


Fw: IOE NY Office latest developments 

From Shohreh Tasdighi <tshohreh@rocketmail.com>

To Mohammad Otaredian <tirdaad@yahoo.com>, Mohammad Otaredian <mota@otaredianco.ir>

Cc Iranian Confederation of Employers' Associations <info@icea.ir>

Date 2020-12-07 03:10

جناب عطاردیان

سالم، وقت شما بھ خیر

یی می باید -او-کانون عالی انجمن ھای صنفی کارفرمایی ایران بھ عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کارفرمایان، آی
عمل می آورد از اقدامات و تالش ھایی کھ آن سازمان برای حضور بیشتر و احراز موقعیت در عرصھ ھای بین المللی بھ

مطلع و آگاه گردد. تا حدودی بھ آخرین تالش ھا و اقدامات آن سازمان برای ایجاد پایگاھی در نیویورک و کسب جایگاھی در 
یی در مکاتبھ ای کھ در ذیل قابل مطالعھ است شرح کوتاھی از این -او-نظام سازمان ملل آشنایی یافتھ ایم ولی اخیرا ھم آی

    کرده است کھ قابل توجھ است. آخرین اقدام خود ذکر 

  یی موضوع را چنین شرح داده است:-او-آی

  یی در دفتر نیویورک ھمراه با نکات برجستھ ای از فرصت ھا برای مشارکت اعضا.-او-مروری کوتاه بر فعالیت ھای آی

نظام سازمان ملل / ، برای حمایت و تسھیل مشارکت و تعامل بیشتر میان٢٠١٩یی در سال -او-ھمچنانکھ مطلع ھستید آی
  ایجاد نمود.   و بخش خصوصی حضوری در نیویورک UNان/-یو

برای پیشبرد Konrad Adenauer Stiftung (KAS)برای این منظور شامل یک پروژه مشترک با IOEفعالیت ھای 
نعت سازمان مشارکت میان ھماھنگ کنندگان مقیم سازمان ملل و سازمان ھای کارفرمایی، و "گروه عمده تجارت و ص

، و نمایندگی ھای CompactUN Globalملل"، و تقویت ھمکاری با شرکایی مانند پیمان جھانی سازمان ملل / 
  کشورھای عضو در سازمان ملل بوده است.

  احراز موقعیت ناظر در سازمان ملل

ت ناظر دائم در سازمان کشور عضو سازمان ملل، درخواست احراز موقعی٢۵، با حمایت بیش از ٢٠١٩یی در سال -او-آی
برگزار شد نتیجھ ُآن شد کھ ٢٠٢٠نوامبر ١٩ان کھ در تاریخ -ملل نمود. در خالل ششمین جلسھ کمیتھ سازمان ملل / یو

سی/ "کنفدراسیون بین المللی -یو-تی-یی ھمچنین آی-او-تصمیم نھایی در مورد درخواست احراز موقعیت ناظر برای آی
، ٢٠٢١بھ ماه اکتبر سال آتی میالدی، ١٩-دلیل ضرورت پاسخگویی ھای فوری بھ پاندمی کوویداتحادیھ ھای کارگری"، بھ 

  موکول شود. 

 Voluntary national reviews، مشارکت در بررسی ھای ملی داوطلبانھ ٢٠٣٠بخش خصوصی و دستور کار 
(VNRs)  

) برای کشورھا این فرصت را فراھم می آورد تا پیشرفت ھا و چالش ھای خود در اجرای VNRبررسی ھای ملی داوطلبانھ (
) را ھمراه با آموختھ ھای خود با یکدیگر بھ اشتراک بگذارند. در این ارتباط، در طول نشست SDGsاھداف توسعھ پایدار (

کشور برای ارائھ بررسی ھای ملی خود، اعالم پذیرش و ثبت ۴٣برگزار شد، ٢٠٢١بلند پایھ سیاسی کھ در ماه جوالی سال
  نام کرده اند.

مشارکت فراگیر بخش خصوصی در روند آماده سازی و تھیھ بررسی ھای ملی، بھ ایجاد پل ھای ارتباطی با دولت ھای 
زمان آن فرا رسیده است کھ بھ یک ذینفع محور کمک می کند.-متبوع و نظام سازمان ملل، در گفتگوھا ی عملی و راه حل

یی اعضا را دعوت و تشویق می کند کھ در پی ایجاد ھستھ کانونی در کشور -او-فعال در روند آماده سازی تبدیل شوید. آی
  خود برآیند و دراین روند فعاالنھ مشارکت و تعامل نمایند.



  بھ "گروه عمده تجارت و صنعت سازمان ملل" بپیوندید

عالقھ مند ھستید کھ در مورد فعالیت ھای مربوط بھ تجارت و کسب و کار در سازمان ملل بھ روز باشید؟؟ در مورد آیا شما
نشست ھای بلند پایھ سیاسی و بررسی ھای ملی داوطلبانھ بھ روز شوید و در گفتگوھای مھم و اساسی شرکت کنید؟ برای 

ام کنید؟؟ سازمان ھای کارفرمایی و اعضای آنھا با تأکید بر عضویت در "گروه عمده تجارت و صنعت سازمان ملل" اقد
تعامل صاحبان کسب و کار در سازمان ملل بھ اطالعات مرتبط با فعالیت ھای سازمان ملل دسترسی خواھند یافت. در حالی کھ 

کشور، پیشگام یی برای تعامل بیشتر میان صاحب کاران و سیستم سازمان ملل، ھم در سطح مرکزی و ھم در سطح -او-آی
      خواھد بود، ولی در عین حال اغلب بھ سخنگویانی نیز نیاز دارد. بنابراین مشارکت اعضا مورد استقبال خواھد بود.

  نظر سنجی در مورد تعامل میان ھماھنگ کننده ھای مقیم سازمان ملل و نھادھای کارفرمایی

د کھ موضع خود را در مورد ھمکاری یا عدم ھمکاری با یی با انجام یک نظرسنجی کوتاه، اعضا را تشویق می کن-او-آی
  اعالم کنند.UNنظام سازمان ملل / 

  زنان کارآفرین: از شرکتھای نوپا گرفتھ تا برجستگان آنھا

IOE   ) و پیمان جھانی سازمان مللUNGC بھ وقت اروپا یک کنفرانس 13:45 /تا ٧:۴۵دسامبر از ساعت ٨) در روز
ن دبیرکل سازمان ملل ، آمینا جی محمد، و سایر بزرگان، در مورد چگونگی روند بھبود از شرایط مجازی، با حضور معاو

میل -برای زنان کارآفرین برگزار می کند. برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در این رویداد لینک مندرج در ای١٩-کووید
        یی در ذیل قابل دسترسی است.-او-آی

یی را ذکر کرده است -او-اتبھ خود گفتھ آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در بزرگداشت سده آییی در پایان مک-او-آی
سازمان ملل بدون تعامل و مشارکت کامل بخش خصوصی قابل ٢٠٣٠اھداف توسعھ پایدار و دستور کار کھ تاکید نموده: 

     حصول نخواھد بود.

  جناب عطاردیان،

سازمان ملل و عدم یکپارچگی مقامات ارشد در اجرای آن آگاه ھستید. آیا عمال ٢٠٣٠کار از موضع ملی نسبت بھ دستور 
و اھداف توسعھ پایدار فراھم است؟ لذا ضمن شرح ٢٠٣٠امکان مشارکت در تنظیم بررسی ھای ملی از اجرای دستور کار 

  مراتب فوق جھت اطالع، لطفا نظر خاص خود را در خصوص موضوع اعالم فرمایید.

  ممنون از توجھ شما

  شھره تصدیقی
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General Information 04 December 2020 

IOE NY Office latest developments 

Brief overview of IOE NY activities together with highlights of 
opportunities for member engagement. 

As you may be aware, in 2019, IOE established a presence in New York to 

advocate for and facilitate greater engagement between the UN System and the 

private sector. IOE activities to this end have included a collaborative project with 

the Konrad Adenauer Stiftung (KAS) to foster engagement between UN Resident 

Coordinators and employers' organisations, co-chairing the UN Business & Industry 

Major Group, and strengthening collaboration with partners such as UN Global 

Compact, UN Partnership Group, UN DCO, UN DESA, and Member State UN 

Missions.

UN Observer Status

IOE applied in 2019 for permanent observer status within the UN with backing from 

over 25 Member States. During the UN 6th Committee meeting on 19 November 

2020 it was decided to defer the decision on IOE and ITUC UN Observer status to 

October 2021, due to the urgent needs of the response to the pandemic.



Private sector and the 2030 Agenda – Engagement in the VNRs

Voluntary national reviews (VNRs) give countries an opportunity to share their 

progress and challenges in implementing the Sustainable Development Goals 

(SDGs) and to share lessons learned. 43 countries have signed up to present their 

VNRs during the High-Level Political Forum (HLPF) in July 2021.

Inclusive participation of the private sector in the VNR preparation process would 

help to build bridges with national governments and the UN System in practical and 

solutions-oriented dialogue. The time to become an active stakeholder in the 

preparation process is now. We encourage you to seek out the VNR focal points in 

your country (especially if it is presenting in 2021) and actively engage in the 

process.

Join the UN Business & Industry Major Group

Are you interested in staying updated on business-related activities at the UN, get 

updates on the HLPF and VNRs and participate in important dialogues? Apply to 

become a member of the UN Business & Industry Major Group. You and your 

members will have access to information on UN activities with emphasis on 

business engagement at the UN. While we will continue to champion for greater 

engagement between business and the UN System, both at headquarters and the 

country level, we do often need speakers therefore your engagement is most 

appreciated.

Survey on Engagement between UN Resident Coordinators and employer 

federations 

We encourage you to make your voice heard on your collaboration (or lack thereof) 

with the UN System by taking this brief survey.

Survey for Employer Federations (also in Spanish and French).

WOMENpreneurs: From Start-ups to Stars

IOE, KAS, and the UN Global Compact (UNGC) are co-organising a joint digital 

conference on 8 December (7:45 EST / 13:45 CEST) featuring the UN Deputy 

Secretary-General, Amina J. Mohammed, and other leaders on how to make the 

COVID-19 recovery process a "reboot" for female entrepreneurship and leadership. 

Click here to learn more and register for the event.

"The Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda cannot succeed 

without the full engagement of the private sector." – Secretary-General Antó nio 

Guterres remarks at the IOE Centenary Summit


