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مقدمه

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

جمهوری اسالمی ایران از  1945به عنوان یکی از  51کشور عضو مؤسس سازمان ملل متحد ،نقش قابل توجهی در
توسعة این سازمان ایفا نموده و به گونه ای فعال در تالش های ملل متحد ،صندوق ها ،برنامه ها و کارگزاری های تخصصی آن
مشارکت داشته است.

سازمان ملل متحد از  1950در ایران با فعالیتی اندک حضور خود را آغاز نمود اما در حال حاضر  14کارگزاری تخصصی
و صندوق ملل متحد در زمینه های گوناگون مانند محیط زیست ،آموزش ،کودکان ،پناهندگان ،کشاورزی ،صنایع ،مبارزه با
مواد مخدر ،بهداشت ،فرهنگ و کاهش خطر پذیری بالیا فعال هستند .هدف این کارگزاری ها حمایت از تالش های دولت برای
کاهش فقر ،حفاظت از محیط زیست ،ترویج توسعه پایدار ،افزایش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی ،جلوگیری از گسترش
اچ آی وی/ایدز و سایر بیماری ها ،کمک به شناسایی هرچه بیشتر میراث فرهنگی ایران ،تقویت تالش ها برای مبارزه با مواد
مخدر و اصالحات قضایی همچنین حمایت از تالش های دولت برای میزبانی از یکی از بزرگترین جوامع پناهندگان جهان است.
دفاتر سازمان ملل متحد در ایران با مشارکت با دولت به اولویت های توسعه ملی و نیازهای فوری ایران پاسخ می دهند.
اين دفاتر بر اساس دستورکار انساندوستانه و توسعه ای خود با برنامه های توافق شده با دولت همکاری می نمایند .سازمان
ملل نه تنها با دولت بلکه با شرکایی در بخش غیردولتی به عنوان پاره ای از طرح ها و برنامه هايی که در مورد آنها با دولت به
توافق رسيده همکاری می کند.

رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط در شاخص های توسعه انسانی مکلف به دستیابی آرمان های توسعه هزاره است
که به وسیله رهبران جهان درسال  2000در اجالس سران تصویب شد و ایران در آن حضور داشت.
همانند سایر کشورها فعالیت کارگزاری های سازمان ملل متحد در ایران به وسیله چارچوب کمک های توسعه ای ملل
متحد ( )UNDAFهدایت می شود .این چارچوب بر اساس و همسو با اولویت ها و خط مشی های توسعه ای ملی دولت
طراحی و توافق شده است .چارچوب مزبور ابزاری است که اجازه می دهد کارگزاری های گوناگون سازمان ملل متحد در ایران
توانایی ها ،طرح ها و برنامه های خود را ارزیابی و هماهنگ کرده تا به بهترین نحو تالش های توسعه ای کشور را حمایت نمایند.
« به عنوان هماهنگ کننده مقیم نظام ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران ،مایلم این نسخه به روز شده
«سازمان ملل متحد در ایران» که حاوی اطالعات درباره فعالیت های کارگزاری های سازمان ملل متحد در
ایران است را به شرکا و همکاران ارائه نمایم».
کنسوئلو ویدال

هماهنگ کننده مقیم در جمهوری اسالمی ایران
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سازمان
خواربار وكشاورزي ملل متحد
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

چشم انداز و اهداف جهانی فائو:

چشم انداز فائو وجود دنیایی عاري از گرسنگی و سوء تغذیه است که در آن غذا و کشاورزی 1به بهبود استانداردهاي
زندگی همگان ،بخصوص فقيرترين افراد ،به شکلي پايدار از بُعد اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي مي پردازد .به منظور
دستیابی بدین رسالت و اهداف توسعه هزاره ،فائو به ارتقاء نقش مستمر غذا و کشاورزی پایدار در جهت دستیابی به سه
هدف جهانی زیر مي پردازد:
کاهش تعداد گرسنگان جهان و حصول اطمینان کامل از دنیایی که در آن همة مردم همواره به غذای
ِ
کافی سالم و مغذی دسترسی دارند که نیازهای غذایی آنان را برای زندگی سالم و فعال برآورده می نماید؛
فقرزدایی و حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همگان همراه با افزایش تولید غذا ،ارتقاء
توسعه روستایی و معيشت پایدار؛ مدیریت و بهره برداريِ پایدار از منابع طبیعی ،شامل زمین ،آب ،هوا،
اقلیم و منابع ژنتیکی به نفع نسل کنونی و نسل های آتی.
اهداف اساسی فائو:

افزایش پایدار تولید محصوالت کشاورزی؛ افزایش پایدار تولیدات دامی؛ مدیریت و استفادة پایدار از ذخایرشیالتی و آبزیان؛
بهبود کیفیت و سالمت غذا درکلیة مراحل زنجیره غذایی؛ مدیریت پایدار جنگل ها و درختان؛ مدیریت پایدار خاک ،آب
و منابع ژنتیکی و پاسخ بهتر به چالش های زیست محیطی جهان که غذا و کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ فراهم
کردن محيط براي بازارها به منظور ارتقاء معيشت و توسعه روستایی؛ بهبود امنیت غذایی و تغذیه بهتر؛ بهبود وضعیت
آمادگی و پاسخ دهی مناسب به تهدیدات غذایی و کشاورزی و شرايط اضطراري؛ برابری جنسیتی در دسترسی به منابع،
کاالها ،خدمات و تصمیم گیری ها در مناطق روستایی؛ و سرمایه گذاری بیشتر و مؤثرتر دولتی و خصوصی در کشاورزی
و توسعه روستایی.
 1کشاورزی شامل کلیه محصوالت زراعی و باغی ،دام ،جنگل و شیالتی می باشد.
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فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

•  :1943سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) توسط نمایندگان  44دولت در هات اسپرینگ ویرجینیای
آمریکا پایه گذاری شد.
•  :1945اولین نشست کنفرانس فائو در ِکبِک کانادا برگزار شد و فائو به عنوان یکی از آژانس های تخصصی
سازمان ملل متحد تأسیس شد.
•  :1951دفتر مرکزی فائو از واشنگتن دی سی آمریکا به ُرم در ایتالیا منتقل شد.
•  :1953اول دسامبر  1953تاریخ عضویت ایران در فائو است.
•  :1981اولین روز جهانی غذا در  16اکتبر برگزار شد.
•  :1992در ماه مه این سال دفتر نمایندگی فائو در ایران بازگشایی شد.
•  :1996اجالس جهانی غذا ،رم ،ایتالیا؛
•  :1997فائو با برنامه تله فود مبارزه علیه گرسنگی را آغاز کرد.
•  « :2002اجالس جهانی غذا -پنج سال بعد» برگزار شد تا اهداف این اجالس بازبینی شود.
•  :2008کنفرانس سران برای امنیت غذایی جهان ،چالش هاي تغيير اقليم و زيست انرژي ،رم ،ایتالیا؛
•  :2009نشست جهانی امنیت غذایی ،رم ،ایتالیا.

سازمان
خواربار وكشاورزي ملل متحد
در راستای اولویت های دولت برای کشاورزی و توسعه روستایی پایدار ،تمرکز فائو در میانمدت ،بر افزایش
سرمایه گذاری در کشاورزی ،به ویژه در سطح زنجیره ارزش به منظور افزایش درآمد و فرصت های شغلی برای افراد فقیر
روستایی است.
در ژوئن  2005فائو در تدوین چارچوب استراتژی توسعه پایدار کشاورزی به ایران کمک نمود .همین طور در سال
 2007استراتژی ملی و برنامه عمل برای آمادگی ،مدیریت و کاهش خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی به منظور
افزایش ظرفيت دولت در مدیریت بحران ،تهیه گردید.
برای کمک به تالش های دولت در جهت کشاورزی و توسعه روستایی پایدار ،چارچوب برنامه ریزی کشوری ( 3تا 5
ساله) در حال نهایی شدن است .اهداف چارچوب برنامه ریزی کشوری عبارتند از:
الف) مشارکت روستاييان و کشاورزان کم درآمد در روند توسعه به منظور بهبود معیشت ،امنیت غذایی و
وضعیت تغذیه ای آنان؛
ب) استفاده از شبکه تحقیقات ،مؤسسات آموزشي و تخصص باالی ایران به منظور کمک به کشورهای
منطقه از طریق همکاری های جنوب  -جنوب؛
ج) ارتقای تجاری سازي کشاورزی و کشاورزی صادرات محور.
فائو ،به سازمان شیالت ایران در تدوين برنامه ای جامع برای توسعه آبزي پروري به منظور دستیابی به تولید نهايي سالیانه
یک و نیم میلیون تُن ،طبق سند چشم انداز  ،1404کمک نموده است .همکاری های فنی فائو در چارچوب توسعه پایدار
شیالتی و با رویکردی زیست بومی ،در زمینه های زیر امکان پذیر است:
الف) توسعه پرورش ماهیان دریایی؛
ب) توسعه آبزی پروری؛
ج) سرمایه گذاری در چرخه ارزش برای دستیابی به بازارهاي صادرات؛
د) نهادینه سازی و تقویت ظرفیت و سازمانی.
در بخش بذر نیز به منظور فراهم کردن:
الف) سیستم های کارآمدتر تولید ،توزیع و بازاریابی بذر ،و
ب) افزایش ظرفیت حفاظت از ارقام ژنتيکي گیاهی در کشور،
ارائه گشته است.
فائو از طریق طرح مدرسه در مزرعه رویکرد بدیع مشارکتی و سازگار با محیط زیست را ارائه داده است تا بدین وسیله
کشاورزی ارگانیک و کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری های محصوالت گوناگون از جمله گندم ،خیار ،گوجه فرنگی ،زیتون
و غیره را ارتقاء دهد .پروژه ديگري جهت حفظ محصول و صنعت پسته از آلوده شدن به آفالتوکسين ،در حال اجرا است.
فائو به دولت در تهیه سند پروژه مهم «احیای اراضی جنگلی و زمین های تخریب شده با توجه ویژه به خاک شور و
مناطق در معرض فرسایش باد» ،به منظور ارائه و بررسی توسط دیبر خانه ( GEFتسهیالت جهانی محیط زیست) کمک
نموده است.
در بخش سالمت دام ،فائو در مقابله با بیماری تب برفکی و انجام اقدامات برای جلوگیری و کنترل آنفوالنزای
پرندگان ،به دولت کمک می کند.
فائو از طریق فعالیت های ارتباطی بین المللی مانند روز جهانی غذا و تله فود ،نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی
عمومي در زمینه گرسنگی و فقر و یکپارچه سازی حمایت برای دست یابی به امنیت غذایی ایفا می کند.
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برنامه مشترك
ملل متحد در زمينه ايدز
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز ،توان و منابع ده کارگزاری سازمان ملل متحد را برای مقابله با ایدز
گرد هم می آورد .این ده کارگزاری سازمانهای پشتیبان این برنامه را تشکیل میدهند که عبارتند از:
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،صندوق کودکان ملل متحد ،برنامه جهانی غذا ،برنامه توسعه
ملل متحد ،صندوق جمعیت 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.
دبیرخانه برنامه در ژنو قرار دارد و در بیش از هشتاد کشور جهان زیر نظر گروه کاری موضوعی سازمان ملل متحد
در زمینه ایدز فعالیت میکند .برنامه مشترک سازمان ملل متحد در سال  2005در ایران تأسیس گردید و تحت پوشش
دفتر منطقهای قاهره ،فعالیت دارد.
این برنامه مشترک ،رسماً از ابتدای سال  ،1996در پاسخ به مصوبه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد در سال
 1994برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین نمایندگیهای مختلف سازمان که در زمینه ایدز فعالیت می کنند تأسیس شد.
یک هیئت هماهنگ کننده برنامه ،نظارت و سیاست گذاری کالن برنامه را به عهده دارد که از بیست و دو نماینده از
دولت های مناطق مختلف جغرافیاییَ ،ده نماینده از سازمانهای پشتیبان ،پنج نماینده از سازمانهای غیردولتی و
انجمنهای افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند ،تشکیل شده است.
ایران در ابتدای سال  2008میالدی به مدت سه سال به عضویت این هیئت انتخاب شد.

در جهت کنترل همه گیری اچ آی وی و ایدز در کشور ،برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز کمک
می کند تا اطالعات کافی از وضعیت ابتال در گروههای مختلف جمعیتی به دست آید و مداخالت مناسب برای هر گروه
طراحی و اجرا شود .گروه هایی که در معرض بیشترین خطر ابتال به اچ آی وی قرار دارند شامل معتادان تزریقی ،زندانیان،
تن فروشان و مردانی هستند که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند.
در ضمن این برنامه ،در ضمن فراهم کردن مستندات و شواهد کافی باعث ترویج و حساس سازی سیاست گذاران و
مسوؤالن می گردد.
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز ،با حمایت از فعالیت کمیته کشوری ایدز و هماهنگ کردن
فعالیت های سازمان های پشتیبان خود بر اساس اصل « سه یک»  ،جهت تحقق هدف یکی شدن نهاد هماهنگ کننده
ملی برنامه ها ،یکی شدن چارچوب عملیاتی برنامه ها و یکی شدن نظام پایش و ارزشیابی برنامه حرکت می کند.
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز با ایجاد هماهنگی و نظم و ترتیب بخشیدن به فعالیت های
سازمان های پشتیبانی خود بر اساس جدول برنامه ریزی و تقسیم کار مشخص ،در پاسخ به همه گیری ایدز قدم برمی دارد.
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز ،با حمایت از مبتالیان و متأثرین از ایدز تالش می کند تا انگ
و تبعیض های موجود در خصوص این افراد کاهش یابد و امکان دسترسی همگانی آنان به خدمات مراقبت ،درمان و
پیشگیری مثبت فراهم گردد.
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز ،با نهادهای جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد همکاری می کند
تا نقش آنها را در پاسخی جامع تر به همه گیری اچ آی وی ارتقاء دهد.

رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز با گردهم آوردن تالشها و منابع سازمانهای پشتیبان خود در
راستای گسترش برنامه های پیشگیری از اچ آی وی ،مراقبت از آنانی که به آن مبتال شدهاند و کاستن از اثرات همهگیری
ایدز در جهان عمل میکند.
هدف این برنامه جلب حمایت گسترده همگان ،برای پاسخ مؤثر و استثنایی به همهگیری اچ آی وی و ایدز است.
سال  2001سال بسیار مهمی در تاریخ اچ آی وی محسوب می گردد ،زمانی که سران  189کشور و دولت های عضو
سازمان ملل از جمله جمهوری اسالمی ایران برای نخستین بار در گرد همایی اجالس ویژه مجمع عمومی در زمینه ایدز،
اعالمیه تعهد اچ آی وی را تصویب کردند.
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هيئت ياريرساني
سازمان ملل متحد در افغانستان
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

• هیئت یاری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) مأموریتی سیاسی است که از سوی اداره عملیات حافظ
صلح ملل متحد حمایت می شود.
• دفتر مرکزی یوناما در کابل و دارای هشت دفتر منطقه ای و  23دفتر استانی در سراسر افغانستان است .عالوه بر
آن ،یوناما دفاتر رابطی در اسالم آباد (پاکستان) ،تهران (ایران) و عشق آباد (ترکمنستان) دارد.
• مأموریت یوناما در  28مارس  2002بموجب قطع نامه  1401شورای امنیت ملل متحد تأسیس شد .در همین روز
دفتر رابط اونسما در تهران (هیئت ویژه ملل متحد در افغانستان) که از ماه مه  2000در جمهوری اسالمی ایران
فعال بود ،به دفتر رابط یوناما تغییر نام داد.
• این مأموریت بوسیله نماینده ویژه دبیرکل برای افغانستان اداره می شود که رئیس یوناما نیز هست.
• نقش کلیدی یوناما ترویج صلح و ثبات در افغانستان با هدایت تالش های جامعه بين المللی است.
• این هیئت همراه با دولت افغانستان ،از بازسازی کشور و تقویت پایه های صلح و مردم ساالری قانون مدار حمایت
می کند.
• رسالت یوناما به موجب قطع نامه  )2006( 1662تعریف شده است که بموجب قطع نامه های بعدی تا قطع نامه
 )2010( 1917تمدید و اصالح شده است.
• دفتر یوناما در تهران در آماده سازی فرایند موافقت نامه بن ( ،)2001لویه جیرگه اضطراری ( ،)2002لویه جیرگه
قانون اساسی ( )2004و انتخابات ریاست جمهوری ( )2004فعاالنه شرکت داشته است.
• تمرکز این دفتر در حال حاضر بر اجرای موافقت نامه افغانستان (،)2006اعالمیه پاریس ( )2008و کنفرانس های
افغانستان در لندن و کابل ( )2010به ویژه در مورد همکاری منطقه ای است.

هيئت ياريرساني
سازمان ملل متحد در افغانستان
• تضمین گفتمان و مذاکره منظم با جمهوری اسالمی ایران (خصوصاً وزارت امور خارجه) درباره روند مستمر صلح
در افغانستان و همکاری منطقه ای؛
• فعالیت به عنوان مجرای تبادل اطالعات بین دفتر مرکزی یوناما و دولت جمهوری اسالمی ایران؛
• ارائه خدمات مشاوره ای و ارتباطی به جامعه دیپلماتیک و نمایندگی های ملل متحد در تهران در زمینه برنامه های
مربوط به افغان ها.

رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

فعالیت های یوناما منحصرا ً محدود به افغانستان است و شامل موارد زیر می شود:

• تقویت همکاری با نیروهای جامعه بين المللی کمک به امنیت (ایساف)؛
• ارائه مساعی در حمایت از برنامه های مصالحه به رهبری افغان ها؛
• حمایت از تالش ها برای حاکمیت بهتر و حاکمیت قانون و مبارزه با فساد؛
• ایفای نقش هماهنگ کننده مرکزی جهت تسهیل ارائه کمک بشردوستانه؛
• نظارت بر وضعیت حقوق بشر غیرنظامیان و هماهنگی حمایت از حقوق بشر؛
• حمایت از روند انتخابات در افغانستان از طریق ارائه کمک های فنی و منابع مالی و هماهنگی میان سایر
اعطاءکنندگان کمک های بين المللی؛ و
• حمایت از همکاری منطقه ای در راستای دستیابی به افغانستانی پایدارتر و مترقی.
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صندوق كودكان
سازمان ملل متحد
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

یونیسف با همکاری دیگر 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 بیشتری برای یونیسف برخوردار است.
در سطح بین المللی ،یونیسف پنج حوزه اصلی را در ارتباط با اصول كلیدی آرمان های توسعه هزاره در «سند
راهبردی میان دوره ای» خود مشخص کرده است .این سند ،راهنمای کمک های یونیسف در زمینه توسعه در سراسر
جهان است .پنج حوزه اصلی عبارت اند :
 )1بقا و رشد کودکان؛  )2آموزش پایه و برابری جنسیتی؛  )3اچ.آی.وی /ایدز و کودکان؛  )4حمایت از
کودکان در مقابل خشونت ،بهره کشی و سوء استفاده؛  )5ترویج سیاست گذاری و مشارکت در راستای
حقوق کودک.
به این منظور یونیسف با استفاده از رویکردی مبتنی بر برابری ،قبل از هر چیز ،به حقوق و نیازهای کودکان نیازمند
رسیدگی می کند .در یونیسف« ،برابری» به معنای آنست که همه کودکان فرصتی برابر برای بقا ،رشد و تکامل و تحقق
حداکثر ظرفیت هایشان را بدون تبعیض و جهت گیری خاص داشته باشند .چنین امری همسو با اصول پیمان نامه حقوق
کودک نیز هست .هدف از اجرای رویکرد مبتنی بر برابری در برنامه ها و سیاست های یونیسف؛ درک و بررسی دالیل
و ریشه های نابرابری است تا همه کودکان ،به خصوص آن دسته که در معرض بیشترین محرومیت ها در جامعه قرار
گرفته اند ،بتوانند برای بقا و رشد و پرورش خود از آموزش ،خدمات بهداشتی و درمانی ،آب سالم ،حمایت و دیگر خدمات
مورد نیاز بهره گیرند.

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

یونیسف ،سازمانی پیشرو در امور کودکان است که در  190کشور جهان برای احقاق حقوق کودکان در زمینه بقا،
رشد و تکامل و حمایت فعالیت می کند .در سال  1946میالدی ،این سازمان با هدف ارائه کمک های اضطراری به
کودکانی که از تبعات جنگ جهانی دوم در رنج بودند ،با نام صندوق بين المللي سازمان ملل برای کودکان در شرایط
اضطراری تأسیس شد .اما در دهه  1950میالدی ،مأموريت یونیسف از یک سازمان برای شرایط اضطراری پس از جنگ،
به یک نهاد توسعه-محور برای کودکان ،ارتقاء یافته و گسترده تر شد.
پیمان نامه جهانی حقوق کودک ،راهنمای عمل یونیسف است تا حقوق کودک را به عنوان اصول اخالقی ماندگار
مطرح کرده و استانداردهای بین المللی رفتار با کودک را پایه گذاری کند .یونیسف متعهد می شود از محروم ترین کودکان
از جمله قربانیان جنگ ،بالیای طبیعی ،فقر شدید و هرگونه تبعیض ،خشونت و بهره کشی به گونه ویژه ای حمایت کند.
تاریخچه یونیسف در ایران به سال  1950میالدی بازمی گردد؛ زمانیکه دولت وقت ایران برای مبارزه با گسترش
بیماری سل از یونیسف درخواست کمک کرد .اقدامات یونیسف در سال های نخست پس از افتتاح دفتر در ایران ،بر
سالمت و بهداشت کودکان تمرکز یافت .درسال های بعد ،آموزش ،حمایت از کودک ،دادرسی ویژه نوجوانان ،اچ آی وی
و ایدز ،نظارت بر پیمان نامه حقوق کودک و کاهش فقر کودک ،به عنوان حوزه های مهم همکاری به این برنامه ها افزوده
شدند.
یونیسف ،همچنین اقداماتی برای فراهم کردن کمک های انساندوستانه در شرایط اضطراری انجام می دهد و به
شرکای دولتی خود کمک می کند تا برای هرگونه شرایط اضطراری احتمالی آمادگی داشته باشند و بتوانند خطرات ناشی
از وقوع بحران های ناگهانی را کاهش دهند.

صندوق كودكان
سازمان ملل متحد
نقش محوری یونیسف در ایران ،ارائه دانش فنی است .یونیسف همانند پلی عمل بین سیاست گذاران و متخصصین
ایرانی و همتایان خارجی آنها عمل می کند تا ضمن تضمین دسترسی به دانش توسعه اجتماعی و حقوق کودک در ایران،
آن را به بخشی از سیاست های کشوری تبدیل کند .به عالوه ،یونیسف متعهد است از مقامات و شرکای دولتی و غیردولتی
خود با هدف واکنش متناسب به بالیای طبیعی و فجایع ساخته دست بشر در زمینه احقاق حقوق و نیازهای کودکان در
زمان وقوع بحران های انسانی و پس از آن حمایت کند.
در حال حاضر یونیسف در ایران ،بر اساس یک موافقت نامه همکاری پنج ساله فعالیت می کند .این برنامه بر کاهش
نابرابری های منطقه ای در زمینه سالمت و تغذیه کودکان ،آموزش دختران و توانمندسازی زنان ،حمایت از کودک،
اچ آی وی و ایدز ،خدمات دوستدار نوجوان و نظارت بر اجرای پیمان نامه جهانی حقوق کودک متمرکز است.
پروژه های یونیسف در سه استان سیستا ن و بلوچستان ،هرمزگان و آذربایجان غربی اجرا می شوند.
این 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 بهزیستی کل کشور ،وزارت کشور ،وزارت رفاه و امور اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور اجرا
می شود .این برنامه مبتنی بر رویکردی یکپارچه نسبت به مقوله رشد و تکامل کودکان خردسال است و از سه پروژه
تشکیل شده است :بهداشت و تغذیه ،ثبت تولد ،رشد و تکامل کودکان خردسال.
آموزش دختران و توانمندسازی زنان :این برنامه با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور ،دفتر امور اتباع
و مهاجرین خارجی اجرا می شود .هدف این پروژه اطمینان از ارائه خدمات آموزش ابتدایی با کیفیت به زنان ،دختران
پسران به حاشیه رانده شده و در معرض خطر و همچنین توانمندسازی زنان برای شرکت در توسعه جامعه از طریق
و
ِ
ظرفیت سازی در دوازده منطقه منتخب در سه استان محروم است .همکاری با دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی در
قالب ترویج و حمایت از ارائه آموزش پایه برای زنان و کودکان پناهنده انجام می شود.
پیشگیری از اچ آی وی و ایدز و خدمات دوستدار نوجوان :این پروژه با مشارکت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و دانشگاه علوم پزشکی ایران به توانمندسازی کودکان ،نوجوانان و زنان در معرض خطر اچ آی وی و عوامل خطرساز آن
از طریق ارائه اطالعات و خدماتی همچون آموزش ،مشاوره و ارجاع در مراکز بهداشت می پردازد و محیطی توانمند ساز
در اجتماع ایجاد می کند .از دیگر اهداف این برنامه ،تشکیل الگوهایی قابل اجرا برای مداخالت مؤثر در زمینه پیشگیری
از اچ آی وی است.
حمایت از کودک :برنامه حمایت از کودک یونیسف با مشارکت قوه قضاییه ،سازمان بهزیستی کل کشور ،وزارت بهداشت
و وزارت رفاه و امور اجتماعی اجرا می شود .هدف از این برنامه ،حمایت از دختران و پسران ،شامل همه گروه های سنی
در مقابل آزار ،بهره کشی و خشونت در خانه ،مدرسه و اجتماع و همچنین تقویت محیط حامی کودک در ایران است.
این برنامه دو فعالیت اصلی را با هدف اطمینان از ایجاد محیط حامی کودکان در بردارد )1 :انجام اصالحات قانونی و
سیاست گذاری؛  )2پیشگیری از کودک آزاری.
نظارت بر پیماننامه حقوق کودک :این پروژه با مشارکت وزارت کشور و وزارت رفاه و امور اجتماعی ،و از طریق تیم های
اجرایی شهرستان ها برای حمایت و تقویت ظرفیتهای دولت و جامعه در سطح محلی فعالیت می کند تا از این طریق
آنها را قادر سازد ساز و کارهایی رسمی در سطح دولتی و محلی برای نظارت بر اجرای پیماننامه حقوق کودک ایجاد
کرده ،دانش خود را درباره وضعیت کودکان گسترش دهند و منافع عالی کودکان را در مرکز توجه سیاست گذاری قرار
دهند و همچنین الگویی بالقو ه برای بکارگیری و گسترش در سطح ملیباشند.
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برنامه توسعه ملل متحد
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

رهبران جهان وعده داده اند به آرمان های توسعه هزاره ،از جمله هدف فراگیر کاهش فقر به نصف تا  2015دست
یابند .شبکه برنامه توسعه ملل متحد بین تالش های جهانی و ملی برای رسیدن به این هدف ها پیوند برقرار می کند و
آنها را هماهنگ می سازد .هدف و توجه ویژه برنامه توسعه ملل متحد ،کمک به کشورها برای یافتن راه حل ها به منظور
برطرف کردن چالش های حکومت دموکراتیک ،کاهش فقر ،پیشگیری از بحران و جبران خسارت ها ،انرژی و محیط
زیست ،و اچ آی وی /ایدز و مطرح کردن این راه حل ها است.
گزارش ساالنه توسعه انسانی ،تهیه شده ازسوی برنامه توسعه ملل متحد ،بر بحث جهانی درباره مسائل اساسی توسعه
توجه ویژه معطوف می کند و ابزارهای جدید اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل نوآورانه ،و پیشنهادهای غالباً بحث انگیز در
زمینه سیاست گذاری ارائه می دهد .چارچوب تحلیلی و نگرش فراگیر این گزارش جهانی به گزارش های منطقه ای ،ملی
و محلی مربوط به توسعه انسانی منتقل می شود که آنها نیز مورد حمایت برنامه توسعه ملل متحد هستند.
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فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

برنامه توسعه ملل متحد ،شبکه جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه است که از تغییر حمایت می کند و کشورها
را با دانش ،تجربه و منابع به منظور کمک به مردم برای ایجاد زندگی بهتر پیوند می دهد .برنامه توسعه ملل متحد در
 166کشور فعالیت می کند و با آنها در زمینه راه حل های خود این کشورها برای غلبه بر چالش های جهانی و ملی مربوط
به توسعه همکاری می نماید .این کشورها در حاليکه به گسترش ظرفيت مشغولند ،از یاری برنامه توسعه ملل متحد و
طیف گسترده نهادهای شریک و همکار آن سود می برند .برنامه توسعه ملل متحد در  1965تأسیس شد و دفتر مرکزی
آن در نیویورک قراردارد.
برنامه توسعه ملل متحد از  )1345( 1966در ایران دفتر نمایندگی داشته و از نزدیک با شرکای عمده خود در زمینه
توسعه یعنی دولت ،شوراهای محلی ،مؤسسات دانشگاهی ،و بخش خصوصی همکاری کرده است تا از توسعه انسانی پایدار
در این کشور حمایت کند.
معموالً در هر دفتر کشوری ،نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد به عنوان هماهنگ کننده مقیم برای تمامی نظام
ملل متحد خدمت می کند .برنامه توسعه ملل متحد ،از راه انجام این هماهنگی مؤثرترین استفاده از سازمان ملل متحد
و منابع بین المللی را تضمین می نماید.

برنامه توسعه ملل متحد
برنامه کشوری برنامه توسعه ملل متحد برای ایران ،عمدتاً بر تقویت ظرفیت سازی و توانمندسازی برای دستیابی
به آرمان های توسعه هزاره؛ ارتقای مدیریت و تجارت مطلوب؛ بهبود عملکرد اقتصادی و تولید اشتغال ،همچنین توسعه
پایدار ،مدیریت بالیای طبیعی ،و استفاده بهینه از انرژی تأکید دارد.
برنامه توسعه ملل متحد ،ابتکار گسترده ای در زمینه تحقق آرمان های توسعه هزاره در ایران بر عهده گرفت تا این
اهداف را در برنامه های ملی کشور ادغام کند ،روش های موفقیت آمیز متکی بر جامعه را با شرایط داخلی تطبیق دهد،
فرآیند گزارش دادن آرمان های توسعه هزاره را نهادینه سازد و به کشور برای دستیابی به هدف های فوق یاری نماید .ایران
با مشارکت برنامه توسعه ملل متحد گزارش ملی آرمان های توسعه هزاره خود ( 2004و  )2006که تأکید بر دستاوردها
به ویژه بر سالمت و آموزش دارد ،همچنین چالش های دستیابی به این آرمان ها را منتشر نموده است.
برنامه توسعه ملل متحد با مشارکت دولت ایران نسبت به تقویت توانایی های بنیادی سیستم اتوماسیون برای
مدیریت داده های گمرک تالش می نماید که به وسیله کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد) تهیه شده و هم
اکنون در بیش از  80کشور جهان اجرا می شود.
برنامه توسعه ملل متحد ابتکاری آزمایشی را در زمینه کاهش فقر در سیستان و بلوچستان ،فقیرترین استان ایران ،به
اجرا گذاشت .از درس های آموخته شده از نتایج این تجربه می توان در فعالیت های آینده مربوط به توانمندسازی جوامع
در سطح استان با استفاده از نگرش و رویکرد توسعه متکی بر منطقه سود برد.
برنامه توسعه ملل متحد به ایران برای برطرف کردن چالش های مربوط به محیط زیست و اجرای تعهدات آن در
مورد کنوانسیون های بین المللی مربوط به محیط زیست در زمینه مبارزه با بیابان زایی ،حمایت از تنوع زیستی ،کاهش
تولید گازهای گلخانه ای ،مدیریت آالینده های ارگانیک پایدار ،حصول اطمینان از مدیریت پایدار منابع آب و خاک ،و
حذف مواد از بين برنده الیه اوزون یاری می رساند .برنامه توسعه ملل متحد همچنین به ایران کمک می کند بر استفاده
بهینه از انرژی ،و کاهش پیامدها و عوارض زیست محیطی برنامه ها و طرح های توسعه تمرکز کند .برنامه اعتبارات خرد/
تسهیالت جهانی محیط زیست برنامه توسعه ملل متحد می کوشد از محیط زیست جهانی از طریق اقدام محلی و مشارکت
محلی محافظت کند.
برنامه توسعه ملل متحد ،عالوه بر این از نزدیک با دولت ایران برای کاهش تأثیر بالیای طبیعی بر توسعه اقتصادی و
اجتماعی همکاری می کند ،می کوشد ظرفیت های ملی را برای مدیریت و هماهنگی خطر بالیای طبیعی تقویت کند ،و
فعاالنه به برنامه های بازسازی در مناطق زلزله زده بم و لرستان یاری رسانده است.
برنامه توسعه ملل متحد با مشارکت نزدیک با صندوق جهانی مبارزه با ایدز ،سل و ماالریا ،به قراردادن اچ آی وی/
ایدز ،سل و ماالریا در مرکز گفتگوی توسعه ملی در ایران و ایجاد مشارکت بین دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی
برای هماهنگی و نشان دادن واکنش مؤثر نسبت به این بیماری ها ،که نشانه و نمایانگر چالش های توسعه در این کشور
هستند ،کمک می کند.
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سازمان
آموزشي ،علمي و فرهنگي ملل متحد (یونسکو)

سازمان

					علمي و فرهنگي ملل متحد (یونسکو)
آموزشي،
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

• آموزش:

آموزش برای همه ،برنامه ریزی و آمار در نظام آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و کتب درسی ،سوادآموزی،
یادگیری مادام العمر ،دهه آموزش برای توسعه پایدار ،آموزش فنی و حرفه ای ،بهداشت در مدارس ،تربیت
بدنی و ورزش ،آموزش قبل از دبستان ،آموزش عمومی و عالی ،آموزش زبان های خارجی ،نقش هنر در آموزش،
آموزش های پیش گیری از ایدز و مواد مخدر ،آموزش حقوق بشر ،آموزش مدیریت حوادث غیرمترقبه.

• علوم طبیعی:

مدیریت پایدار آب ،علوم مربوط به تنوع زیستی ،اکوسیستم و زمین ،علوم پایه و علوم مهندسی ،سیاست گذاری
در علم برای توسعه ،اقیانوس شناسی و خطرات متوجه محیط آبی ،آمادگی در برابر بالیای طبیعی و انرژی های
تجدیدپذیر.

• فرهنگ:

تنوع فرهنگی ،میراث جهانی ،میراث ملموس و غیرملموس ،صنایع دستی ،گفتگوی بین فرهنگ ها و بین
مذاهب ،هنر و خالقیت ،حق انحصاری مالک نسبت به اثر ،گردشگری فرهنگی و موزه ها.

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

اطالعات برای همه و کم کردن فاصله دیجیتالی.

• علوم اجتماعی وانسانی:

اخالق در علوم ،حقوق بشر ،فلسفه ،فقرزدایی و تحول اجتماعی.

• زمینه های مشترک:

جنسیت ،جوانان ،اچ آی وی/ایدز ،فرهنگ صلح ،گفتگوی بین تمدن ها.
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• تأسیس در  16نوامبر 1945؛
• با هدف «ایجاد صلح در اذهان بشریت»؛
• ارتقای سیاست گذاری ،ظرفیت سازی و ارائه کمک های فنی در بخش های آموزش ،علوم ،فرهنگ و اطالعات و
ارتباطات؛
• دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در سال  2003تأسیس گردید که چهار کشور افغانستان ،ایران ،پاکستان و
ترکمنستان را پوشش می دهد.

آموزش:

برنامه ملی آموزش برای همه ( )EFAبه همراه تهیه و تدوین سند راهبردی  EFAو تأسیس دفتر  EFAو ارزیابی
میان دهه آن؛ همکاری ،ترجمه ،انتشار و توزیع گزارش جهانی پایش آموزش برای همه (2009 ،2008 )GMR
و  2010به زبان فارسی؛ تهیه سند راهبردی یونسکو برای حمایت از آموزش و پرورش ایران ()UNESS؛ تدوین
الگوی برنامه ریزی آموزشی در سطح ملی و استانی ( )ANPRO-Iranو آموزش برنامه ریزان آموزشی در سطح
ایران؛ راه اندازی و تجهیز مرکز پژوهشی فرهنگیان بم ( )BRTCو تأسیس مجتمع آموزشی نمونه بم ( )BMSCاز
طریق مشارکت ملی و بین المللی با تأکید بر آموزش فراگیر؛ تأسیس دفتر آموزش مدیریت حوادث غیرمترقبه در
بدنه وزارت آموزش و پرورش ایران در طرح ملی و استانی؛ ارتقاء سیاست گذاری ها و ظرفیت سازی نظام آموزشی در
برنامه آموزش برای توسعه پایدار؛ اجرای طرح روزنامه دیواری در مدارس و تهیه راهنمای مربوطه به زبان فارسی؛
اجرای مطالعه ( KAPدانش ،نگرش ،رفتار) در مورد اچ آی وی/ایدز ومواد مخدر در مدارس استان تهران؛ حمایت
از بازسازی سیستم آموزشی افغانستان شامل آموزش های فنی حرفه ای با همکاری وزارت آموزش و پرورش ایران.

علوم:

ارتقاء مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک ،به ویژه آب های مشترک با کشورهای همسایه؛ حمایت از
سه مرکز وابسته به یونسکو در ایران ،شامل مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری در تهران ،مرکز بین المللی قنات و
سازه های تاریخی آبی در یزد ،مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در اصفهان؛ ایجاد جایزه
بین المللی فن آفرینی شیخ بهایی و حمایت های فنی و ظرفیت سازی برای پارک های علم و فن آوری؛ درک بهتر و
سازگاری با اثرات تغییر اقلیم بر حوزه رودخانه ها؛ جمع آوری و مستند سازی سیستم های تاریخی آبی و کاربرد آنها
در حل مشکالت رو به رشد دنیای کنونی؛ بهبود مدیریت ن ُه ذخیره گاه زیست کره ایران و شناسایی زمینه های جدید
برای همکاری دراین خصوص؛ ظرفیت سازی در زمینه پیش آگاهی در برابر بالیای طبیعی؛ ارتقاء ژئوپارک ها؛ تأسیس
کرسی اخالق زیستی؛ تحقیق در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر توسط کرسی یونسکو؛ مشارکت مراکز پژوهشی
ایران در نشست آسیایی جنسیت و جوانان.

فرهنگ:

حمایت از ده اثر ثبت شده ایران در لیست میراث فرهنگی جهانی یونسکو و فهرست موقت میراث فرهنگی و طبیعی
ایران؛ طرح جامع مدیریت میراث جهانی یا آثار فهرست موقت؛ ظرفیت سازی در زمینه مدیریت میراث فرهنگی برای
مشاوران ملی ،متخصصان و سیاست گذاران؛ ظرفیت سازی جهت پاسداری ازمیراث ملموس و غیرملموس؛ آموزش
جهت تقویت مدیریت موزه ها و کنترل قاچاق غیر قانونی کاالهای میراث فرهنگی؛ ارتقاء گفتگوی بین فرهنگ ها و
بین مذاهب در منطقه؛ حمایت از توسعه ،بازاریابی و محافظت از صنایع دستی ،هنرهای سنتی و صنایع فرهنگی؛
ترویج و آموزش به منظور دستیابی به رویکردی یکپارچه جهت حفاظت از میراث ،مدیریت بالیا و توسعه شهری
پایدار.

ارتباطات و اطالعات:

استفاده از رسانه ها جهت مطرح نمودن مسایل مرتبط با توسعه و حمایت از رسالت های یونسکو؛ حمایت ازسازمان های
رسانه ای کلیدی که در گفتگوها و گردهمایی های منطقه ای و بین المللی شرکت می کنند؛ بزرگداشت روز جهانی
آزادی مطبوعات؛ ارتقاء استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات جهت پروژه های مبتکرانه برای جوانان ،علوم و
فن آوری ،و محافظت از محیط زیست؛ ارتقاء فعالیت های مرتبط با ”حافظة جهانی“ ؛ برگزاری کارگاه های آموزشی
روزنامه نگاری شامل بخش های فنی برای روزنامه نگاران و اهالی رسانه در مورد مسایل جهانی از قبیل تغییر آب و هوا،
اچ آی وی/ایدز ،مسایل زیست محیطی ،زمین لرزه و سایر بالیای طبیعی ،و کنوانسیون های یونسکو.
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كميسارياي عالي
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
ايران و جهان
ها در
اصلی ودراولوی
رسالت
جهان
تو
ايران
اولویتها
رسالت اصلی و

وظايف كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ترتيب ذيل است( :كار كميساريا كام ً
ال غيرسياسي،
بشردوستانه و اجتماعي است)
• حمايت از دولت كشورهاي پناهنده پذير با ارائه مشاوره در زمينه مسائل پناهندگان و همچنين مسائل مربوط
به پناهجويي/مهاجرت؛
• حمايت از پناهندگان از طريق حصول اطمينان از اينكه به حقوق اوليه آنان در كشور ميزبان احترام گذاشته
مي شود؛
• حصول اطمينان از اينكه دولت به اصل ( non-refoulementيعني اصل عدم بازگرداندن پناهندگان به
اجبار به كشوري كه ممكن است در آنجا تحت تعقيب و آزار و شكنجه قرار گيرند) احترام مي گذارد؛
• يافتن راه حل هاي پايدار براي حل مشكل پناهندگان از طريق بازگشت داوطلبانه ،ادغام محلي و اسكان مجدد.

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال  1950توسط مجمع عمومي سازمان ملل
متحد تأسيس گرديد .كميساريا موظف است حركت هاي بين المللي را در جهت حمايت جهاني از پناهندگان و ساير
اشخاص تحت حمايت اين آژانس و حل مشكالت آنان ،هماهنگ نموده و هدايت نمايد .وضعيت حقوقي پناهندگان در
دو سند بين المللي تعريف گرديده است؛ كنوانسيون  1951مربوط به وضعيت پناهندگان و پروتكل  .1967اين دو سند
همراه با قطع نامه ( 428 )Vمجمع عمومي سازمان ملل متحد كه سند تأسيس كميسارياي 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
كميساريا در جهت كمك و حمايت از پناهندگان بوده اند .نتايج ساالنه مصوب كميته اجرايي كميساريا ()ExCom
بخشي از چارچوب رژيم حمايتي بين المللي پناهندگان را تشكيل مي دهد .اين نتايج حاصل توافق بيش از  50كشور
است .كميسارياي عالي پناهندگان در دوران موجوديت خود به حدود  50ميليون پناهنده در آغاز موفقيت آميز زندگی اي
مجدد كمك نموده است .بر اساس آمار ارائه شده بر وب سايت «كنوانسيون هاي سازمان ملل متحد» ،در سال ،2010
مجموع كل  144كشور به كنوانسيون  1951پناهندگان و  145كشور به پروتكل  1967پيوسته اند .جمهوري اسالمي
ايران در  28ژوئيه  ،)1355( 1976با حق شرط بر مواد  24 ،23 ،17و  ، 26به هر دو كنوانسيون  1951و پروتكل 1967
ملحق گرديد .كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،در سال  1984دفتر خود در ايران را افتتاح كرد.
به دنبال هجوم گسترده پناهندگان عراقي در پي جنگ خليج فارس در سال  ،1991و با شروع برنامه بازگشت جمعي
داوطلبانه به افغانستان در سال  ،1992كميساريا حضور و فعاليت هاي خود در ايران را گسترش داد .اكنون عالوه بر دفتر
مركزي تهران و سه دفتر فرعي در مشهد ،كرمان و اهواز كميساريا داراي سه دفتر عملياتي در اصفهان ،شيراز و دوغارون
است كه دوغارون ايستگاه خروجي مرزي نيز می باشد ..بر اساس آمار ارائه شده توسط دولت جمهوری اسالمی ایران ،در
اول اکتبر سال  ،2010تعداد  1،029،320پناهنده ثبت شده افغان و حدود  42،854پناهنده ثبت شده عراقي در ايران
ساكن مي باشند .مهمانشهرهاي پناهندگان در ايران عبارتند از 7 :مهمانشهر براي عراقي هاي كرد 34،مهمانشهر براي
عراقي هاي عرب و  5مهمانشهر براي پناهندگان افغان .كمتر از  3درصد جمعيت پناهندگان ثبت شده در مهمانشهرها
به سر مي برند.

كميسارياي عالي
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
بهبود وضعيت حمايتي پناهندگان در ايران و افزايش محيط هاي امن براي آنان در تطابق با حقوق بين الملل
پناهندگان و قوانين مربوطه ايران؛ حصول اطمينان از ادامه دسترسي تمامي پناهندگاني كه مجددا ً ثبت نام شده اند به
كارت هاي معتبر اقامت پناهندگي (آمايش) از طريق ثبت نام هاي مجددي كه توسط مقامات دولت ايران صورت مي گيرد؛
ادامه مذاكرات از بابت صدور مستمر و پايدار مجوزهاي موقت كار و صدور قراردادهاي كاري براي پناهندگان ثبت شده اي
كه مجوز موقت كار دارند .اين امر پناهندگان ثبت شده عراقي كه هنوز به اين مجوزها دسترسي ندارند را نيز در بر خواهد
گرفت .مجوزهاي موقت كار به خوداتكايي پناهندگان ثبت شده در ايران تا زماني كه شرايط بازگشت به كشورشان براي
آنها مهیا شود ،كمك خواهند نمود؛ حصول اطمينان از اينكه ميانجي گري هايي كه در ايران صورت مي گيرد در جهت
توسعه توانمندي هاي پناهندگان باشد .كميساريا از طريق ارائه آموزش هاي حرفه اي به پناهندگان در جهت در آمدزايي
آنان ،به بهبود معاش اين جمعيت كمك مي نمايد؛ همكاري با وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت جهت تسهيل
دستيابي پناهندگان ثبت شده شهرنشين به تحصيالت ،خدمات بهداشتي ابتدايي و كمك هاي پزشكي در مواقع اورژانس؛
حصول اطمينان از دستيابي پناهندگان ثبت شده به خدمات رايگان حقوقي ،بدون هيچگونه تبعيض؛ ايجاد رفاه بيشتر
براي زنان ،كودكان ،و مردان پناهنده از طريق استراتژي جريان سازي سن ،جنس و تنوع ( .)AGDMاين امر از طريق
نشست هاي ارزيابي مشاركتي ساالنه جهت شناسايي مشكالت حمايتي اساسي در معاش ،بهداشت ،تحصيل و بازگشت
داوطلبانه پناهندگان ثبت شده صورت مي گيرد ،كه در برنامه ريزي ساليانه نيز در نظرگرفته خواهند شد .اين موضوع
افزايش مشاركت مؤثر پناهندگان در تمامي سطوح برنامه ريزي ،از طريق گرايش مبتني بر جامعه (روش مشاركت 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 پروتكل مبارزه با خشونت هاي مبتني بر جنسيت و آگاه سازي در زمينه اچ آي وي /ايدز؛ ايجاد همكاري
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 كميسيون سه جانبه در زمينه بازگشت داوطلبانه پناهندگان ثبت
شده افغان ،احياي مجدد فعاليت هاي كميته هاي حل اختالف جهت تسهيل حل اختالفات حقوقي داوطلبان بازگشت
قبل از آنكه به وطن خود بازگردند؛ بهبود آمادگي براي مواقع اضطراري؛ ارائه «يك بار كمك 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 كه مبتال به سه بيماري تاالسمي ،هموفيلي و يا نارسایی کلیه هستند؛ ادامه كمك هايي با عنوان
«رهايي از ناتواني» به پناهندگان (صندلي چرخ دار ،سمعك ،غيره).
از زمان آغاز برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان (افغان ها در سال  2002و عراقی ها در سال  )2003تا  30نوامبر
 873،566 ،2010پناهنده ثبت شدة افغان و  25،877پناهندة ثبت شدة عراقی با كمك كميساريا از ايران به كشور خود
بازگشتند .همچنين از سال  ،2000كميساريا به طور ميانگين به اسكان مجدد حدود  800پناهنده در سال كمك نموده
است.
بودجه كميساريا بر اساس ارزشيابي نيازهاي جامع براي سال  2010مبلغ  36،826،564دالر آمريكا است.
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سازمان
توسعه صنعتي ملل متحد
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) ،آژانسی تخصصی است که تالش های خود را بر محور فقرزدایی از طریق
تقویت رشد بهره وری متمرکز کرده است .این سازمان به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در جدال
برای جلوگیری از به حاشیه رانده شدن در دنیای رو به جهانی شدن امروز کمک می کند .این سازمان به بسیج دانش،
مهارت ها ،اطالعات و فن آوری برای پیشبرد اشتغال مولد ،اقتصاد رقابتی و محیط زیست سالم مبادرت می ورزد.
یونیدو با داشتن دفاتر متعدد کشوری و منطقه ای ،دفاتر ارتقاء سرمایه گذاری و فناوری و دفاتر مرتبط با جنبه های
ویژه کاری آن ،حضوری فعال را در سطح کشورها به منظور تقویت و افزایش تولیدات صنعتی ،ترویج و ترغیب دانش فنی
و مهارت های فن آوری حفظ کرده است.
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سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) ،در سال  ١۹٦٦تأسیس و در سال  ١۹٨٥به یکی از آژانس های تخصصی
سازمان ملل متحد تبدیل شد .به عنوان بخشی از نظام ملل متحد ،یونیدو با همکاری  ١٧٢کشور عضو ،مسئول ترویج
حال توسعه است .مقر این سازمان در شهر وین در کشور اتریش قرار دارد .دفتر یونیدو
توسعه صنعتی در جهان در ِ
در جمهوری اسالمی ایران در سال  ١۹۹۹با هدف پشتیبانی از اولویت های صنعتی دولت جمهوری اسالمی ایران و به
منظور برقراری ارتباط نزدیک با وزارتخانه ها ،ارگان های دولتی و خصوصی ،مؤسسات مدنی و تحقیقاتی و همچنین بخش
خصوصی افتتاح شد.

سازمان
توسعه صنعتي ملل متحد
برنامه جامع و برنامه کشوری جدید یونیدو برای ایران ،بر کاهش فقر از طریق ایجاد فرصت های اشتغال ،ایجاد درآمد
از طریق تقویت توسعه پایدار ،ارتقاء توسعه صنعتی بخش های غیرنفتی و در نتیجه کمک به محو دشواری های معیشتی
تاکید دارد.
برنامه جامع و برنامه کشوری یونیدو در جمهوری اسالمی ایران بر پایه شش زمینه همکاری راهبردی تنظیم شده است:
• جهانی شدن؛
• توسعه منطقه ای از طریق تقویت صنایع کوچک و صنایع محلی؛
• بهبود محیط کسب و کار و توسعه بخش خصوصی؛
• مدرن کردن صنایع وابسته به کشاورزی؛
• مسائل مرتبط با انرژی؛ و
• مسائل مرتبط با محیط زیست و مسائل آب و هوایی.
یونیدو همچنین مسئول اجرای چندین برنامه مربوط به محیط زیست از جمله برنامه پروتکل مونترآل در ایران است
که به منظور کاهش استفاده از مواد مخرب الیه اوزون طراحی شده و توسط «برنامه پروتکل مونترآل» تأمین مالی شده
است .مذاکراتی نیز با دولت ایران در زمینه تدوین برنامه ای به منظور «کاهش آالینده های آلی پایدار» ( )POPSبه موجب
پیمان نامه استکهلم و با حمایت( )-Global Environment Facility- GEFدر حال انجام است.
از جمله پروژه های اجرا شده به وسیله یونیدو در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• پروژه توسعه خوشه های صنعتی ایران؛
• پروژه نوسازی صنایع فراوری و بسته بندی خرمای ایران؛
• پروژه ظرفیت سازی صنعتی برای مدیریت فن آوری در سطح واحدهای صنعتی؛
• پروژه راهبرد ملی برای کارآیی مصرف و صرفه جویی انرژی؛
• پروژه های پروتکل مونترآل در ارتباط با کاهش مواد مخرب الیه اوزون« ،کاهش مصرف متیل برماید» در کشاورزی
و...
شایان ذکر است یکی از برنامه های تهیه شده توسط یونیدو ،مدل رایانه ای امکان سنجی و گزارش دهی ()COMFAR
است .نرم افزار کامفار  )COMFAR III( ٣ابزار بسیار ارزشمندی برای تحلیل پروژه های سرمایه گذاری است .این نرم افزار
را می توان به آسانی از طریق دفتر یونیدو در ایران سفارش داد.
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مركز اطالعات سازمان ملل متحد
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

مرکز اطالعات سازمان ملل منبع اصلی محلی اطالعات عمومی درباره نظام ملل متحد در ایران و سراسر جهان است
و به عنوان رابط فعال بین ملل متحد و رسانه های محلی ،مؤسسات آموزشی ،سازمان های دولتی و جامعه مدنی ،اطالعات
عمومی به روز درباره اهداف و فعالیت های سازمان ملل متحد در موضوعات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و انساندوستانه
ارائه می دهد .اولویت های اخیر 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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نخستین مجمع عمومی ملل متحد در سال  1946اداره اطالعات همگانی ( )DPIرا تأسیس و رهنمودهای عمومی
برای فعالیت های آن تدوین کرد.
براساس یکی از این رهنمودها از اداره اطالعات همگانی خواسته شد «شعبه هايی تأسیس نماید تا از این راه اطمینان
حاصل شود مردم تمامی نقاط جهان حتی المقدور اطالعات کامل درباره سازمان دریافت نمایند».
ایران به عنوان يکی از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد در میان نخستین کشورهایی بود که مرکز اطالعات سازمان
ملل در آن تأسیس و فعالیت هایش چند ماه بعد ،در ماه مه  1950آغاز شد .اين فعالیت ها در  1980به حالت تعلیق در
آمد و در  1991دوباره آغاز و از  1994به گونه ای کامل فعال شد.

مركز اطالعات سازمان ملل متحد
مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در خدمت دبیرکل به ویژه طی سفر ایشان به ایران است .همچنین کمک تخصصی،
تدارکاتی و اداری به دفاتر و عملیات سازمان ملل براساس نیاز آنها و شرایط موجود ارائه می دهد .اين مرکز به عنوان رئیس
گروه ارتباطات ملل متحد در ایران ،نماینده و هدایت کننده فعالیت های روابط عمومی نظام ملل متحد در این کشور است
و رویکرد و تصویری شفاف از تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران ارائه می دهد.
مرکز به وسیله پست الکترونیک به مقر سازمان ملل مرتبط است و به صورت روزانه اخبار درباره فعالیت های سازمان
ملل متحد و کارگزاری های آن را از مقر این سازمان و سراسر جهان دریافت می نماید .اخباری که بیشتر مورد توجه
مردم ایران است انتخاب و پس از ترجمه به فارسی به تمامی رسانه های چاپی و الکترونیکی مخابره می شود .رئیس مرکز
اطالعات سازمان ملل درباره مسائل مهم سازمان ملل مصاحبه می نماید .این مرکز برای مسئوالن کارگزاری های سازمان
ملل متحد کنفرانس های خبری ترتیب می دهد.
برای رسیدن به مخاطبان بیشتر ،مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران اسناد ،کتاب ها ،بروشورها و نشریات
مهم سازمان ملل را به فارسی ترجمه و به صورت رایگان به رسانه ها ،دانشگاه ها ،وزارتخانه ها ،سازمان های غیردولتی و
غیره ارسال می نماید .کارکنان مرکز اطالعات به درخواست های سازمان های غیردولتی و مؤسسات آموزشی برای ارائه
سخنرانی در زمینه فعالیت های سازمان ملل پاسخ می دهند .این مرکز به منظور گرامی داشت مناسبت های سازمان ملل
مانند روز ملل متحد ،روز جهانی صلح و غیره مراسمی ويژه برگزار می کند .همچنین به سازمان های غیردولتی در زمینه
فعالیت های خود که مرتبط با سازمان ملل متحد است یا اخذ پذیرش در بخش سازمان های غیردولتی اداره اطالعات
همگانی کمک می کند.
مرکز اطالعات ،آموزش درباره سازمان ملل متحد ،از راه تماس مستقیم با معلمان ،دانش آموزان ،استادان و دانشجویان
دانشگاه ها و ارائه سخنرانی برای آنان همچنین پاسخ به سؤاالتشان و برگزاری جلسه های شبیه سازی سازمان ملل ،ارائه
اسناد موجود ،نشریات و نوارهای ویدئویی مهیا شده برای جوانان را در دستور کار خود دارد.
سایت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) این مرکز به آدرس  www.unic-ir.orgحاوی اسناد و اطالعات مهم درباره
سازمان ملل به زبان فارسی است .این مرکز به سؤاالت درباره سازمان ملل شامل درخواست برای اسناد ملل متحد و
اطالعات مربوطه پاسخ می دهد.
یکی از بخش های مهم مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران ،کتابخانه ای مجهز است .این کتابخانه حاوی اسناد
رسمی و کتاب های مربوط به سازمان ملل و فعالیت های آن شامل حفظ صلح ،ایجاد صلح ،حقوق بشر ،اقتصاد ،توسعه
اجتماعی ،کاهش بالیا ،محیط زیست ،و منابع مرجع مانند گزارش ها ،مباحث ،قطع نامه های مجمع عمومی و شورای
امنیت است .مجموعه عکس های سازمان ملل ،نوارهای ویدئو ،لوح فشرده ،پوستر و نشریات ادواری سازمان ملل نیز در
این کتابخانه موجود است.
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دفترمقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اقداماتی که منعکس کنندۀ سه کنوانسیون بین المللی در زمینه کنترل
مواد و کنوانسیون های مبارزه با جرائم سازمان یافتۀ 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 كمك به دولت ها براي تصويب و اجراي معاهدات بين المللي ذي ربط  ،توسعه قوانين داخلي
درباره مواد مخدر ،جرم و تروريسم و تدارك خدمات ستادي و اساسي براي نهادهاي تصميم گيرنده و پيمان محور؛
• پروژه همكاري فني ناحيه محور براي ارتقاء ظرفيت دولت هاي عضو در مبارزه عليه مواد مخدر ،جرم و تروريسم؛
• فعالیت های قانونی در جهت کمک رسانی به تصویب و اجرای معاهدات بین المللی مربوطه ،توسعۀ قوانین داخلی
در زمینۀ مواد مخدر ،جرم و تروریسم همچنین نظارت دبیر کل و خدمات بنیادی به هیئت معاهده ای و هیئت های
حاکمه؛
• تحقیق و فعالیت های تحلیلی در جهت افزایش دانش و شناخت در زمینۀ مسائل مربوط به مواد مخدر و جرم و
گسترش مبانی عینی برای تصمیم گیری های سیاسی و عملیاتی.

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( )UNODCدر سال  1997توسط دبیر کل سازمان ملل متحد،
با هدف کنترل مواد مخدر ،پیشگیری از جرم و مقابله با تروریسم جهانی تأسیس شد.
دفتر مرکزی این نهاد در وین ،درکشور اتریش قرار دارد و دارای دفاتر تخصصی منطقه ای است که بیش از150
کشور را تحت پوشش قرارمی دهد.
برنامه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسالمی ایران در سال  1999آغاز شد .این
برنامه ،برگ تازه ای در سیاست گذاریِ کنترل مواد و درک متقابل و مشارکت با جامعۀ بین الملل در حوزۀ کنترل مواد
مخدر ،اصالحات قضایی ،پیشگیری از مصرف مواد مخدر و تالش برای کنترل اچ آی وی به همراه ابتکارات جدید در
زمینه اطالع رسانی را رقم زده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همگام با همتایان کشوری در جمهوری اسالمی ایران و جامعه
بین المللی برنامه جدید مقابله با مواد مخدر و جرم را برای سال های  2011تا  2014در دستور کار خود دارد.

هدف از چارچوب جدید همکاری و مساعدت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به جمهوری
اسالمی ایران در  2011-2014ارتقاء و افزایش همکاری بین شرکاء ملی و اهدا کنندگان بین المللی در زمینة کنترل
مواد مخدر و پیشگیری از جرم است .عالوه بر این ،برنامة کشوری جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان
ملل متحد ،سازمان های غیردولتی ،کادر آکادمیک ،و مؤسسات تحقیقاتی را نیز به عنوان استفاده کننـدگان اصلی
تحت پوشش قرار می دهد .این بـرنامه از سه جـزء اصلی تشکیل شده است که به شـرح زیر هستند:
مدیریت مرزی و قاچاق مواد مخدر

• کمک و حمایت به مسئولین کشوری در ارتقاء مدیریت مرزی ،ظرفیت کنترل مواد مخدر ،پیش سازها و محرک های
از نوع آمفتامین از طریق ابتکارهای بین المللی ،منطقه ای و ملی؛
• کمک به مسئولین در روند شناسایی و اقدام علیه مأموران و شبکه های مواد مخدر و جرائم سازمان یافته.

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 آسیب؛
• حمایت از برنامه ها برای دسترسی آسان معتادان تزریقی ،شرکای جنسی آنها و زندانیان به خدمات درمانی و
پیشگیری از ایدز و اچ آی وی و ایدز؛
• کمک به بسیاری از مسئولین کشوری و سازمان های غیردولتی جهت اجرای راهکارهای ابداعی در زمینة کاهش
تقاضای مواد مخدر.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران بر ارائة خدمات کیفی و علمی مدار به
کشور پیرامون سه موضوع مدیریت مرزی و قاچاق غیرقانونی ،کنترل اچ آی وی و کاهش تقاضای مواد مخـدر و پیشگیـری
از جـرم و عدالت کیفری تأکید دارد .عالوه بر این ،این دفتـر به عنوان طرف گفتگو همکاری های بین مرزی منطقه ای
میان کشورهای افغانستان ،ایران و پاکستان را ارتقاء می دهد تا با چالش های جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر به
طور جدی برخورد شود.
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جرم ،عدالت و فساد

• حمایت از روند ملی جهت معرفی چارچوب های نظارتی قانونی و سازمانی تحت کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم
سازمان یافته فراملی ( ،)UNTOCاز طریق همکاری های بین المللی و منطقه ای؛
• کمک به سازمان های ملی مقابله با فساد در اقدامات مؤثر جهت مقابله با فساد تحت کنوانسیون سازمان ملل علیه
فساد ()UNCAC؛
• کمک به مسئولین ملی در فعالیت جهت مقابله با قاچاق اموال فرهنگی و اشیاء عتیقه طبق استانداردهای
بین المللی.

همكاري جنوب-جنوب

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران همكاري جنوب -جنوب را در سطح
كشوري و جهاني ارتقاء مي دهد .اين دفتر از سال  2007به منظور ابتكارات توانمندسازي شامل تبادل تجارب در
زمين َه اعتياد تزريقي ،درمان نگهدارند َة متادون ،و تبادل سوزن و سرنگ سفرهاي مطالعاتي را براي  35كشور آسيایي
و آفريقایي به ايران فراهم كرده است .اين دفتر در زمينة پيشگيري از جرم ،در ارتقاء همكاري واحدهاي اطالعات
مالي ايران و كشورهاي در حال توسعه پيرامون مقابله با حمايت مالي از تروريسم و پولشویي مساعدت مي نمايد.
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صندوق جمعيت ملل متحد
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
اولویدر
اولویوتها
اصلی و
جهانجهان
ايران وايران و
تها در
اصلی
رسالترسالت

صندوق درجهت پیشبرد مأموریت خود با دولت ها ،دیگر کارگزاران سازمان ملل و همچنین جوامع مدنی همکاری
می نماید .دراین راستا صندوق فعالیت های خود را بر اساس برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه()ICPD
و همچنین اهداف هزاره ()MDGsمتمرکز نموده است .بدلیل اینکه تاریخ های تعیین شده بمنظور دسترسی به اهداف
این دو برنامه بسرعت نزدیک می گردند فعالیت های بسیاری در تحلیل تأثیر اقدامات انجام گرفته و همچنین نتیجه بخش
نمودن فعالیت های آتی صورت گرفته است.
سه زمینه اصلی فعالیت های صندوق ،بهداشت باروری ،برابری جنسیتی و استراتژی های جمعیت و توسعه بطور
تفکیک ناپذیری باهم ارتباط دارند .تحرکات جمعیتی ازقبیل رشد ،ساختار سنی ،باروری و مرگ و میر ،مهاجرت و دیگر
مسائل توسعه انسانی ،اجتماعی و اقتصادی را درتمامی جهات تحت تأثیر قرار می دهد .صندوق جمعيت سازمان ملل
متحد به دولتها ،به تقاضاي آنها ،براي تدوين سياستها و تدابير به منظور كاهش فقر و حمايت از توسعه پايدار كمك
ميكند اين كارگزاري همچنين به كشورها مساعدت ميكند دادههاي مربوط به جمعيت را كه ميتواند به آنها كمك
كند گرايشات جمعيتي را درك كنند ،گردآوري و تجزيه و تحليل كنند .برنامه چهارم صندوق برطبق برنامه چهارم
کشوری ایران برنامه ریزی شده است .کلیه همکاری های فوق با درنظر داشتن مسائل فرهنگی و مالکیت و رهبری ملی
برنامه های توسعه برنامه ریزی شده اند .با توجه به دستآوردهای قابل مالحظه ایران در زمینه جمعیت و بهداشت باروری،
همکاری های صندوق درزمینه های زیر اولویت بندی شده است:
پایدار نمودن دستآوردهای کشور در دو دهه گذشته با هدف ظرفیت سازی سازمانهای داخلی؛ کاستن از تفاوت ها
و هم سطح ساختن شاخص های بهداشت باروری در منطقه؛ بهبود کیفیت مراقبت های بهداشت باروری و برنامه های
اجرائی در این زمینه؛ هدف قراردادن مجدد آن دسته از برنامه های کنفرانس جمعیت و توسعه که کمتر به آنها پرداخته
شده است ،مانند بهداشت باروری جوانان ،اچ آی وی /ایدز ،ادغام برنامه های جنسیتی در مسائل جمعیتی (سالمندان،
محیط زیست ،شهر نشینی و غیره )؛ ادغام موضوعات بهداشت باروری و تنظیم خانواده با برنامه های بشردوستانه درکشور
از جمله برنامه های مربوط به بحران و ارتقاء تبادل دانش و تجربیات ایران و دیگر کشورهای منطقه.
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فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد كارگزاري بينالمللي مربوط به توسعه است كه از حقوق هر زن ،مرد و كودك
براي برخورداري از زندگي سالم و فرصتهاي برابر حمايت ميكند .اين كارگزاري از كشورها براي استفاده از دادههاي
مربوط به جمعيت به منظور تدوين و اجراي سياستها و برنامههايي براي كاهش فقر و تضمين اين امر كه هر حاملگي
آگاهانه ،هر زايماني ایمن ،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 ميآورد .صندوق جمعيت سازمان ملل متحد سال  1969به عنوان صندوق سازمان ملل متحد براي
انجام برنامههاي مربوط به جمعيت شروع به فعاليت كرد و سال  1972تحت اداره مستقيم مجمع عمومي سازمان ملل
متحد قرار گرفت و به اين ترتيب موقعيتي مشابه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و يونيسف پيدا كرد .نام اين كارگزاري
سال  1987به صندوق جمعيت سازمان ملل متحد تغيير يافت اما  UNFPAبه عنوان نام اختصاري آن باقي ماند .اين
كارگزاري سال  1994به عنوان نهاد اصلي سازمان ملل متحد براي پيگيري و اجراي برنامه اقدام كنفرانس بينالمللي
جمعيت و توسعه (قاهره) برگزيده شد .صندوق جمعيت سازمان ملل متحد از اعضاي بنيانگذار گروه توسعه سازمان
ملل متحد و از حاميان مالي اوليه برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز است .صندوق جمعيت سازمان ملل متحد
از برنامههايي در بيش از  140كشور ،ناحيه و سرزمين پشتيباني ميكند .همكاري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد
با ايران از سال  1970بر مبنايي پروژهاي و از سال  1990بر مبناي برنامههاي  5ساله كشوري شروع شد .برنامه  5ساله
كشوري كنوني ،چهارمين برنامهاز سال 1990در سال  2005بر محور «چارچوب کمک های توسعهاي سازمان ملل متحد»
آغاز گرديد .پشتيباني صندوق جمعيت سازمان ملل متحد نتايجي محسوس در ايران به بار آورده كه در شاخصهاي
جمعيت و بهداشت باروري به خوبي آشكار است .از سال  1990نسبت مرگ و مير زنان بر اثر زايمان و حاملگي تا 80
درصد كاهش يافته؛ نسبت استفاده از تمامی روشهاي پيشگيري از  64درصد به  79درصد افزايش يافته؛ و مراقبت
پيش از زايمان و زايمان با حضور افراد آموزش ديده در بيمارستانها و زايشگاهها حاال تقريباً همگاني است .نيل به چنين
موفقيتهايي بدون تعهد دولت ،سياستگذاريهاي جمعيتي تعيينكننده ملي ،حمايت رهبران ديني و همكاري نزديك
بين صندوق جمعيت سازمان ملل متحد ،دولت و جامعه مدني ممكن نميشد .صندوق ،اکنون با همکاری دولت جمهوری
اسالمی ایران درحال برنامه ریزی برنامه پنجم خود براساس اولویت های برنامه پنجم کشوری می باشد.

صندوق جمعيت ملل متحد
چهارمین برنامه كشوري صندوق جمعيت سازمان ملل متحد ،براي ايران بر مبناي موفقيتهاي قبلي استوار است
و به ارتقاي كيفيت زندگي مردم ايران مساعدت ميكند .هدفهاي اين برنامه سه جانبه است :الف) ارائه و دسترسي
بيشتر به اطالعات و خدمات مربوط به بهداشت باروري كيفي؛ ب) توليد بهتر دادههاي حساس به جنسيت و افزايش
توانايي ملي براي نظارت بر اجراي هدفهاي كنفرانس بينالمللي جمعيت و توسعه و آرمان توسعه هزاره؛ ج) روشهاي
اجتماعي-فرهنگي و ساز و كارهاي نهادي پيشرفته كه حقوق زنان و دختران را ترويج و از آنها حمايت و برابري جنسيتي
را تقويت ميكند.
هشت رهآورد و چند ابتكار در رابطه با اين سه هدف به شرح زير وجود دارد:

• در دسترس بودن بيشتر خدمات و كاالهاي كيفي مربوط به بهداشت باروري از طريق:
تدوين ضوابط و معيارها و رهنمودهايي درباره حاملگي و زايمان امن و برنامه تنظيم خانواده؛ اشاعه مفهوم
بيمارستانهاي دوستدار مادران؛ آموزش ماماها و متخصصان زنان و زايمان درباره زايمان طبيعي؛ و ايجاد
روشها و نظامهاي ارزيابي و نظارت يكپارچه 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 دانشآموزان؛
• ارائه اطالعات و خدمات بهتر مربوط به بيماريهاي مقاربتی ،بيماري ايدز و ويروس آن از طريق:
تدوين رهنمودهايي درباره ارزيابي فراواني بيماريهاي مقاربتی ،مديريت و گزارش دهی و ترويج چگونگي
پيشگيري از گسترش ويروس ايدز و بيماريهاي عفوني بين گروههاي 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 موقعيتهاي اضطراري و پس از مناقشه از طريق:
تدوين يك برنامه اقدام و معيارها و ضوابط ملي درباره بهداشت باروري در موارد اضطراري ،ايجاد گروههاي
واكنش سريع و ذخيرهسازي و سائل و كاالهاي مربوط به بهداشت باروري،
• افزايش توانايي براي نظارت برتحقق هدفهاي كنفرانس بينالمللي جمعيت و توسعه و هدفهاي توسعه هزاره از طريق:
توليد دادههاي حساس نسبت به جنسيت ،هماهنگ كردن نظام های دادهها و بهبود شمول و كيفيت 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 تحركهاي جمعيتي و پيوندهاي آنها با توسعه پايدار.
• پشتيباني متكي بر شواهد و مدارك از قوانين و مقرراتي كه از افراد در برابر خشونت ناشي از جنسيت حمايت ميكنند.
ابتكارهاي فوق با چند برنامه در نواحي جغرافيايي منتخب در سطوح ملي اجرا ميشوند .مسئوليت اجراي اين برنامه
به عهده تعدادي از مؤسسات دولتي و جامعه مدني مانند وزارت بهداشت و آموزش پزشكي ،مركز آمار ايران ،سازمان ثبت
احوال ،دانشگاه تهران و دانشگاه شيراز و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است .عالوه بر موارد یاد شده ،صندوق موفق
شده همکاری نزدیکی با مجلس شورای اسالمی درزمینه جمعیت و توسعه برقرار نماید .با تشکیل کمیته جمعیت و توسعه
درمجلس ،هر دو طرف همکاری های خود را بر موضوعات تغییرات جمعیتی در ایران متمرکز نموده اند.
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي ثبت و مستند كردن تجربه ايران در زمينه جمعيت و حمايت از مشاركت
دانش بين ايران و كشورهاي ديگر از طريق روشهاي همكاري جنوب  -جنوب از جمله شبكههاي منطقهاي اولويت قائل
است.
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برنامه جهاني غذا
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

در نوامبر /دسامبر  ،1961سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( FAOفائو) و مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قطع نامه مشترکی برای تأسیس برنامه جهانی غذا تصویب نمودند و مقرر گردید برنامه سه ساله آزمایشی در ژانویه 1963
به مرحله اجرا درآید .در حقیقت چند ماه پیش از آن ،برنامه جهانی غذا اجرايی شد؛ زمانیکه زلزله بوئین زهرا در ایران به
وقوع پیوست ،طوفان مهیبی تایلند را فراگرفت و کشور تازه استقالل یافته الجزایر پذیرای پنج میلیون پناهنده بازگشتی
شد .در این برهه نیاز فوری به کمک غذایی احساس گردید و تهیه و توزیع آن به برنامه جهانی غذا محول شد.
از بدو تأسیس برنامه جهانی غذا در سال  ،1963دفتر مرکزی این سازمان در رم ،ایتالیا مستقر است .برنامه جهانی
غذا در کشورهای کمتر توسعهیافته و کمدرآمد که قربانیان بالیای طبیعی ،پناهندگان ،آوارگان و نیازمندان در آنها با
کمبود غذا مواجه هستند به مبارزه علیه گرسنگی میپردازد.
برنامه جهانی غذا هرساله به طور میانگین به بیش از  90میلیون نفر در بیش از  70کشور دنیا کمک های غذایی
می رساند.
اولین عملیات اضطراری برنامه جهانی غذا در ماه سپتامبر  1962به قربانیان زلزله بوئین زهرا در ایران که طی آن
 12000نفر کشته شدند اختصاص داده شد .دفتر برنامه جهانی غذا برای نخستین بار در سال  1971در ایران گشایش
یافت و در پروژههای غذارسانی متعددی تا سال  1979فعالیت نمود.
طبق درخواست دولت جمهوری اسالمی ایران در سال  ،1987برنامه جهانی غذا ،با ارائه کمکهای غذايی به
پناهندگان افغان و سپس پناهندگان عراقی فعالیت خود را در ایران بار دیگر از سرگرفت.

برنامه جهاني غذا
پروژه گسترده امداد و کمکرسانی غذايی بهمنظور ارائه کمک غذايی و حمایت تحصیلی از پناهندگان افغان و عراقی
مستقر در مهمانشهرهای جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی شده است.
درحال حاضر برنامه جهانی غذا ،سبد غذایی شامل آرد گندم ،برنج ،شکر ،روغن و حبوبات را به صورت ماهیانه تا
 38،000نفر از پناهندگان افغان و عراقی در هجده مهمانشهر ارائه می دهد.
تحت این پروژه حدود  2500نفر از دانش آموزان دختر در مقاطع دبستان و راهنمائی و  190آموزگار زن به عنوان
مشوق تحصیلی در ماه چهارکیلو روغن دریافت می نمایند.
این سازمان همواره در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه از طریق عملیات اضطراری به امر کمکرسانی پرداخته است.
در دسامبر  2003زمانیکه زلزله مهیبی به قدرت  6/3ریشتر شهر تاریخی بم (در استان کرمان در جنوب شرقی ایران) را
ویران ساخت ،طی عملیات اضطراری برنامه جهانی غذا به بیش از  100،000نفر از مردم نیازمندی که در بم و روستاهای
اطراف آن تا شعاع  16کیلومتری زندگی میکردند ،کمکهای غذايی ارائه كرد .پروژه عملیات اضطراری ( )10332برای
مدت سه ماه برنامهریزی شد که طی این مدت مددجویان توانستند بهتدریج وضع زندگي خود را بازسازی و یا نهادهاي
دیگری برای حمایت از خویش پیدا کنند.

رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

برنامه جهانی غذا بازوی کمکرسان غذايی نظام ملل متحد است.
کمکرسانی غذايی یکی از ابزارهايی است که امنیت غذايی را ارتقاء میبخشد .امنیت غذايی بدین معنی است که همه
مردم همواره دسترسی به مواد غذايی مورد نیاز برای یک زندگی سالم و فعال داشته باشند .سیاستهای حاکم بر استفاده
از کمک غذايی برنامه جهانی غذا باید معطوف به ریشهکن كردن فقر و گرسنگی بوده و هدف نهايی کمکرسانی غذايی
میبایست حذف کامل گرسنگی باشد.
اهداف استراتژیک برنامه جهانی غذا عبارت است از:

• نجات زندگی و حفظ معیشت در شرایط بحرانی؛
• پیشگیری از گرسنگی حاد و آمادگی در مقابل بالیا و اقدامات کاهش دهنده اثرات آن؛
• بازسازی و بهبود زندگی و معیشت پس از پایان درگیری ها ،بالیای طبیعی یا تحوالت؛
• کاهش گرسنگی مزمن و کمبودهای تغذیه ای؛
• ارتقاء توانايي کشورها در کاهش گرسنگی از طریق تفویض پروژه و خرید محلی.

همکاری با بخش خصوصی
برنامه جهانی غذا از ابتکارات نوین و ایده های جدید در راستای همکاری با بخش خصوصی استقبال می نماید .این
مشارکت ها با همسو شدن توانایی های ویژه برنامه جهانی غذا به عنوان بزرگ ترین سازمان بشردوستانه دنیا با اهداف
تخصصی برخی از برجسته ترین اشخاص حقیقی و حقوقی در جهان ،ارزش کمک را دو چندان می کند .متقاب ً
ال با حمایت
از برنامه جهانی غذا ،شرکت ها می توانند کارمندان ،مشتریان و شرکای خود را در امور بشردوستانه سهیم نمایند.
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سازمان جهاني بهداشت
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

تعریف و مفاد سالمت:

بر طبق سازمان جهانی بهداشت ،سالمتی عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی و تنها به
نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمی شود .سالمتی انسان ها امری است اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت که به باالترین
میزان همکاری بین مردم و دولت ها وابسته است .همچنین بر طبق اساس نامه سازمان جهانی بهداشت بهره مندی از
باالترین استانداردهای قابل دسترسی سالمتی یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذهب،
اعتقادات سیاسی ،شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی اوست.

رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

سازمان جهانی بهداشت شش وظیفه اصلی بر مبنای اختیارات خود ایجاد نموده است:

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

سازمان جهانی بهداشت یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل است که در سال  1948با هدف نیل به باالترین
سطح سالمتی برای همة مردم تأسیس شد .اساس نامه آن در هفتم آوریل  1948الزم االجرا گردید که همه ساله این روز
به عنوان روز جهانی سالمت گرامی داشته می شود.
رابطه کاری میان سازمان جهانی بهداشت و ایران از سال  1955با توافق برای همکاری آغاز گردید و با راه اندازی
دفتر نمایندگی آن در سال  1984در تهران افزایش یافت.
همتای اصلی سازمان جهانی بهداشت در ایران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است .هدف اصلی همکاری
سازمان جهانی بهداشت با کشور ایران در اختیار گذاشتن پشتیبانی فنی در چارچوب کلی اولویت های جهانی ،منطقه ای
و کشوری است.

سازمان جهاني بهداشت
نکاتی مهم در خصوص فعالیت های کنونی سازمان جهانی بهداشت در کشور

فعالیت های کنونی سازمان جهانی بهداشت عبارتند از :تمرکز بر توسعه سیاست گذاری در سالمت و نظام سالمت ،عوامل
اجتماعی مؤثر بر سالمت ،بهداشت محیط ،اچ آی وی /ایدز و بیماری های واگیردار ،حفظ و ارتقای سالمت ،مدیریت بحران
و عملیات بشردوستانه و جلب مشارکت و مدیریت اطالعات.

چالش های موجود

• احتمال تضعیف کارآمدی نظام رفاهی کشور به دلیل سیاست گذاری های مؤثر بر وضعیت اجتماعی – اقتصادی
کشور و نیاز به نوآوری با توجه به ویژگی های جمعیتی و اپیدمیولوژیک؛
• اختالفات منطقه ای در مورد برخی از شاخص های مهم سالمت از جمله مرگ کودکان زیر پنج سال و مرگ مادران؛
• خطر ورود برخی از بیماری های واگیردار کنترل شده از طریق کشورهای همسایه؛
• مقابله با اثرات مضر تغییرات جمعیتی و اپیدمیولوژی و رشد سریع شهرنشینی؛
• نیاز به ارتقای نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در جهت دستیابی به انتظارات و نیازهای جوامع با در نظر گرفتن
وضعیت اجتماعی و اقتصادی در حال رشد آنها؛
• بهسازی تأمین هزینه های مراقبتی بهداشتی در جهت تساوی و کارآمدی بیشتر و بهبود عملکرد رهبری و حاکمیت
در حوزه سالمت؛
• نیاز به گسترش ارتباطات با کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان؛
• ارتقای استانداردها و قوانین بین المللی حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر به عنوان ارزش مشترک سازمان ملل در
گفتگو و همکاری های متقابل با فعاالن ملی.

 )1راهبری امور حیاتی برای سالمت و مشارکت در اموری که نیازمند فعالیتی مشترک هستند؛  )2شکل دادن پژوهش
و تشویق به تولید ،ترجمه و نشر دانش؛  )3تدوین معیارها ،استانداردها ،ترویج و پایش اجرای آنها؛  )4تصریح گزینه های
اخالقی و سیاست های مبتنی بر شواهد؛  )5پشتیبانی فنی ،تسریع تغییرات و ظرفیت سازی پایدار سازمانی؛  )6پایش
وضعیت سالمت و ارزیابی نیازهای آن.

بهداشت در محیط جهانی متغیر

سال  ،2015سال تحقق آرمان های توسعه هزاره است ،اما روند آرمان های مربوط به سالمت رضایت بخش نیستند .عناصر
مفقود شده را می توان به شرح ذیل خالصه کرد:
نارسایی درعدالت اجتماعی؛
•
نارسایی در مسئولیت پذیری؛
•
نارسایی درپیاده سازی؛ و
•
نارسایی درسطح دانش
•

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

 )1بهبود عدالت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت؛  )2تقویت مراقبت های بهداشتی اولیه؛  )3دستیابی به پوشش فراگیر
خدمات و بهبود عدالت در تأمین هزینه های مراقبتی؛  )4افزایش ظرفیت برای رهبری و حاکمیت؛  )5تقویت امنیت
بهداشتی؛  )6مدیریت تغییرات جمعیتی و اپیدمیولوژیک؛  )7تقویت مشارکت برای توسعه.
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سازمان بينالمللي مهاجرت
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت خود را در ایران در مرداد  1369با تمرکز بر تخلیه اتباع کشورهای ثالث در
جریان درگیریهای عراق و کویت آغاز كرد .متعاقباً در  1374جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر شورای حکام
این سازمان درآمد .تا پایان  ،1379سازمان بین المللی مهاجرت قریب به  370،000نفر از اتباع افغانی را طی برنامههای
مشترک خود با کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد بهصورت داوطلبانه به افغانستان بازگردانید.
ایران در سال  1380به عنوان عضو کامل شورای حکام پذیرفته شد .متعاقباً سازمان بین المللی مهاجرت از  1383تا
کنون دیدگاه «پناهنده محور» خود را در ایران تغییر داده و یک دیدگاه راهبردی «برنامه مدار» را با هدف یاری ایران در
جهت مدیریت مهاجرت و حل چالش های جدید فراروی کشور اتخاذ كرده است.

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

سازمان بینالمللی مهاجرت ( )IOMتشکیالتی بیندولتی است که در سال  1951با رسالت ساماندهی امور مهاجرت
در سرتاسر جهان تأسیس گردید .این سازمان دارای  132کشور عضو 97 ،ناظر و بیش از  460دفتر در  100کشور جهان
است .اهم فعالیتهای سازمان در دو بخش «خدمات» و «برنامهها و سیاست گذاری» در قالب پنج محور اصلی شامل
مهاجرت و توسعه ،تسهیل مهاجرت ،قانونمندسازی مهاجرت ،مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی (همکاریهای فنی،
پژوهش ،حقوق بینالمللی مهاجرت ،مباحث سیاست گذاری و تدوین خط مشی ،حقوق مهاجرین ،مهاجرت و بهداشت،
ابعاد جنسیتی مهاجرت و  )...متمرکز است.

سازمان بينالمللي مهاجرت
سازمان بین المللی مهاجرت به منظور فراهم کردن زمینه بهره گیری حداکثر جمهوری اسالمی ایران از تجارب
بین المللی در حوزه مدیریت مهاجرت بر ارتقای کیفی ظرفیت های مدیریتی و استمرار راهبردهای کالن نگر تکیه
می نماید .در این راستا فعالیت های زیر در دست انجام هستند:
• آکادمی مطالعات مهاجرت و پناهندگی؛
• خدمات در زمینه مهاجرت نیروی کار؛
• خدمات در زمینه مهاجرت و بهداشت؛
• کمک به بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد؛
• خدمات در زمینه تسهیالت مهاجرتی؛ و
• خدمات آشنا سازی مهاجرین با فرهنگ کشورهای مهاجر پذیر.
*توضیح :سازمان بین المللی مهاجرت در سطح ستادی از سازمان ملل متحد منتزع و درکشورهای عضو به عنوان عضو
تیم کشوری ملل متحد عمل مینماید.
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با بیش از نيم قرن تجربه مؤثر در سطح جهاني ،سازمان بین المللی مهاجرت موارد ذیل را در دستور کار خود قرار
داده است:
ترویج تجربیات سودمند و استفاده از تسهیالت جدید به منظور تسهیل مهاجرت قانونمند و کمتر نمودن مهاجرت
غیر متعارف؛کمک نمودن به انسان ها به منظور استقرار موقتی و دائم در خارج از کشور؛ آموزش مسئوالن دولتی
پیرامون مسأله مدیریت مهاجرت؛ حمایت از نشست های بین المللی پیرامون سیاست گذاری در امور مهاجرت؛ ترویج
و آگاه سازی در زمینه قوانین بین المللی مهاجرت و یاری رساندن به دولت های گوناگون در توسعه قانون گذاری
در زمینه مهاجرت در سطح ملی؛ حمایت از ادغام توسعه در طرح ها و برنامه های توسعه ای؛ ترغیب ارتباط بیشتر
میان جوامع مهاجرین از طریق رأی دادن در خارج از کشور ،انتقال دانش و مهارت ،بازگشت های موقتی و تسهیل
جریان وجوه ارسالی؛ اجرای برنامه های اطالع رسانی گسترده؛ اجرای برنامه های پزشکی و بهداشتی؛ یاری رسانیدن
به قربانیان قاچاق؛ اجرای برنامه های اضطراری و بازسازی؛ و انجام تحقیقات کاربردی.
رویکرد استراتژیک سازمان بین المللی مهاجرت بر چهار رکن اصلی استوار است:

• ارتقاء دانش مقامات مسئول کشور در زمینه تازه ترین ره آوردهای مهاجرتی؛
• بررسی و ایجاد سیاست های کارای مهاجرتی برای رویارویی با چالش های موجود و نیز تعیین رویکردهای جامع
برای پیشبرد همکاری های بین المللی؛
• تحقیقات منسجم به منظور ایجاد سیاست های متناسب با شرایط جاری کشورها؛
• همکاری های منطقه ای به منظور کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طریق اجرای تحقیقات،
نشست ها ،طراحی و اجرای طرح ها و برنامه های مهاجرتی به منظور حداکثر نمودن انتفاع موجود در مهاجرت.
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نشاني كارگزاريها

 -3برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز ()UNAIDS
آدرس :تهران ،دروس ،بلوار شهرزاد ،پالک  ،8ساختمان سازمان ملل ،صندوق پستی15875-4557 :
پست الکترونیکیiran@unaids.org :
تلفن)98-21( 22860691-4 ، 22860925-8، 22858950:
وب سايتwww.unaids.org :
فکس)98-21(22858951 :

 -11دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ()UNODC
آدرس :تهران ،میدان ونک ،خیابان ونک ،کوچه ارم ،بن بست بهشت پالک 2
تلفن)98-21( 88878377-81 :
فکس)98-21( 88796700 :

 -4هیئت یاریرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان ()UNAMA
آدرس :تهران ،دروس ،بلوار شهرزاد ،پالک ،8ساختمان سازمان ملل ،صندوق پستی15875-4557 :
پست الکترونیکیunama-iran@un.org :
تلفن)98-21( 22867968 :
وب سايتwww.unama-afg.org :
فکس)98-21(22869187 :

 -12صندوق جمعیت ملل متحد ()UNFPA
آدرس :تهران ،دروس ،بلوار شهرزاد ،پالک  ،8ساختمان سازمان ملل  -صندوق پستی15875-4557 :
تلفن( 2285711 0:برنامه)  8 / 22852583ــ 4 / 22860925ــ)98-21( 22860691
پست الکترونیکیiran@unfpa.org :
فكس)98-21( 22857485 :
وب سايتhttp://iran.unfpa.org :

پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

 -2سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
آدرس :تهران ،بلوار کشاورز ،ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ،طبقه  ،17اتاق  ،1701صندوق پستی15875-4557 :
پست الکترونیکیFAO-IR@fao.org :
تلفن)98-21( 81363701-2 ،88960731 :
وب سايتwww.fao.org :
فکس)98-21( 88964104 :

 -10مرکز اطالعات سازمان ملل متحد ()UNIC
آدرس :تهران ،دروس ،بلوار شهرزاد ،پالک  ،8ساختمان سازمان ملل ،صندوق پستی15875-4557 :
پست الکترونیکیunic.tehran@unic.org :
تلفن)98-21( 22860691-4 /22860925-8/22873837 :
وب سايتwww.unic-ir.org :
فکس)98-21( 22873395 :
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 -5صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
آدرس :تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان قبا ،خیابان نظامی ،پالک ،7کد پستی ،19449 :صندوق پستی19395-1176 :
پست الکترونیکیtehran@unicef.org :
تلفن)98-21( 22594994:
وب سايتwww.unicef.org/iran ، www.unicef.org/iran/fa :
فکس)98-21(22594948 :

 -6برنامه توسعه ملل متحد ()UNDP
آدرس :تهران ،دروس ،بلوار شهرزاد ،پالک  ،8ساختمان سازمان ملل ،صندوق پستی15875-4557 :
پست الکترونیکیregistry.ir@undp.org :
تلفن)98-21( 22860691-4 /22860925-8 :
وب سايتwww.undp.org.ir :
فکس)98-21(22869547 :

 -7سازمان آموزشي ،علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو)
آدرس :تهران ،میدان تجریش ،میدان دربند ،مجموعه فرهنگی سعد آباد ،ساختمان بهمن ،کد پستی19894 :
پست الکترونیکیtehran@unesco.org :
تلفن)98-21(2275 1315-7 :
وب سايتwww.unesco.org :
فکس)98-21( 2275 1318 :

 -8کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ()UNHCR
آدرس :تهران ،میدان ونک ،کوچه امداد شرقی ،پالک  ،3کدپستی 19917
تلفن)98-21( 88057201-11 :
فکس)98-21( 88057212 :
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 -1دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران ()RC
آدرس :تهران ،دروس ،بلوار شهرزاد ،پالک  ،8ساختمان سازمان ملل ،صندوق پستی15875-4557 :
پست الکترونیکیrc.office.iran@undp.org :
تلفن)98-21( 22860691-4 :
وب سايتwww.un.org.ir :
فکس)98-21(22869547 :

 -9سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ()UNIDO
آدرس :تهران ،دروس ،بلوار شهرزاد ،پالک  ،8ساختمان سازمان ملل ،صندوق پستی15875-4557 :
پست الکترونیکیoffice.iran@unido.org :
تلفن)98-21( 22860691-4، 22867693 ، 22868044 :
وب سايتwww.unido.org :
فکس)98-21(22867362 :

پست الکترونیکیfo.iran@unodc.org :
وب سايتwww.unodc.org/iran :

 -13برنامه جهانی غذا ()WFP
آدرس :تهران ،دروس ،بلوار شهرزاد ،پالک  ،8ساختمان سازمان ملل ،صندوق پستی15875-4557 :
پست الکترونیکیwfp.tehran@wfp.org :
تلفن)98-21( 22863499 ،22867640، 22867480 :
وب سايتwww.fa.wfp.org :
فکس)98-21( 22863211 :
 -14سازمان جهانی بهداشت ()WHO
آدرس :تهران ،شهرک قدس ،میدان صنعت ،فاز  ،5خیابان سیمای ایران ،جنب دبیرستان پسرانه ابوریحان ،ساختمان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ضلع غربی ،طبقه  -12صندوق پستی .14665-1565
پست الکترونیکیwhoteh@ira.emro.who.int:
تلفن)98-21( 88363979-80/88363718 :
وب سايتwww.who.int، www.emro.who.int/iran :
فکس)98-21( 88364100 :
www.whoiran.org
 -15سازمان بین المللی مهاجرت ()IOM
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان خرسند ،نبش کوچه الدن ،پالک 3
پست الکترونیکیiomtehran@iom.int :
تلفن22048886 - 7 / 22045364 / 22054244 :
وب سايتwww.iom.int :
فکس)98-21( 22044929 :

پست الکترونیکیirnte@unhcr.org :
وب سایتwww.unhcr.org :
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