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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