
 

 

Contact:                                                                                                                     Tel: +98-21-22886676 

OCHA Humanitarian Assistance Team (HAT) in Iran                                              Fax: +98-21-22886675 

8 Shahrzad Blvd., Darrous,                                                                                         http://www.unocha.org/ 

Tehran 1948773911 P.O. Box 15875-1557                                                                ochairan@un.org 

 
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور حقوقی و بین المللی، 

در امور بشردوستانه  دبیر کل سازمان ملل متحدپیشین عباس عراقچی، و معاون 

و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، والری آموس، بیانیه مشترکی درباره 

 همکاری های دو جانبه را در تهران امضا می کنند. 

 تهران -3131شهریور 

 بهتر نظامی ایجاد: خدمات رسان -2

 تلاشتأمین نیروی انسانی و  اعتبار و حرفه ای گری: -3

 برای ارائه راه حل در هنگام نیاز

 بشردوستانه در ایران امور کننده دفتر هماهنگحضور 

بم  مین لرزهس از زکننده امور بشردوستانه پدفتر هماهنگ 

این دفتر  اگرچه،در ایران حضور داشته اشت.  3131در سال 

بلایای سازمان در  ارزیابیو هماهنگی تیم ، 3131در سال 

  3731واکنش به زلزله استان خراسان )با در ملل متحد را 

نگ کننده امور . دفتر هماهبه ایران اعزام کرد (کشته

 ا  کامل یک تیمبم،  3131در واکنش به زلزله  ،بشردوستانه

و  بلایای سازمان ملل متحددر ارزیابی هماهنگی و مجهز 

جست و جو و نجات را به منطقه گسیل  تیم بین المللییک 

 نمود.

 تا  3131هنگ کننده امور بشردوستانه از سال دفتر هما

و تیم  داشته به امروز در کشور حضور مجدد

 با صدور بیانیه مشترکی باامدادرسانی بشردوستانه 

دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه 

 سازمان ملل متحد )اوچا(

بخشی از دبیرخانه  دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه

سازمان ملل متحد است که مسئولیت گردهم آوردن 

کنشگران بشردوستانه را دارد تا واکنشی یکپارچه به بحران 

نماید که ها داشته باشند. این دفتر هم چنین تضمین می 

ند با تکیه بر آن دید آید تا بتواچارچوبی برای هر کنشگر پ

 مشارکت کند. در تلاش های جهانی

 دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه چنین است: رسالت

  بسیج و هماهنگی کارساز و اصولی اقدامات بشردوستانه

با هدف  و بین المللی داخلیبا همکاری کنشگران 

 .کاهش رنج بشر در بلایا و بحران ها

 ی که به کمک نیاز دارند.حمایت از حقوق افراد 

 آمادگی و پیش گیری ارتقای سطح. 

  حل های پایدارتسهیل راه. 

هماهنگ کننده امور دفتر انجام وظیفه چگونگی 

 بشردوستانه

چارچوب راهبردی دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه به 

انجام رسیدن رسالت اصلی این دفتر و در عین حال واکنش 

 رکنبه چالش های جهانی معاصر را تضمین می کند. سه 

 است: اصلی این چارچوب عبارت

چندجانبه گسترش ائتلاف اقدامات : مشارکت -1

 بشردوستانه
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 .کردند اجرا زلزلهشبیه سازی  مانور یک

   خانم والری آموس، معاون 3131در شهریور ماه ،

پیشین دبیرکل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده 

کمک های اضطراری، با دعوت رسمی دولت جمهوری 

از ایران اسلامی ایران، برای نخستین بار به طور رسمی 

 دیدار کرد. در پایان این دیدار، بیانیه مشترکی پیرامون

 امور هماهنگ کننده دفتر و شد تصویب ها همکاری

 یک تیم امور طریق از و رسمی طور به بشردوستانه

  .کرد آغاز را خود حضور ایران در بشردوستانه

  خانم والری آموس در مرداد معاون سابق دبیرکل

حوزه  ی از ایران داشتند و درابازدید دوباره  3131

راستای را در  مدیریت بحران، برنامه اقدام مشترکی

مورد تأیید قرار دادند. این  ،3131بیانیه مشترک سال 

گفت و گوی راهبردی و شامل  مشترک اقدام برنامه

 عملیات در ، تقویت تلاش های هماهنگیتبادل اطلاعات

و ظرفیت ، فراهم سازی پشتیبانی فنی امداد و نجات

سازی برای فعالان مدیریت بحران و امور بشردوستانه 

ایران، و پشتیبانی از حضور ایران در نشست های 

 .ای، جهانی و چند جانبه می شود منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ه شده استنهاد بنیان ایران اسلامی جمهوری دولت با

 به ایران در بشردوستانه امور هماهنگ کننده دفتر •

 متحد ملل سازمان بحران مدیریت گروه خانهدبیر عنوان

 متحد ملل سازمان مقیم کننده هماهنگ که کند می عمل

 .یت آن را بر عهده داردمدیر ایران اسلامی جمهوری در

امور بشردوستانه در ایران چندین  دفتر هماهنگ کننده

کارگاه  و دوره آموزشی برگزار کرده است، از جمله کارگاه

اداره پشتیبانی شعب  .3131فروردین ماه از زلزله بم در پس 

، به منظور آشنا نمودن 3133در اسفند  ،ژنوبین المللی 

بین المللی  شبکهشناسی دولت و هلال احمر ایران با روش 

. در مهر ماه سال کارگاهی برگزار کرد ،جست و جو و نجات

، به در ژنو این دفتر یاهنگپشتیبانی ارزیابی هم ، اداره3133

امور بشردوستانه  فتر منطقه ای هماهنگ کنندههمراه د

(ROMENA) در تهران ترتیب دادند.  یک کارگاه نیازسنجی

پیرامون ارزیابی هماهنگ  IASC هنمودهایر براین کارگاه 

 تمرکز داشت.

  امور  کننده ، دفتر منطقه ای هماهنگ3131در مرداد

 دفتر هماهنگ کننده امورو  (ROMENA)بشردوستانه 

 تیم آماده برای بحران، به همراه تهرانبشردوستانه 

ی ابزارهای دوره آموزشبرنامه جهانی غذا و یونیسف، 

نفر از  31برگزار کردند که  را بین المللی امدادرسانی

کارکنان سازمان ملل متحد و سازمان ملی مدیریت 

. همین گروه، به همراه ایران در آن شرکت کردند بحران

ل افریقای یونیسف، و رمیانه و شمادفتر منطقه خاو

 شمال میانه، خاور منطقه در غذا جهانیدفتر برنامه 

 و 11 روزهای در اروپا، شرق و مرکزی آسیای افریقا،

 ،(کرمان و تهران) مرتبط مکان دو در ،3131 مهر 13
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در اجلاس هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در حال سخنرانی 

 ، استانبول، ترکیه.1131مه  12-11جهانی بشردوستانه، 

  معاون جدید  عنوان، استفان اوبراین، به 1137در ژوئن

دبیرکل ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده 

کمک های اضطراری منصوب شد. یکی از مهم ترین اتفاقاتی 

جلاس که در زمان معاونت ایشان رخ داده است، برگزاری ا

در استانبول  1131مه  12و  11جهانی بشردوستانه در 

ترکیه است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه در ایران، 

به منظور جلب حمایت سازمان های جامعه مدنی و مقامات 

دولتی نسبت به برگزاری اجلاس جهانی بشردوستانه، در 

 .برگزار نمود نشست توجیهیدو  31سال 

  برای  1131مه  7دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه در

کارگزاری های تخصصی ملل متحد در ایران یک کارگاه 

برگزار  برنامه ریزی برای مدیریت بحرانآموزشی با موضوع 

با همکاری این  1131مه  3و  3نمود. هم چنین یونیسف در 

 دفتر، برای آشنایی اعضای سازمان مدیریت بحران کشور، با

حضور کارگزاری های ملل متحد در ایران، کارگاه مشابه 

 دیگری در کیش برگزار نمود. 

  دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه هم چنین به منظور

ارتقای سطح آمادگی در امر مدیریت بحران دو کارگاه 

آموزشی برای سازمان پدافند غیرعامل کشور تحت عنوان 

 هماهنگی مدنی نظامی برگزار کرد.

 

 

http://www.unocha.org/

