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  (FN)سازمان ملل متحد
 

 

Logoen til FN (pixabay.com). 

 

FN  است و سازمانی است کھ برای حفظ صلح جھانی میکوشد.  متحد مخفف سازمان ملل 

 

 سازمان ملل متحد چیست؟
در جھان یک جنگ بزرگ بود.  بیشتر کشورھای جھان در   ۱۹۴۵تا سال  ۱۹۳۹ازسال 

این جنگ شرکت کردند . این جنگ بنام جنگ دوم جھانی نامیده میشود.  این جنگ ھمھ  

چیز را نابود کرد و تعداد زیادی از انسانھا جان خود را ازدست دادند. بنابراین ، بسیاری از 

کسی احتیاج داشت کھ بتواند از وقوع   جھان بھ وقوع جنگ جھانی  دیگر  درحراس بودند.  

  برای ۵۱۹۴ بھ ھمین دلیل سازمان ملل متحد در سال جنگ بزرگ دیگری جلوگیری کند.

 سازمان ملل متحد نامیده می شود.  FNحفظ صلح جھانی تشکیل گردید. در انگلیسی  
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.  ودنامیده می ش   متحد  سازمان ملل متحد یک پیمان را تصویب کرد کھ منشور سازمان ملل 

این توافق نامھ ای است کھ تصمیم می گیرد سازمان ملل متحد چھ نوع وظایفی را انجام دھد  

  کشور دیگر منشور سازمان ملل را امضا کرداند.  50ناروی و  و چگونھ آنھا را انجام دھد.

اکتبر   ۲۴. از ھمین رو دفتر سازمان ملل شروع بھ فعالیت کرد ۱۹۴۵اکتبر سال  ۲۴در 

 در سراسر جھان تجلیل می شود.  متحد  رسال بمثابھ روز سازمان مللھ

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

 

کشور می رسد، دفتر    ۱۹۳تعداد کشورھای کھ عضو سازمان ملل اند بھ  ۲۰۲۰ سال در

.شھر نیویارک امریکا قرار داردمرکزی سازمان ملل در   

 

بھ زبان ھای مختلف صحبت می    اندسازمان ملل عضو  ی کھتعداد زیادی کشورھاامروز  

بھ زبانھای مختلف  آن نطر کنند، جلسات و اسناد  رکنند. برای اینکھ ھمھ بفھمند و اظھا

. ترجمھ می شود  

 

است کھ در مرکز   دی نقشھ جھان در رنگ سف  کیو   رهی سازمان ملل متحد پنج دا  ی لوگو 

  تونی درخت ز  یحلقھ متشکل از شاخھ ھا کیقطب شمال واقع شده است. نقشھ جھان توسط  

  تی اھداف سازمان ملل متحد  نماد  حفظ صلح و امن انگر ی سمبول نما  نی احاطھ شده است. ا
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اکتبر با پرچم سازمان ملل متحد   24 خیاز مکتب ھا را در تار ی اری بس است. یالمللنی ب 

.سازمان ملل در وسط آن قرار دارد یرنگ است و لوگو  یپرچم آب   نی کنند. ا  یم  نی تزئ  

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

 
 

 سازمان ملل متحد چھ کار می کند؟
 آن ھا: اصول ھمھ بھتر باشد.  یخواھد جھان برا  یسازمان ملل متحد م

 امنیت بین المللی صلح و حفظ  •

 ھمھ کشورھا  درنظارت از رعایت حقوق بشر •

 داشتن یک رشد پایدار  •

 متحد  کار برای اھداف پایدار سازمان ملل •
 

 صلح و امنیت 
کھ   یرو سازمان ملل با کشور ھا  نی جھان امن است. از ھم  کی ملل خواھان داشتن  سازمان

  یکند. آنھا بدون استفاده از سالح صحبت و مذاکره م یصحبت م   ستندی باھم موافق ن 

محافظت از   یکھ برا ردیگ  یم  می مشکل است. آنگاه سازمان ملل تصم یھمکار یکنند.گاھ



De forente nasjoner - dari 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
morsmål.no 

4 

کھ جنگ    یاستفاده کند. در کشور ی نظام یرو ی است از ن یری کھ درگ  یدر جا تی صلح و امن

کند. پناھندگان آب،   یکمک م کھ کھ مجبورند فرار کنند   یاست، سازمان ملل بھ  بھ افراد

 آورند.  یبدست م دنی خواب یبرا یجا  کی غذا، دوا و  

 

 حقوق بشر 
را بکار ببندند   آنمواظب است کھ ھمھ کشورھای سازمان ملل قوانین را تصویب می کند و  

ھمھ انسانھا در بھروزی زندگی کنند. برای سازمان ملل مھم است کھ ھمھ اجازه  بگونھ کھ

خود را داشتھ باشند و بتوانند عقاید خود را بیان کنند. این را ما آزادی مذھبی و  باوریابند کھ 

کند حقوق    یآن کار م یکھ سازمان ملل متحد رو  ی گری مورد مھم د آزادی بیان می نامیم. 

حقوق   استی و مشارکت در س دی و کار ، ابراز عقا ل ی تحص  حق زنان است. زنان  یانسان 

 مشابھ مردان را خواھد داشت.

 

برای سازمان ملل این نیز مھم است کھ کودکان از شرایط خوب برخوردار باشند، باید بھ  

برای کودکان نوشتھ  ازینرو سازمان ملل قوانین خود را مکتب بروند غذا و آب داشتھ باشند. 

است، حقوق کھ کودکان بدست آورند چیست، و کودکان برای داشتن زندگی خوب بھ چھ  

 .نامند   یرا حقوق کودک م نی قوان نی ا نیاز دارند. 
 

 توسعھ پایدار 
. انسانھا باید زمین را  است عتیو حفاظت از طب  ستی ز  طیمح  م،ی در مورد اقل داری توسعھ پا

بھ شیوه بھتر استفاده کنند. این مھم است کھ از چیزی کھ داریم محافظت نمائیم طوری کھ  

 درزمین مدت طوالنی زندگی کنند.   بتوانند انسانھا بعد از ما 

امروز کودکان و نوجوانان بھ توسعھ پایدار فکر می کنند. آنھا در برخورد درست با محیط  

 ی کنند کھ سازمان ملل خوب است.و حفاظت از طبیعت الیق اند. آنان فکر م
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سازمان ملل یک پالن ساختھ است کھ اھداف پایدار سازمان ملل نامیده می شود. داشتن  

ھدف بھ معنی عمل کردن برای بھتر شدن یک چیزاست. سازمان ملل می خواھد کھ ھیچ  

کنند ، کار کنند و نظر خود را   لیھمھ حق دارند بھ مکتب بروند ، تحصکس فقیر نباشد، 

  ۲۰۳۰تا   دی با  نی ھستند.ا ستی ز  طی دوستدار مح یشتری افراد ب  نکھی کنند ، و ا انی بدون ترس ب

خواھد ھمھ مردم در ھمھ    یوجود دارد. سازمان ملل م یداری ھدف پا۱۷ گردد. یعمل

 تالش کنند.   شرفتی پ  یکشورھا برا

 
Les mer om FNs bærekraftsmål på fn.no. 

 

 کار را انجام می دھد؟چھ چھ کسی 
کند.   می کار ھارا تقس د ی خود را انجام دھد ، آنھا با  فی سازمان ملل متحد ھمھ وظا نکھی ا یبرا

 . میی گو  یگروپ ھا ارگان م  نی متفاوت ساختھ اند. ما بھ ا ی، آنھا گروپ ھا  نی بنابرا 
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 اسامبلھ عمومى 

بحث   اسامبلھ عمومى ھباالترین عضو در سازمان ملل است. مھمترین وظیف اسامبلھ عمومى

رین چالش ھای جھانی است، تضمیم کیری در مورد کھ سازمان ملل چھ  گت بزرروی کردن 

درین جا از ھر کشور عضو یک نماینده حضور دارد و   باید بکند و چگونھ آن را انجام دھد.

 از حق رای برخوردار است.

 

 شر شورای حقوق ب
زمایکھ سازمان ملل تاسیس شد مھمترین وظیفھ اش تصویب چیزی بود کھ ھمھ انسانھا برای  

. این را حقوق بشر نامیدند. مھمترین وظیفھ شورای حقوق  داشتندزندگی خوب بھ آن نیاز 

بھ کشور ھای کھ برای تامین  و  استھمھ کشور ھا از حقوق بشر   رعایتاز نظارت بشر 

عضو دارد کھ ھر سھ    ۴۷نماید. شورا ھمکاری اند  کمک  درست نیارمندحقوق بشر بگونھ 

سال یکبار انتخاب می شوند. شورای حقوق بشر در شھر ژنو کھ در سویس قرار دارد 

 . کنندجلسھ می  
 

 شورای امنیت 
عضو   ۱۵شورا   نی است. ا یو صلح جھان   تی امن نی تام  یتالش برا تیامن  یشورا فھی وظ 

بزرگ در جھان وجود داشتھ باشد   یھا یری عمده و درگ یدارد.  اگر خطر اختالف نظرھا

. شورا  انجامدی مسلحانھ ن  یری کند تا بھ درگ  یاست کھ سع  تی امن  یامر مربوط بھ شورا نی ، ا

  نی کند تا با ھم از راه گفتگو  بھ توافق برسند. بھ ا  یم  کمککھ مخالفت دارند  یبھ کسان

 . ندیگو  یمذاکره م 
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 سکرتریت سازمان ملل
  اشنامیده می شود. وظیفھ  تیسکرتراداره می شود کھ  ارگانکار سازمان ملل توسط یک 

تصمیم می گیرد    شوراسازماندھی ھمھ وظایف است کھ سازمان ملل دارد. کسی کھ در 

 . می باشدمنشی عمومی نامیده می شود. او رھبر تمام سازمان ملل نیز 

 

  منشی عمومیاین است کھ اولین  آن برای ناروی سازمان ملل مھم است. یکی از دالیل

منشی عمومی  کھ   دریابید دداشت. می توانی سازمان ملل نارویژی بود. او تریگوه لی نام 

 فعلی سازمان ملل کیست؟ 

 
Foto: Den første generalsekretæren, Trygve Lie (fn.no). 
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 تمرینات 
 و در کجا تاسیس گردید؟   چھ وقتسازمان ملل  .1

 

 منشور سازمان ملل چیست؟  .2

 

روز سازمان را ما تجلیل می کنیم و چرا درست درھمین تاریخ تجلیل   ،کدام روز در .3

 می شود؟ 

 

 ؟  ند عضو سازمان ملل ا امروز چھ تعداد کشورھا .4

 

 ؟  مقر سازمان ملل کجاست .5

 

 بود؟    یکاولین منشی عمومی سازمان ملل   .6

 

 سازمان ملل است چھ نام دارد؟  منشی عمومی  امروزشخص کھ  .7

 

 چھ کار می کند؟  ملل سازمان  .8

 

و در باره چھارھدف پایدار سازمان ملل کھ فکر    دازانترنیت استفاده کنی  دمی توانی آیا  .9

 کھ این اھداف مھم اند؟     د؟ چرا فکر میکنی دبنویسی چیزی مھم است  دمی کنی 
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