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  چکیده

هایی که از سهم مساوي  که در طی آن افراد و گروه توانمندسازي یک فرایند چندجانبه است

هاي خودشان به منابع دسترسی و بر آن  منابع برخوردار نیستند، بتوانند براساس شایستگی

. هاي هدف مهم در توانمندسازي و کاهش فقر، زنان هستند یکی از گروه. کنترل داشته باشند

ازي زنان به چند دلیل از جمله نقش زنان توانمندسمتفاوتی از فقر داشته و هاي زنان تجربه

ها داراي  در حفظ و مدیریت نهاد خانواده، تربیت نسل آینده و ایجاد اعتماد به نفس در آن

 رابطۀ و فقرزدایی در متحد ملل توسعه برنامه نقش بررسی به حاضرنوشتار. باشد اهمیت می

ر رابطه با نقش و رویکرد در راستاي پاسخ به سؤال اصلی د و پرداخته فقر و بشر حقوق

مطالعه  تحلیلی و-برنامه توسعه ملل متحد در فقرزدایی و توانمندسازي زنان با روش توصیفی

خُرد و بسیج بر نقش برنامه توسعه ملل متحد از طریق اعتباراتاي  اسنادي و کتابخانه

ق بشر رهیافت حقو. اجتماعی و جلب مشارکت زنان در توانمندسازي آنان خواهد پرداخت

در برگیرنده چند عنصر از جمله، توانمندسازي، توجه به نقش دولت و سایر نهادها، توجه به 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که  .باشد فرآیند و نتیجه و توجه به همه ابعاد حقوق بشر می

بشري و تاکید بر حل نیازهاي زنان، ارتقاي حمایت  برنامه توسعه ملل متحد با رویکرد حقوق

هاي مشارکت محور در راستاي  جتماعی، کمک به تخصیص منابع مالی، استفاده از شیوها

مدار در راستاي افزایش  توسعه ناحیهبا ارائه الگوها و برنامهتوانمندسازي زنان و کاهش فقر، 

هاي مدیریتی و تخصصی زنان از  خوداتکایی در سطح ملی با استفاده مؤثر و تقویت توانایی

  .ها و موانع باقی است مل نموده است اما همچنان چالشطریق آموزش ع

  ها، ایران برنامه توسعه ملل متحد، توانمندسازي، زنان، فقر، چالش: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه-1

هاي زنان به عنوان یکی از شاخص، انسانی سازمان مللهاي توسعه بر اساس شاخص

هاي  است که نگاه به برنامه چندین دهه. شوند مهم توسعه یافتگی کشورها تلقی می

هاي  توان در برنامه هاي آن و توجه به وضعیت زنان تغییر کرده و نمی و استراتژيتوسعه

همواره در زنان اما . نقش زنان را به عنوان نیمی از جمعیت کشور نادیده گرفتتوسعه

کم مورد  ،هاي مختلف تولید و بازتولید فعالیت در عرصه باوجودطی قرون متمادي

هاي اجتماعی و فشارهاي  تبعیضزنان بیش از سایرین در معرض. اند توجهی قرارگرفته

عهده دار ، دالیلیآن دسته از زنانی که به، در این میان. اند روانی و فقر قرارگرفته

،قربانی و همکاران(هاي زندگی هستند در معرض آسیب بیشتري قرار دارند  مسئولیت

هاي اخیر اهمیت  مختلف فقرزدایی در دهههاي و نیز راهبنابراین سنجش فقر ). 60

نیافته ویژه کشورهاي توسعهبههاي اقتصادي کشورهاي دنیابیشتري در سیاستگذاري

مسئله فقر در جوامع مختلف ).240-234: 1395ثنایی و همکاران، (پیدا کرده است 

اجتماعی است  همواره یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان اقتصادي، سیاسی و

هاي بسیار  حوزه توانمندسازي و کاهش فقر یکی از حوزه). 1394:10بزازان، (

، پس از مطرح شدن مباحث توسعه و کاهش فقرتأثیرگذار و مهم اجتماعی است که

رویکردهاي توانمند سازي بر ارتقاي آزادي  .بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است

باید بر نقاط قوت روش توانمندسازي، بنابراین. کید دارددامنه انتخاب و عمل فقرا تأ 

حل مشکالت هاي آنان براي ها و انگیزه نوآوري، ها ارزش، ها مهارت، دانش، مردم فقیر

). 1395، بانک جهانی(و مدیریت منابع به منظور خروج از گردونه فقر بنا نهاده شود 

مبارزه با فقر به راهی جز ایجاد ترین جهت گیري دولت در توانمندسازي به عنوان اصلی

رهیافت  درهاي ارائه شده  راه حل). 1384، ارضروم چیلر(اشتغال منتهی نخواهد شد 

از این . دنهاي فقرا اگر ماهیت محلی نیز داشته باشد پاسخ ده مشارکتی باید به نگرانی

هاي  مهو هم براي اجراي برنا مسئلهمنظر باید از افراد فقیر هم براي شناخت بهتر 

  ).122: 1394قرنی، (مختلف در جهت کاهش فقر استفاده کرد 
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عوامل دیگر از جمله ، ها مسؤل تحقق حقوق بشر هستند درست است که دولت

هاي جامعه مدنی و  سازمان، و مؤسسات مالی حقوق بشر المللی بینهاي  سازمان

کنند  ندگی میهایی در مورد حقوق کسانی که در فقر زهاي تجاري نیز مسؤلیت شرکت

این درك در . باشد فقر هم علت و هم پیامد موارد نقض حقوق بشر می. دارند

دسترسی . شود اي زنانه میسراسرجهان در حال رشد است که فقر به طور فزاینده

است هاي جنسیتی از عواملی نداشتن زنان به اشتغال مناسب و دارایی عالوه بر نابرابري

زارعان و همکاران، (دهد  ضاعف نسبت به مردان قرار میکه زنان را در معرض فقر م

زنان در همه کشورها بار مراقبت بدون پرداخت هزینه را بر دوش ).320-321: 1397

هاي اساسی مانند بهداشت و خدمات  گذاري نامناسب در زیرساخت کشند و سرمایه می

).UN Women, 2015: 1(کند  اجتماعی عمالً آن را تشدید می

گویاي بکـارگیري مفـاهیم متعـدد و تشـابه      »توانمندسازي زنان«بر ادبیات  مروري

. زیادي است که در رابطه با چارچوب مفهـومی ایـن پدیـده و تعریـف آن وجـود دارد     

ظرفیـت و توانـایی   ، قـدرت کنتـرل بـر زنـدگی خـود و منـابع      ، مفاهیمی نظیر انتخـاب 

ود دو مفهـوم مشـترك تقریبـاً در    آن چه بارز است وجـ . اند از آن جمله.... گیريتصمیم

منـابع و  : اسـت  »توانمندسـازي «تمام تعاریف و مفاهیم به کار گرفتـه شـده در جریـان    

، اشتغال و عاملیت هستند؛ خودبـاوري ، عوامل توانمندساز مانند آموزش، منابع. عاملیت

  ).336-1386:337شادي طلب وهمکاران، (احترام و اتکاي به خود است

توسط محمود کتابی وهمکاران برروي عوامـل موثربرتوانمندسـازي    تحقیقی کهدر

است که افزایش سـطح تحصـیالت، بهبـود وضـع     شده نشان داده  ،زنان صورت گرفت

حذف باورهـاي  وبازارکارحق مالکیت قانونی، رفع تبعیض ازسالمت، برخورداري از

ـ دارثرؤافزایش توانمندي زنان نقش مدر ،سنتی اصـلی  ، راهکـار مشـارکت «تحقـق  . دن

به این امر توجه کرده است که زنان به عنوان عامـل مـؤثر در امـور    » توانمندسازي زنان

در  زنیـا مختلف کشاورزي، اقتصادي، اجتماعی و از نظر مشارکت نیروي انسانی مـورد 

اي که بدون کمک و مشارکت آنان، رسـیدن بـه    بیشترین سهم را دارند، به گونه ،جامعه

  . امري ناممکن استتوسعه اقتصادي 
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سارا النگه، یکی از نظریه پردازان در امور زنان، که معتقد است براي توانمندسازي 

رفـاه، دسترسـی، آگـاهی، مشـارکت و کنتـرل       :زنان باید پنج مرحله که به ترتیب شامل

  . طی کردرا د، نباش می

آمارتیاسن
1

ده است و در کتاب توسعه به مثابه آزادي فصلی را به زنان اختصاص دا 

هـاي سیاسـی قابـل    هاي اقتصادي و اجتماعی تا مشارکتنقش فاعلی زنان را از فعالیت

  ). 9-8: 1391کلدي و سلحشوري، (داند  تعمیم می

مالهاترا
2

کند که به وسیلۀ آن زنـان بـراي    توانمندسازي زنان را فرایندي تعریف می 

کنترل برانتخاب مستقل وحقوق خود براي شوند و از سازماندهی خودشان توانمند می

  . کنند گردد؛ دفاع می به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان میمنابع، که منجر

اگبومه
3

زنـدگی  کنترل بـر به معناي دستیابی بیشتر زنان به منابع وتوانمندسازي را 

شـود   هـا مـی  آنبه نفس بیشـتري در اعتمادکه موجب احساس استقالل وداندمیخود

  ). 1395:144و همکاران، اعظمی (

الزم به ذکر است که رویکرد توانمندسازي زنـان بـه عنـوان رویکـردي آمرانـه، از      

پندارد، مورد انتقـادات جـدي قـرار     بیرون که عاملیت زنان را نادیده و آنان را منفعل می

اگر چه برنامه توانمندسازي افراد و جوامع ). 120: 1393شفیعی و پورباقر، (گرفته است 

آن منجـر بـه   هاي اجتماعی است اما با توجه به اینکـه هـدف نهـایی   قلمرو حمایتدر

نیازمنـد طراحـی و اجـراي    هـاي فقرزدایـی   شود بنابراین موفقیـت برنامـه   فقرزدایی می

بخشـی و  هـاي بـین   هـا از طریـق همکـاري    برنامـه ایـن . هاي توانمندسازي است برنامه

گـذاري دف در تمـام سـطوح سیاسـت   ي هـ هـا  گـروه ذینفعـان و  فرابخشی و مشارکت

  . گیرد صورت میدهی و ارزشیابیگزارش، برداريبهره، نظارت، اجرا، ریزيبرنامه

                                               
1. Amartyasen
2. Malhatra
3. Egbome
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ضـروري جهـت فـرآهم آوردن    هـایی  توانمدسازي زنان مستلزم ایجاد زیرسـاخت 

، آموزشـی ، اقتصـادي ، سیاسی، ابعاد مختلف اجتماعیبسترهاي الزم براي رشد زنان در

راسـتاي بـه   هاي اجتمـاعی در ها در نقش آنتر ت هرچه بیشتر و فعالمشارکفرهنگی و

قـدرت انتخـاب و خودکفـایی در    ، دست آوردن قدرت و اقتدار در زمینۀ خودساختگی

در مقایسه  زنان). 1331: 1398نیاقی، (باشد  زندگی خود میزمینۀ کنترل بر ابعاد مختلف

وجـود دارد کـه فقـر را در بـین زنـان       روندي. کنند با مردان فقر شدیدتري را تجربه می

شـالچی و  (زنـان سرپرسـت خـانوار    دهد به خصوص در رابطه بـا افـزایش   افزایش می

  .)118: 1398عظیمی،

هدف پژوهش حاضر بررسـی رویکـرد فقرزدایـی برنامـه توسـعه ملـل متحـد       
1

در  

ن را در برنامه توسعه ملل متحد مشارکت فعال زنـا . باشد ایران میتوانمندسازي زنان در

هـا در ایـن    پیشـرفت  با وجوداما . و توانمندسازي مورد توجه قرارداده استکاهش فقر

 :ها براي توانمندسازي زنان باقی است که شـامل  طیف وسیعی از چالش ، همچنانحوزه

اسـت کـه مـانع از    ... دسترسی ناکاافی زنـان بـه منـابع اقتصـادي، اجتمـاعی و قـانونی      

المللی غالبـاً تعهـد   ان انسجام سیاسی در سطوح ملی و بینفقد. توانمندسازي زنان است

ول تحقـق حقـوق   ئها مسـ  درست است که دولت. کند براي مبارزه با فقر را تضعیف می

المللی، جامعه مدنی، مؤسسـات   هاي بین از جمله سازمان يعوامل دیگراما بشر هستند، 

کننـد   در فقـر زنـدگی مـی   هایی در مورد کسانی که ولیتئمسنیز،  ...ملی حقوق بشري و

رابطـه بـا   نقش و رویکرد برنامه توسعه ملل متحـد در که ضرورت دارد  بنابراین. دارند

هاي آن مـورد ارزیـابی    فقرزدایی و توانمندسازي زنان مورد بررسی قرار گرفته و چالش

  .قرارگیرد

  

  

                                               
1. United Nation Development Programme(UNDP)
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  رویکردحقوق بشري فقرزدایی برنامه توسعه ملل متحد-2

عدي است که فقدان اي چندب تصادي نبوده بلکه بیشتر پدیدهفقر موضوعی صرفًا اق

براي برخورداري از زندگی شرافتمندانه را شامل اي الزم هاي پایه درآمد و توانایی

حقوق بشري است فقر به خودي خود و در حقیقت یک عامل نگرانی فوري. شود می

هاي  ساز براي نقضهم پیامد موارد نقض حقوق بشر و وضعیتی توانمندکه هم علت و

تاکنون اقدامات متعددي  المللی بینبراي مقابله با این پدیده در سطح ملی و  .دیگر است

اصول راهنما درباره فقر «تدوین و تصویب ، صورت گرفته که یکی از این اقدامات

. است 2012بشر سازمان ملل متحد در سال توسط شوراي حقوق"شدید و حقوق بشر

شدید از منظر حقوق بشر توجه شده و به مسئله فقرکه شده در این سند تالش 

این . به کشورها ارائه گردد ،راهکارهاي حقوق بشري براي مقابله با پدیده فقر شدید

دنبال ارائه راهکارهاي عملی به سیاستگذاران داخلی کشورها است تا به المللی بینسند 

براي ) هاي ریشه کنی فقر ششامل تال(ایشان هاي عمومی تضمین نماید که سیاست

ایشان براي آنها در کنار تغییر در جایگاه اجتماعی و اقتصادي ،فقیرترین اعضاي جامعه

  .آوردمیاحترام نیز به همراه 

اساس حقوق کن کردن فقر نه فقط وظیفۀ اخالقی بلکه تعهدي حقوقی برریشه

کنی فقر بر مبناي اي ریشهرویکرد مبتنی بر حقوق بشر چارچوبی بر. الملل استبینبشر

رویکرد . دهد ارائه می ،شناسایی اشخاص دچار فقر شدید به عنوان دارندگان حق

 2012دسامبر  20در .گذارد و استقالل اشخاص فقیر احترام میبشري به منزلتحقوق

اي را درباره حقوق بشر و فقر شدید صادر  مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه

بشر را یک المللی اصول راهنما درباره فقر شدید و حقوقآن سند بیننموده که طی 

کنی آن هاي کاهش فقر و ریشه ابزار مفید براي کشورها در تدوین و اجراي سیاست

  ). 2012:اصول راهنما درباره فقر و حقوق بشر(دانست 

آزادانه و آگاهانۀ اشخاص ، رویکرد حقوق بشري فقرزدایی بر مشارکت فعاالنه

تصمیمات و ، پایش و ارزیابی ،اجرا، چار فقر در تمام مراحل تدوین و طراحید



  

  

  

  

199     ...نقش برنامه توسعه ملل متحد در فقرزدایی با تاکید بر 

رویکرد کاهش فقر . نماید هاي مؤثر بر زندگی آنان در فرایند فقرزدایی تأکید می سیاست

بشر تشویق همه بازیگران براي اتخاذ رویکردي مبتنی بر حقوقبرنامه توسعه ملل متحد

رفیت ظوزش، مشارکت، دسترسی به عدالت، افزایش در برنامه فقرزدایی از طریق آم

کن تالش برنامه توسعه ملل متحد براي ریشه ).UNDP, 2003(باشد  دموکراتیک می

این . گیرد صورت می... و ها، جامعه مدنی کردن فقر، از طریق افزایش ظرفیت دولت

یک محیط مناسب  هاي توسعه، براي ایجاد برنامه با قرار دادن مردم در مرکز تمام فعالیت

 ,UNDP(نماید ها براي دستیابی به یک زندگی امن تالش می براي توانمند کردن انسان

1998 .(  

بشر و توسعه در حقیقت سیاست اعالم شده برنامه توسعه ملل متحد، ادغام حقوق

انسانی پایدار با یکدیگر است، زیرا این اعتقاد وجود دارد که در جهان امروز حقوق بشر 

این برنامه . کنند سعه پایدار به هم وابستگی متقابل دارند و یکدیگر را تقویت میو تو

هاي توسعه انسانی، مفهوم توسعه انسانی و  پس از دهه نود میالدي با ارائه گزارش

هاي  توسعه انسانی پایدار را مطرح ساخت و با طرح ادغام حقوق بشر در کلیه فعالیت

همچنین به (34-33: 1388خرازي،.) اظ نمودسازمان ملل متحد این امر را لح

هایی را براي مقابله با فقر انجام  کند تا استراتژي کشورهاي در حال توسعه کمک می

هاي اقتصادي و منابع و متصل شدن به خط  دهند و این کار را با دسترسی به فرصت

این . دهد م میهاي مبارزه با فقر، انجا مشی و اهداف کشورهاي پیشرفته در مورد برنامه

هایی را در سطح کالن در مورد اصالحات تجاري، تشویق به  سازمان همچنین فعالیت

هاي جهانی  گذاري خارجی و معاف از مالیات با این هدف که افراد فقیر از برنامه سرمایه

هاي مربوط به توسعه، ارتقاي  در سطح جهانی، از پروژه. دهد شدن نفع ببرند، انجام می

هاي مردم نهاد، همکاري بین  در پیشرفت و آبادانی کشور، ایجاد سازماننقش زنان 

هاي  کند و در این راستا، با رهبران و دولت هاي خارجی حمایت می ها و وام دولت

هایی را براي توانمند شدن افراد براي ایجاد شغل و  کند تا فرصت محلی همکاري می

  ). 3: 1392حاج احمدي،(بهبود وضعیت اقتصادي فراهم آورد 
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هاي ملی و  بهبود ظرفیت: برنامه کاهش فقر برنامه توسعه ملل متحد عبارتند از

هاي اجتماعی و اقتصادي در سطح  اي در جهت کمک به نهادینه کردن سیاست منطقه

رفاه  ت وهایی براي ترویج رشد اقتصادي فراگیر، توسعه انسانی پایدار کالن و برنامه

بایستی بیشتر قشر در  بر همین اساس می. گیري از فقراجتماعی و اقتصادي و پیش

که منجر به توسعه ملی ... هاي آموزش و پرورش، بهداشت و معرض خطر فقر در برنامه

همچنین خروجی این برنامه فقرزدایی افزایش ظرفیت . د، مشارکت داده شوندنشو می

هاي  توسعه قابلیتریزي، سازي برنامههاي مربوطه براي هماهنگی و یکپارچه سازمان

هایی براي بهبود دسترسی به آموزش عمومی با کیفیت، بهداشت  اجتماعی، برنامه

هاي غذایی مطلوب و خدمات، از جمله براي  عمومی، امنیت اجتماعی و برنامه

  ).UNDP, 2012-2016: 8(هاي در معرض خطر، افزایش یافته است  گروه

ده برنامه توسعه ملل متحد در هاي توانمندسازي زنان برعه بخشی از پروژه

سازمان ملل متحد نیز در بحث توانمندسازي زنان  .کشورهاي در حال توسعه گذاشته شد

برابر و توانایی براي گیري، دسترسی به منابع و فرصتهاي حق تصمیم: به عواملی چون

د و کن المللی تأکید می تاثیرگذاشتن بر تغییرات اجتماعی، اقتصادي در سطح ملی و بین

ایجاد رفاه :براي توانمندسازي زنان باید پنج مرحله زیر را طی کرد از جملهعقیده دارد

برنامه  .)51: 1394نجفی و وصال، (نسبی، دسترسی به منابع، آگاهی، مشارکت و کنترل

هاي مربوط به توسعه، ارتقاي نقش زنان در  توسعه ملل متحد در سطح جهانی، پروژه

هاي خارجی را  ها و وام هاي مردم نهاد، همکاري بین دولت سازمانپیشرفت کشور، ایجاد 

برنامه توسط طرح مدیریت سیاست اقتصادي و جنسیت جهانی. مورد حمایت قرار داد

هاي  اي به ترکیـب دیدگاه هاي منطقه همکاريطراحی شد تا از طریقتوسعه ملل متحد 

  ).115: 1396ي، ابدي و تسخیر(جنسیتی با چارچوب توسعه ملی بپردازد 

اي  ایران و مجموعه سازمان ملل متحد سند جدید چارچوب همکاریهاي توسعه

.کردندامضاء1400تا 1396سازمان ملل متحد را براي دوره
1

این سازمان توانایی  

                                               
1400-1396اي سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمی ایران  هاي توسعه وب همکاريچارچ- 1



  

  

  

  

201     ...نقش برنامه توسعه ملل متحد در فقرزدایی با تاکید بر 

ها و سایر نهادهاي حکومتی براي ترویج اصالحات قانونی و  استفاده از مشارکت دولت

ري براي توانمندسازي زنان را دارد و از طریق تشکیل جامعه سیاسی و رفع موانع ساختا

گذاري هاي زنان و بازیگران غیردولتی براي مشارکت در فرایند سیاست مدنی و گروه

ساالنه توسعه انسانی فرصت اصالحات سیاسی و  هاي استفاده نموده و از طریق گزارش

برنامه توسعه ملل متحد از . مایدن تغییرات در هنجارها و رفتارهاي اجتماعی را فراهم می

هاي شرکاي ملی براي افزایش پاسخگویی به حمایت اجتماعی از زنان، ترویج  تالش

کند  شایستگی زنان و اصالحات قانونی براي دسترسی زنان به منابع حمایت می

)UNDP, 2017:5 (زنان به عنوان ، هاي توسعه انسانی سازمان ملل بر اساس شاخص

قربانی و همکاران، (.شوند مهم توسعه یافتگی کشورها تلقی میايه یکی از شاخص

1398 :61.(  

برنامه توسعه ملل متحد از توانمندسازي زنان در فاجعه و خطرات از طریق 

. کند بودجه حمایت میهاي کاهش خطر و همچنین در چارچوب تأمین مالی و برنامه

هاي  ها و استراتژي ها، برنامه ستگیري، سیا همچنین مشارکت زنان را در روند تصمیم

برنامه ). UNDP, 2017: 14(. نماید کاهش خطر و ریسک بحران و فاجعه تقویت می

مشارکت برابر فرصتی براي  ،توسعه ملل متحد از طریق تقویت حکومت دموکراتیک

همچنین با حکمرانی دموکراتیک . توانمندسازي و پیشبرد حقوق زنان ایجاد کرده است

گیري و  از پاسخگویی و ارائه خدمات بهتر و ترویج مشارکت زنان در تصمیماطمینان 

  . )UNDP, 2017: 27-9(یابد پذیري در برابر توانمندسازي زنان افزایش میانعطاف

راهکارهایی که در گذشته در رابطه با مبارزه با فقر زنان مطرح بودند، بیشتر بر 

شتند و ارائه خدمات رفاهی مانند بهداشت هاي مادري و خانه داري زنان تمرکز دا نقش

دادند، اما در پی عدم توفیق این رویکردها در مبارزه  و تغذیه را در راهکارخود قرار می

گیري رویکردي نوین باعنوان رویکرد هاي اخیر شاهد شکل با فقر زنان در سال

وجه به این رویکرد ت. ایم هاي اجتماعی بوده گذاريتوانمندسازي در عرصه سیاست

توانند زندگی خود  هاي سنتی زنان را کنار گذاشته و آنان را به عنوان افرادي که می نقش
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را اداره نمایند در نظر گرفته و در پی تأمین مکانیزم هاي الزم در راستاي توانمندسازي 

توفیقیان فرو (باشد  هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آنان می زنان و احیاي نقش

هاي موفق و جهانی  برنامه توسعه ملل متحد، به معرفی نمونه) 90: 1395همکاران، 

هاي راهبردي ملی کاهش فقر، به  پردازد و در تدوین برنامه هاي فقرزدایی می برنامه

  ). UNIC, 2013: 6(رساند  یاري می ها دولت

: براي توانمندسازي زنان عبارتند ازاي برنامه توسعه ملل متحد ماده 7دستورکار 

ویت امنیت زنان در بحران، گسترش شهروندي، مشارکت زنان، حل نیازهاي تق

ها به منظور تسهیل مشارکت فعال زنان در  منحصربه فرد زنان، تقویت سازمان

هاي  ها، ارتقاي حمایت اجتماعی و معیشت گیري اري عمومی و تصمیمذگسیاست

ندهاي دولتی، کمک به سازي و ارتقاي پاسخگویی درون نهادها و فرایپایدار، ظرفیت

توجه به نیازهاي  و بندي و تخصیص منابع مالی، کاهش آسیب پذیريهماهنگی، بودجه

 15. دهد این برنامه براي توانمندسازي زنان منابعی را تخصیص می. کارآفرینان زن

اختصاص داده  2014-2017ریزي استراتژیک درصد از منابع سازمان براي دوره برنامه

هاي صلح به نیازهاي  از بودجه برنامهدرصد 15کم دستوه بر این عال. شده است

 2014-2017میلیون دالر براي برنامه  2/10. خاص زنان اختصاص داده شده است

یکی از  ).UNDP: 2017: 21(برنامه توسعه ملل متحد اختصاص داده شده است 

توانمندسازي زنان بحث  ،هاي مهم حوزة توسعۀ انسانی برنامه توسعه ملل متحد برنامه

  .)163: 1393احمدي و همکاران،(باشد  می

  

  برنامه توسعه ملل متحد وتوانمندسازي زنان -3

رویکرد حقوق بشري بر اهمیت مفاهیمی مانند نفع عمومی و مسولیت هاي 

ي ذي نفعی که یا مشارکت ها گروهتمام «در رویکردهاي مشارکتی . مشترك تأکید دارد

الستون(شوند میدرنظر گرفته » پذیرند تأثیر میمستقیممستقیم دارند یا غیر
1

 ،

                                               
1. Alston



  

  

  

  

203     ...نقش برنامه توسعه ملل متحد در فقرزدایی با تاکید بر 

برنامه توسعه ملل متحد در این راستا به توانمند سازي زنان با تأکید بر ) 210:1397

پردازد براي این که  رد، میرویکرد فقرزدایی از طریق بسیج اجتماعی و اعتبارات خُ

سؤلیت خود را در قبال حقوق بشر به ها، مؤسسات، نهادها و جوامع بتوانند م افراد، گروه

اعتبارات خرد با نفوذ در ابعاد . انجام رسانند، باید از توانایی الزم برخوردار باشند

مختلف زندگی زنان و کمک به بهبود زندگی تعداد زیادي از آنها، جایگاهی ویژه را به 

جه زنان فقیر رد متومنابع مالی خُهاي برنامه، اغلب کشورهاو درخود اختصاص داده 

روشی براي تأمین ،رد براي زنان فقیر و نیازمندانبه این ترتیب که تأمین مالی خُ. است

بسیاري از مطالعات . هاي کم درآمد است و گسترش حقوق و خدمات براي خانواده

اند که چگونه دسترسی به خدمات مالی شرایط زنان  ی و کیفی ثابت کردهوتحقیقات کم

رد منجر به افزایش دسترسی زنان به اعتبارات خُ.بخشد جامعه بهبود میرا در خانواده و

ارتقاء جایگاه زنان در مشارکت ، هاي اطالعات بازار دسترسی به شبکه، زنانسطح درآمد

هاي خانوار و  ي در مورد هزینهگیر تصمیممشارکت آنها در افزایش، اقتصادي خانواده

معاونت (شود  ها در خانواده و جامعه می آن بهبود دیدگاه عمومی زنان در مورد نقش

 ،توانمندسازي و ارتقاء ظرفیت). 168: 1395امور زنان و خانواده ریاست جمهوري، 

این منابع به طور سنتی شامل . باشد براي اقدام مربوط به دسترسی و کنترل منابع می

، )و نظایر آن ها و دانش تخصصی، توان انجام کار، اختصاص زمان مهارت(منابع انسانی 

ها و دیگر ابزارهاي سخت افزاري و نرم  وري و تجهیزات، زیرساختامنابع مالی، فن

  . شوند می) ترتیبات اداري و نهادي(افزاري و نیز منابع سازمانی 

مشارکت، ابزار و هدف . ریزي استاطالعات، یکی دیگر از عناصر کلیدي فرایند برنامه

ن اطالعات بین صاحبان حق و مسؤلین الزمه این امر برنامه ریزي است و برقراري جریا

هاي  در عین حال، آموزش براي افزایش توان علمی تحلیل اطالعات و ارتقاء ظرفیت. است

همچنین براي . گیري در میان دست اندرکاران، الزمه این رهیافت است براي تصمیم ،الزم

در مهارت آموزي و ارائه  اقدام مبتنی بر رهیافت حقوق بشر، همیاري و توانمندسازي

حال این موارد گفته شده را ). 319- 320: 1390مصفا و همکاران، (خدمات ضروري است 

  :دهیم در رویکرد توانمندسازي برنامه توسعه ملل متحد مورد بررسی قرار می
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اصل بنیادین بسیج اجتماعی این است که فقرا باید خود راه حل مشکالت ناشی  

رد و یا تأمین هر چند مدل اعتبارات خُ. ها را به کار گیرند یی و آناز فقرشان را شناسا

رد بیش از سه دهه سابقه داشته و در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مالی خُ

رد، که در آن تجربه شده است ولی مدل ترکیبی بسیج اجتماعی و اعتبارات خُ

و تالش کشورهاي 1990شود، به دهه  اصل اساسی محسوب می ،سازماندهی فقرا

در حالی که مدل اعتبارات . گرددمیجنوب آسیا براي کاهش فقر در این کشورها بر

مدل  ،کند رد به تأمین مالی فقرا و تدارك سازوکارهاي نهادي پایداري آن تأکید میخُ

بسیج اجتماعی قبل از هر چیز به سازماندهی و توسعه سازمانی فقرا، تأمین مالی و 

تر به معناي  بسیج اجتماعی که در مفهوم وسیع. دهد ي آنان اهمیت میها توسعه مهارت

باشد،  کنند برمبناي اهداف ویژه می سازماندهی افرادي که در اجتماع همانندي زندگی می

اي  هاي به لحاظ حاشیه فرآیندي پویا، مشارکتی و مقتدر شدن افراد به ویژه فقرا و گروه

سیاسی و اقتصادي آنان در یک شیوه پایدار فرهنگی  –به منظور ارتقاء اجتماعی

  . شود محسوب می

هاي  اي در بخش مدل ترکیبی برآن است که هر برنامه فقرزدایی و هر ابتکار توسعه

مختلف اقتصادي و اجتماعی بدون درگیري و مشارکت اجتماع شانس کمی براي 

 ،بارزه با فقرهاي گذشته جهت م قابل ذکر است که در بسیاري از تالش. موفقیت دارد

گیرندگان یا عامالنی که  افراد فقیر به عنوان هدف مدنظر بودند و به آنان به عنوان تصمیم

هاي مناسب بتوانند به بهبود اوضاع خود کمک کنند،  در صورت داشتن انگیزه و مهارت

اما رهیافت بسیج اجتماعی معتقد است تنها راه براي غلبه بر مشکالت . شد نگریسته نمی

ها  ها، اجراي آن هاي اجتماعی، پیشبرد طرح ها شرکت مستقیم آنان در تدوین سیاستآن

این رهیافت داراي هدف دوگانه . باشد آنها میدر سطح جامعه و تقسیم منابع حاصل از

ارتقاي میزان رشد و برابري و در عین حال تضمین توسعه فرآیندهاي دموکراتیک در 

  . باشد هاي مردم می میان توده
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هاي فقرزدایی، فقرا به عنوان یکی از شرکاي  نابراین بر طبق این رهیافت در برنامهب

براي کاهش فقر، فقرا . اصلی باید عامل فقرزدایی باشند نه صرفًا خدمات دریافت کنند

بایستی توانمند شوند تا از فقرخودشان بکاهند و به این دلیل نیاز به ابزارهایی دارند تا 

محمد علی فرزین مدیرگروه فقرزدایی ). 1391امینی، (ر بپردازند خودشان به کاهش فق

برنامه توسعه ملل متحد الگوي فقرزدایی را به «: دارد برنامه توسعه ملل متحد، بیان می

میالدي به عنوان الگوي  1999الگوي بسیج اجتماعی در سال . کند کشورها معرفی می

ی مثل پاکستان، بنگالدش، نپال، تانزانیا در کشورهایودشکارآمد براي فقرزدایی معرفی 

  . نیز در ایران معرفی گردید 1379و مکزیک به صورت گسترده پیاده شد و در سال 

الگوي بسیج اجتماعی براي اولین بار به عنوان تکنیک فقرزدایی در سیستان 

آمد رود و پروژه منارید، کرمان، بم، لرستان به مورد اجرا دربلوچستان و سپس در حبله

. به کار گرفته شدو  –ترین آن پروژه ترسیب کربن در خراسان جنوبی است  که موفق-

الگوي فقرزدایی برنامه توسعه ملل متحد یک کار تکنیکی است، برنامه توسعه ملل 

آوري کرده، سپس از مردم هاي محروم را شناسایی و اطالعات جمع متحد مناطق و گروه

ها را از طریق ایجاد تعاون و  د کرده و این گروهبومی گروه یا بسیج محلی ایجا

هاي  این که چگونه فرصتو زایی هاي اعتبارات، آموزش کسب و کار و اشتغال صندوق

این یک سیستم است که نتایج . دهد آموزش می ،کسب و کار را خودشان ایجاد نمایند

برنامه توسعه ملل  .باشد هزینه و زود بازده میآورد و در عین حال کم عالی به بار می

متحد در بحث فقرزدایی الگوي بسیج اجتماعی را معرفی نموده است و در معرفی این 

  ).1392فرزین، (».الگو موفق عمل نموده است

  

  هاي توانمندسازي و فقرزدایی برنامه توسعه ملل متحد در ایران برنامه -4

آمیز یک پروژه  برنامه توسعه ملل متحد در این راستا، پس از اجراي موفقیت

اي در استان سیستان و بلوچستان با هدف ایجاد اشتغال و  آزمایشی فقرزدایی در ناحیه

اي و  کاهش فقر با تقویت نهادهاي محلی به ویژه زنان و ارائه آموزش حرفه
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هاي وام خودگردان،  رد و صندوقهاي اعتبارات خُ توانمندسازي آنان با استفاده از روش

پرداخته است که از اجراي پروژه مزبور  »توسعه منطقه محور«اي با نام به تدوین برنامه

  ).UNIC, 2013: 6(نماید  تر در چندین استان محروم دیگر حمایت می در مقیاسی وسیع

  

اي ناحیه/ اي طرح توسعه منطقه-4-1
1

  

ار برنامه توسعه ملل متحد در ایران، برنامه توسعه ناحیه مدار را به عنوان برنامه پاید

هدف این اقدام حمایت از این فرایند با استفاده از معرفی . کاهش فقر ارائه کرده است

مدار به عنوان روشی براي کاهش فقر، توسعه رهیافت یکپارچه مشارکتی و جامعه

. هاي کشور است اقتصادي، حفاظت محیط زیست و ایجاد اشتغال در مناطق و استان

ه مشترك با مشارکت برنامه توسعه سازمان ملل متحد برنامه توسعه ناحیه مدار یک برنام

ها  این استان. و دولت ایران براي کاهش فقر و توسعه پایدار در چند استان کشور است

فارس، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، کرمانشاه، خراسان، سیستان و : عبارتند از

سعه پنج ساله این است هاي تو فرض اصلی این برنامه و قانون برنامه. بلوچستان و یزد

سازي توسعه اقتصادي ها در حین تمایل به بیشینه که مقامات کشور، مناطق و استان

مند به همتعهد به کاهش فقر و توسعه پایدار، هدایت منابع به مناطق محروم و عالق

هاي فقیر در فراگرد اصالحات ساختاري و گذار اقتصادي  پذیري گروهکاهش آسیب

ن راستا فرایند نهادینه سازي تمرکززدایی و توسعه محلی را دنبال هستند و در ای

  . کنند می

هاي عملی براي  محور از بهترین تجربهبراي تحقق این اهداف، توسعه ناحیه

پذیري اجتماعی، ارتقاء برابري، بهبود افزایش مشارکت محلی، درآمدزایی، مسؤلیت

توسعه در پاسخ به نیازهاي متغیر  توانمندسازي توده مردم براي مدیریت و اثربخشی

برنامه توسعه ملل متحد به دولت جمهوري ). 184: 1384عرب مازار، (کند  استفاده می

                                               
1. Area Based Development (ABD).
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ها در زمینه کاهش فقر  اسالمی ایران در تدوین یک راهبرد ملی شامل بهترین روش

در این راستا این برنامه یک الگوي موفق جهانی را به صورت طرح . رساند یاري می

رد در دو منطقه از سیستان و اهش فقر از طریق بسیج اجتماعی و اعتبارات خُک

  ). 8: 1384جباري، (ترین مناطق ایران است ارائه داده است  بلوچستان که از محروم

اي  برنامه توسعه«هزار زن سرپرست خانوار  5برنامه توسعه ملل متحد براي 

هاي ایجاد  تان و بلوچستان، همچنین طرحاستان سیسرا در شیرآباد زاهدان در» اي منطقه

واحدهاي آموزشی جامعه محور به وجود . رد را ارائه داده استشغل و اعتبارات خُ

کمک معلم زن آموزش دیدند تا این واحدها در سیستان و  300معلم و  300اند و  آمده

ه طرح توسع .)UNIC, 2013(ها بکار گرفته شوند استانبلوچستان عالوه بر سایر

  :اي برنامه توسعه ملل متحد دو دستاورد اصلی داشت منطقه

تقویت و توانمند سازي اجتماعات محلی براي ارتقاي اقتصادي و اجتماعی با . 1

  .تکیه بر مدیریت منابع و کاهش اثرات منفی زیست محیطی و طبیعی

تان ارتقاي نهادهاي پشتیبان توسعه پایدار و ایجاد کننده اشتغال در سطح شهرس. 2

).41: 1385گزارش میزگرد فقرزدایی از طریق توانمندسازي اجتماعات محلی، (و استان 

شاخص و معیارهاي سنجش موفقیت برنامه در ارتباط با راهبردهاي طرح عبارتند 

افزایش درآمد واقعی خانوار، افزایش اشتغال در سطح محلی، بخش و شهرستان، : از

هاي  هاي هدف، افزایش تعداد تشکل ها در گروه آن به کارگیريهاي نو و ارتقاي مهارت

 .هاي اجرا شده توسط جوامع هدف ها، تعداد پروژه اي آن محلی و همکاري شبکه

شناسایی : ند ازا هاي محلی عبارت سازي تشکل ترکیب و ترتیب راهکارهاي ظرفیت

ي عمومی ها ها، آموزش دهی آن ها و سازمان بندي گروه محروم، دستههاي فقیر و گروه

اي براي  هاي خاص وحرفه براي افزایش توان فکري و سالمت فردي و جمعی، آموزش

ها و  تقویت خالقیت، طراحی، تولید، اشتغال، بازاریابی وکارهاي جمعی، پروژه

گزارش میز گرد فقرزدایی (سازي و ارتباطات  رد، شبکهنویسی، اعطاي اعتبارات خُ پروژه

اي  هاي منطقه براي کاهش نابرابري). 42: 1385ت محلی، از طریق توانمندسازي اجتماعا
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ها به  و بهبود برابري بین اقشار مختلف اجتماعی باید تعداد بیشتري از این نوع برنامه

  ).266: 1384، عرب مازار(اجرا درآید 

  

صندوق توسعه پایدار و خانواده بـراي افـزایش توانمندسـازي زنـان از     -4-2

  طریق توسعه مشارکت

هدف این صندوق . تأسیس شد 1378ق توسعه پایدار و خانواده در سال صندو

هاي  کاهش فقر از طریق توسعه مشارکت و دخالت مستقیم زنان در اقتصاد خانواده

رد در توسعه پایدار براي تقویت نظارت در سطوح کالن و خُ. ناتوان و کم درآمد است

هاي غیردولتی،  ی سازمانها، نقش آفرین هاي مشارکتی در تکامل استراتژي روش

تمرکززدایی در مدیریت اجرایی با مشارکت دادن شوراهاي محلی و حق اطالع رسانی 

اقدامات صندوق توسعه پایدار و خانواده براي توان . یابی بسیار مهم هستندو اطالع

چنین اقداماتی . افزایی زنان با استفاده از راهبرد توسعه مشارکتی تحسین برانگیز است

هاي این صندوق اولویت  در برنامه. اثربخشی در سطح کالن تقویت شوندد به منظوربای

سرمایه اولیه در قالب اعتبارات خرد . شود هاي نیازمند زن سرپرست داده می به خانواده

اي را ایجاد و روند توسعه را تجربه  شود تا شغل ساده هاي نیازمند داده می به خانواده

  . کنند

هاي اجرایی و  هاي آموزشی، پروژه هاي متنوعی نظیر دوره یتاین صندوق فعال

این سازمان غیردولتی . انجام داده استرا ها براي دستیابی به اهداف خود گزارشانتشار

این کتاب استراتژي مشخصی را . کتابی را با عنوان به سوي توانمندي چاپ کرده است

رد و فقر، تخصیص اعتبارات خُهاي کاهش  براي کلیه کسانی که به نوعی با سیاست

به توصیه این سازمان . کند هاي کوچک درآمدزا در ارتباطند فراهم می ایجاد فعالیت

هاي  ایجاد سازمان(بسیج اجتماعی : غیرانتفاعی، سه رکن توسعه مشارکتی عبارتند از

ز یک سازمان مردمی معموالً گروهی متشکل ا. ها و ایجاد سرمایه ، ارتقاء مهارت)مردمی
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هر . کنند و نیازهاي اساسی مشترك دارند نفر است که در یک محل زندگی می 25یا  20

شود تا در  هاي محلی آشنا می ها و ظرفیت عضو این سازمان مردمی معموًال با توانایی

  . هاي مشترك براي حل مشکالت مشارکت کنند گیري فرآیند تصمیم

ریزي کشور، برنامهو ن مدیریت با حمایت دفتر برنامه توسعه ملل متحد و سازما

خانوار  400اي را به منظور بهبود شرایط زندگی  صندوق توسعه پایدار و خانواده پروژه

سازمان  15. در منطقه شیرآباد و روستاي دهان در سیستان و بلوچستان به انجام رساندند

 4/30ها  ناین سازما. ها به وجود آمدند عضو در دو منطقه اجراي پروژه 400مردمی با 

هاي مردمی در شیرآباد و دهان در کل  نفر از سازمان 98. اند میلیون ریال پس انداز کرده

میلیون ریال از این وام در قالب  6/59حدود . اند میلیون ریال وام دریافت کرده 8/216

خیاطی، : ی از جملهکارهایها به شروع  این وام. اقساط ماهانه بازپرداخت شده است

دوزي، گلدوزي، سفالگري، آرایشگري و دوزي، لحافبافی، سوزني، قالیگوسفنددار

 78دهد که  گزارش ساالنه پروژه اخیر نشان می. ندافروشندگی لوازم یدکی کمک کرده

به طور  1381نرخ بیکاري در سال . اند بیکار بوده 1380درصد مردم در شیرآباد در سال 

  ).کاهش در یک سال درصد 20(درصد کاهش یافت  58ناگهانی به 

زن در شیرآباد از  210حدود . بسیج اجتماعی مردم یکی از اهداف اصلی پروژه بود

هاي  عالوه بر کالس. اند هاي متعدد شرکت کردهزمان پیوستن به برنامه در کالس

هایی در نحوه نگارش نامه و مکاتبات با  ها، آموزش سوادآموزي و آموزش مهارت

گزارش میز گرد فقرزدایی از طریق . (یسی برگزار شده استمراجع رسمی و پروژه نو

هایی که افراد مختلف در  دیدگاه) 266-1385:208توانمندسازي اجتماعات محلی، 

این صندوق، سازمان مدیریت را که ی یها دهد تالش اند نشان می مورد پروژه ارائه کرده

اند در توان افزایی زنان  ر بستهو برنامه ریزي کشور و دفتر برنامه توسعه ملل متحد به کا

بنا به اظهار پروین معروفی، مؤسس صندوق توسعه پایدار . در شیرآباد موفق بوده است

و خانواده و مدیر اجرایی پروژه، این پروژه در توان افزایی زنان نیازمند هم در ابعاد 

ده دولت ایران مجید یارمند نماین. العاده موفق بوداقتصادي و هم از جنبه اجتماعی فوق
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این «:گوید و مدیر برنامه پایلوت برنامه توسعه ملل متحد در شیرآباد و دهان ایران می

هایی کمبود اعتبار  العاده مفید است، زیرا هرچند که براي چنین برنامهپروژه براي ما فوق

موخته هاي آ اکنون ما برخی از این درس. نداریم، اما اصالً این نوع دانش فنی را نداشتیم

هاي دیگري که برنامه توسعه ملل متحد مشارکت ندارد  شده در این پروژه را در پروژه

  . »بریم به کار می

بنا به اظهار فردریک النیز نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، رهیافتی با 

رویکرد جنسیتی در یک جامعه مردم ساالر صورت گرفت و در مدت کوتاهی تحول 

تجربه شیرآباد به عنوان یک مدل کوچک این . در معرفت کارگروهی ایجاد کرد بزرگی

را در مناطق ترهاي موفق امکان را براي مقامات کشوري فراهم کرد که بیاموزند و تجربه

دالر انجام  150000ها در یک پروژه با اعتبار  گیرند و همه این فعالیتدیگر به کار

ما «: گوید هاي توسعه ملل متحد می زدایی وقت برنامهمحمدعلی فرزین مدیر فقر. گرفت

ازمناطق کوچک شروع کردیم، نتایج را ارائه دادیم و مایلیم آن را به پروژه گسترده 

»ها گسترش دهیم توانیم منافع این برنامه را به بسیاري دیگر از خانواده ما می. تبدیل کنیم

  ).209-210: 1385جتماعات محلی، گزارش میزگرد فقرزدایی از طریق توانمندسازي ا(

  

  برنامه توسعه ملل متحد و توانمندسازي زنان1طرح ترسیب کربن -4-3

یکی از اهداف پروژه ترسیب کربن، ارتقاي اجتماعی، اقتصادي از طریق 

مد زنان و مردان عنوان شده که ظاهرًا در زندگی زنان محل، آزایی و افزایش دراشتغال

از دالیل موفقیت این پروژه، هدف توانمندسازي زنان اعالم شده  تأثیر داشته و نیز یکی

این پروژه با هدف ترسیب کربن اتمسفر در مناطق خشک و نیمه خشک و بهبود . است

گیري از مردم وضعیت اقتصادي و اجتماعی مردم محلی آغاز شده و رویکرد آن بهره

حسین آباد غیناب پروژه ترسیب کربن دشت . براي حفاظت از منابع توسعه است

                                               
1. Carbon Sequestration Project (CSP)



  

  

  

  

211     ...نقش برنامه توسعه ملل متحد در فقرزدایی با تاکید بر 

سربیشه
1

کار مشترك دولت ایران،  ،المللی ترسیب کربنپروژه مشارکتی بین ، بخشی از

فال سلیمان و (برنامه توسعه ملل متحد و تسهیالت زیست محیطی جهانی است 

این پروژه بر بسیج و توانمندسازي جامعه محلی به عنوان ابزار ) 2، 3: 1389همکاران، 

  . هاي اقتصادي تکیه دارد مراتع و فعالیتاساسی براي مدیریت 

گروه توسعه  39از مهمترین دستاوردهاي پروژه بسیج جوامع محلی، تشکیل 

روستا، ایجاد مشاغل جدید به عنوان جایگزین غیر وابسته به  25روستایی در 

هزار هکتار از مراتع تخریب شده منطقه، بهبود  10برداري از زمین، احیاي بیش از بهره

کیلوگرم ترسیب کربن در هکتار در سال  1430ص توسعه انسانی، رسیدن به رقم شاخ

مرحله اول که ) 2: 1391یاري، (باشد می هاي شدید در منطقهوجود خشکسالی اب 1388

از اهداف . ادامه داشته است 2012مرحله دوم آن تا سال  و 2008این پروژه در سال 

روشی براي مدیریت مشارکتی منابع و سطح  دستیابی بهتوان به  میعمده این پروژه 

محلی مشارکت مردم در احیا اراضی، بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی جوامع محلی 

مشارکت مردمی پایه محوري . اشاره کردو بهبود شاخص توسعه انسانی و کاهش فقر

مردان و زنان روستایی با فراگیري ) 7-4: 1391یاري، (پروژه ترسیب کربن است 

هاي آموزشی در مراحل مختلف بذرگیري، ایجاد نهالستان، کاشت و آبیاري  رهدو

  . مشارکت فعال داشتند ،عرصه احیاي مراتعدرختان در

هاي مختلفی را نیز با کمک مردم منطقه بنیاد  همکاري ،همگام با این مسئله، پروژه

هاي زنان و مردان  یتاز عالیق، نیازها و اولو گیري بنابراین هدف دیگر پروژه بهره. نهاد

هاي مشارکتی  در این خصوص در کنار سایر روش. در همه سطوح اجراي برنامه بود

ترین روش که به عنوان یک مکانیسم علمی، عملی، موفق و همگام با  معمول، اصلی

سازي و بسیج محلی مورد استفاده قرار گرفته ساختار اجتماعی منطقه به منظور ظرفیت

هاي توسعه روستاییاست، تشکیل گروه
2

فال سلیمان (رد هاي اعتباري خُ و صندوق

                                               
  .خراسان جنوبی -المللی ترسیب کربن دشت حسین آباد غیناب سربیشه پروژه بین - 1

2. VDG
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هاي اجرایی و  با هدف افزایش مشارکت روستاییان در فعالیت) 8: 1389وهمکاران، 

به عبارت دیگر، پروژه ترسیب کربن به دنبال توسعه جامعه از . باشد مالی پروژه می

محلی و دامداران و به  طریق خودیاري و بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعی ساکنان

هاي امرا  دنبال آن احیاي مراتع تخریب یافته و اعمال مدیریت پایدار و به کارگیري شیوه

 ،طبیعیهاي مادي و ها و کنترل سرمایه گیري معاش پایدار از طریق تمرکززدایی تصمیم

  ). 325: 1389،همکارانوحسن نژاد(باشد  توسط خود مردم می

هاي الزم و مرتبط اعم از  آموزش ،هاي توسعه لب این گروهمردان و زنان در قا

هاي متنوع شغلی که منجر به افزایش  هاي بهداشت محیط، تنظیم خانواده، آموزش برنامه

پس اندازهاي کوچک مردم فقیر روستایی در . شود را فرا گرفتند وري میبهره

پروژه موجبات رد مالی از سوي هاي خُ وام رد اعتباري با کمکهاي خُ صندوق

هاي جنبی متفاوت را فراهم آورد تا به تدریج مشاغل جایگزین تدارك دیده  اشتغال

در پروژه مشارکتی ترسیب کربن به مسئله فقرزدایی با هدف قرار دادن افراد کم . دنشو 

ها براي مداخله در امر  درآمد و فقیر و همچنین نقش زنان و توانمندسازي آن

ملکردهاي جدید اقتصادي و اجتماعی تأکید جدي شده است گیري و ایفاي ع تصمیم

گسترش قابل توجهی یافت و  ،هاي تولیدي از سوي این گروه طوري که فعالیت به

بازدیدهاي متنوعی از کارگاه تولیدي روستایی در سطح کشور براي آنان مهیا گردید تا با 

جدیدي و سپس کار هاي رسمی را دریافت نمایند شان، آموزش مندي توجه به عالقه

فال سلیمان و همکاران، (آغاز نمایند وخود به عنوان کارآفرین در منطقه فعالیت کنند 

1389 :9 .(  

با توجه به اهداف اقتصادي و اجتماعی مورد نظر در اجراي پروژه ترسیب کربن در

نتیجه مانیتورینگ یادشدهمنطقه 
1

دهد که به  هاي مورد بررسی نشان می براساس شاخص 

                                               
شود که به دنبال میزان  ها اطالق می ورینگ به نوعی از اطالعات حاصل از فعالیت پروژهاصطالح پایش یا مانیت - 1

.تحقق اهداف پیش بینی شده است
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اند که به شرح زیر قابل بیان  ها روند مثبت و قابل قبولی داشته طور کلی این شاخص

  :دنباش می

نرخ رشد جمعیت در طی سنوات مانیتورینگ : هاي اجتماعی رشد و بهبود شاخص

و پایش پروژه کاهش قابل توجهی داشته و میزان جمعیت شاغل نسبت به جمعیت فعال 

هاي جمعیت فعال، جمعیت شاغل،  مطالعه شاخص .منطقه روند افزایشی داشته است

این . دهد اي را در سه دوره نشان می نرخ سرباري و نرخ وابستگی تغییرات قابل مالحظه

  .باشد قابل مشاهده می 1تغییرات در جدول 

  

  پوشش پروژه ترسیب کربن زیرهاي  هاي اجتماعی آبادي بررسی تحوالت شاخص -1جدول 

  شاخص

  سال

جمعیت 

کل 

  )وارخان(

جمعیت 

  )نفر(کل 

نرخ 

رشد 

جمعیت 

  )درصد(

جمعیت 

  فعال

جمعیت 

  شاغل

نرخ 

  سرباري

نرخ 

  وابستگی

نرخ 

اشتغال 

  )درصد(

نرخ 

  بیکاري

  )درصد(

قبل از 

شروع 

پروژه 

)1382(  

358  1760  -  962  321  9/4  82/0  4/33  9/15  

1385  421  2105  6/4  1197  434  8/4  75/0  2/36  6/15  

1386  466  2179  5/3  1247  570  8/3  74/0  7/45  1/15  

1387  469  2206  2/1  1289  616  6/3  71/0  7/47  9/14  

  1387، 1386، 1385مطالعات پایش و مانیتورینگ پروژه ترسیب کربن، : منبع 

  

هاي  یکی از فعالیت :رد اعتباريهاي خُ هاي توسعه روستایی وصندوق گروه

صورت گرفته حمایت ازمحلی  مشارکتی مهم که با بسیج و توانمندسازي جامعه

که حاصل (رد اعتباري هاي خُ هم پیوسته در روستاها و صندوقهاي اجتماعی به گروه
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بوده است که این مسئله از ابعاد اجتماعی، ) باشد انداز درون گروهی اعضا میپس

جلب مشارکت زنان از نکات بارز این . باشد اهمیت می دارايانسانی، مالی و محیطی 

اند بلکه با تشکیل  هاي توسعه متشکل شده که نه تنها در گروه باشد حرکت می

هاي اعتباري خاص خود و یا مختلط با مردان نقش مهمی را جهت همیاري در صندوق

اولویت این . اند عهده گرفته طبیعی به هاي مستقیم یا غیرمستقیم با احیاء منابع فعالیت

هاي اشتغال زا بوده  رونق فعالیتصندوق بر اقشار کم درآمد و زنان روستایی براي 

  . است

از...) کاري زنبورداري، بافندگی، قالیبافی، نهالمانند(هاي تولیدي  تعداد کل وام

هاي  رو رشد وام ازاین ،باشد مورد می 270رد اعتباري، خُ هاي صندوقسوي پروژه و

 33ي، مورد واگذاري وام تولید 270از مجموع . تولیدي روند مطلوبی داشته است

هاي  بدون شک تشکیل گروه. کم درآمد تخصیص یافته استدرصد به اقشار فقیرتر و

توسعه روستایی از مهمترین دستاوردهاي پروژه بوده است، چرا که مسلمًا این سرمایه 

هاي جمعی را دریابد پایدار خواهد ماند و  اجتماعی مهم چنانچه به تدریج اهمیت تالش

هاي توسعه در جدول  این روند تحوالت گروه. آینده ایفا کند تواند نقش مهمی را در می

پروژه ترسیب کربن با تشویق مردم و واگذاري تسهیالت : باشد قابل مشاهده می 2

هاي پاك مانند انرژي خورشیدي و گاز به جاي  خاصی اقدام به جایگزینی سوخت

ن مصرف گاز افزایش میزا. زا نموده استگیهاي فسیلی آلود استفاده از مراتع و سوخت

  ).15-1389:16فال سلیمان و همکاران، (یافته است 
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  هاي اجراي پروژه محاسبه شاخص توسعه انسانی و پارامترهاي آن در سال -2جدول 

  ).1389:17فال سلیمان و همکاران، (

  1387  1386  1385  1383قبل از   پارامتر

شاخص 

  باسوادي
276/0  287/0  385/0  413/0  

  358/0  341/0  338/0  327/0  مدشاخص درآ

شاخص امید 

  زندگی به
69/0  70/0  71/0  741/0  

شاخص 

  انسانی توسعه
431/0  441/0  478/0  504/0  

  1387، 1386، 1385مطالعات پایش و مانیتورینگ پروژه ترسیب کربن، : منبع

  

  المللی ترسیب کربن حسین آباد غیناب هاي پروژه بین هزینه -3جدول

درصد  )دالر(هاي مصوب  هزینه  )دالر(صی هاي تخصی هزینه
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140000  215000  355000  2433000  226479  469779  58  95  75/5  

  2003- 2009المللی ترسیب کربن  گزارش اجرایی پروژه بین: منبع

  

دهد که در بخش  نتایج بخش مانیتورینگ پروژه در سه سال پس از اجرا نشان می

بخش  هاي هدف صورت پذیرفته است و در اجتماعی رشد و بهبود نسبی شاخص
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اعتباري به تسهیالتهاي متنوع و هاي پروژه که در غالب آموزش اقتصادي با کمک

اندازي  هاي متنوع تولیدي را راه صورت وام انجام گرفته است، مردم روستایی فعالیت

هاي اقتصادي  هاي جنبی درآمدزا در کنار فعالیت اند که حاصل آن ایجاد شغل نموده

انسانی به عنوان پارامتر تلفیقی نیز نشان  شاخص توسعهرشد . ها بوده است اصلی آن

رشدي در این  ه باعث ایجاد روند روبهژهاي متنوع پرو دهد که در مجموع فعالیت می

تواند الگوي مناسب اجرایی در قالب  در نهایت این پروژه می. شاخص گردیده است

  ). 19-20: 1389ن، فال سلیما(توسعه همه جانبه روستایی در سایر نواحی کشور باشد 

ها نفر در جهان به واسطه تغییرات آب و هوا، درگیر مشکالتی نظیر  امروزه میلیون

کاهش درآمد، غذاي سالم، آب آشامیدنی بهداشتی وخسارات جانی و مالی ناشی 

حیات هزاران انسان به واسطه روزانه، سالمت و. ازخشکسالی و سیل و بیماري هستند

دراین . شود شده در محیط، آلودگی هوا، آب وخاك تهدید می پسماندهاي خطرناك رها

عنان، درگزارش هزاره شرایط است که به گفته کوفی
1

مسؤلیت «شود که  تقویت می 

براي کودکانمان و کودکان کودکانمان، نه تنها با بیان حقوق سالم و سیاره پایدارزندگی

به که مقتضی است  پس. »ر استسازگار است، بلکه در تحقق آن نیز اجتناب ناپذیبشر

مصفا و (توجه بارزتري شود  ،تالش براي حفظ محیط زیست از رویکرد حقوق بشري

  ).326-325: 1390همکاران، 

  

  رد اعتباريهاي خُ صندوق -4-4

هاي مشارکتی مهم که با بسیج و توانمندسازي جامعه محلی صورت  یکی از فعالیت

رد هاي خُ هم پیوسته در روستاها و صندوق هاي اجتماعی به گرفته حمایت از گروه

اهمیت  داراياعتباري بوده است که این مسئله از ابعاد اجتماعی، انسانی، مالی و محیطی 

هاي  باشد که نه تنها در گروه جلب مشارکت زنان از نکات بارز این حرکت می. باشد می

                                               
1. UN.Doc/A/59/2005
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د و یا مختلط با هاي اعتباري خاص خو اند بلکه با تشکیل صندوق توسعه متشکل شده

هاي مستقیم یا غیرمستقیم با احیاء منابع  مردان نقش مهمی را جهت همیاري در فعالیت

اولویت این صندوق بر اقشار کم درآمد و زنان روستایی براي . اند طبیعی به عهده گرفته

زنبورداري،  :مانند(هاي تولیدي  تعداد کل وام. هاي اشتغال زا بوده است رونق فعالیت

مورد  270هاي خرد اعتباري،  از سوي پروژه و صندوق...) کاري، ندگی، قالیبافی، نهالباف

مورد  270از مجموع . هاي تولیدي روند مطلوبی داشته است باشد از این رو رشد وام می

. درصد به اقشار فقیرتر و کم درآمد تخصیص یافته است 33واگذاري وام تولیدي، 

ه روستایی از مهمترین دستاوردهاي پروژه بوده هاي توسع بدون شک تشکیل گروه

هاي  است، چرا که مسلمًا این سرمایه اجتماعی مهم چنانچه به تدریج اهمیت تالش

فال (تواند نقش مهمی را در آینده ایفا کند  جمعی را دریابد پایدار خواهد ماند و می

  .)17: 1389سلیمان، 

هد که در بخش اجتماعی رشد و د نتایج پروژه در سه سال پس از اجرا نشان می

هاي  هاي هدف صورت پذیرفته است و در بخش اقتصادي با کمک بهبود نسبی شاخص

هاي متنوع و تسهیالت اعتباري به صورت وام انجام گرفته  پروژه که در غالب آموزش

دهد که در  رشد شاخص توسعه انسانی به عنوان پارامتر تلفیقی نیز نشان می. است

ه باعث ایجاد روند روبه رشدي در این شاخص گردیده ژهاي متنوع پرو مجموع فعالیت

هاي متنوع خود را جهت  سازد که پروژه فعالیت برنامه پایش پروژه خاطر نشان می. است

ها تا اتمام مرحله اجرایی باید بر اساس تغییرات ارائه شده  اطمینان از پایداري دائم آن

تواند الگوي مناسب اجرایی در قالب توسعه در نهایت این پروژه می. ادامه دهد

  ).19-20: 1389فال سلیمان، (جانبه روستایی در سایر نواحی کشور باشد همه

رد یکی از تدابیر مطرح براي رشد توانمندي رد یا اعتبار خُهاي تأمین مالی خُ برنامه

ي است که ا راهبردي توسعه، تأمین مالی خرد«، به اعتقاد برخی. استافراد مطرح شده

 ,Kellett(اقتصادي گسترش یافته است  -اجتماعیدر سراسر جهان براي تحقق توسعه

تخصیص ، هایی که براي توسعه زنان در نظر گرفته شده است برنامهاز جمله).2009
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راهبردي در توسعه را رد اعتبارات خُ. باشد روستایی میرد به ویژه در جوامعاعتبارات خُ

دانند که منجر به بهبود  سی زنان کم درآمد به منابع اعتباري میاقتصادي باهدف دستر

هاي چشمگیري که به موقعیت، این راهکار. شود ها می وضعیت اقتصادي واجتماعی آن

سبب شد تا سازمان ملل متحد سال ، آمده استدر کشورهاي در حال توسعه نائل

رد اولین قع تأمین اعتبارات خُدروا. گذاري کندرا به عنوان سال اعتبارات خرد نام 2005

  . قدم براي کاهش فقر است

هاي زنان  ها و قابلیت تواند با افزایش دارایی رد در حقیقت میتأمین اعتبارات خُ

ي درباره مسائل زندگی و قدرت گیر تصمیممشارکت و فرصت، شرکت کننده

. آنان شودیعنی موجب توانمندسازي ، تأثیرگذاري بر محیط اطرافشان را فراهم کند

یکی آن که معموالً : به ویژه به دو دلیل اهمیت دارند، اعتبارات خرد در کاهش فقر

به خصوص در کشورهاي در حال توسعه به دالیل مختلف نصیب افراد اعتبارات بانکی

عواملی مثل وجود  )41-40: 1395توکلی وموحدي، (و دیگر آن که شود فقیر نمی

بودن نرخ بهره باعث شده است که منابع مالی غیررسمی هاي انحصاري و یا باال قدرت

متقاضیان منابع مالی . نیز نتوانند اعتبارات الزم را در اختیار قشر فقیر جامعه قرار دهند

، زنان تنگدست، زنان سرپرست خانوار. درآمد هستندخرد معموًال افراد فقیر و کم

انی که درصدد ایجاد فعالیت پا و کسصنعتگران و کشاورزان خرده، جوانان روستایی

  . توان از آن جمله دانست خوداشتغالی هستند را می

به زنان ) رداعتبارات خُ(یکی از تجارب موفق درخصوص پرداخت تسهیالت مالی 

با  1976این بانک در سال . گرامین بانک استفقیر مربوط به کشور بنگالدش با تأسیس

مجموع . روستایی تأسیس شده زنانهاي فقیر جامعه به ویژ هدف کمک به توده

موفقیت آن در ایجاد حاکی از، مطالعاتی که در خصوص گرامین بانک انجام شده است

دسترسی. ی در زنان فقیر استیاشتغال و فقرزدایی و روحیه اعتماد به نفس و خوداتکا

ت و هاي اطالعا دسترسی به شبکه، منجر به افزایش سطح درآمد آنان، زنان به اعتبارات

افزایش مشارکت آنها در ، جایگاه زنان در مشارکت اقتصادي خانوادهارتقاء، بازار
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خانوار و بهبود دیدگاه عمومی زنان در مورد نقش زن هاي ي در مورد هزینهگیر تصمیم

  . گردد در خانواده و جامعه می

رد در توانمندسازي نقش اعتبارات ُخدر مجموع دو دیدگاه متفاوت در خصوص

صاحبنظران معتقدند که فراهم بسیاري از، در دیدگاه اول ؛روستایی وجود دارد زنان

شود  اجتماعی میرد براي زنان فقیر موجب برقراري توازن و تعادلساختن اعتبارات خُ

و طرفداران این دیدگاه معتقدند که اعتبارات خرد نه تنها موجب بهبود وضعیت

روابط جنسیتی موجود در جامعه را نیز بهبود گردد بلکه  اجتماعی و اقتصادي زنان می

اند که اگرچه افزایش اندك درآمد و  این عقیدهطرفداران دیدگاه دوم بر .بخشد می

اما این افزایش اندك تأثیر ، امنیت اقتصادي زنان شودتواند موجب رفاه و دارایی می

رد تنها خُدسترسی به اعتبارات ، پس ناچیزي بر روابط اقتصادي و اجتماعی دارد

: 1395موحدي، توکلی و(تواند ابزار مؤثري براي ورود زنان به مسیر توانمندي باشد می

رد به عنوان عاملی مؤثر در هاي تأمین مالی خُ موفقیت برنامه، در حال حاضر). 43-42

  .)Woolcock, 1999: 17(فقرزدایی شناخته شده است 

  

  حقوق بشرترویج حکمرانی مطلوب و -5

داري دموکراتیک و حقوق هاي برنامه توسعه ملل متحد، ترویج حکومت تاز رسال

اي از نهادهاي  در این راستا، این دفتر با همکاري طیف گسترده. بشر در کشورهاست

دولتی و جامعه مدنی در جهت ایجاد ظرفیت و توانمندسازي مراکز حقوق بشر وابسته 

معه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر، هاي جا ها و مؤسسات دولتی و سازمان به دانشگاه

عدالتی، ترویج آزادي ها و بی ارتقاء برابري اجتماعی با تأکید بر نفی کلیه خشونت

المللی  هاي حقوق بشر بین اندیشه و هماهنگی و تطابق قوانین کشور با معیارها و نظام

و سازي ملی براي ارتقاء حقوق بشرطرح گروهی ظرفیت). UNIC, 2013(کوشد  می

دسترسی بیشتر به عدالت در راستاي این هدف برنامه توسعه سازمان ملل متحد تعریف 

این طرح یکی از سه طرح گروهی برنامه توسعه ملل متحد در . و انجام شده است
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-2009(هاي  چارچوب برنامه مصوب کشوري با جمهوري اسالمی ایران براي سال

کرد  و دستیابی به عدالت را دنبال میبود که، هدف دوگانه ارتقاء حقوق بشر ) 2004

)UNDP, 2005-2009: 7(.  

 »هاي آموزش و پژوهش حقوق بشر تقویت ظرفیت«ه اجراي موفق طرح ببا توجه 

این ه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات حقوق بشرکددر دانش

از مشورت شرکاي طرح پس . گر انتخاب شددانشکده به عنوان مؤسسه مجري هدایت

در مورد دو هدف اصلی یعنی ارتقاء حقوق بشر و دسترسی به عدالت، اهداف فرعی 

توانمندسازي و توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشري وابسته :زیر را مورد تأکید قرار دادند

هاي حقوق بشري جامعه  هاي معتبر، کمیسیون حقوق بشر اسالمی و سازمان به دانشگاه

هاي مبتنی بر  أکید بر نفی همه اشکال خشونت به ویژه خشونتمدنی، ترویج عدالت با ت

، گزارش نهایی طرح گروهی 1391مصفا، (جنسیت را مورد تأکید قرار دادند 

  .)1، 2: و دسترسی بیشتر به عدالتسازي ملی براي ارتقاء حقوق بشرظرفیت

مثالً ؛ هایی مواجه است سازمان ملل متحد در ارتباط با مسائل جنسیتی با چالش

. بگیرد تا جهان امروز بیش از پیش با رفع تبعیض رو به رو باشدکه تدابیري در نظراین

ها براي توانمندسازي زنان و وجود اساس حقوقی و قانونی مستحکم، تالشبدون

هاي چشمگیر، وجود با وجود پیشرفت. فقرزدایی چندان به موفقیت نخواهد رسید

در اجرا به این معنی است که توانمندسازي زنان هاامیهاي حقوقی و ناک نقایص در نظام

، نهاد 2012خالصه اجرایی در جستجوي عدالت، (هایی همراه است  همچنان با چالش

ها،  هاي مشترك دولت توانمندسازي زنان نیاز به تالش). زنان سازمان ملل متحد

پس از امضاي ). Carol et al, 2017(المللی دارد  هاي غیردولتی، محلی و بین سازمان

سند طرح در چارجوب مقررات توسط وزارت امور خارجه و برنامه توسعه ملل متحد 

هاي علمی آن از  و انجام امور اداري الزم براي اجرا، فعالیت 1384و شرکا در شهریور 

هاي ملل متحد در ایران آغاز  در چارچوب مقررات اجراي طرح 1385اردیبهشت سال 

  . گردید



  

  

  

  

221     ...نقش برنامه توسعه ملل متحد در فقرزدایی با تاکید بر 

هاي متعالی  هاي این طرح در پرتو دو اصل کلی رعایت اصول و ارزش تتمام فعالی

توان اذعان نمود  همچنین می. اسالم و منافع و مصالح جمهوري اسالمی ایران انجام شد

که دستاوردهاي طرح در زمینه آموزش و تقویت ادبیات حقوق بشر در جامعه و تأسیس 

هاي انجام شده در چارچوب طرح کتب و ترجمه. هاي حقوقی ارزشمند است کلینیک

در حال حاضر منابع مناسبی در ارتباط با موضوع حقوق بشر براي دانشجویان و 

الملل و  الملل، روابط بین هاي حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق بین پژوهشگران رشته

ها و سمینارهاي برگزار شده توسط شرکا  هاي آموزشی و کارگاه دوره. باشد غیره می

به ویژه توجه شرکاء به انجام . سازي مدافعان حقوق بشر داشته استظرفیتسهمی در 

هاي حقوقی  همچنین کلینیک. ها در شهرهاي کوچک، این فرصت را افزایش داد فعالیت

تأسیس شده توسط طرح به عنوان یک ابزار آموزش علمی حقوق مورد استفاده واقع 

  . شدند

آموزش حقوق : اند که عبارتند از ي شدهدستاوردهاي طرح در هفده مقوله طبقه بند

بشر؛ حق برخورداري از کرامت انسانی، حقوق شهروندي، دادرسی منصفانه، آزادي 

اطالعات، حقوق خانواده، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق افراد داراي معلولیت، 

هاي آسیب پذیر، حقوق اقتصادي، اجتماعی و  حقوق جوانان، سالمندان و سایر گروه

نگی، حق بر توسعه، حقوق صنفی، دموکراسی و حاکمیت قانون، صلح، حقوق فره

توان به  در رابطه با اهمیت اجراي این طرح می. هاي حقوقی محیط زیست و کلینیک

ري جمهوري اسالمی ایران به شوراي حقوق بشرااولین گزارش ادو 9بخش 
1

در فوریه  

 "هاي ملی، ابتکارات و تعهدات یتاولو"در این بخش با عنوان . اشاره کرد 22010سال 

  :در ذیل اقدامات آموزشی، این چنین آمده است

سازي ملی براي ارتقاء حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت، با طرح ظرفیت«

در این . اجرا گردید) 2005-2009(همکاري برنامه توسعه ملل متحد در دوره زمانی 

                                               
1. Universal Periodic Review
2. 1/A/HRC/WG.6/7/IRN
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ها و مطالعات، تأمین تجهیزات  پژوهش ها، اجراي طرح، آموزش حقوق بشر در دانشگاه

سخت افزاري و نرم افزاري نهادهاي حقوق بشري و مبادله دانش و تجربیات در میان 

بودجه کل براي این ). 3-4: 1391مصفا، نسرین، (»هایی بودند که اجرا شدند برنامه

دالر از محل بودجه  500000دالر تخصیص یافت که از این مبلغ،  2605000طرح 

دالر و  500000دالر، هبه کننده  2105000دي برنامه توسعه ملل متحد و سهم سایر عا

چارچوب مصوب برنامه حکمرانی (دالر تعیین شد  1605000منابع قابل افزایش 

اقدامات انجام شده در خصوص هریک از این عناوین، حسب مورد ) 3: 2009-2004

هاي آموزشی،  ها و کارگاه دوره هاي ترویجی، در قالب پنج محور اصلی یعنی فعالیت

پژوهشی طبقه بندي  –هاي علمی المللی، و فعالیت هاي بین هاي داخلی، همایش نشست

  1.اند و گزارش شده

بینی شده هاي پیش واحد حق توسعه مرکز مطالعات حقوق بشر در راستاي فعالیت

ررسی ابعاد هدف از ایجاد این واحد ب. تأسیس گردید 1385در سند طرح در تابستان 

مختلف حق بر توسعه به عنوان یکی از حقوق بشر و تالش جهت شناساندن این حق 

در ابتداي فعالیت واحد . باشد به جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و دست اندرکاران می

توسعه، تجهیزات و کتب موردنیاز خریداري گردیده و سپس تهیه راهنماي پژوهشی  حق

اي از ادبیات موجود در این زمینه،  تهیه مجموعه مرجع در زمینه حق برتوسعه،

هاي علمی پژوهشی در دستور کار قرارگرفت و به  المللی و فعالیت هاي بین همایش

).99: 1391مصفا، (انجام رسید 

  

                                               
دسترسی به عدالت و  براي آگاهی بیشتر در رابطه با تشریح دستاوردهاي طرح گروهی ارتقاء حقوق بشر و - 1

 ،ا شرکاي طرح به گزارش نهایی طرح گروهی توسط مدیر ملی طرح خانم دکتر نسرین مصفابآشنایی بیشتر 

.انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مراجعه گردد
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  گیرينتیجه

هایی را در زمینه توانمندسازي زنان با تأکید بر فقرزدایی  برنامه توسعه ملل متحد تالش

ها  دولت. توصیفی در پژوهش حاضر به آن پرداخته شد-با روش تحلیلی انجام داده که

المللی مبتنی بر همکاري جهت  المللی براي ایجاد محیط بین هاي بین و سازمان

از جمله الگوهاي ارائه شده برنامه . توانمندسازي مناسب کاهش فقر باید تالش کنند

رد، هاي اعتبارات خُ عی و صندوقتوسعه انسانی، رویکرد بسیج اجتما ،توسعه ملل متحد

برنامه توسعه . باشند الگوي توسعه ناحیه محوربا رویکرد حقوق بشري به فقرزدایی می

هایی جهانی، دانش فنی، آموزش،  ملل متحد در رابطه با ارائه الگوها و تکنیک

اي و آسیب پذیر، با ارائه  هاي حاشیه توانمندسازي و تمرکز بر روي مشارکت گروه

راستاي رسیدن به اهداف هاي بومی و محلی، در ي ناحیه محور، توجه به تواناییالگو

هایی از سوي نهادهاي مختلف  اما با وجود تالش. توانمندسازي زنان تالش نموده است

هاي متفاوت  ها در قالب رابطه با توانمندسازي زنان و حمایت آنسازمان ملل متحد در

هاي متعدد و برخی  ها و برپایی اجالس وانسیونها، کن ها، قطعنامه همچون میثاق

ها براي رسیدن به این باور که توانمندسازي زنان  هاي حاصل از آن دستاوردها و موفقیت

  . همانا توانمندسازي کل بشریت است هنوز فاصله زیادي وجود دارد

هاي  ها به رفع موانع اجراي برنامه سازمان ملل باید بتوانند با همکاري دولت

برنامه توسعه ملل متحد هرچند در زمینه تبیین و تشریح . وانمندسازي زنان کمک نمایدت

موضوعات زنان در جهان و جلب توجهات و فراهم کردن موجبات نگرانی و 

توانمندسازي، حقوق بشر زنان و ارائه هاي خاطر آن جامعه در رابطه با دغدغه

به ویژه با جا انداختن این دیدگاه که هاي اساسی برداشته است و  راهکارهاي نظري، گام

رسیدن به وضعیت شرط توسعه است نقش بسزایی داشته است اما تاپیشرفت زنان پیش

هاي سازمان ملل  صرف فعالیت. مطلوب، اتخاذ اقدامات عملی مؤثرتري مورد نیاز است
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ورهاي کننده توانمندسازي زنان باشد بلکه این امر نیازمند تالش کشتواند تضمین نمی

  . فراهم کردن بسترهاي الزم براي توانمندسازي آنان استالمللی و عضو و مجامع بین

توان  هاي محروم، می با به رسمیت شناختن تنوع شرایط زنان و تأیید نیازهاي گروه

هاي  ها و توانمندي در حوزه هاي مناسبی براي بهبود وضعیت آن اقدامات و برنامه

تواند شامل زنان فقیر، زنان ناتوان، زنان در موقعیت  ه میاین گرو. مختلف ارائه داد

واره، زنان قربانیان خشونت، آ وجنگ، زنان آسیب دیده از فاجعه طبیعی، زنان مهاجر

از جمله اقدامات براي هرکدام از این شرایط که نیاز به ... تغذیه و بیماري زنان، سوء

بکارگیري قوانین : ند ازا ی دارد عبارتالملل هاي جوامع داخلی و بین همکاري تمام بخش

هاي  حداقل دستمزد و قانون بازپرداخت برابر، انتشار وسیع اطالعات در مورد جنبه

هاي اجرایی و ریزان ودستگاهاران و برنامهذگحقوقی زنان، آموزش مردان و سیاست

هاي  شنایی با توانمندسازي زنان، ارتقاي آگاهیآهاي غیردولتی در زمینه  سازمان

هاي جمعی براي ارتباط  اجتماعی در مورد مسائل زنان، استفاده از اشکال مختلف رسانه

ها و  هاي اجتماعی مربوط به توانمندسازي زنان، بررسی و نظارت بر اجراي سیاست پیام

سازي و تسهیل ارائه خدمات و مشارکت هاي مؤثر بر توانمندسازي زنان، ظرفیت برنامه

المللی، بسیار مهم اي و بین هاي منطقه هاي غیردولتی و همکاريها و انجمن سازمان

  . است

هاي مبتنی بر مهارت باید با سوادآموزي و آموزش با سالمت و توسعه  برنامه

اقتصادي و اجتماعی و مدنی همراه باشد تا بتوانند از خود در برابر قاچاق، استثمار 

فرینان و مشاوره آزنان به عنوان کارتوسعه . ها محافظت نمایند جنسی و انواع بیماري

هاي  که با برنامهالمللی مثل برنامه توسعه ملل متحد ها توسط مؤسسات بیننآدادن به 

اما فقدان خط . کند تا زنان توانمند شده و در باالي خط فقر زندگی کنند خود تالش می

توسعه، مانعی در کننده توانمندسازي زنان با پروسه المللی ادغام هاي ملی و بین مشی

ریزي و ترین چالش فراروي یک نظام برنامه مهم. باشد برابر توانمندسازي زنان می

ریزي حامی دستیابی به ریشه کن کردن فقر، توانمند سازي زنان، در مدل تدوین بودجه
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ها موظف هستند  بنابراین دولت. باشد برنامه و در سازوکارهاي بودجه ریزي کشورها می

برنامه ملی توسعه کار شایسته بر محور حقوق بنیادین کار، گسترش "در راستاي 

ها، توانمندسازي زنان از طریق دستیابی به  هاي اجتماعی و برابري فرصت حمایت

  . اصالح قوانین و مقررات گام بردارندهاي شغلی مناسب و فرصت

عاالنه با آید، برنامه توسعه ملل متحد فمیهمانطور که از نتایج پژوهش حاضر بر

نماید اما  ها و استرتژي هاي مخصوص به خود از توانمندسازي زنان حمایت می برنامه

هاي متنوع با توجه به مقتضیات و عوامل  باید در نظر داشت که بکار گرفتن استراتژي

هاي توانمندسازي را  فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی متفاوت، احتمال موفقیت برنامه

هایی را با هماهنگی دولت  فعالیت، در ایران نامه توسعه ملل متحدبر. دهد افزایش می

ها و موانع همچنان باقی  پذیر انجام داده است اما چالشي آسیبها گروهبراي حمایت از 

تأمین اعتبار و اشتغال؛ غالب  :هاي محدودي از توانمندسازي مانند تأکید بر جنبه.است

خت وام به مردم که به وابستگی بیشتر به دانستن پردابودن نگرش اقتصادي؛ کافی

بودن نقش دولت و اتکاء بر منابع آن؛ انجامد؛ پررنگ دولت و رشد انتظارات ازآن می

بلندمدت و آینده نگر؛ غالب بودن رویکرد حمایتی تا نگرش توانمندساز؛ فقدان نگرش

افراد به منظور هایی با بازدهی کوتاه مدت؛ عدم توجه به نیازهاي متنوع  اجراي برنامه

توانمندي آنها؛ عدم بکارگیري ابتکارات منحصربه فرد در سایر تجارب دنیا؛ عدم رشد

این حوزه؛ عدم ارزیابی پیامدها و نتایج به منظور اصالح و هاي جامع در تهیه گزارش

هاي مختلف بدون  از طرف سازمانهاي موازي و انجام فعالیت یادشدههاي  تعدیل برنامه

  .تواند باشد هاي فقرزدایی و توانمندسازي می هاي برنامه از چالش، با همهماهنگی 

مؤلفه جزئی از هاي توانمندسازي صرف تأکید بر یک یا دوهاي طرح از نارسایی

توجه به همه توانمندي اقتصادي مانند تأمین اعتبار و مهارت آموزي شغلی به جاي

ه ملل متحد سعی بر این بوده تا با رویکرد ها است که البته در الگوي برنامه توسع مؤلفه

. هاي فقر مورد مداقه قرار بگیرد تمام جنبه ،حقوق بشري به فقرزدایی و توانمندسازي

هاي مشترك  سیاسی زنان نیاز به تالش و توانمندسازي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی

  .المللی داردهاي غیردولتی، محلی و بین ها، سازمان دولت
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  منابع

محمـود  : ترجمـه ، افسانه توسعه اقتصادي ناکارآمد قرن بیست و یکـم ، )1383(.لدو دریورواسوا

  .نشر اختران: عبداهللا زاده، تهران

دفتر هماهنگ کننده سـازمان  : ، ترجمه، سازمان ملل در دنیاي امروز)1388. (ایثاري کسمایی، علی

.در تهران نشرمرکز اطالعات سازمان ملل متحد: ملل متحد در ایران، تهران

شعبانعلی بهرامپور، تهران: ، ترجمهارتباطات و توسعه، )1388. (سرینوس آر، ملکات ولزلی استیو :

  .پژوهشکده فرهنگی و اجتماعینشر

 1391. (حاتمی، حسین؛ رضوي، سیدمنصور؛ افتخاري اردبیلی، حسن و مجلسی، فرشـته( ،

ـ   : ، تهـران کتاب جامع بهداشت عمومی وم پزشـکی دانشـگاه   نشردانشـکده بهداشـت عل

.بهشتی، چاپ سوم

تهـران راهنماي سازمان ملل، )1374. (مصفا، نسرین؛ شایگان، فریده و صادقی حقیقی، دیدخت ، :

  .نشر وزارت امور خارجه

     توانمندسـازي مسـؤالن و فعـاالن    ، )1395. (معاونت امـور زنـان و خـانواده ریاسـت جمهـوري

: جلـد اول، تهـران  نـان و عـدالت جنسـیتی،    هاي اجرایی در زمینه ارتقـاي حقـوق ز   دستگاه

.انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسالمی

نشـر سـازمان   : ، تهـران اقتصاد کالن و کاهش فقـر در ایـران  ، )1384. (ماهاندورا دو، عرب مازار

.مدیریت برنامه ریزي کشور و برنامه عمران ملل متحد

 ترسیب کـربن بـا    المللی بینروژه دستاوردهاي پخالصه، )1391. (یاري، علیرضا و فخر، فرشـته

  .نشر شعراء: مشهد، )1388-1385(استناد بر مطالعات پایش و ارزیابی دانشگاه بیرجند 

اصـغر فـرزام پـور سـنگاچین و جـواد      : ، ترجمهتوانمندسازي و کاهش فقر، )1395. (نارایان، دیپا

.نشر کریم خان زند: رمضانی، تهران

اي  هاي توسعه مطالعه تطبیقی تأثیر سیاست "، )1391. (رجابراهیمی فرد، طاهره و اخوان، تو

پژوهش نامه روابط بین ، "سازمان ملل متحد بر توسعه انسانی در افریقاي جنوبی وایران

  .21، شماره، 6دوره الملل، 
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حمایت (رویکرد جنسیت محور به حمایت اجتماعی "، )1396. (ابدي، سعید رضا، تسخیري، مائده

-99: 2، شـماره  مجله تحقیقات حقوقی، ")اشتغال و رفع تبعیض علیه زنـان اجتماعی در حوزه 

128.  

فصلنامه تـأمین  مرتضی چرخ زریـن : ، ترجمه"فقرشدید و حقوق بشر"، )1398. (آلستون، فیلیپ ،

  .4شماره ، 13، سال اجتماعی

 بـر  هـاي توانمندسـازي روانشـناحتی     ارزیـابی تـأثیر مؤلفـه   "، )1395. (اعظمی، موسی و همکـاران

فصـلنامه  ، "هاي اجتماع محور، کـاربرد معـادالت سـاختاري    مشارکت اجتماعی زنان در سازمان

  .، سال هفتم، شماره یکمعلمی پژوهشی زن و جامعه

دوره سیاسـت فصلنامه زن در توسـعه و ، "نقش زنان در توسعه پایدار"، )1391. (اکبري، حسین ،

.4، شماره 10

ش برنامه توسعه ملل متحد درباره حکومت داري مطلـوب گزار، )1392. (علمی فریمان، هادي .

:قابل دسترسی در سایت

http://www.khabaronline.ir/detail/288284/7/7/2013

تحلیل جامعه شـناختی برابـري   "، )1393. (احمدي، یعقوب؛ سهراب زاده، مهران و عشایري، طاها

  .4، شماره 8، دوره عه اجتماعیفصلنامه توس، "جنسیتی در رویکردها واهداف توسعه انسانی

دانشگاه علوم بهزیستی و ، "رویکرد توسعه اجتماعی به فقر و فقرزدایی"، )1391. (امینی، مصطفی

  :قابل دسترسی در سایت .توانبخشی تهران

http://social welfare.blogfa.com/post-40.aspx

 ،لی حقـوق بشـر سـازمان ملـل     دفتر کمسیاریاي عااصول راهنما درباره فقر شدید و حقوق بشر

http://www.ohchr.org    :قابل دسترسی در سایت. متحد

اقتصـادي ابعاد گونا گون فقر در ایـران، مجموعـه پژوهشـهاي   "، )1384. (ارضروم چیلر، نسرین" ،

.2، شماره بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

حمید : ، ترجمه"ار برابري جنسیتیتوانمند و برابر، راهک"، )2011-2008. (برنامه توسعه ملل متحد

  http://www.undp.org.ir  : مرعشی، قابل دسترسی در سایت

قابـل  "کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد"، )1391. (باقري محمود آبادي، علی ،

http://www.haggostar.ir    :دسترسی در سایت

   ارتقـاي  "امـه توسـعه ملـل متحـد،     برنامه مشترك پنج ساله دولت جمهـوري اسـالمی ایـران و برن

هـاي نیازسـنجی    هاي مدیریت مخاطرات بالیـاي طبیعـی در ایـران، چـارچوب فعالیـت      ظرفیت
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قابـل دسترسـی در   . "آموزشی زنان و نگاه جامع به نیازهاي زنـان در مـدیریت ریسـک سـوانح    

http://www.undp.org.ir    :سایت

 بررسـی کـارایی   "، )1394. (و حسـنوند، فاطمـه  بزازان، فاطمه؛ قاسمی، عبدالرسول؛ راغفر، حسین

فصـلنامه سیاسـت گـذاري پیشـرفت اقتصـادي      ، "هاي دولت در کاهش فقر در ایران سیاست

.8، شماره 3سال دانشگاه الزهرا، 

هاي خودکفایی کمیته امـداد   بررسی رابطه بین طرح"، )1395. (توفیقیان فر، علی حسن و همکاران

اسـتان کهگیلویـه و بـویر    : نان سرپرسـت خـانوار مطالعـه مـوردي    امام خمینی و توانمندسازي ز

  .2شماره ، 7، سال فصلنامه زن و جامعه، "احمد

نقش اعتبارات خرد در توسعه کارافرینی زنان روستایی"، )1395. (فاطمه، توکلی، علی و موحدي" ،

  .39-55: 3، شماره نشریه کارافرینی در کشاورزي

ارائـه الگـوي    "، )1395(.طهران، غالم رضا و دانش فـرد، کـرم الـه    ثنایی اعلم، فاطمه؛ معمارزاده

مطالعات مـدیریت  ، "اجراي خط مشی فقرزدایی در ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله

  .266-233: ، شمارهراهبردي

فصـلنامه رفـاه   ، "هـاي کـاهش فقـر    رویکردهاي اجتماع مدار در برنامه"، )1384(.جباري، حبیب

  .18، شماره 5سال ، اجتماعی

قابل .1400-1396اي سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمی ایران  هاي توسعه چارچوب همکاري

  :دسترسی در سایت

https://www.unodc.org/documents/islamicrepublicofiran//undaf -Iran_2017-
2021-Farsi.pdf

در سـاختار و عمـل  بررسی برنامه عمـران ملـل متحـد    "، )1391. (حاج احمدي، رسول" ،

  :قابل دسترسی در سایت. پایگاه تخصصی سیاست بین الملل

http://Political.ir/ 6/30/2013
  هـاي   امکـان سـنجی سیاسـت   "، )1389. (حسن نژاد، مریم؛ کهنسال، محمد رضا وقربـانی، محمـد

، "حلـی ترسیب کربن ایران در راستاي توانمندسازي جوامـع م  المللی بینانگیزشی اجرایی پروژه 

  .3، شماره 24دوره، )علوم و صنایع کشاورزي(نشریه اقتصاد و توسعه

پژوهشـنامه حقـوق بشـر   ، "حق بر توسعه بسترساز تحقق حقوق بشر"، )1387. (خرازي، فردین ،

  .4شمارة 
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بررسی شاخص توسـعه انسـانی در کشـورهاي    "، )1389. (خاکپور، براتعلی و باوان پوري، علیرضا

  .جغرافیدانان جهان اسالم المللی بینقاالت چهارمین کنگره مجموعه م، "اسالمی

قابـل دسترسـی در   نهاد زنان سازمان ملل متحـد ، )2012. (خالصه اجرایی در جستجوي عدالت ،

http://www.un.women    :سایت

  هــاي تخصصـی مــدیریت   برنامــه ظرفیـت ســازي و آمـوزش  "، )1391(.سـیاح مفضــلی، اردشـیر

مؤسسه مطالعات اندیشـه شـهر و اقتصـاد، سـازمان     ، "در سـوانح خطرپذیري و گزارش زنان 

  :قابل دسترسی در سایت .برنامه توسعه ملل متحد، رمدیریت بحران کشو

http://www.undp.org.ir
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