
	

 

 

 متحد ملل سازمان بشر اسكان برنامه
)UN-HABITAT(  

 

 شهر تهران

 اندازچشم

 نزديك. زيَند مي شهرها در حاضر حال در جهان جمعيت فنص از بيش
 اين. دهد مي رخ توسعه حال در كشورهاي در شهري رشد  %90 به

 هاي پيامد و فزاينده، فقر جهاني، اقتصاد در آشفتگي همراه به روندها،
 به براي راهبردي رويكردهاي به نياز اقليمي تغييرات افزايش به رو

   .كند مي تقويت را بشر اسكان كردن سامان

 هايياقامتگاه و شهرها ملل سازمان بشر اسكان يبرنامه اندازچشم
 داراي و بوده برخوردار كارا و خوب مديريت و شهرسازي از كه است

 پايه خدمات و اشتغال به همگاني دسترسي زيرساخت، كافي، مسكن
  از كه آرمان، اين به رسيدن براي. باشند بهداشت و انرژي آب، همچون
 بشر اسكان برنامه  است، شده گرفته 1996 سال اسكان كار دستور
. كندمي تعيين خود براي ساله شش مدتميان راهبردي هايبرنامه
 .است 2019 تا 2014 هايسال براي كنوني راهبردي يبرنامه

  :دارد تمركز يحوزه هفت برنامه هر برنامه هر

 حاكميت و زمين شهري، گذاريقانون.  

 شهري طراحي و شهرسازي.  

 شهري اقتصاد.  

 پايه شهري خدمات.  

 غيررسمي هاي سكونتگاه و مسكن ارتقاي.  

 بازسازي و مخاطره كاهش.  

 سازيظرفيت و پژوهش. 

 ايران در اقدامات

تاكنون، برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد روي  2009از سال 
 . ويژه خطر زلزله، كار كرده استبه كاهش خطر باليا،

، تمركز اقدامات در ايران از 2014چنان كه پيشتر اشاره شد، از سال 
ي ي كارهاي موضوعي به ترويج و حمايت رسالت كلي و برنامهجنبه

  .تغيير يافته است برنامه اسكان بشر 

برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد با هيئت ملي اسكان همكاري 
نزديك دارد؛ اين هيئت  تحت حمايت وزارت راه و شهرسازي است و 
. سرپرستي آن را معاون و مدير سازمان زمين و مسكن بر عهده دارد

ي اسكان كشوري و رسالت اين سازمان ترويج و تضمين اجراي برنامه
هيئت ملي . ي پايدار شهري استگذاري توسعههمچنين سياست

هاي دولتي مربوط به اسكان خانه ها و سازماني وزارتاسكان از همه
  .ي شهري تشكيل شده استو توسعه

   



برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، تهران، 
بزرگراه شیخ فضل اهللا نورى، خیابان نارگل، 

خیابان مروى، مرکز تحقیقات ، راه ، مسکن و 
شهرسازى 1463917151

و تهران در متحد ملل سازمان بشر اسكان برنامه دفتر حاضر، حال در
با كه كنند مي كار اي برنامه روي هم، همراه ان،اسك ملي ي كميته
ي توسعه و بشري هاي سكونتگاه ي زمينه در دولت هاي برنامه
و ها سياست به اي ويژه توجه راستا، اين در. دارد همخواني شهري
غيررسمي، هاي سكونتگاه ارتقاي و مسكن بخش در ملي هاي برنامه
هاي همكاري پايه، شهري خدمات شهرسازي، و شهري طراحي
.گردد مي معطوف شناختي لرزه مخاطرات كاهش و فني دوجانبه

فکس:  98-21-88241263+   
تلفن:  98-21-88241264+

info.tehran@unhabitat.org: الكترونيك پست

http://www.unhabitat.org.ir 

.تهران. زلزله برابر در مدرسه يك سازيمقاوم




