
  

 

 
 

  کنگره جھانی منابع آموزشی آزاد
  ٢٠١٢ژوئن  ٢٢-٢٠پاريس)،  -(يونسکو سازمان آموزشی، علمی و فرھنگی سازمان ملل متحد
  ٢٠١٢پاريس  -بيانيه منابع آموزشی آزاد 

  

  

  
  
 

  پيشگفتار
  
 

،  از بيست تا بيستم  پاريس) -يونسکو( گی سازمان ملل متحدسازمان آموزشی، علمی و فرھن در،  کنگره جھانی منابع آموزشی آزاد
 برگزار شد، ٢٠١٢ژوئن 

 :مطرح شده به قرار زير ھستندبيانيه ھای بين المللی 
 "؛را داراستاز آموزش و پرورش  برخورداری)، بيان می کند که: "ھر کس حق ٢٦٫١جھانی حقوق بشر (ماده يانيهب  -
      به   را "رايگان برای ھمگان )،  "حق آموزش و پرورش١٣٫١(ماده  دی، اجتماعی و فرھنگیبين المللی حقوق اقتصا پيمان  -

 رسميت می شناسد؛
 ؛ حق تکثير ويپو ١٩٩٦پيمان  از آثار ادبی و ھنری و پشتيبانیبرن برای  ١٩٧١ کنوانسيون   -
   آموزش با کيفيت برای ھمه کودکان،  که جھانی پيمان ھای،  ٢٠٠٠سال  چارچوبی برای عمل و داکار اعالميه ھزاره  -

 ؛فراھم می سازد را جوانان و بزرگساالن
   "برای ساخت  پايبند می گردد بنيان ھا يانيهب،  1اطالعاتی جامعهدرباره  ٢٠٠٣ جھانی نشستدر  -

  و به اشتراک  بکارگيری، دسترسی، پديد آوردندر تواند ببايد ھر کس محور، فراگير و توسعه گرا،  مردم  اطالعاتی جامعه
 "؛سھيم باشد و دانش داده ھاگذاری 

 و دسترسی جھانی به فضای مجازی؛ چندزبانی بکارگيریو  گسترش درباره  يونسکو ٢٠٠٣اھبرد ر  -
   فرھنگیبيان در گستره  عادالنهمی گويد: "دسترسی فرھنگی گوناگونی   گسترشو  پشتيبانیونسکو در ي ٢٠٠٥ کنوانسيون  -

  به  مھمی ھستند که عناصراز، آن گستردنو  بيان منظور سراسر جھان و دسترسی به فرھنگ به از گوناگونو  غنی
 "؛ياری می رساند فرھنگی ھمگيرايیفرھنگی و تشويق  باالبردن گوناگونی

 ؛به رسميت می شناسد  را آموزش و پرورش در آنھا)، که حقوق ٢٤(ماده معلول حقوق افراد  ٢٠٠٦ کنوانسيون  -
  بر نقش    2بزرگساالنھمايش آموزش برای آموزش و پرورش در  درباره کنفرانس بين المللی گانهشش بيانيه  -

  .تاکيد دارد اساسی يادگيری و آموزش بزرگساالن
 

 ھای درسیافزاريونسکو درباره  ٢٠٠٢در گردھمايی سال  آزاد"  واژه "منابع آموزشی  که می کند پافشاری امر بر اين اين بيانيه
 گسترهکه در  ديجيتال و يا غير از آن گفته می شود روشبه   ی، پژوھشیآموزش "به منابع و رای نخستين بار بکار برده شدب ، آزاد

اری و پخش دوباره آن توسط ، سازگبکارگيریدسترسی بدون ھزينه،  و پخش گرديده پروانه آزادو يا تحت يک  قراردارد  ھمگانی
بين  برپايه کنوانسيون ھایدر چارچوب حقوق مالکيت معنوی  آزاد پروانه. باشدرسی اندک و يا با دست محدوديتديگران يا بدون 

  ؛"تعريف شده است نويسندهبه حق  احترام  با و معتبر المللی
 

 هبياني، آزاد آموزش و پرورش بارهدر کيپ تاون ٢٠٠٧ بيانيه مانند آزادموجود در منابع آموزشی  ھبردھایيادآوری بيانيه ھا و رابا 
آموزش  زمينه و يونسکو در منابع آموزشی آزاد در 3کول  یآموزش ھای انجمن اھبردر و آزادمنابع آموزشی  بارهداکار در ٢٠٠٩
  ؛٢٠٠١سال  عالی
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 ؛پشتيبانی می کنداشاره شد اھداف بيانيه ھای بين المللی که در باال  از آزادمنابع آموزشی  گفتنی است
 

  :خود توانايی و به فراخور گنجايشدولت ھا، می کند که  پيشنھاد
 

  بشوند. منابع آموزشی آزاد بکارگيریو  بخشی آگاھیبانی الف. 
 راستای، اعم از رسمی و غير رسمی، در سطوحآموزش و پرورش در تمام  در منابع آموزشی آزاد بکارگيری گسترش دادن و

و  ھزينه -بھبود بھره وری  .ياری رساند ش نيازھای ويژه، برابری جنسيتی و آموز اجتماعی فراگيریبه که ، ھميشگیيادگيری 
 .،منابع آموزشی آزادبيشتر  بکارگيری راهو يادگيری نتايج از  چگونگی آموزش دادن

  
  را آسان سازند.  4و ارتباطات داده ھافن آوری  بکارگيری .ب
پھنای باند مقرون به صرفه، فن آوری ھای  برقراری، ويژه، به طور مناسبزيرساخت ھای  گسترششکاف ديجيتالی با  رکردنپ

گسترش و بکارگيری منابع اطالعاتی و تشويق  دانشبھبود رسانه ھا و   .گسترده ای برای موبايل و منبع تغذيه الکتريکی قابل اعتماد
 .و آزاد ديجيتال در فرمت استانداردآموزشی آزاد 

  
  . ش دھندرا گستر منابع آموزشی آزاد ھا و سياست ھای راھبرد .پ
گسترده تر برای پيشبرد آموزش و  راھبردھایدر  منابع آموزشی آزاد از بکارگيریبرای توليد و  ويژهتوسعه سياست ھای  گسترش 

 .پرورش
  
   .پروانه آزاد ھای چارچوب بکارگيریو  افزايش گيرايی .ت
صدور  راهآموزشی در سراسر جھان از  تارھاینوش پراکندن دوبارهو  درھم آميختن، بازنگری، بکارگيری دوباره در آسان سازی 

  ھا در دامنه وسيعی از چارچوب ،از اين منابع گوناگونبکارکيری حق تکثيرو به  با ارج نھادن ،پروانه آزاد
   
   .کيفيت پايدار مواد آموزشی با توسعهظرفيت سازی برای ازپشتيبانی  ث

با کيفيت باال ،  منابع آموزشی در دسترس و ل برای توليد و به اشتراک گذاریو ديگر پرسنگاران پر انگيزه ، آموزاز نھادھا پشتيبانی
از طريق داوری  منابع آموزشی آزادکيفيت و بررسی  تضمين باال بردن  .آموزان دانش ھمه گير گوناگونیبا توجه به نيازھای محلی و 

 منابع آموزشی آزاد. دست آمده از راهاھينامه از نتايج به برای ارزيابی و صدور گو ھا مکانيسم گسترش . ھمتا
  
  منابع آموزشی آزاد.برای راھبردی  ھای ھمبستگیايجاد   .ث

شده  پراکندهدر رسانه ھای گوناگون نام پروانه آزاد  تحتآموزشی که  مواد اشتنبرای به اشتراک گذرو به رشد  فن آوری بکاربردن
پايداری  و ارتباطات از راه دورای  ، رسانهای ، کتابخانهیصنعت موزشی،بين بخش ھای آدر  نوين راھبردی ھای ھمکاریبا و است 

 .آنرا تضمين کنند
  
  . در انواع زبان ھا و زمينه ھای فرھنگی آن از برداشت ھای تازهو آزاد  آموزشی منابع گسترشبانی  .ج
 و شايستگیاز اطمينان برای  گوناگونرھنگی محلی و زمينه ھای فھای در زبان  منابع آموزشی آزادبکارگيری توليد و  پشتيبانی از 

را در  منابع آموزشی آزاد اشتراک گذاریبا ارج نھادن به دانش و حقوق بومی، بايد سازمان ھای بين دولتی  .آنھا بودندسترسی  در
 .کنند تشويق ھا و فرھنگ ھا سراسر زبان

  
  آزاد. آموزشی منابع پژوھش درياری رسانی به امر  .چ
فرصت ھا و در مورد  و ھمچنينآزاد  آموزشی منابع دوباره ، ارزيابی و زمينه بخشیبکارگيری، گسترش، پژوھش مرا در توسعه 

سرمايه گذاری به منظور توان بخشيدن به  یشبر روی کيفيت و بھره وری ھزينه آموز آنھاو تاثير که ايجاد می کنند چالش ھای 
 .آزاد آموزشی منابع در ھمگانی

  
  .آزاد آموزشی منابع ، بازيابی و به اشتراک گذاریی يافتنآسان ساز  . ح
 راگرفتن. فھستند ويژهمربوط به نيازھای  منابع آموزشی آزاد بازيابی به منظور شناسايی و کاربر پسند  ھایگسترش ابزار 

در رسانه  منابع آموزشی ازاد از آسان سازی بکارگيریاطمينان از قابليت ھمکاری و بدست آوردن برای  آزاد مناسب و استانداردھای
 .ھای گوناگون

  

                                                            
4 Information Communication Technology 



  .ھزينه ھمگانیمواد آموزشی توليد شده با  پروانه آزادياری رسانی به   .خ
قابل توجھی برای  زاياید منمی توان درخورمقامات  /ھادولت  ، )به منظور افزيش تاثير سرمايه گذاری (بدون ھيچ محدوديتی

 .گيردقرار  ھمگان پروانه آزاد در دسترس تحت و ھزينه ھمگانیبا   فتهآموزشی توسعه يامواد  تا کنند را فراھمشھروندان خود 
 

  Translated by Cyrus Kuhestani                          


