
 

 

 سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران

 

  )FAO(سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد 

 )IOM(المللي مهاجرت سازمان بين

  )UNAIDS(ي مشترك سازمان ملل متحد در زمينه اچ. آي. وي. و ايدز برنامه

  )UNAMA(هيئت  ياري رساني ملل متحد در افغانستان 

  )UNAMI(هيئت  ياري رساني سازمان ملل متحد در عراق 

  )UNDP(ي سازمان ملل متحد ي توسعهبرنامه

  )UNDSS(بخش ايمني و امنيت سازمان ملل متحد 

  )UNESCO(سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد 

  )UNFPA(صندوق جمعيت سازمان ملل متحد 

  )UN‐HABITAT(برنامه ي اِسكان بشر سازمان ملل متحد 

  )UNHCR(كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 

  )UNIC(مركز اطالعات سازمان ملل متحد 

  )UNICEF(صندوق كودكان سازمان ملل متحد 

  )UNIDO(ي صنعتي سازمان ملل متحد سازمان توسعه

  )OCHA(ي سازمان ملل متحد هاي امور بشردوستانهدفتر همكاري

  )UNODC(دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد 

  )WFP(ي جهاني غذا برنامه

)WHO(سازمان بهداشت جهاني 
 

  

  



  8شمارهشهرزاد،بلوار دروس،تهران، 

  

  

  اقدامات سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ايراني كلي نما
عضو كنوني سازمان ملل متحد  193كشور از  51تنها . بود 1945گذار سازمان ملل متحد در سال ايران يكي از اعضاي بنيان

سازمان ملل متحد هاي تخصصي ها و سازمانها، برنامهامروز، جمهوري اسالمي ايران در اقدامات، صندوق. اين افتخار را دارند
  .شريكي فعال به شمار مي آيد
كه نخستين دفتر كوچك مركز اطالعات سازمان ملل متحد در ايران گشوده  1949ي خود، از سال سازمان ملل متحد ، به نوبه

دفاتر در فاصله ي كوتاهي از آن، . يك سال بعد ايجاد شد دفتر يونيسف. شد، به  در اين كشور مشغول به فعاليت بوده است
 .ديگر نيز  افتتاح شدند

ي گذشته بهبود چشمگيري داشته ي انساني آن در سه دههي توسعهايران كشوري با درآمد متوسط به شمار مي آيد كه نمايه
با شركت ايران تصويب  2000ي سال ي هزاره را ، كه در نشست هزارههاي توسعهاكنون اراده كرده كه بسياري از آرمان. است

  .ي انساني در ايران در پيش استولي هنوز كار بسياري براي بهبود بخشيدن به توسعه. دست آوردشد، به
كارمند سازمان  400نزديك به . ي سازمان ملل در ايران مستقر هستندسازمان، صندوق و برنامه 18امروز  :هاكدام سازمان

ها در تهران به سر بيشتر آن. ايران مشغول به كار هستنددر محل خدمت خود در سرتاسر ) ها ايراني هستندآن %90كه (ملل 
  .مي برند
هاي ايران در شش اولويت زير است كه آرمان بنا به توافق با دولت، هدف بيشتر اقدامات ما پشتيباني از تالش :كنيمچه مي

  :تعريف مي گردد در دو حوزه ي توسعه و  بشردوستانه هاآن
 .فقرزدايي  
 .سالمت  
  محيط زيست.حفاظت از  
 .واكنش بهتر به بالياي طبيعي  
 .رسيدگي به مشكالت سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر  
 .پشتيباني  براي حفاظت از از پناهندگان  

اين چارچوب برپايه، و . قرار مي گيرند )UNDAF(ي سازمان ملل متحد چارچوب همكاري توسعهپنج آرمان نخست در راستاي 
با مشورت كامل و مشاركت فعال دولت طراحي  اين چارچوب. ي ملي استوار است راهبردهاي توسعهها و در راستاي، اولويت

ها و ها، پروژهسازي ظرفيتهاي گوناگون سازمان ملل متحد در كشور امكان هماهنگابزاري است كه به سازمانو   شده،
  .بهترين شكل پشتيباني شوندهاي كشور براي توسعه به هايشان را اعطا مي كند تا تالشبرنامه

ي ملي و هاي توسعهكنند تا به اولويتدفترهاي سازمان ملل متحد در ايران با دولت همكاري مي :كنيمچگونه كار مي
مورد توافق  ي دولتاي و بشردوستانههاي همكاري با دولت بنا به الزامات توسعهبرنامه. نيازهاي پيش روي كشور رسيدگي شود

هاي مورد توافق، ما ها و برنامهدر پروژه. كندها، خود دولت بخشي از سرمايه را فراهم ميدر برخي از اين برنامه. اندقرار گرفته
 . كنيمنه تنها با دولت، كه  با شركايي در بخش غيردولتي نيز همكاري مي
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