سنجش

مطالعه ارزيابي و راهنماي اجرايي در  5تهيه   •
 . خصوص خط قرآني استاندارد در آسيا و افريقا 

 10تهيه كتب درسي دوره آموزش عمومي براي  •
 . زبان آسيايي 5زبان آفريقايي و 

زبان  3فرهنگ لغت دوزبانه براي 6انتشار  •
 . زبان آسيايي 3آفريقايي و 

تهيه كتاب راهنماي سوادآموزي مبتني بر  خط  •
 . قرآني استاندارد

و كارگاه آموزشي براي معلمان  دوره 9اجراي  •
سوادآموزي و آموزش عمومي با استفاده از  

 .خط قرآني استاندارد

گارش شده بخش براي زبانهاي محلي ن 4افتتاح  •
به  خط قرآني استاندارد در مؤسسات آموزش 
عالي در آفريقا  عالوه بر دو موسسه ديگر در 

 . آسيا

دست نوشته ميراث اسالمي نوشته شده  6انتشار  •
 3ورد در آسيا و  3( به خط قرآني استاندارد 

 ) . مورد در آفريقا

كتاب ميراثي و  9ترجمه ، چاپ و انتشار  •
 . فريقايي و آسيايي زبان آ 15فرهنگي در 

متون  لطراحي يك ابزار نرم افزاري براي تبدي •
 . التين به خط قرآني
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فرهنگ و ميراث هم به عنوان ابزار يكپارچگي اجتماعي و : محور دوم - اولويت بخش) 2-4
  هم به عنوان يك ارزش اقتصادي 

مداوم و همبستگي بين نسلي ميراث مخزن سنت هاي فرهنگي و خالقيت معاصر در فضايي از انتقال 

فراگير است و بازتاب اصلي ارزش ها و آفرينش هاي معنوي اعم از مادي و معنوي يك  نفسه ميراث في. است 

اهها و صنايع فرهنگي ، دانش ميراث شامل بسياري از بخش هاي فعاليت انسان ، از جمله بنگ. فرهنگ است

همچنين ميراث چهارراه سياست هاي آموزشي، علمي و  .، خواندن براي همه و گردشگري فرهنگي استسنتي

اگر ميراث به گونه اي كارآمد مديريت شود ، راهها و ابزاري را براي حداكثر بهره برداري از . فرهنگي است

پتانسيل اقتصادي را فراهم خواهد آورد و همه عناصر آن اعم از مادي و معنوي را به مطالب آموزشي تبديل مي 

ر اين ميراث كه شامل مكانهاي ميراث طبيعي و چشم اندازها و مناظر نيز مي باشد ، بخش تشكيل عالوه ب. كند

اخالق پيشرفت هاي علمي و ( دهنده توسعه پايدار است زيرا ميراث با عوامل زيست محيطي و علمي توأم است

  ) . فناورانه ، رابطه مردم با طبيعت ، منابع ژنتيكي و غيره 

اي  گونه دهد به تن بسياري از معاني مختلف به پوست انداختن و اليه برداري ادامه ميميراث با دربر گرف

اين مفهوم جديد ارتباط خود را با مفهوم قبلي . سخن مي گويند» ميراث جديد «كه كارشناسان هم اكنون از 

و مجموعه هاي موزه  ) دست نوشته هاي باستان( سنت هاي شفاهي و مكتوب  كه تنها به اماكن باستاني و بناها ،

با اين حقيقت مشخص مي شود كه امتداد آن به دارايي  » ميراث جديد« . اي محدود مي شد به اثبات سانده است

مديريت ميراث در مفهوم . و خدمات فرهنگي ، دانش سنتي  و منابع ژنتيك مالزم با آن نيز كشيده مي شود

بنابراين، از اين پس مديريت ميراث در . ا نيز مي شودجديد آن شامل شهرستانها، جوامع محلي و سرزمين ه

بلكه اين گونه مديريت . مفهوم جديد تنها به  توانايي اداري و بخش هاي فني درون وزارتخانه اطالق نمي شود

نيازمند نوع مشاركتي مديريت است كه نيازمند بكارگيري و مداخله مردم ساكن در نزديكي اماكن قديمي و 

شرايط ضروري براي . است)  زمين، آب و اماكن زير آبي  و چشم اندازهاي شهري و روستايي  (اماكن طبيعي 

يكپارچگي اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي ميراث با تأكيد بر ابعاد بين منطقه اي و بين مرزي در چارچوب 

  . رويكرد مشاركتي به توسعه پايدار فراهم خواهد شد
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به همين دليل است كه نقش كمكي . ا ست كه داراي ابهام استرابطه بين ميراث و اقتصاد مدت ه

با وجود اين . ميراث در آمار اقتصادي تا بدين حد دست كم گرفته شده است و يا حتي ناديده گرفته شده است

اهميت اقتصادي منابع تاريخي را مي توان به طرق گوناگون به ويژه به عنوان ارزش افزوده به گردشگري 

هنوز هم ، تحليل ها تمايل دارند دامنه اقصادي استفاده از منابع مالي توليد شده از طريق بازديد از . منعكس نمود

بناهاو موزه ها را كم اهميت جلوه دهند زيرا آنان سود حاصل از صنايع دستي، هتل ها و مشاغل  اماكن تاريخي،

از كمك ميراث به اقتصاد كشور مورد نظر  بنابراين ،  فوايد مزبور نبايد. را به طور كلي به حساب نمي آورند

كسر شودبه اين معنا كه اگرچه اماكن و بناها تنها سهم اندكي از فوايد گردشگري را به خود اختصاص مي 

دهند، اما اين بناها جاذبه هاي گردشگري عمده اي را تشكيل مي دهند كه امكان ادامه رشد را براي ساير بخش 

ذ يك رويكرد مديريتي مشاركتي به ميراث جديد امكان بسترسازي اين نقش اقتصادي با اتخا. ها فراهم مي كنند

 . وجود دارد

كميته ميراث اسالمي، بر اساس نقشه راه خود بر فعاليت هاي سنتي مرتبط با اماكن و بناهاي تاريخي در 

كند و از كشورهاي  ياين موضوع قطعاً به بهبود ابزار نگهداري از ميراث كمك م. كشورهاي عضو تمركز دارد

عضو در زمينه تالش آنان براي ثبت اماكن و بناهاي تاريخي آنان در فهرست ميراث جهاني يونسكو حمايت مي 

بنابراين  وظيفه كميته حمايت و ارائه خط مشي هايي براي مطالعات مربوط به ايجاد فايل هاي فني براي . كند

 . ثبت در فهرست ميراث جهاني است

فرصتي را براي بكارگيري رويكرد مديريت مشاركتي به عنوان بخشي  يس باستاني متون دست نو

فراهم مي آورد، زيرا آنها بايد در جاي مناسب حفظ شوديعني اينكه توسط جوامع » ميراث جديد «از مفهوم 

تر است اين موضوع از همه مهم . ساكن در سرزميني قرار داشته باشد كه اين گونه دستنوشته ها يافت مي شود

زيرا دست نوشته ها داراي اين ارزش اقتصادي و پتانسيل است كه مي تواند از طريق فروش نسخه هاي ديجيتال 

. به دانشگاهها، مراكز اسناد، محققان و  مجموعه داران در سراسر دنيا در توسعه اين  جوامع نقش داشته باشد 

  . خي و بشري حياتي استمحتواي دست نوشته هاي باستاني در واقع براي دانش تاري

در كشورهاي عضو از نظر اقتصادي حائز اهميت است و  صنايع فرهنگي و خالقبا توجه به اين كه 

رابطه نزديكي با ميراث و آفرينش فرهنگي دارد، درچارچوب اين اولويت دوم بخشي توجه ويژه اي به ارتقاء 
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بدون شك صنايع فرهنگي وخالق بسيار سودآور هستند . اين صنايع درون كشورهاي عضو معطوف خواهد شد

  . كه اين امربه ويژه مرهون راههاي پااليش شده روزافزون سرمايه گذاري وحفاظت حقوقي است

يسسكو آو با الهام از عناصر كليدي  راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در جهان اسالم ،  زمينه در اين

براي ارتقاء ميراث و توسعه اقتصادي جوامع و سرزمين ها توجه ويژه اي  مسيريبه گردشگري فرهنگي به عنوان 

فقط از طريق كار جدي و صميمانه براي ارتقاء ميراث ، اين جوامع مي توانند نظر . مبذول خواهد داشت

كه قبالً اشاره شد منحصراً مربوط به اماكن  گردشگران را جلب نمايند و درآمدي را ايجاد نمايند كه همان طور

  .  باستاني ، ابنيه و موزه ها نمي باشد

به دانش سنتي  و منابع ژنتيكي مالزم با آن در چارچوب برنامه عمل فعلي در مقايسه با برنامه قبلي توجه 

از پيش تأثير گذار  زيرا نقش آنها در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع و سرزمين ها بيش. يكساني خواهد شد

يسسكو مذاكرات جاري درباره كنوانسيون بين المللي حفاظت از فولكلور ، صنايع دستي ، آبدين ترتيب . است

از    WIPOمنابع ژنتيكي  و همچنين دانش و مهارت هاي سنتي اتخاذ شده در سازمان جهاني مالكيت فكري  

  . نزديك پيگيري خواهد نمود

بخشي از تالش ها براي تضمين دسترسي عادالنه به فرهنگ را نمي توان  به عنوان »ميراث جديد«

دوم همانند برنامه هاي قبلي بر  محور -به همين دليل است كه اولويت بخش. مجزا از ساير عوامل در نظر گرفت

نان ، يعني احترام و ارتقاء حقوق فرهنگي ز :با همه الزامات آن تمركز خواهد نمود» فرهنگ براي همه «مبحث 

اين حقوق شامل دسترسي به كتاب . جوانان و گروههاي محروم يا افرادي كه در شرايط نا امن زندگي مي كنند

بهره مندي از اين حقوق بايد شامل ايجاد . است كه وسيله  اصلي دانش در بسياري از كشورهاي عضو است

ن سازو كارهاي مديريت جمعي براي فرصت براي همگان براي صرف وقت و تفكر درباره ي هنر  و فراهم نمود

  . حقوقي از آثار آنان نيز باشد حمايتهنرمندان و 

  رهيافت  مشاركتي به ميراث :  سوممحور) 1-2-4
اتخاذ يك رهيافت مشاركتي به ميراث با توجه به نقشي كه ميراث در پيشبرد اقتصاد و توسعه پايدار مي 

در اين خصوص، تأكيد هميشگي بر حفاظت از ميراث در ابعاد . تواند ايفا نمايد حائز اهميت و ضروري است

اين محور به . اشاره مي نمايد اصل سودمندي به وجود ميراث و نياز به حفظ آن. مادي و معنوي آن خواهد بود
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مشكالت اجتماعي  ناشي از بحران اقتصادي جهاني با توجه به حساس سازي كشورهاي عضو نسبت به فرصت 

هاي اشتغال ارائه شده توسط ميراث به عنوان بخشي از يك مديريت مشاركتي كه جوامع محلي و جامعه مدني 

  . را دور هم جمع مي كند  توجه خواهد نمود

رگيري جوامع محلي و سرزمين ها در مديريت ميراث توسط كميته ميراث اسالمي به عنوان بخشي بكا

كميته به دنبال برطرف نمودن بوروكراسي هاي زايد از مديريت ميراث به .  از كاركردهاي آن ادغام خواهد شد

نسيل بالقوه اقتصادي منظور تضمين اين موضوع است كه مديريت ميراث وظيفه همگان است و در نهايت از پتا

در همين بافت ، . ميراث به نفع جوامع و سرزمين هايي بهره برداري نمايد كه ميراث در آنها واقع شده است

سياست هاي فرهنگي انجام خواهد شد زمينه تمركز  دوينفعاليت هاي آگاهي افزايي كه  در رابطه با اهميت ت

بنابراين ، سياست هاي . ي و سرزمين ها را فراهم خواهد آوردزدايي از مديريت ميراث  و بكارگيري جوامع محل

مزبور بايد با عناصر ميراثي ادغام شود تا بدين وسيله امكان پاسداري و ارتقاء آنها در سطوح محلي، منطقه اي و 

ميراث در جلوه هاي مادي، معنوي  و طبيعي شامل جوامع محلي و سرزمين ها در . بين المللي را فراهم آورد

 بريسسكو آتالشهاي  ،عالوه بر اين. مقياس هاي گوناگون است كه بايد در حفاظت و ارتقاء آن دخيل باشند

دانش بومي تمركز دارد كه بايد در تخصيص بودجه  و سرمايه گذاري  دراهميت سرمايه گذاري  زيبرجسته سا

بر راههاي توانمندسازي جوامع همچنين . ر داده شود ابراي پاسداري از دارايي هاي فرهنگي در اولويت قر

محلي و سرزمين ها براي بهره جستن از دانش بومي از طريق صنايع دستي و همچنين گردشگري محلي ، ملي و 

با توجه و قلمرو هاي محلي  ايجاد ظرفيت هاي نمايندگان جوامع ، بر عالوه بر اين. بين المللي تمركز خواهد شد

ي و ايمني و قژه اي معطوف و در عين حال احترام به استانداردهاي اخالبه مديريت  و تأمين منابع توجه وي

  . مديريت ميراث نيز تضمين خواهد شد
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 نسبت رويكرد مشاركتي ترويجحمايت از نقش كميته ميراث اسالمي براي : 1نتيجه مورد انتظار 
  به مديريت ميراث 

  شاخص هاي عملكرد

هاي فرهنگي در كشورهاي عضو  يتهيه خط مش. •
به منظور ادغام  رويكرد مشاركتي در مديريت 

 . ميراث 

در وقلمروهاي محلي  ايجاد ظرفيت هاي جوامع •
 مديريت ميراث 

 .ارتقاء نقش كميته ميراث اسالمي  •

افزايش تعداد اماكن و ابنبه ثبت شده در  •
  فهرست ميراث اسالمي 

  شاخص هاي سنجش

ي حساس سازي كشورهاي سمينار برا  3برگزاري  •
عضو نسبت به اهميت خط مشي هاي  فرهنگي 

و رويكرد »  ميراث جديد« ادغام شده درمفهوم  
 . مشاركتي آن 

كارگاه منطقه اي براي تقويت ظرفيت  3برگزاري  •
. هاي نمايندگان منتخب محلي در مديريت ميراث 

 . نشست كميته ميراث اسالمي  3برگزاري  •

تاريخي در فهرست ميراث  مكان و بناي 30ثبت  •
 . اسالمي 

  

ميراث را بهينه  محيطي رويكردي كه دامنه زيست تدوينهاي خود بر در نظر گرفتن راههاي  يسسكو در فعاليتآ

به اين . تمركز خواهد داشت   زمان نقش ميراث را در ارتقاء گردشگري فرهنگي برجسته سازدكندو همي زسا

تمامي فعاليت هاادغام خواهد شد و از  كشورهاي عضو دعوت مي شود تا هم در » ميراث جديد« ترتيب مفهوم 

. از ميراث در وسيع ترين سطح پذيرش آن  سود ببرند و هم در راستاي فعاليت هاي جديد مديريتي گام بردارند

كه كامالً روشن است . همچنين رابطه ميان نگهداري از ميراث و حفاظت از محيط زيست نيز مورد تأكيد است

ن موضوع يسسكو بر ايآبنابراين، . ه باستاني نابود شود آنها نيز ويران خواهند شدياگر طبيعت پيراموني اماكن و ابن

افزايش گستره تعريف ميراث  براي  در بر گرفتن دانش و مهارت سنتي و منابع  تأكيد دارد كه  نشان دهد

بنابراين فعاليت هاي . ايداري منابع آن محافظت شودنيازمند آن است كه از طبيعت به منظور پ پيرامونژنتيكي 

يسسكو  بر محافظت از مناظر  و چشم اندازهاي شهري و روستايي متمركز آ محيطيمرتبط با ميراث زيست 

اين اقدام از طريق كمك به كشورهاي عضو براي از ميان برداشتن خطرات مختلف محيط زيستي . خواهد شد
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اين فعاليت ها همزمان با برنامه هاي آموزشي  در خصوص راههاي . نجام مي شودتهديدكننده اماكن باستاني ا

  . ايجاد پيوند بين ميراث و گردشگري فرهنگي انجام خواهد شد

در حفاظت از محيط زيست  و توسعه  نقش ميراث بهره گيري از: 2نتيجه مورد انتظار 
  گردشگري فرهنگي در خط مشي هاي فرهنگي كشورهاي عضو

  اي عملكردشاخص ه

ايجاد سازو كارهاي تلفيق مباحث زيست   •
 . محيطي و گردشگري در مديريت ميراث 

افزايش اگاهي درباره ابعاد زيست محيطي  •
 . ميراث 

توسعه ابعاد زيست محيطي و گردشگري ميراث  •
هاي مديريت ميراث راهنماهاي  در فعاليت

  . محلي قلمرو هايگردشگري ، جوامع و 

  شاخص هاي سنجش

برگزاري يك نشست كارشناسي براي شناسايي  •
سازوكارهاي ادغام مباحث زيست محيطي و 

 . گردشگري در مديريت ميراث 

سمينار منطقه اي براي آگاهي ) 3(برگزاري سه  •
 . افزايي درباره ابعاد زيست محيطي ميراث

كارگاه منطقه اي براي تقويت ) 3(برگزاري سه •
 ظرفيت هاي نمايندگان منتخب محلي در
مديريت ميراث به منظور تلفيق ابعاد زيست 

 . محيطي و گردشگري ميراث 

كارگاه براي راهنماهاي ) 6(برگزاري شش  •
گردشگري در خصوص ابعاد زيست محيطي و 

  . فرهنگي ميراث 

  
در چارچوب مفهوم جديد ميراث ، اقداماتي به منظور خاتمه دادن به تصوراتي كه فرهنگ را يك حوزه غير 

. ي داند استمرار خواهد يافت و بر برجسته ساختن نقش اقتصادي ميراث تمركز بيشتري خواهد شدسودآور م

اين پروژه با . است 2011يسسكو با همكاري يونسكو در اواسط آپروژه   اجراي نمونه روشني از اين موضوع

اث به ويژه براي توسط موسسات مير زاييهدف ارتقاء نقش موزه ها و شناساندن فرصت هاي اشتغال و درآمد

انجام خواهد شد كه براي تحت پوشش بردن  يدر چارچوب اين محور فعاليت هاي جديد. ر است جوانان بيكا

نه تنها كاركنان بخش اداري  و افراد حرفه اي بلكه براي نمايندگان منتخب محلي ، جامعه مدني و جوامع محلي 

  . گسترش خواهد يافت
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و بر اساس كتاب راهنمايي . عد آموزشي ميراث اهميت اساسي داده خواهد شددر چارچوب اين طرح به ارتقاء ب

يسسكو و يونسكو منتشر و بر استفاده از موزه ها براي اهداف آموزشي و تربيتي تأكيد شده آكه با همكاري 

است به در نظر گرفتن اهداف كلي و خاص متوليان امر آموزش به صورت كمك به افراد حرفه اي ميراث 

. است كه مدارس در انجام وظايف  و مأموريت هاي آموزشي خود توانمند شوند آن هدف .پرداخته خواهد شد

در اين رابطه نيازهاي مدارس با عناصر ميراث فرهنگي منطبق خواهد شد و بازديد مدارس از اماكن باستاني و 

بنابراين . درسي گنجانده خواهد شد هاي نامهميراثي ، بناها و موزه ها به عنوان پودمان هاي آموزشي تهيه  و در بر

يسسكو فرصتي را فراهم مي آورد كه ميراث به ويژه موزه ها به ابزار آموزشي پودماني براي آفعاليت هاي 

از موسسات . موقعيت هاي يادگيري ، توسعه مهارت ها، ظرفيت سازي و تعامل و تبادل فرهنگي تبديل شوند

ها برنامه هاي درسي مدارس را در طراحي ومستند سازي ميراث ادغام نمايند بلكه ميراثي دعوت مي شود تا نه تن

يسسكو به برجسته آ. از طريق فعاليت هاي يكپارچه در پويانمايي فضاي مدرسه مشاركت فعال داشته باشند

ه ها ادامه ساختن اهميت اين دامنه آموزشي به عنوان يك پارامتر مهم در ارزيابي پويايي مكانها، بناها و موز

 . خواهد داد

ميراث مكتوب در كشورهاي عضو  يك از بخش هاي تشكيل دهنده ي پروژه ميراث و فعاليت  شاعهحفاظت و ا

در اين ارتباط ، منابع مالي الزم براي انجام برنامه ها و پروژه هاي بيشتر با توجه به وضعيت اين . اقتصادي است

در اين رابطه بر ارائه آموزش . اختصاص خواهد يافت جنوب افريقا حوزهدست نوشته ها  به ويژه در كشورهاي 

و ارائه  شته هادر زمينه حفظ نسخ خطي ، اعاده و نمايه سازي ، توسعه مطالعات  و تحقيقات درباره دست نو

كاري مؤسساتي كه تخصص آنها در زمينه نسخ خطي است تأكيد ويژه اي  هايحمايت فني براي بهبود ابزار

يسسكو بر كتابخانه ها و موسساتي كه از مطالب نسخ آدر مورد كشورهاي عضو آفريقايي . اهد شدمعطوف خو

در قيروان و موسسه عالي مطالعات و تحقيقات احمد بابا در  رقاده خطي كهن از جمله موزه ملي هنر اسالمي

و در خصوص فهرست يسسكآجزوه راهنماي .  تمركز مي نمايد  ،تيمبوكتوي كشور مالي  مراقبت مي نمايند

نويسي و نمايه سازي متون دست نويس كهن به عنوان بخشي از آموزش ضمن خدمت كاركنان شاغل در 

  . كتابخانه هاي نسخ خطي كهن در كشورهاي عضو فرانسوي زبان توزيع خواهد شد
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ر محل و فرهنگي فعاليت هاي د امواليسسكو در راستاي  مقابله با قاچاق غير قانوني آهمچنين پروژه ي 

مقابله با اين گونه پديده ها انجام مي دهدو آنان  ضرورتمتوليان به  در آموزشي مهمي را براي ايجاد حساسيت

يسسكو در اين مسير از مشاركت آ. را نسبت به اجراي قوانين و مقررات مرتبط با موضوع ترغيب مي نمايد

  . مؤسسات منطقه اي و بين المللي نيز بهره مند خواهد شد

  ميراث و اقتصاد: پروژه 
  : اهداف
 نقش ميراث در توسعه اقتصادي  •

  : 3نتيجه مورد انتظار 
ارتقاء ظرفيت هاي مديريتي ، ارائه خدمات و فرصت هاي اشتغال براي جوانان در مؤ سساتي كه در  •

 .خدمت ميراث هستند 

 . ارتقاء اجزاء ميراثي به عنوان ابزار آموزشي و تحقيقاتي  •

گسترش ابزار كاري  و مديريت ديجيتالي موزه ها ، كتابخانه هاي خصوصي و موسسات تحت مالكيت  •
 . دولت كه در زمينه متون دست نويس كهن تخصص دارند

  .  مبارزه با قاچاق غير قانوني دارايي هاي فرهنگي  •

  شاخص هاي عملكرد

افزايش عالقمندي به انجام بازديد از بناهاي   •
 يادبود 

ازي جوانان براي فرصت هاي اشتغال در آماده س •
موزه ها با توجه به نقش هاي اقتصادي و 

 . آموزشي آنان 
ارتقاء اجزاء ميراث به عنوان ابزار آموزشي  و  •

 . تحقيقاتي 
ايجاد ظرفيت هاي كتابخانه هاي خصوصي و  •

موسسات دولتي مراقبت كننده نسخ خطي در 
 . زمينه حفظ ، مستندسازي و ارائه خدمات 

  مبارزه با قاچاق غير قانوني دارايي هاي فرهنگي  •

  شاخص هاي سنجش

كارگاه ملي در زمينه راههاي افزايش ) 3(سه  •
 . تعداد بازديدكنندگان مكانهاي يادبود

خدمات،  ،ها سه كارگاه ملي در خصوص موزه •
 . عموم مردم و اقتصاد

 سه كارگاه ملي در مورد موزه ها و مدارس  •
 . تهيه تجهيزات كامپيوتري براي شش موزه ملي •
كتابخانه ي نسخ خطي  6افزايش حمايت از  •

 . كهن از طريق تهيه  سخت افزار و مبلمان اداري
اعاده و  برنامه آموزشي در خصوص 6برگزاري  •

 . نگهداري از  نسخ خطي 
سه نشست كارشناسي در زمينه قاچاق غيرقانوني  •

  . دارايي هاي فرهنگي
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 نقش توليدات فرهنگي و دانش سنتي در توسعه: چهارممحور ) 2-2-4

. امروزه صنايع فرهنگي و خالق از ابزار اصلي خلق  و اشاعه محصوالت فرهنگي  به شمار مي رود

بعالوه، نقش اين محصوالت در تجارت بين المللي بيانگر دليل توجه ويژه آيسسكو به آنها در قالب برنامه هاي 

صنايع   فرهنگي و خالق نيز فرصت هاي جديدي را براي ميراث معنوي فراهم مي . ود مي باشدعمل مختلف خ

نمايد كه امكان استفاده از آن را براي صنايع سينما، انتشارات و تلويزيون ايجاد مي نمايد، در اين بين به صنعت 

سياست انتشار كتاب در  ترويج يسسكو بهآ.موسيقي كه همواره از فولكلور استفاده مي كند اشاره نمي نماييم

انتشار كتاب چالش عمده اي به شمار ميرود توجه مشابهي را  ملي موسسات ايجادكشورهاي عضو كه در

 . خواهد كردمعطوف 

از آنجا كه جامعه و اقتصاد  و ايفاء مي نمايد بنيان -دانش  جامعه ايجادبه دليل نقشي كه كتاب در 

اهميت  وجنبه هاي مرتبط فكري مالكيتيسسكو براي آي خالق ارتباط دارد، با صنايع و بنگاهها بنيان -دانش

مد زايي آكه در در چارچوب اين محور بر دانش سنتي، دانش عملي و گردشگري فرهنگي. ويژه اي قائل است

يسسكو به آهمين دليل به .  تمركز خواهد شد عالقه روزافزونجلب با توجه به  است و نها به اثبات رسيدهآ

ترويج بنگاههاي  «تالشهاي خود براي ارتقاء بيشتر اين حوزه ها با توجه به اسناد مرتبط با موضوع در زمينه 

،  2011نوامبر  29-28( اسالمي وزراي فرهنگ  اجالسمصوب هفتمين  »فرهنگي در كشورهاي اسالمي 

اسالمي اجالس  ب ششمينمصو» راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در جهان اسالم « و )  الجزاير

  . ادامه خواهد داد) 2009اكتبر  14لغايت 13 باكو ، آذربايجان ،( وزراي فرهنگ 

يسسكو بر سودآوري سرمايه گذاري در اين بخش ها  و بر آدر خصوص صنايع و حرفه هاي خالق، 

اهش قابليت يك چارچوب حقوقي برا ي محافظت از آنان در مقابل جعل و قلب كه باعث ك دويننياز به ت

يسسكو با همكاري سازمان جهاني مالكيت فكري به افزايش آ. درآمدزايي آنها مي شود تمركز خواهد نمود

به اين منظور . و حقوق ساير آثار هنري  غير چاپي ادامه خواهد داد نشر آگاهي نسبت به اهميت اقتصادي حق

نايع فرهنگي و مشاغل خالق و اهميت پيوند بين سطح حفاظت از آفرينش هاي هنري و ادبي در كنار  ص

  . اقتصادي آنها مورد تأكيد قرار خواهد گرفت
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توانمندسازي افراد متخصص در زمينه ي حفاظت حقوقي از صنايع : 1نتيجه مورد انتظار  
  فرهنگي و حرفه هاي خالق

سياست انتشار كتاب به عنوان يك عنصر سازنده ي صنايع فرهنگي در چارچوب اين برنامه عمل به صورت ويژه 

هاي مهم توليد درآمد از طريق فعاليت گرفت و در اين راستا به كتب درسي به عنوان منبعمورد توجه قرار خواهد 

بنابراين تالشهاي آگاهي افزايي،گروههاي . بازاريابي توسط كاركنان مؤسسات آموزشي توجه خاصي مي شود

. هستندواجد صالحيت كشورهاي عضو را مورد هدف قرار مي دهد كه فاقد مؤسسات توليد كتاب درسي ملي 

اهميت اين موضوع از اين هم بيشتر است زيرا ازطريق سود حاصل از فروش كتب درسي است كه مؤسسات 

انتشاراتي ملي مي توانند آثار مستند تخيلي، علمي و فناوي را منتشر نمايند و از اين طريق به استقالل خود 

ارتقاء خواندن براي همه اهميت قائل است و يسسكو، به همان ميزان براي پيوند بين توليد كتاب و آ. بيافزايند

صرفاً با اتكا بر كتابهاي وارداتي كه به خصوص گرانتر   مهمتر از آن اين است  كه هدف خواندن براي همه

  . هستند محقق نمي گردد

  شاخص هاي عملكرد

تأكيد بر اهميت اقتصادي صنايع فرهنگي و حرفه  •
 .عضوهاي خالق در كشورهاي 

افزايش آگاهي نسبت به سود حاصل از حفظ  •
صنايع فرهنگي و مشاغل خالق  براي جوامع و 

 . محلي  و حفاظت حقوقي از آنها قلمروهاي

ارائه آموزشهاي فني مناسب و افزايش آگاهي  •
متوليان پيرامون اهميت حفاظت از مالكيت فكري 

  . در جامعه دانشي

  شاخص هاي سنجش

در خصوص اهميت اقتصادي  مطالعه ايانجام  •
 . عضوكشور 6مشاغل خالق در  صنايع فرهنگي و

سمينار منطقه اي و ملي براي افزايش  3برگزاري  •
آگاهي پيرامون اهميت اقتصادي صنايع فرهنگي 

 و قلمروهاي و مشاغل خالق در توسعه جوامع
 . محلي

سمينار ملي در باره ي نقش قوه ي  3برگزاري  •
ارمري و گمرك در حفاظت ژاند قضاييه ، پليس ،

 . از دارايي هاي ادبي و هنري

تن از متوليان در  60آموزش و حساس سازي  •
خصوص حفاظت از مالكيت فكري در جامعه 

  . بنيان - دانش
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تقويت سياست هاي ملي براي گسترش دامنه توليد كتاب درسي در : 2نتيجه مورد انتظار 
  كشورهاي عضو 

يسسكو با انتشار يك پيمايش ميداني نشان داد كه به طور نمونه در آ ،ند ميان دانش سنتي و توسعهبا توجه به پيو

آفريقا دانش سنتي و دانش عملي و تجربي به يك سرمايه اقتصادي تبديل شده است كه با منابع ژنتيك و 

اس فعاليت هايي را پيمايش مزبور در چارچوب برنامه عمل حاضر پايه و اس. داروهاي سنتي درآميخته است

فراهم مي آورد كه بايد با هدف حساس سازي و تشويق مسئوالن دولتي اجرا شود تا دانش سنتي و دانش تجربي 

و عملي را در سياست ها و برنامه هاي توسعه اي خود در نظر بگيرند و از قابليت هاي مختلف آنها در راستاي 

نامه حقوق مالكيت فكري  پيماندر صورت فقدان يك . ببرند بيشترين بهره را ي محليقلمروهامنافع جوامع و 

يسسكو به عنوان آبين المللي برا ي حفاظت از فرهنگ عامه ، دانش سنتي و دانش عملي ، و منابع ژنتيك ، 

به مذاكرات درباره ي آنها توجه ) WIPO( بخشي از روابط همكاري خود با سازمان جهاني مالكيت فكري 

فعاليت هايي انجام خواهد شد كه بر افزايش آگاهي كشورهاي عضو پيرامون . واهد نمودبيشتري را معطوف خ

در حقيقت ، صنايع . دانش سنتي تأكيد خواهد نمود) IPRs(مباحث مربوط به حفاظت از حقوق مالكيت فكري 

ه ، تالشها بعالو. داروسازي بيش از پيش به چپاول محصوالت دارويي سنتي از جوامع بومي مبادرت مي نمايند

تأكيد نمايد با توجه به اين كه آنها تمامي عناصر  بنيان-بايد بر نياز به تلفيق دانش سنتي در اقتصاد و جامعه دانش

  . را در بر ميگيرند دانش بشري 

  عملكرد شاخص هاي

ارائه ديدگاههاي كارشناسي مشاوره هاي فني در  •
خصوص توليد محلي كتب درسي  و توسعه 

 . موسسات انتشاراتي ملي

ايجاد پيوند ميان سياست انتشار كتاب با خواندن  •
  . براي همه در كشورهاي عضو

  شاخص هاي سنجش

كارگاه ملي براي افزايش ) 6(برگزاري شش  •
آگاهي  درباره توليد كتابهاي درسي محلي  و پيشنهاد 

 . ابزار و روش هاي مناسب 

سمينار ملي در خصوص تلفيق )  3(برگزاري سه •
سياست كتاب و خواندن براي همه با مشاركت 
  مسئولين دولتي،  انتشاراتي ها و والدين دانش آموزان
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استفاده حداكثري از دانش سنتي در مديريت مسائل اجتماعي  و توسعه : 3نتيجه مورد انتظار 
  محلي  قلمروهايجوامع و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شاخص هاي عملكرد

افزايش آگاهي درباره ي اهميت اقتصادي دانش   •
 . سنتي و نقش آن در مسائل توسعه اي

تقويت حفاظت حقوقي از دانش سنتي و تلفيق  •
  . بنيان -آن با جامعه و اقتصاد دانش

  شاخص هاي سنجش

سمينار آگاهي افزايي درباره اهميت  3برگزاري  •
اقتصادي دانش سنتي و نقش آن در توسعه جامعه 

 . و سرزمين

كشورهاي برگزاري يك سمينار منطقه اي در •
آفريقا در مورد ترويج فعاليت هاي  حوزه جنوب

براي سرمايه گذاري مطلوب در دانش سنتي  برتر
 به عنوان بخشي از پيمايش منتشر شده توسط

 . يسسكو به همين منظورآ

كارگاه ملي در خصوص ) 6(برگزاري شش •
حفاظت حقوقي از دانش سنتي  و تلفيق آن با 

  .  بنيان- جامعه و اقتصاد دانش
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  فرهنگ براي همه : پنجممحور ) 3-2-4
به فرهنگ عالوه بر تجلي مردم ساالري يكي از شاخص هاي اثربخشي سياست هاي  حق دسترسي برابر

يسسكو نه تنها مديريت مشاركتي  و بهره مندي كامل از دارايي هاي آبه همين دليل است كه . فرهنگي است

جوانان و  ميراثي را ترغيب مي نمايد بلكه جريان مطلوب كتابها و ارتقاء حقوق فرهنگي براي همه به ويژه زنان ،

افراد معلول  و افراد ي كه در شرايط ناپايدار زندگي مي كنند  و همچنين افراد مهاجر و بي پناه و آواره را نيز 

  . مورد توجه قرار مي دهد

يسسكو براي ارتقاء خواندن براي همه به عنوان يك حق فرهنگي پايه ،به  آدر مجموعه تالش هاي  

اين . دن در چارچوب برنامه عمل قبلي اهميت زيادي معطوف شده استاجراي پروژه ي ايجاد مراكز خوان

كه مراكز آن براي خواندن و فعاليت هاي فرهنگي  ) OIF(پروژه با همكاري سازمان بين المللي فرانسه زبانان 

ن توسعه خواند از بدين ترتيب حمايت. يسسكو قرار دارد انجام خواهد شدآدر برخي از مراكز قرائت وابسته به 

. ر آنها قوي است تداوم خواهد يافتآفريقا كه تقاضا در اين زمينه د حوزه جنوببراي همه در كشورهاي عضو 

علت اين است كه خواندن براي همه نه تنها بايد از طريق سياست هاي انتشار كتاب ، همان طور كه باال اشاره 

يسسكو به آدر اين خصوص ، . شد ترويج شود بلكه از طريق برنامه هاي آموزشي براي كتابخانه ها نيز ارتقاء يابد

  . با اقتصاد كتابخانه ادامه خواهد داد) اندنخو(ارائه آموزشهاي مستمر و آشناسازي مسئوالن مراكز مطالعه

  ايجاد ظرفيت هاي مراكز مطالعه: 1نتيجه مورد انتظار 

  

  شاخص هاي عملكرد

تعداد مراكز ي كه از مطالب مرجع  و تجهيرات  •
 . انفورماتيك بهره مند هستند

   تعداد كتابداران آموزش ديده مراكز خواندن  •
  ) . قرائت خانه ها( 

  سنجش شاخص هاي

مركز خواندن با كتب و تجهيزات ) 10(تأمين ده  •
 . كامپيوتري

كارگاه آموزشي ملي براي كتابداران ) 3(سه  •
  . مراكز خواندن
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به منظور تحقق اهميت ارتقاء بهره مندي برابر و استيفاي حقوق فرهنگي برا ي همگان  در كنار مديريت سرمايه 

يسسكو فعاليت هايي را به ارتقاء فرهنگ براي همه با تأكيد بر آهاي فرهنگي  به عنوان حقوق فرهنگي بنيادين ، 

ظير پناهندگان و افراد بي سر پناه  اختصاص خواهد مشاركت زنان و جوانان ، افراد معلول و محرومان اجتماعي ن

همچنين اين فعاليت ها به ارتقاء برابري جنسيتي در مديريت ميراث و حوزه هاي مختلف فرهنگ به ويژه با . داد

در واقع سنت هاي فرهنگي خاص غالباً مانع از . توجه به حقوق اقتصادي و اجتماعي اختصاص خواهد يافت

يسسكو ضمن افزايش آدر اين بافت . شود و اشكال خشونت بر عليه آنان را تداوم مي بخشد توانمندي زنان  مي

هماهنگي مديريت هاي خود براي اتخاذ يك رويكرد تلفيقي در اين خصوص به ايجاد بستر مشاركت با زنان 

ز زنان در سازمان ملل از طريق برگزاري نشست هاي مشترك درباره اين عناوين و كمك به ارتقاء مراقبت ا

همانند برنامه عمل قبلي فعاليت هايي كه در چارچوب اين محور در راستاي . معرض خشونت اقدام خواهد نمود

آموزشي در خصوص بكارگيري  داوطلبانه جوانان  است كه  دوره هاي منافع جوانان است شامل برگزاري

ويژه باول  محور-در قالب اولويت بخشتصور مي شود به گسترش نتيجه فعاليت هاي اختصاص يافته به جوانان 

. هد كردابا توجه به فعال سازي نقش آنان در اشاعه ارزش هاي شهروندي و ايجاد صلح اجتماعي كمك خو

 )افراد معلول، آواره، زنداني(ر عالوه بر اجراي فعاليت هاي مربوط به حقوق فرهنگي مردم در شرايط دشوا

ينه آثار هنري و صنايع مجوانان به خلق و آفرينش فرهنگي  و آموزش در زيسسكو به راههاي تضمين دسترسي آ

 .  دستي درآمدزا تأكيد خواهد نمود
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تقويت ظرفيت هاي زنان ، جوانان ، افراد معلول و كساني كه براي :  2نتيجه مورد انتظار 
  استيفاي حقوق فرهنگي خود در تنگنا قرار دارند 

تعصبات و برطرف كردن  بنيان ايجاد جامعه اطالعات و دانش: محور سوم-اولويت بخش ) 3-4
  متقابلكليشه اي 

با در نظر گرفتن انقالب اطالعاتي كه جامعه بين المللي از آغاز قرن بيست و يكم شاهد آن است و 

و نفوذ آن در تمامي ابعاد زندگي روزمره  ) ICT( سرعت فوق العاده باالي توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطات 

مسلمانان، ايسسكو در بخش  اي منفي درباره اسالم و كليشهتعصبات و همچنين نقش فعال آن در انتشار 

هدف اول كمك به ايجاد شرايط الزم . شدارتباطات بر تالشهاي خود را بر دو هدف راهبردي متمركز خواهد

به منظور دستيابي به توسعه پايدار در كشورهاي    ICTبا استفاده از   بنيان- و اطالعات  براي ايجاد جامعه دانش

كليشه ايي درباره اسالم  و مسلمانان در رسانه هاي  تعصبات رفعدر   ICTهدف دوم استفاده از . عضو است

  . غربي و مقابله با اسالم هراسي است

يسسكو در رابطه با اطالعات و ارتباطات آ، كه اقدام )2010-2018( بر اساس محتواي برنامه ميان مدت 

هنگي جهان اسالم كه تأكيد مي نمايد را در طول دهه ي دوم هزاره ي سوم تعيين مي نمايد و بر اساس راهبرد فر

  شاخص هاي عملكرد

تعداد رهبران زن آموزش ديده  يا بهره مند از  •
 برنامه هايي كه بر توانمندسازي  تأكيد دارند 

تعداد جواناني كه در زمينه استيفاي حقوق  •
فرهنگي و ترويج كار داوطلبانه در سازمانهاي 

 ش ديده اندزجوانان آمو

تعداد افراد زنداني و معلول كه از طريق توانا   •
كارهاي هنري و صنايع  ساختن آنها براي انجام

 . دستي واجد صالحيت هستند 

  

  شاخص هاي سنجش

نفر از رهبران زن در حوزه هاي  200آموزش   •
 توانمندسازي  و محو خشونت عليه زنان 

كارگاه منطقه اي در خصوص ) 3(برگزاري سه  •
 جنسيت و توسعه دانش ميراثي و سنتي 

كارگاه براي رهبري جوانان در ) 3(برگزاري سه  •
وص حقوق فرهنگي ، داوطلب شدن و خص

 . حفاظت از محيط زيست

كارگاه آموزشي براي  توانمند ) 6(برگزاري  •
سازي افراد معلول و زنداني در انجام كارهاي 

  . هنري و صنايع دستي
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فرصتي تاريخي را براي كشورهاي اسالمي فراهم مي نمايد تا براي دستيابي به  بنيان-جامعه دانش و اطالعات

در  2013-2015يسسكو در چارچوب برنامه آ ،با يكديگر همكاري نمايند 2015اهداف توسعه هزاره تا سال 

ترويج بيان آزادانه و تعميم : دي به قرار ذيل تمركز مي نمايدحوزه هاي ارتباطات بر سه محور بنيا

دسترسي  و استفاده از اطالعات ، ايجاد ظرفيت هاي حرفه اي كاركنان شاغل در حوزه ي 
  . در رسانه ها تقابلكليشه اي متعصبات اطالعات و ارتباطات  و برطرف كردن 

يسسكو به اجراي راهبرد توسعه آيدار انساني ، پا و نقش آن در توسعه ي  ICTبا توجه به اهميت باالي 

اين راهبرد شامل اقدامات و تدابيري است كه به كشورهاي عضو در . در جهان اسالم ادامه خواهد داد ICTي 

 فراهمرا  بنيان-دسترسي به جامعه اطالعاتي كمك مي كند و شرايط الزم براي تضمين گذر به جامعه ي دانش

ين اقدامات مي توان به سازگار نمودن مقررات و قوانين مربوط به رسانه هاي اطالعاتي و از مهمترين ا. مي نمايد

ايجاد شبكه هاي همكاري، تبادل  ، ICTارتباطي ، ايجاد زيرساخت هاي ضروري ، ايجاد رصدخانه هاي ملي 

بين    ICT نظرات كارشناسي، و ارائه آموزش براي عوامل اجرايي، با نگاهي به كاهش شكاف ديجيتالي در

اشاره  براي اهداف توسعه اي   ICTكشورهاي اسالمي و كشورهاي توسعه يافته و بهره برداري حداكثري از 

  كرد

يسسكو بر اجراي فعاليت ها با هدف تقويت حق ارتباطات به عنوان آ،  2013-2015در طول دوره ي 

انساني در چارچوب فعال سازي تعهد تونس و دستور كار تونس براي جامعه اطالعاتي  بنيادين يكي از حقوق

سئوالن واجد ميسسكو با همكاري آ. تمركز خواهد نمود) 2005اجالس جهاني جامعه اطالعاتي ، نوامبر (

ر صالحيت كشورهاي عضو  و شركاي منطقه اي و بين المللي به تالش هاي حمايتي در جهان اسالم به منظو

ايجاد يك جامعه اطالعاتي فراگير كه در آن شهروندان در قلب تالشهاي  توسعه اي قرار دارند تمركز خواهد 

تعهد نسبت به  و جامعه اي كه مبتني بر اصول منشور سازمان ملل، قانون بين الملل، تكثر  و احترام كامل  نمود،

هدف توانا ساختن شهروندان كشورهاي عضو براي . بيانيه جهاني حقوق بشر و بيانيه اسالمي تنوع فرهنگي  است

ترتيب  امكان دستيابي به اهداف  بدين  .ايجاد ، دسترسي ، استفاده ، مشاركت و تبادل اطالعات و دانش است

  .  فراهم خواهد شدتوسعه  از جمله اهداف توسعه هزاره كه يك تعهد جهاني  نسبت به آن صورت گرفته است 
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  ICTمربوط به ارتباطات ، پيگيري اجراي راهبرد توسعه  محور- ويت بخشدر چارچوب سومين اول

- 2009( راهبردي كه به عنوان بخشي از دو برنامه عمل قبلي  .گرفتخواهد  مورد توجه قراردر جهان اسالم 

در جهان اسالم را بر    ICTآغاز گرديد و رئوس روندهاي عمده ي توسعه بخش ) 2010 – 2012( و ) 2007

.  دادنگر و رويكردي كه ويژگي ها و نيازهاي كشورهاي عضو را مورد توجه قرار  يي يك  ديدگاه كل پايه

 پيشترسمعي و بصري و چند رسانه اي كه  محصوالتيسسكو براي آموزش و توليدآپروژه ي مراكز منطقه اي 

با ( ، در دمشق ) سودان با همكاري وزارت اطالعات و ارتباطات ( از طريق ايجاد سه مركز مشابه در خارطوم

با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ( و در تهران ) همكاري وزارت آموزش و پرورش سوريه 

   .از ديگر پروژه هاي مورد توجه آيسسكو خواهد بودانجام شده است ) ايران 

يسسكو فعاليت هاي سه محور كاري مربوط به بخش ارتباطات را با پيروي از يك رويكرد افقي و آ

در سطح افقي، توجه بيشتري به پروژه هاي بين بخشي معطوف خواهد شد، . عمودي مشاركتي اجرا خواهد نمود

ي بارز برنامه آموزشي روزنامه نگاران كه از ويژگي ها( به خصوص با بكارگيري مديريت آموزش 

( مديريت علوم  ،) و كارگاههاي مربوط به ارتباطات و رسانه هاي آموزشي است دوره ها آن

، )ارتباطات جمعيتي و آگاهي افزايي بهداشتي از طريق رسانه ها  اطالعات زيست محيطي ،
ش آموزش در زمينه فنون استفاده از نرم افزار ، كاه(  مركز برنامه ريزي ، اطالعات و مستند سازي

برطرف (  و فدراسيون دانشگاههاي جهان اسالم، ) شكاف ديجيتالي  و ايجاد جامعه اطالعاتي و دانشي

كليشه اي موجود درباره اسالم و مسلمانان از طريق پيگيري در خصوص تعصبات ساختن 
براي ارائه اطالعات صحيح درباره اسالم در دانشكده هاي  ياجراي اقدام برنامه دانشگاه

  ) . در كشورهاي عضو رسانه ها 
يسسكو با سازمانهاي شريك عربي، اسالمي و بين المللي در خصوص موضوعات آدر سطح عمودي ، 

، و اتحاديه صدا )  ITU (مشترك در زمينه ارتباطات و رسانه ها ، به ويژه يونسكو ، اتحاديه بين المللي مخابرات 

يسسكو  در اين حوزه با شركاي ذي صالحيت در آن همچني. همكاري خواهد نمود) IBU( و سيماي بين المللي

  . كشورهاي عضو از جمله وزارتخانه ها، مجامع ملي و موسسات جامعه مدني تشريك مساعي مي نمايد
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  حمايت از آزادي بيان و تعميم دسترسي و استفاده از اطالعات : ششممحور ) 1-3-4
با هدايت  ،) 2005تونس  -  WSIS( بر اساس تعهد تونس و دستور كار تونس براي جامعه اطالعاتي 

) IPDC( و برنامه بين المللي يونسكو براي توسعه ارتباطات ) ITU (گزارش هاي اتحاديه بين المللي مخابرات 

ن اسالم كه ايجاد جامعه در جها  ICTيسسكو براي توسعه آو اجراي جهت گيري ها و عناصر كليدي راهبرد 

،  قلمداد مي كند مستلزم آزادي بيان ، تسهيل و تعميم دسترسي  و استفاده از اطالعات را بنيان-ودانش اطالعات

يسسكو توجه ويژه اي را به فعاليت هاي مربوط به اولين محور كاري در حمايت از آزادي بيان و تعميم آ

هدف اين محور تقويت آزادي بيان ، افزايش دسترسي و . د نموددسترسي و استفاده از اطالعات معطوف خواه

  . استفاده از اطالعات  و ايجاد يك چشم انداز متكثر رسانه اي است

يسسكو به ارائه مشاوره هاي فني براي كمك به مراجع ذيصالح در آاز طريق فعاليت هاي اين محور ، 

بوط به رسانه ها و ارتباطات را با تمركز خاص بر كشورهاي عضو ادامه خواهد داد تا مقررات و قوانين مر

مقررات مربوط به ابزار ارتباطات الكترونيكي به ويژه اينترنت به روز آوري نمايد، زيرا بيشتر كشورهاي عضو 

پيش از اين دروازه هاي خود را براي انواع كثير  رسانه هاي مجازي  از طريق ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي 

  .دالزم گشوده ان

يسسكو حق افراد و گروههاي واقع  در كشورهاي اسالمي را براي دسترسي آدر چارچوب اين محور ، 

به اطالعات به عنوان بخش تشكيل دهنده حق آزادي نظر، بيان و رسانه ارتقاء خواهد دادو در عين حال بر تعهد 

مدني و سياسي كه با ارزش ها و خود نسبت به پيمان ها و معاهدات  بين المللي مربوط به حقوق بشر، حقوق 

  . اصول تعين شده در مطالب مرجع اسالمي منطبق است باقي خواهد ماند

يسسكو در تكاپوي تضمين درجه ي باالتري از آزادي مطبوعات در درون و بيرون از جهان آهمچنين 

نسكو به خصوص اسالم از طريق محكوم نمودن آزار و اذيت شديد  روزنامه نگاران است كه با همكاري يو

يسسكو  به حمايت آهمچنين . براي دفاع و حفاظت از آنان در مقابل انواع تهديد هاي پيش روي انجام مي شود

از اصحاب رسانه يا هر يك از مجامع و سازمانهاي رسانه اي در جهان مسلمانان و بيرون از آن كه خدمات 

و انتشار حقايق به ويژه در پاسخ به رسانه هاي غربي كه  ارزشمندي را به اين بخش ارائه نموده اند  و براي يافتن

  . بر عليه اسالم ومسلمانان به تبليغات مخرب مي پردازند ادامه خواهد داد
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يسسكو آ)    2010-2012( و ) 2007-2009( در تداوم تالش هاي خود در چارچوب برنامه هاي عمل 

فعاليت هاي . اجرا خواهد نمود ناوري اطالعات و ارتباطاتف فعاليت هايي را  با محوريت ابعاد اخالقي و فرهنگي

آگاهي افزايي با توجه به استانداردهاي حرفه اي حاكم بر توليد و استفاده از اطالعات با تمركز بر حفظ شرافت، 

تماميت ، عينيت داشتن وبي طرفي مثبت در انتشار اطالعات انجام خواهد شدو در عين حال به ساخت و ايجاد 

كترونيكي براي موسسات ارائه دهنده خدمات دانشي و آموزشي براي نسل هاي ابزار قراردادي و ارتباطات ال

  . نجام خواهد شدآتي ا

 بنيان - در راستاي توصيه هاي اجالس جهاني جامعه اطالعاتي كه تأييد مي نمايد ايجاد جامعه دانش

و دانش است ،  مستلزم تضمين آزادي بيان ، تسهيل در دسترسي به اطالعات ، تعميم دسترسي به اطالعات

يسسكو از تالش هاي سازمان هاي غيردولتي در كشورهاي عضو برا ي ايجاد شرايطي كه زمينه بهره مندي آ

فرهنگي و اقتصادي  را  افراد از دسترسي رايگان به اطالعات  و استفاده از آن براي خدمت به اهداف اجتماعي ،

يسسكو آهمچنين .  حمايت مي كند فراهم مي آورد بر پايه ي ارزش هاي  مشاركت ، آزادي و كثرت گرايي  

ارتباطي وسايل به حمايت از برنامه هاي كشورهاي عضو در منطقه مغرب در خصوص آموزش استفاده از

  . كمك خواهد كرد) دفتر رباط( يونسكو  همكاريبا

قدرداني  جتروي يسسكو به حمايت از برنامه ها و پروژه هاي سازمانهاي جامعه مدني با هدفآ همچنين

اخالق حرفه اي  ميان از مطالبي كه توسط خروجي هاي ارتباطي منتقل مي شود و برجسته ساختن ارتباط نزديك

 براييسسكو به دنبال راههاي بهترآ. ادامه خواهد داد بر حقوق بشر ناظرجهاني  متعاليو اصول و ارزش هاي 

در ابعاد فرهنگي، ارزشي و اخالقي است   رتباطاتفناوري هاي اطالعات و ابهبود قابليت هاي دانش مبتني بر 

  . است بنيان -كه هدف نهايي آن كمك به حركت به سمت جامعه دانش
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و حق دسترسي به مسئوليت چارچوب  يك ارتقاء آزادي بيان در: 1نتيجه مورد انتظار 
  اطالعات و تعهد به اخالق حرفه اي 

  

  

  

  

  

  شاخص هاي عملكرد

فناوري پيگيري اجراي راهبردهاي ملي   •
 . در كشورهاي عضو اطالعات و ارتباطات

تشخيص موانع تقويت قوانين رسانه ها در  •
 . كشورهاي عضو

وسايل توسعه آموزش در خصوص استفاده از •
ارتباطي در كشورهاي عضو به منظور ارتقاء 

 . فرهنگ ارتباطات 

ترغيب سازمانهاي غيردولتي فعال در زمينه  •
اهي افزايي درباره حق ارتباطات و دسترسي به آگ

 . اطالعات در كشورهاي عضو

و  مسئوليتارتقاء آزادي بيان در چارچوب  •
 . احترام به حقوق بشر

ارتقاء احترام به اخالق حرفه اي در رسانه ها و  •
 .  ارتباطات

  

  شاخص هاي سنجش

كشور عضو )  3( ارائه حمايت مالي وفني از سه  •
آفريقا زير براي ه جنوب كشور هاي حوزدر 
 . راهبردهاي ملي در اطالعات و ارتباطات  دوينت

در ) يك مطالعه در هر منطقه ( مطالعه  3انجام  •
خصوص موانع تقويت قوانين اطالعات و 

 . ارتباطات در كشورهاي عضو

برنامه هاي حمايت از كشورهاي عضو در منطقه  •
 وسايل مغرب در خصوص آموزش استفاده از

 . ارتباطي

سازمان غير  3حمايت از اجراي برنامه هاي عملي  •
دولتي مدافع حق ارتباطات و دسترسي به 

 . اطالعات در كشورهاي عضو

سمينار منطقه اي براي افزايش آگاهي  3برگزاري  •
درباره حدو مرز هاي آزادي بيان و رابطه آن با 

 . حقوق بشر

يسسكو براي تعهد به آاختصاص جايزه ساالنه  •
  . خالق روزنامه نگاريا
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  اطالعات و ارتباطات  متخصصانظرفيت هاي  تقويت: هفتممحور ) 2-3-4
در كشورهاي  فناوري هاي اطالعات و ارتباطاتبا آگاهي از اهميت سرمايه گذاري در منابع انساني 

 اي و فني منابع انسانييسسكو براي ايجاد ظرفيت هاي حرفه آعضو و با توجه به نتايج ارزيابي فعاليت هايي كه 

به پيگيري اجراي  اين سازمانطي دهه اول هزاره سوم انجام داده است، فناوري هاي اطالعات و ارتباطات

در كشورهاي عضو ادامه خواهد تقويت ظرفيت هاي متخصصان اطالعات و ارتباطات  برنامه
 ي آموزش و توليديسسكو براآداد، اين اقدام به عنوان بخشي از فعاليت مراكز منطقه اي 

  . سمعي و بصري و چندرسانه اي در خارطوم، دمشق و تهران انجام خواهد شد محصوالت
در چارچوب اين محور فعاليت هايي در پاسخ به نيازهاي كشورهاي عضو در خصوص صالحيت هاي 

نت، بكارگيري ريت اينتاين فعاليت ها به ويژه در زمينه مدير. فني و حرفه اي منابع انساني آنها انجام خواهد شد 

مطبوعات الكترونيكي ، تأمين امنيت الكترونيكي ، تهيه برنامه هاي توسعه اي  و فرهنگي راديويي و تلويزيوني ، 

فنون بكارگيري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار ارتقاء توسعه پايدار، حفظ هويت فرهنگي و تنوع فرهنگي و 

رسانه اي، برنامه ريزي رسانه اي ، اخالق مطبوعاتي ، و فنون زباني در كشورهاي اسالمي و مديريت تجارت 

  . روزنامه نگاري كاوشگرانه انجام خواهد شد

يسسكو از خروجي هاي رسانه هاي مستقل كشورهاي عضو حمايت فني و كارشناسي به عمل مي آ

ههاي راديويي محلي و دوره هاي باز آموزي براي روزنامه نگاران ، به ويژه در ايستگا ،عالوه بر اين. آورد 

مراكز محلي چند رسانه اي كه به عنوان مجرايي براي كمك به شنيده شدن صداي جوامع محلي، انتقال ويژگيها 

يسسكو ساكنان آهمچنين . ي بارز آنها و نمايش خرده فرهنگ هاي آنها  قلمداد مي شود نيز برگزار خواهد شد

  . اي توسعه پايدار دخالت خواهد دادمحلي به ويژه در مناطق دوردست را در كارگاهه

يسسكو بر برگزاري نشست هاي  آموزشي تخصصي منطقه اي  و آبه عنوان بخشي از اين محور ، 

كارگاههاي عملي تمركز خواهد نمود و در ضمن در وهله نخست به دنبال كمك به ارتقاء اجراي برنامه هاي 

يسسكو از آهدف . افراد شاغل در رسانه ها اختصاص داردآموزشي  ملي و بازآموزي و پروژ ه هايي است كه به 

شركايي چون ي اين اقدام كمك به دستيابي به توسعه پايدار در كشورهاي آفريقايي عضو به خصوص با همكار

  . خواهد بود يونسكو
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اين . را فعال مي نمايد) برنامه ي ارتباطات در خدمت توسعه انساني ( يسسكو  آ، 2013-2015طي دوره 

رنامه در راستاي منافع اصحاب رسانه جواني است كه به تازگي فارغ التحصيل شده اند يا كسانيكه به تازگي ب

هدف اين برنامه افزايش مهارت هاي . وارد حرفه ي ارتباطات در موسسات رسانه اي دولتي  يا مستقل شده اند

سانه هاي خدمت رسان و ارتباطات حرفه اي افراد شاغل در رسانه ها ي كشورهاي عضو است كه در زمينه ر

كشاورزي، مشاوره توسعه اي نياز بيشتري به افزايش آگاهي درباره مسائل زيست محيطي، بهداشت، جمعيت، 

اجراي اين برنامه  در صدديسسكو آ.گردشگري فرهنگي ، و حفظ و نگهداري از ميراث فرهنگي اسالمي دارند

سازمان غذا  به ويژه يونسكو ، صندوق جمعيت سازمان ملل ، ذيربط يبا همكاري سازمانهاي منطقه اي و بين الملل

خواهد و كشاورزي ، سازمان بهداشت جهاني، برنامه محيط زيست سازمان ملل، و اتحاديه اسالمي صدا و سيما

  .  بود

يسسكو به حمايت از آموزش ، افزايش كيفيت و موسسات رسانه هاي آبه عنوان بخشي از اين برنامه ، 

كشورهاي عضو  از طريق ارائه نظرات كارشناسي فني الزم براي توانا ساختن آنها براي كيفيت بخشي  جمعي

يسسكو كمك به اجراي برنامه ها و آهدف . ادامه خواهد داد فناوري هاي اطالعات و ارتباطاتكارشناسان 

و   د جامعه دانشطرحهايي است كه با هدف دخالت واقعي و مثبت در تالش هاي بين المللي براي ايجا

  . انجام مي شود بنيان -اطالعات
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آموزش نظري و فني براي شاغالن حرفه ي رسانه و ارتباطات  و حمايت : 1نتيجه مورد انتظار 
  از برنامه هاي موسسات آموزشي رسانه اي در كشورهاي عضو 

  شاخص هاي عملكرد

برگزاري دوره هاي باز آموزي براي شاغالن   •
رسانه ها براساس نياز ها و الزامات بازار كار در 

 كشورهاي عضو 

يسسكو براي آحمايت از مراكز منطقه اي  •
توليدات سمعي بصري و چندرسانه اي در 
خارطوم، تهران، و دمشق ، تقويت دامنه منطقه اي 

حرفه آنها و فعالسازي نقش آنها در توسعه ظرفيت 
اي  افراد شاغل در رسانه هاي جمعي و فناوري 

 . ارتباطات در كشورهاي عضو

توسعه مهارت هاي حرفه اي روزنامه نگاران  •
برنامه  (جوان كشورهاي عضو كه در چارچوب 

به آموزش ) ارتباطات در خدمت توسعه انساني 
 . بيشتري نيازمندند

حمايت از موسسات آموزشي رسانه اي و  •
ورهاي عضو، به ويژه در منطق آفريقا اطالعاتي كش

، از طريق ايجاد زيرساخت، تجهيزات، نظرات 
  . كارشناسي و آموزش هاي حرفه اي

  شاخص هاي سنجش

نشست آموزشي منطقه اي تخصصي  18برگزاري   •
در مراكز توليدات سمعي بصري و چندرسانه اي 

يسسكو دو نشست در سال در هر يك از آمنطقه اي 
 ) مراكز

دو مطالعه براي ارزشيابي برنامه ها و برنامه انجام  •
هاي درسي رسانه ها  و آموزش اطالع رساني در 
كشور هاي عضو در مناطق عربي و آفريقايي  و 

 . راههاي توسعه و انطباق آنها با نيازهاي بازار

برگزاري سه نشست آموزشي منطقه اي در مورد  •
ي فنون آماده سازي و اجراي تبليغات رسانه اي برا

، درباره مباحث مربوط به محيط زيستافزايش آگاهي 
، جمعيت و راهنمايي كشاورزي در منطقه بهداشت
 . آفريقايي

كارگاه ملي در زمينه فنون روابط  9برگزاري  •
عمومي براي توسعه گردشگري فرهنگي در 

مراكش، اردن، يمن، مالي، : كشورهاي عضو ذيل
 . دشنيجر، گامبيا، پاكستان، قزاقستان و بنگال

برگزاري شش كارگاه ملي درباره نقش رسانه هاي  •
جمعي در آگاهي افزايي نسبت به حفظ ميراث 

موريتاني، : فرهنگي اسالمي در كشورهاي عضو ذيل
 . فلسطين، چاد، جيبوتي، افغانستان و تاجيكستان

برگزاري سه نشست كارشناسي منطقه اي براي  •
وزسي رسانه مطالعه پيرامون راههاي توسعه برنامه اي ام

  . اي در كشورهاي عضو عرب ، آفريقايي و آسيايي
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   تقابلكليشه هاي رسانه اي م پرداختن به: هشتممحور ) 3-3-4
رسانه ها  سمومتبليغات م مقابله بايسسكو  براي آبرنامه عمل به  عنوان بخشي از پيگيري اجراي 

يسسكو آكه در چهارمين كنفرانس اسالمي وزراي فرهنگ به تصويب رسيد و   عليه اسالم و تمدن اسالمي

همچنان حداكثر توجه را به فعاليت هايي معطوف مي نمايد كه هدف  اين سازمانرا مأمور اجراي آن نمود ، 

آنها مقابله با نقش خطرناك رسانه هاي غربي در تحريف تصوير اسالم و تمدن اسالمي است و هدف غايي 

يسسكو رويكرد جديدي را بر پايه ي حركت از آبه همين منظور . جهان مسلمانان است حياتيت از منافع حفاظ

تئوري به عمل  و از نگرش تدافعي در پاسخگويي به اتهامات به انجام اقدامات عيني اتخاذ خواهد نمود ، به 

فتن با غرب به زبان قابل فهم براي گونه اي كه تصوير درستي از اسالم و مسلمانان را به ويژه از طريق سخن گ

  . آنان  با استفاده از منطق خودشان و بكارگيري رسانه ها و ابزار ارتباطي سطح باال به نمايش بگذارد 

دوره آموزشي روزنامه نگاران براي برطرف ساختن كليشه هاي موجود در ( يسسكو آدر اين خصوص 

اسالمي  اجالسدوره ي مزبور در هفتمين . ا اجرا خواهد نمود ر) باره اسالم و مسلمانان در رسانه هاي غربي 

آوريل  ليبرويل ،( و نهمين كنفرانس اسالمي وزراي اطالع رساني ) 2011الجزيره ، دسامبر ( وزراي فرهنگ 

صالح كشورهاي عضو را ترغيب مي نمايد تا اين دوره آيسسكو مسئوالن ذيهمچنين . به تصويب رسيد)   2012

به صورت يك موضوع )  موسسات رسانه اي و موسسات آموزشي  (در برنامه هاي درسي دانشگاهيآموزشي را 

يسسكو از اين دوره در طول كارگاههاي آهمچنين .  درسي در پودمان آموزشي يا مسير اموزشي بگنجانند

ه عنوان بخشي از اين اقدام ب. سانه اي يا فعاالن كشورهاي عضو استفاده مي نمايدرآموزشي براي دانش پذيران 

سمعي وبصري و چندرسانه اي در خارطوم، دمشق و  محصوالتفعاليت هاي مراكز منطقه اي آموزش و توليد 

دوره  در بيرون از جهان اسالم ايسسكو به تبليغات گسترده دوره و استفاده از آن در قالب. تهران انجام مي شود

دانشكده و غير مسلمان در اروپا ، با همكاري و هماهنگي باĤموزشي و كارگاهي براي روزنامه نگاران مسلمان هاي

  . روزنامه نگاري در ليل فرانسه و همكاري با شوراي اروپا مبادرت خواهد نمود

يسسكو انجام مطالعات و تحقيقات  رسانه اي در خصوص كليشه هاي موجود درباره اسالم و مسلمانان آ

و نسخه هاي چاپي و الكترونيكي آنها را . ايج دنيا ترجمه خواهد نمودرا ادامه خواهد داد و آنها را به زبانهاي ر

در چارچوب برنامه عمل دانشگاهي براي مقابله با حمالتي كه عليه اسالم مي . در سراسر دنيا توزيع خواهد نمود
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اي يسسكو انجام مطالعه و تحقيق در خصوص كليشه ها ي موجود درباره اسالم ومسلمانان در دانشگاههآشود 

مشاركت و همكاري بين دانشگاههاي غربي و جهان  ءتأكيد اين مطالعات برارتقا. غربي را ترغيب مي نمايد

  . است)  FUIW( دانشگاههاي جهان اسالم اتحاديه اسالم  به ويژه

ها  اي به دست اندركاران مسلمان و غير مسلمان رسانه ارائه فنون حرفه: 1نتيجه مورد انتظار 
  هاي غربي  هاي كليشه اي و تعصب آميز درباره اسالم و مسلمانان در رسانه انديشه براي مواجهه با

 
 شاخصهاي عملكرد

آموزش متخصصان مسلمان رسانه اي شاغل در  •
اروپا درباره فنون و مهارتهاي مواجهه با انديشه 
هاي كليسشه اي و تعصب آميز درباره اسالم و 
مسلمانان در رسانه هاي غربي و كوشش در 

 جهت ساختن سيماي رسانه اي جايگزين 

افزايش آگاهي متخصصان رسانه اي غير مسلمان  •
اد انساني فرهنگ اسالمي و در اروپا درباره ابع

 شركت در پرداختن به اثرات منفي اسالم هراسي 

تشخيص و تحليل قانون شكني هاي محصوالت  •
رسانه اي غرب بر عليه اسالم و مسلمانان و 

 ارجاع آن به مجامع بين المللي 

تقويت همكاري ميان اتحاديه روزنامه نگاران در  •
گاهي غرب و در جهان اسالم به منظور افزايش آ

و تفاهم متقابل در چارچوب اخالق حرفه اي و 
 قوانين بين المللي رسانه اي

انجام مطالعات و تحقيقات رسانه اي درباره  •
انديشه هاي كليشه اي و تعصب آميز درباره 

  اسالم و مسلمانان 

  شاخصهاي سنجش
تاسيس مركز آيسسكو در اروپا براي آموزش  •

ن درباره متخصصان رسانه اي مسلمان و غير مسلما
پرداختن به مسائل كليشه اي و تعصب آميز نسبت به 

 اسالم و مسلمانان در رسانه هاي بين المللي 

برگزاري شش كارگاه براي متخصصان رسانه اي  •
مسلمان و غير مسلمان در اروپا بعنوان بخشي از 
پودمان هاي دوره آموزش روزنامه نگاران به منظور 

و تعصب آميز درباره  مقابله با انديشه هاي كليشه اي
 اسالم و مسلمانان 

برگزاري نه دوره آموزشي منطقه اي براي  •
متخصصان رسانه اي در كشورهاي عضو درباره 
توليد تصاوير جايگزين بر مبناي پودمانهاي دوره 
آموزشي روزنامه نگارن براي پرداختن به انديشه 
هاي كليشه اي و تعصب آميز نسبت به اسالم و 

 رسانه هاي غربيمسلمانان در 

انجام مطالعه اي درباره نفض حقوقي محصوالت  •
رسانه اي غرب عليه اسالم و مسلمانان و ارجاع آنها 

 به مجامع ذيربط بين المللي 

ايجاد اتحاديه بين المللي متخصصان رسانه اي براي  •
پرداختن به انديشه هاي كليشه اي و تعصب آميز و 

در  2013سال  پاسخ به پديده بدنام سازي مذهبي در
موسسه علوم انساني ابن سينا مستقر در شهر ليل ، 

 فرانسه
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برگزاري دو اجالس دفتر اجرايي انجمن بين المللي  •
راديو و تلويزيونها براي پرداختن به تعصبات كليشه 
اي متقابل و پاسخ به پديده بدنام سازي مذهبي در 

در دانشكده خبرنگاري با  2015و  2014سالهاي 
موسسه علوم انساني ابن سينا كه هر دو در همكاري 

 .شهر ليل فرانسه مستقر هستند

آغاز يك دوره فوق ليسانس درباره انديشه هاي  •
كليشه اي و تعصب آميز عليه اسالم در رسانه هاي 
غرب در يكي از دانشگاه هاي جهان اسالم با 
هماهنگي اتحاديه بين المللي دانشگاههاي جهان 

 اسالم 

برگزاري جايزه آيسسكو براي بهترين مطالعات  •
 درباره انديشه هاي كليشه اي و تعصب آميز متقابل  

  برنامه هاي بخش فرهنگ و ارتباطات 

الويتهاي مختص به اين 
  بخش

  بودجه  محورها
  )دالر(

بودجه كلي 
الويتهاي مختص 
  به اين بخش

بودجه كل 
مديريت 
  فرهنگ

محور –الويت بخش 
فرهنگي و تنوع تبادل  :اول

فرهنگي در خدمت گفتگو، 
  صلح و ثبات

گفتگوي فرهنگها، تمدنها و-1
 پيروان اديان 

تنوع فرهنگي و كثرت  -2
 گرايي زباني و اعتقادي

2،250،000 
  

950،000  

3،200،000    

 :محور دوم –الويت بخش 
فرهنگ وميراث فرهنگي 

بعنوان ابزارهاي انسجام 
  اجتماعي و ارزش اقتصادي

رويكرد مشاركتي نسبت به-3
 ميراث 

نقش توليدات فرهنگي و  -4
 دانش سنتي در توسعه 

 فرهنگ براي همه -5

750،000  
  

650،000  
  

550،000  

1،950،000  7،000،217 

 :محور سوم–الويت بخش 
ايجادجامعه دانش 

واطالعات بنيان و كاهش 
متقابل تعصبات وانديشه 

  هاي كليشه اي 

حمايت از آزادي بيان و-6
تعميم دسترسي به اطالعات و 

 استفاده از آن 
متخصصان ظرفيتهاي افزايش -7

 اطالعات و ارتباطات 
پرداختن به كليشه هاي  -8

 متقابل رسانه اي

400،217  
  
  

650،000  
  

800،000 
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  جزييات اقالم مالي
  )حقوق و مزايا(مديريت فرهنگ و ارتباطات 

  

  آمريكا دالرجمع بر حسب  2015 سال سوم 2014دومسال 2013سال اول  اقالم
  922715  328959 305679 288077  حقوق پايه 

  718296  249926 238024 230346 مزايا
  127683  44426 42311 40946  تامين اجتماعي 
  121740  42359  40341  39040  پستهاي جديد 

  1890434  665670 626355 598409  جمع بر حسب دالر 
   

  و برنامه هاي بين بخشيطرحها 
با هدف پيشگيري از هم گسيختگي  2013-2015در پي رويكرد دفتر مديركل آيسسكو در خصوص طرح عمل 

تالشها در خالل مراحل تدوين طرح ها و برنامه هاي اصلي با فعاليتهاي برنامه ريزي در اين دوره زماني و انسجام 

هم الزم بود همين رويكرد را براي همه مديريتهاي آيسسكو فعاليتهاي مرتبط با اهداف، موضوعات مرتبط به 

هدف گسترش وجوه مشترك و تقويت مولفه هاي مشترك و تقويت اجراي منسجم فعاليتها و . تصويب كرد

برنامه هاست زيرا گرده افشاني يا گسترش مفهوم هر روش يكي از جنبه هاي اصلي هر رويكردي براي مديريت 

  .تبط با آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات محسوب مي شودجامع و منسجم مسائل مر

. در طرح عمل فعلي پنج زمينه كاري شناساسي شده كه نيازمند بهره گيري از رويكردي منسجم و يكپارجه است

. اينها آموزش و فرهنگ، آموزش و علوم، فرهنگ و علوم و همچنين آموزش، فرهنگ و علوم را در بر مي گيرد

  .طبق نيازها، اهداف و نتايج مورد انتظار در اين طرح عمل گنجانده خواهد شدارتباطات نيز 

طبق تعهد پيشين ، واحدي براي طرحها و برنامه هاي بين بخشي درحوزه فعاليت مديركل تشكيل خواهد شد كه 

و ارائه  وظيفه آن هماهنگي ميان مديريت ها و ادارات آيسسكو در جهت مديريت يكپارچه فعاليتها و برنامه ها

  .گزارشهاي ارزيابي مربوط به آنها خواهد بود
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  جدول طرحها و برنامه هاي بين بخشي
  علوم آموزش  حوزه عمل

 
  
  

كودكان، زنان، 
 و گروه جوانان

هاي داراي 
  نيازهاي خاص

نتيجه مورد
محور  1انتظار

1  

حساس سازي سياستگذاران در
كشورهاي عضو نسبت به نياز 
 به گنجاندن آموزش پيش

دبستاني در سياستهاي آموزش 
عمومي و تقويت ظرفيتهاي 

آنها براي تامين آموزش پيش 
دبستاني براي كودكان 
  روستايي و محروم

نتيجه مورد انتظار 
1  

  1محور 

نوين سازي مجدد سياستهاي 
علمي، و فناورانه كشورهاي 
عضو و فعال سازي 
سازوكارهاي ملي، منطقه 
اي و بين المللي با ديدگاه 

ه آنها براي مقاصد ادار
  توسعه

نتيجه مورد انتظار 
  6محور  1

د درك و شناخت بهبو
تحوالت  و اجتماعي الگوهاي

اقتصادي و ترويج حقوق 
  بشر، شامل حقوق زنان 

نتيجه مورد
  5انتظار 

  1محور  

افزايش ظرفيتهاي كشورهاي
عضو براي گنجاندن زنان در 

برنامه هاي سوادآموزي و 
 رسميآموزش هاي غير

 

نتيجه مورد
  3انتظار 

  5محور  

حمايت از كشورهاي عضو
براي تدوين سياستهاي 

آموزشي حساس نسبت به 
 جنسيت

نتيجه مورد
  4انتظار 
  5محور 

افزايش ظرفيتهاي جوانان براي
تقويت كارآفريني و نوآوري 

براي اطمينان از مشاركت 
 كامل آنها در توسعه

محيط زيست ، 
    بهداشت 

  جمعيت و

نتيجه مورد
  1انتظار 

  4محور  

بهسازي برنامه ها و مطالب
درسي براي حفاظت بهتر 

  محيط زيست 

  3نتيجه مورد انتظار 
  4محور 

افزايش ظرفيتهاي ملي 
براي بهره گيري منطقي 

  از آب و منابع دريايي
نتيجه مورد 

  انتظار 
  4محور  

ظرفيت سازي براي بهبود
كيفيت و اثر بخشي برنامه هاي 

آموزشي اختصاص يافته به 
  بهداشت پيشگيرانه 

 2نتيجه مورد انتظار 
  5محور 

فعاليتهاي مشترك  افزايش
تدوين  براي اسالمي

 حفاظت از ملي سياستهاي

 به زيست، پرداختن محيط

اثرات تغييرات آب و 
هوايي و بهره گيري از 

  بيقسرمايه هاي تط
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 3نتيجه مورد انتظار 
  5محور 

و  باليا خطر كاهش
بهبود  و خسارات
مديريت  ظرفيتهاي

  كشورهاي عضو
كار فرهنگي و 
آموزشي براي 
مسلمانان خارج 
  از جهان اسالم

نتيجه مورد
   1انتظار
  2محور 

افزايش ظرفيتهاي ساختارها و
 –موسسه هاي آموزش عربي 

اسالمي در كشورهاي غير 
عرب عضو و خارج از جهان 
اسالم براي انجام طرحها و 

اقدامات آموزشي و تدوين و 
اجراي طرحها و برنامه ها براي 
تقويت نقش آموزشهاي سنتي 

 در توسعه)ديني(

   

ارائه اطالعات 
درست درباره 
اسالم و 

  مسلمانان

نتيجه مورد
   1انتظار 
  2محور 

افزايش ظرفيتهاي ساختارها و
 –موسسه هاي آموزش عربي 

اسالمي در كشورهاي غير 
عرب عضو و خارج از جهان 
اسالم براي انجام طرحها و 

اقدامات آموزشي و تدوين و 
اجراي طرحها و برنامه ها براي 
تقويت نقش آموزشهاي سنتي 

 در توسعه)ديني(

 2نتيجه مورد انتظار 
  6محور 

هم جلوه گر ساختن س
تمدن اسالمي در توسعه 
علوم و دانش بشري با 
ديدگاه ارائه اطالعات 
درست درباره اسالم و 

  مسلمانان 

آموزش عالي و 
  تحقيقات علمي

نتيجه مورد
   1انتظار 
  3محور 

افزايش موسسه هاي آموزش
عالي براي تشريك مساعي و 

كمك به توسعه جامعه از 
طريق ارائه آموزش كيفي و 
ارائه راه حلهايي براي مسائل 

 مرتبط با توسعه

 1نتيجه مورد انتظار 
  3محور 

افزايش سياستهاي ملي 
براي تضمين كيفيت در 

  آموزش علوم 
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  تحقيقات علمي آيسسكومركز ترويج   فرهنگ و ارتباطات
  

 2نتيجه مورد انتظار 
  1محور 

افزايش هماهنگي و مشاوره ميان
نهادهاي دولتي و غير دولتي فعال 
در مسائل فرهنگي و اجتماعي 
مرتبط با كودكان، زنان و جوانان 

 در سطوح ملي و بين المللي

 
نتيجه مورد انتظار 

  8محور   2

اعطاي بورسيه هاي تحقيقاتي 
زنان و مردان جوان در بيشتر به 

زمينه هاي الويت دار تحقيقات 
  علمي

 2نتيجه مورد انتظار 
  5محور 

تقويت ظرفيتهاي زنان، جوانان،
معلولين و افراد متكي به ديگران 

  در اعاده حقوق فرهنگي خود 

 آموزشي كارگاه يك برگزاري 

نگهداري و  درباره درسال
تعمير تجهيزات آزمايشگاهي 

  زنان و جوانانعلوم با شركت 
 2نتيجه مورد انتظار 

  3محور 
گنجاندن نقش ميراث فرهنگي

در حفاظت محيط زيست و 
توسعه گردشگري در سياستهاي 

 فرهنگي كشورهاي عضو

   

 2نتيجه مورد انتظار 
  1محور 

ها و روشهاي مناسب ترويج شيوه
براي ارائه اطالعات درست 

 درباره تمدن اسالمي
  1 نتيجه مورد انتظار

  8محور 
ارائه فنون حرفه اي به متصديان

مسلمان و غير مسلمان رسانه اي 
براي برخورد با انديشه ها و 
تعصبات كليشه اي درباره اسالم 
 و مسلمانان در رسانه هاي غربي

 3نتيجه مورد انتظار 
  1محور 

ها و روشهاي مناسب ترويج شيوه
براي ارائه اطالعات درست 

 درباره تمدن اسالمي
نتيجه مورد انتظار    

  8محور 3
ارج نهادن به تعالي و نوآوري 

  در علوم
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 ها و روابط خارجي مديريت همكاري) 5

  ها و روابط خارجي  مديريت همكاري 2013-2015و اهداف كلي طرح   پيشينه) 1-5
المللي و  هاي همكاري و مشاركت مشترك آيسسكو با سازمانهاي عربي، اسالمي و بين ها و فعاليت برنامه

  . است نهادهاي جامعه مدني نتابج مثبتي را به لحاظ كميت و كيفيت به همراه داشته

است  جرا شدهها ا ريزي شده در قالب طرح قبلي با همكاري بعضي از مؤسسه هاي برنامه اي از فعاليت بخش عمده

هاي اجرايي خود استفاده كرده  و آيسسكو از تجربه پر كيفيت اين شركاء در تدوين سازوكار و بهبود شيوه

است پيوسته حوزه  المللي توانسته آيسسكو با توجه به اعتبار خود در صرفه گرايي و جديت در عرصه بين.است

ريزي مشترك با  هاي همكاري و برنامه قنامهةاي خود با طرفهاي همكاري كننده را با عقد تواف مشاركت

ها  سازمان با همكاري اين مراجع همايش. المللي داراي عاليق مشابه دنبال كند اي و بين سازمانهاي پيشبرد منطقه

اين .است هاي توسعه مهمي را به بهره برداري رسانده المللي بسيار را برگزار كرده و طرح و سمپوزيومهاي بين

المللي بلكه سهم  اي و بين ها آيسسكو در سطح منطقه شترين تأثير را نه تنها بر حوزه فعاليتفعاليت ها بي

  . اند ارزشمندي نيز در توسعه كشورهاي عضو و پيشرفت دستور كار آموزشي، علمي و فرهنگي داشته

ده كمكهاي مالي به المللي و سازمانههاي اهداء كنن هاي و نهادهاي اسالمي و بين همكاري بيشتري نيز با مؤسسه

هاي مالي اين موسسه ها و كارشناسي فني آيسسكو بوقوع  منظور تكامل گرايي فني و مادي ميان اين ظرفيت

هاي اجرا شده در اين چارچوب  اي كه به تضمين منافع كشورها عضو از طرحها و برنامه پيوسته است بگونه

  . بيانجامد 

مكاري با نهادهاي جامعه مدني و عناصر مختلف آن با توجه به سازمان حداكثر تالش خود را براي توسعه ه

. نقش مهم اين نهادها در توسعه جامعه و در تحقق اهداف آيسسكو و رسالت تمدني آن خرج خواهد كرد

دار طرفين و مهمتر از همه توسعه با توجه به شبكه وسيع طرفهاي  همكاري با اين نهادها به مسائل اولويت

ها در  كه سازمانهاي طي گذشته جلب كرده است و با عنايت به نتايج چشمگير اين همكاري اي همكاري كننده

هاي پيشين و در تالش براي سازماندهي بهتر اين مشاركت، مديريت سازوكار و اطمينان از  طول طرح عمل

ي دولتي از جمله راه همكاري باز ترسيم خواهد شد تا محورهايي براي همكاري با سازمانها  اثربخشي آنها نقشه
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نظامهاي اسالمي آفريقايي، اروپايي و سازمان ملل و محورهايي براي همكاري با نهادهاي جامعه مدني، بخش 

  . خصوص و نهادهاي منتخب در آن گنجانده شود

هاي مشترك با اين نظامها خواهد  اين تقسيم بندي جديد به تسهيل همكاري در برنامه ريزي و اجراي برنامه

همكاري با نهادهاي غيردولتي در رويكرد يكپارچه و جامع   اين امر همچنين امكان مكمل بودن در زمينه.انجاميد

  . سازد تر را مسير مي

هاي خود در كمك به كشورهاي عضو با اولويت استثنايي ناشي از شرايط ويژه به  سازمان با عزم پيگيري تالش

نهادها آموزشي، علمي، فرهنگي و اجتماعي در قدس حمايت خود براي حفاظبت از اماكن مقدس و توسعه 

تأسيس و هم اكنون در چارچوب مديريت  1999كه در سال » واحد قدس شريف«شريف در چارچوب 

آيسسكو حمايت خود را نسبت به شماري از . است، ادامه خواهد داد همكاريها و روابط خارجي قرار گرفته

هاي آموزش  و علوم فلسطين مبذول داشته و از برگزاري دورهها و توصيه كميسيون آموزش، فرهنگ  مؤسسه

است شماره از اماكن با شناساسي در معرض خطر مرمت شد و  براي كاركنان واحد آموزش نيز حمايت كرده

در سطح سازمان، آيسسكو به برگزاري نشستهاي .مراكز مربوط به كتب خطي مورد حمايت قرار گرفتند

ده است كه وظيفه تهيه گزارشهاي قانوني با هدف مقابله در مقابل محو و يهودي كارشناسان باستانشناسي كر

به همين و در قالب عمليات هماهنگي با يونسكو، كميته . سازي از سوي مقامات اشغالگر اسرائيل را عهده دارند

ي بسيج حمايت اندركاران، آيسسكو به افزايش خود برا المللي حقوق بشر و ساير دست ميراث جهان، شوراي بين

از نهادهاي آموزشي، علمي و فرهنگي در قدس شريف فلسطين، عالوه بر گنجاندين اين تالش و هماهنگي اين 

تالش و هماهنگي به صورت منظم در دستور كار كميته ميراث اسالمي وابسته به آيسسكو و تصميماتي 

  . تخصصي وزراي كشورهاي اسالمي، اقدام خواهد كرد

المللي مستلزم ديدگاهي جامع است كه  اي و بين مكاري ميان آيسسكو  شركاي ملي و منطقهبهبود مناسبات ه

هاي كار ميداني و هماهنگي مواضع راهبردي  اي مشترك، استاندارسازي شيوه ها توسعه هدف آن آشتي اولويت

قوق بشر، ها و پيشرفتهاي جاري كشورهاي عضور به ويژه اشتغال خارجي، اسالم هراسي، ح درباره چالش

به همين صورت اين مديرت در تدوين اصول . حاكميت مناسب، آموزش براي همه و توسعه پايدار است
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اي به اين مسائل مبذول  المللي و نهادهاي غيردولتي توجه ويژه اي و بين راهبردي مشاركت با سازمانهاي منطقه

  . خواهد داشت

المللي  اي و بين تحكيم همكاري و مشاركت با سازمانهاي ملي، منطقه: محور يك_اولويت بخش) 2-5
  و با نهادهاي دولتي، غيردولتي، مالي اهداء كنندگان كمكهاي مالي و بخش خصوصي 

المللي،  اي و بين توافقنامه همكاري با سازمانهاي منطقه 193هاي پيشين خود  آيسسكو در قالب طرح عمل

سازمان دهها . است هاي مالي و اهداء كنندگان كمكهاي مالي امضاء كرده يردولتي، مؤسسهنهادهاي دولتي و غ

هاي همكاري، ارزيابي و بررسي  كميسيون مشترك و برنامه هماهنگي را با طرفهاي ذيربط براي اجراي برنامه

نهادهاي تخصصي  آيسسكو همچنين مايل به برقراري ارتباط با.هاي كاري اجراي آنها برگزار كرده است جنبه

مه هاي  اين نهادها و سازمانها بدون الزام به اين توافقنا.المللي در حوزه صالحيتهاي بوده است در عرصه بين

اند كه منافع ملموسي براي  و سيمنارها و طرحههايي را در زمينه توسعه برگزار كرده  همكاري نيز همايش

اي را براي سازمان به ارمغان آورده است كه  ع مالي اضافهاين همكاري مناب. است كشورهاي عضو بدنبال داشته

هاي غني اين سازمانها و تصريح حضور جهان  موجب كاهش هزينه برنامه ها و طرحها مشترك و كسب تجربه

المللي، شنيده شدن صداي كشورهاي عضو در جامعه مدني جهان و معرفي چهره درست  اسالم در عرصه بين

  . است دهاسالم و مسلمانان گردي

هاي همكاري با شبكه كارآمد شركاي فعلي خود و  آيسسكو در قالب اولويت بخش محور يك به تحكيم پايه

اي از جستجو براي يافتن شركاي جديد براي همحواني با نيازهاي نوظهور كشورهاي  مشاركت در مجموعه

اين . اند، ادامه خواهد داد ظاهر شده  ذشتهالمللي كه در سالهاي گ اي  و بين عضو، بويژه در پرتو پيشرفتهاي منطقه

هماهنگي، شركت در همايش و در   هاي جديد همكاري برگزاري نشستهاي چند جانبه امر عقد توافقنامه و برنامه

المللي را شامل خواهد شد  هاي مرتبط بيي ها و سيمنارها و نشست صورت لزوم حمايت از برگزاري همايش

اي كشورهاي عضو از طريق تقويت تالشهاي  هاي توسعه ي برخوردار از اولويتتأكيد محمكي بر رفع نيازها

سازماني براي تدوين سياستهاي ملي در كشور   گيري از ظرفيت موجود، تصويب رويكرد هاي راهبردي و بهره

هاي عضو در بخشهاي مختلف، ترويج حاكميت و مديريت درست، ترغيت اقدامات برتر  و ترويج طرحهاي 

سازمان . اي فراهم كند، مبذول خواهد شد اي قوي براي اقدامات توسعه اي كه بتواند انگيزه و نوآورانه پيشبرد
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هايي  ها و سازوكارهاي اجرايي آن در قالب طرحها و برنامه اطمينان حاصل خواهد كرد كه نتايج اين همكاري

ب زماني معين و با هماهنگي ذينفعان تدوين شود كه مسائل بنيادين را بررسي و راه حلهاي مؤثر را در چارچو

ها و طرحها مورد نظر بجاي مالحظات كمي و مبتني بر  ارزيابي و معيارهاي با هدف سنجش تأثير اين برنامه

ملموس كشورهاي عضو   ها بدون تأييد اثربخش و بهره ها و هزينه معيارهاي سنجش رقم كه بر تعداد فعاليت

  . متكي خواهد بود

است كه دفتر مدير كل نياز مبرم به  هاي پيشين آيسسكو نشان داده مه، تجربه و عمل در طرح عملنا در سطح آئين

اي به همكاري يا  اي كه محور ويژه هاي همكاري كننده دارد بگونه ترسيم مجدد نقشه داخلي نهادها و مؤسسه

نظام ملل متحد اختصاص يابد و آسيايي، اروپايي و   ساختارهاي دولتي مثل  نظامهاي اسالمي، عربي، آفريقايي،

محور ديگري به همكاري با نهادهاي جامعه مدني و بخش خصوصي تعلق گيرد تا جايگزين دو محور همكاري 

اين تغيير جهت با رويكرد . المللي از سوي ديگر گردد با سازمانهاي عربي و اسالمي از يك سو و سازمانهاي بين

با نظامهاي دولتي و تسهيل همكاري و تعامل با آنها از طريق الذكر به تقويت تكامل گرايي  كيفي فوق

  سازوكارهاي مؤثر و جامع كمك خواهدكرد 

ها، آرمانها و  هاي غيردولتي در يك محور امكان تعامل با آنها با توجه به ويژگي همكاري و مشاركت با مؤسسه

كه آيسسكو تالش خواهد كرد تا پلهايرا ناگفته پيداست . سازد وظايف همواره در حال تغيير آنها را فراهم مي

مند از تجربه كارشناسي و عملكرد آنها در جهت منافع   ميان اين دو دسته بندي همكارس براي نيل حداكثر بهره

در اين راستا اين مديريت به انجام يك ارزيابي .كشورهاي عضو اهداف و رسالت تمدني سازمان ايجاد كند

اي سازمان مبادرت خواهد كرد كه هدف آن اختصاص همكاري بيشتر با شركاي جامع از نتايج همكاري با شرك

جدي، بهبود همكاري باشد گامي مقطي و تجديد نظر در همكاري با سازمانهاي است كه منافع مثبتي براي 

  . باشد  سازمان و كشورهاي عضو در برنداشته

   تحكيم همكاري و مشاركت با سازمانهاي دولتي: اولمحور ) 1-2-5
هاي پيشيين خود اهميت فراواني به همكاري با سازمانهاي دولتي، در سطوح ملي،  آيسسكو در طرح عمل

هاي مشاركت درون و خارج از كشور عضو و مشاركت در  ها و طرح المللي، انجام برنامه اي يا بين منطقه
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اي از  ريها در ابعاد توسعهاست همكا هاي و مجامع مهم برگزار شده توسط اين سازمانها مبذول داشته همايش

است و در  است صورت گرفته هاي كه مستقيم و ملموس منافعي براي كشورهاي عضو داشته طريق اجراي پروژه

است كه در جهت منافع مشترك اسالمي و تصريح نقش فعال  ه ابعاد راهبردي از طريق اجراي طرحهايي بود

  . الملل است جهات اسالم در عرصه بين

اريها و روابط خارجي با هماهنگي ساير مديريتهاي سازمان و مقامات ذيصالح كشورها عضو به مديريت همك

آيسسكو همچنين به . هاي ذيربط دولتي اقدام خواهد كرد هايي براي ارائه به مؤسسه ها و طرح توسعه برنامه

اي كشورهاي عضو  توسعهها و نيازهاي  تقويت نقش كميسيونهاي ملي در اين زمينه، به منظور شناسايي اولويت

  . خواهد پراخت 

  گسترش ديدگاه همكاري با سازمانهاي دولتي وافزايش تعداد شركا: 1انتظار  دنتيجه مور
  هاي سنجش شاخص ها ي عملكردشاخص

اي براينامهايجاد چارجوب قانوني و آئين-
 همكاري با سازمانهاي دولتي 

اي با  تدوين سازوكار هاي هماهنگي و مشاوره -
 سازمانهاي دولتي 

ارتقاء نتايج و جايگاههاي اجرايي راهبردي براي  -
  همكاري با سازمانهاي دولتي 

  

هاي جديد  هاي همكاري و برنامه عقد توافقنامه-
هاي عمده دولتي برخودار از  اجرايي با سازمان

 هاي صالحيت مشابه  حوزه
هاي مشترك و  يسيونبرگزاري جلسات كم -

جلسات هماهنگي با شركاي موجود براي توافق 
برنامه هاي همكاري برنامه ريزي شده در   در زمينه

 طول مدت طرح عمل 
 اي پيشرو  ها توسعه ترويج طرح -
موافقت با شركا درباره شركت در مجامع و  -

  المللي  گردهمايي مهم بين

  سازمانهاي غيردولتي و بخش خصوصي توسعه همكاري و  مشاركت با : 2محور ) 2-2-5
اي آنها در  هاي توسعه ها و نهادهاي جامعه مدني دائماً در حال تكوين و حوزه مسئووليت وظايف عملي مؤسسه

است  كه نقش غيرقابل انكار در سياستگذاري، اجراي  حال گسترش بوده و آنها را به شركايي تبديب كرده

بيني كرده و به  سازمان سالها اهميت روافزون نهادها جامعه مدني را پيش. ها و تصميم گيري هاي ملي دارند طرح

از .مند شوند هاي آموزشي بهره اي كه از برنامه ابن تربيت مشاركت با آنها را تقويت كرده است بگونه

ت هاي آموزشي، علمي و فرهنگي دخال تجهيزاتشان با ابزارهاي كاري الزم پشتيباني شود و در اجراي فعاليت

  . شوند  داده
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ها و نمايشگاههاي مهم  خصوص از طريق برگزاري همايش  اي به همكاري با بخش ه سازمان تمايل فزايند

المللي و يا مشاركت در پشتيباني يا حمايت مالي برنامه تخصصي داراي منافع مشترك دارد آيسسكو در قالب   بين

 از ابعاد سياستهاي همكاري با هدف تضمين تكامل اين محور تالش در تحكيم اين روند خواهد داشت كه يكي

گرايي سازنده با محورهاي پيشين همكاري با سازمانهاي دولتي است دراين راستا به امضاي توافقنامه همكاري 

هاي عمل اقدام خواهد كرد و برگزاري كميسيونهاي مشترك و نشستهاي هماهنگي با سازمانهاي  بيشتر و برنامه

هاي  هاي آموزشي مشتركي نيز با هدف افزايش ظرفيت برنامه. صوصي ادامه خواهد دادغيردولتي و بخش خ

اي ملي،  هاي توسعه منابع انساني شاغل در نهادها و سازمانهاي جامعه مدني و تقويت نقش آنها در فعاليت

ه ضرورت تماس با نهادها بخش خصوصي براي حساس سازي آنها ب. المللي برگزار خواهد شد اي و بين منطقه

هاي تخصصي سازمان در جهت منافع كشورهاي عضو و اهميت سرمايه گذاري در سرمايه  مشاركت در طرح

  . هاي پايدار تشديد خواهد شد انساني در زيرساختهاي دانش و فناوري

  هاي سازمان  توسعه سهم سازمانهاي غيردولتي و بخش خصوصي در برنامه:  نتيجه مورد انتظار ا
  هاي سنجش شاخص  عملكردهاي  شاخص

اي براي همكارينامهتهيه چارچوب قانوني و آئين -
با سازمانهاي غيردولتي ، نهادهاي جامعه مدين و 

 بخش خصوصي 

تقويت سازوكارهاي هماهنگي ومشاوره با  -
نهادهاي جامعه مدين براي تحقق آرمانهاي توسعه 

 پايدار 

تشويق مشاركت بخش خصوص برنامه توسعه  -
  عضوكشورهاي 

جديد جديد   عقد توافقنامه همكاري و برنامه -
اجراي مهم سازمانهاي غيردولتي، نهادهاي جامعه 

 مدني بخش خصوصي 

شركت در برگزاري، حمايت مالي و ت وسعه  -
هاي تخصصي براي خدمت به آرمانهاي  همايش

ها و  توسعه پايدار اجراي شماري از برنامه
و با طرحهاي توسعه در جهت منابفع كشورها عض

  همكاري بخش خصوصي 

  . اي كار تخصصي انساندوستانه در جهان اسالم هاي توسعه افزايش جنبه: دوماولويت بخش محور )3-5

كند كه ركات يكي از ستونهاي پنجگانه اسالم  هاي اسالم همه اشكال احسان و بخشش را تشويق مي آموزه

تأكيد دارند و ) صندوق تعاون(مبستگي و تكامل اين تعاليم ارزشهاي چون نوع دوستي امور خيريه، ه. است

اند كه  گذاري مطمئن بنيان نهاده هاي مالي و حسابداري را بر مبناي عدالت اجتماعي و سازوكارهاي سرمايه نظام
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دهند و يا  ها ارائه مي ها و  تجربه از سرمايدگذاري مخاطره آميز و معادالت پرخطري كه بسياري از نظريه

هاي،  اند و شكنندگي و خطر آفريني آنها براي مؤسسه الملل طرح سالهاي گذشته كرده دي بينبحرانهاي اقتصا

  . است دور است  افراد و جامعه اثبات شده

ها و در تالش براي تدوين يك اقدام مشترك اسالمي و تقويت نقش  ها  و ارزش آيسسكو با الهام از اين آموزه

وان بخشي از حركت تحكيم جهت گيري سياستهاي همكاري خود به در فرآينده توسعه به طور اعم و بعن آن

هاي مالي در جهان  هاي خيريه و انساندوستانه خيرين و اهداء كنندگان كمك هاي طرح تشويق هدايت تالش

هاي در جهت منافع نيازمندان و  هاي توسعه، كمك به تأمين سرمايه برنامه هاي طرح اسالم به سوي تقبل هزينه

  . اقدامات ثمربخش مبادرت خواهد كردحمايت از 

هاي اصيل سازمانها ونهادهاي بسياري در جهان اسالم پديد آورده اند كه  ها و ارزش در خدمت به اين آموزه

انگيزه بانيان آنها صيانت از منافع و آرمانهاي امت بوده و وقت، تالش و سرمايه خود را وقف اين تالش 

ها و  ن و مؤسسه و نهادها همين بس كه بيشتر مناطقي كه شرايط ويژه درگيريدر اهميت و اعتبار اي. اند كرده

كنند، بويژه در قدس فلسطين و افغانستان، عراق، سومالي، سوريه و مالي در جهان  بالياي طبيعي را تجربه مي

  . اسالم قرار دارند

ي رفع نيازهاي اساسي است با اين اگرچه شرايط اجتماعي در اين كشور مستلزم امدادهاي انساندوستانه فوري برا

اي به تأمين خدمات آموزشي، حفاظت از ميراث فرهنگي و اكوسيسم مبذول گردد كه همه  حال بايد توجه ويژه

با توجه به روابط ويژه . هاي روزمره و فوري به جوامع نيازمند هستند اينها از مسائل ويژه توسعه و مكمل كمك

مانهاي غيردولتي انساندوستانه و خيريه و با عنايت به بهبود سازوكارهاي سازمان با شماره بسياري از ساز

المللي، آيسسكو در قالب اين  هاي متخصص، چه عرب جه اسالمي و يا بين هماهنگي با اين نهادها و موسسه

ات پيشين هاي در جهت تقويت خدم ها و پروژه محور به ايجاد ارتباط با مهمترين آنها و توافق براي اجراي برنامه

هاي آموزشي، علمي، فرهنگي و ارتباطاتي در جهت منابع  ها از طريق تلفيق فعاليت و گسترش حوزه فعاليت

  . گروههاي هدف اقدام خواهد كرد

افزون بر اين، آيسسكو همكاريهاي خود را با اين نهادها را براساس درگاه مشترك اسالمي و انسانددوستان، از 

هاي عمومي منظمي كه شركت  هاي مشترك و برگزاري نشست يل كميسيونطريق برگزاري جلسات، تشك
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هاي عمده فرار وي خود را مورد تحت قرار داده و راه حلهاي عملي براي حل آنها و  كنندگاه بتوانند چالش

  . هاي مشترك ارائه دهند ادامه خواهد داد  درباره طرح  توافق

نويس راهكارهاي را براي اقدامات تخصصي انساندوستانه اسالمي تدوين و طرح اجرايي  آيسسكو همچنين پيش

ها و استفاده بعنوان چارچوبي براي آيسسكو و ساير سازمانهاي تخصصي  اي را براي كمك به اين مؤسسه نمونه

ن نهادها به استفاده از منابع مالي و از اين رو همكاري با اي.مورد نظر طراحي خواهدكرد  در طرحهاي مشاركتي

هاي ميداني آنها محدود نخواهد شد بلكه آنها نيز از تخصص آيسسكو ديدگاه توسعه آن و روابط رسمي  تجربه

برنامه ها و طرحهاي به اين اولويت دور . ها و نهادهاي ملي در كشورهاي عضو استفاده خواهند كرد آن با مؤسسه

  . آيد محور ذيل به اجرا در مي

  هاي مشترك اسنانددوستانه اسالمي  تحكيم نقش آيسسكو در فعاليت: 1محور

  توسعه خدمات آموزشي ، علمي و فرهنگي در كشور هاي عضو داراي شرايط ويژه : 2محور

  تحكيم نقش آيسسكو در اقدام مشترك انساندوستانه اسالمي : سوممحور ) 1-3-5
هاي خود با نهادهاي خيريه و انساندوستان به منظور فراهم  آيسسكو در قالب اين محور در تحكيم مشاركت

كردن تكمل گرايي ميان پاسخگويي به نيازهاي مبرم كه شالوده اقدامات اين نهادهاست و خدمات مستمري كه 

آموزش، علوم، فرهنگ و آيسسكو بعنوان يك نهاد تخصصي متمركز بر مسائل توسعه از طريق حمايت از 

  . كند ، تالش خواهدكرد ارتباطات تأمين مي

هاي مشتركي كه پاسخگوي  در اين راستا كميسيونهاي مشترك و جلسات هماهنگي براي توافق درباره برنامه

آيسسكو همچنين به .هاي طرفهاي ذيربط در ابعاد اجتماعي، آموزشي و فرهنگي باشد، برگزار خواهد شد اولويت

هاي مهم خيريه به منظور ارزيابي دستاوردها، شناسايي نيازهاي  ري مجمعي سه ساالنه با شركت موسسهبرگزا

ها اقدام خواهد  مبرم، طراحي دقيق اقدامات پيشگيرانه و انساندوستان و هماهنگي تخصيص وظايف و مسئوليت

ساندوستان اسالمي و سازو نويس راهكارهاي را براي توسعه اقدامات مشترك ان كرد و در همين راستا پيش

به تشديد ارتباط با مسئوالن رسمي ملي در كشورهاي عضو بويژه وزاي . كارهاي اجرايي آن تدوين خواهد كرد

هاي  امور وقف اقدام خواهد كرد تا سازوكارهايي مشاروه و هماهنگي ميان اين وزرا و گفتگو درباره شيوه
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هاي ميداني مؤثري كه  ي شود براي تبديل اين رهنمودها و طرحمندي از منابع و تخصصي آنها راه انداز بهره

اي براي پيوند اقدامات انساندوستانه و كارهاي تخصصي باشد آيسسكو با همكاري بنياد خيريه مكل خالد  انگيزه

را براي كمك به بهبود نرخ ثبت نام در مدارس، كاهش نرخ ترك تحصيل و » موسسه رفاه ايتام جهان اسالم«

با كودكان كار و همچنين ساير اهداف اجتماعي و اقتصادي كه به تقويت ابعاد انساندوستانه رفاه ايتام  مقابله

  پردازد، تاسيس خواهد كرد  مي

 اي ايجاد سازوكارهاي اجرا و هماهنگي به منظور استقرار ابعاد توسعه: 1انتظار  دنتيجه مور
  اقدام انساندوستانه اسالمي

  اي سنجشه شاخص  هاي عملكرد شاخص
ي براينامهتأمين چارچوب قانوني و آئين -

 همكاري با نهادهاي انساندوستانه و خيريه 

با   تحكيم سازوكارهايي هماهنگي و مشاوره -
 نهادهاي انساندوستانه و خيريه 

حصول اطمينان از در دسترس بودن ابزارهاي  -
مرجع براي گنجاندن ابعاد توسعه در اقدامات 

  انسانددوستان اسالمي

تشويق طرحهاي مشاركت در حوزه هاي  -
  انساندوستانه و توسعه 

عقد موافقنامه همكاري و برنامه جديد كاري با  -
 نهادهاي انساندوستانه و خيريه 

برگزاري نشستهاي هماهنگي نهادهاي خيريه و  -
نشستهاي رسمي با مقامات مسئول امور اوقات در 

 كشورهاي عضو 

نويس راهكار اقدام مشترك  تهيه يك پيش -
انساندوستان اسالمي، سازو كارهاي اجرايي آن و 
ساي رمطالعات تحقيقات و گزارشهاي مربوط به 

 آن 

تأسيس يك موسسه براي ايتام و  تشويق آنها به  -
  گيري از نظام آموزشي  ثبت نام و بهره

  
 كشورهاي عضو داراي شرايط خاص  در فرهنگي و علمي  آموزشي، خدمات توسعه: چهارممحور )2-3-5

علمي و فرهنگي كشورهاي  آيسسكو از طريق برنامه هاي ويژه خود به تالش در تامين خدمات آموزشي، 

سوريه و مالي ادامه خواهد  سومالي،  عراق،  افغانستان،  مثل قدس و فلسطين،  عضوي كه شرايط خاصي دارند، 

در  كه ايك به مقابله با شرايط فوق العاده اي واقع در اين كشورها براي كمحمايتهاي مادي به موسسه ه. داد

  . ارائه خواهد شد  عرصه هاي مختلف با آن مواجه مي شوند، 
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آيسسكو اقدامات خود را با مسئولين رسمي در اين كشورهاي هماهنگ و با سازمانهاي مربوط براي تامين منابع 

اني و قوانين الزم براي توسعه خدمات ارائه شده و حفاظت از ويژگيهاي استفاده از تخصيص نيروي انس مالي، 

سازمان با مسئولين ذيصالح در اين كشورها .فرهنگي و زيست محيطي در اين مناطق همكاري خواهد كرد

ارتباط برقرار خواهد كرد تا اطالعاتي درباره اولويت و نيازهاي مبرم اين كشور بدست آورده  وآنها را در طرح 

  . عمل ها و برنامه هاي ساليانه خود لحاظ نمايد 

تاريخي و تمدني آن در سطح بين المللي و با  شريف و موقعيت مذهبي، با توجه به اهميت حياتي شهر قدس 

يهودي سازي اماكن  عنايت به اقدامات مداوم مجرمانه نيروهاي اشغالگر قدس براي محو هويت تمدني اين شهر، 

آيسسكو تالشهاي خود در جهت مقابله با اين دسيسه ها را در  ردن بناهاي يادبود تاريخي، فرهنگي و از بين ب

محل و به صورت بين المللي با ارائه حمايتهاي مالي و فني، بسيج تالشها و فعال سازي اقدامات نظام مند در 

علمي و فرهنگي   آيسسكو همچنين خدمات خود به نهادهاي آموزشي،.مجامع بين المللي مضاعف خواهد كرد

در قدس شريف و فلسطين تقويت و از طرحهاي در آمدزايي و برنامه هاي توان بخشي در جهت استخدام 

آيسسكو همواره در قالب .جوانان و زنان حمايت و نهادهاي جامعه مدني مرتبط به توسعه را تشويق خواهد كرد

افراد معلول يا  از جمله كودكان بيش فعالي،   اين محور بيشترين توجه خود را به گروههاي داراي نياز خاص،

  .كودكان مناطق دور افتاده و حاشيه اي به لحاظ مسائل تبعيض آميز معطوف خواهد داشت

علمي و فرهنگي و نيز  آيسسكو به برگزاري دوره ها و گارگاههاي آموزشي در داخل نهادهاي آموزشي، 

  .دس شريف و فلسطين به طور اعم ادامه خواهد داد برگزاري سيمنهارها و همايشهايي درباره مسائل ق

بين  و اسالمي عربي ذيصالح همه اين برنامه با هماهنگي و مشاوره با مسئولين ذيربط در فلسطين و سازمانهاي

  . المللي اجرا خواهد شد 
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علمي و فرهنگي در كشورهاي عضو  بهبود عملكرد موسسه هاي آموزشي، : 1نتيجه مورد انتظار 
  داراي شرايط خاص 

 شاخصهاي سنجش شاخصهاي عملكرد

ظرفيت سازي نيروهاي انساني در بخش برخوردار  •
  از اولويت 

توسعه زير ساختار و تجهيزات فني موسسه هاي  •
  علمي و فرهنگي در شرايط خاص  آموزشي، 

حصول اطمينان در دسترسي به آثار مرجع در حوزه  •
  علمي و فرهنگي   هاي مرتبط آموزشي،

منطقه اي  تحكيم هماهنگي و مشاوره با شركاي ملي،  •
و بين المللي درباره موسسه هاي كشورهاي عضو 

 خاص  داراي شرايط

 آموزش براي كارگاه و آموزشي دوره 12ري برگزا •

علمي و  ،  هاي آموزشي حوزه در سرپرستان و مربيان
فرهنگي در جهت منافع موسسه هاي ذيربط در 

  كشورهاي عضو 
ارائه حمايتهاي مالي و فني به موسسه هاي ذيربط  •

 براي بهبود ارائه خدمات آنها 

تحقيقات و گزارشهاو نيز نوارهاي  انجام مطالعات،  •
شنيداري و فيلمهاي مستند درباره مسائل  ديداري، 

برخوردار از اولويت در جهت منافع موسسه هاي 
 مذكور 

سمپوزيومها و گردهمايي   برگزاري همايش هاي، •
اطالع رساني براي هماهنگي و تجميع تالشها، 

س سازي يكپارچگي مواضع و مشاركت در حسا 
 درباره موضوعات مربوط
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  پروژه هاي تخصصي خارج از شمول بودجه
اسالمي و بين المللي دنبال شده نتايح مهمي در  رويه هايي كه تاكنون در تقويت همكاري با سازمانهاي عربي، 

سازمان از طريق اين همكارهاي به ايجاد يك شبكه مشاركت مبادرت ورزيده كه سهم شايان . برداشته است 

  . ز كشور هاي عضو داشته استتوجهي در گسترش دسترسي و تحقق اجراي فعاليت هايش در درون و خارج ا

مديريت كل آْيسسكو در قالب طرح عمل هاي پيشين خود بر همكاري دو و چند جانبه با شركاي خود بعنوان 

اين روش . بخشي از برنامه ها و بودجه مصوب ساالنه و سرمايه گذاري مشترك اين برنامه ها تمركز داشته است

مضاعف شدن تعداد و افزايش سطح  ها و برنامه ها و در نتيجه ،در كاهش هزينه هاي مالي و اجراي فعاليت 

جدول زماني تصويب برنامه ساليانه و بودجه سازمان كه با الگوهاي   با اين حال،.است موثر بودهاجراي آنها 

افزون بر . بيروني مطابقت ندارد همواره اجراي برنامه هاي و بودجه اختصاصي در آغاز سال را مختل كرده است

نظم به جهت تغيير تعداد آنها در خالل نشستهاي مشترك با ساير سازمانها و مبرنامه هاي زمان بندي شده و  ين ،ا

  .ستند ينهادها در طول سال بدرستي قابل كنترل ن

برنامه براي اجراي چنين  مهم شايان ذكر است كه شرايط و مقررات وضع شده از سوي موسسه هاي بين المللي

با توجه به اين  .ها ومراحل ارائه شده از مقررات مالي و اداري آيسسكو همخواني مستمر نداردهايي با شيوه 

سازمان در اين طرح عمل طرحهاي  سابقه و در تالش براي تنوع بخشي و بهبود شيوه ها و ابزارهاي مشاركت، 

د جامعي نسبت به از ويژگيهاي اين طرح ها رويكر .تخصصي خارج از شمول بودجه مصوب را گنجانده است

ي و يانعطاف پذيري در مراحل اجرا پوشش جغرافيايي گسترده اي از طرحهاي ذيربط ، طرح مسائل مربوط ،

  . كنترل آسان شيوه هاي و مراحل اداري و مالي خواهد بود

ت اگر چه فهرست حوزه ها و طرحهاي انتخابي محدود نخواهد بود و با توجه به اينكه اين اولين طرح عملي اس

ت ارائه شده ذيل ويژگيهاي كلي و اهداف اين پروژه هارا ااطالع كه چندين پروژه ه در آن گنجانده مي شود ،

  .بطور مختصر در اختيار قرار مي دهد و ساختار نهايي آنها با توافق شركاي ذيربط مشخص خواهد گرديد

متمركز خواهد بود ) ديني(زشهاي اصيل در حوزه آموزش، اين طرح ها يا پروژه ها بر ترويج انواع و اقسام آمو

و كاهش نرخ  2015كه موجب تقويت تالش كشورهاي عضو در تحقق اهداف آموزشي براي همه تا سال 

توجه ويژ ه اي نيز به توسعه كاربرد فناوري هاي نوين در حوزه آموزش .بيسوادي و ترك تحصيل خواهد شد
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پروژه هاي عمده اي به هدف ترويج استفاده از انرژي  در خصوص حوزه علوم ،.بطور اعم مبذول خواهد شد

ايجاد شبكه هاي محققان علوم و نو آوري، مديريت منابع آب،  هاي تجديد پذير و دوستدار محيط زيست ،

تقويت سياستهاي ملي مربوط به امور جوانان و حمايت از طرحهاي در آمدزاي كوچك بويژه براي جوانان و  

با توجه به توجه ويژه سازمان به حفاظت از ميراث مادي  در خصوص حوزه ي فرهنگ ،. زنان تدوين خواهد شد 

بويژه  اين پروژه ها به تقويت تالشهاي ملي و بين المللي براي حفاظت از عناصر مختلف اين ميراث ، و معنوي، 

مستقيم توسعه  ميراث در معرض خطر نابودي و آموزش نيروي انساني شاغل در صنايع فرهنگي با توجه به نقش

آيسسكو در تداوم تالشهاي خود در جهت گفتگوي فرهنگها و  ،افزون بر اين. اي آنها مبادرت خواهند كرد

معرفي   تمدنها، طرحهاي منسجمي را با هدف تقويت حضور جهان اسالم در طرحهاي مرتبط بين المللي، داحات

صلح و امنيت طراحي  ر القاي فرهنگ عدالت، سيماي واقعي اسالمي و مسلمان و نشان دادن سهم مسلمانان د

ديداري و شنيداري به صورت بهينه  از فناوري هاي نوين نوشتاري،  در خصوص حوزه ارتباطات، .خواهد كرد

دستاوردهاي مهم مسلمانان  استفاده خواهد شد تا جايگاه تمدن اسالمي در عرصه هاي بين المللي تقويت شود ،

شبكه نتشرگرددوجايگاهي مجازي و مچاپ و علوم و فرهنگ  وزه هاي آموزش،در گذشته و عصر حاضر در ح

  .هاي الكترونيكي براي تسهيل تبادل تجربيات و كارشناسي ميان محققان برجسته در جهان اسالم ايجاد شود
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 برنامه هاي بخش همكاريها و روابط خارجي
  بودجه  محورها الويتهاي مختص به اين بخش

  )دالر(
 بودجه كلي
الويتهاي 

مختص به اين 
  بخش

 بودجه كل 

 :محور اول –الويت بخش 
تحكيم همكاري و مشاركت با 
سازمانهاي ملي، منطقه اي و بين 
المللي و نهادهاي دولتي و 
غيردولتي، موسسه هاي مالي و 
اهدا كنندگان كمك هاي مالي و 

  بخش خصوصي

تحكيم همكاري و-1
مشاركت با سازمانهاي 

 دولتي
ي و مشاركت توسعه همكار -2

با سازمانهاي غير دولتي و 
 بخش خصوصي

 

621،210،25  
  

621،210،25  

  
5/1،242،420  

  

 :محور دوم –الويت بخش 
افزايش ابعاد توسعه اي اقدامات 
تخصصي انسان دوستانه در جهان 

  اسالم 

تحكيم نقش آيسسكو در-3
اقدامات مشترك انسان 

 دوستانه اسالمي 
توسعه خدمات آموزشي  -4

فرهنگي در علمي و 
كشورهاي عضو با شرايط 

 خاص

25/621،210  
  
  

25/621،210  

  
5/1،242،420  

  
2،484،841 

  

  جزئيات اقالم  مالي
  )حقوق و مزايا( مديريت همكاريهاي و روابط خارجي 

 آمريكا جمع بر حسب دالر 2015 سال سوم 2014سال دو م 2013سال اول اقالم

 585028 217199 190864 176965 حقوق پايه

 259794 90393 86089 83312 مزايا

 69508 24185 23033 22290 تامين اجتماعي

 100783 35066 33397 32320 پستهاي جديد

 1015113 366843 333383 314887 جمع كل
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  اطالعات و مستند سازي مركز برنامه ريزي ،) 6
  2013-2015مستند سازي براي سال هاي اطالعات و  زمينه و اهداف كلي مركز برنامه ريزي ،) 1-6

پيگيري و ارزيابي و تاثير مستقيم آنها بر اهداف تعيين شده و با آگاهي از  با توجه به اهميت فرآيند برنامه ريزي ،

ضرورت ارائه اطالعات آماري ميداني درباره نيازهاي كشورهاي عضو در حوزه هاي كاري آيسسكو بخشي از 

تقويت سازو  2013-2015رح عمل هاي سازمان با اين نيازها بوده و در طرح عمل وظايف اين مركز تطبيق ط

محور از طريق افزايش ظرفيتهاي حرفه اي در طراحي طرحهاي درون بخشي  –كارهاي برنامه ريزي بخش 

ي اطالعات و مستند سازي در صدد تقويت ابزارها مركز برنامه ريزي،  .است بوده مطابق با استانداردهاي علمي

ارزيابي داخلي و خارجي فعاليت هاي و پروژ ه هاي آيسسكو از طريق فعاليت هاي آموزشي براي كاركنان 

با عنايت به اهميت علوم رايانه در تحقق مسئوليتهاي آيسسكو .اجرايي در بخشها و مديريتهاي مختلف خواهد بود

وري هاي اطالعات و ارتباطات براي تاكيد مركز بر بهر ه گيري از فنا فرهنگ و ارتباطات،  علوم،   در آموزش،

كو در سراسر جهان اسالم و تداوم تماس با كشور هاي عضو براي رفع سبيشتر بر فعاليت ها و برنامه هاي آيس

 معرفيآيسسكو از طريق سايت اينترنتي خود به .متمركز خواهد بود سازمان نيازهاي آنان در حوزه صالحيتهاي

ترويج ارزشهاي فرهنگي اسالم و مقابله  ائه اطالعات درست درباره اسالم ومسلمانان، ار فرهنگ و تمدن اسالمي، 

اين مركز همچنين به گسترش حوزه فعاليت . با جبهه گيري هاي خصمانه و بد جلوه دادن اسالم ادامه خواهد داد

فرهنگ و  علوم،   محور با ارائه اطالعات دقيق آماري درباره شرايط آموزش، –هاي ميداني و مطالعات بخش 

موانع فراروي  ترويج بيشتراين حوزه  هدف همچنين شناسايي . ارتباطات در كشورهاي عضو خواهد  پرداخت

ذيربط براي كمك به تدوين طرحهاي آنها بگونه اي است كه ها، تحليل داده ها و تبادل آنها با مديريتهاي 

ر تداوم تالشهاي خود در اين جهت برنامه ويژ ه اي اين مركز د. پاسخگوي نيازهاي مبرم كشورهاي عضو باشد 

را براي دريافت اطالعات آماري به طور مستقيم از كميسيونهاي ملي از طريق لينك ويژه اي از سايت آيسسكو 

اجرا خواهد شد به كاهش وقت و تالش  2013-2015اين برنامه كه در اولين سال طرح . طراحي خواهد كرد

  .العات دقيق و به موقع از مراجع ذيصالح كشورهاي عضو كمك خواهد كرد مورد نياز براي كسب اط
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توجه ويژه اي نيز به ارتقاء اقدامات مركز در زمينه انتشار مستند سازي و بايگاني از طريق تجهيزات پيشرفته 

ء كيفيت و هدف نهايي از اين اقدام ارتقا) باآموزشهاي الزم براي استفاده از اين تجهيزات مبذول خواهد شد (

  .توزيع گسترده نشريات و اسناد الكترونيكي و بايگاني اسناد آيسسكو خواهد بود 

پيگيري و ارزيابي فعاليت  بهبود برنامه ريزي درون بخشي ،: محور يك  –الويت بخش ) 2-6
  هاي آيسسكو

فعاليت پيگيري وارزيابي  عني بهبود برنامه ريزي درون بخشي،محور ي –كارهاي مركز حول دو اولويت بخش 

چالش هاي ارتباطات و فناوري و ادغام در  هاي آيسسكو و قراردادن مركز در جايگاهي براي بررسي اطالعات ،

  .بنيان برنامه ريزي خواهد شد  –جامعه دانش 

از . قعيت مورد هدف آن بستگي دارد توفيق يا شكست طرح عمل بيش از هر چيزي بستگي به ميزان بازتاب وا

آمار و بانكهاي اطالعاتي مطمئن استوار بوده و در عين حال از منابع موجود  طرح عمل بايد بر مطالعات ، اين رو، 

فرآيند هاي ارزيابي و پيگيري نيز كه در دو مرحله . سازماني و فني براي اجراي آن استفاده كند مالي،  انساني، 

ارزيابي نتايج و اثرات و شناسايي نقاط قوت و ضعف هستند از اهميت  ان از تحقق اهداف، مهم حصول اطمين

  . مشابهي برخوردارند

آيسسكو همواره با برنامه ريزي در طول طراحي و با استفاده از فرآينده هاي پيگيري و ارزيابي در خالل اجرا و 

  .پس از آن اين چشم اندازي راهبردي را رعايت كرده است 

به تالشهاي خود براي تدوين و تنوع بخشي روشهاي برنامه  2013 – 2015آيسسكو در طرح عمل  ر اين راستا،د

ريزي راهبردي براي برنامه هاي خود ادامه خواهد داد و فعاليت هاي اجرا شده را با طرحها و پروژه هاي ملي 

آيسسكو همچنين راهكارهايي .تنظيم خواهد كرد 2010-2018كشورهاي عضو و رهنمودهاي طرح ميان مدت 

  .را براي همگامي با پيشرفتهاي جديد و نيازهاي كشورهاي عضو تهيه خواهد كرد

  افزايش ظرفيتها در برنامه ريزي راهبردي درون بخشي : محور يك) 1-2-6
آمار  ارائه مطالعات و راهنماهاي راهبردي آيسسكو در قالب اين محور درصدد بهنگام سازي بانكهاي اطالعاتي ،

فرهنگي و ارتباطات كشورهاي عضو با تاكيد بر  علمي،  و بانكهاي اطالعاتي جديد درباره وضعيت آموزشي، 

آيسسكو با قرار دادن اين اطالعات در اختيار كاركنان خود و قادر . شرايط مسلمانان خارج از جهان اسالم است
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بهتر به نيازهاي كشورهاي عضو  و مسلمانان خارج  ساختن آنها به برنامه ريزي فعاليت ها براي پاسخگويي هر چه

  . از جهان اسالم در پي بهبود عملكرد آنهاست 

  
  فرهنگي و  علمي ،  تامين مطالعات ميدان درباره وضعيت آموزشي ،: 1نتيجه مورد انتظار 

  ارتباطاتي و چالشهاي جاري در كشورهاي عضو
 شاخصهاي سنجش  شاخصهاي عملكرد

محور تهيه شده و در اختيار  –تعداد مطالعات بخش 

 كارشناسان مديريتهاي مختلف آيسسكو

 )يكي براي هر يك از چهار حوزه(چهار مطالعه ميداني 

  
اطالع رساني و مستند سازي افزايش توانمندي ها وظرفيتهاي متخصصان در هر يك از  هدف مركز برنامه ريزي ،

  . ا در برنامه ريزي راهبردي درون بخشي است مديريتها و توسعه مهارتهاي آنه

  توسعه مهارتهاي كارشناسان آيسسكو در برنامه ريزي راهبردي درون بخشي : 2نتيجه مورد انتظار 

 شاخصهاي سنجش  شاخصهاي عملكرد 

برگزاري كارگاههاي آموزشي درباره برنامه ريزي

راهبردي درون بخشي براي مجريان و كارشناسان 

 آيسسكو 

برگزاري نه كارگاه آموزشي درباره برنامه ريزي 

راهبردي درون بخشي براي مجريان و كارشناسان 

 آيسسكو 

 

 كشورهاي در فرهنگ و ارتباطات ، معلو  تهيه اطالعات آماري درباره آموزش،: 3نتيجه مورد انتظار 
  عضو

 شاخصهاي سنجش  شاخصهاي عملكرد

 ايجاد يك بانك اطالعات آماري درباره آموزش تعداد بانكهاي اطالعات آماري ايجاد شده
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  افزايش ظرفيتها در فرآيند پيگيري و ارزيابي برنامه ها و پروژه ها: دومحور ) 2-2-6
طرحهاي خود به برنامه ها و  آيسسكو در پي توسعه  و تنوع بخشي بيشتر و ايجاد سازو كارهاي ارزيابي فعاليتها ،

منظور سنجش اثر بخشي برنامه هاي اجرا شده و ميزان پاسخگويي آنها به نيازها و الويتهاي كشورهاي عضو و 

  .مسلمان خارج از جهان اسالم خواهد بود 

اطالع رساني و مستند سازي پرسشنامه هايي را براي ارزيابي تهيه و به  مركز برنامه ريزي ، در اين راستا ،

كميسيونهاي ملي كشورهاي عضو ارسال خواهد كرد و همچنين دوره هاي آموزشي براي كارشناسان نظارت و 

واهد ديد و به تالشهاي بهبود عملكرد ساير ذينفعان با ارائه شاخصهاي دقيق براي ارتقاء برنامه ريزي تدارك خ

مركز همچنين سازو كارهاي ارزيابي مستقلي را از طريق گسيل كارشناسان خارجي متخصص . ادامه خواهد داد 

  . براي بازديد ميداني و تهيه گزارشهاي ارزيابي درباره كيفيت فعاليت ها و اثر بخشي آنها تهيه خواهد كرد 

ي آيسسكو در خصوص گسلي معلمان و اساتيد به مدارس و دانشگاههاي مسلمانان ارزيابي اثر بخشي برنامه ها

مركز سواد آموزي منطقه اي نيجر ونيز فعاليت هاي متمركز بر  برنامه مراكز مطالعه ، خارج از جهان اسالم ،

  .شد  تدوين زبان عربي بعنوان زبان خارجي در كشورهاي عضو و جوامع و اقليتهاي مسلمانان انجام خواهد

سازو كارهاي ارزيابي داخلي نيز از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي براي مديران مديريت كل آيسسكو و 

  .كميسيونهاي ملي كشورهاي عضو انجام مي پذيرد 

  تدوين سازوكارهاي پيگيري و ارزيابي فعاليتها، برنامه ها و طرحها: 1نتيجه مورد انتظار 
  شاخصهاي سنجش شاخصهاي عملكرد

عداد دوره هاي آموزشي براي ترويج فنون ت •
 ارزيابي مديران و مجريان آيسسكو

تعداد پرسشنامه هاي طراحي شده براي ارزيابي  •
 اثرات

 تعداد نرم افزارهاي ارزيابي •

تعداد كتايچه هاي راهنماي روشهاي ارزيابي  •
  برنامه ها 

 سه پرسشنامه  •

 خريد يك نرم افزار ارزيابي •

در خصوص ارزيابي برگزاري نه دوره آموزشي  •
 برنامه ها براي مديران و مجريان آيسسكو 

تهيه دو كتابچه راهنما درباره روشهاي ارزيابي اثر  •
  بخشي 
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تعيين جايگاه مركز برنامه ريزي، اطالع رساني و مستند سازي آيسسكو براي   :دومحور  -الويت بخش) 3-6
  بنيان –بررسي چالشهاي اطالعات، ارتباطات و فناوري و بهره گيري از آنها در جامعه دانش 

بهره گيري از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات چالش عمده اي براي كشورهاي عضو به شمار مي آيد چرا كه 

اربرد آنها در بخشهاي مهم توسعه فراوان است كه بيسوادي گسترده الفبايي ، كاربردي و ديجيتالي، فقر موانع ك

لجام گسيخته و سرمايه گذاري اندك در آموزش عالي و تحقيقات علمي، كمبود متخصصان فناوري اطالعات 

  .و ارتباطات و زير ساختهاي اساسي ناكافي از آن جمله است

ت كه به شكاف فزاينده ديجيتالي ميان ملتهاي غني يعني توليد كنندگان و اولين مصرف شرايط بگونه اي اس

  .كنندگان فناوري هاي جديد و كشورهاي فقير كه اغلب مصرف كننده هستند ، منجر شده است

بر ضرورت كاهش شكاف ديجيتالي ميان كشورهاي غني و ) 2005ژنو، تونس (اجالس سران جامعه اطالعات 

د مجدد داشته اند و متعهد شدند فناوري هاي پيشرفته را درهمه ابعاد زندگي در خدمت بشريت قرار فقير تاكي

تاكيد يكساني نيز بر ضرورت ايجاد جامعه جامع اطالعاتي معطوف شد كه هدف عمده آن استفاده از همه . دهند

  .منابع براي ارتقاي توسعه پايدار افراد و بهبود شرايط زندگي آنان است

سكو با آگاهي از مسئوليت هماهنگي اقدامات اسالمي در حوزه هاي آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات با آيس

تمركز در طرح عمل هاي خود و از طريق مديريت فرهنگ و ارتباطات و مركزي برنامه ريزي ، اطالع رساني و 

اي عضو در تعامل سياستهاي و مستند سازي بر اجراي فعاليتها و برنامه هايي با هدف حمايت از تالش كشوره

آيسسكو . طرحهاي داخلي با توسعه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و ظرفيتهاي مربوط تاكيدد داشته است

را تدين كرده است كه بستري را  "راهكار توسعه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در جهان اسالم "همچنين 

المي به لحاظ فناوري فراهم مي سازد و راه حلهايي را براي توسعه براي ارزيابي چالشهاي فرا روي كشورهاي اس

  .فناوري هاي اطالعات و ارتباطات پيشنهاد مي كند

مركز برنامه ريزي، اطالع رساني و مستند سازي كه مسئوليت جنبه هاي فني اجراي راهكار را بعهده دارد با 

در . راه اندازي كرده است  "مجالس "خانه ديجيتالي همكاري يونسكو درگاهي اينترنتي را براي دسترسي به كتاب

اين پروژه مجموعه گسترده اي ازكتابها و ساير مطالب به زبان عربي در حوزه هايي چون علوم، هنر و دانش قابل 
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اين مركز همچنين همه منابع الزم را براي كشورهاي .دسترسي و تبادل براي گروه كثيري از مخاطبين است 

  .راي خريد رايانه و تجهيزات فناوري اطالعات و ارتباطات فراهم مي كندعضو نيازمند ب

مركز مورد اشاره با همكاري مديريتهاي مختلف آيسسكو دوره هايي را براي مديران و مجريان ايسسكو در 

 زمينه رايانه و مهارتهاي نرم افزاري استفاده از كتابخانه و همچنين تربيت نيروي انساني در كشورهاي عضو

برگزار مي كند و در تهيه تجهيزات فناوري اطالعات و ارتباطات و ارائه كمك هاي فني در خصوص نگهداري 

  .از رايانه هاي موجود و خريد آخرين مدلها ياري مي رساند

آيسسكو در راستاي اين ديدگاه آينده نگر و بهره گيري بهينه از فناوري هاي نوين بويژه اتوماسيون اسناد و 

از طريق مركز برنامه ريزي، اطالع رساني و مستند سازي خود  2013-2015خشي از طرح عمل سه ساله بعنوان ب

سازوكارهاي كتابخانه خود، بهبود شيوه هاي مستند سازي و بايگاني، توسعه مهارتهاي كاركنان  به ارتقاء

. ني نوين اقدام خواهد كردبصري ، افزايش عملكرد آنها و خريد تجهيزات ف–كتابخانه، بايگاني و واحد سمعي 

آيسسكو همچنين به تالش خود براي خريد جديدترين تجهيزات چاپ و نرم افزار براي همگامي هرچه بهتر با 

  .استانداردهاي بين المللي چاپ كتاب ادامه خواهد داد
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  ترويج خدمات اطالعات و ارتباطات درگاه اينترنتي آيسسكو : سهمحور ) 1-3-6
مركز برنامه ريزي "نقش آن در پوشش خبري و مستندسازي، و اهميت پورتال اينترنتي آيسسكوبا توجه به 

به توسعه پورتال سازمان نه تنها از طريق بهينه سازي  2013 -2015در بازه زماني  "اطالع رساني و مستندسازي

نتي اسالمي مباردت خواهد مداوم آن براي دستيابي گسترده مخاطبين بلكه با مرتبط كردن آن با سايتهاي اينتر

افزون بر اين، مركز در همايشها و رخدادهاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات كه در سطوح . ورزيد 

كشورهاي عربي، اسالمي و بين المللي شامل جلسات هماهنگ كنندگان كشوري براي ايجاد شبكه پان اسالمي 

  .تحقيقات و آموزش شركت خواهد كرد

به هنگام سازي و توسعه داده هاي موجود در سايت آيسسكو به لحاظ شكل و محتوا از طريق مركز همچنين 

ايجاد پنجره هاي جديد، پيوند به سايتهاي مختلف اسالمي برخوردار از عاليق مشترك مثل سازمان همكاريهاي 

تحد و غيره دنبال اسالمي، كشورهاي عضو اتحاديه عرب و نهادهاي وابسته به آن ، آژانس هاي سازمان ملل م

  .خواهد كرد

در سايت و پوشش ) كتابها، مجالت، خبرنامه ها و كتابچه ها(مركز همچنين به بارگذاري نشريات آيسسكو 

رسانه اي همه فعاليتها و كنفرانس هايي كه توسط آيسسكو در جهت منافع كشورهاي عضو و همچنين جوامع و 

اي انگليسي، عربي و فرانسه براي خوانندگان، محققان و دانشجويان اقليتهاي مسلمان به صورت رايگان و به زبانه

دادها ديجيتال در سايت آيسسكو نيز به منظور تاكيد بيشتر بر  –تالش براي تنوع بخشي درون .خواهد پرداخت 

تنوع فرهنگي كشورهاي عضو، بهنگام سازي اطالعات موجود و تهيه بانك هاي جديد اطالعاتي و آمار ادامه 

  .هد يافتخوا

مركز همچنين بر حصول اطمينان از استفاده بهينه از سخت افزارها و نرم افزارها در آيسسكو، جلوگيري از 

سرقت ادبي و حمالت سايبري تمركز خواهد كرد كه هدف نهايي آن تقويت اطمينان خاطر كاربران در فناوري 

  .نوين، بويژه ميان كودكان و جوانان خواهد بود

   



١۶٧ 
 

ايجاد سه پايگاه داده هاي اطالعات قابل دسترسي از طريق سايت : 1انتظار نتيجه مورد 
  آيسسكو در باره آموزش، علوم ، فرهنگ و ارتباطات در كشورهاي عضو

  شاخصهاي سنجش شاخصهاي عملكرد
گردآوري داده هاي آماري از طريق سايت  •

آيسسكو درباره آموزش، علوم، فرهنگ و 
  ارتباطات در كشورهاي عضو

  ميزان استفاده از كارشناسان و كاركنان آيسسكو 

حمايت از تالشهاي كشورهاي عضو در زمينه فناوري هاي اطالعات و : چهارمحور ) 2-3-6
  ارتباطات 

آيسسكو در قالب اين محور در نظر دارد از كشورهاي عضو در زمينه ايجاد زيرساخت هاي فناوري اطالعات و 

در اين راستا، دوره هايي آموزشي براي متخصصان . فني حمايت نمايدآموزش نيروي انساني متخصص و 

فناوريهاي اطالعات و ارتباطات براي استفاده بيشتر و بهتر از پوشش رسانه اي نوين توسعه مهارتهاي فني مربوط 

 نهابخاكت كشورهاي عضو نيازمند از تجهيزات سخت افزاري و منافع نرم افزاري براي استفاده. برگزار خواهد شد

اي برخوردار خواهند شد و كارشناسان اين كشورها از فرصت شركت در رخدادهاي ملي، منطقه اي و بين 

  .المللي بهره مند خواهند گرديد

  افزايش ظرفيت سازي فناوري اطالعات و ارتباطات در كشورهاي عضو : 1نتيجه مورد انتظار 
  شاخصهاي سنجش  شاخصهاي عملكرد

زشي مربوط به فناوري تعداد كارگاههاي آمو •
اطالعات و ارتباطات براي مديران و مجريان 

 كشورهاي عضو 

تعداد كشورهاي برخوردار شونده از  •
  حمايتهاي فني و تجهيزات رايانه اي 

كارگاه آموزشي فناوري  9برگزاري  •
اطالعات و ارتباطات براي مديران و مجريان 

 كشورهاي عضو

  كشور 15 •

  و تجهيزات چاپ، مستندسازي، نشر و توزيع آيسسكو  اطالعات الكترونيكيظرفيتهاي : پنجمحور )3-3-6

برنامه ريزي مستند سازي و اطالع رساني آيسسكو به منظور همگامي با پيشرفتهاي شگرف در فناوري هاي نوين 

 يران متخصص، مهندسان و تكنسين هاي خود در ارائه آموزشهاي عملي براي ساير كارشناسان و كاركنانداز م
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آيسسكو براي استفاده بهينه از آخرين نرم افزارهاي بهنگام شده، كتابخانه ها و فناوري هاي رايانه و بهبود 

  .مهارتهاي فني آنان در اين حوزه بهره گيري خواهد كرد

مركز همچنين به خريد سخت افزارها و نرم افزارهاي نويني كه به بهترين وجه نيازها و حجم كار آيسسكو را 

اين مركزي به پيگيري تعمير و نگهداري سخت افزارهاي سازمان از طريق . ازد خريداري خواهد كردمرتفع س

تمديد قراردادهاي نگهداري با شركت هاي ذيربط، عالوه بر ارتقاء نرم افزارها براي پاسخگويي بهينه به 

  .پيشرفتهاي جديد و بهبود عملكرد خواهد پرداخت

  نمندي هاي كاركنان آيسسكو در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات تقويت توا: 1نتيجه مورد انتظار 

  شاخصهاي سنجش شاخصهاي عملكرد
تعداد دوره هاي آموزشي فناوري اطالعات براي  •

 كاركنان آيسسكو 

پيشبرد و بهنگام سازي تجهيزات الكترونيكي و  •
  اطالعاتي آيسسكو 

دوره آموزشي فناوري اطالعات  12برگزاري  •
 براي كاركنان آيسسكو 

خريد تجهيزات جديد اطالعات مورد نياز براي  •
  پيشبرد كار آيسسكو 

بين  آيسسكو در تالش مداوم براي مطابقت فرايندهاي طراحي و چاپ نشريات خود با استانداردهاي فناوري

. ين مدل همراه با ماشينهاي نوين فتوكپي اقدام خواهد كردالمللي به خريد سخت افزار و نرم افزارهاي آخر

سازمان همچنين به تقويت توانمندي و ظرفيتهاي كاركنان چاپخانه هاي خود اقدام خواهد كرد كه اين امر از 

طريق برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي براي شركت آنان در نمايشگاهها و رخدادهاي بين المللي درباره 

حصول اطمينان از تعمير و نگهداري تجهيزات موجود . هاي چاپ و نشر و طراحي انجام مي پذيردآخرين پيشرفت

از طريق تمديد قراردادهاي نگهداري با شركت هاي مربوط عالوه بر بهبود شرايط صحافي كتب و تداركات 

  . مورد نياز از ديگر تمهيدات آيسسكو خواهد بود

  كاركنان واحد چاپ و نشر آيسسكو  تقويت ظرفيتهاي: 2نتيجه مورد انتظار 
  شاخصهاي سنجش شاخصهاي عملكرد

تعداد دوره هاي آموزشي براي كاركنان واحد  •
 چاپ و نشر آيسسكو 

برگزاري شش دوره آموزشي براي كاركنان چاپ  •
  و نشر و ماشين نويسي آيسسكو 
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با تاكيد بر تقويت همكاري و برقراري آيسسكو ضمن تداوم ارتقاء نظام كتابداري خود براي ارائه بهينه نشريات 

ارتباط نه تنها با كشورهاي عضو بلكه با ساير نهادهاي ذيربط در جهان به نوين سازي ابزارهاي كتابخانه اي خود 

راه اندازي  بامستند سازي ديجيتالي مطالب خود  ،در عين فهرست بندي، طبقه بندي، فهرست گذاري موضوعي

براي نيل به اين هدف، كاركنان كتابخانه . گسترده و رايگان خواهد پرداخت اطالعات براي ارائه سايت اينترنتي

آيسسكو آموزشهاي مستندسازي نوين ديجيتالي را با همكاري كتابخانه اسكندريه مصر و كتابخانه ملي مغرب 

  . خواهند گذراند

اي عضو بر ترويج مبادله و آيسسكو براي تقويت همكاري با كتابخانه هاي ملي و مراكز مستندسازي كشوره

اعطاي نشريات و مطالب اطالعاتي و نيز برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان شاغل در اين موسسه ها 

يك كتابخانه ديجيتالي را به  ساي تاسيرتاكيد خواهد كرد تا عناصر اساسي، سازوكارها و مهارتهاي مورد نياز ب

  .آنها معرفي كند

مجموعه هاي كتابخانه اي خود به خريد كتابهاي مرجع بويژه آخرين نسخه ها و آبونمان آيسسكو براي تقويت 

سازمان همچنين به گسترش حضور كتابخانه خود در جهان اسالم و . شدن به نشريات جديد مبادرت خواهد كرد

  .فراتر از آن از طريق مشاركت در نمايشگاه هاي جهاني كتاب خواهد پرداخت 

نگهداري بهينه آثار و بايگاني خود سيستم ميان مدت و دراز مدت ضد آب خود را براي  آيسسكو به منظور

گردآوري، طبقه بندي و ديجيتالي كردن همه اسناد موجود روي لوحهاي فشرده براي دسترسي آسان آنها ايجاد 

و مجموعه هاي  موزشهاي الزم براي مستند سازي بدين منظور كارشناسان مسئول بايگاني اسناد آ. خواهد كرد

ي بين المللي خواهند گذراند و دراين راستا از مجريان و مديران متخصص جديد دكتابخانه اي را طبق استاندار

  .در مراكز بايگاني استفاده خواهد شد
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  افزايش ظرفيتهاي نگهداري كتابخانه و بايگاني : 3نتيجه مورد انتظار 
  شاخصهاي سنجش  شاخصهاي عملكرد

 ت با كتابخانه هاي جهان ارتقاء مشارك •

آموزش كاركنان كتابخانه و خدمات بايگاني  •
 آيسسكو 

  مشاركت درنمايشگاه معتبر جهاني كتاب  •

تبادل نشريات و اطالعات با سه كتابخانه منطقه اي  •
 و بين المللي 

برگزاري سه دوره آموزشي براي كاركنان شاغل  •
 در كتابخانه و خدمات بايگاني آيسسكو 

مايشگاه بين المللي كتاب و ن 9شركت در  •
  رخدادهاي انتشاراتي  

آيسسكو اهميت بسياري به توزيع مطالب خود در زمينه هاي آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات ميان گستره 

در اين راستا، سازمان در نظر دارد واحدي را . وسيعي از مخاطبان شامل دانشجويان، اساتيد و محققان مي دهد

اين كار نه تنها توزيع را با . تمركز بر توزيع ايجاد كند كه وظيفه آن را چندين توزيع كننده بعهده داشته اند ايبر

 ون به صرفه بودن كمك يك بودجه واحد متمركز مي كند بلكه با پيشگيري از موازي كاري به قابليت و مقر

  .مي كند

  ريات آيسسكوعمليات منطقي فرآيند توزيع نش:  4نتيجه مورد انتظار 
  شاخصهاي سنجش شاخصهاي عملكرد

  نشريه در ماه  15توزيع رايگان  •  تعداد نشريات مورد توزيع در ماه   •
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  برنامه هاي مركز برنامه ريزي ، اطالعات و مستند سازي

الويتهاي مختص به اين 
  بخش

بودجه   محورها
  )دالر(

بودجه 
كلي 

الويتهاي 
 اختصاصي

  بودجه كل 

 :محور اول–الويت بخش 
بهبود برنامه ريزي بخشي، 

پيگيري و ارزيابي فعاليتهاي 
  آيسسكو 

ايجاد و افزايش ظرفيتها در برنامه -1
 ريزي راهبردي بخشي 

ايجاد و افزايش ظرفيتها در  -2
پيگيري و ارزيابي برنامه ها و 

  پروژه ها 

75،000  
  

75،000  

  
150،000  

  
  
  
  
  
  

793،422  
  :محور دوم–الويت بخش 

مركز برنامه ريزي، استقرار 
اطالعات و مستندسازي در 

جايگاهي براي بررسي 
اطالعات،  چالشهاي

ارتباطات و بهره گيري از 
  محور -آنها در جامعه دانش

  

ترويج خدمات اطالعات و  -3
ارتباطات آيسسكو از طرح 

 تارنماي سازمان 

حمايت از تالش هاي كشورهاي  -4
عضو در زمينه فناوري هاي 

  اطالعات و ارتباطات

تقويت ظرفيتها وتجهيزات  -5
اطالعات الكترونيكي آيسسكو 

در حوزه چاپ، مستندسازي، 
  چاپ و نشر

83،422  
  
  

210،000  
  
  
  
  

350،000  

  
  
  
  
  
  

643،422  

  جزييات اقالم مالي

  )حقوق و مزايا(مركز برنامه ريزي، اطالع رساني و مستندسازي 
 حسب دالر جمع بر  2015سال سوم  2014سال دوم 2013سال اول  اقالم

  حقوق پايه 
  مزايا

  تامين اجتماعي
  پستهاي جديد

371299 
216642  
53278  
25616  

383604 
208863  
55054  
26470  

412869  
219306  
57807  
27794  

1167702  
644811  
166139  
79880  

  2058532  717776 673991 666765  جمع كل
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  فصل سوم
  هزينه هاي مشترك

  جزييات اقالم مالي     
  هاي عملياتيهزينه  1-3

 دالر جمع برحسب  2015سال سوم   2014سال دوم 2013سال اول  اقالم
  136597  46964 45790 43861  ماموريتها

  183775  64087 61323 58365 اتوموبيل آيسسكو هزينه هاي آن
  288826  99276 96433 93118 بيمه مقر آيسسكو و هاي نگهداري هزينه

  44075  15126 14687 14262  هزينه هاي اقامت رسمي 
  2088602  722297 699261 666444 هزينه هاي عملياتي مختلف

  200000  70000 65000 65000 كمك به صندوق پايان خدمت
  2941875  1017732 982294 941050  جمع كل

  تجهيزات 2-3
 جمع برحسب دالر  2015سال سوم   2014سال دوم 2013سال اول  اقالم

  600000  204470 199680 195850  تجهيزات و لوازم اداري
  600000  204470 199680 195850  جمع كل

  )حقوق و مزايا(تبادل كارشناسي و هزينه هاي كاركنان اداري 
 جمع برحسب دالر  2015سال سوم   2014سال دوم 2013سال اول  اقالم

  180806  612350 602243 592213  حقوق پايه
  545508  195562 181631 168315 مزايا

  259914  88169 86684 85061  تامين اجتماعي
  128608  54008 38600 36000  پستهاي جديد

هاي كاركنان هزينهكارشناسي وتبادل
  اداري

20000 20000 20000  60000  

  2800836  970089 929158 901589  جمع كل 
 


