STRATEGIA UNESCO PE TERMEN MEDIU (2008/2013, 34C/4)
Aprobata de a 34 sesiune a Conferinţei Generale UNESCO
1) Program major I (Educatia) - Atingerea unei educaţii de calitate pentru toţi şi învăţarea continuă
Obiectivele programului strategic:
1: Consolidarea la nivel global a rolului UNESCO în conducerea si coordonarea EFA si acordarea de sprijin liderilor naţionali în favoarea EFA
2: Dezvoltarea politicilor, capacitatilor si instrumentelor pentru o educaţie de calitate pentru toţi si învăţare continuă, precum şi promovarea
educaţiei pentru dezvoltare durabilă.
Prioritățile sectoriale ale bieniumului:
(a) conducerea educaţiei pentru toţi (EFA), prin asigurarea coordonarii la nivel global şi asigurarea de asistenţă statelor membre pentru
realizarea obiectivelor EFA legate de educaţie şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului pe baza Planului de acţiune globală ;
(b) stimularea alfabetizarii şi educaţiei de calitate pentru toţi la toate nivelurile, formală şi non-formală de învăţare continuă, cu accent special
pe Africa, egalitatea între femei şi bărbaţi, tineri, ţările cel mai puţin dezvoltate, precum şi cele mai vulnerabile segmente ale societăţii, inclusiv a
populaţiilor indigene, şi de educaţie pentru dezvoltare durabilă.
Linii majore de actiune:
1: EFA, ca lider global - coordonarea priorităţilor Organizatiei Naţiunilor Unite în educaţie şi dezvoltarea de parteneriate solide
2: Dezvoltarea unui cadru global şi a reţelelor pentru dezvoltarea capacitatii de planificare şi gestionare a sistemelor de învăţământ
3: Promovarea dialogului politic, cercetare, stabilirea de norme şi standarde
4: Furnizarea unei capacitati de dezvoltare şi de asistenţă tehnică pentru a sprijini eforturile naţionale în îndeplinirea obiectivelor Dakar
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2) Program major II (Stiintele naturale) Mobilizarea cunoştinţelor ştiinţei si politica de dezvoltare durabilă
Obiectivele programului strategic :
3: Implicarea cunoştinţelor ştiinţifice in beneficiul mediului şi gestionarii resurselor naturale;
4: Stimularea politicilor şi consolidarea competentei ştiinţei, tehnologiei şi inovării
5: Contribuirea la actiuni de prevenire şi atenuare a dezastrelor.
Prioritățile sectoriale ale bieniumului:
(a) Promovarea cercetării şi a competentei tehnicii pentru buna gestionare a resurselor naturale in prevenirea şi atenuarea dezastrelor
(b) Consolidarea cercetării la nivel naţional şi regional şi a competenţei sistemelor de inovare, utilizarea de tehnologii ştiinţifice de reţea, şi
încurajarea dezvoltării şi implementării ştiinţei, tehnologiei şi inovării în politicile de dezvoltare durabilă şi de eradicare a sărăciei.
Linii majore de actiune:
1: Promovarea unei politici de competenţă tehnică, de cercetare, de reţea, de educaţie şi cooperare internaţională în domeniile apei, ecologiei,
ştiinţele pământului pentru consolidarea răspunderii societăţii
2: Oceanele şi zonele de coastă: îmbunătăţirea guvernării şi promovarea cooperării interguvernamentale prin cunoaşterea oceanelor şi a
serviciilor
3: Promovarea ştiinţei, cunoaşterii şi educaţiei de prevenire și atenuare a dezastrelor și creșterea la nivel naţional şi regional a ………., inclusiv
prin sprijin pentru dezvoltarea de reţele de reducere a riscurilor şi măsuri de monitorizare şi de evaluare, cum ar fi tsunami sistemele de
avertizare timpurie
4: Susţinerea ştiinţei, tehnologiei şi inovării pentru politicile de dezvoltare durabilă şi de eradicare a sărăciei, şi dezvoltarea capacităţilor în
domeniul ştiinţelor de bază, de energie şi inginerie
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3) Program major III (Stiinte Sociale si Umane) Aparitia emergentă de provocări sociale şi etice
Obiectivele programului strategic :
6: Promovarea principiilor, practicilor și normelor etice relevante pentru dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică;
7: Consolidarea relațiilor de cercetare politică în domeniul transformărilor sociale;
8: Înaintarea unei cercetări critice privind apariția problemelor etice și sociale
Prioritățile sectoriale ale bieniumului:
(a) promovarea principiilor, practicilor şi normelor etice relevante pentru dezvoltarea ştiinţifică, tehnologică şi socială ;
(b) consolidarea la nivel naţional şi regional a sistemelor de cercetare pentru a oferi o politică orientată spre studierea problemelor sociale şi
etice;
(c) contribuirea la dialogul între civilizaţii şi culturi şi la o cultură a păcii, prin filozofie, stiințe umane, buna guvernare, promovare a drepturilor
omului, şi de a lupta împotriva discriminării.
Linii majore de acțiune :
1: Promovarea eticii ştiinţei şi tehnologiei, cu accent pe cele ale bioeticii
2: Consolidarea relaţiilor de cercetare politică în domeniul dezvoltării sociale și a politicilor referitoare la educaţie fizică şi sport
3: Promovarea reflecţiei filozofice a drepturilor omului în domenii de competenţă UNESCO şi lupta împotriva rasismului şi discriminării
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4) Program major IV (Cultura) Promovarea diversităţii culturale, a dialogului intercultural, şi a culturii păcii
Obiectivele programului strategic :
9: Consolidarea contributiei culturii la dezvoltarea durabilă ;
10: Demonstrarea importanţei schimbului şi dialogului între culturi pentru coeziunie socială şi reconciliere, pentru dezvoltarea culturii păcii
11: Protejarea şi sporirea durabilă a patrimoniului cultural.
Prioritățile sectoriale ale bieniumului :
(a) Promovarea diversităţii culturale prin intermediul protecţiei patrimoniului său în diferite dimensiuni şi promovarea expresiilor culturale;
(b) Promovarea coeziunii sociale prin promovarea pluralismului, a dialogului intercultural, şi a culturii păcii, precum şi rolul central al culturii în
dezvoltarea durabilă
Linii majore de actiune :
1: Protejarea şi conservarea proprietăţii de bunuri culturale şi naturale, în special prin punerea eficientă în aplicare a Convenţiei Patrimoniului
Mondial
2: Protejarea patrimoniului viu, în special prin promovarea şi punerea în aplicare a Convenţiei din 2003 pentru Salvarea Patrimoniului Cultural
Intangibil
3: Creşterea protecţiei obiectelor culturale, a luptei împotriva traficului ilicit cu ele şi dezvoltarea muzeelor, în special în ţările în curs de
dezvoltare
4: Protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, prin punerea în aplicare a Convenţiei din 2005 şi dezvoltarea industriilor creative şi
culturale
5: Promovarea înțelegerii și dezvoltării dialogului intercultural și a păcii.
6: Integrarea în cadrul politicilor naţionale a legăturii între diversităţi culturale, a dialogului intercultural şi dezvoltarea durabilă
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5) Program major V (Construirea de cunoştinţe, inclusiv prin intermediul societăţilor de informare şi de comunicare)
Obiectivele programului strategic :
12: Sporirea accesului universal la informaţii şi cunoştinţe ;
13: Predarea pluralistă, liberă şi independentă a info-structurii mass-media ;
Prioritățile sectoriale ale bieniumului :
(a) Predarea liberă, independentă şi comunicare pluralistă şi accesul universal la informaţii
(b) Promovarea aplicaţiilor TIC inovatoare pentru o dezvoltarea durabilă
Linii majore de actiune :
1: Promovarea unui mediu favorabil pentru libertatea de expresie şi de libertatea de informare
2: Accesului universal la informatie si dezvoltarea infostructurii
3: Promovarea dezvoltării libere, independente şi pluraliste a mass-media şi participarea comunităţii în dezvoltarea durabilă prin intermediul
mass-media comunităţii
4: Consolidarea rolului de comunicare şi de informare în promovarea înţelegerii reciproce, de pace şi reconciliere, în special în post-conflict şi
de zone de conflict
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Actiuni interdisciplinare şi intersectoriale: 12 platforme intersectoriale(2008-2009)

(a) educatia stiințifică (Program major I, II, III);
(b) HIV si SIDA (Program major I, III, V);
(c) educatia pentru dezvoltare durabilă (Program major I, II);
(d) contribuţia la punerea în aplicare a Strategiei Mauritius pentru dezvoltarea durabilă a statelor insulare mici în curs de dezvoltare ;
(e) promovarea TIC - consolidată prin învăţare (Program major I, V);
(f) întărirea sistemelor naționale de cercetare (Program major II, III);
(g) limbi si multilingvism (Program major I, IV);
(h) contribuirea la dialogul între civilizaţii şi culturi şi a culturii păcii (Program major III, IV, V);
(i) sprijinirea ţărilor în situatii de post-conflict şi post-dezastru (Program major II, V);
(j) Prioritate Africa : coordonarea şi monitorizarea planului de acţiune de care beneficiază Africa;
(k) actiuni UNESCO privind schimbările climatice (Program major II, III);
(l) previziune si anticipare (Program major II, III).
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