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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
  103- 119، صفحات1388 مرداد و شهریور ،94 و93های  شماره

  
  
  

 نگاهی به ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد
  

  ∗منیرالسادات میراحسنی

 
 کشور  50 امضای   ابمیالدی   1945و در سال     جنگ جهانی دوم   در پایان     متحد، سازمان ملل 

 همـه   شـامل یبـا ر تق مـیالدی؛ 2006 عـضو در سـال   192  این سازمان بـا   .گردیدرسما تشکیل   
سازمانها و نهادهـای     .شود  میب  المللی محسو   بزرگترین سازمان بین   است و  جهان   کشورهای

 الملـل   بـین  زمینـه ای فعـال در     ه  از سازمان . دارندبسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت       
توان به آنکتاد، فائو، سازمان جهانی بهداشت، یونسکو، یونیسف و دیگر نهادها و آژانـسهای                می
 هـستند   المللـی   بینو نهاد    نیز د  المللی پول   صندوق بین  وبانک جهانی   . دکر اشاره   المللی  بین
های مـالی     مستقل و تخصصی فعالیت    طوربه  میالدی   1947سال  ای از     توافقنامه موجب  هبکه  

از ارکـان سـازمان     . دهند  می و پولی خود را در چارچوب این سازمان و با نظارت آن انجام            
ایـن   در تـصمیمات     آنپنج عـضو دائمـی       که    است ، شورای امنیت  آنترین نهاد     قویملل و   
های سـازمان ملـل متحـد و کثـرت نهادهـا و        گستردگی اعضا و فعالیت    .دارند حق وتو شورا  

در حوزه  را  های کشورها    ها و فعالیت   بخشبیشتر  که تقریبا     تحت پوشش  المللی  بینسازمانهای  
 بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان            ضرورت،  گیرد  در بر می  یعی  وس
  . شودبررسیاین موضوع تا شود   میتالش مقاله در این  وسازد می

  
  .77سازمان ملل متحد، اهداف توسعه هزاره، آنکتاد، گروه  :های کلیدی واژه

  
  
  
  
  

                                           
 وزارت امـور اقتـصادی و   -تـصادی های پولی و بازرگـانی معاونـت امـور اق          دفتر تحقیقات و سیاست    ، کارشناس کارشناس ارشد  .1

 M-Mirahsani@yahoo.com                                                                                                                                .دارایی
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  مقدمه. 1
المللـی    سـازمانی بـین   ؛  شـود   نامیـده مـی   هم  طور خالصه سازمان ملل     که گاهی به     1سازمان ملل متحد  

 51 توسـط     که ابتـدا    این سازمان  . شد جامعه ملل  میالدی تأسیس و جایگزین      1945  سال است که در  
تقریبـاً   آن  اعـضای واسـت  بـوده   کشور عـضو  192  دارای میالدی2006 در سال   ، تأسیس شد  کشور

  . اند المللی به رسمیت شناخته شده  که از نظر بیناستشامل همه کشورهای مستقلی 
کـه عـضویتش     ( و تـایوان   )سازمان را نپذیرفتـه   این  که عضویت در     (2واتیکان دو کشور    فقط

   3.سازمان عضو نیستنداین در ) گردید لغو جمهوری خلق چینویت  از عضپس
یـن اسـاس،   ابـر  شـکل گرفـت و   جهـانی دوم   کشورهای پیروز در جنـگ    توسط این سازمان 

  .داردجهانی از جنگ دوم پس  حاکم بر فعالیت آن نشان از شرایط جهانی  سازمان و روال
در بـه آن    وابسته  ه های   رهای عضو و موسس    است و کشو   نیویورکمقر سازمان ملل متحد در      

گیـری     اجرایی مربوط بـه آنهـا تـصمیم        اقداماتالمللی و     هر سال با تشکیل جلسات منظم در امور بین        
   .نمایند  می

در این مقاله ابتدا تاریخچه تشکیل سازمان ملل متحد، ارکان سازمان، اهداف توسعه هـزاره و        
ی گردد سـپس ضـرورت اصـالحات در سـازمان ملـل متحـد               نحوه عملکرد سازمان ملل متحد بیان م      

، مراکز اطالعات )آنکتاد(مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان فعالیتهای کنفرانس توسعه وتجارت    
  .گردد سازمان ملل متحد در کشورها و از جمله در ایران معرفی می

  

   تشکیل سازمان مللتاریخچه. 2
  در جریـان جنـگ     آمریکـا جمهـور     ، رئـیس  فـرانکلین روزولـت   را نخستین بـار     » ملل متحد «اصطالح  
اولین کاربرد رسـمی ایـن اصـطالح در بیانیـه اول ژانویـه              .  بکار برد  متفقین دوم برای اشاره به      جهانی
 و از   نـد متفقین از مفاد منشور آتالنتیـک پـشتیبانی کـرده بود          ملل متحد بود که در آن         سازمان 1942

  . خودداری کنندنیروهای محور از صلح جداگانه با شد تامتفقین خواسته 
ــشه نا ــرانس تاســیسدی ــل متحــد در کنف ــران در ســال    ســازمان مل ــاهره و ته ــسکو، ق هــای م

آمریکـا، شـوروی،    کشورهای  نمایندگان  میالدی،   1944از اوت تا اکتبر     . تر شد   میالدی جدی   1943

                                           
1. United Nations (UN) 

  شهر مقر پاپ، رهبر کاتولیکواتیکان، . هر رم در کشور ایتالیا جای داردای درون ش  که در منطقه  است  واتیکان کشوری مستقل   .2
  .تترین کلیسای جهان اس تیکان بزرگر در داخل وایسن پ کلیسا یا قصر سلطنتی رم است و

 3.www.un.org (2010). 
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سـی، روی  . واشـینگتن دی  ایالـت در 1بریتانیا، فرانسه و جمهوری چین در کنفرانس دامبارتن اوکـس    
 ایـن کنفـرانس در مـورد نقـش          مباحـث بیـشتر   .  کردنـد  متحد مطالعـه  سازمان ملل   های تشکیل     برنامه

 ، در کنفـرانس سـان فرانسیـسکو       1945سپس در آوریل    . ها بود ناعضای سازمان و شرایط دعوت از آ      
منـشور ملـل     ،1945 اکتبـر    24 در   سرانجام.  برای پنج عضو شورای امنیت تعیین شد       2تکلیف حق وتو  

امـا  لهستان در کنفرانس نبود ( کشور رسید و سازمان ملل متحد رسما تشکیل شد          50 به امضای    متحد
  .)د منشور را امضا کرسپسجایی برای آن در نظر گرفته شد و 

. شـد تـدوین   ) پادشاه هخامنشی ایران  (منشور ملل متحد، با الهام از منشور حقوق بشر کورش           
 کـه   شـناخته شـده   در جهـان    نخستین منشور حقوق بـشر       به عنوان    منشور حقوق بشر کوروش بزرگ    

  . 3ه است میالدی، به تمامی زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد1971 سال درسازمان ملل آن را 
  

   ملل متحدت در سازمانعضوی. 3
  همـه کـشورهای     شـامل  یبـا رِاند که تق    عضو سازمان ملل بوده   دنیا   کشور   192،   میالدی 2006در سال   

، اشاره کرد که کرسـی  )تایوان(توان به جمهوری چین   از کشورهای مهم و غیرعضو می  .استجهان  
 مجموعه حاکم بـر     دیگری. به کشور جمهوری خلق چین اختصاص یافت      میالدی   1971آن در سال    

 هـم  فلـسطین  کشور . دارد، حضور ناظر سازمان ملل متحد  به عنوان عضو  شهر واتیکان است، که البته      
 که ادعای مالکیت بر صحرای باختری را 4 عربی صحراویجمهوری دموکراتیک. شود ناظر تلقی می

نیز در پی توسعه سازمان ملـل، کـشور         میالدی   2006 ژوئن سال    28در  .  است  هگرومین  از ه دارد نیز   
  . به این سازمان پیوستنگرو تهمون

                                           
م کنفرانـسی اسـت کـه در اوت    نـا ) المللـی  یا گفتگوهای واشینگتن درباره سازمان صلح و امنیت بین  (کنفرانس دامبارتن اوکس     .1

  مربوط به ایجاد سازمان ملل متحـد بـود         امورموضوع این کنفرانس     . در مِلکِ دامبارتن اوکس در شهر واشینگتن برگزار شد         1944
 .در این کنفرانس آمریکا، شوروی، بریتانیا و جمهوری چین شرکت داشتند

رود و بـه ایـن ترتیـب وتـو      کلمه برای لغو یکطرفه یـک قـانون بکـار مـی    این  .کنم است    وتو در ادبیات التین به معنای ممنوع می        .2
حق وتو براساس اندیشه برتری صلح . تغییرات خاص شود) و نه تصویب( جلوگیری از موجبتواند  قدرت نامحدودی است که می

در منشور سازمان  .ار گرفته استروسیه و چین قر انگلستان، فرانسه، شامل آمریکا،  عضو دائم شورای امنیت،5بر عدالت در اختیار 
 رای اعضای شورای امنیت کـه  15 رای موافق از مجموع 9 جلب ضرورت است بلکه    ای به نام وتو قید نشده       ملل متحد هرگز کلمه   

به این ترتیب مخالفت یکی از اعضای دائم بـه معنـای عـدم تـصویب                  رای موافق اعضای دائم شورا باشد مطرح است،        5باید شامل   
  .مه و به اصطالح وتوی آن استقطعنا

 پـیش از مـیالد بـه    539ای سـفالین اسـت کـه در سـال       استوانه که موسوم به استوانه کوروش ، منشور حقوق بشر کوروش بزرگ     .3
ای از سخنان و دستورات شاهنشاه به خط          و دور تا دور آن مجموعه     است  فرمان کوروش دوم هخامنشی شاهنشاه ایران ساخته شده         

های شهر بابـل   شود، در پایه در جهان شناخته می » اولین منشور حقوق بشر   «این استوانه که به عنوان      . ی نقش گردیده است   میخی بابل 
  .داردقرار 

4. SADR 
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   متحدارکان سازمان ملل. 4
 همه است که     مجمعی تنهاو  ان  سازماین  یکی از شش رکن اصلی      :1مجمع عمومی سازمان ملل متحد    

 جلـساتی سـاالنه بـه ریاسـت یکـی از             و  شرکت دارنـد   آندر  نیز  کشورهای عضو سازمان ملل متحد      
جنبـه  سـازمان ملـل     هـای مجمـع      اصوال تصمیم . کند  است، برگزار می   دیگری  اعضا که منتخب اعضا   

الزم االجرا گردد، تصمیمات آن  البته در موارد معینی که به امور داخلی سازمان بر می      .  دارند پیشنهاد
 و بـرای  شـوند  مـی های مجمع ملتـزم    نسبت به برخی از قطعنامهعضو دولت های ،در این موارد  .است
شاره ا 2 اعالمیه جهانی حقوق بشرمی توان بهاین موارد از جمله  .اند قائلیک معاهده ارزشی مانند آن 
 .دکر

 است که وظیفه پاسداری از امنیـت  ، شورای امنیتسازمان ملل متحد   انکیکی از ار   : 3شورای امنیت 
، حیطـه قـدرت شـورای امنیـت         4بر اساس منشور سازمان ملل متحـد      . المللی را بعهده دارد     و صلح بین  

المللی و اعطای اجـازه اسـتفاده از نیـروی            های بین   شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم      
 های شورای امنیـت     قطعنامههای این شورا به صورت        تصمیم.  کشورهای متخاصم است   ضدنظامی بر   
پـنج عـضو دائـم ایـن شـورا در           .  پنج عـضو دائـم و ده عـضو انتخـابی دارد            ،شورااین  . شود  اعالم می 
هـم   و مـدت آن      اسـت ریاست شورای امنیت نـوبتی      .  دارند حق وتو ورا  های ش   گیری  ها و رای    تصمیم

  .یک ماه است
 اصـلی سـازمان ملـل متحـد کـه      ارکـان یکـی از   : 5سازمان ملـل متحـد   شورای اجتماعی و اقتصادی     

 ، شـورای   را بعهـده دارد    بشردوستانه و امور    اقتصادی،  اجتماعیولیت توجه و رسیدگی به امور       ئمس
ریزی و تهیه   برنامهیبرا شورا هر سال تعدادی جلسه سازمانی .اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل است 

 شدستور کار و یک نشست محتوایی یک ماهه در ماه ژوئیه جهت بررسـی مـسائل در دسـتور کـار                    
است که از بین پنج منطقـه جغرافیـایی سـازمان ملـل             نفر   54شورا  این  تعداد اعضای   . دهد  تشکیل می 

                                           
1.United Nations General Assembly (UNGA/GA) 

 سـی اسـت و شـامل    تصویب رسیده بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به  یاعالمیه جهانی حقوق بشر پیمان    . 2
حقـوق بنیـادی مـدنی،    شـامل  مفـاد ایـن اعالمیـه    . پردازد  است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می  ماده

مـشخص   از آن برخـوردار باشـند   بایـست    مـی که  در هر کشوری    را   ابنای بشر    همهکه  است  فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی      
  .است کرده

3 . United Nations Security Council  
 و  کنـد    و نهادهای وابسته به آن را تعیـین مـی          سازمان ملل متحد   و سازمان و نحوه کار        فاهدا سندی است که     ،ل متحد ل منشور م  .4

 . سازمان ملل استاساسنامهاین سند در حکم 
5. United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) 
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ران در حـال    جمهـوری اسـالمی ایـ     . شـوند   برای یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می         
  . داردبعهده وضعیت ناظر را ،حاضر

 ، تحـت دبیرخانه. ست ا سازمان ملل متحد  یکی از شش رکن اصلی      که  : 1دبیرخانه سازمان ملل متحد   
کند و اطالعات و امکانات الزم را برای جلسات اعـضای              فعالیت می  ،نظر دبیرکل سازمان ملل متحد    

 موظف به اجرای تکالیفی اسـت کـه مجمـع عمـومی، شـورای               ،دبیرکل. نماید  سازمان ملل فراهم می   
منـشور سـازمان    ه بنـا بـر      کارمندان دبیرخان  .گذارند  عهده او می  بامنیت یا دیگر نهادهای سازمان ملل       

نظرگرفتن تنـوع   و با توجه به اهمیت در       » یی و قابلیت و درستی    ا کار میزانبا باالترین   « از افرادی    ملل
 ،در حال حاضـر    .ماموران دبیرخانه فقط در مقابل دبیرکل مسئول هستند       . شوند  جغرافیایی انتخاب می  

  .دبیرکل سازمان ملل متحد است 2بان کی مون
 قاضی دارد 15دیوان  این .رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد است: 3المللی دادگستری دیوان بین 

نـه سـال انتخـاب    مـدت  مشترک برای به طور   ، متحد و شورای امنیت    ها را مجمع عمومی ملل      نکه آ 
شود و پنج قاضی دیگـر بـه جمـع قـضات اضـافه       پنج کرسی قضاوت خالی می ،  هر سه سال  . کنند  می
دیوان شهر الهه در کشور     این  مقر  .  است منشور ملل متحد  اساسنامه دیوان جزء الینفکی از       .شوند  می

 دربـاره   ایـران  رسـیدگی بـه شـکایت انگلـستان از دولـت             ،های مشهور دیـوان     از قضاوت  .استهلند  
ن، خـود را صـالح بـه رسـیدگی          بـا رد شـکایت انگلـستا       ، بود که دیوان   شرکت نفت ایران و انگلیس    

  .ندانست
  

  امور مالی سازمان ملل متحد. 5
 را تـامین     ملـل   بودجـه سـازمان    ،ریـزی شـده      داوطلبانـه و برنامـه      کشورهای عضو بر اساس مـشارکت     

 سـاالنه   2 بودجـه    ،ای   مـالی حرفـه    ه هـای  های موسـس    دبیرخانه سازمان ملل بر اساس ارزیابی     . کنند  می
  و شـود   طرح بودجه به مجمع عمـومی ارائـه مـی         . نماید  مان را تعیین و سهم هر کشور را اعالم می         ساز

معیـار محاسـبه سـهم کـشورها تولیـد          . نمایـد   مجمع عمومی بودجه را تصویب و به کشورها ابالغ می         
 کـشورهای   ،به ایـن ترتیـب سـهم اصـلی را در تـامین بودجـه سـازمان                . ناخالص ملی هر کشور است    

هـای     و پیشرفته صنعتی دارند و کشورهای کوچک و جهان سومی بخش ناچیزی از هزینه              پرجمعیت
 .4کنند سازمان ملل را پرداخت می

                                           
1. United Nations Secretariat 
2. Ban Ki-Moon 
3. International Court of Justice 

  ."آسیاور موسسه اطالعات ایران و ا"،)1387(سایت خبری، تحلیلی و پژوهشی ایراس . 4
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 2000در دسامبر سـال     .  سقف خاصی را برای پرداخت هر کشور در نظر گرفته است            عمومی، مجمع
دخالـت   در آن    در نظام تعیین بودجه تغییراتی حاصل شد و شـرایط جهـانی کـشورها را هـم                میالدی  
 تنهـا    آمریکـا  ایاالت متحـده  . یافت درصد کاهش    22 درصد به    25 و سقف پرداخت بودجه از       دادند

کشوری است که مشمول این سقف پرداخت می شود که البته طبق برآوردها بالغ بـر صـدها میلیـون               
ای تـامین  تـرین کـشوره   مهـم میالدی  2000های سال  طبق ارزیابی. دالر به سازمان ملل بدهکار است  

 82/9 درصـد، آلمـان بـا    63/19ژاپـن بـا   :  از بودنـد  عبـارت 2001 سـال  درکننده بودجه سازمان ملل   
 درصـد، و    53/2 درصد، اسپانیا بـا      57/2  درصد، کانادا با   09/5 درصد، ایتالیا با   57/5درصد، بریتانیا با    

   1.درصد39/2برزیل با 
بـرای  . شـوند  عمـول در نظـر گرفتـه نمـی         در بودجه م   نیزهای خاص سازمان ملل       بودجه برنامه 

یا صندوق توسعه انسانی ملـل متحـد از         ) صندوق کودکان سازمان ملل متحد    ( 2یونیسفبودجه   مثال،
هـا بـه صـورت اهـدای          برخـی از ایـن کمـک      . گـردد   ها تـامین مـی      محل مشارکتهای داوطلبانه دولت   

  .استمالی به صورت  ها کمکاین  عمدتاً امامحصوالت کشاورزی به مردم قطحی زده است 
  

  3اهداف توسعه هزاره. 6
در در سازمان ملل    میالدی   2000 که در سال     مشترک اند هداف توسعه هزاره هشت هدف      ا ،در واقع 
این اهداف  تحقق برای 2015تا سال ند شدبر این اساس، کشورهای عضو متعهد .  توافق شد   آن مورد

  :ازند ا اهداف توسعه هزاره عبارت .ندفعالیت نمای
   و جلوه های حاد فقر و گرسنگیریشه کنی فقر. 1
  تامین آموزش ابتدائی در سطح جهانی. 2
  برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان. 3
  کاهش مرگ و میر اطفال. 4
   و رشد سالمت زایمانبهبود وضعیت مادران. 5
  ها  ماالریا و سایر بیماری،مبارزه با ایدز. 6
  ط زیست محیحصول اطمینان از حفظ. 7
  مشارکت جهانی برای توسعه. 8

                                           
1. http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations  
2. UNICEF 
3. Millennium Development Goals (MDGs)   
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هـای   نهـاد و   کـشورها    همـه  کـه مـورد توافـق        اسـت از سـندی    ف توسعه هزاره برگرفتـه      اهدا
در رویـارویی   اعضا  تالش   موجب برانگیختن بایست   می ،این اهداف . ای راهبردی جهان است    توسعه

 سـال از ایـن توافـق، در         هـشت  ذکر است که با گذشـت        قابل . باشدبا نیازهای فقیرترین مردم جهان      
 ریـشه   ماننـد  در مـواردی     ویـژه به  شود،    تحقق اهداف مذکور، آنچنان که در جهان مشاهده می         زمینه

  1.اند نداشته چندانی موفقیت با ایدز و حفظ محیط زیست، اعضای سازمان مقابلهکنی فقر،  
  

 حوه عملکرد سازمان ملل متحدن. 7
 مجمـع    و خـاص،    مهـم  لئا بـروز مـس    ن است کـه در شـرایط        سازمان ای این   و اساسی    مهماز وظایف   

جلـب  موضـوع    را به آن     کشورها توجه   ،المللی بینهای   کنفرانس ها و  عمومی با برگزاری گردهمایی   
  .آورد دست میه  اجماع جهانی برای همکاری را ب الزم، اقدامانتخاب است و در موردکرده 

 ،ای خـود   در جلـسات سـاالنه و دوره       ،هـای تخصـصی آن     سازمان ملل و آژانـس    کارشناسان  
به ارائه  ،  زمینه و تحقیقات و مطالعات انجام شده در این          الملل  بینتوجه به شرایط موجود در اقتصاد        با

 را اعضای کنندگان جلسات    اداره. پردازند  می  الزم عضو و اتخاذ تصمیمات   به کشورهای   ها   راهنمایی
سایر نهادهای وابسته بـه      اعضای   یگاهای امنیت و     شور ،مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی     

 مجـامعی وجـود دارنـد کـه وظیفـه نظـارت و کنتـرل بـر                 ،در واقـع  . ددهنـ  تـشکیل مـی    ،سازمان ملـل  
 بـر    آن ت اجرایـی  ئـ  مجمـع بهداشـت جهـانی و هی        برای مثـال،  های این نهادها را بعهده دارند؛        فعالیت

  .کنند سازمان بهداشت جهانی نظارت می
نشـست  . دکـر برخی نهادهـای سـازمان ملـل اشـاره          های اخیر    نشستمی توان به     زمینهدر این   

 مـیالدی در مقـر   2008 ژوئـن  سوم در روز  ،2 فائو ، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد      اضطراری
،  در پی اعـالم بحـران افـزایش قیمـت مـواد غـذایی توسـط همـین سـازمان                     که این سازمان در ایتالیا،   

 میزبـان   1996 فائو در نـوامبر      عالوه بر این،  . استها    نمونه ای از اینگونه فعالیت      بود، ریزی شده  برنامه
 کـشور جهـان     186اجالس جهانی غذا بود که در آن رؤسـای کـشورها و نماینـدگان ارشـد دولتـی                   

کنندگان در این اجالس، بیانیـۀ رم در خـصوص امنیـت غـذایی جهـان و نیـز                     شرکت. حضور داشتند 
 4.، تصویب کردند3نی غذا را با هدف کاهش تعداد افراد مبتال به سوءتغذیهبرنامه عمل جها

                                           
 .، اداره اطالعات همگانی ملل متحد)1387(عات سازمان ملل متحد در تهران مرکز اطال. 1

2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  
 . میلیون نفر تخمین زده شد828 میالدی 2015تعداد افراد مبتال به سوء تغذیه در جهان تا سال  .3

 .1387، تیر )فائو( سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اضطراریاجالس  تصادی و دارایی،معاونت اقتصادی وزارت امور اق. 4
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 یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است که در زمینه امنیت غـذایی جهـان مطالعـه و                    ،فائو
بینی مشکالت احتمالی در آینده و ارزیابی دقیق از تنگناهای موجـود در سراسـر جهـان بـرای            با پیش 

 از  ،هدف ایـن سـازمان    . کند  میارائه  های    هایی به دولت    ت غذایی و تغذیه سالم، طرح     دستیابی به امنی  
هـای توسـعه      کننـده برنامـه     بین بردن سوءتغذیه و گرسنگی است و به عنوان یـک سـازمان هماهنـگ              

فــائو همچنــین بــه . کنــد داری و شــیالت فعالیــت مــی کــشاورزی و مــواد غــذایی و همچنــین جنگــل
هـای مناسـب     برای گسترش تسهیالت آموزش و پرورش و ایجـاد مؤسـسه  کشورهای در حال توسعه   

  .کند کمک می
  

 های اقتصادی سازمان ملل متحد فعالیت. 8
 ارکـان شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد که یکی از  که پیشتر نیز اشاره شد ،  طور همان

 و  اقتصادی،  اجتماعیه امور   لیت توجه و رسیدگی ب    ئو مس ،شود  میمحسوب  اصلی سازمان ملل متحد     
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل کـه از          عضو   54.  بعهده دارد   در سازمان   را بشردوستانهامور  

بین پنج منطقه جغرافیـایی سـازمان ملـل بـرای یـک دوره سـه سـاله توسـط مجمـع عمـومی انتخـاب                   
ریزی و تهیه دستور کـار و یـک نشـست محتـوایی                جهت برنامه  ، سازمانی جلسات ه هر سال  ،شوند  می

  . دنده  تشکیل می، جهت بررسی مسائل در دستور کار خود،در ماه ژوئیهیک ماهه 
یکـی از بزرگتـرین سـازمانهای اقتـصادی          1 )آنکتـاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملـل متحـد         

المللـی اقـدام بـه      مشکالت تجـارت و بازرگـانی بـین     برای رفع المللی است که سازمان ملل متحد         بین
و  زیرنظر شورای اقتصادی،     است  از ارکان وابسته به مجمع عمومی       این سازمان که    . تأسیس آن نمود  

 و تـصمیمات ایـن      مـی دهـد    سال یکبار تـشکیل جلـسه        چهاراجتماعی سازمان فعالیت می نماید، هر       
تا کشورهای عضو سازمان ملل از شود  در اجالس عمومی مجمع عمومی مطرح می بایستکنفرانس 

  کمـک بـه ادغـام عادالنـه    آنکتـاد، ف اصـلی  اهـد ا یکی از .د اجرایی آنکتاد مطلع شونفعالیتروند 

   .های در حال توسعه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد است کشور
 بـرای   هایی انجام مـی دهـد      ، فعالیت  پشتیبانی از توسعه اقتصادی    در سازمان ملل    عالوه بر این،  

ر کـشورهای عـضو     هـای سـازمان ملـل د        یکـی از فعالیـت      تدوین فرمول اهداف توسـعه هـزاره       مثال،
های فنـی در      بزرگترین منبع ارائه کمک    2برنامه توسعه سازمان ملل    دیگر،   سویاز  . شود  میمحسوب  

                                           
1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
2. UNDP  
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سـازمان بهداشـت     ،1 سازمان مبـارزه بـا بیمـاری ایـدز در سـازمان ملـل              مانندسازمانهایی  . جهان است 
 و با بیماریهـا     مقابلهم در    پیشگا های ه از موسس  ،و صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و ماالریا         2جهانی

 کـشور   100 در کاهش مرگ و میـر کودکـان و مـادران در               که هستند کنترل جمعیت در سراسر دنیا    
  .اند نقش فعالی داشته

که بر اساس است  3شاخص توسعه انسانیساالنه انتشار ، سازمان مللهای مهم    از دیگر فعالیت  
قر ، میانگین درامد، میزان باسوادی و امیـد بـه            اقتصادی و بهداشتی مانند سطح ف      هی،های رفا   شاخص

دوایر و نهادهـای مختلـف سـازمان     .پردازد زندگی به مقایسه سطح توسعه در کشور های مختلف می 
  :ند ازا  عبارتهستندفعال توسعه انسانی زمینه در   کهملل

 و فلـج    دکـر کن    آبله را ریشه   1977در سال   این سازمان،   برای مثال    :4سازمان بهداشت جهانی   . 1
  .  است رساندهکنی  مرز ریشهبهاطفال را هم 

دو ایـن   ،  1944طبق توافقنامه برتون وودز در سال        : 6 صندوق بین المللی پول    و 5بانک جهانی  . 2
موجـب  ه بـ مـیالدی   1947در سـال  . کنند عنوان دو سیستم جداگانه از سازمان ملل فعالیت می ه  نهاد ب 

هـای    مستقل و تخصصی فعالیـت     طوروابسته به سازمان ملل به      های   های اعالم شد که موسس     موافقتنامه
  . دهند میمالی و پولی خود را در چارچوب این سازمان و با نظارت آن انجام 

    7برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد . 3
    8برنامه عمران سازمان ملل متحد . 4
   )یونسکو ( فرهنگی ملل متحد، علمی،سازمان تربیتی . 5
   )یونیسف (ن ملل متحدصندوق کودکان سازما . 6
   9کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان . 7

صندوق مرکزی واکنش    ،متحدسازمان ملل   وقت  دبیر کل   کوفی عنان    ، میالدی 2006 مارس   نهمدر  
عنـوان  ه   یـک آژانـس بـ      عالوه بر ایـن،    . را برای کمک به قحطی زدگان آفریقا تاسیس کرد         10سریع

                                           
1. The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)  
2. WHO  
3.HDI 
4.WHO 
5.WB (World Bank) 
6.IMF 
7.UNEP 
8.UNDP 
9.UNCHR  
10.CERE 
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 هماهنگی وزرای کشاورزی کـشورها تاسـیس شـد تـا بـه کـشورهای                با هدف و  شورای جهانی غذا    
  . 1 سوء تغذیه کمک کنددچارقحطی زده و 

 المللی های انسان دوستانه و توسعه بین مکک. 9
، بـه ارائـه برخـی خـدمات          صلیب سرخ  مانند المللی  بینی  ها  دیگر سازمان  همراه با   متحد سازمان ملل 

، آب آشامیدنی، مـامن و دیگـر     اییغذموادتامین  توان به    می ماتاز این خد  . پردازد انسان دوستانه می  
 بـازوان   .دکر، اشاره   اند شده قحطی و جنگ و سایر بالیا        دچارسرویسهای بشردوستانه به مردمانی که      

 100کـه بـیش از      (نـد از برنامـه جهـانی غـذا          ا رسانی به مردم عبارت    اصلی سازمان ملل در راه کمک     
 کـشور   116، کمیـساریای عـالی پناهنـدگان کـه در           )ر پوشـش داده اسـت      کـشو  80میلیون نفر را در     

یـشتر  پطـور کـه      همان.  است شده کشور دنیا اجرا     24های حفظ صلح که در       فعالیت دارد و نیز پروژه    
  بودجـه سـازمان  ،ریزی شده های داوطلبانه و برنامه   کشورهای عضو بر اساس مشارکت      شد، یادآوری

   .کنند  را تامین میملل
  

   متحداصالحات در سازمان ملل. 10
هـا   درخواسـت البتـه ایـن     . افزایش یافت متحد   تقاضای اصالحات در سازمان ملل       ، اخیر  های در سال 

 خواستار  برخی. نداشت و اجماع نظری در مورد نحوه اصالحات وجود          نبودخیلی واضح و مشخص     
 معتقدند که کار سازمان    یگر و برخی د   ایفای نقش جدی و موثرتر سازمان ملل در امور جهانی شدند          

 خواسـتار عـضویت در شـورای        تعـداد بیـشتری    به کمک های بشر دوستانه محدود شود و          بایست می
یعنی اضافه شدن اعضایی از آفریقا، آمریکای جنوبی و      (امنیت و تغییر موقعیت ژئوپولتیک آن شدند        

  ). آسیا
 نفـت در برابـر غـذا در عـراق در            موضوع سوء اسـتفاده از برنامـه       ، 2005 و   2004در سالهای   
یک برنامه اصالحی رسـمی از سـوی دبیـر          . دافزایش  دا   اصالحات را    ، ضرورت دوران صدام حسین  

ایـن اصـالحات شـامل تغییـر عـضویت دائمـی در       .  اجـرا شـد    1977 در اول ژانویـه      ،کل سازمان ملل  
تـر سـاختن     فاف، شـ  )اسـت مـیالدی    1945که همچنان نمـاد روابـط قـدرت در سـال            ( شورای امنیت 

 اعضا، دموکراتیک تر ساختن سازمان ملل و        بینپذیری بِیشتر در     بوروکراسی و ایجاد حس مسئولیت    
در .  اسـت   بـوده  های مهمات و جنگ افزارسـازی در سراسـر دنیـا           های مناسب به شرکت    اعمال تعرفه 

ر کشورهای   سران اکث  با حضور  2005در سپتامبر سال    که  شصتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل       
                                           

  .، اداره اطالعات همگانی ملل متحد)1387(مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران . 1
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 مهـم در    هـای   فرصـت بـسیار نـادر در اتخـاذ تـصمیم           "ایـن جلـسه را      ، سازمان ملل    تشکیل شد عضو  
در  اعـضا  در ایـن نشـست،  .  نامیـد "های توسعه ، امنیت حقوق بشر و اصالحات در سازمان ملل     حوزه

حقوق بشر المللی صلح و امنیت  های بین مورد اصالحات سازمان ملل و گریز از تنگنای اعمال سیستم
 را  21روی سـازمان ملـل در قـرن          های اساسی پـیش    و توسعه به توافقات مهمی دست یافتند و چالش        

 : توافق یافتند،موارددر این  رهبران وسران کشورها. ارزیابی نمودند

ایجاد کمیسیون صلح برای ارائه مکانیزم محوری در جهت کمک به کشورهای خـارج شـده                 •
   .از درگیری

 از شـهروندان    وند  اجرا کن  دولتها نتوانند قوانین را      است در صورتی که   للی محق   الم جامعه بین  •
  .مظلوم خود دفاع کنند وارد عمل شود

  فعـال 2005  ژوئـن شـد و از  کمیـسیون حقـوق بـشر    جـایگزین که شورای حقوق بشر   تشکیل   •
  .گردید

  . سازمان مللخدماتتوافق برای اختصاص منابع بیشتر به  •

 به اهداف توسـعه     دستیابیلف برای صرف میلیارد ها دالر بیشتر در راستای          های مخت  توافقنامه •
 .هزاره

  .اشکال آنو همه سازی روشن وصریح تروریسم  محکوم •

  .صندوق دموکراسیایجاد  •

  .  تشکیل شورای معتمدین برای تکمیل ماموریتدر موردتوافق  •
 موفقیت ،ی سازمان ملل اصالح نظام بوروکراسمسیراگر چه کشورهای عضو سازمان ملل در        

او .  ادامـه داد   ش همچنان بر انجام اصالحات در حـوزه اختیـارات         مدیر کل سازمان   اما،چندانی نیافتند   
در اواخـر   . دکـر های مالی سازمان دایر      های حمایتی از سیاست     مدیریت سیاست  براییک دفتر ویژه    

 دستور جلـسات مجمـع عمـومی         ساله پنج تکمیل طرح بازنگری     مشغولدبیرخانه   ،2005دسامبر سال   
  .های تکراری و موازی بود گیری در مورد حذف برنامه  تامین بنای تصمیم، هدف از آن وبود

 زمینـه  سال ادامه اصالحات بود و این ادعا در          ،برای سازمان ملل متحد   میالدی نیز    2006سال  
  . داشـت صداق  در نیویـورک هـم مـ   2005اجرای تصمیمات نشست سـازمان ملـل متحـد در سـپتامبر        

شـورای  «و  » کمیسیون ایجـاد صـلح     «مانندهای جدیدی     ارگان.  نتایج خوبی حاصل شد    ،در این زمینه  
 گسترش فعالیت مجمع عمومی و اصالح       در مورد . سازمان ملل متحد شروع بکار کردند     » حقوق بشر 

خانـه  روند اصالح بخـش مـدیریت دبیر      . شورای اقتصادی و اجتماعی هم تصمیمات مهمی اتخاذ شد        
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خـوبی پـیش       رشد آتـی بـه     زمینهدر  نیز  شده در نشست سازمان      سازمان ملل و انجام تصمیمات اتخاذ     
  . 1 سیاست جهانی مبارزه با تروریسم هم تصویب شدعالوه بر این،. رود می

  

   2 )آنکتاد(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد . 11
  

 ایجاد یک مجمع جهانی که ضرورتال توسعه، با افزایش ملل مستقل و هم صدایی کشورهای در ح
الملل به گوش جهانیان برساند  ل بازرگانی و اقتصادی بینئصدای ملل در حال توسعه را در زمینه مسا        

 بـه دهـه توسـعه و    1960بـا اعـالم دهـه اول    .  شـد  و مدافع حقوق حقه آنها باشد، شدیدا احساس مـی      
 . برای ایجاد آنکتاد هموار شد ادی، راهعنوان وسیله مهم توسعه اقتصه شناخت تجارت ب

مـیالدی، شـورای اقتـصادی و اجتمـاعی سـازمان ملـل متحـد در هــزار و        1962در سـوم اوت  
دسـامبر  ( اشاره به قطعنامه شانزدهمین مجمع عمـومی         با طی قطعنامه ای،     اش  دویست و ششمین جلسه   

ه و اشاره به دهـه توسـعه ملـل    مبنی بر شناخت تجارت به عنوان یک وسیله مهم توسع     ) میالدی  1961
ای مـأمور تهیـه و     کمیتـه ،ین منظـور ه امتحد، تصمیم به تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه گرفت و ب   

 . میالدی شد1963تنظیم دستور جلسه کنفرانس و فراهم آوردن مقدمات کار تا اوایل بهار 

 هـشتم ل متحـد در      در هزار و صد و نودمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملـ            پیشنهاد یاد شده  
 1964، سال   الزمهای  پیشنهاد با ارائه  میالدی مورد تأیید قرار گرفت و طی همین جلسه           1962دسامبر  

 .میالدی برای تشکیل کنفرانس تعیین شد

 الزم هـای  در مورد تشکیل جلسات مقدماتی و تعداد و ترکیب اعـضای آن نظر عالوه بر این، 
 مـسائل اساسـی   تا همـه ر کار کنفرانس به نحوی عمل شود در تنظیم دستوتا  خواست شد  دراعالم و   
  .مورد بررسی قرار گیرندنیز  باشند با موضوع مورد بحث کنفرانس مرتبطروز که 

.  کنفرانس آنکتاد در شهر ژنو برای اولین بار تشکیل و رسمیت یافـت             ، میالدی 1964در سال   
 سـازمان بـین     10 سازمان تخصصی،    13،   دولت 119 از نمایندگان     هزار نفر  2 حدوددر این کنفرانس    

اقتصاددان مشهور آرژانتینـی    را  کنفرانس  این   کلدبیر.  سازمان غیر دولتی حضور داشتند     40دولتی و   
 رای مجمـع عمـومی سـازمان        بـا  1964 دسامبر   سومبه این ترتیب ، در      .  بعهده داشت  "رائول پربیش "

ت و از ارکـان وابـسته بـه مجمـع عمـومی             ملل، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد جنبه رسمی یاف         

                                           
 ایبر ،)نماینده دایمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد( از نگاه ویتالی چورکی 2006اقدامات سازمان ملل متحد در سال  .1

  . مراجعه شودhttp://www.iras.ir/Default_view.asp به سایتبیشتر اطالع 
2.United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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کنفرانس توسعه  .  شورای اقتصادی، اجتماعی فعالیت داشته باشد      می بایست تحت نظر   شناخته شد که    
  .دهد  سال یکبار تشکیل جلسه میچهارو تجارت هر 

  

  نقش آنکتاد در چارچوب سازمان ملل متحد. 12
المللـی اسـت کـه        های اقتصادی بـین    ن سازمان ، آنکتاد یکی از بزرگتری     که پیشتر اشاره شد    طور همان

 کنفـرانس   .کـرد  تأسـیس    آن را المللی     مشکالت تجارت و بازرگانی بین     برای رفع سازمان ملل متحد    
 و در زیـر مجموعـه       شـود   مـی محـسوب    حقوقی از ارکان مجمـع عمـومی         جهتتوسعه و تجارت از     

 در اجـالس عمـومی      می بایـست  رانس   این کنف  های تصمیم.  خانواده ملل متحد قرار دارد     های  سازمان
 یکـی   .تا کشورهای عضو سازمان ملل از روند اجرایی آنکتاد مطلع شـوند           شود  مجمع عمومی مطرح    

کشورهای در حال توسعه در فرآینـد جهـانی شـدن             کمک به ادغام عادالنه    کتاد،ف اصلی آن  اهدااز  
   .اقتصاد است

  

 77گروه . 13

در پایان نخـستین جلـسه کنفـرانس تجـارت و           )  شمسی 1343( میالدی   1964ژوئن سال   پانزدهم   در  
  توسـط جمعـی از       77 گـروه    ،ای در شـهر ژنـو      با امـضای اعالمیـه    ) آنکتاد(توسعه سازمان ملل متحد     

 1967 در   77اولـین اجـالس وزرای خارجـه کـشورهای عـضو گـروه              . اعضای آنکتـاد تأسـیس شـد      
عنوان مبنـای فعالیـت   ه ایان آن منشور الجزایر بمیالدی در الجزیره پایتخت الجزایر تشکیل شد و در پ 

 در حـال حاضـر دفـاتری در ویـن، رم، پـاریس، ژنـو و           77گـروه   . گروه، مورد تصویب قرار گرفـت     
  1.داردنیویورک 

 کشور از اعضای آنکتاد، طی اعالمیه مـشترکی         77 این است که ابتدا فقط       ،77 دلیل نامگذاری گروه  
تـرین    سال قـدمت مهـم  40این گروه با اکنون . هدافش اعالم داشتند پشتیبانی خود را از کنفرانس و ا      

اجالس وزیران خارجه رکن عالی این گروه است و هر سال           . استمعرف کشورهای در حال توسعه      
 از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل جلـسه و تحـوالت جهـانی در            پیش
  .دهد های عضو گروه را مورد بررسی قرار میالمللی و توسعه کشور  اقتصاد بینزمینه

دولت جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال          .  هستند 77 یکصد و سی دولت عضو گروه        ،اکنون
ای هـ    در شهرهایی که مقر سازمان     77گروه  .  را بعهده داشت   77ریاست گروه   ) 1380 ( میالدی 2001

                                           
1 . www.g77.org 
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محل دبیرخانه اصلی گروه . استفعال  نیویورک، پاریس، ژنو، وین و نایروبی هستند مانندبین المللی 
  .استدر نیویورک در سازمان ملل متحد 

را بعهـده    77رهبـری گـروه     مـیالدی    2007در سـال    نیز  دولت پاکستان   که  شود    می یادآوری
  انتخـاب 2008 در سـال  77بـه عنـوان رئـیس جدیـد گـروه      نیز  دولت آنتیگوا و باربودا      و ه است داشت
  .شدند

  

  کشورهاازمان ملل متحد در کز اطالعات سامر. 14
که تحت نظر     شرح وظایف مرکز اطالعات سازمان ملل متحد       ، مجمع عمومی  میالدی 1946در سال   

ای که همـان سـال    قطعنامه طی. نمایند را مشخص نمود اداره اطالعات همگانی ملل متحد فعالیت می
اند به اهدافی که بـرای      تو  نمی سازمان ملل متحد  که   اعالم گردید    ،توسط مجمع عمومی تصویب شد    

ها آگاه     از آن اهداف و فعالیت     ،کاملطور   مگر اینکه مردم جهان ب     ، دست یابد  تاسیس شده است  آن  
شعبی در سراسر جهان تاسیس کند تا از این    تا  خواسته شد   ی   از اداره اطالعات همگان    ،بنابراین. شوند
 سازمان ملل متحد دریافـت  در موردمردم سراسر دنیا اطالعات کاملی  که   اطمینان حاصل شود     طریق
 1.دکنن می

، خـدمات  یاطالعـات  بخـشی از شـبکه جهـانی مراکـز    ، کز اطالعات سـازمان ملـل متحـد   ا مر
ی را بـا مـردم سراسـر        المللـ   بین این سازمان    ، که ستاد  ند متحد  سازمان ملل  یتر اطالعات ا و دف  یاطالعات

کننـد   همگانی به جوامع محلی کمک مـی  ت اداره اطالعا در محلیدفاتراین . جهان مرتبط می سازد
  . آن کسب کنند  درباره سازمان و فعالیت هاییاروز به تا اطالعات 

کـشورهای عـضو ارائـه     توانند خـدمات گونـاگونی بـه    مراکز اطالعات سازمان ملل متحد می  
هـای   شامل مسائل بنیـادی، پـروژه   های اصلی اداره اطالعات همگانی است و  فعالیتبازتابدهند که 

 ،مراکـز ایـن  .تو نظام ملل متحد اس ها و خدمات ویژه به کارگزاری های تخصصی اصلی، ماموریت
 و  ملل هستند و بـه عنـوان رابطـی فعـال بـین سـازمان              نظام سازمان در مورد   منبع اصلی ارائه اطالعات     

ــانه ــس   رس ــی، موس ــای محل ــایه ــی وه ه ــ آموزش ــات     ازمان س ــی، اطالع ــر دولت ــی و غی ــای دولت   ه
های سیاسی، اقتـصادی، اجتمـاعی و    ملل در زمینه های سازمان اهداف و فعالیتدر مورد   شده زروبه 

   .نمایند متقاضیان ارائه می  ازتعداد بسیاریبه را امور انسان دوستانه 

  
                                           

 .، اداره اطالعات همگانی ملل متحد)1388(مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران . 1
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 ر ایرانمرکز اطالعات سازمان ملل متحد د. 15

کرد، ایران به عنوان یکی  عمومی به اجرای قطعنامه مجمع اقدامهنگامی که اداره اطالعات همگانی 
مرکـز   مـیالدی ایـن      1950در سـال      نخستین کـشورهایی بـود کـه       ازاز اعضای موسس سازمان ملل،      

   .دکرآغاز  مرکز تاسیس  ازپس را چند ماه شهای و فعالیتکرد  تاسیس را اطالعات 
تعلیـق   بـه حـال   مـیالدی    1980مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهـران در سـال            فعالیت   

ز  ا پـس آغاز بکـار کـرد و پـس از ورود نخـستین رئـیس آن                میالدی   1991درآمد و مجددا در سال      
  .به شکل کامل فعال شدمیالدی  1994  سالپیروزی انقالب اسالمی ایران، در

جـدی دولـت جمهـوری     فعالیت کامل مرکز اطالعات سازمان ملـل بـا همکـاری و حمایـت    
مرکـز  .  اسـت اشـاعه اطالعـات متمرکـز    هـا بـر آمـوزش و    این فعالیت، زیرا ادامه یافتاسالمی ایران 

 به عنوان صدای سازمان ملل متحد در ایران، توجه مردم را به مسائل ،سازمان ملل در تهران اطالعات
  .نماید جهانی جلب می

 پـست الکترونیکـی و      ماننـد   ابزارهای مدرن ارتبـاطی    بامرکز اطالعات سازمان ملل در تهران       
های  روزمره خالصه گزارش فعالیتصورت ه  ب با ستاد ملل متحد در نیویورک ارتباط دارد واینترنت

 یهـا  شـود، اطالعیـه   کـه دریافـت مـی   ز اطالعـاتی  ا. کنـد  ملل متحد در سراسر جهان را دریافـت مـی   
هـای دیـداری و    ایـران اسـت تهیـه شـده و بـه رسـانه       هایی که بیشتر مـورد توجـه   مطبوعاتی در زمینه

  .گردد  و جراید مخابره میشنیداری

 از  رسـانی بـه آنهـا      و اطـالع  توان به برقراری ارتباط با مردم        های دیگر این مرکز می     از فعالیت 
البتـه در ایـن زمینـه      موضوعات مورد عالقـه ایـشان، اشـاره کـرد و    در مورد ملل متحد  سازماننقش

  .استدولتی  های غیر  مراکز آموزشی و سازمانااولویت ب

  
  در ایرانهای سازمان ملل متحد انسآژ. 13

ایـن  . دارددر جمهوری اسـالمی ایـران دوازده دفتـر نماینـدگی و برنامـه اجرائـی               متحد،   سازمان ملل 
 را در ایـران تـشکیل       "تیم کشوری سـازمان ملـل متحـد       " به طور کلی  ها   ی و آژانس  یواحدهای اجرا 

نماینـده مقـیم   " سـمت  همزمـان کـه   سازمان ملـل  "کننده مقیم هماهنگ" و تحت سرپرستی    دهند  می
  .دهد ، وظائف خود را انجام میبعهده دارد را نیز "برنامه عمران سازمان ملل متحد
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های سازمان ملل متحد در ایران با دولت و اجتماعات مدنی و محلی، مشارکت پر قدرت و با                   آژانس
 بـا   مقابلـه زیـست و     حـیط تا برای ترویج احتـرام بـه حقـوق بـشر و حفاظـت م              ،  ندا  کرده برقراردوامی  
  . انجام دهندی اقدامات مؤثر،ها و کمک به پیشرفت و کاهش فقر بیماری

 رهبـران  سـوی در دستیابی به اهداف توسعه هـزاره کـه از        به ویژه   سازمان ملل متحد در ایران      
. نمایـد   کمک می  ،شد تعیین و تصویب      میالدی 2000جهان در جریان اجالس هزاره در سپتامبر سال         

 تا شدت فقر کاهش یابد، بهداشت       می کند ها با دولت همکاری       این هدف، آژانس   دستیابی به  برای
 سیـستم   عالوه بر این،   .توسعه یابد نیز   آموزش و پرورش      و کمتر شود  ، بیماری افزایش یافته کودکان  

 ایـن اهـداف پـشتیبانی       سـمت  مقامات ملی را در مشاهده و نظارت بر پیشرفت کشور به             ،سازمان ملل 
  .نماید یم

 ، فائو سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد      :شاملهای سازمان ملل متحد      آژانس پیوندهای
سازمان جهـانی    ،)یونسکو( سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد      ،برنامه عمران سازمان ملل متحد    

 صـندوق جمعیـت   ،مرکز اطالعـات سـازمان ملـل متحـد      ،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد     ،بهداشت
کمیساریای  ،دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ،سازمان ملل متحد برنامه جهانی غذا
  . استهیئت ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

  
 گیری بندی و نتیجه جمع. 14

ــز از   ( اعــضای ســازمان ملــل متحــد، طبــق اهــداف اعــالم شــده توســط مؤســسین    ــران نی کــشور ای
 2000که در سـال     ( و همچنین اهداف توسعه هزاره    )  بوده است  از ابتدا کنندگان تاسیس سازمان     امضا

  تحقـق بـرای مـیالدی   2015تـا سـال     متعهـد شـدند     )  توافـق شـد      آن در مورد در سازمان ملل    میالدی  
موارد  و   زیست  محیط ، حفظ دز با ای  مقابله ،مشارکت جهانی برای توسعه   ،  کنی فقر   ریشه مانندی  اهداف
بـه   تحقـق اهـداف مـذکور،        زمینهشود در     مشاهده می  کشورها که در    طور همان . فعالیت نمایند  دیگر
زیـست، اعـضای سـازمان تـاکنون          با ایدز و حفظ محـیط      مقابلهکنی فقر،     ریشه مانند در مواردی    ویژه

  .اند نداشته چندانی موفقیت
  و سـازمان کارشناسـان    ملـل متحـد و همچنـین فعالیـت           با توجه به گستردگی اعضای سازمان     

که با توجه به شرایط موجـود در    ای   جلسات ساالنه و دوره    برگزاری   مانند،  های تخصصی آن   آژانس
 بیـشتر بـا     ارتباطاترسد   گیرد، به نظر می     و تحقیقات و مطالعات انجام شده انجام می        الملل  بیناقتصاد  

سـازمان ملـل     یی اجرا های آژانسدوازده دفتر نمایندگی و     با وجود   (سازمان و نهادهای وابسته به آن       
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هـای مناسـب کـه        و سیاسـت   ها اتخاذ تصمیم تواند در ارائه آمار و اطالعات نهایی و نیز           می) در ایران 
 الملل  بین نمایان می گردد و در جهت افزایش تعامل فعال با جامعه             الملل  بینتبلور نهایی آن در سطح      

  .دشوقع بسیار مؤثر وا
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