
 

 

 متحد ملل سازمان جمعیت صندوق

 اندازچشم

متحد یکی از آژانس های پیشگام سازمان ملل  صندوق جمعیت ملل
متحد است که همواره تالش دارد هر بارداری خواسته، هر زایمانی 

ایمن و استعدادهای هر جوانی شکوفا شود. این آژانس چالش های فردا 
را امروز پیش بینی میکند و از این طریق به کشورها یاری میرساند تا از 

ی و پیش بینی نیازهای آینده و نظارت بر داده های جمعیتی برای ارزیاب
پیشرفت و آگاهی از کمبودها استفاده کنند. این صندوق همچنین 

تالش دارد اطمینان حاصل کند که سالمت باروری جوانان، زنان و 
 مردان در مرکزیت برنامه های توسعه کشورها باقی بماند.

 از پویاییصندوق جمعیت ملل متحد قصد دارد با ارتقاء درک کشورها 
جمعیت، کیفیت زندگی بشریت را افزایش دهد. عوامل پویایی جمعیت 
مانند نرخ رشد جمعیت، ساختار سنی، باروری، مرگ ومیر و مهاجرت 

اثر بسزایی بر جنبه های گوناگون توسعۀ انسانی، اجتماعی و اقتصادی 
 دارند.

 یعالوه بر این صندوق جمعیت ملل متحد در همکاری با شرکای اجرای
خود به دولت ها یاری می رساند تا خدمات مراقبتی مربوط به بهداشت 

باروری را در طول دوران زندگی جوانان، زنان و مردان برای آنان 
فراهم آورند. این خدمات شامل زایمان ایمن، درمان ناباروری، مراقبت 

پیش و پس از زایمان، پیشگیری، مراقبت و درمان عفونت های 
 ه ایدز و اطالع رسانی، آموزش و مشاوره می باشد.مقاربتی از جمل

کار خود را آغاز کرد. این  1969صندوق جمعیت ملل متحد در سال 

به عنوان آژانس اصلی سازمان ملل متحد در  1994صندوق در سال 
اجرای برنامۀ عملیاتی کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعۀ قاهره 

اط با یکدیگر قرار دارند و به برگزیده شد. اهداف این آژانس در ارتب
شرح زیر می باشند: دسترسی همگانی به بهداشت باروری، کاهش 
مرگ و میر مادران، تسریع پیشرفت برنامۀ عملیاتی کنفرانس بین 

 المللی جمعیت و توسعه و اهداف توسعۀ هزاره.

 

 

 ایران در اقدامات

 سال است که فعالیت خود را 30صندوق جمعیت ملل متحد بیش از 
در جمهوری اسالمی ایران آغاز نموده و هم اکنون در چارچوب برنامۀ 
پنجم توسعه کشوری و همگام با برنامۀ پنجم توسعۀ ملی فعالیت می 

کند. اولویت بندی تمامی فعالیت ها با همکاری شرکای اجرایی و با در 
نظر گرفتن مالحظات فرهنگی و سند مالکیت کشوری تعیین می 

 گردد.

ندوق جمعیت ملل متحد با شرکای دولتی خود همکاری در ایران ص
می کند تا با تحلیل داده های جمعیتی خود را برای رویارویی با چالش 

های پیش رو و استفاده از فرصت ها، آماده سازند. اهداف کلیدی 
 فعالیت های این آژانس به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 باروری، بهداشت هایمسئله ساختن برطرف برای متحد ملل سازمان جمعیت صندوق

 .کندمی تالش نازایی، همچون

 



 

 +98-21-228 60691تلفن:

 +98-21-228 69529فکس: 

 iran@unfpa.orgایمیل: 

http://www.iran.unfpa.org 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش ظرفیت ملی در گردآوری، تحلیل، توزیع و استفاده  -

از داده های تفکیکی جمعیتی در جهت تصمیم گیری، 

تدوین سیاست های مبتنی بر شواهد، برنامه ریزی و ارزیابی 

 دستاوردهای کشوری.

 

جلب حمایت و انجام گفت و گوهای حمایت طلبانه پیرامون  -

 مسائل جمعیتی

 

دستیابی به شواهد درست و اطالعات به روز پیرامون عوامل  -

مؤثر بر پویایی جمعیت از جمله سالمندی، جوانان، زنان 

 سرپرست خانوار، شهرنشینی و مهاجرت داخلی.

صندوق جمعیت ملل متحد در ایران همچنین در جهت تضمین 
سالمت باروری عموم تالش می کند. بخشی از اقدامات این صندوق 

 این راستاُ به شرح زیر است:در 

از بین بردن ناهمگونی در شاخص های مربوط به بهداشت  -

 باروری در مناطق جغرافیایی مختلف.

ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی مربوط به بهداشت باروری و  -

 بطور کلی برنامه ریزی در این خصوص.

فعالیت در زمینۀ درمان ناباروری، بیماری های مقاربتی از  -

 دز و سرطان دستگاه باروری.جمله ای

گنجاندن موضوع بهداشت باروری در لیست اقدامات  -

 بشردوستانه در سطح کشوری. 

  

 

 

 

 

 

 

عالوه بر آنچه گفته شد صندوق جمعیت ملل متحد قصد دارد با بهبود 

 جهانی دسترسی ایران به تجربیات موفق کشورهای دیگر و منابع

فرصتی را برای تبادل تجربیات فراهم آورد و از این طریق به پیشبرد 

همکاری های دو جانبۀ منطقه ای کمک کند. در این راستا، این 

صندوق به تازگی پروژۀ عظیمی را آغاز کرده که در آن از تخصص 

 مامایی کشور برای ارتقاء سالمت مادران افغان استفاده می شود.

 

 

 .متحد ملل سازمان جمعیت صندوق توسط هابحران در باروری بهداشت آموزش

 

 

 

 

 

 

 

کد پستی:  - 8دروس، بلوار شهرزاد، شماره 
  15875-4557صندوق پستی:   19487

 
 

 .باروری سالمت مراقبت در کیفیت بهبود .هدفمند سازیبرنامه برای زن سرپرست دارای خانوارهای عمیق تحلیل

 


