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قوام متحدها  

 
 

 

 

 

 

 

                     Logoen til FN (pixabay.com). 

  

ایک ایسی تنظیم ہے جو عالمی امن کے تحفظ کے لئے کام کرتی ہے۔یہ   اور  اقوام  

ہے،   کا مخففمتحده   این ایف   

 

 اقوام متحده   کیا ہے ؟ 
کئی       کے  ھرب ای دن  ۔ ئجنگ ہو  یمعظ  کیا ںیم  ای دن  تک   1945 ے لے کر  س 1939

اس جنگ   ۔ اسے دوسری جنگ عظیم کا نام دیا گیا ۔ ای حصہ ل ںی م جنگ  ممالک نے اس 

لہذا بہت سے  ۔ںی گنوا د ںی جان  یتھا اور بہت سے لوگوں نے اپن  ا ی بہت کچھ تباه ہوگمیں  

  یکتنظیم  ی سی ا یکو کس  ای دن  تھے۔ خوفزده    سے عظیم  برپا ہونے جنگ ینئ  کی لوگ ا

  ںیم  1945وجہ ہے کہ  ی ہی  ۔سکے  روک   کو   جنگ نئی   یبڑ    جو  یضرورت تھ 

  ایف این   ںی م  یزی انگر  ۔یتھ  یگئ  ید لیتشک اقوام متحده  امن کے تحفظ کے لئے یعالم

 کہا جاتا ہے   United Nationsکو 
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معاہده  کی ا ہی  کہا۔ معاہده انہوں نے اقوام متحده کا  کو س ج ای معاہده ک  کی اقوام متحده نے ا

ہ  جّ و تہے کہ اقوام متحده کو کس طرح کے کاموں پر  ای گ  ای طے ک   ہی تحت    ہے جس کے

   ساتھکے  ساتھ  ناروے    چاہئے۔  یناد منجاا کس طرح سے کام  ہی  ںی چاہئے اور انھ  ینید

  اکتوبر  24اقوام متحده نے   ۔ےیپر دستخط کمعاہده   ممالک نے اقوام متحده کے   50

اکتوبر کو   24وجہ ہے کہ ہر سال   یہی  ۔ای روع کپر کام کرنا ش صد ا مق  اپنےسے  1945

 جاتا ہے۔ ای منادن کا اقوام متحده  ومی ں ی م ای دن یپور

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

 

کے   کہیامر فس آ ہیڈ    ااقوام متحده ک ، اور   ںی ممبر ہ  ممالک 193 میں  اقوام متحده میں

 2020 ۔ںی ہ   واقع  ںی م  ارکی   و ی شہر ن 

 

   کو   ممبرہر  ۔ںی بولتے ہ ںیجو مختلف زبان  ںیممبر ہ  ممالک اقوام متحده کے بہت سے آج 

   {اجالس}   ڻنگزیم ے کے لئے ، ن اہل بنا  ارائے کو سمجھنے اور اس کا اظہار کرنے ک یاپن 

 جاتا ہے۔  ای ترجمہ ک  ںی زبانوں م  ختلف کا م  زاتی دستاو اور 
 

نقشہ ہے   دی سف ک ی کا ا ای اور دن ائره ل دگو   پانچ شناختی  نشان میں   اقوام متحده کے 

  یک  تونیکے نقشے کے باہر ، دو ز ا ی دن اس نقشے کا مرکز ہے۔ یجہاں قطب شمال،
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تحفظ   ورامن ا ں ی م  ای مقصد دناصل  عالمت ہے کہ اقوام متحده کا   کی ا ہی  ۔ںی ہ ںی شاخ 

ے سجا  اقوام متحده کے جھنڈے س وں کو اسکولے دن کئ اکتوبر ک 24 نا ہے۔ھک ر برقرار

شناختی نشان    ااقوام متحده ک نیلے رنگ کا ہے اور درمیان میں پرچم اس کا  ۔یا جاتا ہے

 ہے۔

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

 

 

 ہے؟ یکام کر رہ ایاقوام متحده ک
   یچاہت ۔ وه  جائے ہو   ہگجکے لئے بہتروں سان ان تمام   ای ہے کہ دن  کی خواہش  قوام متحده  ا

: کہ ےہ   

 

 ںیکو برقرار رکھ یامن اور سالمت یاالقوام نی ب  −

 ا لحاظ  کریں  حقوق ک ی کہ تمام ممالک انسان  ا خیال رکھے اس بات ک −

 کر یں کہ سب اپنا  بوجھ خود  اڻھا سکیں   ی ترقایسی  پائیدار   −

 ۔ ںی پر کام کر مقصد   یدار ی پائ  ےاقوام متحده ک −
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 یامن اور سالمت
وجہ ہے کہ اقوام متحده ان ممالک سے    یہی   ہے۔ یچاہت ای محفوظ دن  کیاقوام متحده ا

 اسی ں ۔ی ہ ہوتے   ںی متفق نہ  کسی بات پر  دوسرے سے کی جو ا  تی ہے کر  چیت  بات

  کے بغیر اسلحہاور   ےہ یکرت اکرات ذمن ممالک سے  اقوام متحده اُ   سےوجہ 

  ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یکبھ  یکبھ   ۔ ےہ یواترک طے معاملہ ستعمال کئے  اس

و  رہا ہے  ہ  زعہ  تنا ہے کہ جہاں  یکرسکت صلہی تب اقوام متحده ف۔ ہوتا ہے  کرنا مشکل

  ںی ملک م سےی ا  کی ا ئے۔جا  یاستعمال ک قوت  فوجیلئے  کے   یوہاں امن اور سالمت 

مدد فراہم   ہجرت کرنے میں   و وہاں اقوام متحده  لوگوں ک  ،  رہی ہو  جہاں جنگ ہو 

اور  سونے کے لئے جگہ اقوام یات پانی ، غذا ،ادو کو    مہاجروں  ان  ہے۔کرتی 

مہیا کی جاتی ہے۔ متحده کی طرف سے    

 

 انسانی حقوق 
ن  رکھتی ہے کہ تمام ممالک ا ںمی  بات دھیانیہ قانون بناتی ہے اور   اقوام متحده 

  کے لئے  اقوام متحده  ۔ ےرسکزاگ گی دزن  بہترسان ان پر عمل کریں  تا کہ وانین  ق

پر عمل   اعتقاد کہ وه اپنے    دی جائے اجازت کو  ںو تمام لوگ  ے کہ بات ہ  نہایت اہم

اور   یآزاد یمذہب ک  کو   قانون  اس ۔کی بات کر سکیںمرضی    پنی   ا   اور کر سکیں 

  نی خوات جو  ہے   ی اور اہم کام کر رہ کی اقوام متحده  ا ۔ںی کہتے ہ   یآزاد یاظہار رائے ک

مردوں    ےیسہوں ج حقوق حاصل   یوہ  یکو بھ   نی خوات ۔  ہےمبنی   پر   حقوق  یکے انسان 

  ںی م استی رائے کا اظہار کرنے اور س یپن  کام کرنے ، ا ،حاصل کرنے   میکو تعل

یں۔کے لئے حاصل ہ  نےی حصہ ل  

 

،    گزاریںے بہترین زندگی بچکہ تمام  ہے بات اہم  یبھ ہیاقوام متحده کے لئے ، 

م متحده وجہ ہے کہ اقوا   یہی ۔ میسر ہو   یاور پان غذا اچھی ان کو  اور  ںی اسکول جائ
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چاہیے اور ان کی کیا  کیا   و ک   ں بچو ۔  ں ی ہ بنائیں  قوانین  علیحده ں کے لئے نے بچو 

کو    نی ان قوان گزاریں۔وه بہتر زندگی   کہ تا   ان کو مہیا کی جائیں   جو ضروریات ہیں  

 بچوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ 

 

 ی ترق  داریپائ
، ماحول  فضا    کا تعلقترقی  وئے  رکھتے ہماحولیاتی توازن کو برقرار ۔  یترق  داری پائ 

  اسے استعمال کرن  قےی کو بہتر طر   نی انسان کو زم  ہرے ہ  کی حفاظت   قدرت اور 

اس کو اس  ہے  پاسے جو کچھ ہمارکہ  ہے   انتہائی اہم  نااس بات کا خیال رکھ ۔چاہیے 

 ۔ںیپر زنده ره سک  نی عرصے تک زم لیہمارے بعد طو انسانتاکہ   طرح استعمال کریں

وه بہت  ۔ںی سوچتے ہ بہت   ںی ے بارے مک    یترق  داری بچے اور نوجوان پائ کے   اس دور

محفوظ ره ہیں تاکہ قدرت  رہے کام کرلئے ماحول کی حفاظت کے عقلمندی سے  

بہت مطمعین ہے۔اقوام متحد ه اس بات سے   سکے۔   

 

  ہے۔ ای ک  اری منصوبہ ت کیکے نام سے امقصد    یداری اقوام متحده نے اقوام متحده کے پائ 

ی  بہتر ایسا کام کیا جائے جس سے ماحول میں    ہے کہ  یہ مقصد حاصل کرنے کا مطلب

،    کو اسکول جانے کا حقسب   اقوام متحده کی خواہش ہے کہ کوئی غریب نہ رہے، ۔آئے

رائے کا اظہار   یخوف کے اپن   یکس  ری بغ کرنے کا اور ، کام  تعلیم حاصل کرنے کا حق   

کے مطابق  زندگی    یاتی دوستماحول   لوگ  ادهی سے ز  ادهی زاور  نے کا حق حاصل ہوکر

اقوام متحده چاہتا ہے کہ تمام ممالک  ۔ںی اہداف ہ  یداری پائ 17۔  تک ہوگا 2030 ہی  ۔گزاریں

۔  ںی کے لئے کام کر یبہترباشند ے  کے   
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Les mer om FNs bærekraftsmål på fn.no. 

 

 

 ؟  ےہرتا ککام  یاک ،کون
  اس لئے مختلفتقسیم  کرنا ہو گا۔ ے کام کو  لی  ے کےدین کام انجام   بکو سه  اقوام متحد

۔ ںی ہ    کہتے  اداره  ہم ان گروہوں کو  ۔ ا گیای د  لی کو تشک   هگرو   

 

 ل اسمبلیجنر

 ای کا سب سے اہم کام دن  یجنرل اسمبل  اداره ہے۔  نی تر یاعلکا اقوام متحده  ی جنرل اسمبل

یہ مسائل کس   متحده کو کہ اقوام نا کر صلہیف اور کرنا   لای پر تبادلہ خ   ئل گھمبیر مسا کے 

ان   ے اورشامل ہ   نمائنده   کی ا الک کمام  ی میں ممبراناسمبلاس  ۔ یںچاہئ  طرح سلجھانا

  ہے۔حاصل    بھی لک کو ووٹ ڈالنے کا حقممبرم
 

 حقوق کونسل  یانسان

کہ  وه تحریر کریں  ا مقصد یہ تھتو اس کا اہم ترین  کا قیام عمل میں آیا  جب اقوام متحده

  ۔ہےانسانی حقوق کہا گیا۔اس کو  ےہ   کیا بہترکے لئے فالح اور بہبود   کی  وں انسان 
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ممالک  م  کہ تماا جائےکا خیال رکھاس بات کہ   یںہ کام  یہ  کے اہم انسانی حقوق کونسل 

جن کو  ریں  کمدد فراہم   و ان ممالک ک اور  رہے ہیں خیال رکھبہترین  حقوق کا ی انسان 

  ںی ممبر ہ  47 ںیم کونسل ئی   رہنمااس  ہے۔ درکار مدد کے لئے  بنانےحقوق بہتر سانی ان 

ئز  سو  حقوق کونسل   یانسان  ۔ںی تے ہجاکیے سال کے لئے منتخب   نی ت ںیوقت م  کیجو ا

کرتے ہیں۔مالقات   ںی م  ا  و یجن کے شہر     رلینڈ   

 

 کونسل  یسالمت
  15 ں ی کونسل ماس  ے لئے کام کرنا ہے۔ ک ی امن اور سالمت  ںی م  ای کونسل کا کام دن   یسالمت 

اور  ایسی   و بڑے اختالفات اور بڑے تنازعات کا خطره ہ  ںی م  ای اگر دن  ۔ںی ممبر ہ ممالک

 ہوتی  داری ی ذمہکونسل ک  یسالمت تو یہ کہ جنگ متوقع ہو جائے  صورت اختیار کر جائے

کہ دونوں فریق   تا  فراہم کرتی ہے مدد   ۔ یہ کونسلجنگ نہ ہونے پائے ہتیار سےہے کہ  

مذاکرات کہا جاتا ہے۔  ے فق ہو جائیں ۔ اسک بات پر مت ای   

 

۔ٹیکرڻریسکی  اقوام متحده    
کا  س ا  تا ہے جسے وه سیکرڻریٹ کہتے ہیں۔ایک اداره چال  نظاماور  کام ااقوام متحده ک

سکریڻریٹ میں فیصلہ کرتا  جو شخص  ۔نا ہےظم کر ن کام اقوام متحده کے تمام کاموں کو م 

               ہے۔  ہوتا رہنما  وه اقوام متحده کا ے اسے جنرل سکریڻری کہا جاتا ہے۔ہ 

 

ہ اقوام متحده  کا سب  اس کی وجہ یہ ہے ک بہت اہم ہے۔  اقوام متحده  ناروے کے لئے  

کیا آپ بتا   لی   تھا۔   تھریگو ے  ی نارویجین تھا ۔اس کا نام ریڻر  جنرل سیک سے پہال

؟کون   ہے        سکریڻر یجنرل    اقوام متحده  کا   وقتاس    سکتے ہیں کہ   
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Foto: Den første generalsekretær, Trygve Lie (fn.no)                
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