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 )FNسازمان ملل متحد (
 

 

  Logoen til FN (pixabay.com). 

 

)FN  کند. � کار ) مخفف سازمان ملل متحد است و سازمایف است که برای حفظ صلح جهایف 

 

 سازمان ملل چ�ست؟ 

کت کردند. آن  ۱۹۴۵تا  ۱۹۳۹از سال   در جهان صورت گرفت. �س�اری از کشورهای جهان در آن �ش
گ

را جنگ  جنگ بزر�

های ز�ادی نابود شد و ا�سان ف �ک  های ز�ادی جان خود را از دست دادند. بنابراین، �س�اری از جهایف دوم نام�دە اند. چ�ی

یجهان به  هراس داشتند.  جنگ جهایف جد�د  ف د.  جنگ بزرگ د�گری را  جلو �ک داشت که ن�از  چ�ی ف دل�ل  بگ�ی به همنی

را ()  انگل��، سازمان ملل متحد ز�ان در برای حفظ صلح جهایف تأس�س گرد�د.  ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد در سال 

 گ��ند.  �

 

در آن   ای است کهتوافقنامهاین  نام�دند. که آن را منشور سازمان ملل متحد ساختند  ای  سازمان ملل متحد توافقنامه

کشور د�گر منشور   پنجاە نروژ و را چگونه انجام خواهد داد. ف�صله شد که سازمان ملل دارای کدام وظا�ف بودە و آن 

به    ههر سالا�ت�ب  ۲۴ بنابراین،با وظا�ف خود آغاز به کار کرد.    ۱۹۴۵ا�ت�ب  ۲۴ سازمان ملل را امضا کردند. سازمان ملل در 

 شود. ازمان ملل در �ا� جهان جشن گرفته � عنوان روز س
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Foto: Signering av FN-pakten (fn.no). 

کشور عضو سازمان ملل متحد بودە و مقر اص� سازمان ملل در شهر نی��ورک در ا�االت متحدە قرار   ۱۹۳ ، ۲۰۲۰تا سال 

 دارد. 

 

که همه بفهمند و  کنند. برای اینمختلف صحبت � های امروزە کشورهای ز�ادی عضو سازمان ملل متحد استند که به ز�ان

 شود. اظهار نظر بتوانند، جلسات و اسناد به چندین ز�ان ترجمه � 

 

در  قرار دارد.  مرکز نقشه در  که قطب شمال بودە   از جهان  رنگ  و �ک نقشه سف�د  آرم سازمان ملل متحد دارای پنج دایرە 

ون حفظ صلح و  همانا  را که سازمان ملل متحد دی است که هدف نقشه جهان دو شاخه ز�تون وجود دارد. این نما ب�ی

م��ن  با پرچم سازمان ملل متحد  ا�ت�ب  ۲۴ �س�اری از مدارس در تار�ــــخدهد. باشد، �شان �� ا�جاد امن�ت در جهان

 آن قرار دارد. و آرم سازمان ملل در وسط  بودەاین پرچم آیب رنگ گردند. �

 
Bilde: FNs logo (fn-filuren.no). 
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 وظا�ف سازمان ملل چ�ست؟ 

ی برای همه باشد. آنسازمان ملل �  ها: خواهد که جهان جای به�ت

ف المل� را حفظ خواهند کرد    •  صلح و امن�ت بنی

وی کنند، مراقباز این   •  د  کر خواهند    تکه همه کشورها از حقوق ��ش پ�ی

 توسعه پا�دار خواهند داشت   •

 خواهند کرد  پا�دار سازمان ملل متحد کار توسعه  با اهداف   •

  

 صلح و امن�ت 

ف دل�ل است که سازمان ملل با کشورهایی که با سازمان ملل متحد دن�ای امن تری را �  د�گر اختالف  �ک خواهد. به همنی

کاری دشوار کنند. بع�ف اوقات هم ها بدون استفادە از سالح با �کد�گر صحبت و مذا�رە � کند. آننظر دارند گفتگو � 

د که برای حفظ صلح و امن�ت در کشورهای که جنگ ج��ان دارد، از  صورت سازمان ملل �است. در آن تواند تصم�م بگ�ی

وی نظا� استفادە شود.  پناهندگان  کند. زدە اند، کمک � سازمان ملل به کسایف که مجبور به فرار از کشورهای جنگ ن�ی

 کنند.  در�افت � برای خواب�دن   مح�آب، غذا، دارو و 

 

 حقوق ��ش 

 خوب داشته  سازمان ملل قوانییف وضع � 
گ

وی کنند تا همه مردم زند� ف پ�ی کند و مراقب است که همه کشورها از این قواننی

و آزادی ب�ان   دین �ا عق�دەاین را آزادی  دارای حق ب�ان افکار و عق�دە باشند. ند. برای سازمان ملل مهم است که همه باش

تحص�ل و    با�د در حصه کند حقوق ��ش زنان است. زنان نام�م. مورد مهم د�گری که سازمان ملل متحد روی آن کار ��

 مردان برخوردار باشند. مانند  ق مشابه کار، ابراز عقا�د و مشارکت در س�است از حقو 

 

ف    برای سازمان ملل مهم است که همه کودکان با�د این ن�ی
گ

ف  باشند، داشته  خوب   زند� غذا   حق خوردن به مدرسه و حق رفنت

ف خا�برای کودکان داشته باشند. بنابراین، سازمان ملل متحد  را آب  و  را وضع کردە است که کودکان از چه حقو�ت   قواننی

 خوب آن
گ

ف را حقوق کودک �ها به چه ن�از دارند. برخوردار اند و برای زند�  نامند. این قواننی

 

 توسعه پا�دار 

امون موضوعات اقل��، مح�ط ز�ست و حفاظت از طب�عت � ف به روش  چرخد. ا�سانتوسعه پا�دار پ�ی ها با�د از زمنی

ی استفادە       بر رویها به مدت طوالیف کنند. مهم است از آنچه که  دار�م مراقبت کن�م تا �س از ما ا�سانبه�ت
گ

ف زند� زمنی
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  خ�� زرنگ اند که به شیوە سازگار با مح�ط ز�ست ها اند�شند. آنکنند. امروزە کودکان و جوانان به توسعه پا�دار � 

 رسد سازمان ملل خوب است. به نظر � برخورد نمودە و از طب�عت مراقبت نمایند. 

ف . گردد �اد �  سازمان ملل پا�دار  به نام اهداف که است   ساختهرا   ایبرنامهسازمان ملل متحد   هدف به معنای تالش  داشنت

ف  برای به�ت  ی است. سازمان ملل ساخنت ف ، تحص�ل کردن،  ه حق هم که  هیچ کس فق�ی نباشد، خواهد که�چ�ی ف مدرسه رفنت

 کنند. تری و افراد ب�ش  کار کردن و بدون ترس حق ب�ان عقا�د خود را داشته باشند 
گ

  اهداف اینسازگار با مح�ط ز�ست زند�

خواهد همه مردم در همه  هدف پا�دار وجود دارد. سازمان ملل متحد �  17  در نظر گرفته شدە است.  ۲۰۳۰ تا سال 

 به�ت کار کنند. زند  کشورها برای
گ

� 

 
Les mer om FNs bærekraftsmål på fn.no. 

 
 

ی کار � کند؟ ن  چه ک� با چه چ�ی

های ها گروە که سازمان ملل متحد همه وظا�ف خود را انجام دهد، با�د وظا�ف را تقس�م نمایند. بنابراین، آنبرای این 

 کن�م. �اد � ارگان  را به نام ها ا�جاد کردە اند. این گروە را مختل�ف 

 

 مجمع عمو� 

های بزرگ جهان، ت��ن وظا�ف مجمع عمو� بحث در مورد چالش مجمع عمو� عا� ت��ن ارگان در سازمان ملل است. مهم 

ی در مورد این که سازمان ملل چه با�د انجام دهد و چگونه آن باشد. در سازمان ملل از هر  را انجام دهد، � تصم�م گ�ی

 رأی دارد.  و هر کشور حق  �شسته استای کشور عضو نمایندە 
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 شورای حقوق ��ش 

ف اینشد، مهم هنگا� که سازمان ملل متحد ا�جاد �  به�ت به چه ن�از دارند، بود. این را  که ا�سانت��ن کار نوشنت
گ

ها برای زند�

که همه کشورها حقوق ��ش را رعا�ت    بت از اینستت��ن وظ�فه شورای حقوق ��ش مراقها حقوق ��ش نام�دند. مهم آن

عضو دارد که   ۴۷  این شورا   برای رعا�ت حقوق ��ش به کمک ن�از دارند به وجه احسن حما�ت کند.  کهاز کشورهای کنند و 

  دهد. �شک�ل جلسه � موقع�ت دارد سوئ�س که در شوند. شورای حقوق ��ش در شهر ژنو  رای سه سال انتخاب � ر بار به

 

 شورای امن�ت 

عضو دارد. هرگاە خطر اختالف نظرهای عمدە و   ۱۵وظ�فه شورای امن�ت کار برای صلح و امن�ت در جهان است. این شورا  

ی ی مسلحانه رخ ندهد. این  درگ�ی های بزرگ در جهان وجود داشته باشد، وظ�فه شورای امن�ت است که تالش کند تا درگ�ی

ات �اد  مذا�ر نام  بهاین را   . کنند   د�گر صحبتبا �ک آوردن توافق،  که برای بدستکند  درگ�ی کمک � هایطرف شورا به 

 کنند.  �

 

خانه سازمان ملل   دب�ی

خانه �اد � کار سازمان ملل توسط ارگایف ادارە �  گردد. وظ�فه آن تنظ�م کل�ه وظا��ف است که سازمان  شود که که بنام دب�ی

ی  خانه را به عهدە دارد دب�ی کل نام�دە � ملل متحد بدوش دارد. شخ� که ره�ب  شود. دب�ی

ف ره�ب کل سازمان ملل متحد است.   وی همچننی

 

کل سازمان ملل نروژی بود.   ف دب�ی سازمان ملل برای نروژ از اهم�ت ز�ادی برخوردار است. �� از دال�ل آن این است که اولنی

کل سازمان ملل وز چه ک�امر  که  دان�د آ�ا � ) نام داشت. Trygve Lieت��گوە ل�ه (او   است؟ دب�ی

 
Foto: Den første generalsekretæren, Trygve Lie (fn.no). 
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 هاتم��ن 
 سازمان ملل متحد چه وقت و برای چه تأس�س شد؟ .1

 

  منشور سازمان ملل متحد چ�ست؟ .2

 

�م و چرا دقیق در همان روز جشن  در کدام روز ما روز سازما ملل متحد را جشن � .3  شود؟ گرفته �گ�ی

  

 ؟است چند کشور عضو دارای سازمان ملل  .4

 

 مقر اص� سازمان ملل متحد در کجا قرار دارد؟ .5

  

کل سازمان ملل چه نام داشت؟ .6 ف دب�ی  اولنی

 

کل سازمان ملل ک� که امروز  .7  است چه نام دارد؟  دب�ی

  

 ها اند؟ وظا�ف سازمان ملل متحد کدام  .8

  

نت �  .9 توان�د چهار هدف پا�دار سازمان ملل متحد را که به نظر شما مهم اند، بن��س�د؟ چرا  آ�ا با استفادە از این�ت

 کن�د که این اهداف مهم اند؟   فکر � 
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