
یونیسف در یک نگاه 
اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در 
20 آذر 1325 برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و تامین غذا، دارو و لباس آن ها 
تاسیس شد. امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه امور مربوط به کودکان است که در 
بیش از 190 کشور جهان در زمینه های بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی 
دولتی،  مقامات  از  وسیعی  طیف  با  یونیسف  می کند.  فعالیت  کودکان  برای  برابر  فرصت های  به 
سازمان های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه ها و بخش خصوصی همکاری می کند. مهم تر از 
همه اینکه فعالیت های یونیسف با حمایت مالی داوطلبانه دولت ها، بخش خصوصی، بنیاد ها، افراد و 

نهادهای نیکوکار در تمام نقاط جهان اجرا می شوند. 

حمایت یونیسف از دولت جمهوری اسالمی ایران 
اولین  از  کرده است.  برای کودکان، حمایت  ایران  دولت  برنامه های  از  اوایل دهه 1330  از  یونیسف 
سال های تأسیس، یونیسف از برنامه واکسیناسیون کودکان علیه بیماری سل حمایت کرد و همچنین 
یونیسف  تمرکز  بعد،  سال های  در  داشت.  مشارکت  کشور  پاستوریزه  شیر  کارخانه  اولین  تجهیز  در 
مادر،  با شیر  تغذیه  ارتقاء  مانند  برنامه هایی  بیشتر شد،  کودکان  برنامه های سالمت  از  حمایت  بر 
واکسیناسیون و مبارزه با بیماری های اسهالی. بعد ها این همکاری ها بین یونیسف و دولت جمهوری 
اسالمی ایران گسترش یافت و منجر به همکاری در حوزه های دیگر از جمله تقویت نظام بهداشت و 
مراقبت کشور، برنامه های سالمت مادر، نوزاد و کودکان، مبارزه با انواع سوء تغذیه، برنامه های پیشگیری 
از اچ آی وی/ایدز، آموزش کودکان، حمایت از کودکان شامل حمایت های اجتماعی به منظور مشارکت 
برای رفاه کودکان آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهنده و کودکان خیابان، گردید. 
دفتر یونیسف ایران فعاالنه با آژانس های دیگر سازمان ملل متحد در ایران برای دستیابی به اهدافش 

برای تمامی کودکان، همکاری می کند.

برنامه همکاری کشوری
دولت جمهوری اسالمی ایران و دفتر یونیسف

برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401

ما را حمایت کنید
از  با حمایت  تامین می شود. شما می توانید  داوطلبانه  با کمک های  کامل  طور  به  یونیسف  بودجه 
همه  استعدادهای  شکوفایی  به  و  آورید  به وجود  ایران  کودکان  زندگی  در  بزرگی  تفاوت  یونیسف، 
کودکان در جمهوری اسالمی ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که همه کودکان، دوران 

کودکی سالم و امنی را در کشورمان تجربه کنند، تالش کنیم.  

ایران،  کودکان  برای  یونیسف  فعالیت های  به  مربوط  اخبار  آخرین  از  اطالع  برای  است  خواهشمند 
داشتید، می توانید  چنانچه سوالی  کنید.  دنبال  را  ایران  یونیسف  و وب سایت  اجتماعی  شبکه های 
از راه ارسال ایمیل به نشانی Tehran@unicef.org و یا تماس با شماره تلفن 22594994 )021( 
و  ایران  از دفتر یونیسف در  بازدید حضوری  برای  به ذکر است  برقرار کنید. الزم  ارتباط  یونیسف  با 

مالقات با بخش های مختلف، نیاز به هماهنگی های قبلی وجود دارد.

مراقبت های جایگزین برای کودکان بی سرپرست
یونیسف در ارائه مراقبت و حمایت از كودكان بی سرپرستی كه نیاز به مراقبت های جایگزین دارند، 

از دولت و مردم ایران حمایت می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری سازمان بهزیستی کشورعبارتند از:

• تدوین سه پروتکل برای ارائه خدمات مراقبتی جامع به کودکان بی سرپرست در شیرخوارگاه ها 
  )0 تا 3 سال(، مراکز اقامت کودکان و خانواده های جایگزین. 

• حمایت از بهبود کیفیت خدمات مراقبتی به کودکان بی سرپرست در مراقبت های جایگزین از راه 
  ظرفیت سازی و آموزش کارکنان مربوطه و تهیه تجهیزات ضروری برای شیرخوارگاه ها.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• تهیه اقالم مربوط به پیشگیری و کنترل عفونت کرونا ویروس مانند پالس اكسی متر )اکسیژن سنج خون( 
  و همچنین اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده برای حمایت از كودكان آسیب پذیر، مانند كودكان دارای 
  معلولیت و كودكان بی سرپرست ، از جمله در شیرخوارگاه ها و مراكز اقامتی و توان بخشی در سراسر كشور.

سالمت و رفاه نوجوانان 
یونیسف از دولت و مردم ایران درجهت ارتقای سالمت و رفاه نوجوانان و جوانان، رشد و تکامل 
جسمانی و روانی آنها، پیشگیری از اچ آی وی/ایدز، ایجاد و گسترش مدل های پیشگیری از مصرف مواد 
و درمان اختالل سوء مصرف مواد ، با تمرکز بر دختران و پسران نوجوان و همچنین کودکان پناهنده، 

حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و وزارت ورزش و جوانان شامل موارد زیر است:
• تأسیس هشت باشگاه سالمت نوجوانان، چهار باشگاه برای دختران و چهار باشگاه برای پسران در 
  استان های کرمانشاه، فارس، لرستان، خوزستان، خراسان رضوی، تهران و البرز که در آنها حمایت های 
  روانی-اجتماعی، مشاوره و خدمات بهداشتی به آسیب پذیرترین دختران و پسران نوجوان، ارائه می شود. 
• معرفی و راه اندازی برنامه های پیشگیری از مصرف مواد و ارتقای سالمت روان برای کودکان و 

  نوجوانان در مدارس.
• تقویت سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به نوجوان و جوانان نظیر خانه های جوان برای 

  فراهم کردن هر چه بهتر خدمات رفاه و تکامل به جوانان.  
پاسخ به همه گیری کووید-19:

• تسهیل و راه اندازی برنامه ابتکار »حمایت و مراقبت روانی-اجتماعی از راه دور« و ارائه مشاوره تلفنی 
  به کودکان، نوجوانان، جوانان و والدین آنها که تحت تأثیر شیـوع بیمـاری کووید-19  قرار گرفتـه اند. 
  به منظــور انجام این کار، یونیســف با هماهنگــی کامــل با وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشـت 
  درمان و آموزش پزشكــی، ستاد مبارزه با مواد مخــدر و جمعیــت هالل احمر ایران، تجهیزات الزم را 
  برای این برنامه ابتکاری فراهم کرد و همچنین تعداد  215 کارشناس سالمت روان به همراه مشاوران 

  باشگاه های سالمت نوجوانان، مراکز مشاوره و مدارس را از 31 استان کشور آموزش داد. 

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف 
برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401، 
ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه گیری کووید-19 از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال 
1398 و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم ها بر روی آسیب پذیرترین کودکان، بر زمینه های 

مندرج در این بروشور متمرکز است: 

کودکان در شرایط بحران و اضطراری  
عالوه بر پاسخ به بحران شیوع بیماری کووید-19، یونیسف از دولت و مردم ایران در ایجاد ظرفیت برای آمادگی 
و مقابله با بحران و به حداکثر رساندن پاسخ گویی به نیازهای کودکان در شرایط اضطراری از جمله ارائه 

مداوم خدمات پایه و تقویت نظام پاسخ گویی به بحران، حمایت می کند.  
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است: 

• تحویل یخچال واکسن و جعبه های مخصوص و سرما زا برای نگهداری و حمل واکسن، برای اطمینان از 
  پایداری واکسیناسیون در مناطق سیل زده سال 1398.

• تهیه و توزیع بسته های بهداشتی برای ارتقای سطح بهداشت کودکان و خانواده ها و همچنین پمپ ها و 
  تانکرهای آب برای فراهم کردن آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب دیده از سیل در سال 1398 و اوایل سال 1399. 
• تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به مدرسه از جمله بسته های آموزشی و میز و نیمکت برای کالس های درس 

  در مدارس آسیب دیده از سیل در سال 1398.
• بومی سازی و تدوین بسته »کمک های روانشناختی اولیه« برای تیم های امداد و نجات در جمعیت هالل احمر ایران. 
• ایجاد فضاهای دوستدار کودک با همکاری نزدیک با جمعیت هالل احمر ایران به منظور کاهش اضطراب و 

  ترویج رفتارهای سالم در میان کودکان به عنوان راهی برای پاسخ گویی به سیل در سال 1398.

مشارکت و تامین منابع مالی برای کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای جذب منابع مالی و غیر مالی بخش دولتی و خصوصی برای کودکان، 
ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی کودک محور، مشارکت عمومی-خصوصی و جلب حمایت کسب و کار برای 
ارتقاء رفاه کودکان، تدوین راه حل های ابتکاری و نوآورانه برای کودکان و گسترش برنامه »ابتکار شهرهای 

دوستدار کودک« در سطح ملی حمایت می کند.
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است:

• حمایت از وزارت کشور در راه اندازی ابتکار شهرهای دوستدار کودک در ایران با در نظر گرفتن تعدادی شهر پایلوت 
childfriendlycities.org/iran :و کاندید دوستدار کودک. لینک ارتباطی ابتکار شهرهای دوستدار کودک ایران

• حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های کودکان. 
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یونیسف در یک نگاه 
اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در 
20 آذر 1325 برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و تامین غذا، دارو و لباس آن ها 
تاسیس شد. امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه امور مربوط به کودکان است که در 
بیش از 190 کشور جهان در زمینه های بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی 
دولتی،  مقامات  از  وسیعی  طیف  با  یونیسف  می کند.  فعالیت  کودکان  برای  برابر  فرصت های  به 
سازمان های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه ها و بخش خصوصی همکاری می کند. مهم تر از 
همه اینکه فعالیت های یونیسف با حمایت مالی داوطلبانه دولت ها، بخش خصوصی، بنیاد ها، افراد و 

نهادهای نیکوکار در تمام نقاط جهان اجرا می شوند. 

حمایت یونیسف از دولت جمهوری اسالمی ایران 
اولین  از  کرده است.  برای کودکان، حمایت  ایران  دولت  برنامه های  از  اوایل دهه 1330  از  یونیسف 
سال های تأسیس، یونیسف از برنامه واکسیناسیون کودکان علیه بیماری سل حمایت کرد و همچنین 
یونیسف  تمرکز  بعد،  سال های  در  داشت.  مشارکت  کشور  پاستوریزه  شیر  کارخانه  اولین  تجهیز  در 
مادر،  با شیر  تغذیه  ارتقاء  مانند  برنامه هایی  بیشتر شد،  کودکان  برنامه های سالمت  از  حمایت  بر 
واکسیناسیون و مبارزه با بیماری های اسهالی. بعد ها این همکاری ها بین یونیسف و دولت جمهوری 
اسالمی ایران گسترش یافت و منجر به همکاری در حوزه های دیگر از جمله تقویت نظام بهداشت و 
مراقبت کشور، برنامه های سالمت مادر، نوزاد و کودکان، مبارزه با انواع سوء تغذیه، برنامه های پیشگیری 
از اچ آی وی/ایدز، آموزش کودکان، حمایت از کودکان شامل حمایت های اجتماعی به منظور مشارکت 
برای رفاه کودکان آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهنده و کودکان خیابان، گردید. 
دفتر یونیسف ایران فعاالنه با آژانس های دیگر سازمان ملل متحد در ایران برای دستیابی به اهدافش 

برای تمامی کودکان، همکاری می کند.

برنامه همکاری کشوری
دولت جمهوری اسالمی ایران و دفتر یونیسف

برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401

ما را حمایت کنید
از  با حمایت  تامین می شود. شما می توانید  داوطلبانه  با کمک های  کامل  طور  به  یونیسف  بودجه 
همه  استعدادهای  شکوفایی  به  و  آورید  به وجود  ایران  کودکان  زندگی  در  بزرگی  تفاوت  یونیسف، 
کودکان در جمهوری اسالمی ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که همه کودکان، دوران 

کودکی سالم و امنی را در کشورمان تجربه کنند، تالش کنیم.  

ایران،  کودکان  برای  یونیسف  فعالیت های  به  مربوط  اخبار  آخرین  از  اطالع  برای  است  خواهشمند 
داشتید، می توانید  چنانچه سوالی  کنید.  دنبال  را  ایران  یونیسف  و وب سایت  اجتماعی  شبکه های 
از راه ارسال ایمیل به نشانی Tehran@unicef.org و یا تماس با شماره تلفن 22594994 )021( 
و  ایران  از دفتر یونیسف در  بازدید حضوری  برای  به ذکر است  برقرار کنید. الزم  ارتباط  یونیسف  با 

مالقات با بخش های مختلف، نیاز به هماهنگی های قبلی وجود دارد.

مراقبت های جایگزین برای کودکان بی سرپرست
یونیسف در ارائه مراقبت و حمایت از كودكان بی سرپرستی كه نیاز به مراقبت های جایگزین دارند، 

از دولت و مردم ایران حمایت می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری سازمان بهزیستی کشورعبارتند از:

• تدوین سه پروتکل برای ارائه خدمات مراقبتی جامع به کودکان بی سرپرست در شیرخوارگاه ها 
  )0 تا 3 سال(، مراکز اقامت کودکان و خانواده های جایگزین. 

• حمایت از بهبود کیفیت خدمات مراقبتی به کودکان بی سرپرست در مراقبت های جایگزین از راه 
  ظرفیت سازی و آموزش کارکنان مربوطه و تهیه تجهیزات ضروری برای شیرخوارگاه ها.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• تهیه اقالم مربوط به پیشگیری و کنترل عفونت کرونا ویروس مانند پالس اكسی متر )اکسیژن سنج خون( 
  و همچنین اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده برای حمایت از كودكان آسیب پذیر، مانند كودكان دارای 
  معلولیت و كودكان بی سرپرست ، از جمله در شیرخوارگاه ها و مراكز اقامتی و توان بخشی در سراسر كشور.

سالمت و رفاه نوجوانان 
یونیسف از دولت و مردم ایران درجهت ارتقای سالمت و رفاه نوجوانان و جوانان، رشد و تکامل 
جسمانی و روانی آنها، پیشگیری از اچ آی وی/ایدز، ایجاد و گسترش مدل های پیشگیری از مصرف مواد 
و درمان اختالل سوء مصرف مواد ، با تمرکز بر دختران و پسران نوجوان و همچنین کودکان پناهنده، 

حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و وزارت ورزش و جوانان شامل موارد زیر است:
• تأسیس هشت باشگاه سالمت نوجوانان، چهار باشگاه برای دختران و چهار باشگاه برای پسران در 
  استان های کرمانشاه، فارس، لرستان، خوزستان، خراسان رضوی، تهران و البرز که در آنها حمایت های 
  روانی-اجتماعی، مشاوره و خدمات بهداشتی به آسیب پذیرترین دختران و پسران نوجوان، ارائه می شود. 
• معرفی و راه اندازی برنامه های پیشگیری از مصرف مواد و ارتقای سالمت روان برای کودکان و 

  نوجوانان در مدارس.
• تقویت سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به نوجوان و جوانان نظیر خانه های جوان برای 

  فراهم کردن هر چه بهتر خدمات رفاه و تکامل به جوانان.  
پاسخ به همه گیری کووید-19:

• تسهیل و راه اندازی برنامه ابتکار »حمایت و مراقبت روانی-اجتماعی از راه دور« و ارائه مشاوره تلفنی 
  به کودکان، نوجوانان، جوانان و والدین آنها که تحت تأثیر شیـوع بیمـاری کووید-19  قرار گرفتـه اند. 
  به منظــور انجام این کار، یونیســف با هماهنگــی کامــل با وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشـت 
  درمان و آموزش پزشكــی، ستاد مبارزه با مواد مخــدر و جمعیــت هالل احمر ایران، تجهیزات الزم را 
  برای این برنامه ابتکاری فراهم کرد و همچنین تعداد  215 کارشناس سالمت روان به همراه مشاوران 

  باشگاه های سالمت نوجوانان، مراکز مشاوره و مدارس را از 31 استان کشور آموزش داد. 

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف 
برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401، 
ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه گیری کووید-19 از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال 
1398 و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم ها بر روی آسیب پذیرترین کودکان، بر زمینه های 

مندرج در این بروشور متمرکز است: 

کودکان در شرایط بحران و اضطراری  
عالوه بر پاسخ به بحران شیوع بیماری کووید-19، یونیسف از دولت و مردم ایران در ایجاد ظرفیت برای آمادگی 
و مقابله با بحران و به حداکثر رساندن پاسخ گویی به نیازهای کودکان در شرایط اضطراری از جمله ارائه 

مداوم خدمات پایه و تقویت نظام پاسخ گویی به بحران، حمایت می کند.  
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است: 

• تحویل یخچال واکسن و جعبه های مخصوص و سرما زا برای نگهداری و حمل واکسن، برای اطمینان از 
  پایداری واکسیناسیون در مناطق سیل زده سال 1398.

• تهیه و توزیع بسته های بهداشتی برای ارتقای سطح بهداشت کودکان و خانواده ها و همچنین پمپ ها و 
  تانکرهای آب برای فراهم کردن آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب دیده از سیل در سال 1398 و اوایل سال 1399. 
• تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به مدرسه از جمله بسته های آموزشی و میز و نیمکت برای کالس های درس 

  در مدارس آسیب دیده از سیل در سال 1398.
• بومی سازی و تدوین بسته »کمک های روانشناختی اولیه« برای تیم های امداد و نجات در جمعیت هالل احمر ایران. 
• ایجاد فضاهای دوستدار کودک با همکاری نزدیک با جمعیت هالل احمر ایران به منظور کاهش اضطراب و 

  ترویج رفتارهای سالم در میان کودکان به عنوان راهی برای پاسخ گویی به سیل در سال 1398.

مشارکت و تامین منابع مالی برای کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای جذب منابع مالی و غیر مالی بخش دولتی و خصوصی برای کودکان، 
ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی کودک محور، مشارکت عمومی-خصوصی و جلب حمایت کسب و کار برای 
ارتقاء رفاه کودکان، تدوین راه حل های ابتکاری و نوآورانه برای کودکان و گسترش برنامه »ابتکار شهرهای 

دوستدار کودک« در سطح ملی حمایت می کند.
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است:

• حمایت از وزارت کشور در راه اندازی ابتکار شهرهای دوستدار کودک در ایران با در نظر گرفتن تعدادی شهر پایلوت 
childfriendlycities.org/iran :و کاندید دوستدار کودک. لینک ارتباطی ابتکار شهرهای دوستدار کودک ایران

• حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های کودکان. 
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یونیسف در یک نگاه 
اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در 
20 آذر 1325 برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و تامین غذا، دارو و لباس آن ها 
تاسیس شد. امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه امور مربوط به کودکان است که در 
بیش از 190 کشور جهان در زمینه های بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی 
دولتی،  مقامات  از  وسیعی  طیف  با  یونیسف  می کند.  فعالیت  کودکان  برای  برابر  فرصت های  به 
سازمان های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه ها و بخش خصوصی همکاری می کند. مهم تر از 
همه اینکه فعالیت های یونیسف با حمایت مالی داوطلبانه دولت ها، بخش خصوصی، بنیاد ها، افراد و 

نهادهای نیکوکار در تمام نقاط جهان اجرا می شوند. 

حمایت یونیسف از دولت جمهوری اسالمی ایران 
اولین  از  کرده است.  برای کودکان، حمایت  ایران  دولت  برنامه های  از  اوایل دهه 1330  از  یونیسف 
سال های تأسیس، یونیسف از برنامه واکسیناسیون کودکان علیه بیماری سل حمایت کرد و همچنین 
یونیسف  تمرکز  بعد،  سال های  در  داشت.  مشارکت  کشور  پاستوریزه  شیر  کارخانه  اولین  تجهیز  در 
مادر،  با شیر  تغذیه  ارتقاء  مانند  برنامه هایی  بیشتر شد،  کودکان  برنامه های سالمت  از  حمایت  بر 
واکسیناسیون و مبارزه با بیماری های اسهالی. بعد ها این همکاری ها بین یونیسف و دولت جمهوری 
اسالمی ایران گسترش یافت و منجر به همکاری در حوزه های دیگر از جمله تقویت نظام بهداشت و 
مراقبت کشور، برنامه های سالمت مادر، نوزاد و کودکان، مبارزه با انواع سوء تغذیه، برنامه های پیشگیری 
از اچ آی وی/ایدز، آموزش کودکان، حمایت از کودکان شامل حمایت های اجتماعی به منظور مشارکت 
برای رفاه کودکان آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهنده و کودکان خیابان، گردید. 
دفتر یونیسف ایران فعاالنه با آژانس های دیگر سازمان ملل متحد در ایران برای دستیابی به اهدافش 

برای تمامی کودکان، همکاری می کند.

برنامه همکاری کشوری
دولت جمهوری اسالمی ایران و دفتر یونیسف

برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401

ما را حمایت کنید
از  با حمایت  تامین می شود. شما می توانید  داوطلبانه  با کمک های  کامل  طور  به  یونیسف  بودجه 
همه  استعدادهای  شکوفایی  به  و  آورید  به وجود  ایران  کودکان  زندگی  در  بزرگی  تفاوت  یونیسف، 
کودکان در جمهوری اسالمی ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که همه کودکان، دوران 

کودکی سالم و امنی را در کشورمان تجربه کنند، تالش کنیم.  

ایران،  کودکان  برای  یونیسف  فعالیت های  به  مربوط  اخبار  آخرین  از  اطالع  برای  است  خواهشمند 
داشتید، می توانید  چنانچه سوالی  کنید.  دنبال  را  ایران  یونیسف  و وب سایت  اجتماعی  شبکه های 
از راه ارسال ایمیل به نشانی Tehran@unicef.org و یا تماس با شماره تلفن 22594994 )021( 
و  ایران  از دفتر یونیسف در  بازدید حضوری  برای  به ذکر است  برقرار کنید. الزم  ارتباط  یونیسف  با 

مالقات با بخش های مختلف، نیاز به هماهنگی های قبلی وجود دارد.

مراقبت های جایگزین برای کودکان بی سرپرست
یونیسف در ارائه مراقبت و حمایت از كودكان بی سرپرستی كه نیاز به مراقبت های جایگزین دارند، 

از دولت و مردم ایران حمایت می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری سازمان بهزیستی کشورعبارتند از:

• تدوین سه پروتکل برای ارائه خدمات مراقبتی جامع به کودکان بی سرپرست در شیرخوارگاه ها 
  )0 تا 3 سال(، مراکز اقامت کودکان و خانواده های جایگزین. 

• حمایت از بهبود کیفیت خدمات مراقبتی به کودکان بی سرپرست در مراقبت های جایگزین از راه 
  ظرفیت سازی و آموزش کارکنان مربوطه و تهیه تجهیزات ضروری برای شیرخوارگاه ها.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• تهیه اقالم مربوط به پیشگیری و کنترل عفونت کرونا ویروس مانند پالس اكسی متر )اکسیژن سنج خون( 
  و همچنین اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده برای حمایت از كودكان آسیب پذیر، مانند كودكان دارای 
  معلولیت و كودكان بی سرپرست ، از جمله در شیرخوارگاه ها و مراكز اقامتی و توان بخشی در سراسر كشور.

سالمت و رفاه نوجوانان 
یونیسف از دولت و مردم ایران درجهت ارتقای سالمت و رفاه نوجوانان و جوانان، رشد و تکامل 
جسمانی و روانی آنها، پیشگیری از اچ آی وی/ایدز، ایجاد و گسترش مدل های پیشگیری از مصرف مواد 
و درمان اختالل سوء مصرف مواد ، با تمرکز بر دختران و پسران نوجوان و همچنین کودکان پناهنده، 

حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و وزارت ورزش و جوانان شامل موارد زیر است:
• تأسیس هشت باشگاه سالمت نوجوانان، چهار باشگاه برای دختران و چهار باشگاه برای پسران در 
  استان های کرمانشاه، فارس، لرستان، خوزستان، خراسان رضوی، تهران و البرز که در آنها حمایت های 
  روانی-اجتماعی، مشاوره و خدمات بهداشتی به آسیب پذیرترین دختران و پسران نوجوان، ارائه می شود. 
• معرفی و راه اندازی برنامه های پیشگیری از مصرف مواد و ارتقای سالمت روان برای کودکان و 

  نوجوانان در مدارس.
• تقویت سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به نوجوان و جوانان نظیر خانه های جوان برای 

  فراهم کردن هر چه بهتر خدمات رفاه و تکامل به جوانان.  
پاسخ به همه گیری کووید-19:

• تسهیل و راه اندازی برنامه ابتکار »حمایت و مراقبت روانی-اجتماعی از راه دور« و ارائه مشاوره تلفنی 
  به کودکان، نوجوانان، جوانان و والدین آنها که تحت تأثیر شیـوع بیمـاری کووید-19  قرار گرفتـه اند. 
  به منظــور انجام این کار، یونیســف با هماهنگــی کامــل با وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشـت 
  درمان و آموزش پزشكــی، ستاد مبارزه با مواد مخــدر و جمعیــت هالل احمر ایران، تجهیزات الزم را 
  برای این برنامه ابتکاری فراهم کرد و همچنین تعداد  215 کارشناس سالمت روان به همراه مشاوران 

  باشگاه های سالمت نوجوانان، مراکز مشاوره و مدارس را از 31 استان کشور آموزش داد. 

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف 
برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401، 
ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه گیری کووید-19 از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال 
1398 و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم ها بر روی آسیب پذیرترین کودکان، بر زمینه های 

مندرج در این بروشور متمرکز است: 

کودکان در شرایط بحران و اضطراری  
عالوه بر پاسخ به بحران شیوع بیماری کووید-19، یونیسف از دولت و مردم ایران در ایجاد ظرفیت برای آمادگی 
و مقابله با بحران و به حداکثر رساندن پاسخ گویی به نیازهای کودکان در شرایط اضطراری از جمله ارائه 

مداوم خدمات پایه و تقویت نظام پاسخ گویی به بحران، حمایت می کند.  
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است: 

• تحویل یخچال واکسن و جعبه های مخصوص و سرما زا برای نگهداری و حمل واکسن، برای اطمینان از 
  پایداری واکسیناسیون در مناطق سیل زده سال 1398.

• تهیه و توزیع بسته های بهداشتی برای ارتقای سطح بهداشت کودکان و خانواده ها و همچنین پمپ ها و 
  تانکرهای آب برای فراهم کردن آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب دیده از سیل در سال 1398 و اوایل سال 1399. 
• تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به مدرسه از جمله بسته های آموزشی و میز و نیمکت برای کالس های درس 

  در مدارس آسیب دیده از سیل در سال 1398.
• بومی سازی و تدوین بسته »کمک های روانشناختی اولیه« برای تیم های امداد و نجات در جمعیت هالل احمر ایران. 
• ایجاد فضاهای دوستدار کودک با همکاری نزدیک با جمعیت هالل احمر ایران به منظور کاهش اضطراب و 

  ترویج رفتارهای سالم در میان کودکان به عنوان راهی برای پاسخ گویی به سیل در سال 1398.

مشارکت و تامین منابع مالی برای کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای جذب منابع مالی و غیر مالی بخش دولتی و خصوصی برای کودکان، 
ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی کودک محور، مشارکت عمومی-خصوصی و جلب حمایت کسب و کار برای 
ارتقاء رفاه کودکان، تدوین راه حل های ابتکاری و نوآورانه برای کودکان و گسترش برنامه »ابتکار شهرهای 

دوستدار کودک« در سطح ملی حمایت می کند.
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است:

• حمایت از وزارت کشور در راه اندازی ابتکار شهرهای دوستدار کودک در ایران با در نظر گرفتن تعدادی شهر پایلوت 
childfriendlycities.org/iran :و کاندید دوستدار کودک. لینک ارتباطی ابتکار شهرهای دوستدار کودک ایران

• حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های کودکان. 
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کودکان در رسیدگی های قضایی
یونیسف از دولت و مردم ایران برای حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی از جمله کودکان ناقض 
قانون، کودکان قربانی و شاهد جرم و کودکان پناهنده مطابق با اسناد ملی و بین المللی حمایت می کند. 

برخی از مداخالت اخیر با همکاری قوه قضاییه شامل موارد زیر است:
• آموزش متخصصان مربوطه، مانند قضات، دادستان ها، وکال، مجریان قانون، و مددكاران اجتماعی برای 

  حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی با هدف ترویج كاربرد جایگزین های مجازات. 
• تقویت برنامه های مربوط به مراقبت های پس از خروج، برای ادغام اجتماعی مجدد کودکان ناقض قانون. 
• حمایت از برنامه های ظرفیت سازی برای متخصصان مربوطه به منظور اجرای قانون جدید حمایت از 

  کودکان و نوجوانان  مصوب سال 1399.   
• تدوین رهنمودهای ملی برای متخصصان مربوطه در حوزه حمایت از كودكان متأثر از مهاجرت و ارائه 

  آموزش های مربوطه. 
برخی از مداخالت مشترک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستری شامل 

موارد زیر است: 
• حمایت از بهبود ظرفیت های نهادهای استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ارتقاء رفاه کودکان. 
• حمایت از ایجاد یک »مرکزجامع عدالت برای کودکان« در تهران برای رسیدگی به پرونده های کودکان 

  ناقض قانون با رعایت مصالح عالیه کودک.   
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

• تهیه پالس اکسی متر)اکسیژن سنج خون(، تب سنج، ماسک ساده و دستکش التکس برای کودکان 
  در کانون های اصالح و تربیت و مادران  مددجو در بند زنان. 

• تهیه پوشک و غذای کمکی برای کودکان خردسال همراه مادر در زندان. 
• بهبود ظرفیت های مددکاران اجتماعی و کارشناسان سالمت روان در سازمان زندان ها برای ارائه حمایت های 

  روانی-اجتماعی به مددجویان کانون های اصالح و تربیت و همچنین مادران مددجو در بند زنان.

حمایت از کودکان در برابر سوء رفتار 
یونیسف به دولت و مردم ایران برای پیشگیری، شناسایی زود هنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با 

کودکان، از جمله کودکان پناهنده، کمک می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• حمایت از تدوین سند ملی پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با کودکان.
ارائه  و  کودکان  با  از سوء رفتار  پیشگیری  ارجاع جهت  مراکز تخصصی  آزمایشی  ایجاد  از  حمایت   •

  خدمات تخصصی در این زمینه.
کودکان،  به  که  روان  بهداشت  متخصصان  برای  مثبت  فرزند پروری  بسته های  تهیه  از  حمایت   •

  نوجوانان و خانواده های آنها مشاوره می دهند. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:

با  کووید-19  بیماری  شیوع  دوران  از  پس  و  طول  در  فرزند پروری  استاندارد  بسته  تدوین  و  تهیه   •
  همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آگاهی بخشی رسانه ای و عمومی درباره کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران در زمینه آگاهی بخشی به مردم و رسانه ها در مورد پاسخ یونیسف به 
نیازها و اولویت های کودکان در ایران و همچنین بهبود ظرفیت های رسانه ای در مورد اصول اخالقی 

بازنمایی کودکان در رسانه ها، حمایت می کند.
برخی از مداخالت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل موارد زیر است:

• افزایش آگاهی خبرنگاران و عکاسان خبری درباره اصول اخالقی بازنمایی کودکان در رسانه ها به ویژه 
  کودکان آسیب پذیر. 

• ترویج مشارکت ، تعامل و توانمند سازی کودکان و نوجوانان از طریق حمایت از جشنواره های ملی فیلم 
  کودکان و باشگاه های کتابخوانی. 

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
راه وب سایت یونیسف و دیگر  از  افزایش آگاهی عموم مردم و دسترسی به میلیون ها مخاطب   •
  بسترهای رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاشتـن جدیدترین مطالب استاندارد درباره پیشگیری 

  از بیماری کووید-19 و آنچه خانواده ها و کودکان باید بدانند. 
• به اشتراک گذاشتن جدیدترین فعالیت های یونیسف در پاسخ به کووید-19 با مردم و رسانه ها و 

  اطالع رسانی درباره سایر برنامه های یونیسف.
• برگزاری مسابقات هنری برای مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در افزایش آگاهی درباره بیماری کووید-19. 

سالمت و تغذیه کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای  بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تغذیه ای کودکان 
اهمیت  از  زندگی کودکان  اول  روز  از جمله آسیب پذیرترین کودکان، حمایت می کند. هزار  مادران شان،  و 
ویژه ای برخوردار است زیرا این دوران زمانی است که مغز کودک شروع به رشد و تکامل می کند و سنگ بنای 

سالمت کودک برای تمام عمر گذاشته می شود.  
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• تهیه و تحویل 2 میلیون دوز واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان.
• حمایت از تهیه داروهای خاص برای درمان بیماری های خاص کودکان که تحت تاثیرتحریم ها هستند، 

  به عنوان مثال تهیه پانسمان مخصوص زخم برای کودکانی که از بیماری پوستی پروانه ای رنج می برند.
• آموزش مربیان ملی برای طرح »کمک به تنفس نوزادان« از جمله تهیه مانکن های شبیه ساز برای احیای 

  نوزادان، که نمونه ابزارهایی برای آموزش عملی پزشکان و ماماها هستند.
• مقابله با کمبود ریز مغذی ها از طریق زیر:

    ◦ انجام طرح آزمایشی غنی سازی آرد با ویتامین »د« در یک استان کم برخوردار که تعداد زیادی پناهنده 
       افغانستانی در آن زندگی می کنند. 

    ◦ تهیه و توزیع یک میلیون مگادوز مکمل ویتامین »آ« در میان کودکان زیر پنج سال در هشت استان 
      کم برخوردار کشور.

• حمایت از برنامه های ملی »پیشگیری از انتقال اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند«، برای دستیابی به هدف
  »حذف ویروس اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند« در ایران. 

پاسخ به همه گیری کووید-19:  
• تهیه مجموع 63 تن تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( برای کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله و 
  پاسخ گویی به بیماری کووید-19. تجهیـزات حفاظت شخصی تهیه شده، در بیمارستان های پذیرای بیماران 
  مبتال به کووید-19، تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در چندین استان از جمله گیالن ، اصفهان ، خوزستان ، 
  خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، همدان ، تهران و البرز توزیع شدند.
• تولید و پخش فیلم ها و انیمیشن های آموزشی برای عموم مردم و کودکان با موضوع پیشگیری از کووید-19، 
  مهارت های فرزند پروری و همچنین نکات آموزشـی درباره چگونگی مدیریت تاثیرات فکری و ذهنی دوران 

  همه گیری بیماری کووید-19.
• تولید محتوا و اطالع رسانی درباره ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تغذیه سالم 

  کودکان زیر 5 سال در زمان همه گیری کووید-19. 

رفاه کودکان 
ارائه  در   )Life Cycle Approach( زندگی  چرخه  رویکرد  ترویج  در  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
حمایت های اجتماعی  به کودکان ازجمله کودکان با نیازهای ویژه و کودکان پناهنده، پشتیبانی می کند. 

برخی از مداخالت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل موارد زیر است:
• بهبود کارآیی و هدف گذاری برنامه ها و خدمات ملی حمایت اجتماعی. 

ابعاد  از  منظور درک جامع سیاست گذار  به  بعدی کودک  فقر چند  اندازه گیری  رویکرد  بومی سازی   •
  مختلف فقر کودک جهت بهبود برنامه ریزی طراحی اقدامات مورد نیاز.

• شناسایی نیازهای کودکان دارای معلولیت و ایجاد فرصت برای یونیسف برای ارائه خدمات جامع 
  بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی. 

• ارتقاء پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی کودک محور با همکاری مرکز سیاست گذاری بین المللی 
  رشد فراگیر در برزیل، به عنوان یک مرکز معتبر سیاست گذاری برای رشد فراگیر در سطح بین المللی.
• ایجاد سیستم پایش بهنگام برنامه های حمایت اجتماعی کودک محور با تمرکز بر آسیب پذیری کودکان 

در برنامه های حمایت اجتماعی.
برخی از مداخالت با مرکز آمار ایران شامل موارد زیر است:

• تهیه شواهد کودک محور از آمارها و داده های موجود و یا تهیه آمارهای مورد نیاز برای سیاست گذار 
  به منظـور تصمیـم سازی های آگاهـانه در حـوزه کـودک، به عنـوان مثـال، تجزیه و تحلیـل تأثیـرات

  اقتصادی-اجتماعی شیوع بیماری کووید-19. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

وضعیت  »بهبود  نام  با  را  ایران  در  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  حمایت  برنامه  رهبری  یونیسف   •
  اقتصادی-اجتماعی برای مقابله با تاثیرات کووید-19« برعهده دارد. این برنامه بر تقویت نظام بهداشت ملی، 
  بهبود حمایت های اجتماعی و ایجاد مشاغل به دنبال شیوع بیماری کووید-19 و تأثیرات ناشی از آن 

  متمرکز است.
نقدی مشروط  انتقال وجه  آزمایشی  اجتماعی طرح  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با همکاری  یونیسف   •
  و حمایت غیرنقدی به خانوارهای آسیب پذیر در استان های منتخب به منظور ارتقای سطح سالمت، 
  آموزش و تغذیه کودکان آنها جهت ایجاد یک مدل ملی مکمل در شرایط بحران را طراحی کرده است. 

آموزش کودکان 
یونیسف از دولت و مردم ایران برای اطمینان از دسترسی همه کودکان، ازجمله کودکان پناهنده و 
کودکان با نیازهای ویژه، به آموزش و یادگیری با کیفیت در محیطی مشارکتی و همچنین در شرایط 

اضطراری، حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت آموزش و پرورش شامل موارد زیر است:

• گنجاندن مفاد آموزش شهروندی در برنامه های آموزشی معلمان، برای افزایش مشارکت و تعامل بین 
  دانش آموزان و معلمان در یادگیری و تدریس با تمرکز بر آسیب پذیرترین کودکان.

• حمایت از استقرار و تداوم خدمات آموزشی در مناطق تحت تأثیر سیل.
• ترویج آموزش فراگیر با تمرکز بر کودکان دارای معلولیت و کودکان پناهنده.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• ارائه پشتیبانی فنی به وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش از راه دور و بازگشایی ایمن مدارس 

  و تصمیم گیری های آگاهانه از زمان شیوع همه گیری کووید-19. 
• حمایت از اجرای استانداردهای پیشگیـری و کنترل عفونت، استانداردهای آب، بهداشت و پاکیزگی 
  به منظــور ایجاد مدارس ایمــن با هدف گیــری 1000 مدرســه در پنج استــان کمتــر برخــوردار کرمان،  

  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. 
برای 200 هزار کــودک در مناطــق  راه دور/یادگیــری در خانــه  از  برنامــه های یادگیــری  از  • حمایــت 

  کمتر برخوردار.  
• حمایت و مداخله روانی-اجتماعی از دانش آموزان و معلمان تحت تاثیر پیامدهای ثانویه کووید-19.
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یونیسف در یک نگاه 
صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 
20 آذر 1325 برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و تامین غذا، دارو و لباس آن ها 
تاسیس شد. امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه امور مربوط به کودکان است که در 
بیش از 190 کشور جهان در زمینه های بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی 
به فرصت های برابر برای کودکان فعالیت می کند. یونیسف با طیف وسیعی از مقامات دولتی، 
سازمان های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه ها و بخش خصوصی همکاری می کند. مهم تر از 
همه اینکه فعالیت های یونیسف با حمایت مالی داوطلبانه دولت ها، بخش خصوصی، بنیاد ها، افراد و 

نهادهای نیکوکار در تمام نقاط جهان اجرا می شوند. 

حمایت یونیسف از دولت جمهوری اسالمی ایران 
یونیسف از اوایل دهه 1330 از برنامه های دولت ایران برای کودکان، حمایت کرده است. از اولین 
سال های تأسیس، یونیسف از برنامه واکسیناسیون کودکان علیه بیماری سل حمایت کرد و همچنین 
در تجهیز اولین کارخانه شیر پاستوریزه کشور مشارکت داشت. در سال های بعد، تمرکز یونیسف 
بر حمایت از برنامه های سالمت کودکان بیشتر شد، برنامه هایی مانند ارتقاء تغذیه با شیر مادر، 
واکسیناسیون و مبارزه با بیماری های اسهالی. بعد ها این همکاری ها بین یونیسف و دولت جمهوری 
اسالمی ایران گسترش یافت و منجر به همکاری در حوزه های دیگر از جمله تقویت نظام بهداشت و 
مراقبت کشور، برنامه های سالمت مادر، نوزاد و کودکان، مبارزه با انواع سوء تغذیه، برنامه های پیشگیری 
از اچ آی وی/ایدز، آموزش کودکان، حمایت از کودکان شامل حمایت های اجتماعی به منظور مشارکت 
برای رفاه کودکان آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهنده و کودکان خیابان، گردید. 
دفتر یونیسف ایران فعاالنه با آژانس های دیگر سازمان ملل متحد در ایران برای دستیابی به اهدافش 

برای تمامی کودکان، همکاری می کند.

برنامه همکاری کشوری
دولت جمهوری اسالمی ایران و دفتر یونیسف

برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401

ما را حمایت کنید
بودجه یونیسف به طور کامل با کمک های داوطلبانه تامین می شود. شما می توانید با حمایت از 
یونیسف، تفاوت بزرگی در زندگی کودکان ایران به وجود آورید و به شکوفایی استعدادهای همه 
کودکان در جمهوری اسالمی ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که همه کودکان، دوران 

کودکی سالم و امنی را در کشورمان تجربه کنند، تالش کنیم.  

خواهشمند است برای اطالع از آخرین اخبار مربوط به فعالیت های یونیسف برای کودکان ایران، 
شبکه های اجتماعی و وب سایت یونیسف ایران را دنبال کنید. چنانچه سوالی داشتید، می توانید 
از راه ارسال ایمیل به نشانی Tehran@unicef.org و یا تماس با شماره تلفن 22594994 )021( 
با یونیسف ارتباط برقرار کنید. الزم به ذکر است برای بازدید حضوری از دفتر یونیسف در ایران و 

مالقات با بخش های مختلف، نیاز به هماهنگی های قبلی وجود دارد.

مراقبت های جایگزین برای کودکان بی سرپرست
یونیسف در ارائه مراقبت و حمایت از كودكان بی سرپرستی كه نیاز به مراقبت های جایگزین دارند، 

از دولت و مردم ایران حمایت می کند. 
از: با همکاری سازمان بهزیستی کشورعبارتند  از مداخالت  برخی 

ارائه خدمات مراقبتی جامع به کودکان بی سرپرست در شیرخوارگاه ها  • تدوین سه پروتکل برای 
  )0 تا 3 سال(، مراکز اقامت کودکان و خانواده های جایگزین. 

• حمایت از بهبود کیفیت خدمات مراقبتی به کودکان بی سرپرست در مراقبت های جایگزین از راه 
  ظرفیت سازی و آموزش کارکنان مربوطه و تهیه تجهیزات ضروری برای شیرخوارگاه ها.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• تهیه اقالم مربوط به پیشگیری و کنترل عفونت کرونا ویروس مانند پالس اكسی متر )اکسیژن سنج خون( 
  و همچنین اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده برای حمایت از كودكان آسیب پذیر، مانند كودكان دارای 
  معلولیت و كودكان بی سرپرست ، از جمله در شیرخوارگاه ها و مراكز اقامتی و توان بخشی در سراسر كشور.

سالمت و رفاه نوجوانان 
تکامل  و  رشد  جوانان،  و  نوجوانان  رفاه  و  ارتقای سالمت  درجهت  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
جسمانی و روانی آنها، پیشگیری از اچ آی وی/ایدز، ایجاد و گسترش مدل های پیشگیری از مصرف مواد 
و درمان اختالل سوء مصرف مواد ، با تمرکز بر دختران و پسران نوجوان و همچنین کودکان پناهنده، 

حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و وزارت ورزش و جوانان شامل موارد زیر است:
• تأسیس هشت باشگاه سالمت نوجوانان، چهار باشگاه برای دختران و چهار باشگاه برای پسران در 
  استان های کرمانشاه، فارس، لرستان، خوزستان، خراسان رضوی، تهران و البرز که در آنها حمایت های 
  روانی-اجتماعی، مشاوره و خدمات بهداشتی به آسیب پذیرترین دختران و پسران نوجوان، ارائه می شود. 
و  کودکان  برای  روان  سالمت  ارتقای  و  مواد  مصرف  از  پیشگیری  برنامه های  راه اندازی  و  معرفی   •

  نوجوانان در مدارس.
• تقویت سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به نوجوان و جوانان نظیر خانه های جوان برای 

  فراهم کردن هر چه بهتر خدمات رفاه و تکامل به جوانان.  
پاسخ به همه گیری کووید-19:

• تسهیل و راه اندازی برنامه ابتکار »حمایت و مراقبت روانی-اجتماعی از راه دور« و ارائه مشاوره تلفنی 
  به کودکان، نوجوانان، جوانان و والدین آنها که تحت تأثیر شیـوع بیمـاری کووید-19  قرار گرفتـه اند. 
  به منظــور انجام این کار، یونیســف با هماهنگــی کامــل با وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشـت 
  درمان و آموزش پزشكــی، ستاد مبارزه با مواد مخــدر و جمعیــت هالل احمر ایران، تجهیزات الزم را 
  برای این برنامه ابتکاری فراهم کرد و همچنین تعداد  215 کارشناس سالمت روان به همراه مشاوران 

  باشگاه های سالمت نوجوانان، مراکز مشاوره و مدارس را از 31 استان کشور آموزش داد. 

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف 
برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401، 
ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه گیری کووید-19 از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال 
1398 و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم ها بر روی آسیب پذیرترین کودکان، بر زمینه های 

مندرج در این بروشور متمرکز است: 

کودکان در شرایط بحران و اضطراری  
عالوه بر پاسخ به بحران شیوع بیماری کووید-19، یونیسف از دولت و مردم ایران در ایجاد ظرفیت برای آمادگی 
و مقابله با بحران و به حداکثر رساندن پاسخ گویی به نیازهای کودکان در شرایط اضطراری از جمله ارائه 

مداوم خدمات پایه و تقویت نظام پاسخ گویی به بحران، حمایت می کند.  
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است: 

از  اطمینان  برای  واکسن،  و حمل  نگهداری  برای  و سرما زا  و جعبه های مخصوص  واکسن  تحویل یخچال   •
  پایداری واکسیناسیون در مناطق سیل زده سال 1398.

• تهیه و توزیع بسته های بهداشتی برای ارتقای سطح بهداشت کودکان و خانواده ها و همچنین پمپ ها و 
  تانکرهای آب برای فراهم کردن آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب دیده از سیل در سال 1398 و اوایل سال 1399. 
• تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به مدرسه از جمله بسته های آموزشی و میز و نیمکت برای کالس های درس 

  در مدارس آسیب دیده از سیل در سال 1398.
• بومی سازی و تدوین بسته »کمک های روانشناختی اولیه« برای تیم های امداد و نجات در جمعیت هالل احمر ایران. 
• ایجاد فضاهای دوستدار کودک با همکاری نزدیک با جمعیت هالل احمر ایران به منظور کاهش اضطراب و 

  ترویج رفتارهای سالم در میان کودکان به عنوان راهی برای پاسخ گویی به سیل در سال 1398.

مشارکت و تامین منابع مالی برای کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای جذب منابع مالی و غیر مالی بخش دولتی و خصوصی برای کودکان، 
ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی کودک محور، مشارکت عمومی-خصوصی و جلب حمایت کسب و کار برای 
ارتقاء رفاه کودکان، تدوین راه حل های ابتکاری و نوآورانه برای کودکان و گسترش برنامه »ابتکار شهرهای 

دوستدار کودک« در سطح ملی حمایت می کند.
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است:

• حمایت از وزارت کشور در راه اندازی ابتکار شهرهای دوستدار کودک در ایران با در نظر گرفتن تعدادی شهر پایلوت 
childfriendlycities.org/iran :و کاندید دوستدار کودک. لینک ارتباطی ابتکار شهرهای دوستدار کودک ایران

• حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های کودکان. 
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کودکان در رسیدگی های قضایی
یونیسف از دولت و مردم ایران برای حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی از جمله کودکان ناقض 
قانون، کودکان قربانی و شاهد جرم و کودکان پناهنده مطابق با اسناد ملی و بین المللی حمایت می کند. 

برخی از مداخالت اخیر با همکاری قوه قضاییه شامل موارد زیر است:
• آموزش متخصصان مربوطه، مانند قضات، دادستان ها، وکال، مجریان قانون، و مددكاران اجتماعی برای 

  حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی با هدف ترویج كاربرد جایگزین های مجازات. 
• تقویت برنامه های مربوط به مراقبت های پس از خروج، برای ادغام اجتماعی مجدد کودکان ناقض قانون. 
• حمایت از برنامه های ظرفیت سازی برای متخصصان مربوطه به منظور اجرای قانون جدید حمایت از 

  کودکان و نوجوانان  مصوب سال 1399.   
• تدوین رهنمودهای ملی برای متخصصان مربوطه در حوزه حمایت از كودكان متأثر از مهاجرت و ارائه 

  آموزش های مربوطه. 
برخی از مداخالت مشترک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستری شامل 

موارد زیر است: 
• حمایت از بهبود ظرفیت های نهادهای استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ارتقاء رفاه کودکان. 
• حمایت از ایجاد یک »مرکزجامع عدالت برای کودکان« در تهران برای رسیدگی به پرونده های کودکان 

  ناقض قانون با رعایت مصالح عالیه کودک.   
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

• تهیه پالس اکسی متر)اکسیژن سنج خون(، تب سنج، ماسک ساده و دستکش التکس برای کودکان 
  در کانون های اصالح و تربیت و مادران  مددجو در بند زنان. 

• تهیه پوشک و غذای کمکی برای کودکان خردسال همراه مادر در زندان. 
• بهبود ظرفیت های مددکاران اجتماعی و کارشناسان سالمت روان در سازمان زندان ها برای ارائه حمایت های 

  روانی-اجتماعی به مددجویان کانون های اصالح و تربیت و همچنین مادران مددجو در بند زنان.

حمایت از کودکان در برابر سوء رفتار 
یونیسف به دولت و مردم ایران برای پیشگیری، شناسایی زود هنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با 

کودکان، از جمله کودکان پناهنده، کمک می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• حمایت از تدوین سند ملی پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با کودکان.
ارائه  و  کودکان  با  از سوء رفتار  پیشگیری  ارجاع جهت  مراکز تخصصی  آزمایشی  ایجاد  از  حمایت   •

  خدمات تخصصی در این زمینه.
کودکان،  به  که  روان  بهداشت  متخصصان  برای  مثبت  فرزند پروری  بسته های  تهیه  از  حمایت   •

  نوجوانان و خانواده های آنها مشاوره می دهند. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:

با  کووید-19  بیماری  شیوع  دوران  از  پس  و  طول  در  فرزند پروری  استاندارد  بسته  تدوین  و  تهیه   •
  همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آگاهی بخشی رسانه ای و عمومی درباره کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران در زمینه آگاهی بخشی به مردم و رسانه ها در مورد پاسخ یونیسف به 
نیازها و اولویت های کودکان در ایران و همچنین بهبود ظرفیت های رسانه ای در مورد اصول اخالقی 

بازنمایی کودکان در رسانه ها، حمایت می کند.
برخی از مداخالت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل موارد زیر است:

• افزایش آگاهی خبرنگاران و عکاسان خبری درباره اصول اخالقی بازنمایی کودکان در رسانه ها به ویژه 
  کودکان آسیب پذیر. 

• ترویج مشارکت ، تعامل و توانمند سازی کودکان و نوجوانان از طریق حمایت از جشنواره های ملی فیلم 
  کودکان و باشگاه های کتابخوانی. 

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
راه وب سایت یونیسف و دیگر  از  افزایش آگاهی عموم مردم و دسترسی به میلیون ها مخاطب   •
  بسترهای رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاشتـن جدیدترین مطالب استاندارد درباره پیشگیری 

  از بیماری کووید-19 و آنچه خانواده ها و کودکان باید بدانند. 
• به اشتراک گذاشتن جدیدترین فعالیت های یونیسف در پاسخ به کووید-19 با مردم و رسانه ها و 

  اطالع رسانی درباره سایر برنامه های یونیسف.
• برگزاری مسابقات هنری برای مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در افزایش آگاهی درباره بیماری کووید-19. 

سالمت و تغذیه کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای  بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تغذیه ای کودکان 
اهمیت  از  زندگی کودکان  اول  روز  از جمله آسیب پذیرترین کودکان، حمایت می کند. هزار  مادران شان،  و 
ویژه ای برخوردار است زیرا این دوران زمانی است که مغز کودک شروع به رشد و تکامل می کند و سنگ بنای 

سالمت کودک برای تمام عمر گذاشته می شود.  
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• تهیه و تحویل 2 میلیون دوز واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان.
• حمایت از تهیه داروهای خاص برای درمان بیماری های خاص کودکان که تحت تاثیرتحریم ها هستند، 

  به عنوان مثال تهیه پانسمان مخصوص زخم برای کودکانی که از بیماری پوستی پروانه ای رنج می برند.
• آموزش مربیان ملی برای طرح »کمک به تنفس نوزادان« از جمله تهیه مانکن های شبیه ساز برای احیای 

  نوزادان، که نمونه ابزارهایی برای آموزش عملی پزشکان و ماماها هستند.
• مقابله با کمبود ریز مغذی ها از طریق زیر:

    ◦ انجام طرح آزمایشی غنی سازی آرد با ویتامین »د« در یک استان کم برخوردار که تعداد زیادی پناهنده 
       افغانستانی در آن زندگی می کنند. 

    ◦ تهیه و توزیع یک میلیون مگادوز مکمل ویتامین »آ« در میان کودکان زیر پنج سال در هشت استان 
      کم برخوردار کشور.

• حمایت از برنامه های ملی »پیشگیری از انتقال اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند«، برای دستیابی به هدف
  »حذف ویروس اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند« در ایران. 

پاسخ به همه گیری کووید-19:  
• تهیه مجموع 63 تن تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( برای کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله و 
  پاسخ گویی به بیماری کووید-19. تجهیـزات حفاظت شخصی تهیه شده، در بیمارستان های پذیرای بیماران 
  مبتال به کووید-19، تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در چندین استان از جمله گیالن ، اصفهان ، خوزستان ، 
  خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، همدان ، تهران و البرز توزیع شدند.
• تولید و پخش فیلم ها و انیمیشن های آموزشی برای عموم مردم و کودکان با موضوع پیشگیری از کووید-19، 
  مهارت های فرزند پروری و همچنین نکات آموزشـی درباره چگونگی مدیریت تاثیرات فکری و ذهنی دوران 

  همه گیری بیماری کووید-19.
• تولید محتوا و اطالع رسانی درباره ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تغذیه سالم 

  کودکان زیر 5 سال در زمان همه گیری کووید-19. 

رفاه کودکان 
ارائه  در   )Life Cycle Approach( زندگی  چرخه  رویکرد  ترویج  در  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
حمایت های اجتماعی  به کودکان ازجمله کودکان با نیازهای ویژه و کودکان پناهنده، پشتیبانی می کند. 

برخی از مداخالت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل موارد زیر است:
• بهبود کارآیی و هدف گذاری برنامه ها و خدمات ملی حمایت اجتماعی. 

ابعاد  از  منظور درک جامع سیاست گذار  به  بعدی کودک  فقر چند  اندازه گیری  رویکرد  بومی سازی   •
  مختلف فقر کودک جهت بهبود برنامه ریزی طراحی اقدامات مورد نیاز.

• شناسایی نیازهای کودکان دارای معلولیت و ایجاد فرصت برای یونیسف برای ارائه خدمات جامع 
  بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی. 

• ارتقاء پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی کودک محور با همکاری مرکز سیاست گذاری بین المللی 
  رشد فراگیر در برزیل، به عنوان یک مرکز معتبر سیاست گذاری برای رشد فراگیر در سطح بین المللی.
• ایجاد سیستم پایش بهنگام برنامه های حمایت اجتماعی کودک محور با تمرکز بر آسیب پذیری کودکان 

در برنامه های حمایت اجتماعی.
برخی از مداخالت با مرکز آمار ایران شامل موارد زیر است:

• تهیه شواهد کودک محور از آمارها و داده های موجود و یا تهیه آمارهای مورد نیاز برای سیاست گذار 
  به منظـور تصمیـم سازی های آگاهـانه در حـوزه کـودک، به عنـوان مثـال، تجزیه و تحلیـل تأثیـرات

  اقتصادی-اجتماعی شیوع بیماری کووید-19. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

وضعیت  »بهبود  نام  با  را  ایران  در  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  حمایت  برنامه  رهبری  یونیسف   •
  اقتصادی-اجتماعی برای مقابله با تاثیرات کووید-19« برعهده دارد. این برنامه بر تقویت نظام بهداشت ملی، 
  بهبود حمایت های اجتماعی و ایجاد مشاغل به دنبال شیوع بیماری کووید-19 و تأثیرات ناشی از آن 

  متمرکز است.
نقدی مشروط  انتقال وجه  آزمایشی  اجتماعی طرح  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با همکاری  یونیسف   •
  و حمایت غیرنقدی به خانوارهای آسیب پذیر در استان های منتخب به منظور ارتقای سطح سالمت، 
  آموزش و تغذیه کودکان آنها جهت ایجاد یک مدل ملی مکمل در شرایط بحران را طراحی کرده است. 

آموزش کودکان 
یونیسف از دولت و مردم ایران برای اطمینان از دسترسی همه کودکان، ازجمله کودکان پناهنده و 
کودکان با نیازهای ویژه، به آموزش و یادگیری با کیفیت در محیطی مشارکتی و همچنین در شرایط 

اضطراری، حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت آموزش و پرورش شامل موارد زیر است:

• گنجاندن مفاد آموزش شهروندی در برنامه های آموزشی معلمان، برای افزایش مشارکت و تعامل بین 
  دانش آموزان و معلمان در یادگیری و تدریس با تمرکز بر آسیب پذیرترین کودکان.

• حمایت از استقرار و تداوم خدمات آموزشی در مناطق تحت تأثیر سیل.
• ترویج آموزش فراگیر با تمرکز بر کودکان دارای معلولیت و کودکان پناهنده.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• ارائه پشتیبانی فنی به وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش از راه دور و بازگشایی ایمن مدارس 

  و تصمیم گیری های آگاهانه از زمان شیوع همه گیری کووید-19. 
• حمایت از اجرای استانداردهای پیشگیـری و کنترل عفونت، استانداردهای آب، بهداشت و پاکیزگی 
  به منظــور ایجاد مدارس ایمــن با هدف گیــری 1000 مدرســه در پنج استــان کمتــر برخــوردار کرمان،  

  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. 
برای 200 هزار کــودک در مناطــق  راه دور/یادگیــری در خانــه  از  برنامــه های یادگیــری  از  • حمایــت 

  کمتر برخوردار.  
• حمایت و مداخله روانی-اجتماعی از دانش آموزان و معلمان تحت تاثیر پیامدهای ثانویه کووید-19.
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یونیسف در یک نگاه 
صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 
20 آذر 1325 برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و تامین غذا، دارو و لباس آن ها 
تاسیس شد. امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه امور مربوط به کودکان است که در 
بیش از 190 کشور جهان در زمینه های بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی 
به فرصت های برابر برای کودکان فعالیت می کند. یونیسف با طیف وسیعی از مقامات دولتی، 
سازمان های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه ها و بخش خصوصی همکاری می کند. مهم تر از 
همه اینکه فعالیت های یونیسف با حمایت مالی داوطلبانه دولت ها، بخش خصوصی، بنیاد ها، افراد و 

نهادهای نیکوکار در تمام نقاط جهان اجرا می شوند. 

حمایت یونیسف از دولت جمهوری اسالمی ایران 
یونیسف از اوایل دهه 1330 از برنامه های دولت ایران برای کودکان، حمایت کرده است. از اولین 
سال های تأسیس، یونیسف از برنامه واکسیناسیون کودکان علیه بیماری سل حمایت کرد و همچنین 
در تجهیز اولین کارخانه شیر پاستوریزه کشور مشارکت داشت. در سال های بعد، تمرکز یونیسف 
بر حمایت از برنامه های سالمت کودکان بیشتر شد، برنامه هایی مانند ارتقاء تغذیه با شیر مادر، 
واکسیناسیون و مبارزه با بیماری های اسهالی. بعد ها این همکاری ها بین یونیسف و دولت جمهوری 
اسالمی ایران گسترش یافت و منجر به همکاری در حوزه های دیگر از جمله تقویت نظام بهداشت و 
مراقبت کشور، برنامه های سالمت مادر، نوزاد و کودکان، مبارزه با انواع سوء تغذیه، برنامه های پیشگیری 
از اچ آی وی/ایدز، آموزش کودکان، حمایت از کودکان شامل حمایت های اجتماعی به منظور مشارکت 
برای رفاه کودکان آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهنده و کودکان خیابان، گردید. 
دفتر یونیسف ایران فعاالنه با آژانس های دیگر سازمان ملل متحد در ایران برای دستیابی به اهدافش 

برای تمامی کودکان، همکاری می کند.

برنامه همکاری کشوری
دولت جمهوری اسالمی ایران و دفتر یونیسف

برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401

ما را حمایت کنید
بودجه یونیسف به طور کامل با کمک های داوطلبانه تامین می شود. شما می توانید با حمایت از 
یونیسف، تفاوت بزرگی در زندگی کودکان ایران به وجود آورید و به شکوفایی استعدادهای همه 
کودکان در جمهوری اسالمی ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که همه کودکان، دوران 

کودکی سالم و امنی را در کشورمان تجربه کنند، تالش کنیم.  

خواهشمند است برای اطالع از آخرین اخبار مربوط به فعالیت های یونیسف برای کودکان ایران، 
شبکه های اجتماعی و وب سایت یونیسف ایران را دنبال کنید. چنانچه سوالی داشتید، می توانید 
از راه ارسال ایمیل به نشانی Tehran@unicef.org و یا تماس با شماره تلفن 22594994 )021( 
با یونیسف ارتباط برقرار کنید. الزم به ذکر است برای بازدید حضوری از دفتر یونیسف در ایران و 

مالقات با بخش های مختلف، نیاز به هماهنگی های قبلی وجود دارد.

مراقبت های جایگزین برای کودکان بی سرپرست
یونیسف در ارائه مراقبت و حمایت از كودكان بی سرپرستی كه نیاز به مراقبت های جایگزین دارند، 

از دولت و مردم ایران حمایت می کند. 
از: با همکاری سازمان بهزیستی کشورعبارتند  از مداخالت  برخی 

ارائه خدمات مراقبتی جامع به کودکان بی سرپرست در شیرخوارگاه ها  • تدوین سه پروتکل برای 
  )0 تا 3 سال(، مراکز اقامت کودکان و خانواده های جایگزین. 

• حمایت از بهبود کیفیت خدمات مراقبتی به کودکان بی سرپرست در مراقبت های جایگزین از راه 
  ظرفیت سازی و آموزش کارکنان مربوطه و تهیه تجهیزات ضروری برای شیرخوارگاه ها.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• تهیه اقالم مربوط به پیشگیری و کنترل عفونت کرونا ویروس مانند پالس اكسی متر )اکسیژن سنج خون( 
  و همچنین اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده برای حمایت از كودكان آسیب پذیر، مانند كودكان دارای 
  معلولیت و كودكان بی سرپرست ، از جمله در شیرخوارگاه ها و مراكز اقامتی و توان بخشی در سراسر كشور.

سالمت و رفاه نوجوانان 
تکامل  و  رشد  جوانان،  و  نوجوانان  رفاه  و  ارتقای سالمت  درجهت  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
جسمانی و روانی آنها، پیشگیری از اچ آی وی/ایدز، ایجاد و گسترش مدل های پیشگیری از مصرف مواد 
و درمان اختالل سوء مصرف مواد ، با تمرکز بر دختران و پسران نوجوان و همچنین کودکان پناهنده، 

حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و وزارت ورزش و جوانان شامل موارد زیر است:
• تأسیس هشت باشگاه سالمت نوجوانان، چهار باشگاه برای دختران و چهار باشگاه برای پسران در 
  استان های کرمانشاه، فارس، لرستان، خوزستان، خراسان رضوی، تهران و البرز که در آنها حمایت های 
  روانی-اجتماعی، مشاوره و خدمات بهداشتی به آسیب پذیرترین دختران و پسران نوجوان، ارائه می شود. 
و  کودکان  برای  روان  سالمت  ارتقای  و  مواد  مصرف  از  پیشگیری  برنامه های  راه اندازی  و  معرفی   •

  نوجوانان در مدارس.
• تقویت سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به نوجوان و جوانان نظیر خانه های جوان برای 

  فراهم کردن هر چه بهتر خدمات رفاه و تکامل به جوانان.  
پاسخ به همه گیری کووید-19:

• تسهیل و راه اندازی برنامه ابتکار »حمایت و مراقبت روانی-اجتماعی از راه دور« و ارائه مشاوره تلفنی 
  به کودکان، نوجوانان، جوانان و والدین آنها که تحت تأثیر شیـوع بیمـاری کووید-19  قرار گرفتـه اند. 
  به منظــور انجام این کار، یونیســف با هماهنگــی کامــل با وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشـت 
  درمان و آموزش پزشكــی، ستاد مبارزه با مواد مخــدر و جمعیــت هالل احمر ایران، تجهیزات الزم را 
  برای این برنامه ابتکاری فراهم کرد و همچنین تعداد  215 کارشناس سالمت روان به همراه مشاوران 

  باشگاه های سالمت نوجوانان، مراکز مشاوره و مدارس را از 31 استان کشور آموزش داد. 

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف 
برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401، 
ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه گیری کووید-19 از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال 
1398 و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم ها بر روی آسیب پذیرترین کودکان، بر زمینه های 

مندرج در این بروشور متمرکز است: 

کودکان در شرایط بحران و اضطراری  
عالوه بر پاسخ به بحران شیوع بیماری کووید-19، یونیسف از دولت و مردم ایران در ایجاد ظرفیت برای آمادگی 
و مقابله با بحران و به حداکثر رساندن پاسخ گویی به نیازهای کودکان در شرایط اضطراری از جمله ارائه 

مداوم خدمات پایه و تقویت نظام پاسخ گویی به بحران، حمایت می کند.  
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است: 

از  اطمینان  برای  واکسن،  و حمل  نگهداری  برای  و سرما زا  و جعبه های مخصوص  واکسن  تحویل یخچال   •
  پایداری واکسیناسیون در مناطق سیل زده سال 1398.

• تهیه و توزیع بسته های بهداشتی برای ارتقای سطح بهداشت کودکان و خانواده ها و همچنین پمپ ها و 
  تانکرهای آب برای فراهم کردن آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب دیده از سیل در سال 1398 و اوایل سال 1399. 
• تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به مدرسه از جمله بسته های آموزشی و میز و نیمکت برای کالس های درس 

  در مدارس آسیب دیده از سیل در سال 1398.
• بومی سازی و تدوین بسته »کمک های روانشناختی اولیه« برای تیم های امداد و نجات در جمعیت هالل احمر ایران. 
• ایجاد فضاهای دوستدار کودک با همکاری نزدیک با جمعیت هالل احمر ایران به منظور کاهش اضطراب و 

  ترویج رفتارهای سالم در میان کودکان به عنوان راهی برای پاسخ گویی به سیل در سال 1398.

مشارکت و تامین منابع مالی برای کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای جذب منابع مالی و غیر مالی بخش دولتی و خصوصی برای کودکان، 
ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی کودک محور، مشارکت عمومی-خصوصی و جلب حمایت کسب و کار برای 
ارتقاء رفاه کودکان، تدوین راه حل های ابتکاری و نوآورانه برای کودکان و گسترش برنامه »ابتکار شهرهای 

دوستدار کودک« در سطح ملی حمایت می کند.
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است:

• حمایت از وزارت کشور در راه اندازی ابتکار شهرهای دوستدار کودک در ایران با در نظر گرفتن تعدادی شهر پایلوت 
childfriendlycities.org/iran :و کاندید دوستدار کودک. لینک ارتباطی ابتکار شهرهای دوستدار کودک ایران

• حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های کودکان. 
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کودکان در رسیدگی های قضایی
یونیسف از دولت و مردم ایران برای حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی از جمله کودکان ناقض 
قانون، کودکان قربانی و شاهد جرم و کودکان پناهنده مطابق با اسناد ملی و بین المللی حمایت می کند. 

برخی از مداخالت اخیر با همکاری قوه قضاییه شامل موارد زیر است:
• آموزش متخصصان مربوطه، مانند قضات، دادستان ها، وکال، مجریان قانون، و مددكاران اجتماعی برای 

  حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی با هدف ترویج كاربرد جایگزین های مجازات. 
• تقویت برنامه های مربوط به مراقبت های پس از خروج، برای ادغام اجتماعی مجدد کودکان ناقض قانون. 
• حمایت از برنامه های ظرفیت سازی برای متخصصان مربوطه به منظور اجرای قانون جدید حمایت از 

  کودکان و نوجوانان  مصوب سال 1399.   
• تدوین رهنمودهای ملی برای متخصصان مربوطه در حوزه حمایت از كودكان متأثر از مهاجرت و ارائه 

  آموزش های مربوطه. 
برخی از مداخالت مشترک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستری شامل 

موارد زیر است: 
• حمایت از بهبود ظرفیت های نهادهای استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ارتقاء رفاه کودکان. 
• حمایت از ایجاد یک »مرکزجامع عدالت برای کودکان« در تهران برای رسیدگی به پرونده های کودکان 

  ناقض قانون با رعایت مصالح عالیه کودک.   
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

• تهیه پالس اکسی متر)اکسیژن سنج خون(، تب سنج، ماسک ساده و دستکش التکس برای کودکان 
  در کانون های اصالح و تربیت و مادران  مددجو در بند زنان. 

• تهیه پوشک و غذای کمکی برای کودکان خردسال همراه مادر در زندان. 
• بهبود ظرفیت های مددکاران اجتماعی و کارشناسان سالمت روان در سازمان زندان ها برای ارائه حمایت های 

  روانی-اجتماعی به مددجویان کانون های اصالح و تربیت و همچنین مادران مددجو در بند زنان.

حمایت از کودکان در برابر سوء رفتار 
یونیسف به دولت و مردم ایران برای پیشگیری، شناسایی زود هنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با 

کودکان، از جمله کودکان پناهنده، کمک می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• حمایت از تدوین سند ملی پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با کودکان.
ارائه  و  کودکان  با  از سوء رفتار  پیشگیری  ارجاع جهت  مراکز تخصصی  آزمایشی  ایجاد  از  حمایت   •

  خدمات تخصصی در این زمینه.
کودکان،  به  که  روان  بهداشت  متخصصان  برای  مثبت  فرزند پروری  بسته های  تهیه  از  حمایت   •

  نوجوانان و خانواده های آنها مشاوره می دهند. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:

با  کووید-19  بیماری  شیوع  دوران  از  پس  و  طول  در  فرزند پروری  استاندارد  بسته  تدوین  و  تهیه   •
  همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آگاهی بخشی رسانه ای و عمومی درباره کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران در زمینه آگاهی بخشی به مردم و رسانه ها در مورد پاسخ یونیسف به 
نیازها و اولویت های کودکان در ایران و همچنین بهبود ظرفیت های رسانه ای در مورد اصول اخالقی 

بازنمایی کودکان در رسانه ها، حمایت می کند.
برخی از مداخالت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل موارد زیر است:

• افزایش آگاهی خبرنگاران و عکاسان خبری درباره اصول اخالقی بازنمایی کودکان در رسانه ها به ویژه 
  کودکان آسیب پذیر. 

• ترویج مشارکت ، تعامل و توانمند سازی کودکان و نوجوانان از طریق حمایت از جشنواره های ملی فیلم 
  کودکان و باشگاه های کتابخوانی. 

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
راه وب سایت یونیسف و دیگر  از  افزایش آگاهی عموم مردم و دسترسی به میلیون ها مخاطب   •
  بسترهای رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاشتـن جدیدترین مطالب استاندارد درباره پیشگیری 

  از بیماری کووید-19 و آنچه خانواده ها و کودکان باید بدانند. 
• به اشتراک گذاشتن جدیدترین فعالیت های یونیسف در پاسخ به کووید-19 با مردم و رسانه ها و 

  اطالع رسانی درباره سایر برنامه های یونیسف.
• برگزاری مسابقات هنری برای مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در افزایش آگاهی درباره بیماری کووید-19. 

سالمت و تغذیه کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای  بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تغذیه ای کودکان 
اهمیت  از  زندگی کودکان  اول  روز  از جمله آسیب پذیرترین کودکان، حمایت می کند. هزار  مادران شان،  و 
ویژه ای برخوردار است زیرا این دوران زمانی است که مغز کودک شروع به رشد و تکامل می کند و سنگ بنای 

سالمت کودک برای تمام عمر گذاشته می شود.  
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• تهیه و تحویل 2 میلیون دوز واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان.
• حمایت از تهیه داروهای خاص برای درمان بیماری های خاص کودکان که تحت تاثیرتحریم ها هستند، 

  به عنوان مثال تهیه پانسمان مخصوص زخم برای کودکانی که از بیماری پوستی پروانه ای رنج می برند.
• آموزش مربیان ملی برای طرح »کمک به تنفس نوزادان« از جمله تهیه مانکن های شبیه ساز برای احیای 

  نوزادان، که نمونه ابزارهایی برای آموزش عملی پزشکان و ماماها هستند.
• مقابله با کمبود ریز مغذی ها از طریق زیر:

    ◦ انجام طرح آزمایشی غنی سازی آرد با ویتامین »د« در یک استان کم برخوردار که تعداد زیادی پناهنده 
       افغانستانی در آن زندگی می کنند. 

    ◦ تهیه و توزیع یک میلیون مگادوز مکمل ویتامین »آ« در میان کودکان زیر پنج سال در هشت استان 
      کم برخوردار کشور.

• حمایت از برنامه های ملی »پیشگیری از انتقال اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند«، برای دستیابی به هدف
  »حذف ویروس اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند« در ایران. 

پاسخ به همه گیری کووید-19:  
• تهیه مجموع 63 تن تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( برای کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله و 
  پاسخ گویی به بیماری کووید-19. تجهیـزات حفاظت شخصی تهیه شده، در بیمارستان های پذیرای بیماران 
  مبتال به کووید-19، تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در چندین استان از جمله گیالن ، اصفهان ، خوزستان ، 
  خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، همدان ، تهران و البرز توزیع شدند.
• تولید و پخش فیلم ها و انیمیشن های آموزشی برای عموم مردم و کودکان با موضوع پیشگیری از کووید-19، 
  مهارت های فرزند پروری و همچنین نکات آموزشـی درباره چگونگی مدیریت تاثیرات فکری و ذهنی دوران 

  همه گیری بیماری کووید-19.
• تولید محتوا و اطالع رسانی درباره ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تغذیه سالم 

  کودکان زیر 5 سال در زمان همه گیری کووید-19. 

رفاه کودکان 
ارائه  در   )Life Cycle Approach( زندگی  چرخه  رویکرد  ترویج  در  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
حمایت های اجتماعی  به کودکان ازجمله کودکان با نیازهای ویژه و کودکان پناهنده، پشتیبانی می کند. 

برخی از مداخالت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل موارد زیر است:
• بهبود کارآیی و هدف گذاری برنامه ها و خدمات ملی حمایت اجتماعی. 

ابعاد  از  منظور درک جامع سیاست گذار  به  بعدی کودک  فقر چند  اندازه گیری  رویکرد  بومی سازی   •
  مختلف فقر کودک جهت بهبود برنامه ریزی طراحی اقدامات مورد نیاز.

• شناسایی نیازهای کودکان دارای معلولیت و ایجاد فرصت برای یونیسف برای ارائه خدمات جامع 
  بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی. 

• ارتقاء پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی کودک محور با همکاری مرکز سیاست گذاری بین المللی 
  رشد فراگیر در برزیل، به عنوان یک مرکز معتبر سیاست گذاری برای رشد فراگیر در سطح بین المللی.
• ایجاد سیستم پایش بهنگام برنامه های حمایت اجتماعی کودک محور با تمرکز بر آسیب پذیری کودکان 

در برنامه های حمایت اجتماعی.
برخی از مداخالت با مرکز آمار ایران شامل موارد زیر است:

• تهیه شواهد کودک محور از آمارها و داده های موجود و یا تهیه آمارهای مورد نیاز برای سیاست گذار 
  به منظـور تصمیـم سازی های آگاهـانه در حـوزه کـودک، به عنـوان مثـال، تجزیه و تحلیـل تأثیـرات

  اقتصادی-اجتماعی شیوع بیماری کووید-19. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

وضعیت  »بهبود  نام  با  را  ایران  در  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  حمایت  برنامه  رهبری  یونیسف   •
  اقتصادی-اجتماعی برای مقابله با تاثیرات کووید-19« برعهده دارد. این برنامه بر تقویت نظام بهداشت ملی، 
  بهبود حمایت های اجتماعی و ایجاد مشاغل به دنبال شیوع بیماری کووید-19 و تأثیرات ناشی از آن 

  متمرکز است.
نقدی مشروط  انتقال وجه  آزمایشی  اجتماعی طرح  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با همکاری  یونیسف   •
  و حمایت غیرنقدی به خانوارهای آسیب پذیر در استان های منتخب به منظور ارتقای سطح سالمت، 
  آموزش و تغذیه کودکان آنها جهت ایجاد یک مدل ملی مکمل در شرایط بحران را طراحی کرده است. 

آموزش کودکان 
یونیسف از دولت و مردم ایران برای اطمینان از دسترسی همه کودکان، ازجمله کودکان پناهنده و 
کودکان با نیازهای ویژه، به آموزش و یادگیری با کیفیت در محیطی مشارکتی و همچنین در شرایط 

اضطراری، حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت آموزش و پرورش شامل موارد زیر است:

• گنجاندن مفاد آموزش شهروندی در برنامه های آموزشی معلمان، برای افزایش مشارکت و تعامل بین 
  دانش آموزان و معلمان در یادگیری و تدریس با تمرکز بر آسیب پذیرترین کودکان.

• حمایت از استقرار و تداوم خدمات آموزشی در مناطق تحت تأثیر سیل.
• ترویج آموزش فراگیر با تمرکز بر کودکان دارای معلولیت و کودکان پناهنده.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• ارائه پشتیبانی فنی به وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش از راه دور و بازگشایی ایمن مدارس 

  و تصمیم گیری های آگاهانه از زمان شیوع همه گیری کووید-19. 
• حمایت از اجرای استانداردهای پیشگیـری و کنترل عفونت، استانداردهای آب، بهداشت و پاکیزگی 
  به منظــور ایجاد مدارس ایمــن با هدف گیــری 1000 مدرســه در پنج استــان کمتــر برخــوردار کرمان،  

  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. 
برای 200 هزار کــودک در مناطــق  راه دور/یادگیــری در خانــه  از  برنامــه های یادگیــری  از  • حمایــت 

  کمتر برخوردار.  
• حمایت و مداخله روانی-اجتماعی از دانش آموزان و معلمان تحت تاثیر پیامدهای ثانویه کووید-19.
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کودکان در رسیدگی های قضایی
یونیسف از دولت و مردم ایران برای حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی از جمله کودکان ناقض 
قانون، کودکان قربانی و شاهد جرم و کودکان پناهنده مطابق با اسناد ملی و بین المللی حمایت می کند. 

برخی از مداخالت اخیر با همکاری قوه قضاییه شامل موارد زیر است:
• آموزش متخصصان مربوطه، مانند قضات، دادستان ها، وکال، مجریان قانون، و مددكاران اجتماعی برای 

  حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی با هدف ترویج كاربرد جایگزین های مجازات. 
• تقویت برنامه های مربوط به مراقبت های پس از خروج، برای ادغام اجتماعی مجدد کودکان ناقض قانون. 
• حمایت از برنامه های ظرفیت سازی برای متخصصان مربوطه به منظور اجرای قانون جدید حمایت از 

  کودکان و نوجوانان  مصوب سال 1399.   
• تدوین رهنمودهای ملی برای متخصصان مربوطه در حوزه حمایت از كودكان متأثر از مهاجرت و ارائه 

  آموزش های مربوطه. 
برخی از مداخالت مشترک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستری شامل 

موارد زیر است: 
• حمایت از بهبود ظرفیت های نهادهای استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ارتقاء رفاه کودکان. 
• حمایت از ایجاد یک »مرکزجامع عدالت برای کودکان« در تهران برای رسیدگی به پرونده های کودکان 

  ناقض قانون با رعایت مصالح عالیه کودک.   
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

• تهیه پالس اکسی متر)اکسیژن سنج خون(، تب سنج، ماسک ساده و دستکش التکس برای کودکان 
  در کانون های اصالح و تربیت و مادران  مددجو در بند زنان. 

• تهیه پوشک و غذای کمکی برای کودکان خردسال همراه مادر در زندان. 
• بهبود ظرفیت های مددکاران اجتماعی و کارشناسان سالمت روان در سازمان زندان ها برای ارائه حمایت های 

  روانی-اجتماعی به مددجویان کانون های اصالح و تربیت و همچنین مادران مددجو در بند زنان.

حمایت از کودکان در برابر سوء رفتار 
یونیسف به دولت و مردم ایران برای پیشگیری، شناسایی زود هنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با 

کودکان، از جمله کودکان پناهنده، کمک می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• حمایت از تدوین سند ملی پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با کودکان.
ارائه  و  کودکان  با  از سوء رفتار  پیشگیری  ارجاع جهت  مراکز تخصصی  آزمایشی  ایجاد  از  حمایت   •

  خدمات تخصصی در این زمینه.
کودکان،  به  که  روان  بهداشت  متخصصان  برای  مثبت  فرزند پروری  بسته های  تهیه  از  حمایت   •

  نوجوانان و خانواده های آنها مشاوره می دهند. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:

با  کووید-19  بیماری  شیوع  دوران  از  پس  و  طول  در  فرزند پروری  استاندارد  بسته  تدوین  و  تهیه   •
  همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آگاهی بخشی رسانه ای و عمومی درباره کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران در زمینه آگاهی بخشی به مردم و رسانه ها در مورد پاسخ یونیسف به 
نیازها و اولویت های کودکان در ایران و همچنین بهبود ظرفیت های رسانه ای در مورد اصول اخالقی 

بازنمایی کودکان در رسانه ها، حمایت می کند.
برخی از مداخالت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل موارد زیر است:

• افزایش آگاهی خبرنگاران و عکاسان خبری درباره اصول اخالقی بازنمایی کودکان در رسانه ها به ویژه 
  کودکان آسیب پذیر. 

• ترویج مشارکت ، تعامل و توانمند سازی کودکان و نوجوانان از طریق حمایت از جشنواره های ملی فیلم 
  کودکان و باشگاه های کتابخوانی. 

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
راه وب سایت یونیسف و دیگر  از  افزایش آگاهی عموم مردم و دسترسی به میلیون ها مخاطب   •
  بسترهای رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاشتـن جدیدترین مطالب استاندارد درباره پیشگیری 

  از بیماری کووید-19 و آنچه خانواده ها و کودکان باید بدانند. 
• به اشتراک گذاشتن جدیدترین فعالیت های یونیسف در پاسخ به کووید-19 با مردم و رسانه ها و 

  اطالع رسانی درباره سایر برنامه های یونیسف.
• برگزاری مسابقات هنری برای مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در افزایش آگاهی درباره بیماری کووید-19. 

سالمت و تغذیه کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای  بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تغذیه ای کودکان 
اهمیت  از  زندگی کودکان  اول  روز  از جمله آسیب پذیرترین کودکان، حمایت می کند. هزار  مادران شان،  و 
ویژه ای برخوردار است زیرا این دوران زمانی است که مغز کودک شروع به رشد و تکامل می کند و سنگ بنای 

سالمت کودک برای تمام عمر گذاشته می شود.  
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• تهیه و تحویل 2 میلیون دوز واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان.
• حمایت از تهیه داروهای خاص برای درمان بیماری های خاص کودکان که تحت تاثیرتحریم ها هستند، 

  به عنوان مثال تهیه پانسمان مخصوص زخم برای کودکانی که از بیماری پوستی پروانه ای رنج می برند.
• آموزش مربیان ملی برای طرح »کمک به تنفس نوزادان« از جمله تهیه مانکن های شبیه ساز برای احیای 

  نوزادان، که نمونه ابزارهایی برای آموزش عملی پزشکان و ماماها هستند.
• مقابله با کمبود ریز مغذی ها از طریق زیر:

    ◦ انجام طرح آزمایشی غنی سازی آرد با ویتامین »د« در یک استان کم برخوردار که تعداد زیادی پناهنده 
       افغانستانی در آن زندگی می کنند. 

    ◦ تهیه و توزیع یک میلیون مگادوز مکمل ویتامین »آ« در میان کودکان زیر پنج سال در هشت استان 
      کم برخوردار کشور.

• حمایت از برنامه های ملی »پیشگیری از انتقال اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند«، برای دستیابی به هدف
  »حذف ویروس اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند« در ایران. 

پاسخ به همه گیری کووید-19:  
• تهیه مجموع 63 تن تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( برای کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله و 
  پاسخ گویی به بیماری کووید-19. تجهیـزات حفاظت شخصی تهیه شده، در بیمارستان های پذیرای بیماران 
  مبتال به کووید-19، تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در چندین استان از جمله گیالن ، اصفهان ، خوزستان ، 
  خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، همدان ، تهران و البرز توزیع شدند.
• تولید و پخش فیلم ها و انیمیشن های آموزشی برای عموم مردم و کودکان با موضوع پیشگیری از کووید-19، 
  مهارت های فرزند پروری و همچنین نکات آموزشـی درباره چگونگی مدیریت تاثیرات فکری و ذهنی دوران 

  همه گیری بیماری کووید-19.
• تولید محتوا و اطالع رسانی درباره ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تغذیه سالم 

  کودکان زیر 5 سال در زمان همه گیری کووید-19. 

رفاه کودکان 
ارائه  در   )Life Cycle Approach( زندگی  چرخه  رویکرد  ترویج  در  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
حمایت های اجتماعی  به کودکان ازجمله کودکان با نیازهای ویژه و کودکان پناهنده، پشتیبانی می کند. 

برخی از مداخالت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل موارد زیر است:
• بهبود کارآیی و هدف گذاری برنامه ها و خدمات ملی حمایت اجتماعی. 

ابعاد  از  منظور درک جامع سیاست گذار  به  بعدی کودک  فقر چند  اندازه گیری  رویکرد  بومی سازی   •
  مختلف فقر کودک جهت بهبود برنامه ریزی طراحی اقدامات مورد نیاز.

• شناسایی نیازهای کودکان دارای معلولیت و ایجاد فرصت برای یونیسف برای ارائه خدمات جامع 
  بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی. 

• ارتقاء پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی کودک محور با همکاری مرکز سیاست گذاری بین المللی 
  رشد فراگیر در برزیل، به عنوان یک مرکز معتبر سیاست گذاری برای رشد فراگیر در سطح بین المللی.
• ایجاد سیستم پایش بهنگام برنامه های حمایت اجتماعی کودک محور با تمرکز بر آسیب پذیری کودکان 

در برنامه های حمایت اجتماعی.
برخی از مداخالت با مرکز آمار ایران شامل موارد زیر است:

• تهیه شواهد کودک محور از آمارها و داده های موجود و یا تهیه آمارهای مورد نیاز برای سیاست گذار 
  به منظـور تصمیـم سازی های آگاهـانه در حـوزه کـودک، به عنـوان مثـال، تجزیه و تحلیـل تأثیـرات

  اقتصادی-اجتماعی شیوع بیماری کووید-19. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

وضعیت  »بهبود  نام  با  را  ایران  در  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  حمایت  برنامه  رهبری  یونیسف   •
  اقتصادی-اجتماعی برای مقابله با تاثیرات کووید-19« برعهده دارد. این برنامه بر تقویت نظام بهداشت ملی، 
  بهبود حمایت های اجتماعی و ایجاد مشاغل به دنبال شیوع بیماری کووید-19 و تأثیرات ناشی از آن 

  متمرکز است.
نقدی مشروط  انتقال وجه  آزمایشی  اجتماعی طرح  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با همکاری  یونیسف   •
  و حمایت غیرنقدی به خانوارهای آسیب پذیر در استان های منتخب به منظور ارتقای سطح سالمت، 
  آموزش و تغذیه کودکان آنها جهت ایجاد یک مدل ملی مکمل در شرایط بحران را طراحی کرده است. 

آموزش کودکان 
یونیسف از دولت و مردم ایران برای اطمینان از دسترسی همه کودکان، ازجمله کودکان پناهنده و 
کودکان با نیازهای ویژه، به آموزش و یادگیری با کیفیت در محیطی مشارکتی و همچنین در شرایط 

اضطراری، حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت آموزش و پرورش شامل موارد زیر است:

• گنجاندن مفاد آموزش شهروندی در برنامه های آموزشی معلمان، برای افزایش مشارکت و تعامل بین 
  دانش آموزان و معلمان در یادگیری و تدریس با تمرکز بر آسیب پذیرترین کودکان.

• حمایت از استقرار و تداوم خدمات آموزشی در مناطق تحت تأثیر سیل.
• ترویج آموزش فراگیر با تمرکز بر کودکان دارای معلولیت و کودکان پناهنده.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• ارائه پشتیبانی فنی به وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش از راه دور و بازگشایی ایمن مدارس 

  و تصمیم گیری های آگاهانه از زمان شیوع همه گیری کووید-19. 
• حمایت از اجرای استانداردهای پیشگیـری و کنترل عفونت، استانداردهای آب، بهداشت و پاکیزگی 
  به منظــور ایجاد مدارس ایمــن با هدف گیــری 1000 مدرســه در پنج استــان کمتــر برخــوردار کرمان،  

  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. 
برای 200 هزار کــودک در مناطــق  راه دور/یادگیــری در خانــه  از  برنامــه های یادگیــری  از  • حمایــت 

  کمتر برخوردار.  
• حمایت و مداخله روانی-اجتماعی از دانش آموزان و معلمان تحت تاثیر پیامدهای ثانویه کووید-19.
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یونیسف در یک نگاه 
صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 
20 آذر 1325 برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و تامین غذا، دارو و لباس آن ها 
تاسیس شد. امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه امور مربوط به کودکان است که در 
بیش از 190 کشور جهان در زمینه های بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی 
به فرصت های برابر برای کودکان فعالیت می کند. یونیسف با طیف وسیعی از مقامات دولتی، 
سازمان های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه ها و بخش خصوصی همکاری می کند. مهم تر از 
همه اینکه فعالیت های یونیسف با حمایت مالی داوطلبانه دولت ها، بخش خصوصی، بنیاد ها، افراد و 

نهادهای نیکوکار در تمام نقاط جهان اجرا می شوند. 

حمایت یونیسف از دولت جمهوری اسالمی ایران 
یونیسف از اوایل دهه 1330 از برنامه های دولت ایران برای کودکان، حمایت کرده است. از اولین 
سال های تأسیس، یونیسف از برنامه واکسیناسیون کودکان علیه بیماری سل حمایت کرد و همچنین 
در تجهیز اولین کارخانه شیر پاستوریزه کشور مشارکت داشت. در سال های بعد، تمرکز یونیسف 
بر حمایت از برنامه های سالمت کودکان بیشتر شد، برنامه هایی مانند ارتقاء تغذیه با شیر مادر، 
واکسیناسیون و مبارزه با بیماری های اسهالی. بعد ها این همکاری ها بین یونیسف و دولت جمهوری 
اسالمی ایران گسترش یافت و منجر به همکاری در حوزه های دیگر از جمله تقویت نظام بهداشت و 
مراقبت کشور، برنامه های سالمت مادر، نوزاد و کودکان، مبارزه با انواع سوء تغذیه، برنامه های پیشگیری 
از اچ آی وی/ایدز، آموزش کودکان، حمایت از کودکان شامل حمایت های اجتماعی به منظور مشارکت 
برای رفاه کودکان آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهنده و کودکان خیابان، گردید. 
دفتر یونیسف ایران فعاالنه با آژانس های دیگر سازمان ملل متحد در ایران برای دستیابی به اهدافش 

برای تمامی کودکان، همکاری می کند.

برنامه همکاری کشوری
دولت جمهوری اسالمی ایران و دفتر یونیسف

برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401

ما را حمایت کنید
بودجه یونیسف به طور کامل با کمک های داوطلبانه تامین می شود. شما می توانید با حمایت از 
یونیسف، تفاوت بزرگی در زندگی کودکان ایران به وجود آورید و به شکوفایی استعدادهای همه 
کودکان در جمهوری اسالمی ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که همه کودکان، دوران 

کودکی سالم و امنی را در کشورمان تجربه کنند، تالش کنیم.  

خواهشمند است برای اطالع از آخرین اخبار مربوط به فعالیت های یونیسف برای کودکان ایران، 
شبکه های اجتماعی و وب سایت یونیسف ایران را دنبال کنید. چنانچه سوالی داشتید، می توانید 
از راه ارسال ایمیل به نشانی Tehran@unicef.org و یا تماس با شماره تلفن 22594994 )021( 
با یونیسف ارتباط برقرار کنید. الزم به ذکر است برای بازدید حضوری از دفتر یونیسف در ایران و 

مالقات با بخش های مختلف، نیاز به هماهنگی های قبلی وجود دارد.

مراقبت های جایگزین برای کودکان بی سرپرست
یونیسف در ارائه مراقبت و حمایت از كودكان بی سرپرستی كه نیاز به مراقبت های جایگزین دارند، 

از دولت و مردم ایران حمایت می کند. 
از: با همکاری سازمان بهزیستی کشورعبارتند  از مداخالت  برخی 

ارائه خدمات مراقبتی جامع به کودکان بی سرپرست در شیرخوارگاه ها  • تدوین سه پروتکل برای 
  )0 تا 3 سال(، مراکز اقامت کودکان و خانواده های جایگزین. 

• حمایت از بهبود کیفیت خدمات مراقبتی به کودکان بی سرپرست در مراقبت های جایگزین از راه 
  ظرفیت سازی و آموزش کارکنان مربوطه و تهیه تجهیزات ضروری برای شیرخوارگاه ها.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• تهیه اقالم مربوط به پیشگیری و کنترل عفونت کرونا ویروس مانند پالس اكسی متر )اکسیژن سنج خون( 
  و همچنین اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده برای حمایت از كودكان آسیب پذیر، مانند كودكان دارای 
  معلولیت و كودكان بی سرپرست ، از جمله در شیرخوارگاه ها و مراكز اقامتی و توان بخشی در سراسر كشور.

سالمت و رفاه نوجوانان 
تکامل  و  رشد  جوانان،  و  نوجوانان  رفاه  و  ارتقای سالمت  درجهت  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
جسمانی و روانی آنها، پیشگیری از اچ آی وی/ایدز، ایجاد و گسترش مدل های پیشگیری از مصرف مواد 
و درمان اختالل سوء مصرف مواد ، با تمرکز بر دختران و پسران نوجوان و همچنین کودکان پناهنده، 

حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و وزارت ورزش و جوانان شامل موارد زیر است:
• تأسیس هشت باشگاه سالمت نوجوانان، چهار باشگاه برای دختران و چهار باشگاه برای پسران در 
  استان های کرمانشاه، فارس، لرستان، خوزستان، خراسان رضوی، تهران و البرز که در آنها حمایت های 
  روانی-اجتماعی، مشاوره و خدمات بهداشتی به آسیب پذیرترین دختران و پسران نوجوان، ارائه می شود. 
و  کودکان  برای  روان  سالمت  ارتقای  و  مواد  مصرف  از  پیشگیری  برنامه های  راه اندازی  و  معرفی   •

  نوجوانان در مدارس.
• تقویت سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به نوجوان و جوانان نظیر خانه های جوان برای 

  فراهم کردن هر چه بهتر خدمات رفاه و تکامل به جوانان.  
پاسخ به همه گیری کووید-19:

• تسهیل و راه اندازی برنامه ابتکار »حمایت و مراقبت روانی-اجتماعی از راه دور« و ارائه مشاوره تلفنی 
  به کودکان، نوجوانان، جوانان و والدین آنها که تحت تأثیر شیـوع بیمـاری کووید-19  قرار گرفتـه اند. 
  به منظــور انجام این کار، یونیســف با هماهنگــی کامــل با وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشـت 
  درمان و آموزش پزشكــی، ستاد مبارزه با مواد مخــدر و جمعیــت هالل احمر ایران، تجهیزات الزم را 
  برای این برنامه ابتکاری فراهم کرد و همچنین تعداد  215 کارشناس سالمت روان به همراه مشاوران 

  باشگاه های سالمت نوجوانان، مراکز مشاوره و مدارس را از 31 استان کشور آموزش داد. 

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف 
برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401، 
ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه گیری کووید-19 از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال 
1398 و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم ها بر روی آسیب پذیرترین کودکان، بر زمینه های 

مندرج در این بروشور متمرکز است: 

کودکان در شرایط بحران و اضطراری  
عالوه بر پاسخ به بحران شیوع بیماری کووید-19، یونیسف از دولت و مردم ایران در ایجاد ظرفیت برای آمادگی 
و مقابله با بحران و به حداکثر رساندن پاسخ گویی به نیازهای کودکان در شرایط اضطراری از جمله ارائه 

مداوم خدمات پایه و تقویت نظام پاسخ گویی به بحران، حمایت می کند.  
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است: 

از  اطمینان  برای  واکسن،  و حمل  نگهداری  برای  و سرما زا  و جعبه های مخصوص  واکسن  تحویل یخچال   •
  پایداری واکسیناسیون در مناطق سیل زده سال 1398.

• تهیه و توزیع بسته های بهداشتی برای ارتقای سطح بهداشت کودکان و خانواده ها و همچنین پمپ ها و 
  تانکرهای آب برای فراهم کردن آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب دیده از سیل در سال 1398 و اوایل سال 1399. 
• تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به مدرسه از جمله بسته های آموزشی و میز و نیمکت برای کالس های درس 

  در مدارس آسیب دیده از سیل در سال 1398.
• بومی سازی و تدوین بسته »کمک های روانشناختی اولیه« برای تیم های امداد و نجات در جمعیت هالل احمر ایران. 
• ایجاد فضاهای دوستدار کودک با همکاری نزدیک با جمعیت هالل احمر ایران به منظور کاهش اضطراب و 

  ترویج رفتارهای سالم در میان کودکان به عنوان راهی برای پاسخ گویی به سیل در سال 1398.

مشارکت و تامین منابع مالی برای کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای جذب منابع مالی و غیر مالی بخش دولتی و خصوصی برای کودکان، 
ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی کودک محور، مشارکت عمومی-خصوصی و جلب حمایت کسب و کار برای 
ارتقاء رفاه کودکان، تدوین راه حل های ابتکاری و نوآورانه برای کودکان و گسترش برنامه »ابتکار شهرهای 

دوستدار کودک« در سطح ملی حمایت می کند.
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است:

• حمایت از وزارت کشور در راه اندازی ابتکار شهرهای دوستدار کودک در ایران با در نظر گرفتن تعدادی شهر پایلوت 
childfriendlycities.org/iran :و کاندید دوستدار کودک. لینک ارتباطی ابتکار شهرهای دوستدار کودک ایران

• حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های کودکان. 
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کودکان در رسیدگی های قضایی
یونیسف از دولت و مردم ایران برای حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی از جمله کودکان ناقض 
قانون، کودکان قربانی و شاهد جرم و کودکان پناهنده مطابق با اسناد ملی و بین المللی حمایت می کند. 

برخی از مداخالت اخیر با همکاری قوه قضاییه شامل موارد زیر است:
• آموزش متخصصان مربوطه، مانند قضات، دادستان ها، وکال، مجریان قانون، و مددكاران اجتماعی برای 

  حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی با هدف ترویج كاربرد جایگزین های مجازات. 
• تقویت برنامه های مربوط به مراقبت های پس از خروج، برای ادغام اجتماعی مجدد کودکان ناقض قانون. 
• حمایت از برنامه های ظرفیت سازی برای متخصصان مربوطه به منظور اجرای قانون جدید حمایت از 

  کودکان و نوجوانان  مصوب سال 1399.   
• تدوین رهنمودهای ملی برای متخصصان مربوطه در حوزه حمایت از كودكان متأثر از مهاجرت و ارائه 

  آموزش های مربوطه. 
برخی از مداخالت مشترک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستری شامل 

موارد زیر است: 
• حمایت از بهبود ظرفیت های نهادهای استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ارتقاء رفاه کودکان. 
• حمایت از ایجاد یک »مرکزجامع عدالت برای کودکان« در تهران برای رسیدگی به پرونده های کودکان 

  ناقض قانون با رعایت مصالح عالیه کودک.   
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

• تهیه پالس اکسی متر)اکسیژن سنج خون(، تب سنج، ماسک ساده و دستکش التکس برای کودکان 
  در کانون های اصالح و تربیت و مادران  مددجو در بند زنان. 

• تهیه پوشک و غذای کمکی برای کودکان خردسال همراه مادر در زندان. 
• بهبود ظرفیت های مددکاران اجتماعی و کارشناسان سالمت روان در سازمان زندان ها برای ارائه حمایت های 

  روانی-اجتماعی به مددجویان کانون های اصالح و تربیت و همچنین مادران مددجو در بند زنان.

حمایت از کودکان در برابر سوء رفتار 
یونیسف به دولت و مردم ایران برای پیشگیری، شناسایی زود هنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با 

کودکان، از جمله کودکان پناهنده، کمک می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• حمایت از تدوین سند ملی پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با کودکان.
ارائه  و  کودکان  با  از سوء رفتار  پیشگیری  ارجاع جهت  مراکز تخصصی  آزمایشی  ایجاد  از  حمایت   •

  خدمات تخصصی در این زمینه.
کودکان،  به  که  روان  بهداشت  متخصصان  برای  مثبت  فرزند پروری  بسته های  تهیه  از  حمایت   •

  نوجوانان و خانواده های آنها مشاوره می دهند. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:

با  کووید-19  بیماری  شیوع  دوران  از  پس  و  طول  در  فرزند پروری  استاندارد  بسته  تدوین  و  تهیه   •
  همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آگاهی بخشی رسانه ای و عمومی درباره کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران در زمینه آگاهی بخشی به مردم و رسانه ها در مورد پاسخ یونیسف به 
نیازها و اولویت های کودکان در ایران و همچنین بهبود ظرفیت های رسانه ای در مورد اصول اخالقی 

بازنمایی کودکان در رسانه ها، حمایت می کند.
برخی از مداخالت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل موارد زیر است:

• افزایش آگاهی خبرنگاران و عکاسان خبری درباره اصول اخالقی بازنمایی کودکان در رسانه ها به ویژه 
  کودکان آسیب پذیر. 

• ترویج مشارکت ، تعامل و توانمند سازی کودکان و نوجوانان از طریق حمایت از جشنواره های ملی فیلم 
  کودکان و باشگاه های کتابخوانی. 

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
راه وب سایت یونیسف و دیگر  از  افزایش آگاهی عموم مردم و دسترسی به میلیون ها مخاطب   •
  بسترهای رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاشتـن جدیدترین مطالب استاندارد درباره پیشگیری 

  از بیماری کووید-19 و آنچه خانواده ها و کودکان باید بدانند. 
• به اشتراک گذاشتن جدیدترین فعالیت های یونیسف در پاسخ به کووید-19 با مردم و رسانه ها و 

  اطالع رسانی درباره سایر برنامه های یونیسف.
• برگزاری مسابقات هنری برای مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در افزایش آگاهی درباره بیماری کووید-19. 

سالمت و تغذیه کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای  بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تغذیه ای کودکان 
اهمیت  از  زندگی کودکان  اول  روز  از جمله آسیب پذیرترین کودکان، حمایت می کند. هزار  مادران شان،  و 
ویژه ای برخوردار است زیرا این دوران زمانی است که مغز کودک شروع به رشد و تکامل می کند و سنگ بنای 

سالمت کودک برای تمام عمر گذاشته می شود.  
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• تهیه و تحویل 2 میلیون دوز واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان.
• حمایت از تهیه داروهای خاص برای درمان بیماری های خاص کودکان که تحت تاثیرتحریم ها هستند، 

  به عنوان مثال تهیه پانسمان مخصوص زخم برای کودکانی که از بیماری پوستی پروانه ای رنج می برند.
• آموزش مربیان ملی برای طرح »کمک به تنفس نوزادان« از جمله تهیه مانکن های شبیه ساز برای احیای 

  نوزادان، که نمونه ابزارهایی برای آموزش عملی پزشکان و ماماها هستند.
• مقابله با کمبود ریز مغذی ها از طریق زیر:

    ◦ انجام طرح آزمایشی غنی سازی آرد با ویتامین »د« در یک استان کم برخوردار که تعداد زیادی پناهنده 
       افغانستانی در آن زندگی می کنند. 

    ◦ تهیه و توزیع یک میلیون مگادوز مکمل ویتامین »آ« در میان کودکان زیر پنج سال در هشت استان 
      کم برخوردار کشور.

• حمایت از برنامه های ملی »پیشگیری از انتقال اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند«، برای دستیابی به هدف
  »حذف ویروس اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند« در ایران. 

پاسخ به همه گیری کووید-19:  
• تهیه مجموع 63 تن تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( برای کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله و 
  پاسخ گویی به بیماری کووید-19. تجهیـزات حفاظت شخصی تهیه شده، در بیمارستان های پذیرای بیماران 
  مبتال به کووید-19، تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در چندین استان از جمله گیالن ، اصفهان ، خوزستان ، 
  خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، همدان ، تهران و البرز توزیع شدند.
• تولید و پخش فیلم ها و انیمیشن های آموزشی برای عموم مردم و کودکان با موضوع پیشگیری از کووید-19، 
  مهارت های فرزند پروری و همچنین نکات آموزشـی درباره چگونگی مدیریت تاثیرات فکری و ذهنی دوران 

  همه گیری بیماری کووید-19.
• تولید محتوا و اطالع رسانی درباره ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تغذیه سالم 

  کودکان زیر 5 سال در زمان همه گیری کووید-19. 

رفاه کودکان 
ارائه  در   )Life Cycle Approach( زندگی  چرخه  رویکرد  ترویج  در  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
حمایت های اجتماعی  به کودکان ازجمله کودکان با نیازهای ویژه و کودکان پناهنده، پشتیبانی می کند. 

برخی از مداخالت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل موارد زیر است:
• بهبود کارآیی و هدف گذاری برنامه ها و خدمات ملی حمایت اجتماعی. 

ابعاد  از  منظور درک جامع سیاست گذار  به  بعدی کودک  فقر چند  اندازه گیری  رویکرد  بومی سازی   •
  مختلف فقر کودک جهت بهبود برنامه ریزی طراحی اقدامات مورد نیاز.

• شناسایی نیازهای کودکان دارای معلولیت و ایجاد فرصت برای یونیسف برای ارائه خدمات جامع 
  بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی. 

• ارتقاء پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی کودک محور با همکاری مرکز سیاست گذاری بین المللی 
  رشد فراگیر در برزیل، به عنوان یک مرکز معتبر سیاست گذاری برای رشد فراگیر در سطح بین المللی.
• ایجاد سیستم پایش بهنگام برنامه های حمایت اجتماعی کودک محور با تمرکز بر آسیب پذیری کودکان 

در برنامه های حمایت اجتماعی.
برخی از مداخالت با مرکز آمار ایران شامل موارد زیر است:

• تهیه شواهد کودک محور از آمارها و داده های موجود و یا تهیه آمارهای مورد نیاز برای سیاست گذار 
  به منظـور تصمیـم سازی های آگاهـانه در حـوزه کـودک، به عنـوان مثـال، تجزیه و تحلیـل تأثیـرات

  اقتصادی-اجتماعی شیوع بیماری کووید-19. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

وضعیت  »بهبود  نام  با  را  ایران  در  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  حمایت  برنامه  رهبری  یونیسف   •
  اقتصادی-اجتماعی برای مقابله با تاثیرات کووید-19« برعهده دارد. این برنامه بر تقویت نظام بهداشت ملی، 
  بهبود حمایت های اجتماعی و ایجاد مشاغل به دنبال شیوع بیماری کووید-19 و تأثیرات ناشی از آن 

  متمرکز است.
نقدی مشروط  انتقال وجه  آزمایشی  اجتماعی طرح  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با همکاری  یونیسف   •
  و حمایت غیرنقدی به خانوارهای آسیب پذیر در استان های منتخب به منظور ارتقای سطح سالمت، 
  آموزش و تغذیه کودکان آنها جهت ایجاد یک مدل ملی مکمل در شرایط بحران را طراحی کرده است. 

آموزش کودکان 
یونیسف از دولت و مردم ایران برای اطمینان از دسترسی همه کودکان، ازجمله کودکان پناهنده و 
کودکان با نیازهای ویژه، به آموزش و یادگیری با کیفیت در محیطی مشارکتی و همچنین در شرایط 

اضطراری، حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت آموزش و پرورش شامل موارد زیر است:

• گنجاندن مفاد آموزش شهروندی در برنامه های آموزشی معلمان، برای افزایش مشارکت و تعامل بین 
  دانش آموزان و معلمان در یادگیری و تدریس با تمرکز بر آسیب پذیرترین کودکان.

• حمایت از استقرار و تداوم خدمات آموزشی در مناطق تحت تأثیر سیل.
• ترویج آموزش فراگیر با تمرکز بر کودکان دارای معلولیت و کودکان پناهنده.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• ارائه پشتیبانی فنی به وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش از راه دور و بازگشایی ایمن مدارس 

  و تصمیم گیری های آگاهانه از زمان شیوع همه گیری کووید-19. 
• حمایت از اجرای استانداردهای پیشگیـری و کنترل عفونت، استانداردهای آب، بهداشت و پاکیزگی 
  به منظــور ایجاد مدارس ایمــن با هدف گیــری 1000 مدرســه در پنج استــان کمتــر برخــوردار کرمان،  

  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. 
برای 200 هزار کــودک در مناطــق  راه دور/یادگیــری در خانــه  از  برنامــه های یادگیــری  از  • حمایــت 

  کمتر برخوردار.  
• حمایت و مداخله روانی-اجتماعی از دانش آموزان و معلمان تحت تاثیر پیامدهای ثانویه کووید-19.
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کودکان در رسیدگی های قضایی
یونیسف از دولت و مردم ایران برای حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی از جمله کودکان ناقض 
قانون، کودکان قربانی و شاهد جرم و کودکان پناهنده مطابق با اسناد ملی و بین المللی حمایت می کند. 

برخی از مداخالت اخیر با همکاری قوه قضاییه شامل موارد زیر است:
• آموزش متخصصان مربوطه، مانند قضات، دادستان ها، وکال، مجریان قانون، و مددكاران اجتماعی برای 

  حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی با هدف ترویج كاربرد جایگزین های مجازات. 
• تقویت برنامه های مربوط به مراقبت های پس از خروج، برای ادغام اجتماعی مجدد کودکان ناقض قانون. 
• حمایت از برنامه های ظرفیت سازی برای متخصصان مربوطه به منظور اجرای قانون جدید حمایت از 

  کودکان و نوجوانان  مصوب سال 1399.   
• تدوین رهنمودهای ملی برای متخصصان مربوطه در حوزه حمایت از كودكان متأثر از مهاجرت و ارائه 

  آموزش های مربوطه. 
برخی از مداخالت مشترک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستری شامل 

موارد زیر است: 
• حمایت از بهبود ظرفیت های نهادهای استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ارتقاء رفاه کودکان. 
• حمایت از ایجاد یک »مرکزجامع عدالت برای کودکان« در تهران برای رسیدگی به پرونده های کودکان 

  ناقض قانون با رعایت مصالح عالیه کودک.   
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

• تهیه پالس اکسی متر)اکسیژن سنج خون(، تب سنج، ماسک ساده و دستکش التکس برای کودکان 
  در کانون های اصالح و تربیت و مادران  مددجو در بند زنان. 

• تهیه پوشک و غذای کمکی برای کودکان خردسال همراه مادر در زندان. 
• بهبود ظرفیت های مددکاران اجتماعی و کارشناسان سالمت روان در سازمان زندان ها برای ارائه حمایت های 

  روانی-اجتماعی به مددجویان کانون های اصالح و تربیت و همچنین مادران مددجو در بند زنان.

حمایت از کودکان در برابر سوء رفتار 
یونیسف به دولت و مردم ایران برای پیشگیری، شناسایی زود هنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با 

کودکان، از جمله کودکان پناهنده، کمک می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• حمایت از تدوین سند ملی پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با کودکان.
ارائه  و  کودکان  با  از سوء رفتار  پیشگیری  ارجاع جهت  مراکز تخصصی  آزمایشی  ایجاد  از  حمایت   •

  خدمات تخصصی در این زمینه.
کودکان،  به  که  روان  بهداشت  متخصصان  برای  مثبت  فرزند پروری  بسته های  تهیه  از  حمایت   •

  نوجوانان و خانواده های آنها مشاوره می دهند. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:

با  کووید-19  بیماری  شیوع  دوران  از  پس  و  طول  در  فرزند پروری  استاندارد  بسته  تدوین  و  تهیه   •
  همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آگاهی بخشی رسانه ای و عمومی درباره کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران در زمینه آگاهی بخشی به مردم و رسانه ها در مورد پاسخ یونیسف به 
نیازها و اولویت های کودکان در ایران و همچنین بهبود ظرفیت های رسانه ای در مورد اصول اخالقی 

بازنمایی کودکان در رسانه ها، حمایت می کند.
برخی از مداخالت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل موارد زیر است:

• افزایش آگاهی خبرنگاران و عکاسان خبری درباره اصول اخالقی بازنمایی کودکان در رسانه ها به ویژه 
  کودکان آسیب پذیر. 

• ترویج مشارکت ، تعامل و توانمند سازی کودکان و نوجوانان از طریق حمایت از جشنواره های ملی فیلم 
  کودکان و باشگاه های کتابخوانی. 

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
راه وب سایت یونیسف و دیگر  از  افزایش آگاهی عموم مردم و دسترسی به میلیون ها مخاطب   •
  بسترهای رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاشتـن جدیدترین مطالب استاندارد درباره پیشگیری 

  از بیماری کووید-19 و آنچه خانواده ها و کودکان باید بدانند. 
• به اشتراک گذاشتن جدیدترین فعالیت های یونیسف در پاسخ به کووید-19 با مردم و رسانه ها و 

  اطالع رسانی درباره سایر برنامه های یونیسف.
• برگزاری مسابقات هنری برای مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در افزایش آگاهی درباره بیماری کووید-19. 

سالمت و تغذیه کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای  بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تغذیه ای کودکان 
اهمیت  از  زندگی کودکان  اول  روز  از جمله آسیب پذیرترین کودکان، حمایت می کند. هزار  مادران شان،  و 
ویژه ای برخوردار است زیرا این دوران زمانی است که مغز کودک شروع به رشد و تکامل می کند و سنگ بنای 

سالمت کودک برای تمام عمر گذاشته می شود.  
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• تهیه و تحویل 2 میلیون دوز واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان.
• حمایت از تهیه داروهای خاص برای درمان بیماری های خاص کودکان که تحت تاثیرتحریم ها هستند، 

  به عنوان مثال تهیه پانسمان مخصوص زخم برای کودکانی که از بیماری پوستی پروانه ای رنج می برند.
• آموزش مربیان ملی برای طرح »کمک به تنفس نوزادان« از جمله تهیه مانکن های شبیه ساز برای احیای 

  نوزادان، که نمونه ابزارهایی برای آموزش عملی پزشکان و ماماها هستند.
• مقابله با کمبود ریز مغذی ها از طریق زیر:

    ◦ انجام طرح آزمایشی غنی سازی آرد با ویتامین »د« در یک استان کم برخوردار که تعداد زیادی پناهنده 
       افغانستانی در آن زندگی می کنند. 

    ◦ تهیه و توزیع یک میلیون مگادوز مکمل ویتامین »آ« در میان کودکان زیر پنج سال در هشت استان 
      کم برخوردار کشور.

• حمایت از برنامه های ملی »پیشگیری از انتقال اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند«، برای دستیابی به هدف
  »حذف ویروس اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند« در ایران. 

پاسخ به همه گیری کووید-19:  
• تهیه مجموع 63 تن تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( برای کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله و 
  پاسخ گویی به بیماری کووید-19. تجهیـزات حفاظت شخصی تهیه شده، در بیمارستان های پذیرای بیماران 
  مبتال به کووید-19، تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در چندین استان از جمله گیالن ، اصفهان ، خوزستان ، 
  خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، همدان ، تهران و البرز توزیع شدند.
• تولید و پخش فیلم ها و انیمیشن های آموزشی برای عموم مردم و کودکان با موضوع پیشگیری از کووید-19، 
  مهارت های فرزند پروری و همچنین نکات آموزشـی درباره چگونگی مدیریت تاثیرات فکری و ذهنی دوران 

  همه گیری بیماری کووید-19.
• تولید محتوا و اطالع رسانی درباره ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تغذیه سالم 

  کودکان زیر 5 سال در زمان همه گیری کووید-19. 

رفاه کودکان 
ارائه  در   )Life Cycle Approach( زندگی  چرخه  رویکرد  ترویج  در  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
حمایت های اجتماعی  به کودکان ازجمله کودکان با نیازهای ویژه و کودکان پناهنده، پشتیبانی می کند. 

برخی از مداخالت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل موارد زیر است:
• بهبود کارآیی و هدف گذاری برنامه ها و خدمات ملی حمایت اجتماعی. 

ابعاد  از  منظور درک جامع سیاست گذار  به  بعدی کودک  فقر چند  اندازه گیری  رویکرد  بومی سازی   •
  مختلف فقر کودک جهت بهبود برنامه ریزی طراحی اقدامات مورد نیاز.

• شناسایی نیازهای کودکان دارای معلولیت و ایجاد فرصت برای یونیسف برای ارائه خدمات جامع 
  بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی. 

• ارتقاء پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی کودک محور با همکاری مرکز سیاست گذاری بین المللی 
  رشد فراگیر در برزیل، به عنوان یک مرکز معتبر سیاست گذاری برای رشد فراگیر در سطح بین المللی.
• ایجاد سیستم پایش بهنگام برنامه های حمایت اجتماعی کودک محور با تمرکز بر آسیب پذیری کودکان 

در برنامه های حمایت اجتماعی.
برخی از مداخالت با مرکز آمار ایران شامل موارد زیر است:

• تهیه شواهد کودک محور از آمارها و داده های موجود و یا تهیه آمارهای مورد نیاز برای سیاست گذار 
  به منظـور تصمیـم سازی های آگاهـانه در حـوزه کـودک، به عنـوان مثـال، تجزیه و تحلیـل تأثیـرات

  اقتصادی-اجتماعی شیوع بیماری کووید-19. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

وضعیت  »بهبود  نام  با  را  ایران  در  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  حمایت  برنامه  رهبری  یونیسف   •
  اقتصادی-اجتماعی برای مقابله با تاثیرات کووید-19« برعهده دارد. این برنامه بر تقویت نظام بهداشت ملی، 
  بهبود حمایت های اجتماعی و ایجاد مشاغل به دنبال شیوع بیماری کووید-19 و تأثیرات ناشی از آن 

  متمرکز است.
نقدی مشروط  انتقال وجه  آزمایشی  اجتماعی طرح  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با همکاری  یونیسف   •
  و حمایت غیرنقدی به خانوارهای آسیب پذیر در استان های منتخب به منظور ارتقای سطح سالمت، 
  آموزش و تغذیه کودکان آنها جهت ایجاد یک مدل ملی مکمل در شرایط بحران را طراحی کرده است. 

آموزش کودکان 
یونیسف از دولت و مردم ایران برای اطمینان از دسترسی همه کودکان، ازجمله کودکان پناهنده و 
کودکان با نیازهای ویژه، به آموزش و یادگیری با کیفیت در محیطی مشارکتی و همچنین در شرایط 

اضطراری، حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت آموزش و پرورش شامل موارد زیر است:

• گنجاندن مفاد آموزش شهروندی در برنامه های آموزشی معلمان، برای افزایش مشارکت و تعامل بین 
  دانش آموزان و معلمان در یادگیری و تدریس با تمرکز بر آسیب پذیرترین کودکان.

• حمایت از استقرار و تداوم خدمات آموزشی در مناطق تحت تأثیر سیل.
• ترویج آموزش فراگیر با تمرکز بر کودکان دارای معلولیت و کودکان پناهنده.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• ارائه پشتیبانی فنی به وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش از راه دور و بازگشایی ایمن مدارس 

  و تصمیم گیری های آگاهانه از زمان شیوع همه گیری کووید-19. 
• حمایت از اجرای استانداردهای پیشگیـری و کنترل عفونت، استانداردهای آب، بهداشت و پاکیزگی 
  به منظــور ایجاد مدارس ایمــن با هدف گیــری 1000 مدرســه در پنج استــان کمتــر برخــوردار کرمان،  

  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. 
برای 200 هزار کــودک در مناطــق  راه دور/یادگیــری در خانــه  از  برنامــه های یادگیــری  از  • حمایــت 

  کمتر برخوردار.  
• حمایت و مداخله روانی-اجتماعی از دانش آموزان و معلمان تحت تاثیر پیامدهای ثانویه کووید-19.
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کودکان در رسیدگی های قضایی
یونیسف از دولت و مردم ایران برای حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی از جمله کودکان ناقض 
قانون، کودکان قربانی و شاهد جرم و کودکان پناهنده مطابق با اسناد ملی و بین المللی حمایت می کند. 

برخی از مداخالت اخیر با همکاری قوه قضاییه شامل موارد زیر است:
• آموزش متخصصان مربوطه، مانند قضات، دادستان ها، وکال، مجریان قانون، و مددكاران اجتماعی برای 

  حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی با هدف ترویج كاربرد جایگزین های مجازات. 
• تقویت برنامه های مربوط به مراقبت های پس از خروج، برای ادغام اجتماعی مجدد کودکان ناقض قانون. 
• حمایت از برنامه های ظرفیت سازی برای متخصصان مربوطه به منظور اجرای قانون جدید حمایت از 

  کودکان و نوجوانان  مصوب سال 1399.   
• تدوین رهنمودهای ملی برای متخصصان مربوطه در حوزه حمایت از كودكان متأثر از مهاجرت و ارائه 

  آموزش های مربوطه. 
برخی از مداخالت مشترک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستری شامل 

موارد زیر است: 
• حمایت از بهبود ظرفیت های نهادهای استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ارتقاء رفاه کودکان. 
• حمایت از ایجاد یک »مرکزجامع عدالت برای کودکان« در تهران برای رسیدگی به پرونده های کودکان 

  ناقض قانون با رعایت مصالح عالیه کودک.   
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

• تهیه پالس اکسی متر)اکسیژن سنج خون(، تب سنج، ماسک ساده و دستکش التکس برای کودکان 
  در کانون های اصالح و تربیت و مادران  مددجو در بند زنان. 

• تهیه پوشک و غذای کمکی برای کودکان خردسال همراه مادر در زندان. 
• بهبود ظرفیت های مددکاران اجتماعی و کارشناسان سالمت روان در سازمان زندان ها برای ارائه حمایت های 

  روانی-اجتماعی به مددجویان کانون های اصالح و تربیت و همچنین مادران مددجو در بند زنان.

حمایت از کودکان در برابر سوء رفتار 
یونیسف به دولت و مردم ایران برای پیشگیری، شناسایی زود هنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با 

کودکان، از جمله کودکان پناهنده، کمک می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• حمایت از تدوین سند ملی پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخ به موارد سوء رفتار با کودکان.
ارائه  و  کودکان  با  از سوء رفتار  پیشگیری  ارجاع جهت  مراکز تخصصی  آزمایشی  ایجاد  از  حمایت   •

  خدمات تخصصی در این زمینه.
کودکان،  به  که  روان  بهداشت  متخصصان  برای  مثبت  فرزند پروری  بسته های  تهیه  از  حمایت   •

  نوجوانان و خانواده های آنها مشاوره می دهند. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:

با  کووید-19  بیماری  شیوع  دوران  از  پس  و  طول  در  فرزند پروری  استاندارد  بسته  تدوین  و  تهیه   •
  همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آگاهی بخشی رسانه ای و عمومی درباره کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران در زمینه آگاهی بخشی به مردم و رسانه ها در مورد پاسخ یونیسف به 
نیازها و اولویت های کودکان در ایران و همچنین بهبود ظرفیت های رسانه ای در مورد اصول اخالقی 

بازنمایی کودکان در رسانه ها، حمایت می کند.
برخی از مداخالت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل موارد زیر است:

• افزایش آگاهی خبرنگاران و عکاسان خبری درباره اصول اخالقی بازنمایی کودکان در رسانه ها به ویژه 
  کودکان آسیب پذیر. 

• ترویج مشارکت ، تعامل و توانمند سازی کودکان و نوجوانان از طریق حمایت از جشنواره های ملی فیلم 
  کودکان و باشگاه های کتابخوانی. 

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
راه وب سایت یونیسف و دیگر  از  افزایش آگاهی عموم مردم و دسترسی به میلیون ها مخاطب   •
  بسترهای رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاشتـن جدیدترین مطالب استاندارد درباره پیشگیری 

  از بیماری کووید-19 و آنچه خانواده ها و کودکان باید بدانند. 
• به اشتراک گذاشتن جدیدترین فعالیت های یونیسف در پاسخ به کووید-19 با مردم و رسانه ها و 

  اطالع رسانی درباره سایر برنامه های یونیسف.
• برگزاری مسابقات هنری برای مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در افزایش آگاهی درباره بیماری کووید-19. 

سالمت و تغذیه کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای  بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تغذیه ای کودکان 
اهمیت  از  زندگی کودکان  اول  روز  از جمله آسیب پذیرترین کودکان، حمایت می کند. هزار  مادران شان،  و 
ویژه ای برخوردار است زیرا این دوران زمانی است که مغز کودک شروع به رشد و تکامل می کند و سنگ بنای 

سالمت کودک برای تمام عمر گذاشته می شود.  
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل موارد زیر است:

• تهیه و تحویل 2 میلیون دوز واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان.
• حمایت از تهیه داروهای خاص برای درمان بیماری های خاص کودکان که تحت تاثیرتحریم ها هستند، 

  به عنوان مثال تهیه پانسمان مخصوص زخم برای کودکانی که از بیماری پوستی پروانه ای رنج می برند.
• آموزش مربیان ملی برای طرح »کمک به تنفس نوزادان« از جمله تهیه مانکن های شبیه ساز برای احیای 

  نوزادان، که نمونه ابزارهایی برای آموزش عملی پزشکان و ماماها هستند.
• مقابله با کمبود ریز مغذی ها از طریق زیر:

    ◦ انجام طرح آزمایشی غنی سازی آرد با ویتامین »د« در یک استان کم برخوردار که تعداد زیادی پناهنده 
       افغانستانی در آن زندگی می کنند. 

    ◦ تهیه و توزیع یک میلیون مگادوز مکمل ویتامین »آ« در میان کودکان زیر پنج سال در هشت استان 
      کم برخوردار کشور.

• حمایت از برنامه های ملی »پیشگیری از انتقال اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند«، برای دستیابی به هدف
  »حذف ویروس اچ آی وی /ایدز از مادر به فرزند« در ایران. 

پاسخ به همه گیری کووید-19:  
• تهیه مجموع 63 تن تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( برای کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله و 
  پاسخ گویی به بیماری کووید-19. تجهیـزات حفاظت شخصی تهیه شده، در بیمارستان های پذیرای بیماران 
  مبتال به کووید-19، تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در چندین استان از جمله گیالن ، اصفهان ، خوزستان ، 
  خراسان شمالی ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، همدان ، تهران و البرز توزیع شدند.
• تولید و پخش فیلم ها و انیمیشن های آموزشی برای عموم مردم و کودکان با موضوع پیشگیری از کووید-19، 
  مهارت های فرزند پروری و همچنین نکات آموزشـی درباره چگونگی مدیریت تاثیرات فکری و ذهنی دوران 

  همه گیری بیماری کووید-19.
• تولید محتوا و اطالع رسانی درباره ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تغذیه سالم 

  کودکان زیر 5 سال در زمان همه گیری کووید-19. 

رفاه کودکان 
ارائه  در   )Life Cycle Approach( زندگی  چرخه  رویکرد  ترویج  در  ایران  مردم  و  دولت  از  یونیسف 
حمایت های اجتماعی  به کودکان ازجمله کودکان با نیازهای ویژه و کودکان پناهنده، پشتیبانی می کند. 

برخی از مداخالت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل موارد زیر است:
• بهبود کارآیی و هدف گذاری برنامه ها و خدمات ملی حمایت اجتماعی. 

ابعاد  از  منظور درک جامع سیاست گذار  به  بعدی کودک  فقر چند  اندازه گیری  رویکرد  بومی سازی   •
  مختلف فقر کودک جهت بهبود برنامه ریزی طراحی اقدامات مورد نیاز.

• شناسایی نیازهای کودکان دارای معلولیت و ایجاد فرصت برای یونیسف برای ارائه خدمات جامع 
  بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی. 

• ارتقاء پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی کودک محور با همکاری مرکز سیاست گذاری بین المللی 
  رشد فراگیر در برزیل، به عنوان یک مرکز معتبر سیاست گذاری برای رشد فراگیر در سطح بین المللی.
• ایجاد سیستم پایش بهنگام برنامه های حمایت اجتماعی کودک محور با تمرکز بر آسیب پذیری کودکان 

در برنامه های حمایت اجتماعی.
برخی از مداخالت با مرکز آمار ایران شامل موارد زیر است:

• تهیه شواهد کودک محور از آمارها و داده های موجود و یا تهیه آمارهای مورد نیاز برای سیاست گذار 
  به منظـور تصمیـم سازی های آگاهـانه در حـوزه کـودک، به عنـوان مثـال، تجزیه و تحلیـل تأثیـرات

  اقتصادی-اجتماعی شیوع بیماری کووید-19. 
پاسخ به همه گیری کووید-19:  

وضعیت  »بهبود  نام  با  را  ایران  در  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  حمایت  برنامه  رهبری  یونیسف   •
  اقتصادی-اجتماعی برای مقابله با تاثیرات کووید-19« برعهده دارد. این برنامه بر تقویت نظام بهداشت ملی، 
  بهبود حمایت های اجتماعی و ایجاد مشاغل به دنبال شیوع بیماری کووید-19 و تأثیرات ناشی از آن 

  متمرکز است.
نقدی مشروط  انتقال وجه  آزمایشی  اجتماعی طرح  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با همکاری  یونیسف   •
  و حمایت غیرنقدی به خانوارهای آسیب پذیر در استان های منتخب به منظور ارتقای سطح سالمت، 
  آموزش و تغذیه کودکان آنها جهت ایجاد یک مدل ملی مکمل در شرایط بحران را طراحی کرده است. 

آموزش کودکان 
یونیسف از دولت و مردم ایران برای اطمینان از دسترسی همه کودکان، ازجمله کودکان پناهنده و 
کودکان با نیازهای ویژه، به آموزش و یادگیری با کیفیت در محیطی مشارکتی و همچنین در شرایط 

اضطراری، حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت آموزش و پرورش شامل موارد زیر است:

• گنجاندن مفاد آموزش شهروندی در برنامه های آموزشی معلمان، برای افزایش مشارکت و تعامل بین 
  دانش آموزان و معلمان در یادگیری و تدریس با تمرکز بر آسیب پذیرترین کودکان.

• حمایت از استقرار و تداوم خدمات آموزشی در مناطق تحت تأثیر سیل.
• ترویج آموزش فراگیر با تمرکز بر کودکان دارای معلولیت و کودکان پناهنده.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• ارائه پشتیبانی فنی به وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش از راه دور و بازگشایی ایمن مدارس 

  و تصمیم گیری های آگاهانه از زمان شیوع همه گیری کووید-19. 
• حمایت از اجرای استانداردهای پیشگیـری و کنترل عفونت، استانداردهای آب، بهداشت و پاکیزگی 
  به منظــور ایجاد مدارس ایمــن با هدف گیــری 1000 مدرســه در پنج استــان کمتــر برخــوردار کرمان،  

  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. 
برای 200 هزار کــودک در مناطــق  راه دور/یادگیــری در خانــه  از  برنامــه های یادگیــری  از  • حمایــت 

  کمتر برخوردار.  
• حمایت و مداخله روانی-اجتماعی از دانش آموزان و معلمان تحت تاثیر پیامدهای ثانویه کووید-19.
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یونیسف در یک نگاه 
اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( در 
20 آذر 1325 برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و تامین غذا، دارو و لباس آن ها 
تاسیس شد. امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه امور مربوط به کودکان است که در 
بیش از 190 کشور جهان در زمینه های بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی 
دولتی،  مقامات  از  وسیعی  طیف  با  یونیسف  می کند.  فعالیت  کودکان  برای  برابر  فرصت های  به 
سازمان های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه ها و بخش خصوصی همکاری می کند. مهم تر از 
همه اینکه فعالیت های یونیسف با حمایت مالی داوطلبانه دولت ها، بخش خصوصی، بنیاد ها، افراد و 

نهادهای نیکوکار در تمام نقاط جهان اجرا می شوند. 

حمایت یونیسف از دولت جمهوری اسالمی ایران 
اولین  از  کرده است.  برای کودکان، حمایت  ایران  دولت  برنامه های  از  اوایل دهه 1330  از  یونیسف 
سال های تأسیس، یونیسف از برنامه واکسیناسیون کودکان علیه بیماری سل حمایت کرد و همچنین 
یونیسف  تمرکز  بعد،  سال های  در  داشت.  مشارکت  کشور  پاستوریزه  شیر  کارخانه  اولین  تجهیز  در 
مادر،  با شیر  تغذیه  ارتقاء  مانند  برنامه هایی  بیشتر شد،  کودکان  برنامه های سالمت  از  حمایت  بر 
واکسیناسیون و مبارزه با بیماری های اسهالی. بعد ها این همکاری ها بین یونیسف و دولت جمهوری 
اسالمی ایران گسترش یافت و منجر به همکاری در حوزه های دیگر از جمله تقویت نظام بهداشت و 
مراقبت کشور، برنامه های سالمت مادر، نوزاد و کودکان، مبارزه با انواع سوء تغذیه، برنامه های پیشگیری 
از اچ آی وی/ایدز، آموزش کودکان، حمایت از کودکان شامل حمایت های اجتماعی به منظور مشارکت 
برای رفاه کودکان آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهنده و کودکان خیابان، گردید. 
دفتر یونیسف ایران فعاالنه با آژانس های دیگر سازمان ملل متحد در ایران برای دستیابی به اهدافش 

برای تمامی کودکان، همکاری می کند.

برنامه همکاری کشوری
دولت جمهوری اسالمی ایران و دفتر یونیسف

برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401

ما را حمایت کنید
از  با حمایت  تامین می شود. شما می توانید  داوطلبانه  با کمک های  کامل  طور  به  یونیسف  بودجه 
همه  استعدادهای  شکوفایی  به  و  آورید  به وجود  ایران  کودکان  زندگی  در  بزرگی  تفاوت  یونیسف، 
کودکان در جمهوری اسالمی ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که همه کودکان، دوران 

کودکی سالم و امنی را در کشورمان تجربه کنند، تالش کنیم.  

ایران،  کودکان  برای  یونیسف  فعالیت های  به  مربوط  اخبار  آخرین  از  اطالع  برای  است  خواهشمند 
داشتید، می توانید  چنانچه سوالی  کنید.  دنبال  را  ایران  یونیسف  و وب سایت  اجتماعی  شبکه های 
از راه ارسال ایمیل به نشانی Tehran@unicef.org و یا تماس با شماره تلفن 22594994 )021( 
و  ایران  از دفتر یونیسف در  بازدید حضوری  برای  به ذکر است  برقرار کنید. الزم  ارتباط  یونیسف  با 

مالقات با بخش های مختلف، نیاز به هماهنگی های قبلی وجود دارد.

مراقبت های جایگزین برای کودکان بی سرپرست
یونیسف در ارائه مراقبت و حمایت از كودكان بی سرپرستی كه نیاز به مراقبت های جایگزین دارند، 

از دولت و مردم ایران حمایت می کند. 
برخی از مداخالت با همکاری سازمان بهزیستی کشورعبارتند از:

• تدوین سه پروتکل برای ارائه خدمات مراقبتی جامع به کودکان بی سرپرست در شیرخوارگاه ها 
  )0 تا 3 سال(، مراکز اقامت کودکان و خانواده های جایگزین. 

• حمایت از بهبود کیفیت خدمات مراقبتی به کودکان بی سرپرست در مراقبت های جایگزین از راه 
  ظرفیت سازی و آموزش کارکنان مربوطه و تهیه تجهیزات ضروری برای شیرخوارگاه ها.

پاسخ به همه گیری کووید-19: 
• تهیه اقالم مربوط به پیشگیری و کنترل عفونت کرونا ویروس مانند پالس اكسی متر )اکسیژن سنج خون( 
  و همچنین اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده برای حمایت از كودكان آسیب پذیر، مانند كودكان دارای 
  معلولیت و كودكان بی سرپرست ، از جمله در شیرخوارگاه ها و مراكز اقامتی و توان بخشی در سراسر كشور.

سالمت و رفاه نوجوانان 
یونیسف از دولت و مردم ایران درجهت ارتقای سالمت و رفاه نوجوانان و جوانان، رشد و تکامل 
جسمانی و روانی آنها، پیشگیری از اچ آی وی/ایدز، ایجاد و گسترش مدل های پیشگیری از مصرف مواد 
و درمان اختالل سوء مصرف مواد ، با تمرکز بر دختران و پسران نوجوان و همچنین کودکان پناهنده، 

حمایت می کند. 
برخی از مداخالت اخیر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و وزارت ورزش و جوانان شامل موارد زیر است:
• تأسیس هشت باشگاه سالمت نوجوانان، چهار باشگاه برای دختران و چهار باشگاه برای پسران در 
  استان های کرمانشاه، فارس، لرستان، خوزستان، خراسان رضوی، تهران و البرز که در آنها حمایت های 
  روانی-اجتماعی، مشاوره و خدمات بهداشتی به آسیب پذیرترین دختران و پسران نوجوان، ارائه می شود. 
• معرفی و راه اندازی برنامه های پیشگیری از مصرف مواد و ارتقای سالمت روان برای کودکان و 

  نوجوانان در مدارس.
• تقویت سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به نوجوان و جوانان نظیر خانه های جوان برای 

  فراهم کردن هر چه بهتر خدمات رفاه و تکامل به جوانان.  
پاسخ به همه گیری کووید-19:

• تسهیل و راه اندازی برنامه ابتکار »حمایت و مراقبت روانی-اجتماعی از راه دور« و ارائه مشاوره تلفنی 
  به کودکان، نوجوانان، جوانان و والدین آنها که تحت تأثیر شیـوع بیمـاری کووید-19  قرار گرفتـه اند. 
  به منظــور انجام این کار، یونیســف با هماهنگــی کامــل با وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشـت 
  درمان و آموزش پزشكــی، ستاد مبارزه با مواد مخــدر و جمعیــت هالل احمر ایران، تجهیزات الزم را 
  برای این برنامه ابتکاری فراهم کرد و همچنین تعداد  215 کارشناس سالمت روان به همراه مشاوران 

  باشگاه های سالمت نوجوانان، مراکز مشاوره و مدارس را از 31 استان کشور آموزش داد. 

برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف 
برنامه کنونی همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران و یونیسف برای دوره پنج ساله 1395 تا 1401، 
ضمن دربرگیری اقداماتی برای پاسخ به همه گیری کووید-19 از زمان آغاز شیوع این بیماری در سال 
1398 و پرداختن به اثرات اقتصادی-اجتماعی تحریم ها بر روی آسیب پذیرترین کودکان، بر زمینه های 

مندرج در این بروشور متمرکز است: 

کودکان در شرایط بحران و اضطراری  
عالوه بر پاسخ به بحران شیوع بیماری کووید-19، یونیسف از دولت و مردم ایران در ایجاد ظرفیت برای آمادگی 
و مقابله با بحران و به حداکثر رساندن پاسخ گویی به نیازهای کودکان در شرایط اضطراری از جمله ارائه 

مداوم خدمات پایه و تقویت نظام پاسخ گویی به بحران، حمایت می کند.  
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است: 

• تحویل یخچال واکسن و جعبه های مخصوص و سرما زا برای نگهداری و حمل واکسن، برای اطمینان از 
  پایداری واکسیناسیون در مناطق سیل زده سال 1398.

• تهیه و توزیع بسته های بهداشتی برای ارتقای سطح بهداشت کودکان و خانواده ها و همچنین پمپ ها و 
  تانکرهای آب برای فراهم کردن آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب دیده از سیل در سال 1398 و اوایل سال 1399. 
• تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به مدرسه از جمله بسته های آموزشی و میز و نیمکت برای کالس های درس 

  در مدارس آسیب دیده از سیل در سال 1398.
• بومی سازی و تدوین بسته »کمک های روانشناختی اولیه« برای تیم های امداد و نجات در جمعیت هالل احمر ایران. 
• ایجاد فضاهای دوستدار کودک با همکاری نزدیک با جمعیت هالل احمر ایران به منظور کاهش اضطراب و 

  ترویج رفتارهای سالم در میان کودکان به عنوان راهی برای پاسخ گویی به سیل در سال 1398.

مشارکت و تامین منابع مالی برای کودکان
یونیسف از دولت و مردم ایران برای جذب منابع مالی و غیر مالی بخش دولتی و خصوصی برای کودکان، 
ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی کودک محور، مشارکت عمومی-خصوصی و جلب حمایت کسب و کار برای 
ارتقاء رفاه کودکان، تدوین راه حل های ابتکاری و نوآورانه برای کودکان و گسترش برنامه »ابتکار شهرهای 

دوستدار کودک« در سطح ملی حمایت می کند.
برخی از مداخالت اخیر شامل موارد زیر است:

• حمایت از وزارت کشور در راه اندازی ابتکار شهرهای دوستدار کودک در ایران با در نظر گرفتن تعدادی شهر پایلوت 
childfriendlycities.org/iran :و کاندید دوستدار کودک. لینک ارتباطی ابتکار شهرهای دوستدار کودک ایران

• حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های کودکان. 
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