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 المللی آمارياي و بینارتباطات منطقهتوسعه 

 هاي ذیل صورت پذیرفته است:المللی و مراکز آماري جهان، فعالیتهاي بینبه منظور گسترش ارتباط با سازمان

 سازمان ملل متحد در ایران هايالمللی و کارگزاريهاي بینسازمان با همکاري 

گامی با آخرین تحوالت و ـلی آمار و همـم هايراي توسعه نظامـالمللی بهاي بینموجود در نزد سازمان قوهـاز توان بال گیريبهره

 اهمیت ویک ضرورت انکارناپذیر است. این  ازنظر آماري هم، یافتهتوسعه آمارهاي رسمی حتی براي کشورهاي زمینه ها درپیشرفت

ا پوی سوي یک نظام آماريسازي نظام آماري خود و حرکت بهدر پی نوین آمارکشورهایی که همچون کشور ما ادارات ملی براي ضرورت

ر صندوق نظی المللیهاي بینبا سازمان هاهمکاري گسترش براي مرکز آمار ایران و به همین سبب،شود می مبنا هستند دوچندانو ثبتی

 1398سال اقداماتی که در  زیادي قائل است. اولویت یونسکو)( فرهنگی سازمان ملل متحد و سازمان علمی و ق کودکانجمعیت، صندو

 عبارتند از: داده استدر این رابطه انجام مار ایران آمرکز 

و  پژوهشکده آمار -)UNICEF(1بین صندوق کودکان سازمان ملل متحد 2020-2021امضاي برنامه کاري براي سال .1

در جمهوري )(UNFPA 2نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (جودان)، الصائجیخانم دکتر لیال  دیدار برگزاري .2

 ي فعلیهابرنامهخصوص گفتگو در منظور بهاسالمی ایران با جناب آقاي دکتر حسین زاده، رئیس محترم مرکز آمار ایران 

در موضوعات جمعیتی کشور  نهیزم درآتی میان طرفین يهمکارهاهاي مرکز با آن صندوق و نیز رایزنی در مورد زمینه

 2019چارچوب برنامه کاري سال 

در ایران با جناب  صندوق کودکان سازمان ملل متحدنماینده جدید  ،اوبرایان ماندیپ مالقات خانمانجام تمهیدات الزم براي .3
رئیس محترم مرکز آمار ایران، حسین زاده دکتر  آقاي

 متحد ملل سازمان جمعیت و صندوق پژوهشکده 2020-2021 کاري برنامه امضاي.4
 رانای آمار با پژوهشکده) اروپایی هیئت( اروپا و اتحادیه المللبین تجارت مرکز با نمایندگان  برگزاري  نشست مشترك.5
اي و همکاري با حضور مشاوران کره 1398 آذرماه 10-12 مبنا ثبتی سرشماري خصوص در فنی مشاوره برگزاري کارگاه.6

 صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

طی روزهاي  "(SDGs)۳ي پایدار اهداف توسعه جمعیتی يهاشاخص" عنوان تحت ياروزه دو تخصصی برگزاري نشست.7

 در ایران صندوق جمعیت سازمان ملل متحدبا همکاري پژوهشکده آمار و دفتر  1398 ماهيآذر و اول د امسی

1 .United Nations Children's Fund
2 . United Nations Population Fund
3 .Sustainable Development Goals










