
  

 

 متحد ملل سازمان اطالعات مرکز

 اندازچشم

 

 .صلح جهانی روز مراسم

نخستین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخش  6491در سال 
فعالیت های آن اطالعات همگانی را بنیان گذاشت و رهنمود های کلی 

را تعیین کرد. یکی از این رهنمود ها بخش اطالعات همگانی را 

شعبه هایی ... برای تضمین دریافت اطالعات "موظف به تاسیس 
تا جای ممکن در باره سازمان ملل متحد  به وسیله مردم سراسر  کامل

 کرده است. "دنیا

متحد، از ایران به عنوان یکی از کشورهای بنیان گذار سازمان ملل 
نخستین کشورهایی به شمارمی آید که مرکز اطالعات سازمان ملل 

کار خود را در آن آغاز کرد. کار این مرکز در  6491متحد از سال 
 .ادامه یافت 6446به تعلیق در آمد، اما از  6411

 

 اقدامات در ایران

رکز اطالعات سازمان ملل متحد منبع اصلی اطالعات همگانی در م
باره نظام ملل متحد در ایران و سراسر جهان است. هدف اصلی آن 

تقویت این امر است که ملل متحد بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ارزش 
های این سازمان جهانی ترویج شود، هماهنگی، موثر بودن و 

 وری اسالمی ایران صورت پذیرد. پاسخگویی سازمان ملل در جمه

این مرکز پیوندی فعال میان سازمان ملل متحد و رسانه های محلی، 

موسسه های آموزشی، سازمان های دولتی، بخش خصوصی و جامعه 

مدنی  است. این مرکز، اطالعات عمومی روز آمد پیرامون هدف ها و 

دی، فعالیت های سازمان ملل متحد در زمینه های سیاسی، اقتصا

اجتماعی و بشردوستانه فراهم می کند. مرکز اطالعات سازمان ملل 

متحد کمک های حرفه ای، تدارکاتی، و فنی در زمینه های اشاعه 

اطالعات و ارتباطات راهبردی به همکاران سازمان ملل در جمهوری 

اسالمی ایران و مقر سازمان ملل بر اساس نیاز ها و شرایط ارائه می 

 دهد. 

عات سازمان ملل متحد به عنوان رییس گروه ارتباطات ملل مرکز اطال

متحد در جمهوری اسالمی ایران و کانون فعالیت های اطالعات 

عمومی ملل متحد، کمک می کند تا رویکرد یکپارچه از تالش های 

مربوط به ارتباطات و اطالع رسانی ملل متحد ارائه گردد و اطالعات در 

 متحد در ایران را ترویج نماید.  باره فعالیت های سازمان ملل

هدف فعالیت های آن افزایش شفافیت و صداقت سازمان ملل متحد 

همچنین تضمین این است  که عموم مردم و مخاطبان اصلی  

 دسترسی آسان به همه اطالعات و اسناد ملل متحد داشته باشند. 

 مرکز اطالعات سازمان ملل متحد با مقر این سازمان مرتبط است  و
اخبار روزانه در باره دستور کار دبیر کل سازمان ملل متحد و فعالیت 

های این سازمان را در سراسر جهان، همچنین اخبار فعالیت های 
سازمان ملل در ایران را دریافت می کند. اخبار مورد توجه مردم ایران 

انتخاب و به فارسی ترجمه می شود، سپس برای رسانه های 
همچنین سایر گروه های عالقه مند ارسال می الکترونیکی و چاپی 

 گردد. 

مرکز اطالعات سازمان ملل متحد کنفرانس های خبری برای 
مسئوالن سازمان ملل و فعالیت های اطالع رسانی عمومی ترتیب می 

 دهد.



  

 1 شماره شهرزاد، بلوار دروس،آدرس: 

 

برای دستیابی به مخاطبان بیشتر، این مرکز منابع اطالعاتی چند رسانه 
انتشارات سازمان ملل را به فارسی  ای، اسناد، کتاب ها، برشورها و

ترجمه می کند و به صورت رایگان میان شرکای خود در رسانه ها، 
دانشگاه ها، جامعه مدنی و سایراین پخش می کند. کار کنان این مرکز 

به درخواست های رسانه ها، اندیشمندان، دانشگاهیان، مسئوالن 
و عموم مردم دولتی، دانشجویان، اعضای سازمان های غیر دولتی 

پاسخ داده و اطالعات و منابع اطالعاتی چند رسانه ای مورد نیاز آنان 
در باره فعالیت های سازمان ملل متحد را در اسرع وقت در اخیتارشان 

 قرار می دهد.

مرکز اطالعات سازمان ملل متحد دانش عمومی بهتر درباره ارزش 
مهوری اسالمی های سازمان ملل متحد وعملکرد نظام ملل متحد در ج

ایران را از راه تماس مستقیم با معلمان و دانش آموزان در مدارس و 
دانشجویان در دانشگاه ها به وسیله صحبت با آنان و پاسخگویی به 

سئواالتشان، سازماندهی جلسات  شبیه سازی ملل متحد، ارائه اسناد، 
انتشارات و ویدئو های طراحی شده برای مخاطبان جوان ترویج می 

 نماید. 

مرکز اطالعات سازمان ملل متحد دوره های آموزشی برای گروه های 
عالقه مند در زمینه بازیابی اطالعات و اسناد ملل متحد از راه وب 

سایت سازمان ملل متحد در باره موضوعاتی مانند آرمان های توسعه 
هزاره، آرمان های توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، کاهش فقر، مراقبت 

 هش خطربالیا و سایر موضوعات مرتبط برگزار می نماید. بهداشتی، کا

 

مرکز اطالعات سازمان ملل متحد با همکاری سازمان های گوناگون 
دولتی، موسسات آموزشی، مراکز تحقیقاتی و سایر شرکا با گرامی 
داشت مناسبت ها و روزهای ملل متحد ارزش های ملل متحد را 

این سازمان جهانی جلب می ترویج و توجه همگان را به موضوعات 
 نماید.

وب سایت دو زبانه مرکز اطالعات سازمان ملل 
معرف اخبار، منابع اطالعاتی چند   www.unic.ir.orgمتحد

 رسانه ای ملل متحد و اسناد به زبان های فارسی و انگلیسی است.

سازمان ملل متحد ازچهار کتابخانه واسپاری ملل متحد در ایران 
مجلس شورای اسالمی، مرکز مطالعات عالی بین  حمایت می نماید:

المللی دانشگاه تهران، دانشگاه های شهید بهشتی و شیراز. مجموع 
منابع اطالعاتی چند رسانه ای این مرکز به کتابخانه ملی جمهوری 

اسالمی ایران انتقال داده شده  و این مرکز در حال حاضر بر 

 . "عه منابعمجمو"بیشتر متمرکز است تا بر "ارتباطات"

 .3131 اردیبهشت کتاب، المللیبین نمایشگاه هفتمین و بیست     

 

مرکز اطالعات سازمان ملل متحد با جوانان در گفتگو است و ارزش ها 
ای اجتماعی ترویج و فعالیت های این سازمان  را با استفاده از رسانه ه

 .می نماید
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