
  

  

 

  متحد  ملل یتوسعه یبرنامه

  اندازچشم

 جهانی یتوسعه یشبکه (UNDP) متحد ملل یتوسعه یبرنامه

 دستیابی  و تغییر حامی ما. دهد می تشکیل را متحد ملل سازمان

 ساختن در را مردم که هستیم منابعی و تجربه دانش، به کشورها

 در متحد ملل یتوسعه یبرنامه. دهندمی یاری خود برای بهتر زندگی

 نماید یاری آنها به تا کندمی میدانی کار ،منطقه و کشور 170 از بیش

   .بیابند را مناسب هایچاره خود، کشور ایتوسعه هایچالش برای تا

 دفتر و شد گذاشته بنیان 1966 سال در متحد ملل یتوسعه یبرنامه

 سال از متحد ملل یتوسعه یبرنامه. است نیویورک در آن مرکزی

 با مدت، این در و است داشته ایران در نمایندگی دفتر یک 1966

 مدنی، یجامعه محلی، شوراهای دولت،) خود اصلی ایتوسعه شریکان

 ات داشته نزدیکی همکاری( خصوصی بخش و دانشگاهی، هایمؤسسه

 .دهد ترویج کشور در را پایدار یتوسعه

 جمله از) پایدار یتوسعه هایآرمان که اندبسته پیمان جهان رهبران

. بخشند تحقق 2030 سال تا را( پشت سر رها نکردن هیچکس

  را کشوری و جهانی هایتالش متحد ملل یتوسعه یبرنامه یشبکه

 

 

 هایرمانآ تا کندمی هماهنگ یکدیگر با و داده پیوند یکدیگر به

  .یابند تحقق پایدار یتوسعه

 هایلتم - توانمند های زندگی» دفتر توسعه ملل متحد بر کلی تمرکز

 .است «مقاوم

 ملل یتوسعه یبرنامه سوی  از که ساالنه، انسانی یتوسعه گزارش

 کلیدی مسائل پیرامون جهانیان هایبحث بر گردد،می منتشر متحد

 و نوآورانه هایتحلیل گیری،اندازه جدید ابزارهای سازیفراهم توسعه،

 رویکرد و گزارش تحلیلی چارچوب. دارد تمرکز هاسیاست پیشنهاد

 هم محلی و کشوری ای،منطقه یتوسعه هایگزارش در آن فراگیر

 یتوسعه یبرنامه پشتیبانی با آنها از بسیاری هم باز که رود،می کاربه

 . گیردمی انجام ملل

 ایران در اقدامات

ی کشوری بنا به سند برنامه، همانند همه جا، اقدامات ما در ایران

که با همکاری و موافقت کامل دولت تدوین  2012-2016های سال

  .حوزه است چهاربرنامه بر  این تمرکز. ، هدایت می گرددشده است

 

 

 

 

قرار دارند که میزبان گونه های بسیار کوه های زاگرس در پهنه ی وسیعی از غرب ایران 

زیادی از تنوع زیستی می باشد. دفتر توسعه ملل متحد به حفاظت این گونه های زیستی 

 کمک می کند

 

کشاورزان برای روش های مشارکتی کشاورزی پایدار آموزش داده می شوند که باعث 

ت دول ی مشترک بین دفتر توسعه ملل متحد ود. پروژه ابه دریاچه ارومیه می شو بازگشتن آب

 ژاپنایران با حمایت های دولت 
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 با تا کندمی کمک دولت به متحد ملل یتوسعه یبرنامه :فقرزدایی

 و منطقه سطح در محور،-محدوده یتوسعه رویکردهای از استفاده

 محور-مشارکت های شیوه از جویی بهره با  را فقر محلی، جوامع

 روش ویژهبه) کنند اثبات را جوامع توانمندسازی فنون و دهند، کاهش

 بازسازی به را اقدامات این ما(. «خُرد اعتبارات و اجتماعی بسیج»

ت ها، ایجاد کسب و کارهای بسیار کوچک و مهار افزایش ها،مرتع

 .زنیممی پیوند مشارکتی توسعه با فناوری

 
 

 اب مبارزه جهانی صندوق نزدیک مشارکت با: توسعه و سالمت

 هایتالش در متحد ملل یتوسعه یبرنامه ،(GF) ماالریا و سل ایدز،

 مرکز در و شود رسیدگی هابیماری این به تا کند،می مشارکت کشوری

 یبرنامه. شوند نشانده ایران اسالمی جمهوری یتوسعه گفتمان

 اصلی یکنندهدریافت عنوان به ،متحد ملل سازمان یتوسعه

 و خصوصی، بخش و مدنی یجامعه دولت، با ،GF مالی هایکمک

 ارتباط تا کندمی همکاری ملل سازمان هایسازمان سایر همچنین

 راستای در منابع کارساز یاستفاده و GF منابع با کشور مناسب

 .کند تضمین را بیماری سه این به مربوط ملی راهبردی هایبرنامه

 

های زیست ما شریک ایران در واکنش به چالش: محیط زیست

ها، آبی، گسترش بیابانمحیطی هستیم، که اکنون به صورت کم

ای و آلودگی هوا و آب گازهای گلخانهنابودی تنوع زیستی، افزایش 

از مدیریت پایدار منابع زمین و آب و حذف مواد از . پدیدار شده است

  .کنیمی اوزون پشتیبانی میی الیهبرنده بین

 

کارگیری اقدامات به کنیم که باهمچنین، با ایران همکاری می

 .وری انرژی تمرکز کندتغییرات اقلیمی، بر بهره یکاهنده

 ما همکاری نزدیکی با دولت داریم تا :کاهش خطر بالیا

 .هایی برپا شود که اثر بالیای طبیعی بر توسعه را بکاهندسیستم

های کشوری مدیریت و هماهنگی خطر بالیا را اقدامات ما ظرفیت

 .کندتقویت می

ی ملل متحد همچنین همکاری کشورهای ی توسعهبرنامه

های تا بهترین روش کندترویج می را نوب در ایرانج - جنوب

ها و استعدادهای ایران در دسترس ایران باشد و مهارت "جنوب"کاری 

ی برنامه. ی دیگر قرار بگیردهم در اختیار کشورهای رو به توسعه

 ی کمکبرنامه/ ی ملل متحد تسهیالت جهانی محیط زیست توسعه

کند. این برنامه بر چند زمینه تمرکز های کوچک را اجرا میهزینه

داشته و برای حفظ محیط زیست جهان از طریق اقدام و مشارکت 

ی همکاری این برنامه نشانگر دیگری از برنامه. کندمحلی تالش می

 .جنوب  است - برنامه ی جنوبکشور در چارچوب  120میان 

 نگاهی به آینده 
ساله ما بر اساس سند همکاری های توسعه  5هم اکنون سند کشوری 

ملل متحد در دست تهیه است. سند همکاری توسعه ای ملل متحد ای 

و سازمان ملل  جمهوری اسالمی ایران بین دولت 2017 – 2021

محیط  ،. اولویت های این همکاریه استیدمتحد به تصویب رس

 .تی و کنترل و کاهش مواد مخدر استاقتصاد مقاومزیست، سالمت، 

 

  19487کد پستی:  - 8دروس، بلوار شهرزاد، شماره 
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 پروژه ترسیب کربن روشی برای معکوس کردن پدیده بیابان زایی در ایران است

 

در  دفتر توسعه ملل متحدصندوق جهانی و باشگاه مثبتی در اصفهان که با کمک های 

 می کندفعالیت  راستای توانمند سازی زنان


