چارچــوب
کمکهای توسعهای
سازمان ملل متحــد

گــزارش عملکــرد تا پایان دورۀ

تا

جمهـوری اسـالمی ایــران

گروه کشــوری
چارچــوب
کمکهای توسعهای سازمان ملل متحـد در
سازمان ملل متحــد جمهوری اسالمی ایران

گــزارش
عملکــرد تا
پایان دورۀ
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تقدیـــر و تشـــکر
تدوین این گزارش عملکرد تا
پایان دورۀ آندف که فعالیتهای
سالهای  ۱3۹۱الی  ۱3۹۵را
پوشش میدهد توسط دفتر
هماهنگکنندۀ مقیم سازمان
ملل متحد با همکاری وزارت
امور خارجه آغاز گردید .این
گزارش با استناد به اطالعات
دریافتی از آژانسهای مرتبط
سازمان ملل متحد توسط اعضای
گروه پایش و ارزشیابی این
سازمان تدوین شده است.
آبان ۱3۹6

I UNDAF ۱۳۹۱-۱۳۹۵

فهرست مطالب

خالصۀ اجرائی
مقدمه
کلیات آندف
آژانسهای سازمان ملل متحد در آندف
پیوندهای چارچوبهای توسعۀ ملی و جهانی
هدف و فرایند گزارشدهی آندف
روششناسی و بازبینی
نقشها و مسئولیتها

روندهای توسعهای کلیدی
بافت توسعه
عوامل موثر بر ریسکها و تعهدات

دستیابی به خروجیهای آندف و
سهم مشارکت سازمان ملل متحد
بازبینی میزان پیشرفت
پیشرفت در هر حوزۀ اولویت توسعه
کاهش فقر
بهداشت
توسعۀ پایدار محیط زیست
مدیریت بالیای طبیعی
پیشگیری و کنترل مصرف مواد مخدر

درسهای آموخته و راه پیشرو
پیوست – تعاریف و اختصارات
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ﺧالﺻــۀ
اﺟــراﺋی

کشاورزان در منطقه بناب آذربایجان
شرقی در حال کار .این فعالیت قسمتی
از پروژه ی احیای دریاچه ارومیه برنامه
عمران ملل متحد است.
عکس :ندا مبرا  /سازمان ملل متحد ایران

I UNDAF ۱3۹۱-۱3۹۵

۵

در سپتامبر سال  ،۱3۹۱چارچوب کمکهای توسعهای سازمان ملل متحد بین دولت جمهوری
اسالمی ایران و گروه کشوری سازمان ملل متحد به امضاء رسید که ناظر بر فعالیتهای آژانسهای
توسعهای سازمان ملل متحد در ایران طی سالهای  ۱3۹۱الی  ۱3۹۵بود.
آندف راهنمای فعالیت آژانسهای سازمان ملل متحد در جهت حمایت از پنج اولویت توسعهای
ملی مورد توافق طرفین است .این اولویتها عبارتند از:
کاهش فقر
بهداشت
توسعۀ پایدار محیط زیست
مدیریت بالیای طبیعی و
کنترل و پیشگیری از مصرف مواد مخدر
تعداد  ۵۵7نتیجه از سوی کلیۀ آژانسهای سازمان ملل متحد طی این دوره گزارش شده است.
(برای تعریف «نتایج» به پیوست مراجعه نمائید).
طی دورۀ گزارشدهی ،حمایت سازمان ملل متحد به طور چشمگیری بر رشد و توسعۀ ظرفیتها
متمرکز شده و با چالش سیاست گزاری و برنامهریزی ،ارائۀ خدمات و محصوالت دانش بنیان
مواجه گردید .این الگو در عرصۀ هر پنج حوزۀ اولویت مشاهده شد.
بیشترین نتایج در حوزۀ بهداشت بودند .دستاوردهای کاهش فقر ،کنترل و پیشگیری از مصرف
مواد مخدر ،توسعۀ پایدار زیستمحیطی و مدیریت بالیای طبیعی به ترتیب در اولویتهای بعد
قرار گرفتند.
طی دورۀ  ،۱3۹۱-۱3۹۵در مجموع مبلغ  88میلیون دالر به صورت جمعی توسط آژانسهای
توسعهای سازمان ملل متحد هزینه شد .بیشترین سهم مصارف در بخش بهداشت (تقریباً )%4۹
بوده و بخشهای توسعۀ پایدار زیست محیطی ( ،)%3۱کاهش فقر ( ،)%۱0کنترل و پیشگیری از
مصرف مواد مخدر ( )%8و مدیریت بالیای طبیعی ( )%2در ردههای بعد قرار گرفتند.
طی دورۀ گزارشدهی ،دولت جمهوری اسالمی ایران با مشارکت فعال خود در حمایت از اجرای
برنامههای مرتبط با آندف همواره مالکیت خود را نسبت به فرایندهای آن نشان داد .ساز و کارهای
رسمی برای مشارکت دولت در آندف شامل جلسات مقامات بلندپایۀ کمیتۀ راهبردی ،جلسات
گروه مشاوران فنی و جلسات کمیته ی راهبری هر کدام از آژانسهای سازمان ملل متحد هستند
که در این سند به آنها پرداخته شده است .این امر به حفﻆ تناسب آندف با اولویتهای ملی در
قالب اهداف توسعهای گستردهتر ایران موثر بوده است.
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مقدمـــﻪ
کلیات چارچوب کمکهای توسعهای
سازمان ملل متحد ()UNDAF
آندف سند برنامهای توافقی دولت ایران و
گروه کشوری سازمان ملل متحد است .این
سند بیانگر اقدامات و راهبردهای جمعی
سازمان ملل متحد در حمایت از جمهوری
اسالمی ایران جهت دستیابی به اولویتهای
توسعهای ملی این کشور است .آندف برای
جمهوری اسالمی ایران طی فرایندی مشورتی
بین دولت و گروه کشوری سازمان ملل متحد
تدوین گردید .اهداف کلی و خرد ملی و
جهانی ،هر دو ،راهنمای نحوۀ اجرای آندف
بودند .این اهداف شامل برنامۀ توسعۀ پنجم
ایران ( ۱38۹الی  )۱3۹4و همچنین اهداف
توسعۀ هزاره بودند.

دریاچه ارومیه واقع در شمال
غربی ایران .این عکس تابستان
 ۱3۹۵از دریاچه ارومیه گرفته
شده است .عکس :ندا مبرا /
سازمان ملل متحد ایران
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به منظور پاسخگویی مناسب به اولویتهای توسعۀ ملی ،پنج حوزه به عنوان اولویت مورد توافق
قرار گرفتند که عبارتند از:

کاهش فقر
آندف توجه ویژهای به تقویت ظرفیتهای برنامهریزی توسعهای ملی و محلی داشت تا رشد اقتصادی
فراگیر و همچنین آموزش فنی و حرفهای را ارتقاء داده و دسترسی و کاربری از دادهها را بهبود بخشد.

بهداشت
آندف بر عوامل تعیینکنندۀ اجتماعی سالمت تمرکز داشت .این سند برای کاهش تفاوتها،
بر رویکرد شواهد محور تأکید کرد .طی اجرای این سند ،پزشک خانواده در مراکز شهری که 70
درصد شهروندان ایران در آن سکونت دارند ،تقویت شد .این سند ،نظارت ،پیشگیری و پایش موثر
بیماریهای واگیر و غیر واگیر ،شامل اچ.آی.وی /ایدز را ارتقاء بخشید .این سند رویکرد جامعتر
نسبت به تأثیرات بهداشتی کاهش ریسک بحرانها را اتخاذ نمود.

توسعۀ پایدار زیستمحیطی
آندف بر بهبود ظرفیتها در کلیۀ سطوح برای مدیریت یکپارچه ،حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع
طبیعی تمرکز داشت .این سند از جریانسازی اقتصاد زیستمحیطی در برنامهریزی ملی حمایت نمود.
این سند پیشگیری و پاسخگویی کارآمد به آلودگی محیط زیست را ارتقاء بخشید .همچنین از تدوین و
اجرای برنامهها و پروژههای کاهش تأثیرات تغییر اقلیم و سازگاری با تغییرات اقلیمی را حمایت نمود.

مدیریت بالیای طبیعی
آندف با اتکاء بر نقاط قوت موجود در ایران در جهت حمایت از ادغام کاهش خطر بالیا در سیاستها و
برنامههای توسعۀ ملی اقدام نمود .این برنامه تالش کرد تا ظرفیتهای ملی و محلی را در جهت تضمین
پایش نظاممند و هشدار زود هنگام احتمال وقوع بحرانها رشد و گسترش دهد .این برنامه در بهبود
برنامهریزی فوریتی خصوصاً برای جوامعی که بیش از سایرین در معرض خطرقرار دارند ،موثرواقع شد.

کنرتل و پیشگیری از مرصف مواد مخدر
آندف از تدوین و اجرای برنامههای کارآمد و هماهنگ در جهت پیشگیری از مصرف مواد مخدر
حمایت نمود .این برنامه بر خانوادهها ،جوامع ،مراکز آموزشی و کاری تمرکز نموده و جوامع بیش
از حد در معرض خطر را در اولویت قرار داد .این برنامه تالش کرد تا ظرفیتهای ملی را در حوزۀ
برنامههای درمان و بازپروری کارآمد برای افراد آسیبدیده از مواد مخدر افزایش دهد .این برنامه
پیشگیری ،درمان ،مراقبت و کنترل شواهد محور اچ.آی.وی در میان مصرف کنندگان مواد مخدر را
تقویت نمود .این برنامه همچنین ظرفیتهای ملی جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تقویت نمود.
درسند چارچوبکمکهای توسعهای ،چهارده خروجی در هر پنج حوزۀ اولویت در نظر گرفته شده و
در مجموع  80دستاورد موثر تدوین شدند .این گزارش ،میزان پیشرفت و نتایج حاصل توسط سازمان
نسبت به هر کدام از دستاوردهای پیشبینی شده در دورۀ  ۱3۹۱الی  ۱3۹۵را نشان میدهد.
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ارتقاء رشد مشمول

کاهش فقر

توانایی کاهش فقر

ساختار آندفدر ایران ()2012 - 2016

ﭼارﭼوب کﻤﮏهـای توســعﻪای
ســازمان مﻠﻞ متحــد

رویکرد عوامل تعیینکنندۀ
اجتامعی در بهداشت

بهداشت

مراقبتهای بهداشتی
برای گروههای در معرض خطر
کاهش نرخ بیامریهای
واگیر و غیر واگیر
سالمت و بهداشت جوامع
آسیبدیده از بحران

توسعۀ پایدار
محیط زیست

رشد و توسعۀ ظرفیتهای ملی
استانداردهای DRR

مدیریت
بالیای طبیعی

سیستم هشدار زودهنگام
سازگاری در میان گروههایی
بسیار در معرض خطر
پیشگیری جامعهمحور

کنرتل و پیشگیری
از مرصف
مواد مخدر

درمان و بازتوانی
 HIVدر میان مرصفکنندگان
تزریقی مواد مخدر
قاچاق
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آژانسهایسازمانمللمتحــددرآندف
از آژانسهــای ذیــل در ســازمان ملــل متحــد انتظار میرفت که در چارچوب کمکهای توســعهای
 ۱3۹۱ - ۱3۹۵در ایران مشــارکت داشــته باشــند:

FAO

IOM ۱

UNAIDS

UNDP

سازمان خواربار
و کشاورزی
ملل متحد

سازمان بینالمللی
مهاجرت

برنامۀ مشترک
سازمان ملل متحد
در زمینه ایدز

برنامۀ عمران
سازمان ملل متحد

UNESCO

UNFPA

UN-HABITAT

UNHCR ۱

سازمان علمی،
فرهنگی ،تربیتی
ملل متحد

صندوق جمعیت
ملل متحد

برنامۀ اسکان بشر
ملل متحد

کمیساریای عالی
سازمان ملل متحد
در امور پناهندگان

UNIC ۱

UNICEF

UNIDO

UNOCHA ۱

مرکز اطالعات
سازمان ملل متحد

صندوق کودکان
ملل متحد

سازمان توسعۀ
صنعتی ملل متحد

دفتر هماهنگی
امور بشردوستانه
ملل متحد

UNODC

WFP ۱

WHO

دفتر مقابله با
مواد مخدر و جرم
ملل متحد

برنامۀ
جهانی غذا

سازمان
بهداشت جهانی

 .۱با توجه به این که تمرکز فعالیت این گروه از آژانسهای سازمان ملل متحد رابطۀ مستقیم با دستاوردهای بشردوستانه دارند (و منحصر
به توسعه نیستند)  ،مشارکت آنها در این گزارش نهایی چارچوب کمکهای توسعهای سازمان ملل متحد ( )20۱2-20۱6ثبت نشده است.
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پیوندهـــای
چـــارچوبهای
توســـعۀ ملی
و جهـــانی
برنامۀ پنج ســالۀ توســعۀ ملی جمهوری اســامی نرخ بیکاری ،گســترش شــبکههای امن اجتماعی
و گســترش بخــش تعاون تحقــق مییافت .نهایتاً،
ایـران ،برنامــۀ میان مدت راهبردی این کشــور
هــدف اصلــی حمایت از توســعۀ همگن در
در دورۀ  1391 - 1394بود .برنامۀ پنج ســالۀ
حوزههــای بهداشــت ،آمــوزش و اقتصاد بود تا به
توســعه ،هســتۀ اصلی سیاســتگزاریاست که
مســیر برنامهریزی شــدۀ کشــور به سوی پیشرفت این ترتیب در پایان این برنامه ،شــاخص رشــد و
توســعۀ انســانی ایران به آســتانۀ کشورهای بسیار
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگی و فناوری
توســعه یافته برسد.
را تشــریح مینماید .آندف ()1391 - 1395
با نزدیک شــدن به پایان دورۀ آندف ،اهداف
پاســخی جمعی از ســوی ســازمان ملل متحد به
توســعۀ پایدار ( )SDGsدر ســپتامبر  2015در
اولویتهــای ملــی بود که در برنامۀ پنج ســالۀ
توســعه پیشبینی شــده بودند .همچنین ،آندف نیویورک رســماً از ســوی نشســت توسعۀ پایدار
آرمانهــای توســعۀ هــزاره و ابتکار عملهای ایران ســازمان ملل متحد تصویب شــد .این اهداف در
بــه عنــوان یکــی از اعضای ســازمان ملل متحد و گامهــای بعــد در تدویــن آندف ()1391 - 1395
میثاقنامههــای آن را منعکــس نمــود .در برنامۀ تلفیق شــدند .روند تغییرات پیشبینی نشــده تا
ماه دســامبر ســال  2015نیز ادامه داشــت و در
پنج ســالۀ توســعه ،صراحتاً بر برابری اجتماعی
بیســت و یکمیــن کنفرانــس ( )COP21در پاریس
در موضوعات میانبخشــی تأکید شــده است.
ایــن امــر باید با کاهــش نابرابری درآمدی ،کاهش توافــق اقلیمی جدیدی شــکل گرفت.

هدف و فرایند
گزارشدهی آندف
گزارشدهی در چرخۀ برنامهریزی آندف نقش
بسزائی دارد .گزارشدهی ،امکان تصمیمگیری
آگاهانه و شواهد محور را فراهم مینماید.
همچنین ،هدف از گزارشدهی بیان و نمایش

سهم و کمک نظام سازمان ملل متحد در تحقق
اهداف و اولویتهای ملی ایران است .به این
ترتیب ،گزارشدهی باعث تقویت پاسخگویی از
سوی دولت و نظام سازمان ملل متحد میشود.
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روششناسی
و بازبینی

نقشها و
مسئولیتها

گــزارش نهایــی عملکرد آندف برای دورۀ
 1391الی  1395با همکاری مشــترک دفتر
هماهنگکننــدۀ مقیــم و گروه پایش و
ارزشــیابی ســازمان ملل متحد تدوین و تهیه
شــد .ایــن گزارش متکــی بر اطالعات دریافتی
از آژانسهای توســعهای ســازمان ملل متحد
اســت که در ایران فعالیت دارند .آژانسهای
ســازمان ملل متحد دســتاوردهای خود در دورۀ
 1391الی  1395را با اســتفاده از ابزار پایش و
ارزشــیابی آندف گزارش دادند؛ که در ســال

 2012توســط گروه پایش و ارزشــیابی ســازمان ملل
متحــد طراحــی و تدویــن گردید .ابزار پایش و
ارزشــیابی در ســال  2012از ســوی گروه کشوری
ســازمان ملل متحد تصویب و در ســال  2013به
صورت میدانی و آزمایشــی اجراء شــد .این ابزار
در ســال  2014اصالح و سادهســازی شد .این
برنامه ،راهنمایی صریح و آشــکار اســت که نحوۀ
تکمیــل اطالعــات همچنیــن مفاهیم و کیفیت
دادههای مورد نظر از ســوی آژانسها را تشــریح
مینماید.

بیانیۀ مجمع عمومی به شمارۀ  A/RES/62/208نشست ساالنۀ بازبینی مشترک برگزار نمود.
هدف از این نشست ،بررسی میزان پیشرفت
با موضوع بررسی جامع سهگانۀ سیاستها
و تشویق و تعمیم تجربیات موفق و درسهای
تأکید کرد که هماهنگکنندۀ مقیم با حمایت
آموخته طی دورۀ اجرای آندف بود .بنابر توافق
گروه کشوری سازمان ملل متحد موظف به
بین گروه کشوری سازمان ملل متحد و دولت،
تسلیم گزارش عملکرد در حوزۀ هر کدام از
آژانسهای سازمان ملل متحد و شرکای آنها
دستاوردهای توافقی درآندف به مقامات
در برابر عملکرد خود در هر کدام از پروژهها و
کشوری است .کمیتۀ راهبردی مقامات بلند
پایۀ آندف هر سال طی مدت اجرای این برنامه ،برنامهها پاسخگو بودند.
جوامع محلی توانمند
مسئولیت احیا و
پایداری منابع محدود
آب را بر عهده
گرفتهاند.
عکس :دفتر پروژه
ترسیب کربن  /برنامه
عمران ملل متحد ایران
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روﻧدهــای
توسـعﻪای
کﻠیـــدی
بافت توسعه
روندهای توسعۀ انسانی در ایران نمایانگر تغییرات
کلی مثبت در دهههای اخیر بوده و شاخص
توسعۀ انسانی این کشور طی  30سال گذشته
شاهد پیشرفت و بهبود پایدار بوده است۱ .
شاخص رشد انسانی ایران در سال  20۱۵برابر
با  0.77بود .این شاخص ،ایران را در گروه
کشورهایی با «نرخ توسعۀ انسانی باال» قرار داده
و به این ترتیب در بین  ۱88کشور و قلمرو ،ایران
رتبۀ  6۹را به خود اختصاص داد .این امر نشان
میدهد که مداخالت سیاسی ایران در بهبود
رشد و توسعۀ انسانی کارآمد بودهاند .عالوه بر
این ،دولت نسبت به کاهش فقر درآمدی و فقر
توانایی متعهد است .بین سالهای  ۱۹۹0تا ،20۱۵
امید به زندگی در هنگام تولد  ۱۱.8سال افزایش
یافت .متوسط سالهای تحصیل در مدرسه 4.6
سال افزایش یافت .تعداد سالهای قابل انتظار
تحصیل در مدرسه  ۵.6سال افزایش یافت .بین
سالهای  ۱۹۹0تا  ،20۱۵سرانۀ درآمد ناخالص
ملی حدود  60.6درصد افزایش یافت.

در قلب تمامی پروژه های سازمان
ملل متحد در ایران یک هدف
نهفته است :توانمندسازی زنان.
عکس :حسن مقیمی
 .۱برنامۀ عمران سازمان ملل متحد ( .)20۱6گزارش توسعۀ انسانی.
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/
country-notes/IRN.pdf
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پیرشفت اجزاء شاخصهای رشد و توسعۀ انسانی
ایران ( .)1990-2015منبع :برنامه عمران ملل
متحد شاخص رشد انسانی 2016
1.
2.
3.
4.
5.

2015

شاخص رشد و توسعۀ انسانی

2010

2005

ســال

ﴎانۀ درآمد ناخالص ملی

2000

تحصیل

1995

1990

6.

امید به زندگی

شواهد نشان میدهند که ایران به برخی از اهداف توسعۀ هزاره دست یافته است .نرخ مرگ
و میر مادران کاهش چشمگیری داشته و از  ۱۵0در  ۱00،000تولد زنده در سال  ۱۹۹0به  ۱8.76در
سال  ۱3۹3رسید .امید به زندگی در هنگام تولد هم برای مردان و هم برای زنان افزایش یافته و
افراد بیشتری به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند .در سال  ،۱3۹3حدود  %۹۹کلیۀ تولدها با
حضور ماماهای آموزش دیده انجام شد ۱.عوامل اجتماعی-اقتصادی و همچنین برنامههای تنظیم
خانواده در حال حاضر بر نرخ کلی باروری موثر بوده و این میزان به  ۱.8کاهش یافته است2 .
نرخ استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری برابر با  %77.4است ( %۵7از روشهای نوین استفاده
میکنند) 3.در عین حال ،کاهش سریع نرخ باروری طی  30سال گذشته ،نمایۀ جمعیتشناختی
کشور را به سطح هشدار دهندهای رسانده و در نتیجۀ آن سیاستهای جمعیتی کشور مورد
ارزیابی مجدد قرار گرفتند .فرمان جمعیتی مقام معظم رهبری در سال  ۱3۹3به تصویب رسید که
مشوق تولد فرزندان بیشتر در خانواده است .روند کنونی رشد جمعیتی میتواند رشد و توسعۀ
اجتماعی-اقتصادی آتی را متأثر سازد.
ایران ،از سال  ١٣٧٩دستاوردهای چشمگیری در حوزۀ آموزش و تحصیل و بهداشت زنان داشته
است .یکی از دستاوردهای مهم ،افزایش نرخ سوادآموزی زنان گروه سنی  ١٥-٢٤سال نسبت
به مردان از  %٩٦.٧در سال  ١٣٨٠به  %٩٩.٢در سال  ١٣٨٦است .این میزان از سال  ١٣٨٦همواره
سیر صعودی داشته است .عالوه بر این ،نسبت حضور زنان در مقایسه با مردان در بخش
آموزش عالی نیز از  %٢٥در سال  ١٣٨٥به  %٧٢در سال  ١٣٩٤افزایش یافت4
 .۱وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی2qZ7UNm/http://bit.ly :
 .2مرکز آمار ایران۱3۹0 ،
 .3بانک جهانی .نرخ استفاده از ابزار پیشگیری از بارداریhttp://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CONU.ZS?locations=IR :
 .4مرکز آمار ایران.https://www.amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Education-and-Research :
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در حــال حاضــر ،بیش از نیمی از دانشــجویان
دانشــگاهها را زنان تشــکیل میدهند .بنابر
گزارش رشــد و توســعۀ انســانی برنامۀ عمران ملل
متحد در ســال  ،1395ارزش شــاخص نابرابری
جنســیتی در ایران  0.509بوده و در میان 159
کشــوری که از نظر این شــاخص در ســال 1394
مــورد ارزیابــی قـرار گرفتند ،ایران رتبۀ  118را
کســب نمود 1.مجلس شــورای اسالمی (مجلس
ایران) «منشــور حقوق و مســئولیت زنان» را
بــه عنــوان یک قانــون تصویب نمود و این در
حالیســت که در برنامۀ پنجم توســعه با تأکید بر
اهمیــت عدالــت اجتماعی ،حمایتهای ویژهای
برای زنان سرپرســت خانواده پیشبینی شــد که
از جملــۀ آن میتــوان به بیمــۀ تأمین اجتماعی
اشاره کرد.
در حــل معضــل نابرابــری درآمدی ،با آیندهای
روشــن ،شــاخص جینی ایران از  42.02در ســال
 1388به  37.35در ســال  1392کاهش یافت
کــه بیانگــر کاهــش نابرابری در توزیع درآمد در
بین ایرانیان اســت 2.با این حال ،تا دســتیابی به
رشــد و توســعۀ مشــمول و پایدار راهی طوالنی
در پیــش اســت .ایران تــاش میکند تا طیفی از
چالشهای توســعه مانند فقر ،تخریب زیســت
محیطــی و آمادگــی بـرای رویارویی با بحران را از

میــان بــردارد .بیــکاری همراه با تورم ،چالشهای
پایــدار ایــن دوره بودنــد .نرخ باالی بیکاری
جوانــان ،تــوان بالقوۀ اقتصادی کشــوری را با
چالش رو به رو ســاخته اســت.
مســئلۀ آب ،تخریــب اراضــی (از جمله بیابانزایی
و جنگلزدایی) ،آلودگی هوا و آب (شــامل
طوفانهای شــن و گرد و غبار) ،عدم مصرف
بهینــۀ انــرژی و تخریب تنوع زیســت محیطی
از جملــه تهدیدهایــی هســتند کــه ایران به آنها
مواجه اســت .این عوامل با مدیریت نامناســب
خــاک و آب و چالشهــای تغییــر اقلیم مانند
آب و هوای نســبتاً گرمتر و خشـکتر تشــدید
میشــوند .ســیل ،خشکســالی و زلزله ،از جمله
بالیــای طبیعــی هســتند که با تناوب زیاد در
ایـران رخ میدهنــد .در بخــش مواد مخدر نیز
قاچــاق همـراه بــا مرگ و میــر و معلولیت حاصل
از مصــرف مــواد مخدر به همراه وابســتگی به
مــواد مخــدر و عفونت اچ.آی.وی برخی مســائلی
هســتند که ایران با آن دســت به گریبان اســت.
انتظــار مـیرود که موفقیت در توافق هســتهای
که در ســال  1395حاصل شــد و متعاقب آن
برداشــته شــدن تحریمهای چند جانبۀ هســتهای
در آینده تأثیر چشــمگیری بر اقتصاد و رشــد
ایران داشــته باشد.

کودکان در حال رنگ آمیزی
در مدرسه پیش دبستانی
واقع روستایی به نام سورگلم،
شمال شهر جاسک ،ایران.
عکس :دفتر یونیسف در ایران
 .1آژانس عمران سازمان ملل متحد ( .)2016گزارش رشد و توسعۀ انسانی.
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/IRN.pdf
 .2بانک جهانی ( .)1392شاخصهای جهانی توسعه .واشنگتن .بانک جهانیhttp://data.worldbank.org .
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عوامل موثــر بر
ریسکها و تعهدات
تهران ،پایتخت جمهوری
اسالمی ایران .عکس متعلق
به زمستان  1395است.
عکس :کامیار مینوکده

کشوری برخی از آژانسهای سازمان ملل متحد
مسائل هستهای:
در ایران بودند .با این حال ،از سال  2012به دلیل
در طول دورۀ گزارشدهی ،سطح حمایت،
دسترسی به فناوری و منابع مالی موجود برای مخالفت برخی کشورها ،دسترسی به بودجههای
مشارکت برنامهریزی شده به شدت تحت تأثیر عمودی جدید مسدود شد .تحت  ،5-GEFمبلغ
 28.8میلیون دالر به ایران اختصاص داده شد
حواشی مسائل هستهای قرار گرفت.
بود که از این میزان تنها  4.2میلیون دالر در
ایران کشوری با درآمد متوسط رو به باالست :دسترس قرار گرفت .مبلغ اختصاص یافته به
جایگاه ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط رو ایران در  6-GEFبرابر با  17.2میلیون دالر بود
که تا کنون امکان دسترسی به آن فراهم نشده
به باال همواره مانعی برای جلب حمایت شرکای
است .به همین دلیل ،برنامههای مشارکتی
اهداء کنندۀ مالی خارجی محسوب میگردد.
برخی آژانسهای سازمان ملل متحد کاهش
در دسرتس نبودن برخی بودجههای عمودی :چشمیگری داشتند.
بیش از یک دهه ،بودجههای عمودی – که
تعهدات مشــارکت مالی دولت:
مجموعهای از پروژههایی را تشکیل میدهند
در برخی موارد ،به دلیل شرایط مالی دشوار
که منابع مالی آنها از طریق تسهیالت جهانی
دولتی در دورۀ گزارشدهی ،امکان درخواست
زیست محیطی ( )GEFو بنیاد جهانی مبارزه
از دولت جهت پاسخگویی به تعهدات مالی
با ایدز ،پروژههای مبارزه با سل و ماالریا
( )GFATMتأمین میگردد – منبع مالی مهمی خود در برنامههای توسعهای مشارکتی سازمان
ملل متحد در ایران میسر نبوده است.
در تأمین بودجههای الزم برای برنامههای
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دستیابیبﻪ
دستاوردهای
آﻧدف و سهــﻢ
مشارکتسازمان
مﻠﻞ متحــد
بررسی سطح پیرشفت
در این گزارش هدف اصلی ارائۀ نمایی از نتایج
گزارش شده از سوی آژانسهای سازمان ملل
متحد در رابطه با هر کدام از حوزههای اولویت
آندف در سطح بروندادها و نتایج است .اکثر
نتایج گزارش شده در سطح برونداد بوده و تنها
برخی از آنها به سطح نتیجه رسیدهاند .سازمان
ملل متحد یکی از شرکای اجرائی است که در
تحقق دستاورد توسعۀ ملی نقش بسزایی دارد.
این فرایند مستمر و طوالنیمدت است .دستیابی
کامل به کلیۀ دستاوردهای توافقی حتی از سوی
سازمان ملل متحد – به تنهایی – در ایجاد تغییر
در سطح نتیجه کافی نیست .با این حال ،امکان
انجام مشاهدات کلی در رابطه با میزان پیشرفت
در اجرای آندف میسر است.

زنان توانمند راهی برای رسیدن
به توسعه پایدار برای جوامعشان
هستند.
عکس :علی مهاجران

شــــکل

2

تعداد و توزیع نتایج آندف در هر گروه
از برنامههای حامیت فنی
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شــــکل

تعداد  557نتیجه از سوی کلیۀ آژانسهای
سازمان ملل متحد طی این دوره گزارش
شده است .طی دورۀ گزارشدهی ،حمایت
سازمان ملل متحد به طور چشمگیری بر رشد
و توسعۀ ظرفیتها متمرکز شده و با چالش
سیاستگزاری و برنامهریزی ،ارائۀ خدمات و
محصوالت دانش مواجه گردید (شکل  .)1این
الگو در عرصۀ هر پنج حوزۀ اولویت مشاهده
شد (شکل  .)2بیشترین نتایج در حوزۀ
بهداشت ( 213دستاورد) بود و کاهش فقر
( 133دستاورد) ،کنترل و پیشگیری از مواد
( 78دستاورد) ،توسعۀ پایدار زیست محیطی
( 71دستاورد) و مدیریت بالیای طبیعی (62
دستاورد) به ترتیب در سطوح پائینتر قرار
گرفتند.
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مشارکت مالی آندف در
هر حوزۀ اولویت به دالر

بهداشت

فقر

کنرتل مواد مخدر

بحران

محیط زیست

42،828،650

9،183،209

6،964،949

1،928،931

26،812،961

10% 49%

8%

31% 2%
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شــــکل

از نظــر منابــع مالی اختصاصی از ســوی
بین ســالهای  2012تا  88 ،2016میلیون دالر
آژانسهــای ســازمان ملــل متحد ،برنامۀ عمران
به عنوان ســهم مشــارکت مالی آژانسهای
ملــل متحــد ( 49.3میلیــون دالر) بزرگترین منبع
ســازمان ملــل متحد بــه ایران اختصاص یافت.
بیشــترین منابع به بخش بهداشــت (تقریباً
مالی را به تحقق دســتاوردهای آندف در دورۀ
 )%49اختصــاص یافــت .منابع تخصصی به ســایر گزارشدهــی اختصــاص داد .به ترتیب صندوق
حوزهها ســیر نزولی داشــته و به ترتیب به توســعۀ کــودکان بــا ( 10.3میلیــون دالر)6.8( UNIDO ،
میلیــون دالر) ،دفتــر مقابلــه با مواد مخدر (6.8
پایــدار زیســت محیطی ( ،)%31کاهش فقر
( ،)%10کنتــرل و پیشــگیری از مــواد مخدر ( )%8میلیون دالر) و ســازمان بهداشــت جهانی (5.8
و مدیریــت بالیــای طبیعــی ( )%2اختصاص یافت میلیــون دالر) بیشــترین منابــع را بــه این برنامه
اختصاص دادند.
(شکل .)3

منابع مالی تخصصی (به دالر) از سوی آژانسهای سازمان
ملل متحد طی دورۀ اجرای آندف ()2012 - 2016

60,000,000

49,266,512

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000
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5,836,338

6,777,949

6,795,291
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608,369
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UNHABITAT

3,084,999
UNFPA

1,400,500
UNESCO

UNDP

1,396,866

20,203,000

UNAIDS

FAO

0

1

پیشــــرفتدر
هــــر حوزۀ
اولویت توسعه

شرح خالصۀ دامنۀ حمایت سازمان ملل متحد
در هر حوزۀ اولویت تا به امروز و سهم مشارکت
مالی آن در ذیل آمده است.

کاهــش
فـــقر
شــده اســت .بــه طور کلــی  133نتیجه طی
بین ســالهای  ،1391 - 1395ســازمان ملل
دورۀ گزارشدهــی ثبــت شــدهاند .حمایتهای
متحــد همــواره از تالشهــای ملــی در جهت
کاهــش فقــر در جمهوری اســامی ایــران حمایت ســازمان ملــل متحــد اغلب در قالب رشــد و
توســعۀ ظرفیتهــا بــه همراه ترویــج ،محصوالت
کــرد .بر اســاس گزارشها ،حــدود  9.2میلیون
دانــش و سیاســتگزاری/برنامهریزی بوده اســت
دالر بیــن ســالهای  1391الــی  1395در جهت
(شکل .)5
دســتیابی بــه دســتاوردهای کاهش فقــر هزینه
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تعداد و توزیع نتایج آندف در حوزۀ کاهش فقر در هر
گروه برنامههای حامیت فنی
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دستاورد
1.1

تقویت و ارتقـــــاء
رشد اقتصادی مشمول
صندوق جمعیت ملل متحد
تحلیل شواهد محور جهت
ترویج سیاستگزاری جمعیتی
صندوق جمعیت ملل متحد با همکاری موسسۀ
ملی مطالعات جمعیت و دانشگاه تهران،
اولین تحلیل وضعیت جمعیت ایران ( )PSAرا
تهیه نمود .این تحلیل از ژوئیۀ  2016آغاز شد.
صندوق جمعیت ملل متحد همراه با دانشگاه
تهران ،چهار مقالۀ سیاستگزاری با عناوین
مسائل جمعیتشاختی تهیه کرد .این مسائل
عبارتند از :جوانان ،سالمندی ،خانوادههای
زن سرپرست ،شهرنشینی و مهاجرت داخلی.
 PSAو سری مقاالت آن شامل توصیههای
سیاستگزاری منسجم بوده و در حال حاضر از
سوی مقامات ایران بهکار گرفته می شود .این
گزارشها در سطح گسترده توزیع و در مراسم
گوناگون به سیاستگزاران عالیرتبه معرفی
شدند .این فعالیت ترویجی منجر به شکلگیری
مشارکتها با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
برای اجرای برنامههای مشترک در زمینۀ
سالمندی شد.

معضالت جمعیتی

ســازمان ملل متحد با هدف ایجاد و گســترش
فرصتهــای اقتصــادی و همچنیــن اطمینان از
دسترســی وســیعتر به این فرصتها – خصوصاً
بـرای فقـرا و محرومان -در طیف گســتردهای
از برنامههــا و پروژهها ســرمایهگذاری نمود.
همچنیــن ،هــدف از این فعالیتهای ســازمان
ملــل متحــد ترغیــب حمایت اجتماعی برای
کاهــش فقــر و آســیبپذیری بود .به عنوان
مثــال ،ســازمان ملل متحــد با همکاری مرکز
آمــار ایران و دانشــگاه تهـران اولین مجموعۀ
گزارشهــای تحلیلــی جمعیتــی را تهیه نمود.
ایــن مقــاالت و تحلیلها بر مســائل و معضالت
مهــم جمعیتــی در ایـران مانند جمعیت جوان،
تغییر ســاختار ســنی ،ســالمندی و تأثیرات
اقتصــادی آن و معضــات جمعیــت و محیط
زیســت تمرکز داشــتند .در این گزارش
شــواهد موثــق و معتبــری برای برنامهریزی و
تصمیمگیــری در حــوزۀ جمیعت و توســعه و
همچنیــن مداخالتــی بـرای کاهش فقر ارائه
شد.

اشتغال

مراسم آغاز تحلیل وضعیت جمعیت در ایران ،ژوئیه .2016
از چپ :آقای گری لوییس ،دکتر فرجادی ،دکتر ماها
العداوی ،دکتر محمودیان ،دکتر عباسی ،سرکار خانم
مالوردی ،دکتر کوششی .منبع :صندوق جمعیت
ملل متحد ایران

در نتیجۀ حمایتهای سازمان ملل متحد
تغییر رویه از سیاستگزاری سنتی به سوی
رویکرد رشد مشمول در حوزۀ اشتغال صورت
پذیرفت .به عنوان مثال ،برنامۀ ایجاد مشاغل
با حمایت سازمان ملل متحد به تصویب رسید
و از نظر ابعاد «اقتصاد مقاومتی» ،از سوی
شورای ملی به رسمیت شناخته شد .به این
ترتیب ،این برنامه در سطوح استانی و محلی
اجراء خواهد شد .در حال حاضر ،اشتغال
هستۀ اصلی فرایند سیاستگزاری اقتصادی در
وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه است.
تغییراتی نیز در نظام آموزش ایجاد شد؛ بر
این اساس ،آموزش عالی بر پایۀ برنامههای
اشتغال محور پیش میرود.
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ســازمان ملل متحد در ایجاد سیســتم تحلیل علیــه ریسـکهای مالی ،ایجاد درآمد و
اطالعات بازار مشــارکت داشــت .این سیستم ،بهبود کیفیت ســامت همگانی شــد .وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در طرح
پایگاهــی برای شناســایی کارآمد فرصتهای
اصالحــات بهداشــتی بــا تخصیص  %1از مالیات
شــغلی موجود اســت .وزارت تعاون ،کار و
بر ارزش افزوده به بهداشــت توانســت منابع
رفــاه اجتماعــی متولی این سیســتم بوده و
مســئولیت تشــویق و ترغیب ســایر سازمانها /مالی دیگری را نیز تأمین نماید .ســطح پوشــش
بیمــۀ ســامت افزایش یافتــه و  9میلیون ایرانی
نهادهــای ملــی از جملــه بانک مرکزی و مرکز
آمار ایران جهت همکاری در این سیســتم را بر دیگر با حمایت ســازمان بیمۀ ســامت ایرانیان
تحــت پوشــش بیمه قـرار گرفتند .این طرح
عهده دارد.
ســهمی موثر در کاهش هزینههای مســتقیم
ســامت داشــته و در ســال  1394این میزان
در دورۀ گزارشدهی اولین مرکز رســمی
از  %53به  %40کاهش یافت .ســازمان ملل
تعامــات مشــارکتی و پیمانــکاری فرعی با
متحد در راهبردیســازی مداخالت ،مشــارکت
حمایت ســازمان ملــل متحد در اصفهان
راهاندازی شــد .این مرکــز خدمات پیمانکاری فعــال داشــته و با انجــام برنامههای پایش و
ارزشــیابی مســتمر در بخش سیاستگزاری
فرعی و مشــارکتی به شــرکتها و واحدهای
نقش مشــاور را بر عهده دارد.
محلــی ارائــه میکند .این مرکز ،با اســتفاده
از شــبکۀ جهانی  SPX UNIDOامکان
نهادینهســازی ،افزایش ســرمایهگذاری و
ســوء رفتار با کودکان
تعییــن هــدف را فراهــم مینماید .در گام بعد ،ســازمان ملل متحد مشــوق افزایش
ایــن مرکــز ،اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
ظرفیتهــای نهادی بـرای اجراء و هماهنگی
کشــاورزی اصفهان را نیز وارد شــبکۀ جهانی کارآمــد برنامههــا و فعالیتهــای ترویجی بوده
 SPX UNIDOنمود.
اســت .این فعالیتها شــامل پیشــگیری از سوء
رفتار با کودکان میباشــد .وزارت دادگســتری،
وزارت بهداشــت ،ســازمان بهزیستی ،جمعیت
مدیریــت منابع طبیعی
هــال احمــر ایـران و برخی رهبران مذهبی
ســازمان ملــل متحــد با مداخالت موفق خود
دو الگــوی یکپارچــه را در ســطح ملی ایجاد کرد شــرکای اجرائی ســازمان ملل متحد در این امر
بودنــد .وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
و ارتقــاء بخشــید .ایــن دو الگو در مدیریت
رونــد طراحــی و توســعۀ اقدامات ملی برای
منابــع طبیعــی کارآمــد بوده ،جوامع محلی
پاسـخگویی بــه فقــر چند بعدی را آغاز
(از جملــه زنــان و جوانان) را توانمند ســاخته،
نمــود .پیشنویس اقدامات پیشــنهادی در
فقر را کاهش داده و دسترســی به خدمات
نشسـتهای مشــورتی در ســطح ملی در دست
اجتماعــی (مانند بهداشــت ،آموزش و غیره)
بررســی اســت .هدف از این اقدامات پایش
را در ســطح محلی تســهیل مینمایند .این
تســهیالت افــزون بــر حمایتهای فنی و مالی فقــر در ســطح جامعــه و همچنین در کودکان
مســتمر ســازمان ملل متحد اســت .این الگوها ،است.
زنــان در ســطح جوامــع محلی را توانمند
در ســال  1392یک کمیتۀ فنی جهت
میســازند تا در اقتصاد خانواده مشــارکت
هماهنگی بینبخشــی در حوزۀ ســوء رفتار با
و عــاوه بــر آن راهبردهــای مدیریت منابع
کــودکان تحــت نظارت مرجع ملی کنوانســیون
طبیعــی و کاهــش فقر را یکپارچه میســازند.
حقوق کودک تشــکیل شــد .هدف اصلی
ایــن کمیتــه تقویــت هماهنگی ملی در حوزۀ
منابع مالی حوزۀ بهداشــت
ســوء رفتار با کودکان اســت .ایجاد رویکردی
ســازمان ملــل متحــد در بازبینی و اصالح
کارآمــد و موثــر در پیشبینــی و پیشگیری
الگــوی مالیــات و ارزش افزوده برای
و مدیریــت ســوء رفتــار با کودکان از دیگر
محصــوالت دخانی و ســایر محصوالتی که
اهــداف این مرجع میباشــد .پیشنویس
ســامت جامعــه را تهدیــد میکنند با وزارت
فراینــد ایجــاد ســاز و کار هماهنگی ملی برای
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی و ادارۀ
پیشگیــری از ســوء رفتــار با کودکان تحت
مالیــات همــکاری نمــود .این امر منجر به
تأمیــن کارآمــد منابع مالی بهداشــت ،حمایت نظــارت ایــن کمیتۀ فنــی تدوین گردید .مرجع
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صندوق کودکان ملل متحد
ارتقاء حمایت از منافع کودکان در
رویه های قضایی
یونیســف با وزارت دادگســتری در راستای
اســتانداردهای قضایی در رابطه با
نوجوانــان بزهکار جهت اطالع رســانی و
ارتقاء دانش قضات ،دادســتانان ،وکال و
مــددکاران اجتماعــی همکاری نمود .در
نتیجۀ این تالشهای مشــترک رشــتۀ «قانون
جرائــم کودکان» در مقطع کارشناســی
ارشــد در دانشــگاه علوم قضائی در ســال
 2012ایجــاد گردیــد .در حوزۀ اصالحات
قانونــی برای کــودکان درگیر در محاکم
قضایی ،بخشــهای اصلی الیحه رســیدگی
به جرائم کودکان و نوجوانان که در ســال
 2003توســط وزارت دادگســتری و پس از
بــا مشــورت با صندوق کــودکان ملل متحد
تتهیه شــده بود و در ســال  2013در فصل
 10اصالحیۀ قانونی مجازارت اســامی و
آیین نامه اصالحی دادرســی در ســال 2015
گنجانده شد.
یونیسف ایران – 2007/یک بزهکار نوجوان در حال صحبت
با قاضی در دادگاه نوجوانان .منبع :یونیسف ایران

چالشهــا عمدتـاً در قالــب تأخیــر در امضاء
ملی کنوانســیون حقوق کودک ،بر اســاس
رســالت خود ،یک شــورای هماهنگی در ســطح برنامههــای کاری مشــترک ظاهر شــدند .در
اواخــر ســال  ،1394ایــن فرایند به صورت
نهادهــای بلنــد پایۀ تصمیمگیری در ســاختار
تشــکیل داد .این شــورای هماهنگی متشــکل از امیــدوار کننــدهای بهبــود یافت .در بســیاری
مــوارد ،اجــرای برنامههــا به دلیــل تغییر در
نماینــدگان بیــش از  16ســازمان دولتی و غیر
مدیریت ارشــد در میان ســازمانهای شــریک
دولتی است.
اجرائــی بــا تأخیر مواجه شــد.
ســازمان ملــل متحد بــا همکاری وزارت
بهداشــت دو پروژۀ آزمایشــی موفق در حوزۀ سیاسـتهای اجتامعی-اقتصادی کالن
ســوء رفتار با کودکان را بســط و گســترش
ســازمان ملــل متحد بــا نهادهایی که مأموریت
داد .هــدف این پروژههــا پیشگیری،
مرتبــط با سیاسـتها و برنامههای کالن
تشــخیص زود هنــگام و مدیریــت ســوء رفتــار با اجتماعی-اقتصــادی دارند ،مشــارکت فعال
کــودکان اســت .در عین حــال ،این اقدامات داشــته اســت .ســازمان برنامه و بودجه و
بــا چالشهایــی نیــز مواجه بودنــد .روند ُکند وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی از جملۀ
اجرائــی و پیگیــری از ســوی شــرکای اجرائی
ایــن نهادهــا هســتند .با این حال ،به دلیل
از جملــۀ ایــن چالشهــا هســتند .در بخش
پیچیدگــی ســاختار اقتصاد کالن در ایران،
عمــدهای از دورۀ اجرائــی برنامــه - 1395
ســازمان ملل متحد قادر به حمایت مســتقیم
 1391مشــارکت ســازمان ملل متحد با ســازمان سیاســتی در تدویــن پیشنویــس برنامۀ پنج
بهزیســتی شــاهد چالشهایــی بود .این
ســالۀ ششم توسعه نبود.

۱۳۹۱-۱۳۹۵ I 24

UNDAF

دستاورد
1.2

کاهـــش
فقر توانــایی
نمود تا راهبری دستور کار آموزش با کیفیت
سازمان ملل متحد ،به منظور درک بهتر
و نهادینهسازی مدارس دوستدار کودک را
نیازهای کشور ،تجارب توسعهای و
به دست گیرد .به این ترتیب نهادینهسازی
فرصتهای بهتر برای هماهنگی و ارائۀ
خدمات ،پیوندهای مشارکتی مستحکمی را با مدارس دوستدار کودک ،چارچوبی ملی برای
نهادهای دولتی ایجاد کرده است .به عنوان آموزش با کیفیت و حوزههای کلیدی آن از
مثال ،در نتیجۀ مشارکت سازمان ملل متحد با جمله چارچوب نظارت و ارزشیابی تدوین نمود.
وزارت دادگستری ،نیروی انتظامی و سازمان با این حال ،در همکاری با برخی شرکای اجرایی
زندانها ،ظرفیت نظام قضایی برای حمایت از در دورۀ گزارشدهی چالشهایی نیز وجود
کودکان در دادگاههای قضایی افزایش یافت .داشت .بهعالوه ،سازمان نهضت سوادآموزی
تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش در
تقویت مراکز آموزشی اجتماع محور ،ارزیابی
کیفیت آموزش
سوادآموزی ،افزایش سوادآموزی با استفاده از
مشارکت و همکاری سازمان ملل متحد با
مراکز آموزشی سیار ،تدوین و طراحی متون و
وزارت آموزش و پرورش ،ظرفیت نهادی این
مفاد آموزشی ظرفیت خود را افزایش داد.
وزارتخانه را افزایش داد .اجرای برنامههای
کودک محور ،مشمول ،آموزش با کیفیت برای
پسران و دختران در سطوح تحصیلی دبستان و مشارکت جوامع روستایی در مدیریت
متوسطۀ اول از جمله این مشارکتها هستند .منابع طبیعی
سازمان ملل متحد عضو ناظر کمیتۀ نظارت بر طی دورۀ گزارشدهی ،سازمان ملل متحد از
آموزش با کیفیت است که در وزارت آموزش و ظرفیتهای ملی و استانی – در سایتهای
پرورش تشکیل شده و نمونهای از مشارکت ویژۀ پایلوت – حمایت نمود که هدف از آن ارتقاء
این سازمان با وزارت آموزش و پرورش میباشد .مشارکت جوامع روستایی در مدیریت منابع
عضویت در کمیتۀ نظارت بر آموزش با کیفیت طبیعی بود .این اقدامات در محرومترین مناطق
این فرصت را برای سازمان ملل متحد فراهم
صورت گرفت ،خصوصاً در مناطقی که تخریب

برنامۀ اسکان برش ملل متحد
کمپین ملی
شهری ایران
کمیتۀ ملی اسکان ایران با همکاری برنامۀ
اسکان بشر ملل متحد  ،کمپین ملی شهری
ایران را در روز جهانی اسکان ( 5اکتبر )2015
آغاز کردند .کمپین ملی شهری ایران چهارمین
کمپین ملی شهری در جهان است .در نتیجۀ
فعالیتهای این کمپین گزارش «نیاز ایرانیان
شهرنشین» تدوین گردید که گزارشی منسجم
بر مبنای اظهارات شهروندان  48شهر و 10
سازمان است .کمپین ملی شهری ایران در
کنفرانس اسکان و توسعۀ پایدار شهری سازمان
ملل متحد (اسکان  )IIIچشمانداز ایرانیان را با
جهانیان به اشتراک گذاشت.

گفتمانهای شهری  .2016منبع :هبیتات ایران
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یونســــکو
تقویت آموزش
برای همه
یونسکو به عنوان یکی از طرفین
نهضت آموزش برای همه (- 2015
 ،)2000همکاری نزدیکی با سازمان
نهضت سوادآموزی ایران در جهت
بهبود کیفیت سوادآموزی و آموزش
بزرگساالن داشته است .هدف از
این کار تقویت همکاری بینبخشی
و مشارکت جوامع محلی ،تدوین
راهکارهای فراگیری منعطف جهت
دسترسی به افراد در مناطق
حاشیهای ،یکپارچهسازی بهرهبرداری
از فناوری ارتباطاتی و ارتباطاتی
جهت ارتقاء سوادآموزی و فراگیری
بلند مدت و بهبود ابزار ارزیابی
سوادآموزی است.
مرد سالخوردهای که در قزوین به کودک خردسال
خواندن آموزش میدهد .منبع :یونسکو ایران

محیط زیست تهدیدی جدی تلقی میشد .ایجاد نمیشود .با این حال ،دانش و نمونه تجربیات
موفقی که از طریق مداخالت سازمان ملل
و راهاندازی طرح اعتبارات خرد یک نمون ه از
این اقدامات در جهت ترغیب مشارکت جوامع متحد به اشتراک گذاشته شد ،چشمانداز
و درک بهتری نسبت به مزایای شاخص فقر
محلی است .این طرح ،پس از اجراء ،معیشت
جایگزین ،توانمندسازی جنسیتی و احیای منابع چند بعدی به وجود آورد .این آگاهی تلفیق
این شاخص در سیاستگزاریها ،برنامهها و
طبیعی را به همراه داشت .همچینین ظرفیت
اقدامات آتی را تسهیل مینماید.
جوامعی را تقویت نمود که این افراد در آن
فعالیت داشتد تا بتوانند تأثیرات تغییر اقلیم
را به حداقل رسانده یا با آن سازگاری یابند .این کاهش مالیات صادرات برای محصوالت
ابتکار عمل ،ظرفیت بین روستایی در سطح
فرآوری شده
زیربخشی را در میان مردان و زنان افزایش داد تا سازمان ملل متحد در زمینۀ صادرات زعفران
بتوانند تعاونیهای قانونی و رسمی ایجاد نمایند .و عرقیجات در راستای کاهش مالیات
سازمان ملل متحد از ایجاد فرصتهایی برای
صادرات برای محصوالت فرآوری شده فعالیت
نهادهای دولتی فعال در حوزۀ کاهش فقر جهت نمود .در این راستا ،سازمان ملل متحد از
هماهنگی با یکدیگر به منظور ارائۀ خدمات
تشکیل گروه کاری سیاستگزاری ملی جهت
اجتماعی نیز حمایت نمود .وزارت تعاون ،کار و تدوین سیاستهای ملی برای محصوالتی
رفاه اجتماعی ،کمیتۀ امداد امام خمیتی ،بانک از قبیل زعفران و گیاهان دارویی با توجه به
کشاورزی و سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری زنجیرۀ ارزش آن حمایت نمود .زنجیرۀ ارزش
از جملۀ این نهادها هستند.
شامل کشت ،فرآوری و بازاریابی است.
افراد با معلولیت :طی دورۀ گزارشدهی،
سازمان ملل متحد فرایند تدوین برنامۀ عمل
شاخص فقر چند بعدی
شاخص فقر چند بعدی در ایران تدوین نشده معرفی سیاستهای دسترسی معلولین به
فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی را آغاز نمود.
و در سیاستگزاری و تصمیمگیری نیز اعمال

2

بهداشــت
و توسعۀ ظرفیتها به همراه ارائۀ خدمات،
آندف چهار دستاورد را در این حوزۀ اولویت
سیاستگزاری و برنامهریزی و ارائۀ محصوالت
پیشبینی نموده است .حدود  43میلیون
دالر بودجه برای سالهای  1391 - 1395جهت دانش بود (شکل  .)6در میان چهار دستاورد
مصارف این حوزه و دستیابی به دستاوردهای حوزۀ بهداشت ،بخش عمدۀ بودجۀ تخصیصی
– برابر با  38میلیون دالر – برای دستیابی به
پیشبینی شده ،اختصاص یافت 213 .مورد
نتیجۀ در این حوزه گزارش شده است .حمایت دستاورد  ،2.3کاهش شیوع بیماریهای واگیر
و غیرواگیر هزینه شد (شکل .)7
سازمان ملل متحد عمدتاً در راستای رشد

شــــکل
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تعداد و توزیع نتایج آندف در حوزۀ بهداشت در هر
گروه برنامههای حامیت فنی
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نظام ارائۀ
همکاری
تعییننشده
جنوب-جنوب خدمات

سیاستگزاری و نظام و ابزار
پایش و
برنامهریزی
ارزشیابی

محصوالت
دانش

ساز و کارها ظرفیتسازی
و نظامهای
نهادی

ترویج

0

شــــکل
سازمان جهانی بهداشت
اجرای طرح اصالح
نظام سالمت
سازمان جهانی بهداشت به منظور حمایت از
تالشهای این کشور در دستیابی به پوشش جامع
سالمت ( )UHCبا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی همکاری نمود .هدف اصلی طرح
اصالح نظام سالمت( )HTPدستیابی به پوشش
جامع سالمت تا سال  2025است .طرح اصالح نظام
سالمت در بخش گسترش بیمۀ سالمت و پوشش
 9.3میلیون ایرانی مازاد برجمعیت تحت پوشش
اولیه با موفقیت همراه بود .این موفقیت به منزلۀ
کاهش هزینههای مستقیمی است که ایرانیان باید
برای دسترسی به خدمات بهداشتی بپردازند .طی
دورۀ گزارشدهی ،این میزان از  %53به کمتر از %40
رسید .طرح اصالح نظام سالمت در سراسرکشور
کیفیت بیمارستانهای دولتی را ارتقاء داده است.
دستیابی به پوشش جامع سالمت ،سالمت جمعیت
کشور را بهبود بخشید و متعاقباً نیروی کار سالمتر
شکل گرفت و فقر را در سراسر ایران کاهش دهد.

سازمان جهانی بهداشت با همکاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی چندین دورۀ آموزشی
مدیریت بیمارستانی در بخش دولتی برگزار نمود.
منبع :سازمان جهانی بهداشت ایران
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668،270

3،753،392

416،590

37،990،398

دستاورد 2.1

هزینههای آندف به دالر در بخش بهداشت ،در هر
دستاورد بهداشتی

89% 1% 9% 1%

افزایش ظرفیت نظام سالمت در بخش مراقبتهای بهداشتی اولیه
و استفاده از رویکرد تعیینکنندههای اجتامعی سالمت ( )SDHدر
نظام سالمت
بهداشت باروری

حامیت از طرح اصالح نظام سالمت

طی دورۀ گزارشدهی ،با حمایت سازمان ملل با تصویب طرح اصالح نظام سالمت در سال
 ،1393سازمان ملل متحد همواره از این طرح و
متحد ،وضعیت بهداشت باروری در ایران
بهبود یافت .این امر با اجرای ابتکار عمل ایجاد خصوصاً از بهبود بودجۀ مراقبتهای بهداشتی
بیمارستانهای مادران در کلیۀ بیمارستانهای حمایت کرده است .تمرکز اصلی بر نحوۀ
کاهش هزینههای بیماران در مراقبتهای
دولتی سراسر کشور تحقق یافت .سازمان
بستری و نحوۀ گسترش پوشش بیم برای
ملل متحد در این بیمارستانها از تدوین
بیش از  9میلیون نفر از جمعیت بوده است.
دستورالعملها و پروتکلها حمایت نمود.
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همچنین ،سازمان ملل متحد در راستای
تدوین سیاستهای شواهد محور و آگاه در
زمینۀ سالمت و تغذیۀ کودکان ظرفیت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را تقویت
نموده است .این امر با مشارکت یونیسف
و جامعۀ دانشگاهی تحقق یافت .همچنین

دستاورد
2.2

مشارکت سازمان ملل متحد با وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در انتقال دانش جهانی
و تجارب موفق جهت بهبود کیفیت الگوسازی،
ابتکار عمل ،مهارتها و دانش فنی در حوزۀ
خدمات رشد و تکامل یکپارچۀ کودکان خردسال
موثر واقع شد.

مراقبتهای بهداشتی اولیه برای جمعیت در معرض خطر
همزمان ،طی دورۀ اجرای این برنامه ،در سطح
سازمان ملل متحد از برنامۀ پایش و ارزشیابی
پزشک خانواده حمایت نمود .این برنامه در دو جهانی تغییراتی در الگوی مشارکت سازمان
ملل متحد در کشورهایی با درآمد متوسط به
استان مازندران و فارس آغاز گردید .سازمان
ملل متحد توصیه نمود تا برنامۀ پزشک خانواده باال رخ داد .این تغییر بدان معنا بود که به
جای تمرکز ویژه بر ظرفیتسازی ،هم اکنون
تعمیم یافته و در طرح اصالح نظام سالمت
تأکید بیشتر بر حمایت از ابتکار عملها در
لحاظ گردد .متعاقباً ،این برنامه تعمیم یافته
حوزۀ ترویج و ایجاد گفتمان سیاستگزاری است.
و در  8استان کشور به اجراء درآمد .ارتقاء
سطح پوشش مراقبتهای بهداشتی اولیه برای این امر ،بر پیشرفت در دستیابی به برخی
کارگران از نمونه کمکهای سازمان ملل است .نتایج از پیش توافق شده تأثیر بازدارنده داشت
که میتواند تأثیر چشمگیری بر ظرفیتسازی
این امر با تمرکز بر نیروی کار غیر رسمی و
داشته باشد.
تدوین راهبردهای چند بخشی تحقق یافت.

برنامۀ مشرتک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز
آغاز برنامۀ پیشگیری از انتقال
بیماری از مادر به کودک
انتقــال  HIVاز مــادر به کودک بــه معنای انتقال
 HIVاز مــادر بــه کــودک وی در دوران بارداری،
زایمان یا شــیردهی اســت UNAIDS .منابع
فنی ،مالی و ارتباطاتی از ســوی شــرکای خود
در ســازمان ملل جلب نمود تا از برنامۀ شــواهد

محــور ملــی پیشــگیری انتقال بیماری از مادر
بــه کــودک حمایت نموده و مشــوق تلفیق آن در
چهارمیــن برنامۀ ملی راهبردی باشــدUNAIDS .
و شــرکای این آژانس در ســازمان ملل متحد با
موفــق بــه ترویــج رویکرد آزمایش ارایه دهنده و
اتخــاذ گزینۀ ( +Bدرمان
ضد رتروویروســی برای زنان
بــاردار مبتال به  )HIVدر
برنامۀ ملی پیشــگیری از
انتقــال بیمــاری از مادر به
کودک و دســتورالعملها
درمانی شــدند .بیش از
 156،000زن بــاردار تا کنون
تحــت این برنامه غربال
شــده و  98.5درصد کودکان
بالقوه آســیبدیده فارغ
از  HIVچشــم به جهان
گشودند.

کارگاهی در مورد انتقال اچ آی وی از مادر به کودک .منبع :برنامه ی مشترک
سازمان ملل متحد در زمینه ایدز
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کاهش شیوع بیامریهای واگیر و غیرواگیر
و از سازمانهای مردم نهاد در ارائۀ خدمات
چشمانداز کلی فعالیتهای صندوق
حمایت چشمگیری بهعمل آورد .در حال حاضر
جهانی
 25مرکز برای بیماران اچ.آی.وی مثبت وجود
طی دورۀ گزارشدهی ،سازمان ملل متحد از
دارند که توسط سازمانهای مردم نهاد اداره شده
مراکز مدیریت بیماریهای واگیر در اجرای
برنامۀ راهبردی ملی ایران حمایت نمود .اقدامات و تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی در
حمایتی سازمان ملل متحد شامل تدوین راهبرد سطح استانی فعالیت مینمایند .برنامۀ کشوری
بنیاد جهانی برای مبارزه و ریشهکنی ماالریا در
ملی بیماریهای مقاربتی و معرفی برنامههای
 11استان در معرض خطر تمرکز دارد .از جمله
بنیاد جهانی در مبارزه با اچ.آی.وی  /ایدز،
ماالریا و سل بود .برنامۀ بنیاد جهانی سازمان ملل مناطق دور افتاده و محروم استانهای سیستان و
بلوچستان ،کرمان و هرمزگان.
متحد دورههای آموزشی متعددی برگزار نمود

برنامۀمشرتکسازمانمللمتحددرزمینهایدز

صندوق کودکان ملل متحد

همسوسازی چهارمین
برنامۀ ملی راهبردی
با اهداف 90-90-90

بقاء و رشد
کودکان خردسال

به منظور حمایت از پاسخ ملی به  ،HIVبرنامۀ
مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای
ترویج و حمایت از برنامۀ ملی کنترل ایدز منابع
مالی جذب کرد .حاصل این کار ،تدوین یک
برنامۀ ملی راهبردی چند بخشی آرمانی بود که
خود گام نخست و مهمی به سوی پایان بخشیدن
به شیوع ایدز تا سال  2030است .هدف چهارمین
برنامۀ ملی راهبردی دستیابی به اهداف -90-90
 90است .به این معنا که 90درصد افراد مبتال به
اچ.آی.وی از وضعيت بيماري خود آگاهي داشته
باشند90 ،درصد مبتالیان به اچ.آی.وی به درمان
درمان «ضد ویروسی مداوم» دسترسی داشته
باشند و سطح ویروس  90درصد دریافت کننده
های درمان ضد ویروسی مداوم ،نیز کاهش یابد.
با تداوم این رویکرد ،به پیشبینی ،UNAIDS
ال
شیوع این بیماری متوقف شده و در نهایت کام ً
ریشهکن میشود.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد با وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در راستای
بهبود مراقبتهای نوزادان و نوزادان نارس
همکاری نموده است .برنامۀ مراقبت و ارزیابی
رشد نوزادان ( )NIDCAPرویکردی جامع بوده
و هدف از آن تقویت مراقبت از رشد نوزادان
است .تحت این برنامه ،نوزاد مدت زمان
کوتاهتری در بخش مراقبتهای ویژه و به طور
کلی در بیمارستان باقی مانده ،وزنگیری بهبود
یافته و دستاوردهای رفتاری و همچنین ساختار
و عملکرد مغز را بهبود میبخشد .این رویکرد
به عنوان استاندارد طالئی جهانی شناخته و
در نظام سالمت ملی تلفیق شده است .وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با مشارکت
صندوق کودکان ملل متحد ،رویکرد برنامه
مراقبت و ارزیابی رشد نوزادان را در سراسر ایران
در بخش مراقبتهای ویژۀ نوزاران اجراء میکند.

کمپین اطالع رسانی در مورد اچ آی وی در تهران.
منبع :برنامه ی مشترک سازمان ملل متحد در زمینه
ایدز

بازدید پروفسور هایدلیس الز ،بنیانگزار روش
 NIDCAPاز بخش مراقبتهای ویژۀ نوزادان یک
بیمارستان در تهران که  NIDCAPبه صورت آزمایشی
در آن اجراء میشود .منبع :یونیسف ایران

اچ.آی.وی  /ایدز

ایران ساالنه و به صورت مستمر در نشست
ویژۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
فرایندهای گزارشدهی جهانی پیشرفت در
پاسخگویی به ایدز اطالعات مربوط به این
حوزه را ارائه مینماید .با این حال ،ارزیابی
رسمی از سومین برنامۀ راهبردی ملی انجام
نشده است .یکی از خالءهای اصلی که توسط
کمیتۀ فرعی پایش و ارزشیابی شورای ملی ایدز
شناسایی شد فقدان اطالعات مجازی برای
پایش دستاوردهای سومین برنامۀ راهبردی ملی
بود .برنامۀ ملی کنترل ایدز نیز به این ترتیب
قادر به ارائۀ اطالعات الزم برای گزارشدهی
در رابطه با این شاخص آندف نیست .کمیتۀ
فرعی پایش و ارزشیابی در تدوین چارچوب
پایش و ارزشیابی و تقویم کاری چهارمین برنامۀ
راهبردی ملی که اخیراً به تصویب رسید ،تالش
دارد تا این خالء را جبران نماید .مطالعۀ تحلیلی
درمان اچ.آی.وی که مورد بازبینی داخلی قرار
گرفت ،تأثیر بسزایی در تغییر رویکرد برنامۀ
ملی در زمینۀ مراقبت و درمان و شناسایی
بیماران بود .این امر در برنامۀ راهبردی ملی
ال در راستای
چهارم منعکس شد که کام ً
اهداف  90-90-90است .هدف برنامۀ راهبردی
ملی چهارم دستیابی به اهداف 90-90-90
میباشد .یعنی 90 :درصد افراد مبتال به اچ.آی.
وی از وضعيت بيماري خود آگاهي داشته
باشند90 ،درصد مبتالیان به اچ.آی.وی به
درمان «ضد ویروسی مداوم» دسترسی داشته
باشند و سطح ویروس  90درصد دریافت کننده
های درمان ضد ویروسی مداوم ،نیز کاهش
یابد .برنامۀ جهانی مبارزۀ با اچ.آی.وی  /ایدز
از اجرای برنامههای راهبردی سوم و چهارم

۱۳۹۱-۱۳۹۵ I 30

UNDAF

سازمان جهانی بهداشت
تغییر تمرکز به سوی
بیماریهای غیرواگیر
ســازمان جهانی بهداشــت ،طرح ملی
چند بخشــی برای پیشــگیری و کنترل
بیماریهــای غیرواگیــر ( )NCDsمانند
ســرطان ،دیابــت ،بیماریهای قلبی و ریوی
تدویــن نمــود .این طــرح به تصویب هیأت
وزیران و مدیر کل ســازمان جهانی بهداشــت
رســید .ایران ،بر اســاس عملکرد خود در
واکنــش به بیماریهای غیرواگیر از ســوی
ســازمان جهانی بهداشــت به عنوان یکی
از «کشــورهای پیشــرو» انتخاب شد که
راهنمای پاســخ جهانی باشــد .ایران گزارش
پیشــرفت خود در دســتیابی به اهداف
توافقــی جهانی کنتــرل بیماریهای غیر
واگیر را در ســال  2018در مجمع عمومی
ســازمان ملل ارائــه مینماید .همچنین،
انتظــار مـیرود که طرح بیماریهای
غیرواگیــر منجــر بــه بهبود امید زندگی و
کیفیت زندگی در ایران شــود.

ایرانپن ،ابتکاری ملی برای پایش بیماریهای
غیرواگیر در ایران .منبع :سازمان جهانی بهداشت

حمایت نمود .به طور کلی ،فعالیت سازمان ملل
متحد طی دورۀ گزارشدهی 1.3 ،میلیون ایرانی
از گروههای مختلف از جمله زنان آسیبپذیر
مبتال به اچ.آی.وی  ،زندانیان ،مصرفکنندگان
تزریقی مواد مخدر ،دانشآموزشان و سایر
گروههای پر خطر یا در معرض خطر را تحت
پوشش قرار داد .این بنیاد با برگزاری برنامههای
آموزشی و ارائۀ مفاد ترویجی ،ایجاد  140مرکز
کاهش آسیب در سراسر کشور و همچنین
خدمات مشاورۀ تلفنی این موفقیت دست
یافت .برنامههای پیشگیری از اچ.آی.وی
سازمان ملل متحد %40 ،زنان آسیبپذیر را
تحت پوشش قرار داده و تعداد زنان آسیبپذیر
مبتال به ایدز را از  %5به  %2.1کاهش داده
است .مداخالت سازمان ملل متحد درصد
زنان باردار مبتال به اچ.آی.وی را که داروهای
ضد رتروویروسی دریافت میکنند (به منظور
کاهش ریسک انتقال بیماری از مادر به کودک)
از  %90.6در سال  1393به  %96افزایش داد.
درصد نوزادان متولد شده از مادران مبتال
به اچ.آی.وی که طی دو ماه اول تولد تست
ویروسی شدهاند طی دورۀ گزارشدهی از %37
به  %66افزایش یافت .در راستای طرح اصالح
نظام سالمت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی برنامۀ پیشگیری انتقال بیماری از مادر
به کودک را در اکثر مناطق حاشیهای کشور
آغاز کرد .مشارکت سازمان ملل متحد الگوهای
بزرگسال محور پیشگیری از اچ.آی.وی را تقویت
نمود .این الگو یکی از راهبردهای اصلی در
کاهش انتقال اچ.آی.وی در سطح ملی است.

بهداشتی در مناطق هدف نیز از  1،474مورد
در سال  1389به  101مورد در سال  1395کاهش
یافت .سازمان ملل متحد در پاسخ به سل مقاوم
به دارو نیز ظرفیت برنامۀ ملی سل را تقویت
نمود .در این راستا ،سازمان ملل متحد از
تدوین پروتکل ملی سل مقاوم به دارو حمایت،
آموزشهایی را برگزار و گفتمان بین کشوری بین
ایران و کشورهای همسایه را تسهیل و از انجام
مطالعات مقاومت ،حمایت فنی بهعمل آورد.

فلج اطفال

در راستای برنامۀ راهبردی جهانی ریشهکنی فلج
اطفال  ،2013-2018ایران واکسیناسیون فلج اطفال
را از واکسیناسیون سروتیپ سه به واکسیناسیون
سروتیپ دو تغییر داد .از سال ،1395
واکسیناسیون سروتیپ دو ظرفیتی از برنامۀ
ایمنسازی حذف شده است و واکسیناسیون
ایمنسازی جامع در برابر فلج اطفال جایگزین آن
شد .با این حال ،برنامۀ ملی فلج اطفال با کمبود
جهانی تولید واکسین ایمنسازی مواجه است.

بیامر یهایغیرواگیر

نمای سالمت ایران در حال تغییر بوده و در
حال حاضر معضالت بهداشتی حاصل از سبک
زندگی مشاهده میشوند (مانند سرطان،
بیماریهای قلبی ،سکته ،دیابت و بیماریهای
مزمن تنفسی) .در حوزۀ بیماریهای غیرواگیر،
حمایت فنی و ترویجی سازمان ملل متحد
باعث شکلگیری تعهد سیاسی در سطح هیأت
وزیران شد .در نتیجۀ آن طرح چند بخشی
ملی برای کنترل و پیشگیری از بیماریهای
غیر واگیر ( )2015-2025به تصویب رسید.
ماالریـــا
در بخش بهداشت ،کمیتۀ ملی بیماریهای
سازمان ملل متحد از سیاستگزاری شواهد-
غیرواگیر تأسیس شد تا برنامهریزی و مداخالت
محور در جهت تقویت برنامۀ ملی ریشهکنی
را راهبری کند .متعاقباً ،برخی مداخالت در
ماالریا در ایران حمایت کرد .این امر با انجام
سطح سیاستگزاری برای برخی فاکتورهای
برخی اقدامات از جمله اصالح برنامۀ راهبردی
ریسک تعیین شده با حمایت فنی سازمان ملل
ملی بر پایۀ بازبینی برنامه ،حمایت از آموزش
پیشرفتۀ کارکنان میدانی ،تقویت نظام نظارتی ،متحد انجام شدند .ایران ،پاسخگویی به مسئلۀ
بیماریهای واگیر را به عنوان یک معضل عمومی
نقشهبرداری از مقاومت در برابر آفتکشها
در اولویت قرار داده است .در این راستا ،سازمان
و بهبود ظرفیتهای تشخیصی تحقق یافت.
نمونههای حمایتهای سازمان ملل متحد بیانگر ملل متحد به ایران کمک میکند تا پیشرفت این
کشور را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
این واقعیت است که تعداد موارد ماالریای
در سال  2018تشریح کند .با کمک سازمان ملل
فالسیپاروم بومی تأیید شدۀ آزمایشگاهی
متحد ،سالمت روان در مراقبتهای بهداشتی
گزارششده در تسهیالت بهداشتی در مناطق
هدف از  141مورد در سال  1389به  22مورد در اولیه با اتخاذ دستورالعمل  mhGAPو ارائۀ
بستههای آموزشی و تلفیق این دو در نظام
سال  1395کاهش یافت .تعداد موارد ماالریای
مراقبتهای بهداشتی اولیه تقویت شد.
فالسیپاروم بومی مشاهده شده در تسهیالت
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برنامه عمران ملل متحد

برنامه عمران ملل متحد

مبارزه با اچ آی وی/ایدز

ریشهکنی ماالریا

برنامه عمران ملل متحد با بهرهگیری از منابع
مالی تخصیصی از سوی صندوق جهانی نقش
بسزایی در تسهیل گفتمان کشوری برای تدوین
برنامۀ راهبردی ملی (برنامۀ راهبردی چهارم ملی)
ایران را داشت .طی سالهای  ،20۱2-20۱6تعداد
 ۹07هزار و  328کیت آزمایش سریع در اختیار
شرکای اجرائی قرار گرفتند .به منظور تقویت
ظرفیت تشخیصی اچ آی وی ۱۱ ،آزمایشگاه زیر
مجموعۀ آزمایشگاههای ملی با ابزار تشخیصی
پیشرفته تجهیز شدند .بر پایۀ این پیشرفت،
سازمان ملل در فعالیت ترویجی خود جهت
تشویق ایران برای اتخاذ راهبرد  ۹0-۹0-۹0موفق
بود .ایران تنها کشور در منطقۀ خاورمیانه و شمال
افریقا است که این راهبرد را اتخاذ نمود .مقایسۀ
آمار از سال  20۱2با آمار اواخر سال  20۱6بیانگر
پیشرفت شایانی است که در ذیل آمده است:

طی سالهای  ،20۱2-20۱6برنامۀ
کنترل ماالریای صندوق جهانی
در  ۱۱استان در معرض خطر
اجراء شد .در نتیجۀ کمکهای
فنی برنامه عمران ملل متحد و
ارائۀ خدمات در این راستا ،طی
سال های  20۱2-20۱6موارد تأیید
شدۀ آزمایشگاهی بیماری ماالریا،
 %۹2کاهش یافت .در همین
دوره ،تعداد ماالریای فالسیپاروم
تأیید شدۀ آزمایشگاهی،
 %8۵کاهش یافت .مشارکت
برنامه عمران ملل متحد در
دهۀ گذشته نقش موثری در
فعالیتهای ریشهکنی ماالریا در
ایران داشته است.

اچ آی وی :تأثیر مداخالت آژانس عمران ملل متحد در ایران
با بهرهگیری از منابع مالی صندوق جهانی

2012
(به درصد)

2016
(به درصد)

۱0

40

زنان آسیبپذیری که آزمایش اچ آی وی انجام دادهاند

۱۱

۱۵

افراد مبتال به اچ آی وی که خدمات مشاوره و حمایتهای
اجتماعی-روانشناختی دریافت کردهاند (*)

4

3۱

افراد مبتال به اچ آی وی مثبت تحت درمان )*( ARV

4

۱۱

حوزۀ مداخالتی
مصرفکنندگان تزریقی مواد مخدر با بستۀ خدماتی

(*) – نکته :این آمار بیانگر برآوردی از درصد افرادی
است که مبتال به اچ آی وی هستند

دستاورد
2.4

پشه ی آنوفلین .منبع:گوگل

بهداشت جوامع آسیبدیده از بحران
بهداشت باروری جوامع آسیبدیده تدوین کند.
با حمایت سازمان ملل متحد ،کلیۀ
ایران تنها کشور منطقه است که اعالم کرد
بیمارستانها بین سالهای  ۱3۹۱تا  ۱3۹4با
استفاده از شاخص ایمنی بیمارستانی سازمان ظرفیتهای اصلی قوانین بهداشتی ( )200۵را تا
بهداشت جهانی بازبینی شدند .متعاقب این تیر ماه سال  ۱3۹4اجراء خواهد نمود .این امر در
بازبینی ،طرح آمادگی و پاسخگوئی به فوریتها راستای تعهد کشورها جهت ظرفیتسازی بود
برای بیمارستانها تدوین شد .ابتکاری مشابه که به آنها اجازه میداد تا رویدادهای بهداشتی
عمومی را تشخیص داده ،ارزیابی کرده و گزارش
هم برای ارزیابی سطح ایمنی تسهیالت
دهند و در جهت دستیابی به امنیت بهداشتی
مراقبتهای اولیه انجام شد.
جهانی همکاری نمایند .سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد از تلفیق مفاهیم بهداشت
از این تالشها حمایت نمود .با این حال ،در
باروری در طرحهای بخشی و ملی نیز حمایت
برخی موارد تغییر مدیریت در وزارت بهداشت،
نمود .این امر با همکاری وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی اجرای این تالشها را با
جمعیت هالل احمر ایران انجام شد .به این
مشکالتی همراه ساخت .این امر باعث تأخیر در
ترتیب ،سازمان ملل متحد توانست طرحهای
اجرایی و دستورالعملهایی را در زمینۀ نیازهای دستیابی به نتایج گردید.

3

توسعۀپایـدار
زیستمحیـطی
آندف تنها یک دستاورد در این حوزه
پیشبینی کرده است .حدود  27میلیون
دالر برای هزینههای سالهای 1391 - 1395
برای دستیابی به نتایج در بخش توسعۀ
پایدار زیستمحیطی تخصیص یافت .در

شــــکل
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کل 71 ،نتیجه طی دورۀ گزارشدهی ثبت
شدند .حمایت سازمان ملل متحد عمدتاً در
قالب ظرفیتسازی به همراه سیاستگزاری و
برنامهریزی و ارائۀ محصوالت دانش بنیان
ارائه شد (شکل .)8

تعداد و توزیع نتایج آندف در حوزۀ توسعۀ پایدار
زیستمحیطی در هر گروه برنامهریزی حامیت فنی
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نظام ارائۀ
همکاری
تعییننشده
جنوب-جنوب خدمات

سیاستگزاری و نظام و ابزار
پایش و
برنامهریزی
ارزشیابی

محصوالت
دانش

ساز و کارها ظرفیتسازی
و نظامهای
نهادی

ترویج

0
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دستاورد
3.1

ظرفیتسازی در سطح ملی،
زیرملی و محلی
بازبینی کلی

طی دورۀ گزارشدهی ،سازمان ملل متحد
مشارکت خود با نهادهای همتای دولتی را
تقویت نمود .این امر فرصتی برای مشارکت و
همیاری کارآمد جهت پاسخگویی به پایداری
زیستمحیطی در ایران بهوجود آورد .سازمان
ملل متحد در تدوین و طراحی الگوها و
چارچوبهایی جهت پاسخگویی به چالشهای
زیست محیطی کمکهای فنی ،مشاوره در
سیاستگزاری و حمایت مالی به عمل آورد.

برنامه عمران ملل متحد

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

دریاچۀ ارومیه خشکی را
پشت سر گذاشته و پر آب
میشود

کشاورزی هوشمند
در برابر اقلیم:
سازگاری کینوآ

برنامه عمران ملل متحد مشارکت گستردهای در
مداخالت مربوط به نجات دریاچۀ ارومیه داشته
است .در حال حاضر ،زندگی دوباره به این دریاچۀ
نمکی در حال مرگ در شمال غرب کشور بازگشته
است .اکنون ،الیهای کم عمق از آب تقریباً نیمی
از دریاچه را پوشانده است.برنامه عمران ملل
متحد ،جهت اتخاذ فرایندهای مناسب با اجرای
طرح "مدیریت یکپارچۀ مشارکتی زراعی" با
کشاورزان محلی ،مقامات دولتی در سطح استانی
و ملی و سایر ذینفعان همکاری دارد .با دریافت
حمایتهای مالی از سوی دولت ژاپن و همچنین
منابع تخصیصی دولت ایران این روش با موفقیت
در  90روستا ( %10مراتع کشاورزی آبیاری شده)
در حوضۀ دریاچۀ ارومیه اجراء شده است .انتظار
میرود که با اجرای این طرح یک سوم آبی که در
گذشته طبق رویکردهای سنتی رایج برای آبیاری
زمینهای زراعی مصرف میشد ،ذخیر شود.
دستاورد نهایی ،ذخیر شدن  30درصد آبی است
اکنون به این رودخانه بازگشته است.

تغییر اقلیم در منطقۀ خاورمیانه و شمال
افریقا به سوی اقلیمی گرمتر و خشکتر
بوده است .این امر ،کشاورزی را متأثر
ساخته ،باعث ناامنی غذایی شده و بیش
از پیش قشر محروم را تحت تاثیر قرار داده
است .سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد در تالش است تا این تهدید را به یک
فرصت تبدیل کند .بر پایۀ دانش موجود،
این سازمان کاشت آزمایشی کینوآ را آغاز
نمود که محصولی غنی از مواد مغذی بوده
و جایگزین مهمی برای محصوالت سنتی
است .پروژۀ کینوآی سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد در ایران از دسامبر
سال  2013آغاز گردید .پس از فعالیتهای
میدانی گسترده در کرج ،اهواز ،ایرانشهر،
جیرفت و کهنوج ،این محصول سازگاری
خوبی با شرایط ایران نشان داد .کینوآ در
فصل بعدی کاشت به کشاورزان ایرانی
معرفی شد.

در حال حاضر ،در سال  ،2017دریاچه مجدداً پر آب
شده است .منبع :برنامه ی عمران ملل متحد

مطالعات کارشناسان در مزرعۀ آزمایشی کینوآ در استان
خوزستان .منبع:برنامه ی خواربار و کشاورزی ملل متحد

این الگوها و چارچوبها به صورت آزمایشی
اجراء و با انجام اصالحات مورد نیاز به سراسر
کشور تعمیم یافتند .برخی حوزههای مهم که
تحت پوشش قرار گرفتند عبارتند از )1( :راهبرد
توسعۀ زاگرس مرکزی )2( ،الگوی مدیریت
زیستبوم محور )3( ،برنامهریزی یکپارچۀ
جامع )4( ،راهبرد «توسعۀ سبز» (که جهت
کسب تأییدیۀ فنی به شورای عالی جنگها
ارسال شده و متعاقباً باید به تأیید فرمانداری
کل استانهای حاشیۀ دریای خزر برسد)،
( )5الگوی مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی،
( )6برنامۀ عمل مدیریت آبخیزها (که جهت
تصویب هیأت دولت ارسال شده و در صورت
تأیید به صورت قانون الزم االجرا خواهد بود) و
( )7طرح حفاظت از یوزپلنگ ایرانی و شکار آن
در زیستبومهای خشک و نیمه خشک مرکزی
ایران.

مدیریت منابع آب

در برخی موارد و به واسطۀ برگزاری تعدادی
دورههای آموزشی ،سازمان ملل متحد
توانست تجربیات جهانی در مدیریت پایدار
و بهرهبرداری از منابع آب ،خصوصاً احیای
منابع آب زیرزمینی را به اشتراک بگذارد.
عالوه بر این ،اهمیت نظام مدیریتی سنتی
منابع آب ،یعنی قناتها از طرف دولت و دفتر
ریاست جمهوری به رسمیت شناخته شد .به
این ترتیب ،سازمان ملل متحد تالش کرد تا
توجه همگان را به این مسئله معطوف دارد که
قناتها به عنوان بخشی از تالش کلی جهت
بهبود نظام تأمین آب در ایران (جایی که این
قناتها  %10آب مورد نیاز را تأمین میکنند)
باید احیاء شوند.

رویکردهای مدیریت زیستبوم محور

رویکرد مدیریت مبتنی بر زیستبوم در چهار
زیستبوم مختلف زمینی در کشور بهکار
گرفته شد .این زیستبومها عبارتند از)1( :
مناطق جنگلهای هیرکانی در قسمتهای
شمالی ایران )2( ،تاالبهای متعدد در سراسر
کشور )3( ،زیستبومهای خشک/نیمه خشک
مرکزی ایران به منظور معکوس ساختن روند
جنگلزدایی و بیابانزائی ،و ( )4مناطق حفاظت
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سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بهینهسازی مصرف انرژی در
صنایع کلیدی

مدیریت
آفات فرامرزی

شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
با همکاری سازمان توسعۀ صنعتی
ملل متحد و با تأمین بودجه از سوی
تسهیالت زیستمحیطی جهانی در
حال ارتقاء مدیریت پایدار انرژی در
ایران در پنج بخش صنعتی با مصرف
باالی سوخت است :آجرپزی ،بتون،
آهن و استیل ،پاالیشگاههای نفت
و پتروشیمی .ذخیرۀ انرژی برابر با
 36۵،000بشکه نفت و کاهش 74،000
تن گاز دیاکسید کربن منتشر
شده از دستاوردهای این همکاری
هستند.

کرم غوزه ( )Tuta absolutaیکی از
مخربترین آفتهای فرامرزی است.
این آفت از جنوب افریقا از طریق
اروپا و شمال افریقا به خاورمیانه
راه یافت .اولین مورد این آفت در
اکتبر  20۱0در ایران مشاهده شد.
ظرف کمتر از یک سال 26 ،استان
کشور آلوده شدند .این آفت محصول
گوجهفرنگی را هدف قرار میدهد-
که یکی از محصوالت مهم ایران
است .در واکنش به این معضل،
سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد راهنمایی را برای تشخیص
و کنترل آفت تدوین نمود .در
ایران ،این پروژه با تولید نشاء سالم
گوجهفرنگی کمک کرد تا خسارت
احتمالی به حداقل برسد .سازمان
خواربار و کشاورزی ملل متحد دانش
فنی خود را در اختیار کارشناسان و
فعاالن ایران قرار داد تا گلخانههای
ایمن ایجاد کرده و از آنها در مقابل
آفات حفاظت نموده و ماشینآالت
ال اتوماتیک کاشت گوجهفرنگی
کام ً
را ارتقاء بخشند .پیرو فعالیتهای
سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد  600کارشناس ایرانی و 740
کشاورز محلی در زمینۀ نحوۀ تولید
کارآمد گوجهفرنگی و مدیریت آفات
آموزش دیدند.

یونیدو به ترویج مدیریت انرژی پایدار در ایران
می پردازد .منبع :یونیدو ایران

شده در رشته کوههای زاگرس در غرب ایران.
رویکرد مدیریت زیستبوم محور ،مشارکت با
جوامع محلی و سایر ذینفعان را تحت الگوی
برنامهریزی مدیریت یکپارچه ترویج میدهد.
بهرهبرداری کارآمد از منابع تاالبی در حداقل ۱7
تاالب حفاظت شده مورد آزمایش قرار گرفت.
موفقیت این الگو منجر به تعمیم آن به سراسر
کشور شد.

مناطﻖ حفاظت شده

سازمان ملل متحد الگوهای مدیریت مناطق
حفاظت شده را در دو منطقۀ حفاظت شدۀ
خشک و نیمه خشک معرفی و از اجرای آن
حمایت نمود .این الگوها به صورت آزمایشی

در مناطق حفاظتشدۀ جوامع محلی اجراء
شدند.

زیستکره

و یکپارچۀ خاک و جنگل از جوامع محلی و
نهادهای استانی و محلی حمایت نمود .این
ابتکارعملها در سطح روستا و آبخیز اجراء
شدند .این رویکردها بر پایۀ راهبردهای اجرائی
جهت پاسخگویی به نیازهای موجود و طوالنی
مدت اجتماعی-اقتصادی استوار بودند .این
ساز و کارها شامل شورای مدیریت مشارکتی
منابع روستا ،شوراهای روستاها ،برنامهریزی در
سطح روستا برای مدیریت مشارکتی و یکپارچۀ
خاک و جنگل و برنامهریزی در سطح آبخیزها
بودند .اصالحات در سیاستها و قوانین نیز
از این رویکردهای مشارکتی حمایت کردند .از
تمامی گروههای ذینفعان از جمله جوامع محلی
دعوت شد تا در مدیریت تنوع زیستمحیطی
و منابع طبیعی مشارکت نمایند .این مداخالت
به صورت آزمایشی اجراء شده و سپس در 4۵
منطقه در  22استان از  3۱استان ایران تعمیم
یافت .الگوی یکپارچگی در تمامی مداخالت
به کار گرفته شد که از طریق آن به مسائل فقر/
اقتصادی و زیستمحیطی پاسخ داده شد .این
امر ،عالوه بر سایر مزایایی که به همراه داشت،
جوامع محلی از جمله زنان و جوانان را توانمند
ساخت.

ارزشگزاری منابع طبیعی

سازمان ملل متحد ،با اجرای مداخالت
خود ،در بهبود اصالح دستورالعملهای
مدیریت اطالعات انرژی ( )EIAموثر بود.
این دستورالعملها برای ارزیابی میزان
پیشرفت پروژهها توسط بخشهای مختلف
در زیستبومهای کوهستانی زاگرس مرکزی
به کار گرفته شدند .در این راستا 2 ،الگوی
دیگر برای ارزشگزاری منابع طبیعی (خدمات
زیستبوم) تدوین و اجراء شدند .بیش از 20
هزار نفر از جوامع روستایی در مدیریت منابع
طبیعی در بیش از  4۵پروژۀ پایلوت در سراسر
کشور مشارکت داشتند.

سازمان محیط زیست ایران ،مضمون ذخایر
زیستکرۀ یونسکو را به عنوان ابزاری محوری
در حفاظت از محیط زیست اتخاذ نمود .از این سازمان ملل متحد با حمایت از مدیریت مناطق
ابزار برای پاسخگویی به مدیریت منابع طبیعی مستعد فرسایش خاک در  20استان در کنترل
فرامرزی ،خصوصاً حفاظت و احیای دریاچههای منابع ایجاد طوفان گرد و غبار مشارکت کرد.
هامون بهکار گرفته شد.

طوفان شن و گرد و غبار

رویکردهای مشارکتی

سازمان ملل متحد در برنامهریزی ،اجراء و
ارزشیابی ابتکارعملهای مدیریت مشارکتی

مواد از بین برنده ازون

سازمان ملل متحد در تالشهای مدیریت
کارآمد عناصر شیمیایی – خصوصاً مواد از
بین برنده ی ازون نیز سهیم بود .با اجرای

3۵ I UNDAF ۱3۹۱-۱3۹۵

مرحلۀ اول نقشۀ راه ملی ،سازمان ملل
متحد به ایران کمک کرد تا از مرحلۀ تولید
 2۹.3مواد تخلیص ازون هیدروکلوروفلورا
کربنها تا پایان سال  20۱6خارج شود .این
امر با تخصیص منابع مالی و تسهیل انتقال
تجهیزات محافﻆ ازون به داخل کشور محقق
گردید .سازمان ملل متحد در تدوین نهایی
دومین مرحلۀ نقشۀ راه کاهش مصرف
هیدروکلوروفلوراکربن در ایران نیز مشارکت
داشت .عالوه بر این ،سازمان ملل متحد
فناوری جدیدی را به کشور معرفی نمود .این
دادهها نه تنها تأثیرات زیستمحیطی مثبت
بلکه افزایش کارآیی یخچالها و سطح کلی
رقابتی صنایع را به همراه داشت .در راستای
حرکت به سوی پروتکل مونترال %۵0 ،هیدرو
کلرو فلورو کربن  ۱4۱بی ایران برطرف شده

سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد
کاهش برونداد عناصر تخلیص
اوزون در ایران
همکاری سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد در
راستای پروتکل مونترال منجر به کاهش انتشار
حجم کثیری از هیدورکلوروفلوراکربنهایی
(بهویژه  )۱4۱b-HCFCگردید که بهطور خاص
در ایران تولید میشوند .سیکلوپنتان – عنصر
دمندۀ طبیعی بدون پتانسیل تخلیص اوزون
 جایگزین عناصر تخلیص اوزون (-HPMP )۱4۱bشد .تأثیرات مثبت زیستمحیطی این
فناوری جدید منجر به افزایش مصرف بهینۀ
انرژی در یخچالها شد .عالوه بر این ،در نتیجۀ
تالشهای سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد
و آژانس توسعۀ آلمان ( )GIZانتقال فناوری
صورت گرفت ،فرصتهای شغلی به وجود آمد
و مهارتهای فنی توسعه یافت.

از بخشها جهت تطبیق و سازگاری با تغییر
است .مواد از بین برنده ازون ،سیلکوپنتان
جایگزین هیدرو کلرو فلورو کربن  ۱4۱بی شده اقلیم حمایت نمود .این تالشها بخشهای
ذیل را پوشش دادند :کشاورزی ،مدیریت
است .سیکلوپنتان یک عامل دمندۀ طبیعی
منابع طبیعی ،جنگلداری ،شیالت ،مدیریت
است که خاصیت از بین برندگی ازون را
دامپروری و مدیریت منابع آب .یکی از
ندارد .متعاقباً تقریبا  ۵00تن از هیدرو کلرو
دستاوردهای این فعالیتها ،آموزش بیش از
فلورو کربن  ۱4۱بی در سال کاسته شد.
 ۱3هزار ایرانی در رابطه با اجرای فعالیتهای
مربوطه است .عالوه بر این ،محصوالت دانش
بهینهسازی مرصف انرژی
بنیان و فرایندهای اجرائی استاندارد جهت
سازمان ملل متحد در فرهنگسازی مصرف
بهینه سازی و هماهنگی رویکردهای جامعۀ
بهینۀ انرژی برای کارکنان بخشهای ویژۀ
محور برای سازگاری و کاهش تغییر اقلیم
صنعت مشارکت داشت .این امر با اجرای
تدوین شدند .طی دورۀ گزارشدهی ،اولین
برنامههایی با هدف بهبود مکاتبات ،ارتقاء
آگاهی و برنامههای تغییر نگرش تحقق یافت .ایستگاه پایش فرسایش باد در ایران ساخته
پنج گفتمان مصرف بهینۀ انرژی با مشارکت شد .این ایستگاه در حال حاضر در پایش تأثیر
بیش از  ۵۵0نفر از کارکنان مهندسی صنایع فعالیتهای احیاء و بازتوانی کاهش فرسایش
باد به جوامع محلی یاری میرساند .مناظر
در عرصۀ چندین استان صورت پذیرفت.
فرسایش یافته جهت تضمین تأمین پایدار کاال
آموزشهای در محل بسیار گسترده ای در
و خدمات اکولوژیکی و بهبود کاربری پایدار و
رابطه با استانداردهای نظام مدیریت انرژی
فعالیتهای معیشتی احیاء شدند.
در چند بخش صنعتی برگزار شد .این اولین
بار بود که آموزشهایی از این دست در ایران
ارائه شدند .این آموزشها ارزشیابی شده و بر گازهای گلخانهای ()GHGs
اساس ارزیابیهای انجام شده میزان انرژی
همچنین ،سازمان ملل متحد در تدوین یک
ذخیره شده برابر با  36۵،000بشکه نفت و
راهبرد و برنامۀ عمل ملی برای کاهش انتشار
 74،000تن کاهش در انتشار دی اکسید کربن گازهای گلخانهای و سازگاری با تغییر اقلیم
دیده شد ].گزارش  [UNIDOعالوه بر این،
از دولت حمایت نمود .با کمک سازمان ملل
با کمک سازمان ملل متحد ،آموزش بهبود
متحد ،تفاهمنامهای بین وزارت صنایع و
سیستم هوای فشرده برای کارشناسان انرژی و موسسۀ فنﺂوری اتریش (تحت نظارت وزارت
صنایع برای اولین بار در ایران برگزار شد .ابزار محیط زیست اتریش) امضاء شد .هدف از این
سیاستگزاری بازار محور در تجارت انتشار
تفاهمنامه اجرای یک نظام مداخالتی برای
کربن و بهرهبرداری بهینۀ انرژی نیز برای اولین دستیابی به حرکت به سوی صنعت کم کربن
بار به دولت ایران معرفی شدند .در نتیجۀ
در بخش صنعتی در ایران است .انتظار میرود
تالش حمایت سازمان ملل متحد از برنامۀ
که این امر منجر به تدوین سیاستهایی گردد
دولت ،انتشار  34۵تن عنصر از بین برنده
که در تمامی بخشها همبستگی ایجاد نموده و
ازون ،یعنی هیدرو کلرو فلورو کربن  ۱4۱بی در تأثیری ترکیبی بر ایجاد مشاغل ،کاهش انتشار
 ۱۹شرکت کاهش یافت که  ۱۱مورد آن توسط دی اکسید کربن ،حفاظت از محیط زیست و
سازمان ملل متحد و  8مورد آن توسط دولت رقابت داشته باشد.
انجام شد.

تغییر اقلیم

تکنولوژی های جدید در کارخانه های ایران به از بین بردن
هیدرو کلرو فلورو کربن ها کمک می کند.
منبع:یونیدوایران

با حمایت فنی و مالی سازمان ملل متحد،
سومین گزارش ملی ایران در رابطه با چارچوب
کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد
( )UNFCCCتدوین و نهایی گردید .این
اطالعات شدت ،ماهیت و الگوی پیشفرض
چالشهای پیشرو برای ایران در آغاز تغییر
اقلیم را نشان داد .سازمان ملل متحد از
تالشهای ایران جهت ظرفیتسازی در طیفی

آفتکشها و آالیندهها

با بودجههای تخصیصی از سوی بنیاد جهانی
محیط زیست و همکاری این بنیاد با وزارت
بهداشت ،مانند آفتکشهای منسوخ (مانند
د.د.ت) با موفقیت از میان برداشته شدند.
این امر با استفاده از نظام مدیریت کارآمد
زبالههای جامد که بر پایۀ ابتکار عمل اجتماع
محور در خلیلشهر مازندران اجراء شد ،تحقق
یافت .تعمین برنامۀ ایمنی آب باعث بهبود
ایمنی آب در  ۱2منطقه شد.

مــدیریت
بالیایطبیـعی
آندف سه دستاورد را در این حوزه پیشبینی
نموده است .حدود  1.9میلیون دالر بودجه
برای سالهای  2012-2016برای دستیابی
به نتایج مربوط به مدیریت بالیای طبیعی

شــــکل
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تخصیص یافته بود .به طور کل  62نتیجه طی
مدت گزارشدهی ثبت شدهاند .حمایت
سازمان ملل متحد متمرکز بر ظرفیتسازی در
این حوزه بوده است (شکل .)9

تعداد و توزیع نتایج آندف در مدیریت بالیای طبیعی
برای هر گروه از برنامههای حامیت فنی
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نظام ارائۀ
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تعییننشده
جنوب-جنوب خدمات

سیاستگزاری و نظام و ابزار
پایش و
برنامهریزی
ارزشیابی

محصوالت
دانش

ساز و کارها ظرفیتسازی
و نظامهای
نهادی

ترویج

0

و کاهش بحران در تهران در تدوین و به روز
با همکاری سازمان ملل متحد ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی ایران راهبردها ،قوانین و رسانی ساالنۀ طرح ارزیابی/کاهش خطر زلزله
شاخصهای ریسک را شناسایی و تدوین نمود .در تهران حمایت نمود .این امر با رویکرد چند
بخشی تحقق یافت .همچنین سازمان ملل
این برنامهریزی ملی آگاهانه در دو بخش –
متحد از سازمان ملی مدیریت بحران در تدوین
آموزش و توسعۀ شهری و روستایی -صورت
پذیرفت .سازمان ملل متحد از سازمان مدیریت استانداردهای ملی برای کاهش خطر بالیا از
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جمله آموزش و ارزشیابی مدیران و کارشناسان
کاهش خطر بالیا در همۀ سطوح حمایت نمود.
این استانداردها به تصویب وزارت کشور
رسیده و متعاقباً توسط سازمان ملی مدیریت
بحران اجراء شد.
با حمایت سازمان ملل متحد ،ساز و کار
هماهنگی ملی با مشارکت  2۵آژانس کاهش
اسیب بالیا به وجود آمد .در نتیجه با همسان
سازی رساتها %80 ،آژانسهای درگیر در
کاهش اسیب بالیا منابع مالی برای رسیدگی
به کاهش اسیب بالیا تأمین نمودند .سازمان
ملل متحد با ارائۀ کمکهای فنی به سازمان
مدیریت بحران در حوزههای )۱( :مفاهیمن
یکپارچۀ کاهش اسیب بالیا در طرح ششم

زلزله در تهران نیز حمایت نموده است .در
توسعۀ ملی؛ ( )2تدوین راهبرد و برنامه
نتیجه ،رازیابی ریسک لرزهای با موفقیت در
عمل مدیریت خطر بحران؛ و ( )3حرکت به
شهر گرگان انجام شد .عالوه بر این ،سازمان
سوی سازگاری مناطق روستایی و شهری از
مدیریت و کاهش ریسک در تهران  2ماژول
این سازمان حمایت نمود .این امر با تکمیل
مطالعات و تحقیقات در زمینۀ شرایط موجود ،جدید برای تخریب زلزله در ایران و نرمافزار
برآورد آسیب به وجود آورد .این ماژولهای
تحلیل خالءها و ارزیابی نیازها خطرات و
جدید به برآورد تخریب لرزهای در بیمارستانها
آسیبپذیریها در بخشهای مرتبط کاهش
و جادهها میپردازند.
اسیب بالیا تحقق خواهد یافت.
سازمان ملل متحد در جهت تدوین یک الگوی سازمان ملل متحد در تالشهای منطقهای نیز
مشارکت داشت که ایران با همکاری سه کشور
ملی برای ارزیابی ریسک در مناطق شهری
حمایت مالی و فنی بهعمل آورده است .هدف همسایه – افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان -
از این کار تضمین پیشگیری کارآمد ،پاسخگویی آغاز کرده بود .این امر با برگزاری برنامههای
و بازتوانی از شرایط بحران بوده است .همچنین آموزشی منطقهای با هدف مشارکت رسانهها با
نظام مدیریت بحران ملی تحقق یافت.
از طراحی طرح کاهش و مدیریت ریسک

برنامۀ اسکان برش ملل متحد

یونســـکو

صندوق جمعیت ملل متحد

ظرفیتسازی در مدیریت
کاهش اسیب بالیا

کاهش ریسک بحران
و سازگاری با اقلیم

توانمندسازی جوانان جهت فعالیت
با جوامع آسیبدیده از بحران

ایران بر روی چندین خط گسل بزرگ
قرار گرفته و به این ترتیب یکی از
کشورهای فعال از نظر لرزهای در
جهان است .برنامۀ اسکان بشر ملل
متحد و وزارتخانه راه و شهرسازی
و سازمانهای مربوطه در ایران ،به
صورت مشترک مجموعه دورههای
آموزشی را با هدف رشد و گسترش
ظرفیتها در حوزههای مختلف
مشمول در منشور این آژانس
سازماندهی و برگزار کردند .طی
سالهای  440 ،20۱۵-20۱6کارشناس
و مقام تصمیمگیرنده در دورههای
آموزشی با عنوان مقاومت شهری،
مدیریت کاهش اسیب بالیا و توسعۀ
پایدار شرکت نمودند .در طرح جدید
تدوین شده هدف آموزش ۱،۵00
کارشناس تا پایان سال  20۱7است.

یونسکو در برگزاری کنفرانس ساالنۀ
بینالمللی لرزهشناسی و مهندسی زمینلرزه
مشارکت داشته است .همچنین ،یونسکو به
عنوان یکی از اعضاء ائتالف جهانی کاهش
ریسک بحران و سازگاری در بخش آموزش،
از طرح افزایش ایمنی مدارس در ایران
حمایت کرده است .دومین نشست مدیران
مدارس ایمن  ۱2-۱3مهر ماه  ۱3۹4در تهران
برگزار شد .در این نشست بحث شد که
دولتها چگونه میتوانند در سطح ملی و
محلی به تعهدات خود برای ایجاد مدارس
ایمن جامۀ عمل بپوشانند .همچنین،
یونسکو از اجرای طرح مانورهای آزمایشی
ملی زمینلرزه و ایمنی در ایران حمایت
نموده و از مقامات افغانستان ،پاکستان و
ترکمنستان دعوت نمود تا در این مانورها
شرکت نموده و از تجارت ایران بهرهمند
گردند.

سازمان جوانان جمعیت هالل احمرایران ()IRCS
با مشارکت  UNFPAپروژه مشترکی را در سراسر
کشور اجرا کرد .هدف از این پروژه ارتقاء سطح
آگاهی و بهبود ظرفیت اعضای سازمان جوانان
جمعیت هالل احمرایران در حوزۀ بهداشت باروری
در زمان بحران بود .صندوق جمعیت ملل متحد از
تدوین مفاد آموزشی مناسب برای جوانان حمایت
نمود که برمبنای راهنمای مجموعه خدمات
پایه تنظیم گردید و در سطح بینالمللی ()MISP
به رسمیت شناخته شده است MISP .شامل
مجموعه اقدامات ضروری جهت پاسخگویی به
نیازهای بهداشت باروری در زمان بروز بحرانهای
انسانی است .با استفاده از این مجموعه و حمایت
صندوق جمعیت ملل متحد دورههای آموزشی در
استانهای گوناگون برگزار گردید .طی بیش از3
سال ،بیش از  ۵00عضو جوان و بیش از  80تسهیلگر
آموزش دیدند .این ابتکار عمل از سوی سازمان
جوانان جمعیت هالل احمر ایران در حال اجراء بوده
و دورههای آموزشی مستمردر سراسراستانها
برگزارمیشوند.

دورۀ آموزشی مدیریت کاهش خطر بالیا  .سازمان
نوسازی شهری .20۱6 ،منبع :هبیتات ایران

پوستر کنفرانس ساالنۀ بینالمللی لرزهشناسی و
مهندسی زمینلرزه .منبع :یونسکو ایران

شرکت کنندگان دورۀ آموزش آموزشگران با عنوان بهداشت
باروری در بحران .منبع :صندوق جمعیت ملل متحد ایران

پیشـگیری
و کنترلمصرف
مواد مخــدر
آندف چهار دستاورد در این حوزه پیشبینی
نموده است .مبلغ کل مصارف سازمان ملل
متحد در حوزۀ کنترل و پیشگیری مصرف
مواد مخدر جهت دستیابی به نتایج مذکور،
 6.9میلیون دالر است 78 .نتیجه طی دورۀ
گزارشدهی ثبت شدهاند .حمایت سازمان

شــــکل
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ملل متحد اساساً در بخش ظرفیتسازی و
ارائۀ خدمات بوده است (شکل  .)8از چهار
دستاورد مربوط به حوزۀ کنترل و پیشگیری
مصرف مواد مخدر ،بخش عمدۀ بودجه برای
دستاورد  5.1و  ،5.4به ترتیب پیشگیری
اجتماع محور و قاچاق هزینه شد (شکل .)11

تعداد و توزیع نتایج آندف در حوزۀ کنرتل و پیشگیری
مرصف مواد مخدر در هر گروه از برنامههای حامیت فنی

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

نظام ارائۀ
همکاری
تعییننشده
جنوب-جنوب خدمات

سیاستگزاری و نظام و ابزار
پایش و
برنامهریزی
ارزشیابی

محصوالت
دانش

ساز و کارها ظرفیتسازی
و نظامهای
نهادی

ترویج

0

شــــکل

12

دستاورد 5.4

2،939،507
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مصارف آندف به دالر در حوزۀ کنرتل و پیشگیری
مرصف مواد مخدر برای هر دستاورد

دستاورد 5.3

دستاورد 5.2

دستاورد 5.1

814،067

961،441

2،249،934

32% 14% 12% 42%

پیشگیری اجتامع محور
در حمایت از سیاستهای دولت ،سازمان ملل است.
متحد در دورۀ گزارشدهی ،برخی برنامههای حمایت سازمان ملل متحد منجر به اجرای
فعالیتهای اجتماع محوری شد که در
پیشگیری از مصرف مواد مخدر تدوین و
معرفی نمود .این برنامهها عبارتند از پیشگیری مدارس ،دانشگاهها و جوامع گوناگون در طیف
گسترده برگزار شد .این فعالیتها گروههای
از مصرف مواد مخدر بین همسران مصرف
کنندگان مواد مخدر و تالش در جهت تقویت مختلف مانند خانوادهها ،دانشآموزان و
همسران مصرفکنندگان مواد مخدر را هدف
برنامههای مدارس .اغلب این تالشها بعدها
قرار داد .در مقایسه با سال  ،2012در بخش
توسط دولت ایران ادامه یافته و در طیف
پیشگیری اجتماع محور ،پیشرفت چشمگیری
گستردهتری با بودجۀ دولت اجراء شدند.
حاصل شده است .تعداد و سطح مشارکت
برنامۀ همبستگی مدارس و خانواده برنامۀ
پیشگیری خانواده اساساً توسط انگلستان تدوین مخاطبان اصلی پیشگیری از مصرف مواد مخدر
شده و مطابق با شرایط ایران بومیسازی و توسط افزایش یافته است – خصوصاً در وزارت آموزش
سازمان ملل متحد به اجراء درآمد .این برنامه و پرورش و وزارت بهداشت .ایران با رویکرد
پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در حال
هم اکنون برای اجرای دراز مدت در سراسر
حاضر از سطح مداخالت شفاهی به اجرای
کشور توسط دولت ایران در نظر گرفته شده
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برنامههای پیشگیری از مصرف مواد حرکت
کرده است .در حال حاضر ،تعداد زیادی از
برنامههای شواهد محور جایگزین برنامههای
تدوین شدۀ مستقیم (که اغلب شواهد محور
نیستند) شدهاند .این برنامهها اغلب در سطح
پیشگیری اولیه هستند که قبل از اجراء به طور

متناسب طراحی شدهاند .شایان ذکر است
که حوزۀ جغرافیایی و سطح پوشش برنامههای
پیشگیری در استانهای مختلف افزایش یافته
است .در حال حاضر ،تمرکز بر آموزش مهارت
– خصوصاً برنامههای آموزش مهارت زندگی و
مهارت فرزندپروری – است.

درمان و بازپروری
گستردۀ آنها در بخش مراقبتهای بهداشتی
مشارکتهای سازمان ملل متحد در تقویت
اولیه با حمایت بودجههای مالی دولت بودند.
پاسخگویی در حوزۀ درمان و بازپروری سوء
مصرف مواد موثر بوده است .به عنوان مثال ،نقطۀ قوت این که دولت مداخالت غیر
دارویی ،مداخالت بازپروری و روانی-اجتماعی
سازمان ملل متحد از بهبود پاسخ ایران در
رسیدگی به معضل محرکهای از نوع امفتامین را به رسمیت شناخته و مداخالتی را برای
درمان جوانان و زنان مصرفکنندۀ مواد مخدر
( )ATSحمایت نمود .در این راستا ،راهنمای
مداخالت مختصر محرکهای از نوع امفتامین تدوین نموده است .در حال حاضر ،دولت در
حال اجرای برنامههایی در حوزههای فوقالذکر
تدوین و به صورت آزمایشی اجراء شدند.
موفقیت این برنامههای آزمایشی مشوق اجرای است.

 : HIVدر بین مرصفکنندگان تزریقی
همسران مصرفکنندگان مواد مخدر در اجتماع
حمایت سازمان ملل متحد از دولت ایران
و بهبود برنامههای سل HIV/در نظام بازداشت
باعث موفقیت در اجرای دو برنامۀ جدید
شد که اغلب محیط مناسبی برای گسترش
جهت پاسخگویی به انتقال  HIVدر بین
مصرفکنندگان مواد مخدر شد .این مداخالت ویروس در میان مصرفکنندگان مواد مخدر
هستند .تمرکز اصلی این برنامهها بر پیشگیری
شامل برنامههای پیشگیری از  HIVدر میان

دفرت مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد
«اکنون از خود ،سالمت و زندگی خویش آگاهم!»
اعظم دو فرزند دارد و پس از محکومیت زندان
همسرش مجبورشد به تنهایی سرپرستی فرزندانش
را برعهده گیرد .همسرش اعتیاد به مواد مخدر
داشت .تنهایی و ناچاری اعظم را نیزدرگیرمواد
مخدر نمود .اما دورۀ آموزشی پیشگیری از مصرف
مواد مخدر که از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و
جرم سازمان ملل متحد برگزار شد به اعظم کمک
کرد تا با تنش و استرس خود دست و پنجه نرم کند:
«اکنون کار میکنم و درآمد دارم .به خودم فکر
میکنم ،به سالمتی و زندگی خودم .واقعیت زندگی
را پذیرفتهام ».همسراعظم اکنون بخشوده و از زندان
آزاد شده است .با استفاده از دانش و تجربیات خود
در تالش است تا به همسرش در ترک اعتیادش کمک
کند .آموزش همسران مصرفکنندگان مواد مخدر

توسط دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
متحد با بودجۀ تخصیصی کشورهای نروژ ،آلمان و
سوئد در  ۱4استان برگزار شد.

آموزش آموزشگران در مشهد  .20۱2منبع :دفتر
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ایران
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دفرت مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد
سگهای پلیس در کشف و ضبط  15درصد
مواد مخدر ایران نقش دارند
کشف و ضبط  %80محمولههای قاچاق تریاک و %32
محمولههای قاچاق هروئین درسطح جهانی توسط
ایران صورت گرفته است .دفترمقابله با مواد مخدر و

واحد سگهای مواد یاب ( )K9پلیس مقابله با مواد مخدر.
منبع :دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

از  HIVدر میان جوامع آسیبدیده از مصرف
مواد مخدر ،بهبود ظرفیت ارائۀ خدمات در
سطح میدانی در میان جامعه و همچنین نظام
بازداشت بود .سازمان ملل متحد در اجرای
موفقیتآمیز ابتکار عملهای ترویجی گسترده
جهت کاهش تبغیض علیه مصرفکنندگان
مواد مخدر از دولت حمایت نمود .پیرو این
حمایت ،ظرفیت تأمینکنندگان در اجرای

جرم ملل متحد ،سگهای موادیاب را در اختیار پلیس
مبارزه با مواد مخدر این کشور قرارداده و در آموزش
سگها و مربیهای آنها برای کشف مواد مشارکت و
همیاری داشته است .در سال  ،2014نیروی انتظامی
ایران ،بیش از  500تن مواد مخدر گوناگون را کشف
و ضبط نمود .این رقم شامل بیش از  13تن هروئین
است که ارزش آن در بازار اروپا بالغ بری  5میلیارد
دالر است ..سگهای پلیس حدود  75تن مواد مخدر
گوناگونشاملمشتقاتتریاک،متامفتامینکانابیس
و سایر داروهای صنعتی را کشف نمودند .در حال
حاضر ،با در اختیار داشتن بیش از  150سگ موادیاب
و قابلیت چشمگیرکشف و توقیف حجم باالی مواد
مخدر ،ایران مرکزی موفق مبارزه با مواد مخدر در
منطقه به شمار میرود .منابع مالی این پروژه توسط
کشورهای ژاپن و دانمارک تأمین شده است.

برنامههای کاهش آسیب بهبود چشمگیری
یافت .در نتیجه ،تعداد افراد تزریق کنندۀ مواد
که از بستههای خدماتی بهرهمند میشوند از
 %10در سال  2013به  %40در سال  2016افزایش
یافت .حوزههای برنامۀ مراقبت و درمان اچ آی
وی توسط سازمان جهانی بهداشت تحلیل و
اجرائی شد .متعاقباً ،راهنمای راهبردی جهت
تعمیم خدمات و پوشش آنها تدوین گردید.

قاچاق
سازمان ملل متحد از تقویت ظرفیتها در
پیشگیری از قاچاق غیرقانونی مواد مخدر
و همچنین قاچاق کاالهای فرهنگی حمایت
نمود .به عنوان مثال ،ظرفیتها در کاربرد
نرمافزای جدیدی که جهت پیشگیری از
این گونه قاچاق غیر قانونی و بهبود سطح
پیشگیری افزایش یافتند .عالوه بر این،
اقدامات پیشگیرانۀ قاچاق غیرقانونی اقالم
فرهنگی با برگزاری دورههای ظرفیتسازی
برای مدیران موزهها ،سازمانهای مردم نهاد
مربوطه و مقامات نیروی انتظامی صورت
گرفت .مفاد این آموزشها در فعالیتهای
روزمرۀ نیرووهای پلیس ،کارشناسان و سایر

کارکنان کاربرد دارند .عالوه بر این ،تالشهای
سازمان ملل متحد در خرید ابزار فنی،
کیتهای آزمایش مواد مخدر و تجهیزات
به طور چشمگیری کیفیت مداخالت مربوط
به مبارزه با جرایم سازمانیافته در ایران
را بهبود بخشیده است .ابتکار عملهای
ظرفیتسازی با حمایت سازمان ملل متحد
منجر به بهرهبرداری موثر و کارآمد از
روشهای نوین در پاسخگویی به تهدیدهای
جرایم سازمانیافتۀ فراملی شد .عالوه بر این،
با همکاریها و هماهنگیهای زیر منطقهای،
سطح کلی پاسخگویی به جرایم سازمانیافتۀ
فراملی (و ملی) بهبود یافت.
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درسهــای
آموﺧتﻪ و راه
پیـــشرو

کودکان در زنگ تفریح در حال خنده
و بازی هستند .این عکس در مدرسه
ی امام مهدی در روستای کریان ،شهر
میناب گرفته شده است.
عکس :ویدا منتخب  /یونیسف ایران
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تحلیل فوق و نمونههای ارائه شده نشان میدهند که نظام سازمان ملل متحد از دولت ایران در
پیشبرد اولویتهای این کشور طی دورۀ گزارشدهی حمایت نموده است.
در همین مدت ،دولت ایران ،با مشارکت و ابراز عالقه به برنامههای مربوط به آندف در همۀ
سطوح ،مالکیت خود را نسبت به فرایند آندف نشان داد .دولت ایران ،فعاالنه در سطوح باال،
هم در جلسات کمیتۀ راهبری آندف و هم در جلسات گروه مشاوران فنی ( )TAGمشارکت
داشت .وزارتخانههای گوناگون نیز – در سطح عملیاتی – با آژانسهای توسعۀ همتای
سازمان ملل متحد همکاری نمودند .این رویکرد پایهگذار تناسب آندف با اولویتهای ملی در
سطح اهداف گستردهتر توسعهای ایران بود.
آژانسهای مختلف در گزارشدهی نتایج از طریق  UNMETدقت چشمگیری داشتند .با این حال،
هنوز فرصت بسیاری برای بهبود وجود دارد .تفاوتهای موجود در دورههای گزارشهای ساالنۀ هر
آژانس سازمان ملل متحد ،هم در زمانبندی و هم قالب گزارشدهی ،تجمیع تعداد و ماهیت نتایج
حاصل از فعالیتهای سازمان ملل متحد را دشوار میسازد .این که در گزارشات ساالنۀ هر کدام از
آژانسهای سازمان ملل متحد چه چیزی «نتیجه» تلقی میشود نیز متفاوت است.
درسهای مهم آموخته از اجرای آندف در دورۀ  ۱3۹۱ - ۱3۹۵عبارتند از:

دشواری ارزشیابی آندف
کمیته عالی رتبه راهبری چارچوب کمک های توسعهای ملل متحددر راستای تعهدات خود تحت
آندف بین سالهای  ۱3۹۱ – ۱3۹۵از گروه پایش و ارزشیابی سازمان ملل متحد تقاضا نمود تا امکان
ارزیابی آندف را انجام دهد .انتظار میرفت که این فرایند منجر به تصمیمگیری آگانه در مورد
امکانسنجی ارزشیابی کامل باشد .امکانسنجی ارزشیابی ابزاری است که هدف از آن بازبینی
انسجام و منطق یک پروژه یا برنامه است .این ابزار میزان دسترسی به اطالعات و کفایت آنها را در
انعکاس میزان پیشرفت در جهت دستیابی به نتایج را نشان میدهند .این ارزیابیها نشان میدهند
که آیا مداخالت ،پس از تکمیل طراحی ،بیانگر کارآیی در دستیابی به دستاوردهای پیشبینی شده
هستند یا خیر.
گروه پایش و ارزشیابی سازمان ملل متحد از ابزار امکانسنجی ارزیابی استفاده کرد که توسط سازمان
بینالمللی کار طراحی شده است؛ گرچه این ابزار به گونهای طراحی نشده است که مستقیماً امکان
ارزیابی آندف را نشان دهد اما به آسانی قابل استفاده برای این هدف بود ۱.جزئیات مربوط به ابزار
و روش امکانسنجی ارزشیابی در پانویس ذیل آمده است .ابزار امکانسنجی ارزشیابی بر مبنای
 6حوزه امتیازی را برای آندف در نظر میگیرد :اهداف ،شاخصها ،شرایط موجود ،نقاط عطف،
ریسکها و پیشفرضها و برنامهریزی پایش و ارزشیابی .امتیازات پایه در هر حوزه وزنگزاری،
درجهبندی و اصالح میگردند تا امتیاز کلی امکان ارزشیابی محاسبه گردد .این امتیازات باید افزون
بر ارزش اسمی باشد تا آندف«غالباً قابل ارزشیابی» تلقی گردد.
 .۱کیت منابع ارزشیابی .راهنمای  :۱۱استفاده از ابزار امکانسنجی ارزشیابی .سازمان بینالمللی کار – واحد ارزشیابی (.)20۱۱

شــــکل
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منودار رادار – امکانسنجی ارزشیابی آندف
در  6حوزه در ایران

اهداف/دستاوردها

0.7
0.6
0.5
شاخصها

0.4
0.3

M&E plans

0.2
0.1
0

ریسکها و پیشفرضها

رشایط موجود

آندف(سالهای )2012-16
حداقلها

نقاط عطف
امکانسنجی ارزشیابی آندف ایران برای سالهای  2012-2016امتیاز  1.65را کسب نمود .این بدان
معناست که آندف «امکان بسیار کمی برای ارزشیابی داشته و نیازمند اصالح و بهبود» است.
نمودار رادار فوق نشان میدهد که تقسیم امتیاز کلی در  6حوزۀ امکانسنجی ارزشیابی چگونه
است .تنها در یک حوزه – دستاوردها و بروندادها – آندف فراتر از حداقل استاندارد مورد نیاز برای
ارزشیابی میرود .در مقابل ،امتیاز امکان ارزشیابی در  3حوزۀ دیگران – طراحی پایش و ارزشیابی،
ریسکها و پیشفرضها و نقاط عطف – امتیاز آن کمتر از امتیاز اسمی است.
یک فرایند کیفی تکمیلی نشان داد که آندف طرحی شفاف ،متناسب و قابل قبول دارد .با این
حال ،این فرایند نقاط ضعف آن را در حوزههای دسترسی و تفکیک اطالعات ،ظرفیت پایش و
ارزشیابی و تعهدات نهادی به استانداردهای باالی پایش و ارزشیابی توصیه شده در راهنمای
گروه توسعه ملل متحد را نشان داد .باید خاطر نشان شد که آندف برای سالهای 2017-2021
ساختار و متنی (از جمله اصول پایه) قابل ارزشیابی دارد.
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تغییرات در طراحی پیشفرضها ،ریسکها و فرصتهای نوظهور
انتظارات جامعۀ بینالمللی از سازمان ملل متحد ،منابع مورد نیاز جهت حمایت و همکاری در
پاسخگویی به چالشهای توسعۀ جهانی و مسائل اقلیمی در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش
یافته است .برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار ( )SDGsو تعهدات  COP21جذب سرمایههای
کافی (دولتی و خصوصی) در تکمیل هزینههای رایج دولتی و کمکهای بینالمللی نقش مهمی بر
عهده دارند.
چارچوب پایش و ارزشیابی آندف دو فرضیۀ اصلی و دو ریسک را در مورد دستاوردها و بروندادها
پیشبینی میکند که عبارتند از:
پیشفرضها :دسترسی به اطالعات متناسب دولتی.
پیشفرضها :حمایت برای دستیابی به پایداری در پروژهها.
ریسک :موانع آزمایش الگوهای پیشنهادی.
ریسک :موانع بومیسازی تجربیات موفق جدید.

الف
ب
ج

این پیشفرضهای کلی و ریسکها متناسب هستند .با این حال ،پیشفرضهای بنیادین دیگری نیز
در تدوین آندف وجود دارند که باید صراحتاً مورد ارزیابی قرار گرفته و پاسخگویی نسبت به آنها
وجود داشته باشد .اگر هدف این باشد که آندف ابزاری موثر و کارآمد برای برنامهریزی و مدیریت
باشد ،این امر ضروری است .این امر به نوبۀ خود این امکان را برای آندف فراهم میسازد تا اقدامات و
حمایت هماهنگ و جریانسازی شدۀ سازمان ملل متحد را تسهیل نماید .این پیشفرضها عبارتند از:
این که نظام سازمان ملل متحد یکپارچهتر و هماهنگتر بوده و تغییرات نهادی بنیادین در نظام
تصمیمگیری ،فرایندی و پاسخگویی داخلی (بینآژانسی) ایجاد نشود .این امر به نوبۀ خود این امکان
را برای آندف فراهم میسازد تا اقدامات و حمایت هماهنگشده و جریانسازی شدۀ سازمان ملل
متحد را تسهیل نماید.
این که کلیۀ آژانسهای سازمان ملل متحد قادر به ارائۀ طیف گستردهای از خدمات حمایتی از
سیاستگزاری تا اجرای فعالیتهای خرد میدانی ،در محدودۀ بودجهای خود باشند بدون این که الزام
دستیابی به کارآیی در یک حوزه به منزلۀ کاهش تمرکز بر حوزههای دیگر باشد.
این که با تدوین اهداف گستردهتر و آرمانی ،بودجۀ الزم تأمین شده و نتایج پیشبینی شده محقق
خواهند شد.
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تناسب مستمر دستاوردها و بروندادهای آندف با اولویتهای ملی و ساختار گسرتدۀ کشور
نظام سازمان ملل متحد همواره در جهت حمایت از دولت ایران در پیشبرد اولویتها و ساختار
گستردۀ کشور گام بر میدارد .در این راستا ،آندف دورۀ  1391 - 1395متجانس با اهداف پنجمین
برنامۀ ملی توسعه برای سالهای  1391 - 1394بود .دامنۀ آندف بسیار گسترده است .تقریباً هر
کدام از فعالیتهای یا ابتکار عملهای متناسب با توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ملی ایران در قالب
کلی آندف قابل اجراء هستند .دولت ایران و نظام سازمان ملل متحد مالکیت متقابل نسبت به
پیشبرد آندف نشان دادند.
با این حال ،دامنهای ویژه برای نظام کلی سازمان ملل متحد و هر کدام از آژانسهای آن تعریف
شده است تا بیشتر بر مزایای نسبتی خود در مقایسه با سایر شرکای توسعهای و ذینفعان داخلی
(دولتی و غیر دولتی) تمرکز کنند .این امر بیشتر در محیطهای کاری جلوه مینماید که سایر
آژانسها در این شرایط با محدودیت بودجه مواجه هستند.

نیاز به پایش و ارزشیابی بهرت نتایج
همانگونه که پیشتر در این گزارش گفته شد ،برخی بیانات مربوط به دستاوردها و بروندادهای
آندفباید شفافتر گردند .این دستاوردها و بروندادها شامل نحوۀ پایش ،ارزشیابی و گزارشدهی
کارآمد کمکهای سازمان ملل متحد است .بهکارگیری عملی بسیاری از نتایج و شاخصهای آنها
برای مجریان دشوار بوده است.

اصالحات الزم در نتایج قابل انتظار و تخصیص منابع
در برخی موارد ،بیان نتایج مهبم و یا بسیار پیچیده بودند .در برخی موارد مشاهده شد که
برخی نتایج با هم همپوشانی داشته یا موازی بودند .مورادی هم بودند که در آن دو یا پند
آژانس برای دستیابی به نتایج با یکدیگر همکاری داشتند .این امر باعث تقویت روحیۀ پویایی
برای همکاری تحت آندف شد .این موارد باید ارتقاء یافته یا در طراحی مراحل چرخۀ بعدی
آندف مدنظر قرار گیرند.

تحقیقات پایۀ آندف ()1391 - 1395
آندف دورۀ  1391 - 1395بر اهمیت پیوند بین شاخصهای پایه و دادهها و تصمیمگیری آگاهانه
تأکید دارد 1.در سند اولیه تعهد شد که «تا ژانویۀ  ،2012دولت و گروه کشوری سازمان ملل متحد
در مورد دادههای پایه به توافق رسیده اهدافی را به کمیتۀ راهبردی پیشنهاد خواهند نمود.
شاخصهای دستاوردها و بروندادها برگزیده از منابع اطالعاتی رسمی و همراستا با برنامۀ پنج سالۀ
توسعه ،شاخصهای ملی توسعه و اهداف توسعۀ هزارۀ ملی خواهند بود1 ».
این امر هرگز محقق نگردید .کمیته عالی رتبه راهبری چارچوب کمک های توسعهای ملل متحد
مشاوران متخصص برای انجام تحقیقات پایه بر مبنای شرایط و ضوابط مورد توافق طرفین به کار
گرفت .این مأموریت در ماه اوت  1391رسماً آغاز گردید .این تحقیق شامل مرور اطالعات موجود،
برگزاری نشستها با افراد کلیدی و آگاه در داخل نهادهای دولتی ،آژانسهای سازمان ملل و ساز و
کارهای بینآژانسی سازمان ملل متحد مانند گروه پایش و ارزشیابی سازمان ملل متحد بود.
تحقیقات پایه متناسب با  %97شاخصهای دستاوردها و  89درصد بروندادها در تمامی حوزههای
موضوعی آندف بود .با این حال ،در برخی حوزههای موضوعی آندف خالءهای اطالعاتی وجود
داشتند .شرایط موجود هر شاخصآندف با ذکر «اطالعات موجود»« ،اطالعات ناموجود» یا

 .1پاراگراف 85
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«شاخص غیر قابل اجراء» تعیین شدند1.

اطالعات موجود در ماتریس نتایج آندف ثبت شدند .همۀ توضیحات با دقت ثبت شدند .کلیۀ
دادهها برگرفته از منابع رسمی دولتی بودند .در مواردی که ارزشهای متفاوتی در منابع مختلف
رسمی منعکس شده بودند ،تمامی ارزشها ثبت شدند .در جایی که اطالعات پایه در دسترس
نبودند یا شاخص مورد نظر قابل اجرائی نبود ،پایخ ممکن ثبت و منبع آن ذکر شد.
متأسفانه ،از نظر برنامهریزی ،اهداف متعدد به صورت رسمی در سطح دستاورد یا برونداد تعیین
شدند .فقدان اهداف مشخص بر امکان ارزشیابی آندف در پایان دوره تأثیرگذار بود .با وجود نیاز
به رسیدگی به خالءهای اطالعاتی موجود ،درس مهم آموخته در تحقیقات پایۀ سال  2012این بود
که نیاز مبرم به ارتباطات بهتر و تبادل اطالعات بین شرکا و ذینفعان مختلف آندف وجود دارد.
این امر باعث اجراء ،پایش و گزارشدهی بهتر و کارآمدتر می گردد.
جدول ذیل نمایی از شرایط ورودی دادهها در زمان تهیۀ این گزارش ،به تفکیک حوزههای موضوعی
و سطح برنامهریزی ارائه مینماید.

حوزههای اولویت UNDAF

دستاوردها

کلیۀ شاخصها

بروندادها

تعداد

شرایط موجود

تعداد

شرایط موجود

تعداد

شرایط موجود

.1کاهش فقر

5

%100

37

%100

42

%100

.2بهداشت

12

%100

40

%89

52

%92

.3توسعۀ پایدار زیستمحیطی

12

%92

35

%75

47

%79

.4مدیریت بالیای طبیعی

8

%100

32

%97

40

%98

.5کنترل و پیشگیری از مصرف مواد مخدر

19

%0

86

%0

105

%0

جمع جزء (به استثنای کنترل و پیشگیری از
مصرف مواد مخدر)

37

%97

144

%89

181

%92

جمع کل

56

%64

230

%56

286

%58

 .1هر سه گزینه ،پاسخی مشخص برای اهداف تحقیقات پایه بودند که در هر کدام از آنها سطح و جایگاه شاخص در ابتدای دورۀ
آندفمشخص شد.
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پیوســت
تعاریف و اختصارات
تعاریف

برخی واژهها به تناوب در این
سند بهکار رفتهاند .به منظور
شفافیت و انسجام ،تعاریف
این واژهها در ذیل آمدهاند.
تعاریف برگرفته از کتاب راهنمای
مدیریت نتیجه محور UNDG
سال  1391هستند.

تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،نهادی،
نتایج
زیستمحیطی ،فناوری و غیره هستند .طی
نتیجه به معنای تغییر در شرایط یا جایگاه
دورۀ گزارشدهی ،انتظار میرفت که تأثیرات
حاصل از رابطۀ علت و معلول است .سه نوع
تغییر وجود دارند –برونداد ،دستاورد و تأثیر مثبت نقش بسزائیی در اهداف توسعۀ هزاره،
– که از مداخالت توسعهای حاصل میگردند .اهداف توسعهای توافقی بینالمللی ،اهداف
توسعۀ ملی و تعهدات ملی به کنوانسیونها و
تغییرات ممکن است هدفمند یا غیر
میثاقهای بینالمللی داشته باشد.
هدفمند ،مثبت یا منفی یا هردو باشند.

برو ندادها

بروندادها تغییر در مهارتها یا تواناییها
و ظرفیت افراد یا موسسات یا دسترسی به
محصوالت و خدمات جدیدی هستند که با
تکمیل فعالیتها در یک مداخلۀ توسعهای
یک سازمان به دست میآیند .بروندادها با
استفاده از منابع در اختیار در مدت زمان
مشخص به دست میآیند.

دستاوردها

دستاوردها بیانگر تغییرات در ظرفیتهای
نهادی و رفتاری در شرایط توسعه هستند که
حد فاصل بین تکمیل بروندادها و دستیابی به
اهداف تحقق مییابند.

اهداف کلی

اهداف نتیجۀ نهایی مشخص مطلوب یا قابل
انتظاری هستند که به صورت پیامد یا حداقل
تا حدی به دلیل یک مداخله یا فعالیت رخ
میدهند .اهداف باال دستی هستند که منجر
به ظرفیتسازی میشوند و هدف از مداخالت
توسعهای نیز ظرفیتسازی است.

فعالیت

فعالیتها یا کارهای انجام شده که طی آنها
درون دادها مانند بودجه ،کمکهای فنی و
سایر منابع برای دستیابی به یک برونداد خاص
بهکار گرفته میشوند.

درون دادها

منابع مالی ،انسانی ،مضمونی ،فناوری واطالعاتی
تأثیرات
تأثیر به معنای تغییر در زندگی آحاد مردم است .که برای مداخالت توسعهای بهکار میروند.
این تأثیر ممکن است شامل تغییر در دانش،
مهارت ،رفتار ،بهداشت یا شرایط زندگی برای شاخص عملکرد
شاخص عملکرد واحد سنجشی است که تعیین
کودکان ،بزرگساالن ،خانوادهها یا جوامع باشد.
این تأثیرات ،اثرات مثبت یا منفی طوالنی مدت مینماید چه چیزی در مقابل کدام میزان یا
بعد باید سنجیده شود اما برای آن جهت یا
هستند که به واسطۀ مداخالت توسعهای،
تغییر تعیین نمیکند .شاخصهای عملکرد
مستقیم یا غیر مستقیم ،هدفمند یا غیره در
ابزاری کمی و کیفی برای سنجش یک برونداد
گروه جمعیتی مشخص بهوجود میآیند .این
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یا دستاورد هستند که هدف از آن سنجش
عملکرد یک برنامه یا سرمایه است.

چارچوب یا ماتریس نتایج

چارچوب یا ماتریس نحوۀ دستیابی به نتایج و
روابط غیر رسمی و پیشفرضها و ریسکهای
رشایط پایه
پایۀ آن را تبیین میکند .چارچوب نتایج بیانگر
پروژه
یک
ابتدای
در
شده
آوری
ع
جم
اطالعات
سطح تفکر راهبردی در یک سازمان ،یک برنامۀ
یا برنامه که با توجه به آن نوسانات احتمالی در کشوری ،یکی از عناصر یک برنامۀ کشوری یا
یک پروژه یا برنامه سنجیده میشود.
یک پروژه است.

هدف

رشکای اجرائی

عملکرد

بیانگر یک ارزش خاص است که در زمانی
مشخص در آنیده باید شاخصها به این ارزش
رسیده باشند .به عنوان مثال ،نرخ کلی
باسوادی تا سال  2010در بین گروههای الف و
ب به  85درصد برسد.

بیانگــر فعالیــت یــک مداخلــۀ توســعهای یا یک
شــریک اجرائــی در ســطح خاصــی از معیارها/
اســتانداردها /دســتورالعملها یا دســتیابی
بــه نتایــج مطابــق بــا برنامههای تعیین شــده
است.

• ادارۀ کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
• مرکز کنترل بیماریهای وزارت بهداشت
• سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری
• سازمان حفاظت محیط زیست
• ستاد مبارزه با مواد مخدر
• سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
• وزارت کشور
• وزارت دادگستری
• وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور خارجه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان زندانها
ادارۀ کل امور زنان روستایی
سازمان بهزیستی
مرکز آمار ایران
شهرداری تهران

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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اختصارات

UNDAF

		
bOPV
		
BR
		
CCA
		
CCDC
		
CDC
		
CRC
		
DoE
		
DRM
		
DRRM
		
EDC
		
ECCIMA
		
EFA
		
EIA
		
FAO
		
FAST
		
FRWO
		
GARPR
		
GEF
		
GF
		
GHG
		
GIZ
		
HCFC
		
HDI
HIV/AIDS
		
HTP
		
HVW
		
ICT
		
IDUs
		
IOM
		
IPV
		
IRCS
		
IHR
		
IMP
		
LMIA
		
MCLSW
		
MDGs
		
MDPI
		
MDR
		
MFA
		
mhGAP
		
MIC
		
MoHME
		
MoU
		
MTCT
		
NBCRC
		
NCDs
		
NDMO
		
NDP
		
NGO
		
NSP
		
ODP
		
ODS

واکسیناسیون سروتیپ دو
ذخایر بیوسفر
مناطق حفاظتشدۀ اجتماعی
مرکز کنترل بیماریهای واگیر
مرکز کنترل بیماریها
کنوانسیون حقوق کودک
ادارۀ محیط زیست
کاهش اسیب بالیا
مدیریت کاهش ریسک بحران
توسعۀ اوایل دوران کودکی
اتاق بازرگانی ،صناعی ،معادن و کشاورزی استان اصفهان
آموزش برای همه
مدیریت اطالعات انرژی
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
همبستگی خانواده و مدرسه
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
گزارشدهی جهانی در پیشرفت پاسخگویی به ایدز
تسهیالت جهانی محیط زیست
بنیاد جهانی
گاز گلخانهای
آژانس توسعۀ آلمان
هیدروکلرو فوراکربن
ساخص توسعۀ انسانی
ویروس مختل کنندۀ ایمنی بدن/نقص اکتسابی ایمنی
طرح اصالح نظام بهداشتی
زنان آسیبدیدۀ آلوده به HIV
فناوری اطالعات و ارتباطات
مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر
سازمان مهاجرت ملل متحد
واکسن غیرفعال شده ی فلج اطفال
جمعیت هالل احمر ایران
مقررات بینالمللی بهداشت
مدیریت یکپارچۀ برنامهریزی
تحلیل اطالعات بازار کار
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
اهداف توسعۀ هزاره
شاخص فقر چند بعدی
مقاومت چند دارویی
وزارت امور خارجه
برنامه اقدام خالء بهداشت روانی
کشوری با درآمد متوسط
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تفاهمنامه
انتقال از مادر به کودک
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
بیماریهای غیر واگیر
سازمان ملی مدیریت بحران
برنامۀ توسعۀ ملی
سازمانهای مردم نهاد
برنامۀ راهبرد ملی
پتانسیل تخریب ازون
عناصر تخلیص ازون
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OOP
		
OPV
		
PBO
		
PHC
		
PMTCT
		
PVRMC
		
QEC
		
RH
		
RBM
		
SCI
		
SDH
		
SDGs
		
SLFM
		
SOP
		
SPX
		
STI
		
TAG
		
TB
		
TCPR
		
TDMMO
		
TOC
		
tOPV
		
UMS
		
UNAIDS
		
UNAMA
UNAMI
		
UNCT
		
UNDAF
		
UNDG
		
UNDP
		
UNDSS
		
UN-MET
		
UNESCO
		
UNFCCC
		
UNFPA
		
UNGASS
		
UNHCR
UN-Habitat
		
UNIC
		
UNICEF
		
UNIDO
UNOCHA
		
UNODC
		
UT
		
VW
		
VC
		
VLP
		
WFP
		
WHO
		
WLP
		
WPA

هزینههای مستقیم
واکسن خوراکی فلج اطفان
سازمان برنامه و بودجه کشور
مراقبتهای اولیۀ بهداشتی
پیشگیری از انتقال بیماری از مادر به کودک
شورای مشورتی مدیریت منابع روستایی
کمیتۀ آموزش با کیفیت
بهداشت باروری
مدیریت نتیجه محور
مرکز آمار ایران
عوامل اجتماعی تعیین کنندۀ سالمت
اهداف توسعۀ پایدار
مدیریت پایدار زمن و جنگلها
روش های عملیاتی استاندارد
تعامالت مشارکتی پیمانکاری فرعی
عفونتهای مقاربتی
گروه فنی ترویج
سل
بازبینی جامع سه ساالنۀ سیاستها
سازمان کاهش و مدیریت بحران تهران
جرائم سازمانیافتۀ فراملی
واکسن سهگانۀ خوراکی فلج اطفال
دانشگاه علوم پزشکی
برنامۀ مشترک ایدز سازمان ملل متحد
هیات یاری رسانی ملل متحد در افغانستان
هیات یاری رسانی ملل متحد در عراق
گروه کشوری سازمان ملل متحد
چارچوب کمکهای توسعهای سازمان ملل متحد
گروه توسعۀ سازمان ملل متحد
برنامۀ عمران سازمان ملل متحد
بخش ایمنی و امنیت سازمان ملل متحد
گروه کاری پایش و ارزشیابی سازمان ملل متحد
سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد
کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل متحد
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
نشست ویژۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
برنامۀ اسکان بشر ملل متحد
مرکز اطالعات ملل متحد
صندوق کودکان سازمان ملل متحد
سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
دانشگاه تهران
زنان آسیبپذیر
شورای روستا
برنامهریزی در سطح روستایی
برنامه جهانی غذا
سازمان بهداشت جهانی
برنامهریزی در سطح آبخیز
تاالبهای حفاظت شده

استفاده از مطالب این گزارش،
منوط به اجازهی رسمی از
سازمان ملل متحد در جمهوری
اسالمی ایران است و خالف آن
پیگرد قانونی دارد.
گرافیک :کورش جدی
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