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صندوق جمعيت ملل متحد صندوق جمعيت ملل متحد

چهارمين برنامه کشوري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، براي ايران بر مبناي موفقيت  هاي قبلي استوار است 
ارائه و دسترسي  ايران مساعدت مي کند. هدف هاي اين برنامه سه جانبه است: الف(   ارتقاي کيفيت زندگي مردم  و به 
بيشتر به اطالعات و خدمات مربوط به بهداشت باروري کيفي؛ ب(  توليد بهتر داده هاي حساس به جنسيت و افزايش 
توانايي ملي براي نظارت بر اجراي هدف هاي کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه و آرمان توسعه هزاره؛ ج(  روش هاي 
اجتماعي-فرهنگي و ساز و کارهاي نهادي پيشرفته که حقوق زنان و دختران را ترويج و از آنها حمايت و برابري جنسيتي 

را تقويت مي کند.
هشت ره آورد و چند ابتکار در رابطه با اين سه هدف به شرح زير وجود دارد:

• در دسترس بودن بيشتر خدمات و کاالهاي کيفي مربوط به بهداشت باروري از طريق:
اشاعه مفهوم  تنظيم خانواده؛  برنامه  و  امن  زايمان  و  و رهنمودهايي درباره حاملگي  و معيارها  تدوين ضوابط 
ايجاد  و  طبيعي؛  زايمان  درباره  زايمان  و  زنان  متخصصان  و  ماماها  آموزش  مادران؛  دوستدار  بيمارستان هاي 

روش ها و نظام هاي ارزيابي و نظارت يکپارچه خدمات بهداشت باروري؛
• ارائه اطالعات و خدمات بهتر بهداشت باروري دوستدار جوانان از طريق: 

تدوين سياست و برنامه اقدام ملي درباره بهداشت باروري نوجوانان؛ تدوين و اجراي آزمايشي خدمات بهداشت 
باروري دوستدار جوانان و حمايت از پيوند و ارتباط والدين و دانش آموزان؛

• ارائه اطالعات و خدمات بهتر مربوط به بيماري هاي مقاربتی، بيماري ايدز و ويروس آن از طريق:
چگونگي  ترويج  و  دهی  گزارش  و  مديريت  مقاربتی،  بيماري هاي  فراواني  ارزيابي  درباره  رهنمودهايي  تدوين 

پيشگيري از گسترش ويروس ايدز و بيماري هاي عفوني بين گروه هاي پرخطر،
• ايجاد آگاهي و توانايي بيشتر در ارتباط با بهداشت باروري، حقوق باروري و مسائل جنسيتي، تقويت توانايي و آمادگي 

ملي براي برخورد با مسائل بهداشت باروري در موقعيت هاي اضطراري و پس از مناقشه از طريق:
ايجاد گروه هاي  باروري در موارد اضطراري،  اقدام و معيارها و ضوابط ملي درباره بهداشت  برنامه  تدوين يک 

واکنش سريع و ذخيره سازي و سائل و کاالهاي مربوط به بهداشت باروري،
• افزايش توانايي براي نظارت برتحقق هدف هاي کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه و هدف هاي توسعه هزاره از طريق:

توليد داده هاي حساس نسبت به جنسيت، هماهنگ کردن نظام های داده ها و بهبود شمول و کيفيت آمارهاي 
حياتي.

• پژوهش و آموزش در مسائل جمعيت و توسعه از طريق:
تدوين منشور پژوهش در بهداشت باروري، جمعيت و جنسيت و رسيدگي به مسائل در حال ظهور مربوط به 

جمعيت و تحرک هاي جمعيتي و پيوندهاي آنها با توسعه پايدار.
• پشتيباني متکي بر شواهد و مدارک از قوانين و مقرراتي که از افراد در برابر خشونت ناشي از جنسيت حمايت مي کنند.

ابتکارهاي فوق با چند برنامه در نواحي جغرافيايي منتخب در سطوح ملي اجرا مي شوند. مسئوليت اجراي اين برنامه 
به عهده تعدادي از مؤسسات دولتي و جامعه مدني مانند وزارت بهداشت و آموزش پزشکي، مرکز آمار ايران، سازمان ثبت 
احوال، دانشگاه تهران و دانشگاه شيراز و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. عالوه بر موارد ياد شده، صندوق موفق 
شده همکاری نزديکی با مجلس شورای اسالمی درزمينه جمعيت و توسعه برقرار نمايد. با تشکيل کميته جمعيت و توسعه 

درمجلس، هر دو طرف همکاری های خود را بر موضوعات تغييرات جمعيتی در ايران متمرکز نموده اند.
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي ثبت و مستند کردن تجربه ايران در زمينه جمعيت و حمايت از مشارکت 
دانش بين ايران و کشورهاي ديگر از طريق روش هاي همکاري جنوب - جنوب از جمله شبکه هاي منطقه اي اولويت قائل 

است.

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد کارگزاري بين المللي مربوط به توسعه است که از حقوق هر زن، مرد و کودک 
براي برخورداري از زندگي سالم و فرصت هاي برابر حمايت مي کند. اين کارگزاري از کشورها براي استفاده از داده هاي 
مربوط به جمعيت به منظور تدوين و اجراي سياست ها و برنامه هايي براي کاهش فقر و تضمين اين امر که هر حاملگي 
آگاهانه، هر زايماني ايمن، هر فرد جواني عاري از ايدز و ويروس آن باشد و با هر دختر و زني با شرافت و احترام رفتار شود، 
پشتيباني به عمل مي آورد. صندوق جمعيت سازمان ملل متحد سال 1969 به عنوان صندوق سازمان ملل متحد براي 
انجام برنامه  هاي مربوط به جمعيت شروع به فعاليت کرد و سال 1972 تحت اداره مستقيم مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد قرار گرفت و به اين ترتيب موقعيتي مشابه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و يونيسف پيدا کرد. نام اين کارگزاري 
سال 1987 به صندوق جمعيت سازمان ملل متحد تغيير يافت اما UNFPA به عنوان نام اختصاري آن باقي ماند. اين 
کارگزاري سال 1994 به عنوان نهاد اصلي سازمان ملل متحد براي پيگيري و اجراي برنامه اقدام کنفرانس بين المللي 
سازمان  توسعه  گروه  بنيانگذار  اعضاي  از  متحد  ملل  سازمان  برگزيده شد. صندوق جمعيت  )قاهره(   توسعه  و  جمعيت 
ملل متحد و از حاميان مالي اوليه برنامه مشترک ملل متحد در زمينه ايدز است. صندوق جمعيت سازمان ملل متحد 
از برنامه هايي در بيش از 140 کشور، ناحيه و سرزمين پشتيباني مي کند. همکاري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد 
با ايران از سال 1970 بر مبنايي پروژه اي و از سال 1990 بر مبناي برنامه هاي 5 ساله کشوري شروع شد. برنامه 5 ساله 
کشوري کنوني، چهارمين برنامهاز سال 1990در سال 2005 بر محور »چارچوب کمک های توسعه اي سازمان ملل متحد« 
آغاز گرديد. پشتيباني صندوق جمعيت سازمان ملل متحد نتايجي محسوس در ايران به بار آورده که در شاخص هاي 
جمعيت و بهداشت باروري به خوبي آشکار است. از سال 1990 نسبت مرگ و مير زنان بر اثر زايمان و حاملگي تا 80 
افزايش يافته؛ و مراقبت  از 64 درصد به 79 درصد  از تمامی روش هاي پيشگيري  درصد کاهش يافته؛ نسبت استفاده 
پيش از زايمان و زايمان با حضور افراد آموزش ديده در بيمارستان ها و زايشگاه ها حاال تقريباً همگاني است. نيل به چنين 
موفقيت هايي بدون تعهد دولت، سياستگذاري هاي جمعيتي تعيين کننده ملي، حمايت رهبران ديني و همکاري نزديک 
بين صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، دولت و جامعه مدني ممکن نمي شد. صندوق، اکنون با همکاری دولت جمهوری 

اسالمی ايران  درحال برنامه ريزی برنامه پنجم خود براساس اولويت های برنامه پنجم کشوری می باشد.

صندوق درجهت پيشبرد مأموريت خود با دولت ها، ديگر کارگزاران سازمان ملل و همچنين جوامع مدنی همکاری 
  )ICPD(می نمايد. دراين راستا صندوق فعاليت های خود را بر اساس برنامه عمل کنفرانس بين المللی جمعيت و توسعه
و همچنين اهداف هزاره )MDGs(متمرکز نموده است. بدليل اينکه تاريخ های تعيين شده بمنظور دسترسی به اهداف 
اين دو برنامه بسرعت نزديک می گردند فعاليت های بسياری در تحليل تأثير اقدامات انجام گرفته و همچنين نتيجه بخش 

نمودن فعاليت های آتی صورت گرفته است.
استراتژی های جمعيت و توسعه بطور  و  برابری جنسيتی  باروری،  بهداشت  فعاليت های صندوق،  سه زمينه اصلی 
تفکيک ناپذيری باهم ارتباط دارند. تحرکات جمعيتی ازقبيل رشد، ساختار سنی، باروری و مرگ و مير، مهاجرت و ديگر 
مسائل توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی را درتمامی جهات تحت تأثير قرار می دهد. صندوق جمعيت سازمان ملل 
متحد به دولت ها، به تقاضاي آنها، براي تدوين سياست ها و تدابير به منظور کاهش فقر و حمايت از توسعه پايدار کمک 
مي کند اين کارگزاري همچنين به کشورها مساعدت مي کند داده هاي مربوط به جمعيت را که مي تواند به آنها کمک 
برنامه چهارم  برطبق  برنامه چهارم صندوق  کنند.  تحليل  و  تجزيه  و  گردآوري  کنند،  را درک  گرايشات جمعيتي  کند 
کشوری ايران برنامه ريزی شده است. کليه همکاری های فوق با درنظر داشتن مسائل فرهنگی و مالکيت و رهبری ملی 
برنامه های توسعه برنامه ريزی شده اند. با توجه به دستآوردهای قابل مالحظه ايران در زمينه جمعيت و بهداشت باروری، 

همکاری های صندوق درزمينه های زير اولويت بندی شده است:
پايدار نمودن دستآوردهای کشور در دو دهه گذشته با هدف ظرفيت سازی سازمان های داخلی؛ کاستن از تفاوت ها 
برنامه های  باروری و  باروری در منطقه؛ بهبود کيفيت مراقبت های بهداشت  و هم سطح ساختن شاخص های بهداشت 
اجرائی در اين زمينه؛ هدف قراردادن مجدد آن دسته از برنامه های کنفرانس جمعيت و توسعه که کمتر به آنها پرداخته 
شده است، مانند بهداشت باروری جوانان، اچ آی وی /ايدز، ادغام برنامه های جنسيتی در مسائل جمعيتی )سالمندان، 
محيط زيست، شهر نشينی و غيره (؛ ادغام موضوعات بهداشت باروری و تنظيم خانواده با برنامه های بشردوستانه درکشور 

از جمله برنامه های مربوط به بحران و ارتقاء تبادل دانش و تجربيات ايران و ديگر کشورهای منطقه.


