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 پیش گفتار

 توسعهجدید چارچوب همکاریهاي  سند ایران با کمال مسرتدولت جمهوري اسالمی ایران و مجموعه سازمان ملل متحد در 
ارائه ) 2021الی  2017( 1400 الی 1396را براي دوره ) چارچوب همکاري هاي توسعه اياز این پس، (سازمان ملل متحد  اي

 مینمایند. چارچوب همکاریها محصول همکاري و مشارکت تنگاتنگ دولت و گروه کشوري سازمان ملل متحد میباشد. 

مجموعه سازمان ملل متحد با همکاري دولت از تالشهاي ایران در راستاي تحقق اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه کشور 
حمایت مینماید. افزون بر این، چارچوب همکاریها در راستاي تحقق تعهد کشور نسبت به کنوانسیونها و معاهدات و همچنین 

چارچوب قوانین و مقررات دولت تدوین شده است. سازمان ملل متحد از  مصوبات کنفرانسها و نشستهاي بین المللی در
تضمین مالکیت ملی برنامه ها و طرحهاي آن سازمان و ادامه گسترش ظرفیتهاي تالشهاي توسعه کشور حمایت کرده و به 

 فردي و نهادي ایران کمک مینماید.
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 . مقدمه1

 هدف چارچوب همکاریها 

هدف اصلی چارچوب همکاریها ترسیم دقیق نحوه همکاري مجموعه سازمان ملل متحد در ایران به شکلی هماهنگ و در 
راستاي اولویتهاي توسعه جمهوري اسالمی ایران (از این پس، ایران) است. این سند حاوي چارچوب راهبردي براي همکاري 

 بوده واز اینرو نباید طرح اجرایی تلقی گردد. 

حامی برنامه ریزي، پایش و ارزشیابی مستمر مدیریتی ابزار  فراهم نمودن یک)1صلی جدول نتایج (موجود در پیوست هدف ا
 اولویت هاي توسعه اي ایران می باشد. کمکهاي مجموعه سازمان ملل متحد به

 و گسترهمحتوا 

 این چارچوب همکاریها شامل موارد زیر است: 

صه شامل چالشها و فرصتهاي اصلی توسعه که هم اکنون ایران با آنها مواجه است. . تحلیل وضعیت کشور به صورت خال1
نقش سازمان ملل در ایران مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و خالصه اي از چگونگی شناسایی اولویتهاي مورد توافق در 

 چارچوب همکاریها نیز ارائه شده است. 

 یها قرار میگیرند. . تشریح اهدافی که تحت حمایت چارچوب همکار2

 . . بودجه مورد نیاز براي کمک مالی سازمان ملل متحد در جهت رسیدن به اهداف.3

 . بررسی اجمالی تمهیدات اجرایی چارچوب همکاریها. 4

 . تشریح چگونگی پایش و ارزشیابی پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف. 5

 موجود است.  1جدول نتایج در پیوست 

محتوا و گستره این سند منطبق با راهکارهاي سازمان ملل متحد براي تدوین اسناد چارچوب همکاریها بوده و شرایط خاص 
داخل کشور را در نظر می گیرد. چگونگی کمک سازمان ملل به تحقق اولویتهاي توسعه در ایران به شکلی صریح، موجز و 

 سازمان ملل متحد نگاشته شده است.  مفید هم براي دولت ایران و هم براي گروه کشوري

چارچوب همکاریها حاوي چارچوبی گسترده از اولویتهاي مورد توافق طرفین است. برنامه هاي اجرایی جزئی تر با همکاري 
مستمر دولت به عنوان بخشی از رویه هاي  مستقر برنامه ریزي هر یک از آژانسهاي سازمان ملل به صورت جداگانه تدوین 

  میگردند.

 



 فرایند تدوین چارچوب همکاریها 

کشوري سازمان ملل متحد  توسعه اي تیمو آژانسهاي شرکاي اصلی دولتی چارچوب همکاریها در یک فرایند مشورتی میان 
 در ایران با هماهنگی وزارت امور خارجه و هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد تدوین شده است. 

به منظور حمایت از فرایند مشورتی فوق الذکر، دولت و گروه کشوري سازمان ملل متحد تحلیلی را انجام دادند که در آن 
فرصتها و محدودیتهاي اصلی توسعه خالصه شده و اولویتهاي مورد توافق مشترك همکاري مطابق با اولویتهاي توسعه ایران 

 شناسایی شدند. 

ا توسط مقامات مسئول دولت و اعضاي گروه کشوري سازمان ملل متحد تحت مدیریت وزارت پیشنویسهاي چارچوب همکاریه
 امور خارجه و هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل بررسی شدند. 

 

 . خالصه تحلیل کشوري 2

 نگاه اجمالی 1-2

) 2012( 1391در سال  ایران دومین  اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و آفریقاي شمالی است که تولید ناخالص داخلی آن
 8/78میلیارد ریال تخمین زده شده است. این کشور همچنین دومین جمعیت بزرگ منطقه را با تقریبا  398,613معادل 

) در بر دارد. در عین حال، دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان و چهارمین ذخایر بزرگ 2015( 1394میلیون نفر در سال 
آن این کشور هستند. فعالیتهاي اقتصادي و درآمدهاي دولت همچنان به میزان گسترده اي  شناسایی شده نفت خام نیز از

 متکی به ذخایر نفتی میباشند. 

و مناطق خودمختار  کشور  187میان  در 75بوده که با اخذ رتبه  749/0) 2013( 1392شاخص توسعه انسانی ایران در سال  
) 1980( 1359، ایران را در زمره کشورهاي داراي توسعه انسانی باال قرار میدهد. رقم شاخص توسعه انسانی ایران بین جهان

درصد را نشان می دهد. افزایش امید به زندگی  9/52رسیده است که افزایشی معادل  749/0به  490/0) از 2013( 1392و 
سال و افزایش سالهاي مورد انتظار  7/5نگین سالهاي تحصیل در مدرسه سال، افزایش میا 9/19در هنگام تولد به میزان 

) به 1996( 1375ریال در سال   499,065,5سال است. درآمد ناخالص ملی سرانه ایران از  5/6تحصیل در مدرسه 
داشته درصد  47/3) به عنوان سال مبنا، رشدي معادل 1997( 1376) با استناد به 2012( 1391ریال در  317,465,7

 است. 

ساله و همچنین برنامه ششم توسعه کشور  20مقامات مسئول ایران راهبرد جامع اصالحات بازارمحور را در سند چشم انداز 
حوزه اصلی است: (الف) توسعه اقتصاد مقاومتی، (ب) پیشرفت  3. این برنامه شامل 1) تصویب کرده اند1400الی  1395(

                                                           
 ور در آخرین مراحل نھایی شدن خود بود. در زمان تدوین چارچوب ھمکاریھا، برنامھ ششم توسعھ کش ۱



درصد را پیش بینی  8تعالی فرهنگی. در جبهه اقتصادي، این برنامه توسعه رشد اقتصادي ساالنه علوم و فناوري و (ج) ارتقاي 
بنگاههاي متعلق به دولت، بخش مالی و بانکی و تخصیص و مدیریت درآمدهاي  تجدید ساختار نموده و راهکارهاي اجرایی

کرده است. دولت نقش کلیدي خود را در اقتصاد با ساله تشریح  5نفتی را به عنوان اولویتهاي اصلی دولت در طی این بازه 
 استفاده از بنگاههاي بزرگ دولتی و نیمه دولتی حاکم بر بخشهاي تولیدي و تجاري ادامه میدهد. 

 

 فرصتها و چالشهاي توسعه ایران  2-2

اولویتهاي توسعه  گفتگوهاي میان دولت و گروه کشوري سازمان ملل متحد پیرامون فرصتها و چالشهاي توسعه در چارچوب
زمینه اولویتی اصلی بوده اند: (الف) محیط زیست، (ب) بهداشت، (ج) اقتصاد مقاومتی، (د) کنترل مواد  4ایران متمرکز بر 

 مخدر

 . محیط زیست 1

وضعیت محیط زیست دغدغه اي است جهانی. توسعه اقتصادي اغلب توأم با هزینه گزاف زیست محیطی بوده و جهان امروز 
نتیجه رسیده که توسعه اقتصادي پایدار شدیدا وابسته به حفاظت از داراییهاي اصلی زیست محیطی است. ایران با  به این

توجه به اقلیم خشک، روند سریع شهرنشینی و اتکاي گسترده اقتصادي خود بر تولید نفت و گاز با چالشهاي زیست محیطی 
 حادي مواجه است. 

لیمی باعث تشدید بسیاري از چالشهاي ایران (از جمله کمبود منابع آب و گسترش بیابانها) انتظار میرود که تغییرات جاري اق
گردند. در حال حاضر، حجم استفاده از انرژي در کشور و سطوح سرانه انتشار گاز دي اکسید کربن از جمله باالترین میزان 

اشند. دولت به منظور عدم وابستگی اقتصاد کشور در سطح جهان هستند. شهرهاي اصلی ایران دچار آلودگی هواي باالیی میب
به محصوالت کربنی، رویکرد کاهش استفاده از کربن را در راستاي ارتقاي بهره وري انرژي در سیستمهاي مسکونی، صنعتی، 

اي حمل و نقل و شهري اتخاذ نموده است و همچنین در پی بکارگیري انرژي تجدیدپذیر میباشد. روشهاي کاهش انتشار گازه
گلخانه اي باعث ایجاد مزایاي اقتصادي در صورت بهره گیري کارآمد انرژي میگردند. ایران همچنین میتواند سهم بهره گیري 

خود را افزایش دهد. عالوه بر این، کشور عالقه مند به ادامه تدوین و اجراي برنامه  2از انرژي خورشیدي، بادي و زمین گرمایی
پذیري با تغییرات اقلیمی است که به آن در جهت کاهش اثرات منفی اینگونه تغییرات بر ها و سیاستهاي اساسی تطبیق 

 اقتصاد و رفاه اجتماعی و همچنین بهره گیري از فرصتهاي جدید مربوطه کمک مینمایند. 

کاهش رویه هاي ناپایدار کشاورزي و مدیریت اراضی همچنان باعث کاهش پوشش نباتی، فرسایش خاك، گسترش بیابانها، 
تاالبها و افزایش خشکسالی میگردند. منابع آب زمینی مورد بهره برداري شدید قرار گرفته اند و در نتیجه برخی رودخانه ها 
خشک شده و تاالبهایی هم در حال ناپدید شدن میباشند. به عنوان مثال تاالب هامون، رودخانه زاینده رود و دریاچه ارومیه 

                                                           
۲ eothermalG 



اطق کامال خشک شده اند. مشکل بیش از هر چیز مربوط به کشاورزي است چرا که در این تقریبا و یا حتی در برخی من
 درصد تولید ناخالص داخلی است مصرف میگردد.  10بخش حجم عمده منابع آب کشور که حدود 

درصد از منابع نفتی شناخته شده جهان است. بسیاري از مشکالت محیط زیست  65منطقه خلیج فارس حاوي بیش از 
دریایی این منطقه مربوط به فعالیتهاي متعدد مرتبط با نفت توسط کشورهاي درگیر این صنعت میباشند. آلودگی ایجاد شده 

، جنگل هاي منگرو و سایر زیستگاهها شده است. حفاظت 3رجانیمصخره هاي باعث تخریب شاخص اقلیمی از جمله جلبکها، 
از آبسنگهاي مرجانی خلیج فارس براي نگهداشت این اقلیمهاي منحصربفرد در آینده بسیار ضروري است. اقلیم دریاي خزر 

ات اقلیمی مورد تهدید نیز به علت بهره برداري غیرپایدار از منابع زیستی آن، آلودگی محیط توسط افراد منطقه و اثرات تغییر
 قرار گرفته است. 

روند سریع شهرنشینی، آلودگی صنعتی، دفع پسماند، چراي بیش از حد، جنگل زدایی، تخریب اراضی و فرسایش خاك نیز 
نوع از  74همگی حاوي اثرات منفی بر تنوع زیستی در ایران هستند. سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داده است که 

ري شناسایی شده ایران از جمله یوزپلنگ آسیایی، خرس سیاه و گوزن ایرانی در معرض باالي خطر انقراض گونه هاي جانو
 ).4قرار دارند (مندرج در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت

 

 

 . سالمت 2

هانی بهداشت به عنوان یکی : نظام سالمت در ایران توسط سازمان جهانی بهداشت و اساسا در ادبیات مکتوب جنظام سالمت
از قدرتمندترین نظامهاي سالمت در جهان شناخته شده است که توانمندي خود را مدیون نظام مراقبتهاي اولیه بهداشتی 
پیشرو و نهادینه خود میباشد. نظام مذکور تأکید بر عدالت و مشارکت بین بخشی و جوامع محلی دارد و در واقع بنیان 

 کشور را تشکیل میدهد.  شاخصهاي سالمت مطلوب

)، حوزه سالمت شاهد اصالحات چشمگیري در خدمات و سیاستهاي خود در راستاي مدیریت گذار 2014( 1393از سال 
اپیدمیولوژیک خطرات مرتبط با سالمتی از بیماریهاي واگیر به غیرواگیر و از مراقبتهاي اولیه بهداشتی روستا محور به خدمات 

حول سالمت با اهداف زیر اجرا میگردد: دسترسی به فراگیر همگانی در مناطق شهري و روستایی بوده است. برنامه طرح ت
پوشش بهداشتی همگانی، ارتقاي کیفیت و پوشش خدمات پیشگیري، ارجاع و مراقبت، درمان و توانبخشی، افزایش 

 رضایتمندي شهروندان از ارائه خدمات بهداشتی و گسترش عدالت. 
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غیرواگیر تا به امروز مناسب بوده است. به منظور ایجاد امکان ایران به بیماریهاي  کشوريعکس العمل : بیماریهاي غیرواگیر
گانه جهانی بیماري هاي غیرواگیر، کشورایران مجموعه دستورالعمل هاي کشوري مبتنی بر  9گزارش دهی در زمینه اهداف 

نظام پایش و مراقبت شواهد را براي مدیریت بیمارهاي غیرواگیر از طریق رویکرد مراقبتهاي اولیه بهداشتی تدوین نموده و 
بیماریهاي غیرواگیررا راه اندازي کرده است . برنامه ملی پیشگیري و کنترل بیماریهاي غیرواگیر که منطبق با برنامه عمل 

ژوئیه ( 1394تیر  جهانی براي کنترل و پیشگیري بیماریهاي غیرواگیر است توسط شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی در
بته رژیم غذایی در حال تغییر ایرانیان (افزایش استفاده از چربی، شکر و نمک و کاهش استفاده از ) رونمایی شد. ال2015

سبزیجات) و سایر عوامل سبک زندگی باعث مخاطرات جدي سالمت از جمله دیابت، بیماریهاي قلبی و عروقی، مصدومیتهاي 
مربوط به استعمال دخانیات نیز مسئله قابل مالحظه  رانندگی، اعتیاد، مشکالت سالمت روان و سرطان شده اند. بیماریهاي

 سالمت  محسوب میشود.  

 کاهش درحال واقع در ومانده  یباق یحد ثابت درمواد مخدر  یقیتزر کنندگانمصرف انیم ي.وي.آوعاچیش: بیماریهاي واگیر

البته مطالعات اخیر مؤید تغییر جهت تدریجی به سمت وضعیتی از همه گیري بیماري است که نقش انتقال  .است یجیتدر
 پاسخ دزدرحالیا کنترل يکشور برنامهجنسی بیماري حداقل معادل سهم انتقال به واسطه سوِء مصرف تزریقی مواد است. 

 ینیب باز مستلزم) 2030( 1409 سال دزتایا يریگمهه به دنیبخش انیکشوردرپا هدف تحقق اما است تحوالت نیا به دادن
ماالریا که زمانی به عنوان تهدیدي براي بهداشت عمومی در سراسر  .استموجود  يهاومهارت ندهایفرآ ساختارها، واصالح

است. استان جنوب شرقی کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان  3کشور تلقی میشد امروزه بیشتر محدود به 
در برخی مناطق هدف کشور تحقق یافته است اما با توجه به تعداد زیاد  5اگرچه حذف زودهنگام  ماالریاي فالسی پاروم

خطر بروزمجدد این بیماري از طریق کشورهاي همسایه (مخصوصا   افرادي که هر روزه از مرزهاي شرقی عبور میکنند
پاکستان)وجود دارد . مشابه این روند در مورد بیماري سل نیز صدق میکند: در حالی که ایران کمترین میزان این بیماري را 

 1965( سال  1343ر سال در هر یکصد هزار نفر د 143در مقایسه با سایر کشورها در منطقه دارد (میزان موارد ثبت شده از 
میالدي) کاهش یافته است)، سل مقاوم به چند  2015( سال  1394مورد در هر یکصد هزار نفر در سال 15میالدي) به 

 (سل مقاوم به دارو)همچنان یک تهدید براي بهداشت عمومی کشور است.  6دارو

سال به میزان  5مرگ و میر کودکان زیر  : در حوزه سالمت مادران و کودکان، نرخارتقاي سالمت  در طول  زندگی

مورد مرگ  18میالدي) به  1970(دهه  1350مورد مرگ در هر هزار تولد زنده در دهه  226چشمگیري بهبود یافته  و از 
سال  2درصد از کودکان ایرانی زیر  50میالدي) کاهش یافته است. البته حدود  2014( 1393در هر هزار تولد زنده در سال 

درصد دیگر نیز از تغذیه مطلوب با شیر مادر برخوردار نیستند.  50ل حاضر از تغذیه انحصاري با شیر مادر محرومند و در حا
در میان کودکان  "د"بنابراین ترویج تغذیه با شیر مادر نیاز به تقویت بیشتري دارد . عالوه بر این، میزان باالي کمبود ویتامین 

ان در سنین باروري، شایع است. چالش دیگر بهداشت باروري و رفاه و سالمت مادران عبارت و زنان ایرانی ،مخصوصا میان زن
 است از میزان باالي سزارین که در برنامه طرح تحول سالمت به آن پرداخته شده است. 
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ولید واکسن، درصد است اما پایداري و خودکفایی در ت 99اگرچه پوشش واکسیناسیون  براي برنامه  جامع ایمن سازي باالي 
 مدیریت زنجیره سرما و در دسترسی به واکسنهاي جدید همگی مواردي هستند که نیاز به توجه و حمایت بیشتر دارند. 

با توجه به  جمعیت سالمندان در کشور و اولویت بهره مندي عادالنه همه اقشار از خدمات سالمت ، پاسخ مطلوب به نیازهاي 
 جمله سالمندان و معلولین نیز یکی از دغدغه هاي اصلی دولت است.  سالمت گروههاي خاص مورد هدف از

 

 . اقتصاد مقاومتی 3

) 2013( ژوئیه 1392روي کار آمدن دولت جدید به ریاست جمهوري آقاي روحانی در مردادماه  : اقتصاد ایران پس ازاقتصاد
درصد  3) شاهد رشد 2014( 1393 در سال) رونق پیدا کرد. اقتصاد کشور 2014( 1393سال رکود در طی سال  2 پس از

شد. میزان تورم از  )2013( 1392درصد در  1/9و  )2012( 1391درصد در  6/6در مقایسه با انقباضهاي اقتصادي ساالنه 
 1391درصد در 7/32) در مناطق شهري و از 2015اکتبر (  1394مهر  درصد در 3/13) به 2012( 1391درصد در  6/28اوج 

) براي مناطق روستایی به صورت ساالنه کاهش پیدا کرد (با استناد به 2015اکتبر ( 1394مهر  درصد در 7/12) به 2012(
 به عنوان سال مبنا).  1390یا  2011سال 

: ایران در چند دهه اخیر شاهد کاهش جدي درصد فقر مطلق بوده است. البته نابرابري در ضریب رفاه اجتماعی و فقر

است. علیرغم پیشرفت در استانداردهاي زندگی در کل کشور، شکاف بین مناطق برخوردار و  36/0جینی همچنان حدود 
) گسترش یافته است. کودکان زیادي در خانوارهاي فقیر زندگی میکنند 1990(دهه  1370 غیربرخوردار در ایران از اوایل دهه

در میان نسلها سرمایه گذاري جدي در آینده کشور و لذا فقر کودکان دغدغه اي جدي است. پیشگیري از استمرار محرومیت 
است که توأم با مزایاي درازمدت براي کودکان، اقتصاد و کل جامعه میباشد. بر اساس آمار و ارقام وزارت آموزش و پرورش، 

 1390درصد در  55) به 2000( 1379درصد در سال  30ساله از  5دسترسی به آموزش پیش دبستانی میان کودکان 
) افزایش یافته است. این بهبود در مناطق روستایی شاخصتر بوده است. با این وجود نابرابریها در فضاهاي آموزشی 2011(

همچنان بر قابل دسترس بودن آموزش کیفی در مناطق کم برخوردارتر تأثیرگذار است. دولت در حال اتخاذ گامهایی براي 
 فی در کلیه دبستانها است. تأمین معلمین واجد شرایط در جهت گسترش آموزش کی

در طی سه دهه اخیر، پیشرفتهاي عمده اي در کاهش عدم امنیت غذایی در ایران حاصل امنیت غذایی و کشاورزي پایدار:

) تا به امروز، تعداد افراد مبتال به گرسنگی به تدریج کاهش یافته است. طبق شاخص 1990(دهه 1370شده اند. از دهه 
محاسبه میگردد، ایران با روند نزولی تدریجی  8که توسط مؤسسه بین المللی پژوهشی سیاستگذاري غذایی 7جهانی گرسنگی

که باعث دلگرمی است بیشترین میزان کاهش در این شاخص را در منطقه خاورمیانه داشته است. البته این کشور در عین 
نهایتا باعث از بین رفتن امنیت غذایی آن میگردد مواجه حال با هشدارهاي فزاینده اي در زمینه کاهش منابع آبی خود که 
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است. بخش کشاورزي بیشترین میزان آب ایران را استفاده میکند. بنابراین کشاورزي پایدار شدیدا وابسته به مدیریت پایدار 
رد جامع مدیریت منابع منابع آبی است وباید به سرمایه گذاري بر روشهاي پایدارتر تولیدات کشاورزي به عنوان بخشی از راهب

آب و اراضی کشور براساس تحلیلهاي گسترده هزینه هاي اقتصادي و مزایاي گزینه هاي مختلف توسعه معیشت روستایی و 
 کشاورزي توجه نمود. 

 دهی) رس2011( 1390 در سال ونیلیم 6/53) به 1976( 1355 درسال ونیلیم 8/15 از رانیا يشهر تیجمعشهرنشینی:
  ،يشهر یزندگ. دی)  خواهد رس2030( 1409در سال  یونیلیم 10  ابرشهر تیها، تهران به جمع ینیب شیاست. طبق پ

در مناطق  یاشتغال نسبت به زندگ ياز دامنه گسترده تر خدمات و فرصتها يمخصوصا برخوردار ياریبالقوه بس يایمزا يدارا
مشکالت موارد ذیل منجر گردد: از جمله  اي گسترده يچالشهابه   تواندیم ینیعشهرنشیسر روندوجود  نیاست. با ا ییروستا

 ندهیفزا يکربن، فقر در شهرها و تقاضا دیاکس يو انتشار د يانرژ ادیهوا و دفع پسماندها)، مصرف ز ی(آلودگ یطیمح ستیز
 نی. در ا)یو بهداشت ی(شامل اسکان مناسب، حمل و نقل، بهداشت آب و فاضالب و امکانات آموزش یاساس يرساختهایز يبرا

 نمود.  تیرا همواره تقو داریپا يتوسعه شهر يبرا يزیو برنامه ر ياستگذاریس دیراستا با

کشورهاي دنیا میباشد. زمین لرزه، خشکسالی، سیالب و طوفانهاي  حادثه خیزترینایران یکی از مدیریت بالیاي طبیعی:
غبار و شن رایجترین بالیاي طبیعی در کشور هستند. دولت در زمینه پاسخ و امداد اولیه با توجه به تجربه عملی خود از 

ی، به کارگیري سازنده آمادگی مناسبی برخوردار است اما در مواردي از جمله هماهنگی میان نهادها، آموزش و آگاهی عموم
آموخته ها و تجربیات، قوانین منسجمتر، تصویب سیاستهاي مبتنی بر شواهد و توجه بیشتر به برنامه ریزي بازپروري درازمدت، 
کشور همچنان نیازمند پیشرفت است. عالوه بر این، براساس تحقیقات اخیر در ایران، تمرکز عمده دولت بر کاهش آسیب 

اخت بوده در حالی که باید آسیب پذیریهاي غیرفیزیکی چند مخاطره اي از جمله آسیب پذیریهاي پذیري فیزیکی زیرس
 اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادي نیز مورد توجه قرار گیرند.

 2/0درصد بوده که نسبت به سال قبل آن  6/10) معادل 2014( 1393 درسال رانیدرا يکاریب یرسم زانیماشتغال پایدار:

 يکاریتا نرخ ب شود دیتول ندهیدر دو سال آ دیشغل با ونیلیم 5/8دولت،  ينهایکرده است.  بر اساس تخم دایپ شیدرصد افزا
 یال 15 یجوانان در گروه سن ،در کشور کاریدرصد از افراد ب 62کند. حدود  دایدرصد کاهش پ 7) به 2016( 1395در سال 

 است.  ياستگذاریس يضرور اریاز موارد بس یکیمشکل  نیو لذا حل ا باشندیم 29

درصد از  50 بایکه تقر يجوان بوده است. به طور تیگسترده جمع شیشاهد افزا ریدر دهه اخ رانیاجمعیت و توسعه:
 تی. جمعدهندیم لیتشک راکشور تیسوم جمع کیساله حدود  29 یال 15سال بوده و افراد  30سن  ریآن ز یفعل تیجمع

است که  يکشور رانیحال ا نیاست. در ع ياقتصاد-یعتوسعهاجتماعیتسریبرا) 9یتیمعج سودفرصت ( يحاو رانیجوان ا
به  دیکه کشور با بودهیبهداشتو  یاجتماع ،ياقتصاد يبا چالشها توأممسئله  نیکه ا باشدیم زین تیجمع یسالخوردگدچار 

 نیتأمیچگونگ نده،یدر آ يسرعت رشد اقتصاد رامونیپ یموارد اشاره نمود: نگران نیبه ا توانیچالشها م نیآنها بپردازد. از جمله ا
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و  يریمگیاز تصم تیحما يبرا قیدق يبه داده ها یو رفاه سالمندان. دسترس یو بازنشستگ یبهداشت ينظام مراقبتها نهیهز
 و توسعه ضرورت دارد. تیمسائل  جمع رامونیدرازمدت کارآمد پ يزیبرنامه ر

میراث و فرهنگ غنی ایران پتانسیل چشمگیري را براي توسعه بخش گردشگري فرهنگی و گردشگري پایدار:میراث 
تربیتی، علمی و   نقطه میراث فرهنگی جهانی ثبت شده توسط سازمان 19فراهم مینماید. در حال حاضر کشور داراي 

سایت دیگر در کشور نیز پتانسیل  27ت که عنصر میراث فرهنگی ناملموس اس 10فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و همچنین 
میلیون گردشگر خارجی در سال  20اضافه شدن به این دو لیست را دارند. ایران با توجه به این پتانسیل خود در پی جذب 

) میباشد. نیل به این هدف مستلزم همکاري تنگاتنگ مابین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 2025( 1404
اندرکاران مختلف بخش دولتی و خصوصی دست اندرکار گردشگري است.سیاستهاي اصالح شده مشوق گردشگري  و دست

 پایدار باید تدوین گردند و ظرفیتهاي نهادي نیز افزایش یابند و صنایع فرهنگی به شکلی کارآمد ارتقا یابند. 

 کنترل مواد . 4

قابل مالحظه در زمینه مصرف مواد  از جمله مواد افیونی و ایران مشکلی  درمان و پیشگیري از  سوءمصرف مواد: 
وي و سایر بیماریهاي .آي.محرکهاي شبه آمفتامینی  به ویژه  متامفتآمین دارد. مصرف مواد ارتباط تنگاتنگی با انتقال اچ

سال اخیر ایران  15در قابل انتقال از خون از جمله هپاتیت سی، میزان باالي حبس و سایر آسیبهاي فردي و اجتماعی دارد.  
هاي اندازي و اجرا کرده است. با وجود این تالشهاي موفق بسیاري براي پیشگیري و درمان مصرف مواد در کشور راهبرنامه

که منجر به معرفی برنامه هاي  هاي موجودشایان تقدیر، هنوز هم نیازي مبرم براي گسترش کمی و ارتقاي کیفی برنامه
وجود  گروه هاي آسیب پذیر تمرکز ویژه داشته و موجب بهبود پایش و رویه هاي ارزیابی می گرددکه بر  جدید متناسب

 دارد.

کاشت و تولید  مواد مخدر غیرقانونی در افغانستان باعث نگرانی عمده براي ایران، منطقه کاهش عرضه مواد مخدر: ادامه 
غیرقانونی به منطقه نیز باعث نگرانی  precursorپیش ساز و جامعه بین المللی است. قاچاق مواد مخدر و مواد شیمیایی 

درصد کل هروئین افغانستان ساالنه از افغانستان و پاکستان براي مصرف داخل کشور  37عمیق است. تخمین زده میشود که 
گردد. چالش دیگر افزایش تولید و قاچاق غیرقانونی محرکهاي و همچنین انتقال به سایر بازارهاي سودآور به ایران قاچاق می

شبه آمفتامینی  است. ستاد مبارزه با مواد مخدر دستاوردهاي قابل مالحظه اي در زمینه کنترل این مواد داشته است. در 
مورفین  درصد کشف و توقیف جهانی هروئین و 25درصد کشف و توقیف جهانی تریاك و همچنین  74)، 2012( 1391سال 

) تا به حال 1979( 1358در ایران اتفاق افتاده است. البته این دستاورد همراه با هزینه باالیی بوده است چرا که از سال  
نفر از کارکنان نیروي انتظامی در حین مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر جان خود را از دست داده و  800هزار و  3حدود 

معلولیت شده اند. بنابراین باید از تالشهاي ایران براي کاهش عرضه مواد مخدر به داخل و دچار هزار نفر از آنان 12بیش از 
 خارج از کشور حمایت مستمر پایدار نمود. 

 



 سازمان ملل متحد در ایران  3-2

زمان ملل ) بوده است. با توجه به تاریخچه همکاري سا1945( 1324ایران یکی از مؤسسین امضاکننده منشور ملل متحد در 
متحد با ایران، این سازمان میتواند نقش شریک مورد اعتمادي را ایفا نماید که به توسعه ایران کمک کرده و در فعالیتهاي 

مینماید. سازمان ملل هم به عنوان پل ارتباط با جامعه بین الملل و هم به عنوان سازنده چنین پل مشارکت بشردوستانه 
 ارتباطی تلقی میگردد. 

آژانس آن کمکهاي  10آژانس آن سازمان است که  18حال حاضر تیم کشوري سازمان ملل متحد در ایران متشکل از در 
 آژانس نیز حمایتهاي اولیه بشردوستانه فراهم میکنند.  4ارائه مینمایند و  اي توسعه

یج اولویت مورد توافق در جدول سازمان ملل متحد مستقر در ایران در راستاي نتاتوسعه اي  کمکهاي هر یک از آژانسهاي 
 تشریح شده اند. 1نتایج پیوست 

 

 

 آژانسهاي بشردوستانه  آژانسهاي توسعه 

 سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد  1
 برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمینه ایدز  2
 برنامه عمران سازمان ملل متحد  3
 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد  4
 صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  5
 برنامه اسکان سازمان ملل متحد  6
 صندوق جمعیت کودکان سازمان ملل متحد  7
 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد  8
 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 9

 سازمان جهانی بهداشت  10

 سازمان بین المللی مهاجرت  1
 ملل متحد در امور پناهندگان  کمیساریاي عالی سازمان 2
دفتر سازمان ملل متحد براي هماهنگی امور  3

 بشردوستانه 
 برنامه جهانی غذا  4

 

آژانسهاي دیگر مستقر در ایران عبارتند از مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، بخش ایمنی و امنیت سازمان ملل متحد، هیئت 
 ک سازمان ملل متحد در عراق. کمک سازمان ملل متحد در افغانستان و هیئت کم

عالوه بر این،تعدادي از آژانسهاي غیرمستقر سازمان ملل متحد (کمیسیون اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد براي آسیا 
و اقیانوسیه، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و سازمان جهانی گردشگري) نیز از فعالیت آن سازمان در ایران حمایت 

  مینمایند.



 

 اولویتهاي تعیین شده براي همکاري  4-2

وزارت با مدیریت اولویتهاي همکاري بین دولت ایران و سازمان ملل متحد شناسایی شده و طی فرایند مشورتی ادامه دار 
 امور خارجه تعریف شده اند. لذا اولویتهاي چارچوب همکاریها کامال با برنامه ششم توسعه کشور مطابقت دارند. 

 عوامل زیر نیز لحاظ شده اند: 

 توصیه و راهنمایی ارائه شده توسط سازمانهاي دولتی با هماهنگی وزارت امور خارجه. •

 تحلیلفرصتها و چالشهاي توسعه در ایران. •

 ).2016الی  2012( 1395الی  1391آموخته ها و تجربیات در طی اجراي چارچوب همکاریهاي  •

 مان ملل متحد و زمینه هایی که در آنها مزایاي رقابتی دارند.مسئولیتها و ظرفیتهایآژانسهاي ساز •

شهریور که رسما در نشست توسعه پایدار سازمان ملل متحد در نیویورك در  10مرتبط بودن با اهداف توسعه پایدار •
 ) تصویب شدند.2015سپتامبر ( 1394

 

 

 

 . دستاوردهاي چارچوب همکاریها 3

 نگاه اجمالی  1-3

لذا کلیه برون  .دستاوردهاي مورد توافق طرفین تمرکز داردو نیل به ذکر مشخصات بر همکاري هاي توسعه اي این چارچوب 
دادهاي مدنظر ناشی از حمایت سازمان ملل متحد با جزئیات در آن تشریح نشده اند. این روند در راستاي هدف اصلی 
چارچوب همکاریها یعنی ارائه چارچوب راهبردي براي همکاري و راهکار گسترده به منظور تسهیل برنامه ریزي و اجراي 

 دولت ایران است. مشارکت هماهنگ (و جزئی تر) برنامه هاي کاري خاص آژانسهاي سازمان ملل متحد با 

ست، (ب) بهداشت، (ج) اقتصاد مقاومتی و (د) کنترل گروه که عبارتند از (الف) محیط زی 4اهداف چارچوب همکاریها تحت 
 مواد مخدر ارائه میگردند. 

 براي سهولت مراجعه، عنوان هاي پانزده دستاورد کلی در جدول زیر فهرست   شده اند. 

                                                           
۱۰ Sustainable Development Goals (SDGs) 



 محیط زیست  1
 مدیریت یکپارچه منابع طبیعی  1-1
 اقتصاد کم کربن و تغییرات اقلیمی  2-1

 
 بهداشت  2

 پوشش بهداشت همگانی  1-2
 پیشگیري و کنترل بیماریهاي غیرواگیر 2-2
پیشگیري و کنترل اچ.آي.وي و ایدز و سایر  3-2

 بیماریهاي واگیر
 ارتقاي بهداشت در کل چرخه زندگی  4-2

 اقتصاد مقاومتی  3
 رشد فراگیر، فقرزدایی و رفاه اجتماعی  1-3
 تغذیه  امنیت غذایی، کشاورزي پایدار و بهبود 2-3
 شهرنشینی پایدار  3-3
 مدیریت بالیاي طبیعی  4-3
 اشتغال پایدار  5-3
 جمعیت و توسعه  6-3
 میراث فرهنگی و گردشگري پایدار 7-3

 
 کنترل مواد مخدر  4

 پیشگیري و درمان سوءمصرف مواد   1-4
 ي مواد غیر قانونیکاهش عرضه 2-4

 

ذیل مندرج  3-2تشریح مواردي که سازمان ملل متحد تحت هر یک از اهداف، آمادگی براي ارائه حمایت دارد در بخش 
 است. 

ستون است: (الف) سرفصل هر دستاورد، شامل فهرستی از زمینه هاي  3حاوي اطالعات زیر در  1جدول نتایج در پیوست 
مرتبط با آن دستاورد؛ (ب) شاخصهاي کلیدي براي سنجش پیشرفت در تمرکز تحت هر دستاورد و آرمانهاي توسعۀ پایدار 

جهت نیل به اهداف؛ و (ج) کمکهاي مدنظر هر یک از آژانسهاي سازمان ملل متحد در جهت نیل به اهداف و همچنین 
 فهرست سازمانهاي اصلی دولتی که با آنها مشارکت مینمایند. 

نقش اصلی آژانسهاي توسعه سازمان ملل متحد در ایران ارائه مستقیم خدمات نمیباشد بلکه آنها از اقدامات نهادهاي دولتی 
به منظور ارائه کارآمدتر خدمات و مزایا به مردم کشور حمایت مینمایند. بنابراین سنجه اصلی میزان موفقیت سازمان ملل 

ه حمایت و توصیه آن سازمان توسط نهادهاي دولتی شریک پذیرفته و استفاده شده متحد در ایران عبارت است از میزانی ک
 است. 

 راهبردهاي اجرایی مشترك سازمان ملل متحد عبارتند از: 

 حمایت از دولت ایران در گسترش ظرفیتهاي نهادي خود، •

 حمایت از دولت ایران در نیل به رویکردهاي چند رشته اي توسعه، •

 زمینه سیاستگذاري و تبادل اطالعات و تخصص فنی،  ارائه پیشنهادات در •

 حمایت از تولید دانش و تبادل بهترین عملکردها،   •

 جنوب. -تسهیل همکاري هاي جنوب •

 تشریح اهداف چارچوب همکاریها 



 . محیط زیست 1

 : مدیریت یکپارچه منابع طبیعی 1-1

ت یکپارچه منابع طبیعی را به شکلی کارآمدتر : سازمانهاي مسئول دولتی سیاستها و برنامه هاي مدیریبرآیند 

 تدوین، اجرا و پایش مینمایند. 

مجموعه سازمان ملل متحد در ایران به حمایت از تالشهاي دولت  ایران در زمینه هاي مورد تمرکز زیر ادامه میدهد: مدیریت 
 ار محیط زیست دریایی و ساحلی.پایدار منابع آبی، مدیریت پایدار اراضی، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پاید

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

. نهادینه سازي مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، مدیریت و برنامه ریزي استفاده از اراضی و بهترین عملکردهاي مدیریت 1
 اجراي توسعه. یکپارچه اراضی در روندهاي برنامه ریزي و

 . تولید و تبادل دانش در ارتباط با مدیریت یکپارچه منابع طبیعی.2

. ادامه تدوین و اجراي تالشهاي ملی و منطقه اي در راستاي پیشگیري از جنگل زدایی، گسترش بیابانها و آلودگی خاك از 3
 امه هاي مدیریت ملی خشکسالی.جمله تدوین چارچوب ملی براي مدیریت یکپارچه مخاطرات خشکسالی و اجراي برن

 . تدوین و اجراي اقدامات ملی و منطقه اي که مستقیما معطوف به کنترل طوفان هاي شن و غبار میباشند. 4

بهترین عملکردهاي مدیریت پایدار منابع آب (از جمله مدیریت کیفیت آب) در فرایندهاي  11Mainstreamجاري سازي. 5
 مله از طریق گسترش ابزار و محصوالت دانشی. اجرا و برنامه ریزي توسعه از ج

. ایجاد مناطق جدید حفاظت شده و بکارگیري روشها و ابزار بهبود یافته مدیریت اسکان به منظور ارتقاي حفاظت از تنوع 6
 زیستی.

 . شناسایی و حمایت از تعیین نمونه هاي مختص محل توسعه پایدار.7

 هاي اطالعاتی سیستم مینبکارگیري سیستم.تدوین و بهره گیري ازنظام مدیریت  ز8

. تقویت همکاري دو یا چندجانبه در زمینه توسعه پایدار و پاسخ به چالشهاي منطقه اي محیط زیست شامل مراقبت از 9
 منابع دریایی.

 

                                                           
۱۱ Mainstreaming 



 : اقتصاد مبتنی بر کاهش مصرف کربن و تغییرات اقلیمی 2-1

برنامه هاي اقتصاد مبتنی بر کاهش مصرف کربن و تغییرات اقلیمی : سازمانهاي مسئول دولتی سیاستها و برآیند

 را به شکلی کارآمدتر تدوین، اجرا و پایش مینمایند.

سازمان ملل متحد در ایران به حمایت از تالشهاي دولت ایران در ارتباط با حوزه هاي مورد تمرکز زیر ادامه میدهد: تطبیق 
بهره وري انرژي، ارتقاي حفاظت از انرژي، توجه به آلودگی هوا، ارتقاي انرژي پذیري و کاهش تغییرات اقلیمی، ارتقاي 

 تجدیدپذیر، تدوین و اجراي سیاستهاي پایدار حمل و نقل و ارتقاي الگوهاي پایدارتر مصرف و تولید. 

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

ك بهتر از عملکردها و گزینه هاي تطبیق پذیري و کاهش تغییرات اقلیمی میان دست اندرکاران ایرانی با . گسترش در1
 توجه به تبادل فناوري، ظرفیت سازي و دسترسی به تأمین مالی بین المللی.

سیمان، پاالیشگاههاي  . بهبود بهره وري انرژي در کلیه زمینه ها از جمله صنایعی که انرژي زیاد مصرف میکنند مانند فوالد،2
 نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و تأسیسات تولید آجر.

. ارتقاي توسعه صنایع تولید و ارائه کننده تجهیزات انرژي تجدیدپذیر، تجهیزات بهره وري انرژي، ابزار فناوري اطالعات 3
 براي کاهش مصرف انرژي و خدمات مدیریتی مربوطه.

هاي تولیدي دوستدار محیط زیست و با مصرف بهینه تر منابع و همچنین به حداقل . گسترش و جاري سازي اعمال الگو4
رساندن تولید و انتشار گازهاي کربنیک، پسماندهاي مایعی که به رودخانه یا دریا سرازیر میگردد، پسماندها و فلزات 

 محیط زیست. حفظشکل متناسب با و دفع پسماند به منابع بهبود سنگین. در عین حال، ارتقاي بازیافت، 

زیست محیطی، پایش و ارزشیابی اثرات راهبردي (شامل ارزشیابی خدمات اقلیمی) در فرایندهاي -. ادغام تحلیل اقتصادي5
 برنامه ریزي و تصمیم گیري مربوط به توسعه. 

 .آموزشی کشورنظام . گسترش گنجاندن مسائل آموزش محیط زیست در 6

 لشهاي زیست محیطی از جمله تغییرات اقلیمی. . ارتقاي راه حلهاي علمی براي چا7

. برطرف کردن اثرات مخاطرات آلودگی هوا بر سالمت از طریق تدوین نظامهاي پایش، سنجش هزینه هاي مراقبتهاي 8
 بهداشتی و مدیریت اثرات تغییرات اقلیمی بر سالمت. 

 

 سالمت. 2



 ی: پوشش بهداشت همگان1-2

اجرا و  ین،کارآمدتر تدو یرا به شکل یهمگان بهداشت پوشش يو برنامه ها یرانسیاستهاا بخشسالمتدر: برآیند

 . مینماید یشپا

 تقویت: یدهدادامه م یرمورد تمرکز ز يها ینهدولت  در زم ياز تالشها یتبه حما یرانسازمان ملل متحد در ا مجموعه
خدمات  یمهو ب یمال يمراقبتها، اصالح نظامها یفیتمردم محور، بهبود ک ییکپارچهخدمات بهداشت يارتقا ی،بهداشت ينظامها
 يسنجش فناور یشرفته،پ یبهداشت و پزشک يانتقال فناور ی،اصالح آموزش پزشک سالمت،اطالعات  يبهبود نظامها ی،درمان

 . یمارستانب یریتواکسن و مد یتکفا ی،بهداشت

 مبذول خواهد شد:  یرارتباط با اقدامات زدر  یدولت ياز تالشها یتبه حما يا یژهو توجه

 یمراکز ارائه خدمات بهداشت سنجش میزان اعتبار و کیفیت  و صدور مجوز به بهورزان،  ینمعیارهاواستانداردهایآموزشی. تدو1
 . یگران و ارائه کنندگان بخش خصوص یمهب ییدو تأ یو بررس

بر ثبت  باتأکیدنظام سالمت  یشبردطرحتحولبر شواهد به منظور پ یمبتن یاستگذاريس سالمتونظام اطالعات  یت. تقو2
 . یاتی) حیدادرو یا(  یعاحوال و آمار وقا

 یمال ادغاممنابعنظام سالمت (مخصوصا کارکرد  یمال ،تأمینسالمت همگانیپوشش  یابیو ارزش یشپا ينظام ها یت. تقو3
 درتبهو  یمارستانب یریتمد ي،مراقبتها در مناطق شهر یفیتک ی،بهداشت یهاول يبه مراقبتها ی)، دسترسیمهب يسازمانها

 . يبند

 يبرنامه ها ینتدو یراپزشکی،و پ یپزشک ی،کارشناس يدر دوره ها طرحتحولنظامسالمتدر  یپزشک ینینظامآموزش. بازب4
 یتو تقو یمارستانهاب یرانارائه آموزش به روز به مد یبراساسنیاز،درس يبرنامه ها یرسا ینپزشک خانواده، تدو  یآموزش

 . یو خدمات یآموزش يبه منظور کاهش خالءها يپرستار يو مقررات حرفه ا یتظرف

 . بهداشت بخش در انسانی نیروي یاستهايس ینی. بازب5

انتقال  یلواکسن و دارو و تسه یدتول ینهکشور در زم يسازمان غذا و دارو يها یقانونیوافزایشظرفیتسازوکارها تقویت. 6
 .يفناور

و نوجوانان  کودکان يبرا یمنابع عموم مدیریتو عدالت و یبر شواهد بهداشت یمبتن یزيبرنامه ر ينو برا یکردهايرو ین. تدو7
 . یبخش دولت یقاز طر

  .یرپذ یبآس گروههايزنان،کودکانوسایر  هداشتیب یتمربوط به وضع يداده ها يجمع آور ي. ارتقا8

 . یو صدور اقالم و خدمات بهداشت یبهداشت يگردشگر يو برنامه ها برا یاستهاس ین. تدو9



 

 غیرواگیر هاي بیماري وکنترل : پیشگیري2-2

 ارآمدترک یرا به شکل غیرواگیر هاي بیماري کنترل هاي وبرنامه سیاستها درایران بهداشت بخش: 

 . مینماید تدوین،اجراوپایش

 بهداشت خدمات بهبود: میدهد ادامه زیر تمرکز مورد هاي درزمینهدولت  ياز تالشها یتبه حما یرانملل متحد در ا سازمان
و سرطان، رفع عوامل  یمزمن تنفس یماریهايب ی،و عروق یقلب یماریهايب یابت،و درمان د یشگیريپ یات،دخان کنترل روان،

 یناش یرو م مرگ کاهش و رانندگی مصدومیتهاي وکاهش ها جاده ایمنی بهبود یرواگیر،غ یماریهايمرتبط با ب یزمخاطره انگ
 مواد.  سؤمصرفاز 

 مبذول خواهد شد:  یردر ارتباط با اقدامات ز یدولت ياز تالشها یتبه حما يا یژهو توجه

 یهمچنینمل هاوبرنامهاقدامراهبرد يدر راستا یچندبخشیپیرامونبیماریهایغیرواگیربرنامه ها ياجرا يراستا یاستهادرس یت. تقو1
 .عملجهانیوتوصیههاپیرامونبیماریهایغیرواگیربا در نظر گرفتن برنامه  یشچارچوب جامع پا ینتدو

کننده  یدعوامل تهد وپایش) ثبتسرطان(شامل  مداخالتموثر،ارتقاینظامهایملیمراقبتواطالعاتو  یاتیعمل يراهکارها یت. تقو2
 . یماریهاب ینا سالمتبهو پاسخ نظام  بیماریهایغیرواگیردر   یرو مرگ و م بیماریهایغیرواگیر،میزانابتالسالمت در  

بهداشت  یتهايو ادغام اولو یوبرنامهعملراهبردیبرایبهداشتروانسطح مل یدرچندبخش یاستهايو گسترش س ي. به روزساز3
 . یبهداشت یهاول يمراقبتها ارائهروان در بسته 

در کنار  یاتدخان  مصرفاز  یشگیريپ يمه هاو برنا یاتدخان یمربوط به کنترل مل يو راهبردها یاستها. ارتقا و گسترش س4
 یرقانونیو پروتکل مبارزه با تجارت غ 12یاتکنترل دخان ینهبهداشت در زم یچارچوب سازمان جهان یونکنوانس ياجرا

 .  یبر محصوالت دخان یاتمال یشبه افزا یژهبا توجه و 13یاتمحصوالت دخان

و توجه به عوامل  14"جادهها ایمنی براي اقدامدهه " یجهان یاستس ياجرا يدر راستا ینبرنامه ها و قوان یاستها،س یت. تقو5
 . یرانندگ یتهايمصدوم يا یشهر

 بیماریهاي با درارتباط بهداشتی ارتقاي تقویت مداخالت يبرا یابیعمل و ابزار ارزش يبرنامه ها یاستها،و گسترش س ین،. تدو6
 يو ارتقا یآگاه یشافزا ی،سواد بهداشت يبهبود ارتقا ی،بهداشت يآموزشها یقآن از طر یزو عوامل مخاطره انگ غیرواگیر

 سالم.  یسبک زندگ

                                                           
۱۲ (FCTC)WHO Framework Convention on Tobacco Control  
۱۳ Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products 
۱٤ tyDecade of Action for Road Safe 



 . غیرواگیر هاي بیماري براي یهپا  فناوریهاي و یمتارزان ق یاساس يبه داروها یدسترس وضعیت. بهبود 7

 

 یماریهایواگیرب یرو سا یدز/ ا يوي.آ.و کنترل اچ یشگیريپ: 3-2

کارآمدتر  یشکل بهرا  واگیر یماریهايب یرو سا یدز/ ا يوي.آاچ. يو برنامه ها یاستهاس بخشخصوصیدرایران:  

 . مینماید یشاجرا و پا ین،تدو

 یشگیري،: پیدهدادامه م یرمورد تمرکز ز يها ینهدر زم دولت تالشهاي از حمایت به درایران متحد ملل سازمان مجموعه
مقابله  ،مجدد آنان  یوعنوظهور ش یماریهايب یرکنترل سا یا،مبارزه با سل، مبارزه با ماالر یدز،/ ا يوي.آ.درمان و مراقبت از اچ

و آماده  یکروبیاطفال، مبارزه با مقاومت ضدم فلج یکن ریشهراهبرد  يواکسن و اجرا یقاز طر یشگیريقابل پ یماریهايبا ب
 .هایواگیر یماريدر برابر ب يساز

 مبذول خواهد شد:  یردر ارتباط با اقدامات ز یدولت ياز تالشها تیبه حما يا یژهو توجه

 تا سال 90-90-90به اهداف  یلمعطوف به ن یدز/ ا يوي.آ.اچ یرامونپ یچندبخش يراهبرد ی. هماهنگ کردن برنامه مل1
 ). 2030( 1409تا سال  يوي.آ.اچ یدمیمحو اپ یتا) و نها2020( 1399

 هاي یماريکنترل ب ینهدر زم جنوب-جنوب يها يهمکار یتو تقو یو مال یفن يشامل کمکها یبه منابع جهان ی. دسترس2
 . واگیر

 ،)2015( 1394  از بعد سل کنترل و مراقبت پیشگیري، پیرامون ملیو  یجهان هاياهداف و راهبرد يو اجرا یق. تطب3
خط اول   يبه داروها ینظام مراقبت به روز شده، دسترس یريبا سل، بکارگ مبارزه راهبردهاي و راهکارها،سیاستها تطبیق
 . يکشور یانم یهايهمکار یتو تقو یصیتشخ یفیمراکز ک ودومو

 براي یصیتشخ یتگسترش ظرف یا،مبارزه با ماالر هايراهبرد يو حفظ اجرا يکشور به منظور به روزساز یتظرف یت. تقو4
 از پشه.  انتقال قابل هاي بیماري کنترل یکپارچه مدیریت وآغاز آنها به ومقاومت داروها کارآمدي سنجش

 سازي ایمن پایش و خدمات ارتقابر  تأکیدواکسن با  جهانیو  ملیبرنامه عمل  یشاجرا و پا يبرا يکشور یتظرف یت. تقو5
 پیشرفت و وسرخجه سرخک با مبارزه اطفال، فلج کنی ریشهحفظ  برنامه  واکسن ها، دهه اهداف به نیل منظور به

 استراتژي

 يو ارتقا یدجد يواکسنها یواکسنها، معرف یمحل یدتول یقاز طر يساز یمنا یمل برنامه يو اثرگذار یفیتک یش. افزا6
 . یخارج يگذار سرمایه يانتقال فناور یقعرضه واکسن از طر یریتمد



مناسب  یریتمد يبرا یتهاو گسترش ظرف يدر سطح کشور یکروبیضد م يبه داروها مقاومت به هماهنگ واکنش ارائه. 7
 .  تهدیدکننده عوامل یاطالعات، سنجش مخاطرات و اطالع رسان

 

 یچرخه زندگ یسالمت در ط يارتقا: 4-2

 ین،کارآمدتر تدو یبه شکل را سالمت يسالمت و ارتقا يو برنامه ها یاستهاس  یراندر ا ی: بخش بهداشتبرآیند

 . مینماید یشاجرا و پا

 يساز ینه: نهادیدهدادامه م یرمورد تمرکز ز يها ینهدولت  در زم ياز تالشها یتبه حما یرانسازمان ملل متحد در ا مجموعه
بهداشت مادران و نوزادان، بهداشت  ي،بهداشت بارور یشبردسالمت، پ یاجتماع يسنجش و توجه به شاخصها یسالمت،ارتقا

 غذا. یمنیو ا یناز جمله سالمندان و معلول یرپذ یباقشار آس یبهداشت یازهاين ینتام  یه،کودکان و نوزادان، تغذ

 مبذول خواهد شد:  یردر ارتباط با اقدامات ز یدولت ياز تالشها یتبه حما يا یژهو توجه

 ياه یهو رو یآموزش يراهکارها ینتدو یمن،ا یمانو زا يباردار يراهبردها و راهکارها برا یاستها،س يبه روزساز ینیا. تدو1
 .مواردبیماريسالمت مادران و نوزادان و پاسخ به یتوضع یابیارزش یشارائه کنندگان خدمات و پا يبرا یاتیاستاندارد عمل

 کمبود مدیریت شاملرشد و سالمت نوزادان و  کودکان خردسال  خدمات بخشی اثر میزانتداوم ، پوشش یفیت،ک ي. ارتقا2
 ها.  یزمغذير

 . یهبر بهداشت و تغذ یاو بال محیطی زیستعوامل  تأثیراتاز  مؤثر یشگیري. توجه و پ3

 وجنسی باروري بهداشتارتقا  هاي وبرنامه سیاستها واجراي رسانیبه روز  ین،. تدو4

با استفاده از  انگروه  سالمند با مرتبط یبهداشت يو گزارش داده ها درباره شاخصها یلتحل ي،آور جمعنظام  بهبود. 5
 موجود.  پژوهشهاي و سالمتاطالعات  ينظامها

 دسترسی ،ارتقايفوق برنامه  يها یتورزش و فعال ی،بدن یتترب یقاز طر یتمعلول يافراد دارا يبرا یزندگ یفیت. بهبود ک6
 سالم.  یسبک زندگ يبرنامه ها و بهداشتی مراقبتهاي به

 ومنتقله از غذا یمارهايب یزانم یور،کاهشنباتات و دام و ط یی،سالمتغذا یتامن یپیرامونرشته ا ینب يها يهمکار بهبود. 7
 . یشپا يمخاطرات و نظامها یریتغذا، مد یمنیا ياستانداردها یتتقو

 . ینسالمندان و معلول یبهداشت یازهاين ینتام  يو برنامه ها برا یاستهاس پیشبردتدوین. 8

 



 . اقتصاد مقاومتی 3

 : رشد فراگیر، فقرزدایی و رفاه اجتماعی 1-3

سازمانهاي مسئول دولتی سیاستها و برنامه هاي رفاه اجتماعی و فقرزدایی را به شکلی کارآمدتر تدوین، برآیند: 

 اجرا و پایش مینمایند. 

میدهد: ارتقاي رشد  سازمان ملل متحد در ایران به حمایت از تالشهاي دولت ایران در زمینه هاي مورد تمرکز زیر ادامه
 فراگیر، تمرکز بر فقرزدایی و ارتقاي رفاه اجتماعی شامل آموزش کیفی، فقر کودکان، رفاه کودکان و یادگیري مادام العمر.

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

 هري براي کشور و تدوین نقشه هاي فقر شهري و فقر مسکن. تدوین استانداردها و تعاریف فقر در مناطق ش1

 . تدوین و اجراي برنامه چند الیه اي امنیت اجتماعی و اصالح نظام بیمه کشور. 2

 . تدوین راهبردها و اقدامات به منظور نیل به فقرزدایی در مناطق روستایی از طریق ارتقاي معیشتهاي جایگزین. 3

 جمعیت. میان در متاسب با سن و   آسیب پذیریهاوجهی،  .اجراي پایش منظم فقر چند4

 کودکان.  میان . ارتقاي  تخصیص منابع عمومی5

 . ارتقاي پیشگیري از اچ.آي.وي و سیاستهاي بخشی معطوف به محرومیتهاي چندگانه در طی چرخه عمر.6

مات اجتماعی براي کودکان و . بهبود هماهنگی میان بخشها و سطوح به منظور تضمین کیفیت و پوشش عادالنه خد7
 نوجوانان و ارائه خدمات کیفی به منظور پاسخ به نیازهاي محرومترین کودکان از جمله کودکان بدون سرپرست. 

.تضمین کارامدي و اثرگذاري برنامه ها و سیاستهاي توسعه اجتماعی از طریق تقویت سازوکارها و نظامهاي اداري مانند 8
 هدفمند سازي.  -ان و یا سازوکارهاي مشترك واحد ذینفع-نظامهاي ثبت 

. ارائه درمان مناسب کودکان و سالمندان از طریق توسعه ظرفیت افراد و نهادهاي مربوطه و افزایش آگاهی کنشگران دولتی 9
 و کلیدي.

 شرایط اضطراري.. ارتقاي ظرفیت نهادهاي مربوطه ملی به منظور پاسخ و هماهنگی کارآمد در زمینه حمایت از کودکان در 10

. ارتقاي مشارکت فعال همه کودکان در راستاي سیاستهاي اصالحی دولت پیرامون افزایش مشارکت و فراگیري همه 11
 کودکان و حمایت از پیشرفتها در محیط آموزشی.



رسمی عمومی)  . ادامه تدوین و اجراي سیاستها و راهبردها به منظور ارتقاي آموزش کیفی براي همه (مانند اصالح آموزش12
 و ارتقاي همکاري کشورهاي جنوب در زمینه آموزش کیفی براي همه.

. تدوین برنامه ها و راهبردها براي بسته کل نگر مهارتهایزندگی و آموزش فنی حرفه اي به منظور تضمین کسب 13
 توانمندیهاي مناسب براي تقویت امکان اشتغال.

 

 بهبود تغذیه: امنیت غذایی، کشاورزي پایدار و 2-3

سازمانهاي مسئول دولتی سیاستها و برنامه هاي امنیت غذایی و کشاورزي پایدار را به شکلی کارآمدتر برآیند: 

 تدوین، اجرا و پایش مینمایند. 

مجموعه سازمان ملل متحد در ایران به حمایت از تالشهاي کشور در زمینه هاي مورد تمرکز زیر ادامه میدهد: امنیت غذایی، 
 ورزي پایدار، معیشتهاي روستایی، توسعه مناطق روستایی و مدیریت آفت و آفتکش.کشا

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

یدار و . تدوین و اجراي چارچوبهاي سیاستگذاري، راهبردها و برنامه هاي سرمایه گذاري براي امنیت غذایی، کشاورزي پا1
 تغذیه. 

 .15. تدوین فناوري براي کشاورزي پایدار شامل تکثیر بذر و فناوري زیستی2

 . ارتقاي بهره وري کشاورزي در مقیاس کوچک در سطوح محلی و روستایی. 3

 . ارتقاي گفتگو و شراکت میان دست اندرکاران مختلف پیرامون امنیت غذایی و تغذیه در سطوح ملی و منطقه اي.4

 ایش آگاهی پیرامون سرمایه گذاریهاي مسئوالنه کشاورزي. . افز5

 . تدوین نظامهاي حمایت از تصمیمگیري و تبادل دانش کارآمد مبتنی بر شواهد در زمینه امنیت غذایی و تغذیه.6

فاظت و حfarm efficient-post 16غذایی و پسازراعی. بهینه سازي زنجیره هاي ارزشی، تدوین نظامهاي پایدار و کارآمد 7
 از تنوع زیستی محلی در کشاورزي.

 . بهبود دسترسی خانواده هاي فقیر و آسیب پذیر به رژیم هاي غذایی ایمن، مغذي و گوناگون.8

                                                           
۱٥ Biotechnology 
۱٦ farming-Post 



اقلیمی -. ارتقاي کشاورزي هوشمند و حساس به اقلیم و مقاوم سازي نهادها، جوامع محلی، خانوارها و نظامهاي کشاورزي9
 به منظور پیش بینی، جذب و بازپروري پس از شوکهاي طبیعی. 

 

 : شهرنشینی پایدار3-3

هاي انسانی را به شکلی کونتگاههاي شهرنشینی پایدار و سها و برنامهسازمانهاي مسئول دولتی سیاستبرآیند: 

 کارآمدتر تدوین، اجرا و پایش مینمایند. 

 ي: توسعه شهرهادهدیرادامهمیموردتمرکززینههایراندرزمیدولت  ا ياز تالشها تیبه حما رانیسازمان ملل متحد در ا مجموعه
 . يشهر طیو سالمندان و بهبود مح تیافراد دچار معلول يبه ساختمانها و خدمات برا یبهبود دسترس دار،یپا

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

. توسعه ظرفیتهاي مدیریتی و برنامه ریزي بهبودیافته در جهت شهرنشینی پایدار با تمرکز بر نوسازي شهري، بازآفرینی 1
 آورشهري و شهرهاي تاب

 ین و اجراي برنامه هاي ملی براي کنترل و پایشمیزان جمعیت مناطق کالنشهري. ادامه تدو2

 . بهبود حمل و نقل شهري شامل حمل و نقل عمومی و جابجایی شهري. 3

 . ارتقاي کارآمدي و اثرگذاري تأمین انرژي و آب شهري و برنامه هاي مدیریت پسماندهاي جامد. 4

. تدوین و اجراي برنامه هاي مناسب و اثرگذار به منظور ارتقاي مسکن مناسب براي همگان مخصوصا براي خانوارهاي داراي 5
 درآمد پایین،  افراد کم توان و سالمندان. 

 . تدوین و توزیع راهنماهاي عملی برنامه ریزي منطبق بر شهرهاي جدید 6

 رایی شامل اجزاي مالی آن. .توسعه بیشتر طرح جامع مسکن و راهبرد اج7

سازي، ارتقا، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي تخریب شده و بهره برداري .تدوین چارچوب اجرایی براي راهبرد ملی باززنده8
 شده شهري

. ارتقا و تبادل  دانش در خصوصخدمات و تسهیالت شهري، فضاهاي عمومی و باز، تأمین مالی شهري، تأمین مالی مسکن 9
 نامه ریزي فضاییو بر

 . تدوین  راهنماو ابزارهادر خصوص موارد مرتبط با مدیریت  زمینو ارزیابی ظرفیت زیستی. 10



 

 : مدیریت بالیاي طبیعی 4-3

سازمانهاي دولتی مربوطه سیاستها و برنامه هاي مدیریت بالیاي طبیعی را به شکلی کارآمدتر تدوین، برآیند: 

 اجرا و پایش مینمایند. 

 هیسرما: دهدیم رادامهیز تمرکز مورد يها نهیدرزم رانیدولت  ا ياز تالشها تیبه حما رانیسازمان ملل متحد در ا مجموعه
و  ایکارآمد در برابر بال یو پاسخ و آمادگ ایمخاطرات بال ،درك17يسندا چارچوب کردن لحاظ با مخاطرات کاهش بر يگذار
 . ياضطرار طیشرا

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

. گسترش ظرفیتهاي بهبودیافته براي تدوین و اجراي برنامه ها و سیاستهاي یکپارچه شامل رویکرد معطوف به خطرات 1
 متعدد در راستاي کاهش مخاطرات بالیا. 

نجش بهتر اثرات اقتصادي بالیاي طبیعی و حمایت از آسیب پذیرترین اقشار (شامل . توسعه ظرفیتهاي نهادي به منظور س2
 افراد فقیر، کودکان، سالمندان و افراد دچار معلولیت). 

 . دسترسی، تحلیل و بکارگیري داده هاي به روز در زمینه مخاطرات بالیا. 3

  مع آسیب پذیر.جوادر اکثر 18.کاهش مخاطرات بالیا و ارتقاي سازوکارهاي تاب آوري4

. ظرفیت سازي و تقویت شراکت به منظور کاهش اثرات بالیاي طبیعی و کاهش آسیب پذیري در سیستمهاي بهداشت آب 5
 و فاضالب با بهره گیري از جدیدترین دستاوردهاي علمی و فناوري. 

 براي آمادگیو مدارس در فرایند  . اتخاذ اقدامات ضروري براي احداث مدارس ایمنتر و افزایش مشارکت و فراگیري کودکان6
 مخصوصا در مناطق در معرض خطر.  بالیا

. افزایش آگاهی جوامع در رابطه با آمادگی در برابر بالیا و غلبه بر عدم هماهنگیهاي سازمانی در صدور هشدارهاي بهنگام 7
 و اطالع رسانی مخاطرات بالیا از جمله از طریق رسانه ها و نهادهاي آموزشی. 

 گسترش بیشتر ظرفیتها و برنامه هاي پاسخ و آمادگی شرایط اضطراري و بالیاي بخش  بهداشت. 8

 

                                                           
۱۷ Sendai Framework 
۱۸ Coping mechanisms 



 : اشتغال پایدار 5-3

سازمانهاي دولتی مربوطه سیاستها و برنامه هاي اشتغال پایدار را به شکلی کارآمدتر تدوین، اجرا و پایش برآیند: 

 مینمایند. 

مجموعه سازمان ملل متحد در ایران به حمایت از تالشهاي دولت کشور در زمینه هاي مورد تمرکز زیر ادامه میدهد: ارتقاي 
اشتغال مولد و بهداشت کار، سرمایه گذاري و تجارت پایدار، کارآفرینی و توسعه بنگاههاي کسب و کار / اجتماعی و انتقال 

 علوم و فناوري. 

 یت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: توجه ویژه اي به حما

. کمک به بنگاههاي خرد و کوچک در راستاي گسترش کسب و کار آنها، دسترسی به بازارهاي بزرگتر و تولید مشاغل 1
رد و صدور گواهی جدید، بهبود ارتباطات و تعامالت مابین بنگاهها، ایجاد و یا بهبود و اجراي سیستمهاي کیفی استاندا

 و ردیابی و توسعه بازاریابی.

. تدوین سیاستهاي جدید با همکاري نهادهاي صنفی بخشی و دست اندرکاران کسب و کار به منظور بهبود دسترسی به 2
 بازار و کمک به تدوین بنگاههاي کوچک و متوسط از بخش غیررسمی به رسمی. 

ال پایدار (شامل مشاغل دوستدار محیط زیست و معیشتهاي جایگزین) با . تدوین و اجراي برنامه ها و سیاستهاي اشتغ3
 مشارکت دست اندرکاران مربوطه. 

 . توسعه ظرفیتهاي سیاستگذاري و برنامه ریزي کارآفرینی. 4

 . توسعه ظرفیتهاي سیاستگذاري و برنامه ریزي  بهتردر خصوص افزایش کیفیت انتقال فناوري..5

 ریزي و سیاستگذاري براي حمایت اجتماعی.. گسترش ظرفیت برنامه 6

 حرفه اي بازارمحور. -. ارتقاي فرهنگ کارآفرینی، بهبود درك نیازهاي بازار کار و ارائه آموزش مهارتهاي کیفی فنی7

 و مراکز راه اندازي کسب و کار و فعالیتهاي درآمدزایی  ابتدایی. 19. تأسیس پارکهاي علم و فناوري،  مراکز رشد8

 د ارتباطات بهبودیافته علم و صنعت درون نظام آموزش عالی. . ایجا9

. لحاظ کردن گروههاي خاص (مانند افراد دچار معلولیت، زنان سرپرست خانوار و مصرف کنندگان مواد مخدر تحت 10
 درمان) در  اولویتهاي ملی ایجاد کسب و کارهاي خانگی، تولیدات صنایع دستی و فعالیت هاي فرهنگی / گردشگري

                                                           
۱۹ Incubator 



 : جمعیت و توسعه 6-3

سازمانهاي دولتی مربوطه سیاستها و برنامه هاي جمعیت و توسعه را به شکلی کارآمدتر تدوین، اجرا و برآیند: 

 پایش مینمایند. 

: دهدیادامه م ریمورد تمرکز ز يها نهیزم راندریدولت  ا ياز تالشها تیبه حما رانیسازمان ملل متحد در ا مجموعه
 . تیجمع ییایو  پو یسالخوردگ)، یتیجمع سودبه توسعه (با توجه  يزیدر برنامه ر یتیجمع يدادههایریدوبکارگیتول

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

 ،يشامل سالمند تیجمع ییایو  پو یتیجمع سودتوسعه با توجه به  يزیبرنامه ر ي/ شواهد برا عدادههایدوتوزیتول. 1
 و مهاجرت.  ینیشهرنش

 . انیو مجر انیدانشگاه ران،یگ میتصم استگذاران،یس انیم تیجمع ییایو  پو یتیجمع سودتبعات  رامونیپ یآگاه يارتقا. 2

 . یمل ياستهایتوسعه و س يدر برنامه ها آنیامدهایو  پ یتیو سود جمع تیجمع ییایمربوط به پو يداده ها گنجاندن. 3

. تدوین برنامه ها و سیاستهاي مبتنی بر شواهد براي تأمین رفاه اقتصادي / اجتماعی براي همگان و افزایش مشارکت فعال 4
 سالمندان در جامعه. 

 

 : میراث فرهنگی و گردشگري پایدار 7-3

سازمانهاي دولتی مربوطه سیاستها و برنامه هاي میراث فرهنگی و گردشگري پایدار را به شکلی کارآمدتر برآیند: 

 تدوین، اجرا و پایش مینمایند. 

مجموعه سازمان ملل متحد در ایران به حمایت از تالشهاي دولت کشور در زمینه هاي زیر ادامه میدهد: توسعه گردشگري 
 اث فرهنگی و مبارزه با قاچاق غیرقانونی اقالم فرهنگی. پایدار، حفاظت و ارتقاي میر

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

. دستیابی به هدف افزایش گردشگري پایدار از طریق به روزسازي برنامه کالن گردشگري کشور، آموزش راهنماهاي تورهاي 1
 هنگی، بهبود مدیریت اماکن ملی و جهانی میراث فرهنگی و ارتقاي گردشگري جامعه محور. تخصصی میراث فر

 . تقویت سیستمهاي آماري برنامه ریزي در بخش گردشگري. 2

. حفاظت و مقاوم سازي اماکن میراث فرهنگی و محیط پیرامون آنها از طریق ظرفیت سازي مدیران اماکن و تبادل تجربیات 3
 خصوص عملکردهاي موفق. بین المللی در 



. مراقبت از میراث فرهنگی نامحسوس از طریق ظرفیت سازي براي همگان مخصوصا کارکنان سازمان میراث فرهنگی، 4
 صنایع دستی و گردشگري. 

. ارتقاي صنایع خالق (مخصوصا صنایع دستی به عنوان روش معیشت پایدار براي زنان و مردان در مناطق روستایی) و 5
 مشارکت بخش خصوصی در ترمیم اماکن و ساختمانهاي تاریخی. ارتقاي 

. افزایش ظرفیت نهادي به منظور مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی هم داخل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 6
 و گردشگري و هم میان موزه هاي دولتی و خصوصی. 

 دوستدار محیط زیست. . گسترش و بهبود زیرساخت گردشگري ایران به شکلی 7

 

 

 . کنترل مواد مخدر 4

 : پیشگیري و درمان  سوءمصرف مواد  1-4

: سازمانهاي دولتی مربوطه سیاستها و برنامه هاي پیشگیري و درمان  سوءمصرف مواد را موثرتر تدوین، برآیند 

 نمایند. اجرا و پایش 

کند دولت ایران در زمینه هاي مورد تمرکز ذیل حمایت می مجموعه سازمان ملل متحد در ایران به طور مستمر از تالشهاي
 و کاهش آسیب جامع.  -درمان و بازتوانی  -: پیشگیري اولیه

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

تدوین و اجراي خدمات مبتنی بر شواهد براي پیشگیري، درمان،  بازتوانی و  بازگشت به جامعه با تأکید  ویزه بر  ، ادامه. 1
 گروههاي پرخطر. 

 comprehensive evidencedپوشش و ارتقاي کیفیت برنامه ها و خدمات جامع مبتنی بر شواهد بهداشت  ،. گسترش2

informed public health services پیرامون پیشگیري، درمان و مراقبت از اچ.آي.وي (شامل کاهش آسیب).  عمومی 

 . طراحی و اجراي برنامه هاي  موثر پیشگیري از رفتارهاي پرخطر و اعتیاد میان نوجوانان و جوانان. 3

یتهاي در . تدوین برنامه هاي پیشگیري جامع و مؤثر مبتنی بر شواهد مدرسه محور با تمرکز خاص بر جوامع محلی و جمع4
 معرض خطر. 



ها و حوزه هاي جدید براي مداخالت  هاي کاهش آسیب، تقویت مداخالت جاري و بکارگیري روش. ارزشیابی  برنامه5
 سوءمصرف مواد منطبق با مالزمات و مخاطرات جدید از جمله مصرف محرکهاي شبه آمفتامینی. 

 

 مخدر: کاهش عرضه مواد 2-4

سازمانهاي دولتی مربوطه سیاستها و برنامه هاي کاهش عرضه مواد مخدر را به شکلی  موثرتر تدوین،  :برآیند 

 اجرا و پایش مینمایند. 

مجموعه سازمان ملل متحد در ایران به حمایت از تالشهاي دولت  ایران در زمینه هاي مورد تمرکز زیر ادامه میدهد: مدیریت 
 هاي جایگزین. ي معیشتمخدر، همکاري منطقه اي و بین المللی کنترل مواد مخدر و  توسعهمرزها، مبارزه با قاچاق مواد 

 توجه ویژه اي به حمایت از تالشهاي دولتی در ارتباط با اقدامات زیر مبذول خواهد شد: 

مفتامینی و کشف . توسعه ظرفیتهاي ملی در زمینه مدیریت مرزها، کنترل مواد شیمیایی پیش ساز و انواع محرکهاي شبه آ1
 و توقیف آنها. 

 . توسعه همکاري و شبکه سازي  منطقه اي و بین المللی به منظور مبارزه  موثرتر با قاچاق مواد غیر قانونی. 2

 . تدوین و تقویت برنامه هاي معیشتهاي جایگزین. 3

 

 : اصول چارچوب 2-3

 موارد زیر عبارتند از اصول چارچوب همکاریها بین دولت ایران و سازمان ملل متحد در حین اجراي این چارچوب همکاري: 

مالکیت ملی شالوده کلیه برنامه هاي همکاري سازمان ملل متحد در ایران است. همه برنامه ها، طرحها و فعالیتها در . اصل 1
 و سیاستهاي ملی توسعه کشور باشند. این چارچوب باید در راستاي اولویتها 

رسما ثبت نهاد  مردم هاي سازمان . دولت ایران شریک اصلی تیم کشوري سازمان ملل متحد است. سایر شرکا از جمله 2
 شده و بخش خصوصی نیز در صورت توافق شرکاي دولتی و تحت مسئولیت آنان میتواند به اجراي برنامه کمک نماید. 

اي کلیه برنامه ها و طرحها باید به ارزشهاي فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و دینی جمهوري اسالمی ایران . در تدوین و اجر3
 احترام گذاشته شود. 

 . فقط باید از آمار، اطالعات و دادههاي رسمی به عنوان مبنا استفاده شود. 4



سازمان ملل متحد در ایران و شرکاي ایرانی آن به همکاري با حفظ روحیه احترام متقابل و شراکت ادامه میدهند. فرض بر 
آن است که مجموعه این سازمان در ایران داراي منابع الزم براي اجراي کارکردهاي اصلی خود بوده و از آن انتظار میرود تا 

اي خاص توسعه در صورت لزوم فراهم نماید. دولت ایران نقش رهبري را در اجرا و حفظ منابع اضافی را براي اجراي برنامه ه
ارتقاي ظرفیت نهادي شناسایی شده (در سطوح سیاستگذاري و اجراي برنامه) در مواردي که از سازمان ملل متحد درخواست 

زمان ملل در صورت لزوم و به منظور کمک ارائه حمایت شده است ایفا مینماید. تأمین بهنگام داده هاي اساسی رسمی به سا
 در برنامه ریزي کارآمد و پایش و ارزشیابی برنامه هاي همکاري ضرورت دارد. 

 

 . بودجه مورد نیاز4

میلیون دالر آمریکا در طی دوره  150بودجه مورد نیاز کمک مجموعه سازمان ملل متحد به اجراي چارچوب همکاریها حدود 
میلیون دالر آمریکا است. تعهدات عملی تخصیص منابع از سوي  30د که متوسط تقریبی ساالنه آن ساله تخمین زده میشو 5

 سازمان ملل متحد پس از نهایی شدن برنامه هاي همکاري دقیق کشوري مشخص میگردند. 

متحد در ایران  بودجه مورد نیاز با توجه به وضعیت درآمدي متوسط باالي کشور ایران بر مبناي شناسایی نقش سازمان ملل
که بیش از هر چیز شراکت در موارد زیر است تدوین شده است: گسترش ظرفیتهاي نهادي دولت ایران، تقویت رویکردهاي 
چند رشته اي به توسعه، ارائه تخصص فنی و توصیه هاي سیاستگذاري، حمایت از تولید دانش و تبادل عملکردها و تسهیل 

 همکاري کشورهاي جنوب. 

زمان ملل متحد در راستاي نیل به اهداف مدنظر چارچوب همکاریها به ارائه حمایتهاي فنی مناسب و خدمات مجموعه سا
 مشورتی کیفی در کنار تأمین منابع مالی براي تکمیل منابع داخلی در دسترس دولت ایران میپردازد. 

ید به عنوان منابع مورد نیاز براي اقدامات منابع مالی در دسترس مجموعه سازمان ملل براي حمایت از چارچوب همکاریها با
تسهیل کننده در نظر گرفته شوند. گسترش اجراي برنامه ها و سیاستهاي بهبود یافته باید از طریق تالشهاي مشترك دولت 

 و سازمان ملل از جمله از طریق بسیج منابع بین المللی تأمین مالی گردد. 

 . تمهیدات اجرایی 5

ري چارچوب همکاریهاي توسعه سازمان ملل متحد مرجع عالی تصمیمگیري مسئول تدوین، اجرا و پایش کمیته عالیرتبه راهب
 و ارزشیابی چارچوب همکاریها است. 

این کمیته متشکل از ریاست مشترك وزارت امور خارجه و دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران است و 
ن وزارتخانه هاي مربوطه و نهادهاي زیر میباشد: وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازي، شامل اعضاي مختلف ازجمله نمایندگا

سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، تعاون و رفاه 



ن و نمایندگان کلیه آژانسهاي دست اندر اجتماعی، سازمان مدیریت بحران کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز آمار ایرا
 کار توسعه سازمان ملل متحد.

دولت ایران با آژانسهاي دست اندر کار توسعه سازمان ملل مشترکا مسئول اجراي برنامه هاي کشوري تدوین شده تحت 
به ایفاي نقش رهبري  چارچوب همکاریها است. کمیته عالیرتبه راهبري تصمیمات نهایی رویه اي و اساسی را اتخاذ نموده و

به منظور تضمین پیشرفت در اجرا و استمرار تأثیرگذاري و مرتبط بودن شراکت توسعه اي مابین دولت و سازمان ملل متحد 
 ادامه میدهد. 

اختیار افزایش تعداد جلسات را دارد. جلسات این  و ریاست مشترك آن تشکیل جلسه میدهد این کمیته حداقل سالی دو بار
 کمیته به منظور بررسی میزان پیشرفت و موارد اساسی در هر کدام از چهار حوزه چارچوب همکاریها برگزار میگردد. 

چارچوب همکاریها حاوي چارچوب راهبردي همکاري است که هر آژانس سازمان ملل متحد میتواند تحت آن به تدوین و 
 برنامه همکاري دقیق خود با شراکت سازمانهاي کلیدي دولتی همتاي خود بپردازد. اجراي 

 

 . پایش و ارزشیابی 6

سازمان ملل متحد و دولت ایران متعهد به پایش بسیار دقیق پیشرفت در زمینه نیل به اهداف چارچوب همکاریها میباشند. 
سازمان ملل متحد و دولت ایران از این امر حمایت مینمایند. یک گروه مشترك پایش و ارزشیابی چارچوب همکاریهاي توسعه 

ظرفیتهاي پایش و ارزشیابی نهادهاي ملی و همکاري آنان با گروه کشوري سازمان ملل به عنوان بخشی از این ابتکار عمل 
 تقویت میگردند. 

ار توسعه گروه کشوري سازمان )، دولت ایران با همکاري آژانسهاي دست اندر ک1395دي  10( 2016پیش از پایان سال 
ملل متحد و با حمایت گروه پایش و ارزشیابی، داده هاي وضعیت موجود و اهداف پیشنهادي را براي هر یک از شاخصهاي 
دستاورد به منظور بررسی و تأیید متعاقب توسط کمیته عالیرتبه راهبري آماده مینمایند. این امر به تضمین قابل ارزشیابی 

ر درازمدت کمک میکند. گروه پایش و ارزشیابی به عنوان بخشی از کار خود سیستمها، فرایندها و ابزاري را بودن اهداف د
 براي پایش مشترك پیشرفت چارچوب همکاریها در راستاي نیل به اهداف کارآمدتر و تأثیرگذارتر تدوین مینماید. 

چارچوب همکاریها را هر ساله به منظور تشریح پیشرفت،  کمیته عالی  راهبري تدوین گزارش ساالنه و بررسی ساالنه مشترك
شناسایی دستاوردها و چالشها، تجربه اندوزي و تصمیم گیري راهبردي براي تقویت بیشتر شراکت چارچوب همکاریها و 

 حمایت از نیل به اهداف آن سازماندهی میکند. 

رخه این چارچوب انجام میدهد. در طی این ارزشیابی، کمیته عالی راهبري همچنین ارزشیابی کار را در سال ماقبل آخر چ
میزان تدوین، اجرا و پایش مؤثر برنامه ها و سیاستهاي دولت ایران (مرتبط با هر یک از دستاورد هاي چارچوب همکاریها و 

میگردند:  حمایت تأمین شده توسط مجموعه سازمان ملل متحد) مورد سنجش قرار میگیرند. همچنین موارد زیر نیز ارزیابی



(الف) ادامه مرتبط بودن اهداف چارچوب همکاریها، (ب) کارآمدي فرآیندهاي مدیریت چارچوب همکاریها، (ج) کارآمدي اجرا 
(دستاورد اهداف)، (د) گسترش تأثیرگذاري بر توسعه و (هـ) پایداري مزایا. این ارزشیابی همچنین به طراحی چارچوب 

 همکاریهاي بعدي نیز کمک مینماید. 

سازمان ملل متحد و دولت ایران  متعهد به تضمین مطلع بودن عموم مردم و گروههاي هدف مربوطه پیرامون میزان دستیابی 
به دستاوردهاي مورد توافق چارچوب همکاریها با استفاده از کلیه رسانه هاي مربوطه هستند. در این راستا، تولید و توزیع 

 به زبان انگلیسی تقویت می گردد.  اطالعات مربوطه هم به زبان فارسی و هم
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