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 (FN)  األمم المتحدة

 

 

Logoen til FN (pixabay.com). 

 

FN  .ھي اختصار لألمم المتحدة، وھي منظمة تعمل للحفاظ على السالم العالمي 
 

 ما ھي األمم المتحدة؟ 
العدید من   فیھا ، كانت ھناك حرب كبیرة في العالم. شاركت 1945إلى عام  1939من عام 

الكثیر وفقد كثیر من الناس   تالدول حول العالم. كانت تسمى الحرب العالمیة الثانیة. دمر

ھیئة   العالم إلى احتاج لھذا حرب عالمیة جدیدة.نشوب  حیاتھم. لذلك، كان الكثیرون خائفین من  

حرب كبرى أخرى. لھذا السبب تم تشكیل األمم    ندالعاى السالم ومنع الحفاظ علیمكنھا 

 Unitedللحفاظ على السالم العالمي. في اللغة اإلنجلیزیة، تسمى   1945المتحدة في عام 

Nations. 
 

تفاقیة أطلقوا علیھا اسم میثاق األمم المتحدة. إنھا اتفاقیة تحدد نوع المھام  اأبرمت األمم المتحدة 

 دولة   50النرویج و   قَّعتیجب أن تعمل علیھا األمم المتحدة وكیف ینبغي أن تقوم بھا. و التي 
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أكتوبر   24أخرى على میثاق األمم المتحدة. بدأت األمم المتحدة العمل على مھامھا في 

یوم األمم المتحدة في جمیع   باعتباره أكتوبر من كل عام 24. لذلك، یتم االحتفال بـ 1945

 . أنحاء العالم

 

 

Foto: Signering av FN-pakten (fn.no). 
 

  مقرال، ویقع  دولة في األمم المتحدة 193األعضاء الى الدول صل عدد و،   2020بحلول عام 

 .ألمم المتحدة في مدینة نیویورك بالوالیات المتحدةل يالرئیس
 

مختلفة. من أجل أن  الیوم ، لدى األمم المتحدة العدید من الدول األعضاء التي تتحدث لغات  

یفھم الجمیع وأن یكونوا قادرین على التعبیر عن آرائھم ، تتم ترجمة االجتماعات والوثائق إلى  

 عدة لغات.
 

یحتوي شعار األمم المتحدة على خمس دوائر وخریطة بیضاء للعالم حیث یكون القطب  

ھ رمز یشیر إلى  الشمالي ھو مركز الخریطة. و یحیط بھذه الخریطة غصنان من الزینون. إن 

 خلق األمن في العالم. تزیَّن العدید من  األمم المتحدة تھدف إلى الحفاظ على السالم و أنَّ 

   أكتوبر. 24المدارس بعلم األمم المتحدة في 



De forente nasjoner - arabisk 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
morsmål.no  

3 

 العلم أزرق وعلیھ شعار األمم المتحدة في المنتصف.

 
Bilde: FNs logo (fn-filuren.no). 

 

 

 المتحدة؟ما الذي تعمل علیھ األمم 
 : على وتعمل ترید األمم المتحدة أن یكون العالم أفضل للجمیع. 

 الدوليالحفاظ على السلم واألمن  •

 التأكد من امتثال جمیع الدول لحقوق اإلنسان  •

 تنمیة مستدامة على ایجادالعمل  •

 للتنمیة المستدامة المتحدة أھداف األمم حقیقن أجل تالعمل م  •

 

 السالم واألمن 

ترید األمم المتحدة عالماً أكثر أمناً. ھذا ھو سبب محادثات األمم المتحدة مع الدول التي تختلف  

مع بعضھا البعض. یتحدثون ویتفاوضون دون استخدام السالح. أحیاًنا یكون من الصعب  

  العمل معًا. ومن ثم یمكن لألمم المتحدة أن تقرر استخدام القوة العسكریة لحمایة السالم واألمن
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حیثما یكون ھناك نزاع. في البلدان التي تشھد حرًبا، تساعد األمم المتحدة األشخاص الذین  

 یضطرون إلى الفرار. یحصل الالجئون على الماء والغذاء والدواء ومكان للنوم 

 حقوق االنسان 
القواعد حتى یكون جمیع   ھذه تضع األمم المتحدة القواعد وتتأكد من أن جمیع البلدان تتبع

.  یعبروا عن ارائھمبالنسبة لألمم المتحدة، من المھم أن یُسمح للجمیع أن یؤمنوا و    .بخیرس النا

. ھناك أمر مھم آخر تعمل علیھ األمم المتحدة  ھذا ما یسمى بحریة اإلعتقاد و حریة التعبیر

الدراسة لمرأة. یجب أن تتمتع النساء بنفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجال في اوھو حقوق 

بالنسبة لألمم المتحدة، من المھم أیًضا أن   والمشاركة في السیاسة. نوالعمل والتعبیر عن آرائھ

یكون جمیع األطفال بصحة جیدة وأن یذھبوا إلى المدرسة وأن یحصلوا على الطعام والماء. 

، وما لذلك، كتبت األمم المتحدة قواعدھا الخاصة لألطفال ، وما یحق لألطفال الحصول علیھ  

 یحتاجھ األطفال لیكونوا بصحة جیدة. ھذه القواعد تسمى حقوق الطفل. 

 

 التنمیة المستدامة 

التنمیة المستدامة تدور حول المناخ والبیئة وحمایة الطبیعة. یحتاج البشر إلى استخدام األرض  

 األرضبطریقة أفضل. من المھم أن نعتني بما لدینا حتى یتمكن الناس بعدنا من العیش على 

لفترة طویلة. الیوم، یفكر األطفال والشباب في التنمیة المستدامة. إنھم جیدون في التسوق  

 بطریقة صدیقة للبیئة والعنایة بالطبیعة. وھذا ما تعتبره األمم المتحدة أمراً جیداً.

 

وضعت األمم المتحدة خطة تسمى أھداف األمم المتحدة لالستدامة. وجود ھدف یعني العمل  

حسین شيء ما. ال ترید األمم المتحدة أن یكون أحًدا فقیراً ، ولكل شخص الحق في  على ت 

الذھاب إلى المدرسة والدراسة والعمل والتعبیر عن آرائھ دون خوف ، وأن یعیش المزید من  

ھدفًا لالستدامة. ترید    17. ھناك 2030الناس بطریقة صدیقة للبیئة. سیحدث ھذا بحلول عام 

 یعمل جمیع الناس في جمیع البلدان من أجل التحسین وماھو أفضل. األمم المتحدة أن
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Les mer om FNs bærekraftsmål på fn.no. 

 

 من یعمل ماذا؟
بإنشاء   تالعمل. لذلك، قام عملت على توزیع مھاملكي تقوم األمم المتحدة بجمیع مھامھا ، 

 .جھزةسمي ھذه المجموعات باأل ت مجموعات مختلفة. 

 

 الجمعیة العمومیة 
الجمعیة العامة ھي أعلى ھیئة في األمم المتحدة. إن أھم مھمة للجمعیة العامة ھي مناقشة أكبر  

تحدیات العالم، وتقریر ما یجب أن تفعلھ األمم المتحدة وكیف ینبغي لألمم المتحدة أن تفعل  

 كل دولة عضو، ولكل دولة الحق في التصویت.   عنممثل  یوجدذلك. 

 

 وق اإلنسانمجلس حق 

ما یحتاجھ جمیع الناس لیشعروا   تحقیقعندما تم إنشاء األمم المتحدة، كانت أھم مھمة ھي 

بالرضا. ھذا ما أطلقوا علیھ حقوق اإلنسان. إن أھم مھمة لمجلس حقوق اإلنسان ھي ضمان  
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اإلنسان ودعم الدول التي تحتاج إلى المساعدة لالمتثال لحقوق   لحقوقامتثال جمیع الدول 

ثالث سنوات.  مرة كل عضًوا یتم انتخابھم   47إلنسان بطریقة جیدة. یتألف المجلس من ا

 مجلس حقوق اإلنسان في مدینة جنیف السویسریة. یجتمع  

 

 مجلس األمن 
عضوا في   15إن مھمة مجلس األمن ھي العمل من أجل السالم واألمن في العالم. ھناك 

المجلس. إذا كان ھناك خطر حدوث خالفات رئیسیة ونزاعات كبیرة في العالم، فإن مھمة  

الدول  . یساعد المجلس مسلحمجلس األمن ھي محاولة العمل لضمان عدم وجود صراع 

 .التفاوضھذا یسمى  و البعض لمحاولة االتفاق.  على التحدث مع بعضھم  المتنازعة

 

 األمانة العامة لألمم المتحدة
ھي تنظیم جمیع المھام التي   مھمتھایخضع عمل األمم المتحدة لھیئة تسمى األمانة العامة. 

األمین  وھو / ھي أیًضا  العام. میناألتضطلع بھا األمم المتحدة. یسمى الشخص الذي یقرر 

بالنسبة للنرویج، األمم المتحدة تعني الكثیر. أحد األسباب ھو أن  ألمم المتحدة بأكملھا.ل العام

ھل یمكنك معرفة من ھو   Trygve Lieأول أمین عام لألمم المتحدة كان نرویجًیا. اسمھ 

 ؟اآلن األمین العام لألمم المتحدة

 
Foto: Den første generalsekretæren, Trygve Lie (fn.no). 
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