مقدمه

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

جمهوری اسالمی ایران از  1945به عنوان یکی از  51کشور عضو مؤسس سازمان ملل متحد ،نقش قابل توجهی در
توسعة این سازمان ایفا نموده و به گونه ای فعال در تالش های ملل متحد ،صندوق ها ،برنامه ها و کارگزاری های تخصصی آن
مشارکت داشته است.

سازمان ملل متحد از  1950در ایران با فعالیتی اندک حضور خود را آغاز نمود اما در حال حاضر  14کارگزاری تخصصی
و صندوق ملل متحد در زمینه های گوناگون مانند محیط زیست ،آموزش ،کودکان ،پناهندگان ،کشاورزی ،صنایع ،مبارزه با
مواد مخدر ،بهداشت ،فرهنگ و کاهش خطر پذیری بالیا فعال هستند .هدف این کارگزاری ها حمایت از تالش های دولت برای
کاهش فقر ،حفاظت از محیط زیست ،ترویج توسعه پایدار ،افزایش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی ،جلوگیری از گسترش
اچ آی وی/ایدز و سایر بیماری ها ،کمک به شناسایی هرچه بیشتر میراث فرهنگی ایران ،تقویت تالش ها برای مبارزه با مواد
مخدر و اصالحات قضایی همچنین حمایت از تالش های دولت برای میزبانی از یکی از بزرگترین جوامع پناهندگان جهان است.
دفاتر سازمان ملل متحد در ایران با مشارکت با دولت به اولویت های توسعه ملی و نیازهای فوری ایران پاسخ می دهند.
اين دفاتر بر اساس دستورکار انساندوستانه و توسعه ای خود با برنامه های توافق شده با دولت همکاری می نمایند .سازمان
ملل نه تنها با دولت بلکه با شرکایی در بخش غیردولتی به عنوان پاره ای از طرح ها و برنامه هايی که در مورد آنها با دولت به
توافق رسيده همکاری می کند.

رسالت اصلی و اولویتها در ايران و جهان

ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط در شاخص های توسعه انسانی مکلف به دستیابی آرمان های توسعه هزاره است
که به وسیله رهبران جهان درسال  2000در اجالس سران تصویب شد و ایران در آن حضور داشت.
همانند سایر کشورها فعالیت کارگزاری های سازمان ملل متحد در ایران به وسیله چارچوب کمک های توسعه ای ملل
متحد ( )UNDAFهدایت می شود .این چارچوب بر اساس و همسو با اولویت ها و خط مشی های توسعه ای ملی دولت
طراحی و توافق شده است .چارچوب مزبور ابزاری است که اجازه می دهد کارگزاری های گوناگون سازمان ملل متحد در ایران
توانایی ها ،طرح ها و برنامه های خود را ارزیابی و هماهنگ کرده تا به بهترین نحو تالش های توسعه ای کشور را حمایت نمایند.
« به عنوان هماهنگ کننده مقیم نظام ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران ،مایلم این نسخه به روز شده
«سازمان ملل متحد در ایران» که حاوی اطالعات درباره فعالیت های کارگزاری های سازمان ملل متحد در
ایران است را به شرکا و همکاران ارائه نمایم».
کنسوئلو ویدال

هماهنگ کننده مقیم در جمهوری اسالمی ایران
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