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چکیده
سياستهاي توسعهاي سازمان ملل متحد را می توان سياست هايی دانست كهه اها ههدس دسهتياای
اه توسعه پايدار و توسعه انسانی ،موجب حفاظت از مردم در اراار عهواملی مهی دهود كهه ارز هها و
سعادت انسان را اه خطر می اندازد .در اين ميان سهازمان ههاي تخصصهی وااسهته اهه سهازمان ملهل و
ارخی از اركان فرعی اين سازمان ،نقش اسزايی در عملياتی كهردن سياسهت ههاي توسهعه اي سهازمان
ملل در كشور هاي در حال توسعه ايفا می نمايند كه اين پژوهش اه اررسی نقهش ايهن سهازمان هها در
ارتقاء سطح توسعه انسانی در دو كشور ايران و آفريقاي جنوای می پردازد.
در اين مقاله ارزياای سطح توسعه انسانی اه واسطه گزار

ساالنه توسعه انسانی سازمان ملهل

و داخص هايی كه سازمان ملل اراي سنجش اين نوع توسعه در نظهر گرفتهه ،مهورد توجهه هرار
 1نويسنده مسئول

Email: ebra_far@yahoo.com
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میگيرد  .داخص هايی از بيل ميزان توليد سرانه ،ميزان اميد اهه زنهدگی و ويهعيت آموزدهی و
اهدادتی و همچنين استاندارد زندگی دهروندان ،اازار مناسبی اراي ارزيهاای ويهعيت توسهعه و
رفاه حاصل از سياست هاي توسعه اي سازمان ملل دردوكشور ايران و آفريقاي جنوای می اادد.

واژگان کلیدی :سازمان ملل متحد ،سياست هاي توسعه اي ،توسعه انسانی ،ايهران،
آفريقاي جنوای
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مقدمه
گرايش روز افزون كشور هاي در حال توسعه اه سازمان ههاي اهين المللهی و در ران آن
سازمان ملل ،اا هدس حل احران هاي سياسهی و معاله ت اجتمهاعی ،از مشخصهات دهرايط
نوين اين المللی طی چند دهه اخير می اادد .لذا اا توجه اه اثر گذاري سازمان ملهل در اللهب
مسائل اين المللی ،اين نودتار در پی پاسخ اه اين سئوال است كه سازمان ملهل چهه نقشهی در
مسائل مراوط اه توسعه انسانی در كشور هاي ايران و آفريقاي جنهوای ايفها مهی نمايهدآ و آيها
نحوه اثر گذاري اين سياست ها ار ارتقائ سهطح توسهعه انسهانی در دو كشهور ي سهان اهوده
استآ اه عبارت ديگر هدس از اين مقاله اررسهی تطبيقهی ،اثهرات سياسهت ههاي توسهعه اي
سازمان ملل در اين دو كشور می اادد .هرچند تفهاوت ههاي سهاختاري در نظهام سياسهی دو
كشور ايران وآفريقاي جنوای و تفاوت هاي تاريخی  ،فرهنگی و نهژادي انتظهار ادسهت آوردن
نتايج ي سان را دور از ذهن می نماياند .اما هدس اصلی اين مقاله اررسی نتايج مشهااه در مهورد
سطح توسعه انسانی در دو كشور و پی اردن اه داليهل احتمهالی ردهد انهدس توسهعه انسهانی
حاصل از سياست هاي توسعه اي سازمان ملل در ههر يها از دو كشهور مهی اادهد چهرا كهه
توسعه انسانی تنها حاصل سياست هاي توسعه اي سازمان ملل نمی اادد و زير سهاخت ههاي
صنعتی مناسب ،سياست هاي ا تصادي و خدمات رفاهی كهه دولهت هها ارائهه مهی دهنهد نيهز
درارتقاء سطح توسعه انسانی مؤثر میاادد.
اگر فعاليت توسعهاي سازمان ملل متحد را "حفاظت از مردم در ارااهر عوامهل و نيروههايی
كه زندگی ،ارز ها و سعادت آنها را اه خطر مهی انهدازد" ،اهر دهمرد مهی تهوان گفهت ايهن
فعاليتها از دهه هاي  04و 04مي دي آلاز گرديده و عمومأ از طريه ارخهی آنانها ههاي
وااسته اه سازمان ملل كه در زمينهه مسهائل اجتمهاعی ،فرهنگهی و اهدادهتی داراي مسهئوليت
وسيع اين المللی اند ،عملياتی می گردند .لذا اين مقاله اا هدس اررسی سياست هاي توسهعهاي
سازمان ملل متحد ااتدا اه داليل در الويت رارگرفتن مسائل مراهوط اهه توسهعه ،نهزد سهازمان
ملل در سمت چارچوب تئوريا اداره كوتاهی می نمايد و سپا سياسهت ههاي توسهعهاي
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كه از طري ارخی آنانا هاي وااسته اه سازمان ملل اجرا مهی گهردد را دردو كشهور آفريقهاي
جنوای و جمهوري اس می ايران از سهال  0444تها كنهون مهورد اررسهی هرار داده و تهاثير
سياست هاي توسعه اي سازمان ملل ار ويعيت توسعه انسانی در اين دو كشوررا اها ي هديگر
مقايسه می نمايد.در پاسخ اه سئوال هاي طرح دده در اين مقاله اين فريهيه مطهرح مهی دهود
كه سياست هاي توسعه اي سازمان ملل اه واسطه دهرايط خهاآ آفريقهاي جنهوای و حجه
گسترده كما هاي اين المللی اه اين كشور ،سبب ارتقائ سطح توسعه انسانی درايهن كشهور
گشته است؛ حال آن ه اين سياست ها اه دليل سيست ا تصادي خاآ جمهوري اس می ايهران
و محدود اودن كما هاي اين المللی در مقايسه اا آفريقاي جنوای ،تغييري در اهبهود كيفييهت
زندگی مردم ايران نسبت اه آفريقاي جنوای ايجاد نشده است.
لذا اين مقاله ااتدا در سهمت چهارچوب تئوريها و مفههومی ،اهه تبيهين تئهوري ی و
مفهومی سياست هاي توسعه اي سازمان ملل می پردازد وسپا اه اررسی نحهوه عمل هرد
سازمان ملل متحد در دو كشورايران و آفريقاي جنوای ار اسان سياست ههاي توسهعه اي
پرداخته و تاثير اين نوع سياست ها ار توسهعه انسهانی را ،دردو كشهور ايهران و آفريقهاي
جنوای مقايسه می نمايد.

چارچوب تئوریك
سياست هاي توسعه اي سازمان ملل كه اا هدس رسيدن اه توسعه پايدار و توسهعه انسهانی
در كشور هاي توسعه نيافته و در حال توسعه اعمال مهی گهردد از منظهر نظريهاتی هماننهد نئهو
ايدهآليستها و نهادگرايان ليبرال ،اال تبيين است.
نئو ايدهآليستها اا تاكيد ار نقش نهادها و تأسيا اين نهادهها معتقدنهد وجهود نههاد ههاي
اين المللی همانند سازمان ملل موجب تسهيل و تشوي هم هاري ،همهاهنگی و حهل و فصهل
مسالمتآميز اخت فات و در نهايت ارتقاء صلح و ثبات اين المللی می گردند.
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نهادگرايان ليبرال كه اللب از آنان اه عنوان ت ثرگرايان 1ياد میدود ،معتقدنهد كهه عمل هرد
ارخی از اازيگران اين المللی مانند سازمانهاي لير دولتی اينالمللی 2اايهد ايشهتر مهورد توجهه
رار گيرد .نويسندگانی مانند هان 3معتقدند نهادهاي اينالمللهی و منطقههاي همتهاي يهروري
دولتهاي حاك لمداد می گردند و توانايی اين بيل اازيگران اراي تهأمين اههداس رفهاهی را
نبايد ای اهميت لمداد نمود .از نظر نهادگرايان ليبرال كاهش استق ل دولت الزاماً نگهران كننهده
نيست .در وا ع دولتها نهادهايی اينالمللی را اه وجود میآورند واخشی از درت را اهه آنهها
تفويض میكنند تا سودمندي را اا توجه اه محدوديتهاي اازارهاي جههانی و دنيهاي سياسهت
افزايش دهند .لذا فراملیگرايی و وااستگی متقاال پديدههايی هستند كهه در نتيجهه ايهن تفهيض
اختيار اه سازمان هاي اين المللی اوجود می آيند و ااعث تسريع روند هم اري اهين المللهی و
ردد توسعه كشور ها می گردند ( .وام)803 :2830 ،

سیاست توسعه ای سازمان ملل
توسعه را می توان ي ی از مفاهي مسلط ار گفتمان سهازمان ملهل و ي هی از اولويهتههاي
كاري ملل متحد در دستياای اه جهان امنتر در نظر گرفت .در وا ع هدس سهازمان ملهل متحهد
از سياست هاي توسعه اي حل معال ت ا تصادي و اجتماعی اينالمللی و در نهايت ار هراري
صلح و امنيت اينالمللی است .ادين ترتيب كودشها ،ا دامات  ،ارنامهههها و اسهتراتژيههاي
ملل متحد در طی ايش از ني رن از حيات آن معطوس اه محو ريشههاي ایثبهاتی و نها امنهی
در سطح اين المللی است كهه همانها ريشهه در فقهر و عقهب مانهدگی و توسهعه نيهافتگی دارد
(كريمی.)772877 ،
در پاراداي فعلی توسعه در سازمان ملل ،تاكيد ار "ردد ا تصادي" جاي خهود را اهه تاكيهد
ار"مردم" داده است .ادين ترتيب در درايط كنونی توسعه اه عنوان فرآيندي تعريه

مهیدهود

1. Pluralist
)2. Non Governmental Organizations (NGOs
3. Hass
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كه در آن افراد يا مردم اه ح خويش ،نسبت اه يا زندگی كامل و انسهانی در همهه ااعهاد
دسترسی می يااند .مردم اه عنهوان عوامهل تغييهر سهاز در فرآينهد توسهعه دهركت مهیكننهد و
خوددان الويت نيازهاي خويش را تشخيص و در پاسخ گويی اه آن نيازها ت

مهی نماينهد.

(اس ندري.)30 :2833 ،
در حال حاير گفتمان توسعه اه طور همزمان چهار ارز

جهانی را در خود پذيرفته است:

صلح (يا عدم خشونت) ،حقوق اشر ،توسعه انسانی پايدار و توازن اوم دهناختی .ايهن گفتمهان
صرس نظر از ويژگیهاي د ي خود ،همواره در الب سيست جهانی سرمايهداري ليبرال مطهرح
دده است .نزديا اه ني رن گفتمان توسعه در آناناهاي سازمان ملل متحد اه ايجهاد اجمهاع
كنونی در مورد توسعه كما دايانی كرده است .كنفراناهاي جهانی در سازمان ملل متحهد در
دهه  2334در مورد محيط زيست ،زنان ،جمعيت ،حقوق اشهر و توسهعه اجتمهاعی ،مراحهل
ت وينی اين اجماع محسوب می دوند .در وا ع طی اين كنفهراناهها ،چههارچوای منسهج از
اهداس توسعه ليبرال و پاراداي هاي سياستگذاري در حوزههاي مختله

اهه دسهت آمهد ،كهه

دالوده اع ميه هزاره ملل متحد ار اسان آن انا نهاده دد(وايا.)03 :0440 ،
رهبران و نمايندگان عالی رتبه  233كشور جهان در اج ن هزاره سازمان ملهل متحهد در
نيويورس مقر سازمان ملل در سپتامبر سال « 0444اع ميهه ههزاره» را در هشهت فصهل كلهی
تصويب كردند كه طيفی گسترده از تعهدات در زمينه حقوق اشر ،ح ومهت مطلهوب و مهردم
ساالري را ترسي نمود«.اهداس توسعه هزاره» كه در وا ع چ يدهاي از آمال توسعه جههانیانهد،
مجموعهاي از اهداس توسعه اهين المللهی هسهتند كهه از همهين هشهت فصهل اع ميهه ههزاره
استخراج ددهاند و دامل هشت هدس يا آرمان كلی و  02هدس عملياتی و جزئهیتهر هسهتند
كه همه كشورها متعهد ددهاند تا سال  0420اه آنها دست پيدا كننهد .اينهها ههدسههاي ااهل
نيل در زمان محدود ،مشخص و اال اندازهگيري هستند كه هدس كلهی از طهرح آنهها كهاهش
فقر مطل ار روي كره زمين تا سال  0420مهیاادهد(سهازمان ملهل متحهد-84 :2833 ،
)03
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وضعیت اقتصادی و اجتماعی آفریقای جنوبی
آفريقاي جنوای اها دادهتن حهدود  03ميليهون نفهر جمعيهت ،اراسهان معيارههاي
ا تصادي چون اازار مالی توسعه يافته ،ارتباطات ،انرني ،حمل و نقل ،اازار سهام و توان
درآمدي ااال و نيز دادتن منااع طبيعی ،هيجدهمين هدرت ا تصهادي دنيها دهمرده مهی
دود .اين كشور ي ی از چهار كشور آفريقايی است كه از سوي اانا جههانی در گهروه
كشورهاي اا درآمد متوسط اه ااال تقسي اندي دده است .روند ردد ا تصادي آفريقهاي
جنوای از زمان ارچيده ددن ح ومت آپارتايد در سال  2330مي دي ،تاكنون حركهت
اال بولی اويژه در سطح هاره آفريقها اهوده اسهت .سهه آفريقهاي جنهوای در توليهد
ناخالص اره آفريقا 07 ،درصد و در آفريقاي سياه  87درصد است.
ردد ا تصادي افريقاي جنوای در سال  0422مي دي حدود سه و يا ده درصد اهوده و
سرانه ملی در اين كشور طی سالهاي  0443الی  0424مي دي اهه ترتيهب اهالر اهر ده ههزار و
 044دالر ،ده هزارو  044دالر و  24هزار و  744دالر اوده است .آفريقاي جنوای هه اكنهون
ازرگترين تامين كننده پ تنيوم دنيا ( حدود 07درصد ) و نيز ي ی از تامين كنندگان اهزر طه ،
المان و نيز فلزات كمياب در جهان دمرده می دود .لذا اين كشور اه لحاظ دادتن منهااع طبيعهی
ي ی از كشورهاي داخص در دنيا دمرده می دود(South Africa, 2012: 1) .
علی رل اين توانمنديها ،ويهعيت توسهعه انسهانی در آفريقهاي جنهوای مناسهب نيسهت.
اراسان گزار

اانا جهانی ،آفريقاي جنوای ي ی از ادترين داخص هاي توسهعه انسهانی را

اه نسبت سرانه توليد ناخالص داخلی ،در ميان كشورهاي جههان داراسهت .اراسهان آمارههاي
منتشردده از جمعيت  27/2ميليون نفري نيروي كهار ايهن كشهور در پايهان فصهل اول سهال
 ،0424تعداد افراد دالل اراار  20/3ميليون نفر و تعداد افراد اي ار اراار  0/8ميليون نفر اوده
است .اما ايشترين نرخ اي اري در ميان سياهپوستان اين كشور وجود دارد04 .درصهد از مهردم
آفريقاي جنوای زير خط فقر اه سر می ارند و نهرخ اي هاري طهی سهالهاي  0443و 0424
مي دي اه ترتيب االر ار  00درصد و  00/3درصد اوده است .اراسان ايهن آمارهها ،حهدود
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 74درصد ازجوانان اين كشور فا د كار هستند و در حدود  37درصد از ايهن اي هاران ،سهياه
پوست می اادند .اه طور تقريبی ،درآمد يا سوم از جوانان آفريقاي جنوای ،صرفا كما ههاي
مالی است كه از سوي دولت پرداخت می دود(Africa, 2012:1-3) .
اين كشور اا مش

ت ديگري نظير فساد و ايدز نيز مواجه هست .اهه گهزار

سهازمان ملهل

متحد ،دو سوم  ۳۳ميليون ايمار مبت اه ايدز در آفريقا ،در جنوب صحراي ازر اين اره زنهدگی
میكنند .دراين ميان آفريقاي جنوای ااالترين آمار مبت يان اه ايدز در دنيا را دارد .اراسان گهزار
سازمان ملل ،در سال  0420مي دي حدود 20درصد از جمعيهت ايهن كشهور حامهل "اچ آي
وي" و مبت اه ايدز می اادند و در سال  0443مي دي االر ار 824هزار نفر اراثر اات اهه ايهذر
دراين كشور جان خودرا از دست داده اند .ر هاي تلفات نادی از ايدز در سال ههاي بهل از آن
نيز در اين كشور اسيار ااال و ت ان دهنده است .اين ر در سال  0443مهي دي اهيش از 030
هزار نفر اوده است .آمار مذكور از مبت يان اه ايماري ايدز و تلفات نادهی از آن عه وه اهر ايجهاد
مش

ت وحشتناس انسانی ،اجتماعی و فرهنگی؛ هزينه ههاي سهنگين و كمرده ن ا تصهادي را

متوجه دولت افريقاي جنوای می كند)Steyn, 2000: 4( .
هرچند كه دولت آ فريقاي جنهوای در سهال ههاي اخيهر ته

زيهادي دادهته اسهت اها

ا ارگيري تداايري همه جانبه ازجمله افزايش كلينيا هاي مختص اه ايدز و ارائه كمها ههاي
پزد ی و نيزا دامات گسترده فرهنگی و اجتماعی ؛ احران ايدز را مهار كند اما حهل معاله ت
اين چنينی ادون اخذ كما هاي اين المللی اويژه سازمان ملل دور از ذهن اه نظهر مهی رسهد.
لذا اررسی عمل رد آنانا هاي وااسته اه سازمان ملل و تاثير آنها ار توسعه انسانی در آفريقهاي
جنوای ،مسئله ي است كه پا از آدنايی نسبی اا درايط آفريقاي جنوای اه آن مهی پهردازي .
اما اه دليل گستردگی عمل رد اين سازمانها و تعداد زياد آنها تنهها اهه ارخهی از مهمتهرين ايهن
سازمان ها اداره می نمائي .
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سیاست های توسعه ای سازمان ملل متحد در آفریقای جنوبی
طرح توسعه سازمان ملل اه رياست داير كل سازمان ملل متحد را می توان از جمله مهمتهرين
طرح هاي توسعه اي سازمان ملل دانست كه اه منظور تسهيل سرمايهگذاري اه صورت تعاونی اها
خزانهداري كشور آفريقاي جنوای در تعامل میاادد .طرح توسعه سهازمان ملهل متحهد از طهرس
سازمان ملل ،مسئوليت پيگيري اهداس توسعه هزاره را ار عهده دار و اه منظور ردد ا شار فقير در
چهارچوب ح ومت مطلوب فعاليت می نمايد.
تعهدات طرح توسعه سازمان ملل متحد در زمینه منابع ( 0222 -0202به دالر آمریکا)
نام فعاليت

منااع عادي

تقويت
ظرفيت
دولت اراي 0440444044
ارائه خدمات
اه ا شار فقير
تقويت
ظرفيت
نهادي اه
منظور ارتقاء
ارائه خدمات،
0440444044
سيست هاي
مديريت
ي پارچه و
مسئوليتپذ
يري
تقويت طرح
0440444044
هم اري

ديگر منااع

جمع مبالر اه دالر
آمري ا

جمع مبالر اه راند

00044404440
44

00004404440
44

270037004440
44

00444044404
4

00044044404
4

000780044404
4

00444044404
4

00044044404
4

200323044404
4

01

اراي
ح ومت
اهتر و
توسعه
ظرفيت
جمع كل
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2084404440
44

80044404440
44

88084404440
44

083000704440
44

Source: http://www.undp.org.za/mdgs-in-south-africa/millenniumdevelopment-goa1
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز در الب سياست ههاي توسهعه اي ،اودجهه كهل 28
ميليون دالر را اراي آفريقهاي جنهوای در دوره  0447-0424اهه تصهويب رسهاند .كهه 70
ميليون دالر ازاين مبلر را صندوق جمعيت سازمان ملل متحهد از منهااع عهادي خهود را جههت
حمايت از دولت آفريقاي جنوای ،اه ايهن كشهور اختصهاآ داده اسهت.منااع هم هاريهها در
حوزه اين طرح اه درح زير میاادند:

اهداد
ت مولد
جمعيت
و

منابع عادی

دیگر

80444044404
4

80444044404
4

00444044404
4

20444044404
4

جمع کل منابع به
دالر آمریکا
00444.444044

804440444044

کل منابع به راند
080204044404
4
020074044404
4

توسعه
جنسيت

00444044404
4

20044044404
4

800440444044

000004044404
4

هم ار
يو
همياري
در طرح

0440444044

---

0440444044

008200444044
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جمع
كل

70044044404
4

00044044404
4

280444044404
4

99

380074044404
4

همانطور كه گفته دد ارخی آنانا هاي وااسته اه سهازمان ملهل متحهد ،در زمينهه مسهائل
اجتماعی ،اهدادتی و فرهنگی داراي مسئوليت گسترده جههانی مهی اادهند و نقهش مهمهی در
اجراي سياست هاي توسعه اي سازمان ملل متحد در كشورهاي درحال توسعه و توسعه نيافتهه
ايفا مینمايند .سازمان هاي از بيل ارنامه توسعه سازمان ملل متحد.

1

اصول ارنامه توسعه سازمان ملل در آفريقاي جنوای ،حمايت از كشور اراي دستياای اه اهدافی
است كه در دستور كار رار دارد .دناخت و درس نقش و مسئوليت دولت توسعه محور در ارتباط
اا مردم ،همسو كردن حمايتهاي سازمان ملل اها اههداس توسهعه دولهت و ايجهاد همهاهنگی در
ارنامهريزي توسعه اي سازمان ملل اا دولت را می توان ازجمله اهداس مه اين سازمان در آفريقاي
جنوای دانست.
صندوق جمعيت سازمان ملل ي ی از سازمان هاي اين المللی فعال در اين كشور است .مجمع
عمومی سازمان ملل متحد اودجه كل  28ميليون دالر را اراي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد
در آفريقاي جنوای طی سال هاي  0447-0424اه تصويب رساند .اين صهندوق  7/0ميليهون
دالر از منااع عادي خود را اه دولت آفريقاي جنوای در زمينههههاي اهدادهت مولهد ،جمعيهت و
توسعه ،جنسيت ،هم اري و همياري در طرحهاي مبارزه اا ايمهاري ايهدز و ويهرون اچ آي وي
اختصاآ داده است)Shisana, 2009: 1( .
از ديگر سازمان هاي اين المللی فعال در آفريقاي جنوای يونيس

است .صندوق حمايهت

از كودكان سازمان ملل در زمينه حقوق كودكان فعاليت می نمايد .يونيس
و حمايت از حقوق آنان را اسان و انياد پيشرفت انسان می داند .ت

مرا بهت از كودكهان
هاي اين نههاد اهر روي

موارد زير متمركز است -2:تحقيقات و ارنامههاي كودس محور -0هدايت ت

ههاي جههانی

1. United Nations Development Program

11

پژوهشنامه روااط اين الملل

در راه موفقيت ارنامههاي حمايت از زنان و كودكان  -8حمايت از ارتقاي درايط زندگی كودكان
در معرض ناارااريهاي اجتماعی و نيز كودكانی كه در خانوادهههاي فقيهر زنهدگی مهیكننهد-0 .
تسهيل مشاركت عمومی و خصوصی .هيئت اجرايی يونيس
 803330444دالر آمري ا از محل منااع عادي يونيس
منااع صندوقها انجام میدد تا از فعاليتهاي تعري

ميزان كل تعهدات خود را اه ميهزان

اه تصويب رساند ،كه اين امر اا توجه اه
دده در طرح كشهور اهراي دوره  2نانويهه

 0447تا  82دسامبر  0424حمايت دود.

ضرب در  0222دالر

جمع منابع به

منااع

ديگر

جمع منااع اه

عادي

منااع

دالر

043

8004

8303

03830020

زندهماندن و ردد كودكان

884

3044

3084

0300074

ازرگساالن

804

0304

0034

00000024

004

0044

0704

02074004

2204

0444

8204

00704004

344

2044

0044

27000044

طرح
تحول اجتماعی و نفوذ
استراتژيا
ردو آموز

حمايت از كودكان محروم و
آسيبپذير
ارنامهريزي طرح ،نظارت و
ارزياای
ارتباطات خارجی

راند
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هزينههاي اخشها

044

004

304

49

020034

جمع
003330044
82333
03444 8333
Source: http://www.Unicef.org/Southafrica/over View.html
در آفريقاي جنوای مسائل مراوط اه تبعيض نژادي و تبعيض جنسيتی عمومأ توسهط
دفتر كميسارياي عالی حقوق اشر سهازمان ملهل متحهد 1پيگيهري مهی گهردد .در وا هع
پيگيري حقوق ا تصادي ،اجتمهاعی ،فرهنگهی و مبهارزه اها نهاارااري و فقهر و حمايهت
ازهم اري اا م انيزمها و نهادهاي حقوق اشر سازمان ملل متحد از جملهه اههداس ايهن
سازمان محسوب می گردد.
مسائل مراوط اه گرسنگی و كشاورزي در آفريقاي جنوای توسهط سهازمان خهوار و اهار و
كشاورزي2پيگيري می گردد .در وا ع اين سازمان دولت را در موارد زير همراهی میكند:
 -2اتخاذ سياستها ،طرحها و پرونه ها اه منظهور كهاهش گرسهنگی و سهوء تغذيهه -0
كما اه توسعه اخش كشاورزي ،دي ت و جنگلداري اراي استفاده از منااع زيسهتمحيطهی
و طبيعی در مسير پايدار(Handbook of United Nations, 1999: 83-90).
همچنين ااتوجه اه نرخ ااالي اي اري در آفريقاي جنوای ،مسائل مراط اه ادتغال ،كهارگران
وكارفرماي ان و ارطرس كردن چالشهاي موجهود در روااهط آنهها عمهدتا مهورد توجهه سهازمان
اينالمللی كار 3می اادد(Karns, 2004: 76).
سازمان اينالمللی كار در آفريقاي جنوای اا هدس ،حمايهت از اتخهاذ سياسهتههاي مهؤثر
تجارت و اازار كار ،ارطرس كردن چالشهاي كه كارگران و كارفرمايهان اها آن مواجهه هسهتند
وهمچنين ايجاد فرصت هاي گسهترده دهغلی در آفريقهاي جنهوای پهرونه ههاي ويهژه اي در
دست دارد .كار اهتر4يا طرح مشهاركتی اهين سهازمان اهينالمللهی كهار ،دهركت اهينالمللهی
)1. The Office of the High Commissioner for Human Rights(OHCHR
)2. Food and Agriculture Organization (FAO
)3. International Labor Organization (ILO
4. Better Work
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سرمايهگذاري1و آفريقاي جنوای میاادد .اين طرح در فوريه  0447آلاز اه كار كرد و ههدس
آن افزايش انطباق اا استانداردهاي كار است .طرح اينالمللی اا مويوع ريشهكهن سهاختن كهار
كودكان از سال  2330اراي پايان دادن اه كار كودكان در آفريقهاي جنهوای اهه اجهرا درآمهده
است.
)(Statistics South Africa, 2000: 35
اه منظور حفظ ميراث فرهنگی آفريقاي جنوای نهادي اه نام صندوق ميراث جههانی آفريقها
اا اودجهاي االر ار  0/7ميليون دالر آمري ا تحت نظر سازمان آموزدی ،علمی و فرهنگهی ملهل
متحد (يونس و) در اين كشور تأسيا گرديد.در مجموع آفريقاي جنوای داراي هشهت ميهراث
فرهنگی می اادد(World Heritage, 2008: 1).
همانطور كه گفته دد فقر و ايدز مه ترين چالش توسعه انسانی در آفريقاي جنوای محسوب
میگردد .اا توجه اه اين دو چالش سازمان هاي زيادي در اين كشور فعال اند كه اا هدس حل اين
دو معالل فعاليت می نمايند .سازمان توسعه صنعتی ملهل متحهد 2كشهور آفريقهاي جنهوای را در
مرحله انتقال از فقر اه ثروت و رفاه كما میكند .اين سازمان اط عات را از كشهورهاي مختله
جمعآوري میكند و تجارب و مهارتهاي كشهورها را در اختيهار كشهور آفريقهاي جنهوای هرار
میدهد(Unido org., 2012) .
سياست هاي كلی اين سازمان اه عنوان يا نهاد تخصصی را می توان اينگونه اردمرد:
-2كاهش فقر از طري انجام فعاليت هاي سهازنده :تمركهز اهر علهل فقهر و نهه تنهها فقهط
نشانههاي اين معالل و حمايت از توسعه اخش خصوصی اهه عنهوان موتهور محهرس ردهد و
ايجاد ادتغال  -0ساختن استر تجارت :تمركهز اهر محهدوديتههاي اخهش عريهه از طريه
ارنامههاي اا كيفيهت و اهازسهازي و پيشهرفت صهنعتی -8انهرني و محهيط زيسهت :توسهعه
االيتهاي انرني ،منااع انرنيهاي تجديد ددنی و حمايت از انرنيهاي پاس و نيهز مهديريت

1. The International Finance Corporation
)2. The United Nations Industrial Development Organization(UNIDO
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آب(William,1990:36).
سازمان اهدادت جهانی نيز اه منظور ارتقاء اهدادت در اين كشور سياست ههايی را
اتخاذ نموده است .لذا اين سازمان جهت مقاالهه اها ويهرون اچ آي وي ،ايهدز ،سهل و
ماالريا و پيشگيري و كاهش ايماري معلوليت و مهر
خشونت و جراحات و همچنين كاهش مر

بهل از الهور در اثهر تصهادفات،

و مير و ايماري نهوزاد ،كهودس و مهادر و

ارتقاء اهدادت رفتار جنسی سال  ،دستور العمل ههاي اسهتراتژي ی را اهراي سهالههاي
 0443تا  0428در نظر گرفته است .همچنين ارنامه مشترس سهازمان ملهل متحهد در
زمينه ايدز 1اا ده كارگزاري سازمان ملل متحد از جمله سازمان جهانی اهدادت و اانها
جهانی هم اري دارد .اين ارنامه مشترس رسهماً از ااتهداي سهال  ،2330در پاسهخ اهه
مصواه دوراي ا تصادي -اجتماعی ملل متحد در سهال  2330اهراي ايجهاد همهاهنگی
ايشتر اين نمايندگیهاي مختل

سازمان كه در زمينه ايدز فعاليت مهیكننهد ،تأسهيا دهد و

چ يده فعاليت هاي اين آنانا در آفريقاي جنوای را می توان اينگونه اردهمرد  -2:ههدايت
و ارائه مشاوره در خصوآ تأثير ديوع ايدز -0ارائه اط عات استراتژيا اه منظور افهزايش
ا داماتی كه اراي مبارزه اا ايدز انجام میدوند -8.پيگيري ،نظارت و ارزيهاای دهيوع ايهدز و
ع االعملهايی كه در ارااهر آن ده ل مهیگيرنهد -0.مشهاركت جامعهه مهدنی و توسهعه
جهانی.طب گزار

سازمان ملهل حهدود  000ميليهون از مهردم افريقهاي جنهوای دراواخهر

 0424مبت اه ايماري ايدز اوده اند)South Africa, 2011:1).

سیاست های توسعه ای سازمان ملل متحد در ایران
روااط موجود ميان سازمان ملهل و ايهران كهامت متفهاوت از نحهوه تعامهل سهازمان ملهل و
آفريقاي جنوای در زمينه توسعه می اادد .سياست ههاي توسهعه اي سهازمان ملهل نسهبت اهه
ايران در الب مقاديري ناچيز كما هاي مالی و تبادل تجرايات و احهث ههاي آموزدهی ااهل
)1. Joint United Nations Program on HIV/AIDS(UNAIDS
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ارزياای است .كما هاي توسعه اي سازمان ملل طی فاصله زمانی  ۵۰۰۲تها  ۵۰۰۲مهي دي در
الب ارنامه اي صورت می گيرند كه آنداس ( )UNDAFناميده می دود .ايهن كمها هها اهر
اسان ارنامه و اهداس توسعه هزاره صورت گرفته است كه اه آنها را می توان مبهارزه اها فقهر
و گرسنگی ،ايماري ها ،ای سوادي ،تخريب محيط زيسهت ،نهاارااري جنسهيتی و ايجهاد يها
مشاركت جهانی اراي توسعه دانست .كما هاي توسعه اي سازمان ملل در ايران عمدتاً
در همين راستا هستند .چارچوب اين كما ها در ايران در سال  ۵۰۰۲مي دي و پا از
مشاورههاي متعد د ميان نمايندگان سهازمان ملهل و مقامهات جمههوري اسه می ايهران ده ل
گرفت .دستورالعمل آن نيز پا از تدوين اه تائيد دولت جمهوري اس می ايران رسهيده اسهت.
در الب اين دستورالعمل كلی ،پنج اخش اراي فعاليت هاي توسعه اي سهازمان ملهل در ايهران
مشخص دده است كه دامل اين اخش ها می گردد:
 -2تقويت توانايی ها و توانمندي هاي كلی اراي دستياای اه اهداس توسعه
 -0تقويت ح ومت مطلوب
 -8اص ح عمل رد مديريت ا تصادي و ايجاد دغل
 -0توسعه پايدار ،مديريت احران و استفاده اهينه از انرني ها
 -0تسهيل در انتقال علوم و فنون.

دايد اتوان مه ترين كما هاي توسعه اي سازمان ملل در ايهران را كهه تهاثير مسهتقي اهر
توسعه انسانی در كشورمان دادته درزمينه آمهوز

و پهرور

و گسهتر

اهدادهت دانسهت،

هرچند مبارزه اا فقر ،ايدزو مواد مخدر نيز مد نظر اين سازمان می اادهد .در احهث آمهوز
پرور

و

اا كما آنداس واحد هاي آموزدی متعددي در مناط محروم ايهران پديهد آمهده انهد.

اه اين منظور  ۳۰۰معل و « ۳۰۰كما معل » زن آموز

ديده اند تها در سيسهتان و الوچسهتان

و ارخی نقاط ديگر در واحد هاي مذكور فعاليت كنند .از يا سازمان ليهر دولتهی ايرانهی نيهز
اراي ارائه آموز

لير رسمی اه  ۲۰۰كودس افغهان كهه عمهدت ًا دختهر اودنهد ،توسهط آنهداس

حمايت دده است .اراي كودكان مذكور دوره هاي آموزدی فنهی و حرفهه اي ارگهزار دهد تها
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اتوانند مهارت هاي زندگی خود را افزايش دهند .همچنين اا كما يونسه و (سهازمان علمهی-
فرهنگی ملل متحد) پرونه اي تحت عنوان «مدرسه نمونه دهر ا » اجرا گرديد .در ايهن پهرونه
محيطی آموزدی اراي دختران از سن پيش داستانی تها دايرسهتانی فهراه گرديهد .كميسهارياي
عالی امور پناهندگان ملل متحد ه اراي ارتقاي فرصهت ههاي آموزدهی پناهنهدگان افغهان در
ايران كما هايی ارائه داده است .در نوئن سال  ۵۰۰۲اين كميساريا پها از مهذاكره اها دولهت
ايران كاهش اال توجهی در مبلر دهريه ثبت نام دانهش آمهوزان افغهانی پديهد آورد( .سهازمان
ملل متحد در دنياي امروز)200:2833 ،در زمينه مبارزه اا فقر در ايهران ،ارنامهه عمهران ملهل
متحد اراي پنج هزار زن سرپرست خانوار «ارنامه توسهعه اي منطقهه اي» را در منطقهه دهيرآااد
زاهدان در استان سيستان و الوچستان اجرا كرده است .سازمان توسعه صنعتی ملهل متحهد نيهز
در ا پرونه هاي مقااله اا فقر را اجرا نمود .اين سازمان اراي زنهان و جوانهان اههل اه ارنامهه
هاي آموزدی و كارآفرينی در زمينه گستر

اهدادت در ايران ،صندوق جمعيهت ملهل متحهد

در مورد اهدادت ااروري مادران در كشورمان فعاليهت ههاي گسهترده اي دارد .در ايهن راسهتا
حدود  ۰۰۰نفر ماما مورد آموز

رار گرفته اند .ارنامهه تغذيهه صهندوق كودكهان ملهل متحهد

(يونيس ) در دهر ا ايش از چهار هزار دختر و نزديا اهه همهين تعهداد دانهش آمهوز پسهر را
پودش میدهد .همچنين سازمان جهانی اهدادت ،وسايل پزد ی و آمبوالنا اه اه ارائهه مهی
دهد و چندين ارنامه اهدادتی ه در اين دهر اجرا مهی كنهد (.سهازمان ملهل متحهد در ايهران،
)02 :2830
در زمينه مبارزه اا ايدز در ايران و در پاسخ اه تهديد ايماري ايدز و ويهرون آن اهه عنهوان
چالش توسعه ،ارگان هاي مختل

سازمان ملل اا ارخی سهازمان ههاي دولتهی و ليردولتهی در

ايران هم اري می كنند .ارنامه عمران ملل متحد ،سازمان اهدادت جههانی ،صهندوق جمعيهت
ملل متحد ،دفتر مقااله اا مواد مخدر و جرم ملل متحهد ،صهندوق كودكهان ملهل متحهد و دفتهر
ارنامه مشترس سازمان ملل متحد در زمينه ايدز ،همگی در ايران كمها ههايی اهراي مقاالهه اها
ايدز ارائه داده اند .ا دامات آنها عمدتاً مراوط اه اط ع رسانی ،آمهوز  ،پيشهگيري ،مرا بهت و
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سياست هاي ار راري ارتباطات اوده است.
در ارتباط اا مسئله مقااله اا مواد مخدر در ايران دفتر مقااله اا مهواد مخهدر و جهرم سهازمان
ملل اا ارنامه جديد سه ساله خود كه فاصله زمانی سال هاي  ۵۰۰۲تا  ۵۰۰۲را دراهر مهی گيهرد
اه دولت ايران در زمينه كاهش اچاق مواد مخدر كما می كند.

تاثیر سیاست های توسعه ای سازمان ملل بر توسعه انسانی در ایران وآفریقای جنوبی
متوسط دستياای يا كشور اه توسعه انسانی را می توان اواسطه اين سه داخص ارزياای نمود:
 .2زندگی طوالنی توام اا س مت كه اا معيار اميد اه زندگی در ادو تولد مشخص میدود.
.0

دانش كه توسط نرخ سهواد ازرگسهاالن و نسهبت مركهب ثبهت نهام ناخهالص دوره

ااتدايی ،راهنمايی و متوسطه محاسبه میدود.
.8

استاندارد دايسته زندگی كه توسط توليد ناخالص داخلی كه اا معيار ارااهري هدرت

خريد دالر آمري ا محاسبه میدود .در وا ع دهاخص توسهعه انسهانی ،ميهانگينی سهاده از سهه
داخص فوق میاادد كه توسط ارنامه توسعه سازمان ملل مشخص گرديهده اسهت و گهزار
توسعه انسانی كشورها ار اسان اين داخص ها تنظي می گردد.
گزار

توسعه انسانی ،گزاردی جهانی است كه اهه صهورت سهاالنه توسهط ارنامهه توسهعه

سازمان ملل انتشار میيااد .اولين گزار

توسعه انسانی در سال  2334مي دي انتشار يافت .اين

گزار  ،گزاردی است اراي ااالاردن آگاهیهاي جهانی در مورد توسعه انسانی در سرتاسهر دنيها.
گزار

سال  0422اااين عبارت آلاز دده است« :توسعه پايدار و ارااهري :آينهدهاي اهتهر اهراي

همه».
در دسته اندي كشورها ار مبناي توسعه يافتگی آنها ،اه ترتيب كشورهاي ااتوسعه انسانی اسيار
ااال ،كشورهاي اا توسعه انسانی ااال ،كشورهاي اا توسعه انسهانی متوسهط و كشهوهاي اها توسهعه
انسانی پايين دسته اندي ددهاند .كشور ايران در دسته كشورهاي اا توسعه انسانی ااال رار دارد كه
از جمله كشورهاي اين دسته میتوان اه كشورهايی همچون عراستان سعودي (رتبه  ،)00م زيا
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(رتبه  ،)07مالزي (رتبه  ،)02كويت (رتبه  ،)08لبنان (رتبه  )72و ارزيل (رتبه  )30اداره كهرد.
كشورهايی كه در گزار

سال  ،0422در رتبههاي پهايينتهري نسهبت اههايهران هرار دارنهد،

میتوان اه كشورهاي تركيهه ( ،)30تهونا ( ،)30اردن ( ،)30چهين ( ،)242مصهر (،)228
آفريقاي جنوای ( ،)208عراق ( )280و هند ( )280اداره نمود.
در گزار

سال  ،0422مقدار داخص توسعه انسانی ( 1)HDIاراي ايران مقدار  4/747را

نشان میدهد ،حال آن ه اين مقدار اراي آفريقاي جنوای  4/084می اادد .اين داخص در سهال
 0424اراي ايران 4/740اوده كه در اين سال ايران در رتبه  74ردهاندي داخص توسعه انسانی
رار دادته و اراي آفريقاي جنوای  4/000اوده است .ميانگين درصد ردد ساالنه داخص توسعه
انسانی اراي كشورايران دردهه اخير( )0444-0422اراار اا  4/37درصد اوده است .در نمودار
دماره  ،2چگونگی داخص توسعه انسانی اراي كشهورايهران در مهدت زمهان 2334-0422
نشان داده دده است و در نمودار دماره  0چگونگی داخص توسعه انسانی اراي كشور آفريقهاي
جنوای در مهدت مشهااه ترسهي گشهته اسهت(Human Development Report, : 1-6(.
2011

1. Human Development Index
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همان طور كه م حظه میدود ،در طی ايست سال اخيهر مقهدار دهاخص توسهعه انسهانی
اراي كشورايران از  4/087اه  4/747افزايش يافته است .هر چند هنوز اين ويعيت و رتبهه
 33اراي كشور ايران مناسب نمیاادد ،ولی ردد اين داخص اراي ايران اا توجهه اهه وجهود
مسائلی نظير جنگ ،مسائل سياسی -ا تصادي كشور و عدم هماهنگی سياست ههاي جمههوري
اس می ايران اا سياست هاي توسعه اي سازمان ملل در ارخی موارد ،اال توجه اسهت .امها اها
همه اين موارد و اا توجه اه پتانسيل موجود در ايران اهه لحهاظ سهرمايهههاي انسهانی و منهااع
طبيعی كشور ،جايگاه ايران در دنيا جايگاه مناسبی نمیاادد .اين در حالی است كه طهی همهين
مدت زمانی ،ميان داخص توسهعه ي انسهانی اهراي كشهور آفريقهاي جنهوای از  4/000اهه
 4/023افايش يافته است كه اين افزايش را می توان نتيجه سياست ههاي توسهعه اي سهازمان
ملل متحد اويژه پا از سرنگونی رني آپارتايد دانست .پيشينه حالور سازمان هاي وااسهته اهه
سازمان ملل در آفريقاي جنوای اه اعد ازسال  ،2330يعنی سال سرنگونی رنيه آپارتايهد اهاز
می گردد .در وا ع نقش پر رنگ سازمان ملل در اسيج كمها ههاي مهادي ،معنهوي و سياسهی
جامعه جهانی در جريان مبارزات اين كشورعليه رني آپارتايهد سهبب مطهرح دهدن مسهائل و
مش

ت آفريقاي جنوای در سطح اين المللی و اه تبع آن سرازير ددن كما هاي توسهعه اي

سازمانهاي وااسته اه سازمان ملل ،اه آفريقاي جنوای گرديد .اما اا وجود سرمايه گهذاري ههاي
ك ن اين سازمانها در اخش هاي ا تصادي ،اجتمهاعی ،اهدادهتی و آموزدهی ،ايهن كشهور اها
رتبه  208در سال  0422مي دي جزء كشورهاي اا توسعه انسانی پايين لمداد مهی گهردد .در
وا ع استمرار مصيبت هاي سياسی ،ا تصادي و اهدادتی از جمله تعداد زياد افراد مبت اهه ايهدز و
فقر مطل از جمله مسائلی است كه سبب نامناسب اودن ويعيت توسعه انسهانی در ايهن كشهور
گرديده است.
همانطور كه گفته دد داخص اميد اه زندگی ي ی از داخص هاي مه در اررسی توسهعه
انسانی محسوب می گردد.داخص اميد اه زندگی در اهدو تولهد اهراي كشهور ايهران در سهال
 0422مقدار  78سال را نشان میدهد .اين مقدار ااالترين سال اهراي كشهور ايهران در مهدت
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ارائه اين گزار ها از سال  2334می اادد .در نمودار دماره  0میتوان رونهد دهاخص اميهد
اه زندگی ايرانيان را م حظه نمود .در نمودار دماره  0روند دهاخص اميهد اهه زنهدگی مهردم
كشور آفريقاي جنوای اه تصوير درآمده كه ااالترين سال اراي كشور آفريقاي جنوای در مهدت
ارائه اين گزار

ها  02/0سال سن در سال  0442است .ار اسان اين نمهودار ميهزان اميهد

اه زندگی در ميان مردم اين كشور سير نزولی دادته اه نحوي كه در سال  0422اين مقدار اهه
 00/22تنزل يافته است .دايد ميزان ااالي فقرمطل و مبت يان اه ايماري ايدز تهاثير مهمهی در
كاهش سن اميد اه زندگی دادته اادد ولی در مورد درآمد سرانه درآفريقاي جنهوای ويهع اهه
گونه اي ديگر است .ار اسان نمودار دماره  7درآمد سرانه آفريقاي جنهوای در سهال 0422
مي دي 22444 ،دالر است در حالی كه اين ر در سهال  0444مهي دي  0044دالر اهر
آورد دده است كه كما هاي سازمان ملل اه اخش ههاي مختله

ا تصهادي و كمها ههاي

سازمان اين المللی كار اه ايجاد ادتغال در اين كشور ،تاثير اسهزايی در افهزايش در آمهد سهرانه
آفريقاي جنوای دادته است .اما درآمد سرانه ايرانيان ار حسب گزار

توسهعه انسهانی سهازمان

ملل در سال  ،0422اراار است اا  24/200دالر (اه نرخ دالر  PPPثاات سال  )0440كهه
نسبت اه درآمد سرانه ايرانيان در سال ما بل كه  22/700دالر را نشان مهیدههد ،اها كهاهش
مواجه است .ي ی از داليل اين مويهوع نيهز مهیتوانهد احهران جههانی و اهه تبهع آن كهاهش
درآمدهاي نفتی ايران اادد .اه هر حال نسبت اه سال  0444كه درآمد سرانه ايرانيهان ارااهر اها
 0/202دالر اوده است ،درآمد سرانه ايرانيان طی اين دهه اه دو اراار افزايش پيدا كرده اسهت.
روند تغييرات درآمد سرانه ايرانيان را در نمودار دماره  8مشاهده میكنيد.
همچنين نرخ ااسوادي ازرگساالن در ايران اراار اها  30درصهد مهیاادهد كهه اهه نسهبت
كشورهاي اا توسعه انسانی ااال كه  38درصد را نشان میدهد نرخ پايينتري است .در نمهودار
دماره  0نرخ سواد ازرگساالن ايران طی مدت زمان  0444تا  0422نشان داده دهده اسهت.
ار اسان گزار

هاي توسعه انسانی اين نهرخ در آفريقهاي جنهوای در سهال  0422مهي دي

 32درصد می اادد كه سياست هاي توسهعه اي سهازمان ملهل در اخهش آمهوز

و مسهائل
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اجتماعی ،علت اصلی ااال اودن اين آمار محسوب می گردد.
اا مقايسه ويعيت توسعه انسهانی و دهاخص ههاي مراهوط اهه آن در دو كشهور ايهران و
آفريقاي جنوای می توان گفت كه ااالتر رفتن مقدار داخص توسهعه انسهانی در سهال 0424
و دادتن رتبه  74اراي ايران ايشتر محصول ااال رفتن يمت نفت در سالهاي اخيهر و افهزايش
درآمد سرانه ايرانيان است تا سياست هاي توسعه اي سازمان ملهل .در وا هع اها كهاهش يمهت
نفت و همچنين كاهش درآمد سرانه ايرانيان ،مجددا ويعيت ايران در رتبهانهدي ايهن دهاخص
ادتر دد و اه  33نزول پيدا كرد .اين در حالی است كه معيارهاي فقهر و نهاارااري درآمهدي و
جنسيتی درايران كماكان ويعيت خوای در مقايسه اا درايط ايدهآل ندارند .هرچند كمهاههاي
محدود سازمان ملهل در ارخهی از اسهتان ههاي محهروم كشهور از بيهل كرمهان و سيسهتان و
الوچستان سبب ارتقاء اندكی درزمينه آموز

و رفاه ايجاد نموده امها ايهن بيهل كمها هها نها

كافی اه نظر می رسد(Khajehpour, 2012: 25-28).
اما در مورد تاثير سياست هاي توسهعه اي سهازمان ملهل اهر توسهعه انسهانی در آفريقهاي
جنوای اايد گفت كه امروزه تعداد افرادي كه فقر مطل را در آفريقاي جنوای تجراهه مهی كننهد
كاهش يافته است .اين امر ار اسان دو ا دام اساسی صورت گرفته است ،ي ی؛ كهاهش تعهداد
افرادي كه اا درآمد كمتهر از 2دالر تها  0/0دالر در روز زنهدگی مهیكننهد و ديگهري كهاهش
نسبت د اس فقر ،ايهن ميهزان كهاهش از  %2208در سهال  0444اهه  %0در سهال 0440
رسيده است(Aliber, 2002: 2-3) .
ردد كلی ا تصاد و افزايش كما هاي اجتماعی سازمان ههاي اهين المللهی در چهارچوب
هم اري اين سازمانها اا دولت نقش مهمی در كاهش فقر مطل و كاهش مبت يهان اهه ايمهاري
ايدز ،دارد) UNDP in South Africa, 2010: 2).
در مجموع می توان گفت ،سياست هاي توسعه اي سازمان ملل متحد در آفريقهاي جنهوای
طی دو دهه و پاسخ گويی اه نيازهاي متفاوت مردم آفريقا موجب دهده اسهت تها ايهن كشهور
خود را اه سطح كشورهاي در حال توسعه ارساند و اه يا درت ا تصادي در جنهوب آفريقها
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تبديل گردد .هرچند در زمينه رتبه توسعه انسانی هنوز چندان موف نبوده است.

نتیجه گیری
اا مقايسه سياست هاي توسعه اي سازمان ملهل در دو كشهور جمههوري اسه می ايهران و
آفريقاي جنوای می توان گفت ،علی رل سرمايه گذاري گسترده سازمان ههاي اهين المللهی در
اخش هاي ا تصادي ،اهدادتی و آموزدی كشور آفريقاي جنوای ،وجود مسائلی همچهون آمهار
ااالي مبت يان اه ايدز ،فقر مطل  ،گرسنگی و اي اري ،سبب كسب رتبه  208توسهعه انسهانی،
درگزار

سال  0422سازمان ملل گشته است .لذا اها توجهه اهه تهداوم مشه

ت آفريقهاي

جنوای كسب اين رتبه را می توان نشانگر اهبهود ويهعيت توسهعه انسهانی نسهبت اهه بهل از
اجراي سياست هاي توسعه اي در اين كشور دانسهت .حهال آن هه كمها ههاي توسهعه اي
محدود سازمان هاي اين المللی اه ايران كه عمدتأ ه دراخش هاي آموزدی و اهدادتی تمركز
يافته سبب تغيير فاحشی در ويعيت توسعه انسانی كشورمان نگشته است و كسب رتبه  74در
توسعه انسانی ايشتر محصول عوامل داخلی می اادد.
اا توجه اه وجود داخص هايی همچون درآمد سرانه ،ويهعيت آمهوز

و اهدادهت و

سن اميد اه زندگی دراررسی ويعيت توسعه انسانی ،می توان گفهت كهه درآمهدهاي نفتهی
ايران و اه تبع آن سرمايه گذاري دولتی در اخش هاي آموزدی و اهدادتی ،سهبب ويهعيت
نسبتا مناسب ايران در توسعه انسانی نسبت اه آفريقاي جنوای ،فارر از كماهاي توسهعه اي
سازمان هاي اين المللی گشته است.
اررسی داخص درآمد سرانه و اميد اه زندگی در دو كشهور گويهاي اهبهود ويهعيت
ايران در داخص اميد اه زندگی نسبت اه آفريقهاي جنهوای و ويهعيت تقريبها مشهااه دو
كشور در داخص در آمد سرانه می اادد .ميزان اميد اه زنهدگی ايرانيهان در سهال 0422
سن  78سال و ميزان اميد اه زندگی آفريقاي جنهوای  00/3سهال اسهت .درآمهد سهرانه
ايران در سال  0422مي دي  24200و در سال  0424مي دي  22700اهوده اسهت
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در حالی كه ميزان در آمد سرانه آفريقاي جنوای در سال  0420مهي دي  22444اهوده
است .اما در داخص نرخ ااسوادي ازرگساالن آفريقاي جنوای اا  32درصد افراد اا سهواد
تقريبا  24درصد از ايران ااالتر است.
در مجموع می توان گفت سياست هاي توسعه اي سهازمان ملهل اهه واسهطه دهرايط
خاآ آفريقاي جنوای و حج گسترده كما هاي اين المللی اه اين كشور سبب ارتقهاء
سطح توسعه انسانی دراين كشورگشته است در صورتی كه اين سياسهت هها در ايهران اهه
دليل سيست ا تصادي خاآ و ه مچنهين تعهارض سياسهت ههاي جمههوري اسه می اها
سازمان ملل اه صورت محدودي اعمال گشته است ،لذا كما ههاي محهدود اهين الملهی،
تغييري در اهبود كيفيت زندگی مردم ايجاد ننموده است.
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