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  (UN) نھتھوە یھکگرتووەکان
 

 

Logoen til FN (pixabay.com). 

 

UN  کھ ڕێکخراوێکھ کار بۆ پاراستن و  ھکورتکراوەی ڕێکخراوی نھتھوە یھکگرتووەکان ،

  چھسپاندنی ئاشتی لھ جیھاندا دەکات.

 

 چییھ؟  UNنھتھوە یھکگرتووەکان 
گھورە لھ جیھاندا بھرپا بوو. گھلێک لھ و�تانی جیھان  جھنگێکی  ۱۹٤٥تا ھھ ۱۹۳۹ساڵیلھ 

خاپوور    را. زۆر شوێنب لھ جھنگھکھوە گالبوون. ئھو جھنگھ بھ جھنگی جیھانیی دووھھم ناو

جیھان   .دەترسانخھڵک لھ جھنگێکی جیھانیی نوێ   بۆیھ  ن و خھڵکانێکی زۆر مردن.کرا

 ۱۹٤٥بگرێت. بۆیھ لھ ساڵی   پێوسیتی بھ شتێک بوو کھ ڕێگری لھ جھنگێکی گھورەی نوێ

پێی  دامھزرێنرا. بھ ئینگلیزی   UNلھپێناو پاراستنی ئاشتی لھ جیھاندا نھتھوە یھکگرتووەکان 

 .United Nationsدەگوترێت  
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. ئھمھ  UN-ڕێکھوتنێکیان ئامادەکرد کھ ناونیان لێنا پھیماننامھی  UNنھتھوە یھکگرتووەکان  

ئھنجامیان   UNڕێکھوتننامھیھکھ کھ تیایدا ئھو کار و ئھرکانھی تێدا دیاریکراوە کھ دەبێت 

ئھنجامیان بدەن. نھرویج و پھنجا و�تی تر واژووی    بھ چ شێوەیھکبدەن و ھاوکات 

  دەستی بھ ئھنجامدانی ئھرکھکانی ۱۹٤٥ئۆکتۆبھری ی ۲٤لھ لھ  UN پھیماننامھکھیان کرد.

ی ئۆکتۆبھری ھھموو ساڵێک لھ سھرانسھری جیھاندا ئاھھنگی  ۲٤. ھھربۆیھ لھ  کرد  خۆی

 دەکرێتھوە.   UN یادی دامھزراندنی

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

 

مھڵبھندی سھرەکی   ە، و ننھتھوە یھکگرتووەکان  یئھندام  و�ت ۱۹۳ دا۲۰۲۰لھ ساڵی 

 ڕێکخراوەکھ لھ شاری نیۆیۆرکی و�تی ئھمریکایھ.

 

بۆ ئھوەی  جا ھھن کھ بھ زمانی جیاواز قسھ دەکھن. UN  و�تی ئھندام لھ  گھلێکلھ ئھمڕۆدا 

، کۆبوونھوە و دۆکومێنتھکان بۆ گھلێک  ندەربڕھھمووان تێبگھن و بتوانن بۆچوونی خۆیان 

 زمان تھرجھمھ دەکرێن. 

 

جیھانی تێدایھ کھ جھمسھری    نھخشھیھکی سپییلۆگۆی نھتھوەیھکگرتووەکان پێنج بازنھ و  

باکوور دەکھوێتھ ناوەڕاستی نھخشھکھوە. دوو لقھ زەیتوونیش لھ دەوری لۆگۆکھیھ. ئھم  
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ێت و  ئھوەیھ کھ لھ جیھاندا ئاشتھوایی بپارێز   UNلۆگۆیھ سیمبوولێکھ بۆ ئھوەی کھ ئامانجی 

  UNی ئۆکتۆبھردا بھ ئا�ی  ۲٤ئارامی و دڵنیایی بخاتھوە.زۆرێک لھ قوتابخانھکان لھ 

  ی تێدایھ.UNئا�کھ شینھ ولھ ناوەڕاستیدا لۆگۆی  قوتابخانھکھیان دەڕازێننھوە. 

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

 
 
 

 کار بۆچی دەکھن؟ UNیھکگرتووەکان  نھتھوە
 UN   جیھان ببێتھ شوێنێکی باشتر بۆ ھھمووان. ئھوان خوازیارن: دەخوازن کھ 

 ئاشتی و ئاسایشی نێونھتھوەیی بپارێزن  •

 ڕەوی لھ مافھکانی مرۆڤ بکھن ھیلھوەی کھ ھھموو و�تان پ  نبھ ئاگا ب  •

 کارکردن بۆ پھرەسھندنی بھردەوام  •

 UNکارکردن لھسھر ئامانجھکانی پھرەسندنی  •
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 ئاشتی و ئاسایش 
UN   لھبھرئھوە ەجیھانێکی دڵنیاترخوازیاری .UN   قسھ لھگھڵ ئھو و�تانھدا دەکات کھ

دەکھن بێ ئھوەی چھک   ڕێکھوتنلھگھڵ یھکتردا ھاوڕا نین. و�تھکان پێکھوە دەدوێن و 

بڕیار لھوە دەدات  UNزەحمھتھ. لھ حاڵھتێکی وادا  بھکاربھێنن. ھھندێک جار ھاوکاریکردن

داوە، ھێزی   یکھی تێدا ڕوو کێشھ دەدات کھ لھ پێناو پاراستنی ئاشتی و ئاسایش لھو شوێنھی  

یارمھتی ئھو مرۆڤانھ دەدات  UNسھربازی بھکاربھێنێت. لھو و�تانھدا کھ جھنگیان تێدایھ، 

 خھویان کھ بھ ناچاری لھ خاکی خۆیان ھھڵدێن. ھھ�تووەکان نان و ئاو و دەرمان و جێگھی

 پێ دەدرێت.   

 

 

  مافھکانی مرۆڤ
UN  کھ ھھموو و�تھکان پھیڕەوی لھ   ھاوکات چاودێری ئھوە دەبێتڕێنمایی دەردەکات و

گرنگھ کھ   UN. بۆ بێت  باش ھھموو مرۆڤھکاندۆخی بھجۆرێک کھ  ،ڕێنماییھکان بکھن 

ھھمووان لھ باوەڕ و دەربڕینی ڕای خۆیاندا ئازاد بن. ئھمھش بھ ئازادیی ئاینی و ئازادی  

کاری لھسھر دەکات، مافھکانی ژنانھ.    UNادەربڕین ناو دەبھین. شتێکی دیکھی گرنگ کھ ڕ

دەبێت ژنان ھھمان مافی پیاوانیان ھھبێت لھ خوێندن و کارکردن، لھ دەربڕینی بۆچوونی  

  لھ بھشداریکردنی سیاسیدا.و  خۆیان

 

  کھ ەوە گرنگھ کھ گشت مندا�ن لھ ژیانێکی باشتردا بن، بھ جۆرێکUN ھالی ھھروەھا ب 

ڕێنمایی تایبھتی خۆی سھبارەت  UNبتوانن بچنھ قوتابخانھ و نان و ئاویان ھھبێت. ھھربۆیھ 

چییان پێویستھ بۆ  بھ مندا�ن نووسیوە، کھ تیایدا ھاتووە مندا�ن چ مافێکیان ھھیھ، وە 

  .نباشترکردنی ژیانیان. بھم ڕێنماییانھ دەگوترێت مافھکانی مندا�
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  گھشھکردن و پھرەسھندنی بھردەوام
گھشھکردن و پھرەسھندنی بھردەوام تایبھتھ بھ ئاووھھوا، ژینگھ و پاراستنی سروشت. مرۆڤ  

دەبێت بھ شێوەیھکی باشتر مامھڵھ لھگھڵ زەویدا بکات. گرنگھ دەست بھو شتانھوە بگرین کھ  

ژین. لھ ئھمرۆدا بھھمانھ بھ شێوەیھک کھ مرۆڤھکان بتوانن پاش ئێمھ بۆ ماوەیھکی درێژ 

ن بیر لھ پھرسھندنی بھردەوام دەکھنھوە. ئھوان زیرەکن لھوەی ھاوڕێی ژینگھ  منداڵ و گھنجا

  پێی وایھ کھ ئھمھ کارێکی باشھ.  UNبن و پارێزگاری لھ سروشت بکھن. 

 

UN  پالنێکی داناوە کھ پێی دەگوترێت ئامانجھکانی پھرەسھندنیUN  ھھبوونی ئامانجێک بھ .

خوازیارە کھ کھس برسی    UNمانای ئھوە دێت کھ کار بۆ باشترکردنی شتێک بکھیت.  

نھبێت، ھھمووان مافی چوونھ قوتابخانھیان ھھبێت، بخوێنن، کاربکھن و ڕای خۆیان بھبێ  

ترس دەربڕن، وە خھڵکانێکی زیاتر وەک ھاوڕێی ژینگھ بژین. ئھم پالنھ دەبێت تا ساڵی 

دەخوازێت گشت مرۆڤھکانی سھرجھم   UNئامانجی پھرەسھندن ھھن.   ۱۷بێتھ دی.   ۲۰۳۰

 .و�تان کار بۆ باشترکردن بکھن 

 
Les mer om FNs bærekraftsmål på fn.no. 
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 کێ کار بۆ چی دەکات؟ 
بتوانێت ھھموو ئھرکھکانی خۆیان جێبھجێ بکات، دەبێت کارەکان لھنێوان   UNبۆ ئھوەی 

گرووپانھ دەڵێین    مخۆیاندا دابھش بکھن. بۆیھ گرووپی جۆراوجۆریان دروستکردووە. بھ

 ئۆرگانھکان.

 

 کۆمھڵھی گشتی
. گرنگترین ئھرکی کۆمھڵھی گشتی بریتییھ لھ UNکۆمھڵھی گشتی با�ترین ئۆرگانھ لھ 

بھ  چی بکات و   UNئاالنگارییھ مھزنھکانی جیھان، بڕیاردان لھوەی کھ دەبێت    تاوتوێکردنی

و ھھر    بوونیان ھھیھلێرە نوێنھری ھھر یھکێک لھ و�تانی ئھندام   کات.یب   میکانیزمێکچ 

 و�تێک مافی دەنگدانی ھھیھ. 

 

  ی مافی مرۆڤئھنجوومھن
ئھوە بوو ئھو   لھ کاتی دامھزراندنیدا UNی  دامھزرا، گرنگترین کار و ئھرک  UNکاتێک 

شتانھ بنووسنھوە کھ سھرجھم مرۆڤھکان بۆ باشترکردنی ژیانیان پێویستیانھ. ئھمھ ناونرا  

ئھوەیھ بھ ئاگا بێت   ی مافھکانی مرۆڤئھنجوومھن کاری ھھرە گرنگی  مافھکانی مرۆڤ. 

ئھو  لھوەی کھ ھھموو و�تھکانی پھیڕەوی لھ مافھکانی مرۆڤ بکھن و ھاوکات پشتگیری 

ات کھ پێویستیان بھ یارمھتی ھھیھ لھ پھیڕەوکردنی مافھکانی مرۆڤ بھ شێوەیھکی  و�تانھ بک

ئھندامی ھھیھ کھ ھھر سێ ساڵ جارێک ھھڵدەبژێردرێن.   ٤۷کھ  ئھنجوومھنھ باش.

  .کۆدەبنھوە و�تی سویسرا یی مافھکانی مرۆڤ لھ شاری "جنێف" ئھنجوومھن
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 ئھنجوومھنی ئاسایس
ئھرکی ئھنجوومھنی ئاسایس ئھوەیھ کار بۆ ئاشتی و ئاسایش لھ جیھاندا بکات. ئھنجوومھنھکھ  

سھرھھڵدانی کێشھ و گرفتی گھورە لھ جیھاندا ھاتھ  ئھندام پێکدێت. ئھگھر مھترسی  ۱٥لھ 

ر بۆ ئھوە بکات کھ پێکدادانی چھکداری  ائاراوە، ئھرکی ئھنجوومھنی ئاسایشھ ھھوڵ بدات ک

لھپێناو  نجوومھنھکھ یارمھتی ئھو الیھنانھ دەدات کھ کێشھ لھ نێوانیاندایھ تا ڕوونھدات. ئھ 

    مفاوەزات. پێکھوە گفتوگۆ بکھن. ئھم پرۆسھیھ پێی دەگوترێتپێکھاتنھوەدا 
 

 UN سکرتێری نھتھوە یھکگرتووەکان
UN  ئۆرگانێکھوە ڕێبھرایھتی دەکرێت کھ پێی دەگوترێت سکرتاریھت. ئھرکیلھالیھن  

لھ   ش کھئھو کھسھ ڕێک بخھنھوە.  UNئھوەیھ کھ ھھموو کارەکانی  سکرتاریھت

سھرۆکی ھھموو   سکرتێری گشتی. ناو دەبرێت  سکرتێری گشتی بھسکرتاریھت بڕیاردەدات 

UN.ە 
 

UN  نھرویج واتایھکی زۆری ھھیھ. یھکێک لھ ھۆکارەکان ئھوەیھ کھ یھکھمین سکرتێری   بۆ

دەتوانیت بزانیت کھ لھ ئێستادا ئایا نھرویجی بوو، کھ ناوی "تریگڤھ لییھ" بوو.    UNگشتی  

  کێ سکرتێری گشتیی نھتھوە یھکگرتووەکانھ؟

 
Foto: Den første generalsekretæren, Trygve Lie (fn.no). 
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 رک و ڕاھێنان:ئھ
 

 دامھزرا؟  UN. کھی و چۆن ۱ 

 

 چییھ؟  UNپھیماننامھی  .۲ 

 

  دەکھینھوە و بۆچی بھتایبھت ئھو  UNلھ چ ڕۆژێکدا یادی ڕۆژی دامھزراندنی .  ۳ 

 ڕۆژ و بھروارە دیاری کراوە؟ 

 

    ؟ئھندامن UN. لھ ئێستادا چھند و�ت لھ ٤

 

 لھ کوێێھ؟  UN. نووسینگھی سھرەکیی ٥ 

 

 کێ بوو؟  UN. یھکھمین سکرتێری گشتیی ٦ 

 

 ی ئێستا چییھ؟ UN. ناوی سکرتێری گشتیی ۷ 

 

 چییھ؟   UN. کاری ۸ 

 

 بنووسیت   UN. دەتوانیت لھ ڕێگھی ئینتھرنێتھوە چوار لھ ئامانجھکانی پھرەسھندنی  ۹ 

 کھ پێت وایھ گرنگن؟ بۆچی الت وایھ ئھم ئامانجانھ گرنگن؟ 
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