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مقدمه 

51 كشور عضو مؤسس سازمان ملل متحد، نقش قابل توجهی در  از  1945 به عنوان يکی  از  ايران  جمهوری اسالمی 
توسعة اين سازمان ايفا نموده و به گونه ای فعال در تالش های ملل متحد، صندوق ها، برنامه ها و كارگزاری های تخصصی آن 

مشاركت داشته است. 

سازمان ملل متحد از 1950 در ايران با فعاليتی اندك حضور خود را آغاز نمود اما در حال حاضر 14 كارگزاری تخصصی 
و صندوق ملل متحد در زمينه های گوناگون مانند محيط زيست، آموزش، كودكان، پناهندگان، كشاورزی، صنايع، مبارزه با 
مواد مخدر، بهداشت، فرهنگ و كاهش خطر پذيری باليا فعال هستند. هدف اين كارگزاری ها حمايت از تالش های دولت برای 
كاهش فقر، حفاظت از محيط زيست، ترويج توسعه پايدار، افزايش توليدات بخش كشاورزی و صنعتی، جلوگيری از گسترش 
اچ آی وی/ايدز و ساير بيماری ها، كمک به شناسايی هرچه بيشتر ميراث فرهنگی ايران، تقويت تالش ها برای مبارزه با مواد 
مخدر و اصالحات قضايی همچنين حمايت از تالش های دولت برای ميزبانی از يکی از بزرگترين جوامع پناهندگان جهان است.

دفاتر سازمان ملل متحد در ايران با مشاركت با دولت به اولويت های توسعه ملی و نيازهای فوری ايران پاسخ می دهند.
اين دفاتر بر اساس دستوركار انساندوستانه و توسعه ای خود با برنامه های توافق شده با دولت همکاری می نمايند. سازمان 
ملل نه تنها با دولت بلکه با شركايی در بخش غيردولتی به عنوان پاره ای از طرح ها و برنامه هايی كه در مورد آنها با دولت به 

توافق رسيده همکاری می كند.

ايران به عنوان كشوری با درآمد متوسط در شاخص های توسعه انسانی مکلف به دستيابی آرمان های توسعه هزاره است 
كه به وسيله رهبران جهان درسال 2000 در اجالس سران تصويب شد و ايران در آن حضور داشت.

همانند ساير كشورها فعاليت كارگزاری های سازمان ملل متحد در ايران به وسيله چارچوب كمک های توسعه ای ملل 
دولت  ملی  توسعه ای  مشی های  و خط  اولويت ها  با  همسو  و  اساس  بر  چارچوب  اين  می شود.  هدايت   )UNDAF( متحد 
طراحی و توافق شده است. چارچوب مزبور ابزاری است كه اجازه می دهد كارگزاری های گوناگون سازمان ملل متحد در ايران 
توانايی ها، طرح ها و برنامه های خود را ارزيابی و هماهنگ كرده تا به بهترين نحو تالش های توسعه ای كشور را حمايت نمايند. 

» به عنوان هماهنگ كننده مقيم نظام ملل متحد در جمهوری اسالمی ايران، مايلم اين نسخه به روز شده 
»سازمان ملل متحد در ايران« كه حاوی اطالعات درباره فعاليت های كارگزاری های سازمان ملل متحد در 

ايران است را به شركا و همکاران ارائه نمايم.« 

كنسوئلو ويدال
هماهنگ كننده مقيم در جمهوری اسالمی ايران
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سازمان
خواربار وكشاورزي ملل متحد

سازمان
خواربار وكشاورزي ملل متحد

افزايش  بر  ميان مدت،  در  فائو  تمرکز  پايدار،  روستايی  توسعه  و  کشاورزی  برای  دولت  اولويت های  راستای  در 
سرمايه گذاری در کشاورزی، به ويژه در سطح زنجيره ارزش به منظور افزايش درآمد و فرصت های شغلی برای افراد فقير 

روستايی است. 
در ژوئن 2005 فائو در تدوين چارچوب استراتژی توسعه پايدار کشاورزی به ايران کمک نمود. همين طور در سال 
2007 استراتژی ملی و برنامه عمل برای آمادگی، مديريت و کاهش خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی به منظور 

افزايش ظرفيت دولت در مديريت بحران، تهيه گرديد.
برای کمک به تالش های دولت در جهت کشاورزی و توسعه روستايی پايدار، چارچوب برنامه ريزی کشوری )3 تا 5 

ساله( در حال نهايی شدن است. اهداف چارچوب برنامه ريزی کشوری عبارتند از:
الف( مشارکت روستاييان و کشاورزان کم درآمد در روند توسعه به منظور بهبود معيشت، امنيت غذايی و 

وضعيت تغذيه ای آنان؛
ب( استفاده از شبکه تحقيقات، مؤسسات آموزشي و تخصص باالی ايران به منظور کمک به کشورهای 

منطقه از طريق همکاری های جنوب - جنوب؛
ج( ارتقای تجاری سازي کشاورزی و کشاورزی صادرات محور. 

فائو، به سازمان شيالت ايران در تدوين برنامه ای جامع برای توسعه آبزي پروري به منظور دستيابی به توليد نهايي ساليانه 
يک و نيم ميليون تُن، طبق سند چشم انداز 1404، کمک نموده است. همکاری های فنی فائو در چارچوب توسعه پايدار 

شيالتی و با رويکردی زيست بومی، در زمينه های زير امکان پذير است: 
الف( توسعه پرورش ماهيان دريايی؛ 

ب( توسعه آبزی پروری؛ 
ج( سرمايه گذاری در چرخه ارزش برای دستيابی به بازارهاي صادرات؛ 

د( نهادينه سازی و تقويت ظرفيت و سازمانی.
در بخش بذر نيز به منظور فراهم کردن:

الف( سيستم های کارآمدتر توليد، توزيع و بازاريابی بذر، و 
ب( افزايش ظرفيت حفاظت از ارقام ژنتيکي گياهی در کشور،

ارائه گشته است. 
فائو از طريق طرح مدرسه در مزرعه رويکرد بديع مشارکتی و سازگار با محيط زيست را ارائه داده است تا بدين وسيله 
کشاورزی ارگانيک و کنترل بيولوژيکی آفات و بيماری های محصوالت گوناگون از جمله گندم، خيار، گوجه فرنگی، زيتون  
و غيره را ارتقاء دهد. پروژه ديگري جهت حفظ محصول و صنعت پسته از آلوده شدن به آفالتوکسين، در حال اجرا است.
فائو به دولت در تهيه سند پروژه مهم »احيای اراضی جنگلی و زمين های تخريب شده با توجه ويژه به خاک شور و 
مناطق در معرض فرسايش باد«، به منظور ارائه و بررسی توسط ديبر خانه GEF )تسهيالت جهانی محيط زيست( کمک 

نموده است.  
آنفوالنزای  کنترل  و  جلوگيری  برای  اقدامات  انجام  و  برفکی  تب  بيماری  با  مقابله  در  فائو  دام،  بخش سالمت  در 

پرندگان، به دولت کمک می کند.
فائو از طريق فعاليت های ارتباطی بين المللی مانند روز جهانی غذا و تله فود، نقش مهمی در افزايش سطح آگاهی 

عمومي در زمينه گرسنگی و فقر و يکپارچه سازی حمايت برای دست يابی به امنيت غذايی ايفا می کند.

• 1943: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( توسط نمايندگان 44 دولت در هات اسپرينگ ويرجينيای 
آمريکا پايه گذاری شد.

تخصصی           آژانس های  از  يکی  عنوان  به  فائو  و  شد  برگزار  کانادا  ِکِبک  در  فائو  کنفرانس  نشست  اولين   :1945  •
سازمان ملل متحد تأسيس شد.

• 1951: دفتر مرکزی فائو از واشنگتن دی سی آمريکا به ُرم در ايتاليا منتقل شد.
• 1953: اول دسامبر 1953 تاريخ عضويت ايران در فائو است.

• 1981: اولين روز جهانی غذا در 16 اکتبر برگزار شد.
• 1992: در ماه مه اين سال دفتر نمايندگی فائو در ايران بازگشايی شد.

• 1996: اجالس جهانی غذا، رم، ايتاليا؛
• 1997: فائو با برنامه تله فود مبارزه عليه گرسنگی را آغاز کرد.

• 2002: » اجالس جهانی غذا- پنج سال بعد« برگزار شد تا اهداف اين اجالس بازبينی شود.
• 2008: کنفرانس سران برای امنيت غذايی جهان، چالش هاي تغيير اقليم و زيست انرژي، رم، ايتاليا؛

• 2009: نشست جهانی امنيت غذايی، رم، ايتاليا.

چشم انداز و اهداف جهانی فائو: 
چشم انداز فائو وجود دنيايی عاري از گرسنگی و سوء تغذيه است که در آن غذا و کشاورزی1 به بهبود استانداردهاي 
زندگی همگان، بخصوص فقيرترين افراد، به شکلي پايدار از بُعد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي پردازد. به منظور 
دستيابی بدين رسالت و اهداف توسعه هزاره، فائو به ارتقاء نقش مستمر غذا و کشاورزی پايدار در جهت دستيابی به سه 

هدف جهانی زير مي پردازد:
کاهِش تعداد گرسنگان جهان و حصول اطمينان کامل از دنيايی که در آن همة مردم همواره به غذای 
کافی سالم و مغذی دسترسی دارند که نيازهای غذايی آنان را برای زندگی سالم و فعال برآورده می نمايد؛ 
فقرزدايی و حرکت به سوی پيشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همگان همراه با افزايش توليد غذا، ارتقاء 
توسعه روستايی و معيشت پايدار؛ مديريت و بهره بردارِي پايدار از منابع طبيعی، شامل زمين، آب، هوا، 

اقليم و منابع ژنتيکی به نفع نسل کنونی و نسل های آتی. 

اهداف اساسی فائو: 
افزايش پايدار توليد محصوالت کشاورزی؛ افزايش پايدار توليدات دامی؛ مديريت و استفادة پايدار از ذخايرشيالتی و آبزيان؛ 
بهبود کيفيت و سالمت غذا درکلية مراحل زنجيره غذايی؛ مديريت پايدار جنگل ها و درختان؛ مديريت پايدار خاک، آب 
و منابع ژنتيکی و پاسخ بهتر به چالش های زيست محيطی جهان که غذا و کشاورزی را تحت تأثير قرار می دهند؛ فراهم 
کردن محيط براي بازارها به منظور ارتقاء معيشت و توسعه روستايی؛ بهبود امنيت غذايی و تغذيه بهتر؛ بهبود وضعيت 
آمادگی و پاسخ دهی مناسب به تهديدات غذايی و کشاورزی و شرايط اضطراري؛ برابری جنسيتی در دسترسی به منابع، 
کاالها، خدمات و تصميم گيری ها در مناطق روستايی؛ و سرمايه گذاری بيشتر و مؤثرتر دولتی و خصوصی در کشاورزی 

و توسعه روستايی. 

1  کشاورزی شامل کليه محصوالت زراعی و باغی، دام، جنگل و شيالتی می باشد.



8

ان
جه

 و 
ان

یر
ر ا

ی د
زار

رگ
 کا

نه
شی

پی
ان

جه
 و 

ان
یر

ر ا
ا د

ت ه
وی

اول
 و 

لی
اص

ت 
سال

ر

9

ان
یر

ي ا
الم

اس
ي 

ور
مه

 ج
در

ي 
صل

ي ا
ها

ت 
الی

فع

برنامه مشترك
ملل متحد در زمينه ايدز

ايدز کمک        زمينه  در  متحد  ملل  برنامه مشترک سازمان  در کشور،  ايدز  و  اچ آی وی  در جهت کنترل همه گيری 
می کند تا اطالعات کافی از وضعيت ابتال در گروه های مختلف جمعيتی به دست آيد و مداخالت مناسب برای هر گروه 
طراحی و اجرا شود. گروه هايی که در معرض بيشترين خطر ابتال به  اچ آی وی قرار دارند شامل معتادان تزريقی، زندانيان، 

تن فروشان و مردانی هستند که با مردان ديگر رابطه جنسی دارند.
و  و حساس سازی سياست گذاران  ترويج  باعث  کافی  و شواهد  مستندات  کردن  فراهم  در ضمن  برنامه،  اين  در ضمن 

مسوؤالن می گردد.
کردن  هماهنگ  و  ايدز  کشوری  کميته  فعاليت  از  حمايت  با  ايدز،  زمينه  در  متحد  ملل  سازمان  مشترک  برنامه 
فعاليت های سازمان های پشتيبان خود بر اساس اصل » سه يک« ، جهت تحقق هدف يکی شدن نهاد هماهنگ کننده 

ملی برنامه ها، يکی شدن چارچوب عملياتی برنامه ها و يکی شدن نظام پايش و ارزشيابی برنامه حرکت می کند.
فعاليت های  به  بخشيدن  ترتيب  و  نظم  و  هماهنگی  ايجاد  با  ايدز  زمينه  در  متحد  ملل  سازمان  مشترک  برنامه 
سازمان های پشتيبانی خود بر اساس جدول برنامه ريزی و تقسيم کار مشخص، در پاسخ به همه گيری ايدز قدم برمی دارد. 
تا انگ  ايدز تالش می کند  از  از مبتاليان و متأثرين  با حمايت  ايدز،  برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمينه 
آنان به خدمات مراقبت، درمان و  امکان دسترسی همگانی  يابد و  افراد کاهش  اين  و تبعيض های موجود در خصوص 

پيشگيری مثبت فراهم گردد.
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمينه ايدز، با نهادهای جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد همکاری می کند 

تا نقش آنها را در پاسخی جامع تر به همه گيری اچ آی وی ارتقاء دهد.

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمينه ايدز، توان و منابع ده کارگزاری سازمان ملل متحد را برای مقابله با ايدز 
گرد هم می آورد. اين ده کارگزاری سازمان های پشتيبان اين برنامه را تشکيل می دهند که عبارتند از:

کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه جهانی غذا، برنامه توسعه 
ملل متحد، صندوق جمعيت ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، سازمان جهانی کار، سازمان 

آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، و بانک جهانی. 
دبيرخانه برنامه در ژنو قرار دارد و در بيش از هشتاد کشور جهان زير نظر گروه کاری موضوعی سازمان ملل متحد 
در زمينه ايدز فعاليت می کند. برنامه مشترک سازمان ملل متحد در سال 2005 در ايران تأسيس گرديد و تحت پوشش 

دفتر منطقه ای قاهره، فعاليت دارد.
اين برنامه مشترک، رسماً از ابتدای سال 1996، در پاسخ به مصوبه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد در سال 
1994 برای ايجاد هماهنگی بيشتر بين نمايندگی های مختلف سازمان که در زمينه ايدز فعاليت می کنند تأسيس شد. 
يک هيئت هماهنگ کننده برنامه، نظارت و سياست گذاری کالن برنامه را به عهده دارد که از بيست و دو نماينده از 
و  غيردولتی  سازمان های  از  نماينده  پنج  پشتيبان،  سازمان های  از  نماينده  َده  جغرافيايی،  مختلف  مناطق  دولت های 

انجمن های افرادی که با  اچ آی وی زندگی می کنند، تشکيل شده است.
ايران در ابتدای سال 2008 ميالدی به مدت سه سال به عضويت اين هيئت انتخاب شد.

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمينه ايدز با گردهم آوردن تالش ها و منابع سازمان های پشتيبان خود در 
راستای گسترش برنامه های پيشگيری از  اچ آی وی، مراقبت از آنانی که به آن مبتال شده اند و کاستن از اثرات همه گيری 

ايدز در جهان عمل می کند.
هدف اين برنامه جلب حمايت گسترده همگان، برای پاسخ مؤثر و استثنايی به همه گيری اچ آی وی و ايدز است.

سال 2001 سال بسيار مهمی در تاريخ  اچ آی وی محسوب می گردد، زمانی که سران 189 کشور و دولت های عضو 
سازمان ملل از جمله جمهوری اسالمی ايران برای نخستين بار در گرد همايی اجالس ويژه مجمع عمومی در زمينه ايدز، 

اعالميه تعهد  اچ آی وی را تصويب کردند. 
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هيئت ياري رساني
سازمان ملل متحد در افغانستان

هيئت ياري رساني
سازمان ملل متحد در افغانستان

• تضمين گفتمان و مذاکره منظم با جمهوری اسالمی ايران )خصوصاً وزارت امور خارجه( درباره روند مستمر صلح 
در افغانستان و همکاری منطقه ای؛

• فعاليت به عنوان مجرای تبادل اطالعات بين دفتر مرکزی يوناما و دولت جمهوری اسالمی ايران؛
• ارائه خدمات مشاوره ای و ارتباطی به جامعه ديپلماتيک و نمايندگی های ملل متحد در تهران در زمينه برنامه های 

مربوط به افغان ها.

• هيئت ياری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان )يوناما( مأموريتی سياسی است که از سوی اداره عمليات حافظ 
صلح ملل متحد حمايت می شود.

• دفتر مرکزی يوناما در کابل و دارای هشت دفتر منطقه ای و 23 دفتر استانی در سراسر افغانستان است. عالوه بر 
آن، يوناما دفاتر رابطی در اسالم آباد )پاکستان(، تهران )ايران( و عشق آباد )ترکمنستان( دارد.

• مأموريت يوناما در 28 مارس 2002 بموجب قطع نامه 1401 شورای امنيت ملل متحد تأسيس شد. در همين روز  
دفتر رابط اونسما در تهران )هيئت ويژه ملل متحد در افغانستان( که از ماه مه 2000 در جمهوری اسالمی ايران 

فعال بود، به دفتر رابط يوناما تغيير نام داد. 
• اين مأموريت بوسيله نماينده ويژه دبيرکل برای افغانستان اداره می شود که رئيس يوناما نيز هست. 

• نقش کليدی يوناما ترويج صلح و ثبات در افغانستان با هدايت تالش های جامعه بين المللی است. 
• اين هيئت همراه با دولت افغانستان، از بازسازی کشور و تقويت پايه های صلح و مردم ساالری قانون مدار حمايت 

می کند. 
• رسالت يوناما به موجب قطع نامه 1662 )2006( تعريف شده است که بموجب قطع نامه های بعدی تا قطع نامه 

1917 )2010( تمديد و اصالح شده است. 
• دفتر يوناما در تهران در آماده سازی فرايند موافقت نامه بن )2001(، لويه جيرگه اضطراری )2002(، لويه جيرگه 

قانون اساسی )2004( و انتخابات رياست جمهوری )2004( فعاالنه شرکت داشته است. 
• تمرکز اين دفتر در حال حاضر بر اجرای موافقت نامه افغانستان )2006(،اعالميه پاريس )2008( و کنفرانس های 

افغانستان در لندن و کابل )2010( به ويژه در مورد همکاری منطقه ای است. 

فعاليت های يوناما منحصراً محدود به افغانستان است و شامل موارد زير می شود:
• تقويت همکاری با نيروهای جامعه بين المللی کمک به امنيت )ايساف(؛

• ارائه مساعی در حمايت از برنامه های مصالحه به رهبری افغان ها؛
• حمايت از تالش ها برای حاکميت بهتر و حاکميت قانون و مبارزه با فساد؛
• ايفای نقش هماهنگ کننده مرکزی جهت تسهيل ارائه کمک بشردوستانه؛

• نظارت بر وضعيت حقوق بشر غيرنظاميان و هماهنگی حمايت از حقوق بشر؛
ساير  ميان  هماهنگی  و  مالی  منابع  و  فنی  کمک های  ارائه  طريق  از  افغانستان  در  انتخابات  روند  از  حمايت   •

اعطاءکنندگان کمک های بين المللی؛ و
• حمايت از همکاری منطقه ای در راستای دستيابی به افغانستانی پايدارتر و مترقی.
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صندوق كودكان
سازمان ملل متحد

صندوق كودكان
 سازمان ملل متحد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از وقوع بحران های ناگهانی را کاهش دهند.

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

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

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

حقوق کودک.

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

مورد نياز بهره گيرند. 
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برنامه توسعه ملل متحد برنامه توسعه ملل متحد

بر تقويت ظرفيت سازی و توانمندسازی برای دستيابی  برنامه کشوری برنامه توسعه ملل متحد برای ايران، عمدتاً 
به آرمان های توسعه هزاره؛ ارتقای مديريت و تجارت مطلوب؛ بهبود عملکرد اقتصادی و توليد اشتغال، همچنين توسعه 

پايدار، مديريت باليای طبيعی، و استفاده بهينه از انرژی تأکيد دارد.
برنامه توسعه ملل متحد، ابتکار گسترده ای در زمينه تحقق آرمان های توسعه هزاره در ايران بر عهده گرفت تا اين 
اهداف را در برنامه های ملی کشور ادغام کند، روش های موفقيت آميز متکی بر جامعه را با شرايط داخلی تطبيق دهد، 
فرآيند گزارش دادن آرمان های توسعه هزاره را نهادينه سازد و به کشور برای دستيابی به هدف های فوق ياری نمايد. ايران 
با مشارکت برنامه توسعه ملل متحد گزارش ملی آرمان های توسعه هزاره خود )2004 و 2006( که تأکيد بر دستاوردها 

به ويژه بر سالمت و آموزش دارد، همچنين چالش های دستيابی به اين آرمان ها را منتشر نموده است. 
برای  اتوماسيون  سيستم  بنيادی  توانايی های  تقويت  به  نسبت  ايران  دولت  مشارکت  با  متحد  ملل  توسعه  برنامه 
مديريت داده های گمرک تالش می نمايد که به وسيله کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد )انکتاد( تهيه شده و هم 

اکنون در بيش از 80 کشور جهان اجرا می شود.   
برنامه توسعه ملل متحد ابتکاری آزمايشی را در زمينه کاهش فقر در سيستان و بلوچستان، فقيرترين استان ايران، به 
اجرا گذاشت. از درس های آموخته شده از نتايج اين تجربه می توان در فعاليت های آينده مربوط به توانمندسازی جوامع 

در سطح استان با استفاده از نگرش و رويکرد توسعه متکی بر منطقه سود برد. 
برنامه توسعه ملل متحد به ايران برای برطرف کردن چالش های مربوط به محيط زيست و اجرای تعهدات آن در 
مورد کنوانسيون های بين المللی مربوط به محيط زيست در زمينه مبارزه با بيابان زايی، حمايت از تنوع زيستی، کاهش 
توليد گازهای گلخانه ای، مديريت آالينده های ارگانيک پايدار، حصول اطمينان از مديريت پايدار منابع آب و خاک، و 
حذف مواد از بين برنده اليه اوزون ياری می رساند. برنامه توسعه ملل متحد همچنين به ايران کمک می کند بر استفاده 
بهينه از انرژی، و کاهش پيامدها و عوارض زيست محيطی برنامه ها و طرح های توسعه تمرکز کند. برنامه اعتبارات خرد/ 
تسهيالت جهانی محيط زيست برنامه توسعه ملل متحد می کوشد از محيط زيست جهانی از طريق اقدام محلی و مشارکت 

محلی محافظت کند.
برنامه توسعه ملل متحد، عالوه بر اين از نزديک با دولت ايران برای کاهش تأثير باليای طبيعی بر توسعه اقتصادی و 
اجتماعی همکاری می کند، می کوشد ظرفيت های ملی را برای مديريت و هماهنگی خطر باليای طبيعی تقويت کند، و 

فعاالنه به برنامه های بازسازی در مناطق زلزله زده بم و لرستان ياری رسانده است.
برنامه توسعه ملل متحد با مشارکت نزديک با صندوق جهانی مبارزه با ايدز، سل و ماالريا، به قراردادن اچ آی وی/ 
ايدز، سل و ماالريا در مرکز گفتگوی توسعه ملی در ايران و ايجاد مشارکت بين دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی 
برای هماهنگی و نشان دادن واکنش مؤثر نسبت به اين بيماری ها، که نشانه و نمايانگر چالش های توسعه در اين کشور 

هستند، کمک می کند.  

برنامه توسعه ملل متحد، شبکه جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه است که از تغيير حمايت می کند و کشورها 
را با دانش، تجربه و منابع به منظور کمک به مردم برای ايجاد زندگی بهتر پيوند می دهد. برنامه توسعه ملل متحد در 
166 کشور فعاليت می کند و با آنها در زمينه راه حل های خود اين کشورها برای غلبه بر چالش های جهانی و ملی مربوط 
به توسعه همکاری می نمايد. اين کشورها در حاليکه به گسترش ظرفيت مشغولند، از ياری برنامه توسعه ملل متحد و 
طيف گسترده نهادهای شريک و همکار آن سود می برند. برنامه توسعه ملل متحد در 1965 تأسيس شد و دفتر مرکزی 

آن در نيويورک قراردارد. 
برنامه توسعه ملل متحد از 1966 )1345( در ايران دفتر نمايندگی داشته و از نزديک با شرکای عمده خود در زمينه 
توسعه يعنی دولت، شوراهای محلی، مؤسسات دانشگاهی، و بخش خصوصی همکاری کرده است تا از توسعه انسانی پايدار 

در اين کشور حمايت کند.
معموالً در هر دفتر کشوری، نماينده مقيم برنامه توسعه ملل متحد به عنوان هماهنگ کننده مقيم برای تمامی نظام 
ملل متحد خدمت می کند. برنامه توسعه ملل متحد، از راه انجام اين هماهنگی مؤثرترين استفاده از سازمان ملل متحد 

و منابع بين المللی را تضمين می نمايد.    

رهبران جهان وعده داده اند به آرمان های توسعه هزاره، از جمله هدف فراگير کاهش فقر به نصف تا 2015 دست 
يابند. شبکه برنامه توسعه ملل متحد بين تالش های جهانی و ملی برای رسيدن به اين هدف ها پيوند برقرار می کند و 
آنها را هماهنگ می سازد. هدف و توجه ويژه برنامه توسعه ملل متحد، کمک به کشورها برای يافتن راه حل ها به منظور 
و محيط  انرژی  و جبران خسارت ها،  بحران  از  پيشگيری  فقر،  برطرف کردن چالش های حکومت دموکراتيک، کاهش 

زيست، و اچ آی وی/ ايدز و مطرح کردن اين راه حل ها است.  
گزارش ساالنه توسعه انسانی، تهيه شده ازسوی برنامه توسعه ملل متحد، بر بحث جهانی درباره مسائل اساسی توسعه 
توجه ويژه معطوف می کند و ابزارهای جديد اندازه گيری، تجزيه و تحليل نوآورانه، و پيشنهادهای غالباً بحث انگيز در 
زمينه سياست گذاری ارائه می دهد. چارچوب تحليلی و نگرش فراگير اين گزارش جهانی به گزارش های منطقه ای، ملی 

و محلی مربوط به توسعه انسانی منتقل می شود که آنها نيز مورد حمايت برنامه توسعه ملل متحد هستند. 
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سازمان
آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد )يونسکو(

سازمان
آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد )يونسکو(

آموزش: 
برنامه ملی آموزش برای همه )EFA( به همراه تهيه و تدوين سند راهبردی EFA و تأسيس دفتر EFA و ارزيابی 
 2009  ،2008  )GMR( برای همه  انتشار و توزيع گزارش جهانی پايش آموزش  ميان دهه آن؛ همکاری، ترجمه، 
ايران )UNESS(؛ تدوين  از آموزش و پرورش  و 2010 به زبان فارسی؛ تهيه سند راهبردی يونسکو برای حمايت 
در سطح  آموزشی  برنامه ريزان  آموزش  و   )ANPRO-Iran( استانی  و  ملی  در سطح  آموزشی  برنامه ريزی  الگوی 
ايران؛ راه اندازی و تجهيز مرکز پژوهشی فرهنگيان بم )BRTC( و تأسيس مجتمع آموزشی نمونه بم )BMSC( از 
طريق مشارکت ملی و بين المللی با تأکيد بر آموزش فراگير؛ تأسيس دفتر آموزش مديريت حوادث غيرمترقبه در 
بدنه وزارت آموزش و پرورش ايران در طرح ملی و استانی؛ ارتقاء سياست گذاری ها و ظرفيت سازی نظام آموزشی در 
برنامه آموزش برای توسعه پايدار؛ اجرای طرح روزنامه ديواری در مدارس و تهيه راهنمای مربوطه به زبان فارسی؛ 
اجرای مطالعه  KAP )دانش، نگرش، رفتار( در مورد اچ آی وی/ايدز ومواد مخدر در مدارس استان تهران؛ حمايت 

از بازسازی سيستم آموزشی افغانستان شامل آموزش های فنی حرفه ای با همکاری وزارت آموزش و پرورش ايران.
علوم:

ارتقاء مديريت منابع آب در مناطق خشک و نيمه خشک، به ويژه آب های مشترک با کشورهای همسايه؛ حمايت از 
سه مرکز وابسته به يونسکو در ايران، شامل مرکز منطقه ای مديريت آب شهری در تهران، مرکز بين المللی قنات و 
سازه های تاريخی آبی در يزد، مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در اصفهان؛ ايجاد جايزه 
بين المللی فن آفرينی شيخ بهايی و حمايت های فنی و ظرفيت سازی برای پارک های علم و فن آوری؛ درک بهتر و 
سازگاری با اثرات تغيير اقليم بر حوزه رودخانه ها؛ جمع آوری و مستند سازی سيستم های تاريخی آبی و کاربرد آنها 
در حل مشکالت رو به رشد دنيای کنونی؛ بهبود مديريت نُه ذخيره گاه زيست کره ايران و شناسايی زمينه های جديد 
برای همکاری دراين خصوص؛ ظرفيت سازی در زمينه پيش آگاهی در برابر باليای طبيعی؛ ارتقاء ژئوپارک ها؛ تأسيس 
کرسی اخالق زيستی؛ تحقيق در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر توسط کرسی يونسکو؛ مشارکت مراکز پژوهشی 

ايران در نشست آسيايی جنسيت و جوانان. 
فرهنگ:

حمايت از ده اثر ثبت شده ايران در ليست ميراث فرهنگی جهانی يونسکو و فهرست موقت ميراث فرهنگی و طبيعی 
ايران؛ طرح جامع مديريت ميراث جهانی يا آثار فهرست موقت؛ ظرفيت سازی در زمينه مديريت ميراث فرهنگی برای 
مشاوران ملی، متخصصان و سياست گذاران؛ ظرفيت سازی جهت پاسداری ازميراث ملموس و غيرملموس؛ آموزش 
جهت تقويت مديريت موزه ها و کنترل قاچاق غير قانونی کاالهای ميراث فرهنگی؛ ارتقاء گفتگوی بين فرهنگ ها و 
بين مذاهب در منطقه؛ حمايت از توسعه، بازاريابی و محافظت از صنايع دستی، هنرهای سنتی و صنايع فرهنگی؛ 
ترويج و آموزش به منظور دستيابی به رويکردی يکپارچه جهت حفاظت از ميراث، مديريت باليا و توسعه شهری 

پايدار. 
ارتباطات و اطالعات:

استفاده از رسانه ها جهت مطرح نمودن مسايل مرتبط با توسعه و حمايت از رسالت های يونسکو؛ حمايت ازسازمان های 
رسانه ای کليدی که در گفتگوها و گردهمايی های منطقه ای و بين المللی شرکت می کنند؛ بزرگداشت روز جهانی 
برای جوانان، علوم و  ارتباطات جهت پروژه های مبتکرانه  از فن آوری اطالعات و  ارتقاء استفاده  آزادی مطبوعات؛ 
فن آوری، و محافظت از محيط زيست؛ ارتقاء فعاليت های مرتبط با ”حافظة جهانی“ ؛  برگزاری کارگاه های آموزشی 
روزنامه نگاری شامل بخش های فنی برای روزنامه نگاران و اهالی رسانه در مورد مسايل جهانی از قبيل تغيير آب و هوا، 

اچ آی وی/ايدز، مسايل زيست محيطی، زمين لرزه و ساير باليای طبيعی، و کنوانسيون های يونسکو.

     

• تأسيس در 16 نوامبر 1945؛
• با هدف »ايجاد صلح در اذهان بشريت«؛

• ارتقای سياست گذاری، ظرفيت سازی و ارائه کمک های فنی در بخش های آموزش، علوم، فرهنگ و اطالعات و 
ارتباطات؛

ايران، پاکستان و  افغانستان،  2003 تأسيس گرديد که چهار کشور  دفتر منطقه ای يونسکو در تهران در سال   •
ترکمنستان را پوشش می دهد.

• آموزش:
سوادآموزی،  درسی،  کتب  و  آموزشی  برنامه ريزی  آموزشی،  نظام  در  آمار  و  برنامه ريزی  همه،  برای  آموزش 
تربيت  مدارس،  در  بهداشت  حرفه ای،  و  فنی  آموزش  پايدار،  توسعه  برای  آموزش  دهه  مادام العمر،  يادگيری 
بدنی و ورزش، آموزش قبل از دبستان، آموزش عمومی و عالی، آموزش زبان های خارجی، نقش هنر در آموزش،   

آموزش های پيش گيری از ايدز و مواد مخدر، آموزش حقوق بشر، آموزش مديريت حوادث غيرمترقبه. 
• علوم طبیعی:

مديريت پايدار آب، علوم مربوط به تنوع زيستی، اکوسيستم و زمين، علوم پايه و علوم مهندسی، سياست گذاری 
در علم برای توسعه، اقيانوس شناسی و خطرات متوجه محيط آبی، آمادگی در برابر باليای طبيعی و انرژی های 

تجديدپذير.
• فرهنگ:

بين  و  فرهنگ ها  بين  گفتگوی  دستی،  صنايع  غيرملموس،  و  ملموس  ميراث  جهانی،  ميراث  فرهنگی،  تنوع 
مذاهب، هنر و خالقيت، حق انحصاری مالک نسبت به اثر، گردشگری فرهنگی و موزه ها.

• ارتباطات و اطالعات:
)IPDC(  ، ارتباطات  توسعة  برای  بين المللی  برنامه های  رسانه ها،  توسعة  بيان،  آزادی  اطالعات،  به  دسترسی 

اطالعات برای همه و کم کردن فاصله ديجيتالی. 
• علوم اجتماعی وانسانی:

اخالق در علوم، حقوق بشر، فلسفه، فقرزدايی و تحول اجتماعی.
• زمینه های مشترک:

جنسيت، جوانان، اچ آی وی/ايدز، فرهنگ صلح، گفتگوی بين تمدن ها.
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كميسارياي عالي
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

كميسارياي عالي
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
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بين الملل  حقوق  با  تطابق  در  آنان  براي  امن  محيط هاي  افزايش  و  ايران  در  پناهندگان  حمايتي  وضعيت  بهبود 
پناهندگان و قوانين مربوطه ايران؛ حصول اطمينان از ادامه دسترسي تمامي پناهندگاني که مجدداً ثبت نام شده اند به 
کارت هاي معتبر اقامت پناهندگي )آمايش( از طريق ثبت نام هاي مجددي که توسط مقامات دولت ايران صورت مي گيرد؛
ادامه مذاکرات از بابت صدور مستمر و پايدار مجوزهاي موقت کار و صدور قراردادهاي کاري براي پناهندگان ثبت شده اي 
که مجوز موقت کار دارند. اين امر پناهندگان ثبت شده عراقي که هنوز به اين مجوزها دسترسي ندارند را نيز در بر خواهد 
گرفت. مجوزهاي موقت کار به خوداتکايي پناهندگان ثبت شده در ايران تا زماني که شرايط بازگشت به کشورشان براي 
آنها مهيا شود، کمک خواهند نمود؛ حصول اطمينان از اينکه ميانجي گري هايي که در ايران صورت مي گيرد در جهت 
توسعه توانمندي هاي پناهندگان باشد. کميساريا از طريق ارائه آموزش هاي حرفه اي به پناهندگان در جهت در آمدزايي 
آنان، به بهبود معاش اين جمعيت کمک مي نمايد؛ همکاري با وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت جهت تسهيل 
دستيابي پناهندگان ثبت شده شهرنشين به تحصيالت، خدمات بهداشتي ابتدايي و کمک هاي پزشکي در مواقع اورژانس؛
حصول اطمينان از دستيابي پناهندگان ثبت شده به خدمات رايگان حقوقي، بدون هيچگونه تبعيض؛ ايجاد رفاه بيشتر 
براي زنان، کودکان، و مردان پناهنده از طريق استراتژي جريان سازي سن، جنس و تنوع )AGDM(. اين امر از طريق 
نشست هاي ارزيابي مشارکتي ساالنه جهت شناسايي مشکالت حمايتي اساسي در معاش، بهداشت، تحصيل و بازگشت 
داوطلبانه پناهندگان ثبت شده صورت مي گيرد، که در برنامه ريزي ساليانه نيز در نظرگرفته خواهند شد. اين موضوع 
افزايش مشارکت مؤثر پناهندگان در تمامي سطوح برنامه ريزي، از طريق گرايش مبتني بر جامعه )روش مشارکت دادن 
افراد تحت حمايت( و گرايش مبتني بر حقوق )روشي جهت قادر ساختن اشخاص و جامعه آنان به بهره برداري از حقوق 
خود و انجام وظايف خود(، را نيز در بر مي گيرد ؛ حصول اطمينان از حمايت از زنان، دختران و پسران پناهنده از طريق 
به اجرا گذاشتن پروتکل مبارزه با خشونت هاي مبتني بر جنسيت و آگاه سازي در زمينه اچ آي وي/ ايدز؛ ايجاد همکاري 
با نهادهاي مربوطه چون دولت جمهوري اسالمي ايران، سازمان ملل، سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي جامعه محور 
جهت بسيج نمودن سازوکارهای موجود و توانايي ها جهت دسترسي بيشتر به پناهندگان و ارائه خدمات به آنها؛ تسهيل 
بازگشت داوطلبانه پناهندگان ثبت نام شده افغاني و عراقي از ايران در امنيت و به گونه ای محترمانه؛ حصول اطمينان از 
داوطلبانه بودن بازگشت؛ در پي از سرگيري جلسات کميسيون سه جانبه در زمينه بازگشت داوطلبانه پناهندگان ثبت 
شده افغان، احياي مجدد فعاليت هاي کميته هاي حل اختالف جهت تسهيل حل اختالفات حقوقي داوطلبان بازگشت 
قبل از آنکه به وطن خود بازگردند؛ بهبود آمادگي براي مواقع اضطراري؛ ارائه »يک بار کمک مالي« به آسيب پذيرترين 
پناهندگان؛ پرداخت بخشي از قبوض بيمارستاني پناهندگان بر پايه نيازهاي فوري و جهت حفظ جان آنان؛ پرداخت هزينه 
هاي بيمه پناهندگاني که مبتال به سه بيماري تاالسمي، هموفيلي و يا نارسايی کليه هستند؛ ادامه کمک هايي با عنوان 

»رهايي از ناتواني« به پناهندگان )صندلي چرخ دار، سمعک، غيره(.

از زمان آغاز برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان )افغان ها در سال 2002 و عراقی ها در سال 2003( تا 30 نوامبر 
2010، 873،566 پناهنده ثبت شدة افغان و 25،877 پناهندة ثبت شدة عراقی با کمک کميساريا از ايران به کشور خود 
بازگشتند. همچنين از سال 2000، کميساريا به طور ميانگين به اسکان مجدد حدود 800 پناهنده در سال کمک نموده 

است. 

بودجه کميساريا بر اساس ارزشيابي نيازهاي جامع براي سال 2010 مبلغ 36،826،564 دالر آمريکا است. 

1950 توسط مجمع عمومي سازمان ملل  پناهندگان در سال  امور  دفتر کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در 
متحد تأسيس گرديد. کميساريا موظف است حرکت هاي بين المللي را در جهت حمايت جهاني از پناهندگان و ساير 
اشخاص تحت حمايت اين آژانس و حل مشکالت آنان، هماهنگ نموده و هدايت نمايد. وضعيت حقوقي پناهندگان در 
دو سند بين المللي تعريف گرديده است؛ کنوانسيون 1951 مربوط به وضعيت پناهندگان و پروتکل 1967. اين دو سند 
همراه با قطع نامه )V( 428 مجمع عمومي سازمان ملل متحد که سند تأسيس کميسارياي عالي سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان و مقررات مربوط به آن است، همگي پايه و اساس هر دو حقوق بين الملل پناهندگان و فعاليت هاي 
 )ExCom( اجرايي کميساريا  نتايج ساالنه مصوب کميته  بوده اند.  پناهندگان  از  کميساريا در جهت کمک و حمايت 
بخشي از چارچوب رژيم حمايتي بين المللي پناهندگان را تشکيل مي دهد. اين نتايج حاصل توافق بيش از 50 کشور 
است. کميسارياي عالي پناهندگان در دوران موجوديت خود به حدود 50 ميليون پناهنده در آغاز موفقيت آميز زندگی اي  
مجدد کمک نموده است. بر اساس آمار ارائه شده بر وب سايت »کنوانسيون هاي سازمان ملل متحد«، در سال 2010، 
مجموع کل 144 کشور به کنوانسيون 1951 پناهندگان و 145 کشور به پروتکل 1967 پيوسته اند. جمهوري اسالمي 
ايران در 28 ژوئيه 1976 )1355(، با حق شرط بر مواد 17، 23، 24 و 26 ، به هر دو کنوانسيون 1951 و پروتکل 1967 
ملحق گرديد. کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 1984 دفتر خود در ايران را افتتاح کرد. 
به دنبال هجوم گسترده پناهندگان عراقي در پي جنگ خليج فارس در سال 1991، و با شروع برنامه بازگشت جمعي 
داوطلبانه به افغانستان در سال 1992، کميساريا حضور و فعاليت هاي خود در ايران را گسترش داد. اکنون عالوه بر دفتر 
مرکزي تهران و سه دفتر فرعي در مشهد، کرمان و اهواز کميساريا داراي سه دفتر عملياتي در اصفهان، شيراز و دوغارون 
است که دوغارون ايستگاه خروجي مرزي نيز می باشد.. بر اساس آمار ارائه شده توسط دولت جمهوری اسالمی ايران، در 
اول اکتبر سال 2010، تعداد 1،029،320 پناهنده ثبت شده افغان و حدود 42،854 پناهنده ثبت شده عراقي در ايران 
ساکن مي باشند. مهمانشهرهاي پناهندگان در ايران عبارتند از: 7 مهمانشهر براي عراقي هاي کرد،34 مهمانشهر براي 
عراقي هاي عرب و 5 مهمانشهر براي پناهندگان افغان. کمتر از 3 درصد جمعيت پناهندگان ثبت شده در مهمانشهرها 

به سر مي برند.
 

غيرسياسي،  کاماًل  کميساريا  )کار  است:  ذيل  ترتيب  به  پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالي  کميسارياي  وظايف 
بشردوستانه و اجتماعي است(

• حمايت از دولت کشورهاي پناهنده پذير با ارائه مشاوره در زمينه مسائل پناهندگان و همچنين مسائل مربوط 
به پناهجويي/مهاجرت؛

• حمايت از پناهندگان از طريق حصول اطمينان از اينکه به حقوق اوليه آنان در کشور ميزبان احترام گذاشته 
مي شود؛

حصول اطمينان از اينکه دولت به اصل non-refoulement )يعني اصل عدم بازگرداندن پناهندگان به   •
اجبار به کشوري که ممکن است در آنجا تحت تعقيب و آزار و شکنجه قرار گيرند( احترام مي گذارد؛

• يافتن راه حل هاي پايدار براي حل مشکل پناهندگان از طريق بازگشت داوطلبانه، ادغام محلي و اسکان مجدد.
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سازمان
توسعه صنعتي ملل متحد

سازمان
توسعه صنعتي ملل متحد

برنامه جامع و برنامه کشوری جديد يونيدو برای ايران، بر کاهش فقر از طريق ايجاد فرصت های اشتغال، ايجاد درآمد 
از طريق تقويت توسعه پايدار، ارتقاء توسعه صنعتی بخش های غيرنفتی و در نتيجه کمک به محو دشواری های معيشتی 

تاکيد دارد.
برنامه جامع و برنامه کشوری يونيدو در جمهوری اسالمی ايران بر پايه شش زمينه همکاری راهبردی تنظيم شده است:

• جهانی شدن؛
• توسعه منطقه ای از طريق تقويت صنايع کوچک و صنايع محلی؛

• بهبود محيط کسب و کار و توسعه بخش خصوصی؛
• مدرن کردن صنايع وابسته به کشاورزی؛

• مسائل مرتبط با انرژی؛ و
• مسائل مرتبط با محيط زيست و مسائل آب و هوايی.

يونيدو همچنين مسئول اجرای چندين برنامه مربوط به محيط زيست از جمله برنامه پروتکل مونترآل در ايران است 
که به منظور کاهش استفاده از مواد مخرب اليه اوزون طراحی شده و توسط »برنامه پروتکل مونترآل« تأمين مالی شده 
است. مذاکراتی نيز با دولت ايران در زمينه تدوين برنامه ای به منظور »کاهش آالينده های آلی پايدار« )POPS( به موجب 

پيمان نامه استکهلم و با حمايت)Global Environment Facility- GEF-( در حال انجام است.
از جمله پروژه های اجرا شده به وسيله يونيدو در ايران می توان به موارد زير اشاره نمود:

• پروژه توسعه خوشه های صنعتی ايران؛
• پروژه نوسازی صنايع فراوری و بسته بندی خرمای ايران؛

• پروژه ظرفيت سازی صنعتی برای مديريت فن آوری در سطح واحدهای صنعتی؛
• پروژه راهبرد ملی برای کارآيی مصرف و صرفه جويی انرژی؛ 

• پروژه های پروتکل مونترآل در ارتباط با کاهش مواد مخرب اليه اوزون، »کاهش مصرف متيل برمايد« در کشاورزی 
و...

 )COMFAR( شايان ذکر است يکی از برنامه های تهيه شده توسط يونيدو، مدل رايانه ای امکان سنجی و گزارش دهی
است. نرم افزار کامفار COMFAR III( 3( ابزار بسيار ارزشمندی برای تحليل پروژه های سرمايه گذاری است. اين نرم افزار 

را می توان به آسانی از طريق دفتر يونيدو در ايران سفارش داد.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )يونيدو(، در سال 1966 تأسيس و در سال 1985 به يکی از آژانس های تخصصی 
سازمان ملل متحد تبديل شد. به عنوان بخشی از نظام ملل متحد، يونيدو با همکاری 172 کشور عضو، مسئول ترويج 
يونيدو  اتريش قرار دارد. دفتر  اين سازمان در شهر وين در کشور  توسعه صنعتی در جهان در حاِل توسعه است. مقر 
در جمهوری اسالمی ايران در سال 1999 با هدف پشتيبانی از اولويت های صنعتی دولت جمهوری اسالمی ايران و به 
منظور برقراری ارتباط نزديک با وزارتخانه ها، ارگان های دولتی و خصوصی، مؤسسات مدنی و تحقيقاتی و همچنين بخش 

خصوصی افتتاح شد.

 
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )يونيدو(، آژانسی تخصصی است که تالش های خود را بر محور فقرزدايی از طريق 
تقويت رشد بهره وری متمرکز کرده است. اين سازمان به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در جدال 
برای جلوگيری از به حاشيه رانده شدن در دنيای رو به جهانی شدن امروز کمک می کند. اين سازمان به بسيج دانش، 

مهارت ها، اطالعات و فن آوری برای پيشبرد اشتغال مولد، اقتصاد رقابتی و محيط زيست سالم مبادرت می ورزد.
يونيدو با داشتن دفاتر متعدد کشوری و منطقه ای، دفاتر ارتقاء سرمايه گذاری و فناوری و دفاتر مرتبط با جنبه های 
ويژه کاری آن، حضوری فعال را در سطح کشورها به منظور تقويت و افزايش توليدات صنعتی، ترويج و ترغيب دانش فنی 

و مهارت های فن آوری حفظ کرده است.  
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مركز اطالعات سازمان ملل متحد  مركز اطالعات سازمان ملل متحد

مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در خدمت دبيرکل به ويژه طی سفر ايشان به ايران است. همچنين کمک تخصصی، 
تدارکاتی و اداری به دفاتر و عمليات سازمان ملل براساس نياز آنها و شرايط موجود ارائه می دهد. اين مرکز به عنوان رئيس 
گروه ارتباطات ملل متحد در ايران، نماينده و هدايت کننده فعاليت های روابط عمومی نظام ملل متحد در اين کشور است 

و رويکرد و تصويری شفاف از تيم کشوری سازمان ملل متحد در ايران ارائه می دهد.
مرکز به وسيله پست الکترونيک به مقر سازمان ملل مرتبط است و به صورت روزانه اخبار درباره فعاليت های سازمان 
ملل متحد و کارگزاری های آن را از مقر اين سازمان و سراسر جهان دريافت می نمايد. اخباری که بيشتر مورد توجه 
مردم ايران است انتخاب و پس از ترجمه به فارسی به تمامی رسانه های چاپی و الکترونيکی مخابره می شود. رئيس مرکز 
اطالعات سازمان ملل درباره مسائل مهم سازمان ملل مصاحبه می نمايد. اين مرکز برای مسئوالن کارگزاری های سازمان 

ملل متحد کنفرانس های خبری ترتيب می دهد.
برای رسيدن به مخاطبان بيشتر، مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران اسناد، کتاب ها، بروشورها و نشريات 
مهم سازمان ملل را به فارسی ترجمه و به صورت رايگان به رسانه ها، دانشگاه ها، وزارتخانه ها، سازمان های غيردولتی و 
غيره ارسال می نمايد. کارکنان مرکز اطالعات به درخواست های سازمان های غيردولتی و مؤسسات آموزشی برای ارائه 
سخنرانی در زمينه فعاليت های سازمان ملل پاسخ می دهند. اين مرکز به منظور گرامی داشت مناسبت های سازمان ملل 
مانند روز ملل متحد، روز جهانی صلح و غيره مراسمی ويژه برگزار می کند. همچنين به سازمان های غيردولتی در زمينه 
فعاليت های خود که مرتبط با سازمان ملل متحد است يا اخذ پذيرش در بخش سازمان های غيردولتی اداره اطالعات 

همگانی کمک می کند.
مرکز اطالعات، آموزش درباره سازمان ملل متحد، از راه تماس مستقيم با معلمان، دانش آموزان، استادان و دانشجويان 
دانشگاه ها و ارائه سخنرانی برای آنان همچنين پاسخ به سؤاالتشان و برگزاری جلسه های شبيه سازی سازمان ملل، ارائه 

اسناد موجود، نشريات و نوارهای ويدئويی مهيا شده برای جوانان را در دستور کار خود دارد.
درباره  مهم  اطالعات  و  اسناد  www.unic-ir.org حاوی  آدرس  به  مرکز  اين  انگليسی(  و  )فارسی  زبانه  دو  سايت 
سازمان ملل به زبان فارسی است. اين مرکز به سؤاالت درباره سازمان ملل شامل درخواست برای اسناد ملل متحد و 

اطالعات مربوطه پاسخ می دهد.
يکی از بخش های مهم مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، کتابخانه ای مجهز است. اين کتابخانه حاوی اسناد 
رسمی و کتاب های مربوط به سازمان ملل و فعاليت های آن شامل حفظ صلح، ايجاد صلح، حقوق بشر، اقتصاد، توسعه 
باليا، محيط زيست، و منابع مرجع مانند گزارش ها، مباحث، قطع نامه های مجمع عمومی و شورای  اجتماعی، کاهش 
امنيت است. مجموعه عکس های سازمان ملل، نوارهای ويدئو، لوح فشرده، پوستر و نشريات ادواری سازمان ملل نيز در 

اين کتابخانه موجود است.

نخستين مجمع عمومی ملل متحد در سال 1946 اداره اطالعات همگانی )DPI( را تأسيس و رهنمودهای عمومی 
برای فعاليت های آن تدوين کرد.

براساس يکی از اين رهنمودها از اداره اطالعات همگانی خواسته شد »شعبه هايی تأسيس نمايد تا از اين راه اطمينان 
حاصل شود مردم تمامی نقاط جهان حتی المقدور اطالعات کامل درباره سازمان دريافت نمايند«.

ايران به عنوان يکی از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد در ميان نخستين کشورهايی بود که مرکز اطالعات سازمان 
ملل در آن تأسيس و فعاليت هايش چند ماه بعد، در ماه مه 1950 آغاز شد. اين فعاليت ها در 1980 به حالت تعليق در 

آمد و در 1991 دوباره آغاز و از 1994 به گونه ای کامل فعال شد. 

مرکز اطالعات سازمان ملل منبع اصلی محلی اطالعات عمومی درباره نظام ملل متحد در ايران و سراسر جهان است 
و به عنوان رابط فعال بين ملل متحد و رسانه های محلی، مؤسسات آموزشی، سازمان های دولتی و جامعه مدنی، اطالعات 
عمومی به روز درباره اهداف و فعاليت های سازمان ملل متحد در موضوعات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و انساندوستانه 
ارائه می دهد. اولويت های اخير آن بر اهداف توسعه هزاره، اصالحات در سازمان ملل، حقوق بشر شامل شورای حقوق بشر 

و حفظ صلح قرار گرفته است. 
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دفترمقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 

هدف از چارچوب جديد همکاری و مساعدت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به جمهوری 
اسالمی ايران در 2014-2011 ارتقاء و افزايش همکاری بين شرکاء ملی و اهدا کنندگان بين المللی در زمينة کنترل 
مواد مخدر و پيشگيری از جرم است. عالوه بر اين، برنامة کشوری جديد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 
ملل متحد، سازمان های غيردولتی، کادر آکادميک، و مؤسسات تحقيقاتی را نيز به عنوان استفاده کننـدگان اصلی 

تحت پوشش قرار می دهد. اين بـرنامه از سه جـزء اصلی تشکيل شده است که به شـرح زير هستند:

مدیریت مرزی و قاچاق مواد مخدر
• کمک و حمايت به مسئولين کشوری در ارتقاء مديريت مرزی، ظرفيت کنترل مواد مخدر، پيش سازها و محرک های 

از نوع آمفتامين از طريق ابتکارهای بين المللی، منطقه ای و ملی؛
• کمک به مسئولين در روند شناسايی و اقدام عليه مأموران و شبکه های مواد مخدر و جرائم سازمان يافته.

کنترل اچ آی وی و کاهش تقاضای مواد مخدر
• کمک به اجرای برنامه های جامع کاهش تقاضای مواد مخدر، کنترل اچ آی وی و کاهش آسيب؛

حمايت از برنامه ها برای دسترسی آسان معتادان تزريقی، شرکای جنسی آنها و زندانيان به خدمات درمانی و   •
پيشگيری از ايدز و اچ آی وی و ايدز؛ 

• کمک به بسياری از مسئولين کشوری و سازمان های غيردولتی جهت اجرای راهکارهای ابداعی در زمينة کاهش 
تقاضای مواد مخدر.

جرم، عدالت و فساد
• حمايت از روند ملی جهت معرفی چارچوب های نظارتی قانونی و سازمانی تحت کنوانسيون سازمان ملل عليه جرائم 

سازمان يافته فراملی )UNTOC(، از طريق همکاری های بين المللی و منطقه ای؛
• کمک به سازمان های ملی مقابله با فساد در اقدامات مؤثر جهت مقابله با فساد تحت کنوانسيون سازمان ملل عليه 

فساد )UNCAC(؛
استانداردهای  طبق  عتيقه  اشياء  و  فرهنگی  اموال  قاچاق  با  مقابله  جهت  فعاليت  در  ملی  مسئولين  به  کمک   •

بين المللی.

همکاري جنوب-جنوب
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران همکاري جنوب- جنوب را در سطح 
کشوري و جهاني ارتقاء مي دهد. اين دفتر از سال 2007 به منظور ابتکارات توانمندسازي شامل تبادل تجارب در 
زمينَه اعتياد تزريقي، درمان نگهدارندَة متادون، و تبادل سوزن و سرنگ سفرهاي مطالعاتي را براي 35 کشور آسيايي 
و آفريقايي به ايران فراهم کرده است. اين دفتر در زمينة پيشگيري از جرم، در ارتقاء همکاري واحدهاي اطالعات 

مالي ايران و کشورهاي در حال توسعه پيرامون مقابله با حمايت مالي از تروريسم و پولشويي مساعدت مي نمايد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )UNODC( در سال 1997 توسط دبير کل سازمان ملل متحد، 
با هدف کنترل مواد مخدر، پيشگيری از جرم و مقابله با تروريسم جهانی تأسيس شد.

دفتر مرکزی اين نهاد در وين، درکشور اتريش قرار دارد و دارای دفاتر تخصصی منطقه ای است که بيش از150 
کشور را تحت پوشش قرارمی دهد.

برنامه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسالمی ايران در سال 1999 آغاز شد. اين 
برنامه، برگ تازه ای در سياست گذارِی کنترل مواد و درک متقابل و مشارکت با جامعة بين الملل در حوزة کنترل مواد 
مخدر، اصالحات قضايی، پيشگيری از مصرف مواد مخدر و تالش برای کنترل اچ آی وی به همراه ابتکارات جديد در 

زمينه اطالع رسانی را رقم زده است. 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همگام با همتايان کشوری در جمهوری اسالمی ايران و جامعه 

بين المللی برنامه جديد مقابله با مواد مخدر و جرم را برای سال های 2011 تا 2014 در دستور کار خود دارد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اقداماتی که منعکس کنندة سه کنوانسيون بين المللی در زمينه کنترل 
مواد و کنوانسيون های مبارزه با جرائم سازمان يافتة فرا ملی و فساد است را به اجرا گذاشته است. 

• فعاليت تحقيقي و تحليلي در افزايش دانش و فهم مسائل مربوط به مواد مخدر و جرم و گسترش مباني عيني 
سياست گذاري و تصميمات عملياتي؛

• فعاليت هنجاري در کمک به دولت ها براي تصويب و اجراي معاهدات بين المللي ذي ربط ، توسعه قوانين داخلي 
درباره مواد مخدر، جرم و تروريسم و تدارک خدمات ستادي و اساسي براي نهادهاي تصميم گيرنده و پيمان محور؛
• پروژه همکاري فني ناحیه محور براي ارتقاء ظرفيت دولت هاي عضو در مبارزه عليه مواد مخدر ،جرم و تروريسم؛
• فعالیت های قانونی در جهت کمک رسانی به تصويب و اجرای معاهدات بين المللی مربوطه، توسعة قوانين داخلی 
در زمينة مواد مخدر، جرم و تروريسم همچنين نظارت دبير کل و خدمات بنيادی به هيئت معاهده ای و هيئت های 

حاکمه؛
• تحقیق و فعالیت های تحلیلی در جهت افزايش دانش و شناخت در زمينة مسائل مربوط به مواد مخدر و جرم و 

گسترش مبانی عينی برای تصميم گيری های سياسی و عملياتی.      

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ايران بر ارائة خدمات کيفی و علمی مدار به 
کشور پيرامون سه موضوع مديريت مرزی و قاچاق غيرقانونی، کنترل اچ آی وی و کاهش تقاضای مواد مخـدر و پيشگيـری 
از جـرم و عدالت کيفری تأکيد دارد. عالوه بر اين، اين دفتـر به عنوان طرف گفتگو همکاری های بين مرزی منطقه ای 
ميان کشورهای افغانستان، ايران و پاکستان را ارتقاء می دهد تا با چالش های جرائم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر به 

طور جدی برخورد شود.
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صندوق جمعيت ملل متحد صندوق جمعيت ملل متحد

چهارمين برنامه کشوري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، براي ايران بر مبناي موفقيت  هاي قبلي استوار است 
ارائه و دسترسي  ايران مساعدت مي کند. هدف هاي اين برنامه سه جانبه است: الف(   ارتقاي کيفيت زندگي مردم  و به 
بيشتر به اطالعات و خدمات مربوط به بهداشت باروري کيفي؛ ب(  توليد بهتر داده هاي حساس به جنسيت و افزايش 
توانايي ملي براي نظارت بر اجراي هدف هاي کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه و آرمان توسعه هزاره؛ ج(  روش هاي 
اجتماعي-فرهنگي و ساز و کارهاي نهادي پيشرفته که حقوق زنان و دختران را ترويج و از آنها حمايت و برابري جنسيتي 

را تقويت مي کند.
هشت ره آورد و چند ابتکار در رابطه با اين سه هدف به شرح زير وجود دارد:

• در دسترس بودن بيشتر خدمات و کاالهاي کيفي مربوط به بهداشت باروري از طريق:
اشاعه مفهوم  تنظيم خانواده؛  برنامه  و  امن  زايمان  و  و رهنمودهايي درباره حاملگي  و معيارها  تدوين ضوابط 
ايجاد  و  طبيعي؛  زايمان  درباره  زايمان  و  زنان  متخصصان  و  ماماها  آموزش  مادران؛  دوستدار  بيمارستان هاي 

روش ها و نظام هاي ارزيابي و نظارت يکپارچه خدمات بهداشت باروري؛
• ارائه اطالعات و خدمات بهتر بهداشت باروري دوستدار جوانان از طريق: 

تدوين سياست و برنامه اقدام ملي درباره بهداشت باروري نوجوانان؛ تدوين و اجراي آزمايشي خدمات بهداشت 
باروري دوستدار جوانان و حمايت از پيوند و ارتباط والدين و دانش آموزان؛

• ارائه اطالعات و خدمات بهتر مربوط به بيماري هاي مقاربتی، بيماري ايدز و ويروس آن از طريق:
چگونگي  ترويج  و  دهی  گزارش  و  مديريت  مقاربتی،  بيماري هاي  فراواني  ارزيابي  درباره  رهنمودهايي  تدوين 

پيشگيري از گسترش ويروس ايدز و بيماري هاي عفوني بين گروه هاي پرخطر،
• ايجاد آگاهي و توانايي بيشتر در ارتباط با بهداشت باروري، حقوق باروري و مسائل جنسيتي، تقويت توانايي و آمادگي 

ملي براي برخورد با مسائل بهداشت باروري در موقعيت هاي اضطراري و پس از مناقشه از طريق:
ايجاد گروه هاي  باروري در موارد اضطراري،  اقدام و معيارها و ضوابط ملي درباره بهداشت  برنامه  تدوين يک 

واکنش سريع و ذخيره سازي و سائل و کاالهاي مربوط به بهداشت باروري،
• افزايش توانايي براي نظارت برتحقق هدف هاي کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه و هدف هاي توسعه هزاره از طريق:

توليد داده هاي حساس نسبت به جنسيت، هماهنگ کردن نظام های داده ها و بهبود شمول و کيفيت آمارهاي 
حياتي.

• پژوهش و آموزش در مسائل جمعيت و توسعه از طريق:
تدوين منشور پژوهش در بهداشت باروري، جمعيت و جنسيت و رسيدگي به مسائل در حال ظهور مربوط به 

جمعيت و تحرک هاي جمعيتي و پيوندهاي آنها با توسعه پايدار.
• پشتيباني متکي بر شواهد و مدارک از قوانين و مقرراتي که از افراد در برابر خشونت ناشي از جنسيت حمايت مي کنند.

ابتکارهاي فوق با چند برنامه در نواحي جغرافيايي منتخب در سطوح ملي اجرا مي شوند. مسئوليت اجراي اين برنامه 
به عهده تعدادي از مؤسسات دولتي و جامعه مدني مانند وزارت بهداشت و آموزش پزشکي، مرکز آمار ايران، سازمان ثبت 
احوال، دانشگاه تهران و دانشگاه شيراز و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. عالوه بر موارد ياد شده، صندوق موفق 
شده همکاری نزديکی با مجلس شورای اسالمی درزمينه جمعيت و توسعه برقرار نمايد. با تشکيل کميته جمعيت و توسعه 

درمجلس، هر دو طرف همکاری های خود را بر موضوعات تغييرات جمعيتی در ايران متمرکز نموده اند.
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي ثبت و مستند کردن تجربه ايران در زمينه جمعيت و حمايت از مشارکت 
دانش بين ايران و کشورهاي ديگر از طريق روش هاي همکاري جنوب - جنوب از جمله شبکه هاي منطقه اي اولويت قائل 

است.

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد کارگزاري بين المللي مربوط به توسعه است که از حقوق هر زن، مرد و کودک 
براي برخورداري از زندگي سالم و فرصت هاي برابر حمايت مي کند. اين کارگزاري از کشورها براي استفاده از داده هاي 
مربوط به جمعيت به منظور تدوين و اجراي سياست ها و برنامه هايي براي کاهش فقر و تضمين اين امر که هر حاملگي 
آگاهانه، هر زايماني ايمن، هر فرد جواني عاري از ايدز و ويروس آن باشد و با هر دختر و زني با شرافت و احترام رفتار شود، 
پشتيباني به عمل مي آورد. صندوق جمعيت سازمان ملل متحد سال 1969 به عنوان صندوق سازمان ملل متحد براي 
انجام برنامه  هاي مربوط به جمعيت شروع به فعاليت کرد و سال 1972 تحت اداره مستقيم مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد قرار گرفت و به اين ترتيب موقعيتي مشابه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و يونيسف پيدا کرد. نام اين کارگزاري 
سال 1987 به صندوق جمعيت سازمان ملل متحد تغيير يافت اما UNFPA به عنوان نام اختصاري آن باقي ماند. اين 
کارگزاري سال 1994 به عنوان نهاد اصلي سازمان ملل متحد براي پيگيري و اجراي برنامه اقدام کنفرانس بين المللي 
سازمان  توسعه  گروه  بنيانگذار  اعضاي  از  متحد  ملل  سازمان  برگزيده شد. صندوق جمعيت  )قاهره(   توسعه  و  جمعيت 
ملل متحد و از حاميان مالي اوليه برنامه مشترک ملل متحد در زمينه ايدز است. صندوق جمعيت سازمان ملل متحد 
از برنامه هايي در بيش از 140 کشور، ناحيه و سرزمين پشتيباني مي کند. همکاري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد 
با ايران از سال 1970 بر مبنايي پروژه اي و از سال 1990 بر مبناي برنامه هاي 5 ساله کشوري شروع شد. برنامه 5 ساله 
کشوري کنوني، چهارمين برنامهاز سال 1990در سال 2005 بر محور »چارچوب کمک های توسعه اي سازمان ملل متحد« 
آغاز گرديد. پشتيباني صندوق جمعيت سازمان ملل متحد نتايجي محسوس در ايران به بار آورده که در شاخص هاي 
جمعيت و بهداشت باروري به خوبي آشکار است. از سال 1990 نسبت مرگ و مير زنان بر اثر زايمان و حاملگي تا 80 
افزايش يافته؛ و مراقبت  از 64 درصد به 79 درصد  از تمامی روش هاي پيشگيري  درصد کاهش يافته؛ نسبت استفاده 
پيش از زايمان و زايمان با حضور افراد آموزش ديده در بيمارستان ها و زايشگاه ها حاال تقريباً همگاني است. نيل به چنين 
موفقيت هايي بدون تعهد دولت، سياستگذاري هاي جمعيتي تعيين کننده ملي، حمايت رهبران ديني و همکاري نزديک 
بين صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، دولت و جامعه مدني ممکن نمي شد. صندوق، اکنون با همکاری دولت جمهوری 

اسالمی ايران  درحال برنامه ريزی برنامه پنجم خود براساس اولويت های برنامه پنجم کشوری می باشد.

صندوق درجهت پيشبرد مأموريت خود با دولت ها، ديگر کارگزاران سازمان ملل و همچنين جوامع مدنی همکاری 
  )ICPD(می نمايد. دراين راستا صندوق فعاليت های خود را بر اساس برنامه عمل کنفرانس بين المللی جمعيت و توسعه
و همچنين اهداف هزاره )MDGs(متمرکز نموده است. بدليل اينکه تاريخ های تعيين شده بمنظور دسترسی به اهداف 
اين دو برنامه بسرعت نزديک می گردند فعاليت های بسياری در تحليل تأثير اقدامات انجام گرفته و همچنين نتيجه بخش 

نمودن فعاليت های آتی صورت گرفته است.
استراتژی های جمعيت و توسعه بطور  و  برابری جنسيتی  باروری،  بهداشت  فعاليت های صندوق،  سه زمينه اصلی 
تفکيک ناپذيری باهم ارتباط دارند. تحرکات جمعيتی ازقبيل رشد، ساختار سنی، باروری و مرگ و مير، مهاجرت و ديگر 
مسائل توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی را درتمامی جهات تحت تأثير قرار می دهد. صندوق جمعيت سازمان ملل 
متحد به دولت ها، به تقاضاي آنها، براي تدوين سياست ها و تدابير به منظور کاهش فقر و حمايت از توسعه پايدار کمک 
مي کند اين کارگزاري همچنين به کشورها مساعدت مي کند داده هاي مربوط به جمعيت را که مي تواند به آنها کمک 
برنامه چهارم  برطبق  برنامه چهارم صندوق  کنند.  تحليل  و  تجزيه  و  گردآوري  کنند،  را درک  گرايشات جمعيتي  کند 
کشوری ايران برنامه ريزی شده است. کليه همکاری های فوق با درنظر داشتن مسائل فرهنگی و مالکيت و رهبری ملی 
برنامه های توسعه برنامه ريزی شده اند. با توجه به دستآوردهای قابل مالحظه ايران در زمينه جمعيت و بهداشت باروری، 

همکاری های صندوق درزمينه های زير اولويت بندی شده است:
پايدار نمودن دستآوردهای کشور در دو دهه گذشته با هدف ظرفيت سازی سازمان های داخلی؛ کاستن از تفاوت ها 
برنامه های  باروری و  باروری در منطقه؛ بهبود کيفيت مراقبت های بهداشت  و هم سطح ساختن شاخص های بهداشت 
اجرائی در اين زمينه؛ هدف قراردادن مجدد آن دسته از برنامه های کنفرانس جمعيت و توسعه که کمتر به آنها پرداخته 
شده است، مانند بهداشت باروری جوانان، اچ آی وی /ايدز، ادغام برنامه های جنسيتی در مسائل جمعيتی )سالمندان، 
محيط زيست، شهر نشينی و غيره (؛ ادغام موضوعات بهداشت باروری و تنظيم خانواده با برنامه های بشردوستانه درکشور 

از جمله برنامه های مربوط به بحران و ارتقاء تبادل دانش و تجربيات ايران و ديگر کشورهای منطقه.
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برنامه جهاني غذا برنامه جهاني غذا

پروژه گسترده امداد و کمک رسانی غذايی به منظور ارائه کمک غذايی و حمايت تحصيلی از پناهندگان افغان و عراقی 
مستقر در مهمانشهرهای جمهوری اسالمی ايران برنامه ريزی شده است.

درحال حاضر برنامه جهانی غذا، سبد غذايی شامل آرد گندم، برنج، شکر، روغن و حبوبات را به صورت ماهيانه تا 
38،000 نفر از پناهندگان افغان و عراقی در هجده مهمانشهر ارائه می دهد. 

تحت اين پروژه حدود 2500 نفر از دانش آموزان دختر در مقاطع دبستان و راهنمائی و 190 آموزگار زن به عنوان 
مشوق تحصيلی در ماه چهارکيلو روغن دريافت می نمايند. 

اين سازمان همواره در هنگام وقوع حوادث غير مترقبه از طريق عمليات اضطراری به امر کمک رسانی پرداخته است. 
در دسامبر 2003 زمانی که زلزله مهيبی به قدرت 6/3 ريشتر شهر تاريخی بم )در استان کرمان در جنوب شرقی ايران( را 
ويران ساخت، طی عمليات اضطراری برنامه جهانی غذا به بيش از 100،000 نفر از مردم نيازمندی که در بم و روستاهای 
اطراف آن تا شعاع 16 کيلومتری زندگی می کردند، کمک های غذايی ارائه کرد. پروژه عمليات اضطراری )10332( برای 
مدت سه ماه برنامه ريزی شد که طی اين مدت مددجويان توانستند به تدريج وضع زندگي خود را بازسازی و يا نهادهاي 

ديگری برای حمايت از خويش پيدا کنند.

در نوامبر/ دسامبر 1961، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO فائو( و مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
قطع نامه مشترکی برای تأسيس برنامه جهانی غذا تصويب نمودند و مقرر گرديد برنامه سه ساله آزمايشی در ژانويه 1963 
به مرحله اجرا درآيد. در حقيقت چند ماه پيش از آن، برنامه جهانی غذا اجرايی شد؛ زمانی که زلزله بوئين زهرا در ايران به 
وقوع پيوست، طوفان مهيبی تايلند را فراگرفت و کشور تازه استقالل يافته الجزاير پذيرای پنج ميليون پناهنده بازگشتی 

شد. در اين برهه نياز فوری به کمک غذايی احساس گرديد و تهيه و توزيع آن به برنامه جهانی غذا محول شد.
از بدو تأسيس برنامه جهانی غذا در سال 1963، دفتر مرکزی اين سازمان در رم، ايتاليا مستقر است. برنامه جهانی 
غذا در کشورهای کمتر توسعه يافته و کم درآمد که قربانيان باليای طبيعی، پناهندگان، آوارگان و نيازمندان در آنها با 

کمبود غذا مواجه هستند به مبارزه عليه گرسنگی می پردازد. 
برنامه جهانی غذا هرساله به طور ميانگين به بيش از 90 ميليون نفر در بيش از 70 کشور دنيا کمک های غذايی 

می رساند.
اولين عمليات اضطراری برنامه جهانی غذا در ماه سپتامبر 1962 به قربانيان زلزله بوئين زهرا در ايران که طی آن 
12000 نفر کشته شدند اختصاص داده شد. دفتر برنامه جهانی غذا برای نخستين بار در سال 1971 در ايران گشايش 

يافت و در پروژه های غذارسانی متعددی تا سال 1979 فعاليت نمود. 
به  غذايی  کمک های  ارائه  با  غذا،  جهانی  برنامه   ،1987 سال  در  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت  درخواست  طبق 

پناهندگان افغان و سپس پناهندگان عراقی فعاليت خود را در ايران بار ديگر از سرگرفت. 

برنامه جهانی غذا بازوی کمک رسان غذايی نظام ملل متحد است.
کمک رسانی غذايی يکی از ابزارهايی است که امنيت غذايی را ارتقاء می بخشد. امنيت غذايی بدين معنی است که همه 
مردم همواره دسترسی به مواد غذايی مورد نياز برای يک زندگی سالم و فعال داشته باشند. سياست های حاکم بر استفاده 
از کمک غذايی برنامه جهانی غذا بايد معطوف به ريشه کن کردن فقر و گرسنگی بوده و هدف نهايی کمک رسانی غذايی 

می بايست حذف کامل گرسنگی باشد. 

اهداف استراتژيک برنامه جهانی غذا عبارت است از:
• نجات زندگی و حفظ معيشت در شرايط بحرانی؛

• پيشگيری از گرسنگی حاد و آمادگی در مقابل باليا و اقدامات کاهش دهنده اثرات آن؛
• بازسازی و بهبود زندگی و معيشت پس از پايان درگيری ها، باليای طبيعی يا تحوالت؛

• کاهش گرسنگی مزمن و کمبودهای تغذيه ای؛
• ارتقاء توانايي کشورها در کاهش گرسنگی از طريق تفويض پروژه و خريد محلی.

 
همکاری با بخش خصوصی

برنامه جهانی غذا از ابتکارات نوين و ايده های جديد در راستای همکاری با بخش خصوصی استقبال می نمايد. اين 
مشارکت ها با همسو شدن توانايی های ويژه برنامه جهانی غذا به عنوان بزرگ ترين سازمان بشردوستانه دنيا با اهداف 
تخصصی برخی از برجسته ترين اشخاص حقيقی و حقوقی در جهان، ارزش کمک را دو چندان می کند. متقاباًل با حمايت 

از برنامه جهانی غذا، شرکت ها می توانند کارمندان، مشتريان و شرکای خود را در امور بشردوستانه سهيم نمايند. 
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سازمان جهاني بهداشت سازمان جهاني بهداشت

نکاتی مهم در خصوص فعالیت های کنونی سازمان جهانی بهداشت در کشور 
فعاليت های کنونی سازمان جهانی بهداشت عبارتند از: تمرکز بر توسعه سياست گذاری در سالمت و نظام سالمت، عوامل 
اجتماعی مؤثر بر سالمت، بهداشت محيط، اچ آی وی /ايدز و بيماری های واگيردار، حفظ و ارتقای سالمت، مديريت بحران 

و عمليات بشردوستانه و جلب مشارکت و مديريت اطالعات. 

چالش های موجود
• احتمال تضعيف کارآمدی نظام رفاهی کشور به دليل سياست گذاری های مؤثر بر وضعيت اجتماعی – اقتصادی 

کشور و نياز به نوآوری با توجه به ويژگی های جمعيتی و اپيدميولوژيک؛
• اختالفات منطقه ای در مورد برخی از شاخص های مهم سالمت از جمله مرگ کودکان زير پنج سال و مرگ مادران؛

• خطر ورود برخی از بيماری های واگيردار کنترل شده از طريق کشورهای همسايه؛
• مقابله با اثرات مضر تغييرات جمعيتی و اپيدميولوژی و رشد سريع شهرنشينی؛

• نياز به ارتقای نظام مراقبت های اوليه بهداشتی در جهت دستيابی به انتظارات و نيازهای جوامع با در نظر گرفتن 
وضعيت اجتماعی و اقتصادی در حال رشد آنها؛

• بهسازی تأمين هزينه های مراقبتی بهداشتی در جهت تساوی و کارآمدی بيشتر و بهبود عملکرد رهبری و حاکميت 
در حوزه سالمت؛ 

• نياز به گسترش ارتباطات با کشورهای منطقه و ساير کشورهای جهان؛
• ارتقای استانداردها و قوانين بين المللی حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر به عنوان ارزش مشترک سازمان ملل در 

گفتگو و همکاری های متقابل با فعاالن ملی. 

سازمان جهانی بهداشت يکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل است که در سال 1948 با هدف نيل به باالترين 
سطح سالمتی برای همة مردم تأسيس شد. اساس نامه آن در هفتم آوريل 1948 الزم االجرا گرديد که همه ساله اين روز 

به عنوان روز جهانی سالمت گرامی داشته می شود.
رابطه کاری ميان سازمان جهانی بهداشت و ايران از سال 1955 با توافق برای همکاری آغاز گرديد و با راه اندازی 

دفتر نمايندگی آن در سال 1984 در تهران افزايش يافت.
همتای اصلی سازمان جهانی بهداشت در ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. هدف اصلی همکاری 
سازمان جهانی بهداشت با کشور ايران در اختيار گذاشتن پشتيبانی فنی در چارچوب کلی اولويت های جهانی، منطقه ای 

و کشوری است.

تعریف و مفاد سالمت:
بر طبق سازمان جهانی بهداشت، سالمتی عبارت است از يک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به 
نبود بيماری يا ناتوانی اطالق نمی شود. سالمتی انسان ها امری است اساسی برای دستيابی به صلح و امنيت که به باالترين 
ميزان همکاری بين مردم و دولت ها وابسته است. همچنين بر طبق اساس نامه سازمان جهانی بهداشت بهره مندی از 
باالترين استانداردهای قابل دسترسی سالمتی يکی از اساسی ترين حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، 

اعتقادات سياسی، شرايط اقتصادی يا موقعيت اجتماعی اوست.

سازمان جهانی بهداشت شش وظیفه اصلی بر مبنای اختیارات خود ایجاد نموده است:
1( راهبری امور حياتی برای سالمت و مشارکت در اموری که نيازمند فعاليتی مشترک هستند؛ 2( شکل دادن پژوهش 
و تشويق به توليد، ترجمه و نشر دانش؛ 3( تدوين معيارها ،استانداردها، ترويج و پايش اجرای آنها؛ 4( تصريح گزينه های 
اخالقی و سياست های مبتنی بر شواهد؛ 5( پشتيبانی فنی، تسريع تغييرات و ظرفيت سازی پايدار سازمانی؛ 6( پايش 

وضعيت سالمت و ارزيابی نيازهای آن.

بهداشت در محیط جهانی متغیر
سال 2015، سال تحقق آرمان های توسعه هزاره است، اما روند آرمان های مربوط به سالمت رضايت بخش نيستند. عناصر 

مفقود شده را می توان به شرح ذيل خالصه کرد:
نارسايی درعدالت اجتماعی؛  •

نارسايی در مسئوليت پذيری؛  •
نارسايی درپياده سازی؛ و  •

نارسايی درسطح دانش  •
جهت گیری راهبردی سازمان جهانی بهداشت در ایران )2014-2010( عبارتند از:

1( بهبود عدالت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت؛ 2( تقويت مراقبت های بهداشتی اوليه؛ 3( دستيابی به پوشش فراگير 
افزايش ظرفيت برای رهبری و حاکميت؛ 5( تقويت امنيت  خدمات و بهبود عدالت در تأمين هزينه های مراقبتی؛ 4( 

بهداشتی؛ 6( مديريت تغييرات جمعيتی و اپيدميولوژيک؛ 7( تقويت مشارکت برای توسعه.
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سازمان بين المللي مهاجرت سازمان بين المللي مهاجرت

تجارب      از  ايران  اسالمی  بهره گيری حداکثر جمهوری  زمينه  کردن  فراهم  منظور  به  مهاجرت  بين المللی  سازمان 
تکيه          کالن نگر  راهبردهای  استمرار  و  مديريتی  ظرفيت های  کيفی  ارتقای  بر  مهاجرت  مديريت  حوزه  در  بين المللی 

می نمايد. در اين راستا فعاليت های زير در دست انجام هستند:
• آکادمی مطالعات مهاجرت و پناهندگی؛ 

• خدمات در زمينه مهاجرت نيروی کار؛
• خدمات در زمينه مهاجرت و بهداشت؛ 

• کمک به بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد؛
• خدمات در زمينه تسهيالت مهاجرتی؛ و

• خدمات آشنا سازی مهاجرين با فرهنگ کشورهای مهاجر پذير. 

*توضيح: سازمان بين المللی مهاجرت در سطح ستادی از سازمان ملل متحد منتزع و درکشور های عضو به عنوان عضو 
تيم کشوری ملل متحد عمل می نمايد. 

سازمان بين المللی مهاجرت )IOM( تشکيالتی بين دولتی است که در سال 1951 با رسالت ساماندهی امور مهاجرت 
در سرتاسر جهان تأسيس گرديد. اين سازمان دارای 132 کشور عضو، 97 ناظر و بيش از 460 دفتر در 100 کشور جهان 
است. اهم فعاليت های سازمان در دو بخش »خدمات« و »برنامه ها و سياست گذاری« در قالب پنج محور اصلی شامل 
مهاجرت و توسعه، تسهيل مهاجرت، قانونمندسازی مهاجرت، مهاجرت اجباری و حوزه ميان بخشی )همکاری های فنی، 
پژوهش، حقوق بين المللی مهاجرت، مباحث سياست گذاری و تدوين خط مشی، حقوق مهاجرين، مهاجرت و بهداشت، 

ابعاد جنسيتی مهاجرت و ...( متمرکز است. 
 

سازمان بين المللی مهاجرت فعاليت خود را در ايران در مرداد 1369 با تمرکز بر تخليه اتباع کشورهای ثالث در 
جريان درگيری های عراق و کويت آغاز کرد. متعاقباً در 1374 جمهوری اسالمی ايران به عنوان عضو ناظر شورای حکام 
اين سازمان درآمد. تا پايان 1379، سازمان بين المللی مهاجرت قريب به 370،000 نفر از اتباع افغانی را طی برنامه های 

مشترک خود با کميساريای عالی امور پناهندگان ملل متحد به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگردانيد. 

ايران در سال 1380 به عنوان عضو کامل شورای حکام پذيرفته شد. متعاقباً سازمان بين المللی مهاجرت از 1383 تا 
کنون ديدگاه »پناهنده محور« خود را در ايران تغيير داده و يک ديدگاه راهبردی »برنامه مدار« را با هدف ياری ايران در 

جهت مديريت مهاجرت و حل چالش های جديد فراروی کشور اتخاذ کرده است. 

قرار  کار خود  در دستور  را  ذيل  موارد  مهاجرت  بين المللی  سازمان  در سطح جهاني،  مؤثر  تجربه  قرن  نيم  از  بيش  با 
داده است: 

ترويج تجربيات سودمند و استفاده از تسهيالت جديد به منظور تسهيل مهاجرت قانونمند و کمتر نمودن مهاجرت 
غير متعارف؛کمک نمودن به انسان ها به منظور استقرار موقتی و دائم در خارج از کشور؛ آموزش مسئوالن دولتی 
پيرامون مسأله مديريت مهاجرت؛ حمايت از نشست های بين المللی پيرامون سياست گذاری در امور مهاجرت؛ ترويج 
و آگاه سازی در زمينه قوانين بين المللی مهاجرت و ياری رساندن به دولت های گوناگون در توسعه قانون گذاری 
در زمينه مهاجرت در سطح ملی؛ حمايت از ادغام توسعه در طرح ها و برنامه های توسعه ای؛ ترغيب ارتباط بيشتر 
ميان جوامع مهاجرين از طريق رأی دادن در خارج از کشور، انتقال دانش و مهارت، بازگشت های موقتی و تسهيل 
جريان وجوه ارسالی؛ اجرای برنامه های اطالع رسانی گسترده؛ اجرای برنامه های پزشکی و بهداشتی؛ ياری رسانيدن 

به قربانيان قاچاق؛ اجرای برنامه های اضطراری و بازسازی؛ و انجام تحقيقات کاربردی. 

رویکرد استراتژیک سازمان بین المللی مهاجرت بر چهار رکن اصلی استوار است: 
• ارتقاء دانش مقامات مسئول کشور در زمينه تازه ترين ره آوردهای مهاجرتی؛ 

• بررسی و ايجاد سياست های کارای مهاجرتی برای رويارويی با چالش های موجود و نيز تعيين رويکردهای جامع 
برای پيشبرد همکاری های بين المللی؛ 

• تحقيقات منسجم به منظور ايجاد سياست های متناسب با شرايط جاری کشورها؛ 
تحقيقات،  اجرای  طريق  از  کشورها  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  به  کمک  منظور  به  منطقه ای  همکاری های   •

نشست ها، طراحی و اجرای طرح ها و برنامه های مهاجرتی به منظور حداکثر نمودن انتفاع موجود در مهاجرت.



    نشاني كارگزاري ها
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)UNIDO( 9- سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالك 8، ساختمان سازمان ملل، صندوق پستی: 15875-4557

 office.iran@unido.org :تلفن: 22868044 ، 22867693 ،4-22860691 )21-98(                    پست الکترونيکی
www.unido.org :فکس: 22867362)21-98(                                                                             وب سايت

)UNIC( 10- مركز اطالعات سازمان ملل متحد
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 8، ساختمان سازمان ملل، صندوق پستی: 15875-4557

 unic.tehran@unic.org :تلفن: 8/22873837-22860925/ 4-22860691 )21-98(                  پست الکترونيکی
  www.unic-ir.org :فکس: 22873395 )21-98(                                                                         وب سايت 

)UNODC( 11- دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
آدرس: تهران، ميدان ونک، خيابان ونک، کوچه ارم، بن بست بهشت پالک 2 

 fo.iran@unodc.org :تلفن: 81-88878377 )21-98(                                                         پست الکترونيکی
 www.unodc.org/iran :فکس: 88796700 )21-98(                                                                   وب سايت

)UNFPA( 12- صندوق جمعيت ملل متحد
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 8، ساختمان سازمان ملل - صندوق پستی: 15875-4557

تلفن:0 2285711 )برنامه(  22852583 / 8 ــ 22860925 / 4ــ22860691 )98-21( 
iran@unfpa.org :فکس: 22857485 )21-98(                                                                    پست الکترونيکی
http://iran.unfpa.org :وب سايت

)WFP( 13- برنامه جهانی غذا
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 8، ساختمان سازمان ملل، صندوق پستی: 15875-4557

   wfp.tehran@wfp.org :تلفن: 22867480 ،22867640، 22863499 )21-98(                          پست الکترونيکی
www.fa.wfp.org :فکس: 22863211 )21-98(                                                                               وب سايت

)WHO( 14- سازمان جهانی بهداشت
آدرس: تهران، شهرک قدس، ميدان صنعت، فاز 5، خيابان سيمای ايران، جنب دبيرستان پسرانه ابوريحان، ساختمان وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضلع غربی، طبقه 12- صندوق پستی 14665-1565.
 whoteh@ira.emro.who.int:تلفن: 80/88363718-88363979  )21-98(                              پست الکترونيکی
www.who.int، www.emro.who.int/iran :فکس: 88364100 )21-98(                                       وب سايت
 www.whoiran.org                                                                                                                         

)IOM( 15- سازمان بين المللی مهاجرت
آدرس: تهران، خيابان وليعصر، خيابان خرسند،  نبش کوچه الدن، پالک 3

 iomtehran@iom.int :تلفن: 22054244 / 22045364 /  7 - 22048886                               پست الکترونيکی
 www.iom.int :فکس: 22044929 )21-98(                                                                                وب سايت

 )RC( 1- دفتر هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 8، ساختمان سازمان ملل، صندوق پستی: 15875-4557

rc.office.iran@undp.org :تلفن: 4-22860691 )21-98(                                                   پست الکترونيکی
 www.un.org.ir :فکس: 22869547)21-98(                                                                              وب سايت

2- سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد )فائو(
آدرس: تهران، بلوار كشاورز، ساختمان وزارت جهاد كشاورزی، طبقه 17، اتاق 1701، صندوق پستی: 15875-4557

   FAO-IR@fao.org :تلفن: 88960731، 2-81363701 )21-98(                                            پست الکترونيکی
www.fao.org :فکس: 88964104 )21-98(                                                                                وب سايت

)UNAIDS( 3- برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 8، ساختمان سازمان ملل، صندوق پستی: 15875-4557

iran@unaids.org :تلفن:22858950 ،8-22860925 ، 4-22860691 )21-98(                         پست الکترونيکی
  www.unaids.org :فکس: 22858951)21-98(                                                                           وب سايت

)UNAMA( 4- هيئت ياری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک8، ساختمان سازمان ملل، صندوق پستی: 15875-4557

unama-iran@un.org :تلفن: 22867968 )21-98(                                                            پست الکترونيکی
www.unama-afg.org :فکس: 22869187)21-98(                                                                    وب سايت

5- صندوق كودكان سازمان ملل متحد )يونيسف(
آدرس: تهران، خيابان شريعتی، خيابان قبا، خيابان نظامی، پالك 7،كد پستی: 19449، صندوق پستی: 19395-1176

tehran@unicef.org :تلفن:22594994 )21-98(                                                                پست الکترونيکی
www.unicef.org/iran ، www.unicef.org/iran/fa :فکس: 22594948)21-98(                              وب سايت

)UNDP( 6- برنامه توسعه ملل متحد
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 8، ساختمان سازمان ملل، صندوق پستی: 15875-4557

registry.ir@undp.org :تلفن: 8-22860925/ 4-22860691 )21-98(                                    پست الکترونيکی
www.undp.org.ir :فکس: 22869547)21-98(                                                                          وب سايت

7- سازمان آموزشي، علمی فرهنگی ملل متحد )يونسکو(
آدرس: تهران، ميدان تجريش، ميدان دربند، مجموعه فرهنگی سعد آباد، ساختمان بهمن، کد پستی: 19894

tehran@unesco.org :تلفن:  7-1315 2275)21-98(                                                         پست الکترونيکی
 www.unesco.org :فکس:  1318 2275 )21-98(                                                                        وب سايت

)UNHCR( 8- کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
آدرس: تهران، ميدان ونک، کوچه امداد شرقی، پالک 3، کدپستی 19917

 irnte@unhcr.org :تلفن: 11-88057201 )21-98(                                                             پست الکترونيکی
www.unhcr.org :فکس: 88057212 )21-98(                                                                           وب سايت


