
 
 
 

 دوستيانسانروز جهاني 
  

 
 2008در دسامبر  مجمع عمومي سازمان مللاز سوی  آهاست  دوستيانسانروز جهاني نخستين  2009اوت  19

فعاليتهاي جهاني باره بردن درك عمومي در  الي براي بااختصاص دادن اين روز راه. است مقرر و اعالم شده
ود را در راه آار خجان يا  آه امور انساندوستانه استل از آارمندان اين روز هم چنين براي تجلي .است وستانهانساند
 ،متحد مللجمع عمومي از تمامي آشورها ، نهاد های نظام م .نده ايا در اين راه مجروح شد  ه انداز دست داد شان

  .ه گرامی دارندبهترين شيواين روز را به هر ساله دعوت مي نمايد و سازمانهاي غير دولتي بين المللي سازمانهاي 
نفر جان خود را از  22شد و منفجر بمب با  در عراق دفتر سازمان ملل 2003اوت  19؟ شش سال پيش در وتا 19چرا 

ر عالي حقوق بشر در آه در آن زمان آميسبه چشم مي خورد را دي ملو در ميان آنها ، سرجيو وي .ددست دادن
آه باعث مرگ  ه اندبودنيزالبته فجايع بسيار ديگري . در عراق بود ملل سازمان ملل و نماينده ويژه دبير آل سازمان

تصميم گرفت تا يادبود سازمان ملل مجمع عمومي  ولي بر اين اساس سازمان ملل شدنددوستانه امور انسانپرسنل 
  . بنامد وستيانساندوز را روز جهاني اين ر

 
  :استرد تمرآز روي سه مو 2009سال  براي چه برنامه ريزي شده است ؟

 دوستانه در سطح جهاني انسانجلب توجه به نيازهاي  •
 در سراسر جهان دوستانه امور انسانمستمر آارآنان قدر داني از آارهاي  •
  ند ه ادوستانه از دست دادانسان هاي آساني آه جان خود را در حين فعاليتليل از تج •

آماده ژوئيه آخر تا آه است اطالع رساني اره برای بي دراين مطالب ودر حال آماده آردن تبليغات انساندوست جامعه 
  :اين مطالب عبارتند از .استارسال 

 دوستي انسانپيام هاي اصلي روز جهاني  •
 روز موعد پخش گردد تا پيوسته تواند  اعالميه عمومي آه مي فيلم ويدئويي يك دقيقه اي •
آماده 2009 اوت 19روز و بوده بان آي مونآقاي فيلم آه شامل بيانيه دبيرآل سازمان ملل ، نسخه طوالني تر •

 .مخابره خواهد شد
 انه دوستامداد انسانخالصه اي از اطالعات در مورد ايمني و امنيت آارمندان  •
   2009در سطح جهاني در سال دوستانه اقدامات انسانخالصه اي از روند   •

آز اطالعات امر واداره اطالعات همگانی د گسترده از شبكه هاي دبير خانه سازمان ملل ماننه گونه ای اين مطالب ب
 سازمان آژانس هاي سازمان ملل و از طريق شبكه هاي راه ساز و کارهای پخش از  جهانسازمان ملل درسراسر 

  .دنشو پخش مي و سازمانهاي غير دولتي بين المللي هاي
 

واست مي شود با انجام موارد زير آه اين اطالعيه را دريافت مي آنند درخ شرآايياز  ؟بکنيدتوانيد  ميه شما چ
  .را به اطرافيان خود اطالع دهند "روز"اين 

 همكاران و افراد جامعه با دريافت اين بروشور و فيلم يك دقيقه اي از وجود اين روز با خبر شوند اطمينان از اينكه •
صاحبه در مي آه به عنوان نكات  استفاده از پيام هاي آليدي شخصيت ها ي سياسي و مقامات ارشد سياسي •

 اي خود به مناسبت اين روز استفاده آنند هاي رسانه
 شبكه هاي رسمي و غير رسميسيله ممكن به وی اطالعات تا جااين پخش آردن  •
را در سازمان ملل ه دبير آل فيلمي آه بياني پخشبرای و بين المللي داخلي  شبكه هاي خبريمتقاعد کردن  •

 بردارد
 شانبا رسانه ها در مورد آارصحبت دوستانه به نامور انساآارمندان تشويق  •
    را نمايان سازند وستانهاقدامات انساندهاي  آه ويژگيهمگانی سازماندهي رويدادهاي  •


