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صندوق كودكان
 سازمان ملل متحد

نقش محوری يونيسف در ايران، ارائه دانش فنی است. يونيسف همانند پلی عمل بين سياست گذاران و متخصصين 
ايرانی و همتايان خارجی آنها عمل می کند تا ضمن تضمين دسترسی به دانش توسعه اجتماعی و حقوق کودک در ايران، 
آن را به بخشی از سياست های کشوری تبديل کند. به عالوه، يونيسف متعهد است از مقامات و شرکای دولتی و غيردولتی 
خود با هدف واکنش متناسب به باليای طبيعی و فجايع ساخته دست بشر در زمينه احقاق حقوق و نيازهای کودکان در 

زمان وقوع بحران های انسانی و پس از آن حمايت کند.
در حال حاضر يونيسف در ايران، بر اساس يک موافقت نامه همکاری پنج ساله فعاليت می کند. اين برنامه بر کاهش

کودک،          از  حمايت  زنان،  توانمندسازی  و  دختران  آموزش  کودکان،  تغذيه  و  زمينه سالمت  در  منطقه ای  نابرابری های 
اچ آی وی و ايدز، خدمات دوستدار نوجوان و نظارت بر اجرای پيمان نامه جهانی حقوق کودک متمرکز است.

پروژه های يونيسف در سه استان سيستا ن و بلوچستان، هرمزگان و آذربايجان غربی اجرا می شوند.
اين پروژه ها عبارتند از:

رشد و تکامل یکپارچه کودکان خردسال: برنامه رشد و تکامل کودکان خردسال با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، سازمان بهزيستی کل کشور، وزارت کشور، وزارت رفاه و امور اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور اجرا 
می شود. اين برنامه مبتنی بر رويکردی يکپارچه نسبت به مقوله رشد و تکامل کودکان خردسال است و از سه پروژه 

تشکيل شده است: بهداشت و تغذيه، ثبت تولد، رشد و تکامل کودکان خردسال.
اتباع  امور  با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور، دفتر  برنامه  اين  آموزش دختران و توانمندسازی زنان: 
و مهاجرين خارجی اجرا می شود. هدف اين پروژه اطمينان از ارائه خدمات آموزش ابتدايی با کيفيت به زنان، دختران 
و پسراِن به حاشيه رانده شده و در معرض خطر و همچنين توانمندسازی زنان برای شرکت در توسعه جامعه از طريق 
ظرفيت سازی در دوازده منطقه منتخب در سه استان محروم است. همکاری با دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجی در 

قالب ترويج و حمايت از ارائه آموزش پايه برای زنان و کودکان پناهنده انجام می شود.
پیشگیری از اچ آی وی و ایدز و خدمات دوستدار نوجوان: اين پروژه با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و دانشگاه علوم پزشکی ايران به توانمندسازی کودکان، نوجوانان و زنان در معرض خطر اچ آی وی و عوامل خطرساز آن 
از طريق ارائه اطالعات و خدماتی همچون آموزش، مشاوره و ارجاع در مراکز بهداشت می پردازد و محيطی توانمند ساز 
در اجتماع ايجاد می کند. از ديگر اهداف اين برنامه، تشکيل الگوهايی قابل اجرا برای مداخالت مؤثر در زمينه پيشگيری 

از اچ آی وی است.
حمایت از کودک: برنامه حمايت از کودک يونيسف با مشارکت قوه قضاييه، سازمان بهزيستی کل کشور، وزارت بهداشت 
و وزارت رفاه و امور اجتماعی اجرا می شود. هدف از اين برنامه، حمايت از دختران و پسران، شامل همه گروه های سنی 
در مقابل آزار، بهره کشی و خشونت در خانه، مدرسه و اجتماع و همچنين تقويت محيط حامی کودک در ايران است. 
اين برنامه دو فعاليت اصلی را با هدف اطمينان از ايجاد محيط حامی کودکان در بردارد: 1( انجام اصالحات قانونی و 

سياست گذاری؛ 2( پيشگيری از کودک آزاری.
نظارت بر پیمان نامه حقوق کودک: اين پروژه با مشارکت وزارت کشور و وزارت رفاه و امور اجتماعی، و از طريق تيم های 
اجرايی شهرستان ها برای حمايت و تقويت ظرفيت های دولت و جامعه در سطح محلی فعاليت می کند تا از اين طريق 
آن ها را قادر سازد ساز و کارهايی رسمی در سطح دولتی و محلی برای نظارت بر اجرای پيمان نامه حقوق کودک ايجاد 
کرده، دانش خود را درباره وضعيت کودکان گسترش دهند و منافع عالی کودکان را در مرکز توجه سياست گذاری قرار 

دهند و همچنين الگو يی بالقوه  برای بکارگيری و گسترش در سطح ملی  باشند.

يونيسف، سازمانی پيشرو در امور کودکان است که در 190 کشور جهان برای احقاق حقوق کودکان در زمينه بقا،
به  اضطراری  ارائه کمک های  با هدف  سازمان  اين  ميالدی،   1946 سال  در  می کند.  فعاليت  و حمايت  تکامل  و  رشد 
کودکانی که از تبعات جنگ جهانی دوم در رنج بودند، با نام صندوق بين المللي سازمان ملل برای کودکان در شرايط 
اضطراری تأسيس شد. اما در دهه 1950 ميالدی، مأموريت يونيسف از يک سازمان برای شرايط اضطراری پس از جنگ، 

به يک نهاد توسعه-محور برای کودکان، ارتقاء يافته و گسترده تر شد.
پيمان نامه جهانی حقوق کودک، راهنمای عمل يونيسف است تا حقوق کودک را به عنوان اصول اخالقی ماندگار 
مطرح کرده و استانداردهای بين المللی رفتار با کودک را پايه گذاری کند. يونيسف متعهد می شود از محروم ترين کودکان
از جمله قربانيان جنگ، باليای طبيعی، فقر شديد و هرگونه تبعيض، خشونت و بهره کشی به گونه ويژه ای حمايت کند.

تاريخچه يونيسف در ايران به سال 1950 ميالدی بازمی گردد؛ زمانيکه دولت وقت ايران برای مبارزه با گسترش 
بر  ايران،  افتتاح دفتر در  از  اقدامات يونيسف در سال های نخست پس  از يونيسف درخواست کمک کرد.  بيماری سل 
سالمت و بهداشت کودکان تمرکز يافت. درسال های بعد، آموزش، حمايت از کودک، دادرسی ويژه نوجوانان، اچ آی وی 
و ايدز، نظارت بر پيمان نامه حقوق کودک و کاهش فقر کودک، به عنوان حوزه های مهم همکاری به اين برنامه ها افزوده 

شدند.
به  و  می دهد  انجام  اضطراری  شرايط  در  انساندوستانه  کردن کمک های  فراهم  برای  اقداماتی  همچنين  يونيسف، 
شرکای دولتی خود کمک می کند تا برای هرگونه شرايط اضطراری احتمالی آمادگی داشته باشند و بتوانند خطرات ناشی

از وقوع بحران های ناگهانی را کاهش دهند.

يونيسف با همکاری ديگر آژانس های سازمان ملل، متعهد است به شرکای دولتی خود در تحقق آرمان های توسعه 
هزاره کمک کند. از آنجا که شش آرمان از هشت آرمان توسعه هزاره به کودکان و زنان مربوط می شوند، سند توسعه 

هزاره از اهميت بيشتری برای يونيسف برخوردار است.
»سند  در  هزاره  توسعه  آرمان های  کليدی  اصول  با  ارتباط  در  را  اصلی  حوزه  پنج  يونيسف  بين المللی،  در سطح 
راهبردی ميان دوره ای« خود مشخص کرده است. اين سند، راهنمای کمک های يونيسف در زمينه توسعه در سراسر 

جهان است. پنج حوزه اصلی عبارت اند :
1( بقا و رشد کودکان؛ 2( آموزش پايه و برابری جنسيتی؛ 3( اچ.آی.وی/ ايدز و کودکان؛ 4( حمايت از 
کودکان در مقابل خشونت، بهره کشی و سوء استفاده؛ 5( ترويج سياست گذاری و مشارکت در راستای 

حقوق کودک.

به اين منظور يونيسف با استفاده از رويکردی مبتنی بر برابری، قبل از هر چيز، به حقوق و نيازهای کودکان نيازمند 
رسيدگی می کند. در يونيسف، »برابری« به معنای آنست که همه کودکان فرصتی برابر برای بقا، رشد و تکامل و تحقق 
حداکثر ظرفيت هايشان را بدون تبعيض و جهت گيری خاص داشته باشند. چنين امری همسو با اصول پيمان نامه حقوق 
کودک نيز هست. هدف از اجرای رويکرد مبتنی بر برابری در برنامه ها و سياست های يونيسف؛ درک و بررسی داليل 
و ريشه های نابرابری است تا همه کودکان، به خصوص آن دسته که در معرض بيشترين محروميت ها در جامعه قرار 
گرفته اند، بتوانند برای بقا و رشد و پرورش خود از آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی، آب سالم، حمايت و ديگر خدمات 

مورد نياز بهره گيرند. 

 


