يكي از راههاي توسعه روابط بين الملل انجمن ها ،حضور مؤثر در تصميم گيري و تصميم سازي مراكز و
مجامع بين المللي مي باشد .يكي از اين سازمانها ،سازمان ملل متحد مي باشد.
سازمان ملل متحد در سال  5491با هدف اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي بوجود آمد .امروزه فعاليتهاي نظام
ملل متحد تقریبا تمام زمينه هاي مربوط به حيات بشري را در برگرفته است .سازمان ملل متحد انعكاسي
از عالقمندي و خواست مردم جهان براي رهايي از جنگ و دست يابي به صلح مي باشد.
گسترده و ميزان فعاليت هاي امروز اين سازمان بيش از هر نهاد ديگر بين المللي مورد انتظار مردم جهان براي تحقق
خواسته هاي خود بوده است.
گستره و ميزان فعاليتهاي امروز سازمان احتماال در ذهن مؤسسان آن نمي گنجيده است .زيرا در حاليكه در طول
موجوديت خود پاي بند به منشور ملل متحد بوده ،اما در عمل به طور مستمر تشكيالت جديدي را براي انواع فعاليتهاي
مورد نياز به وجود آورده است .هم اکنون به موازات گسترش فعاليت هاي سازمان ملل متحد يک ذخيره عظيم اطالعاتي
و پژوهشي حاصل کوشش هزاران متخصص در زمينه هاي مختلف پديده آمده است و صدها تشكل در زمينه هاي فعاليت
ملل متحد در همه نقاط دنيا بوجود آمده اند که با اعتقاد به منشور سازمان ملل متحد در جهت شناسايي ،طرفداري و
آموزش و پژوهش پيرامون موضوعات مربوط به سازمان به طور مستمر کار مي کنند.
مركز سازمان ملل متحد در نيویورک است اما در آدیس آبابا ،بانکوگ ،بيروت ،ژنو ،نایروبي ،سانتياگو
و وین حضور ،و در سراسر جهان نيز دفتر دارد .سازمان ملل متحد در حال حاضر  51عمليات صلح در چهار قاره
در دست اجرا دارد .خدمت به آرمان صلح در دنيايي خشن کاري خطرناک است .صدها مرد و زن شجاع از زمان تاسيس
سازمان ملل متحد زندگي خود را در راه خدمت به آن ايثار کرده

اند.

در سال  ،5491مجمع عمومي شرح وظايف مرکز اطالعات سازمان ملل متحد که تحت نظر اداره اطالعات همگاني ملل
متحد وابسته به دبيرخانه سازمان ملل متحد فعاليت مينمايند را مشخص نمود .طي قطعنامه شماره ( 51 )5مورخ 51
فوريه  5491مصوب نخستين اجالس مجمع عمومي که منجر به تاسيس اداره اطالعات همگاني ( )DPIشد ،اعالم
گرديد" :سازمان ملل متحد نميتواند به اهدافي كه براي آن به وجود آمده دست یابد
مگر اینکه مردم جهان به گونه اي كامل از آن اهداف و فعاليتها آگاه شوند .بنابراين از اداره اطالعات
همگاني خواسته شد شعباتي در سراسر جهان تاسيس کند "تا از اين راه اطمينان حاصل شود مردم در سراسر دنيا
اطالعات کاملي درباره سازمان ملل متحد دريافت دارند".
مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران بخشي از شبكه جهاني مراکز اطالعات ،خدمات اطالعات و دفترهاي
اطالعات سازمان ملل است که ستاد اين سازمان بين المللي را با مردم سراسر جهان مرتبط مي سازد .اين دفترهاي محلي
اداره اطالعات همگاني که در بيش از  16کشور جهان قرار دارند ،به جوامع محلي کمک مي کنند تا اطالعات روز آمد
درباره سازمان و فعاليت هاي آن کسب کنند .مراکز اطالعات سازمان ملل منبع اصلي ارائه اطالعات درباره نظام سازمان
ملل هستند و به عنوان رابطي فعال بين سازمان و رسانههاي محلي ،موسسات آموزشي و سازمانهاي
دولتي و غير دولتي ،اطالعات روزآمد درباره اهداف و فعاليتهاي سازمان ملل در زمينههاي سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي ،علمي و امور انسان دوستانه به طيف وسيعي از متقاضيان ارائه مينمایند.

هنگامي که اداره اطالعات همگاني شروع به اجراي قطعنامه مجمع عمومي کرد ،ايران به عنوان يكي از اعضاي موسس
سازمان ملل ،بين نخستين کشورهايي بود که مرکز اطالعات در سال  5416در آن تاسيس يافت و فعاليتهاي خود را چند
ماه بعد از تاسيس آغاز کرد ولي کار مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران در سال  5496به حال تعليق درآمد و
مجددا در سال  5445آغاز به کار کرد و پس از ورود نخستين رئيس آن بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،در  5449به
شكل کامل فعال شد.
فعاليت کا مل مرکز اطالعات سازمان ملل با همكاري صميمانه و حمايت جدي دولت جمهوري اسالمي ايران صورت
پذيرفته است ،زيرا اين فعاليتها بر آموزش و اشاعه اطالعات متمرکزند .به عنوان صداي سازمان ملل متحد در ايران،
مرکز اطالعات سازمان ملل در تهران توجه مردم ايران را به مسائل جهاني جلب مينمايد.
مراكز اطالعات سازمان ملل متحد ميتوانند خدمات گوناگوني به كشورهاي عضو ارائه دهند كه
منعکس كننده فعاليتهاي اصلي اداره اطالعات همگاني است و شامل مسائل بنيادي ،پروژههاي
اصلي ،ماموریتها و خدمات ویژه به كارگزاري هاي تخصصي و نظام ملل متحد است.
مرکز اطالعات سازمان ملل در تهران به وسيله ابزارهاي مدرن ارتباطي با ستاد ملل متحد در نيويورک ارتباط دارد و
روزمره خالصه گزارش فعاليتهاي ملل متحد در مقر آن و سراسر جهان را دريافت مي دارد .از اطالعاتي که دريافت
ميشود ،اطالعيههاي مطبوعاتي در زمينههايي که بيشتر مورد توجه ايران است تهيه شده و به رسانههاي ديداري و
شنيداري و جرايد مخابره مي گردد.
از فعاليت هاي ديگر اين مرکز مي توان به برقراري ارتباط با مردم و مطلع کردن آنان از نقش ملل متحد درباره موضوعات
مورد عالقه ايشان ،اشاره کرد و البته در اين زمينه اولويت به رسانه ها ،مراکز آموزشي و سازمان هاي دولتي و غير دولتي
داده مي شود .مرکز پاره اي از انتشارات ملل متحد را به رايگان به مراکز آموزشي ارسال مي دارد و همچنين در نمايشگاه
هاي کتاب و بين عالقه مندان پخش مي کند .مرکز اطالعات سازمان ملل در ارديبهشت  5141براي دهمين بار در
نمايشگاه بين المللي کتاب تهران حضور يافت و منابع انتشاراتي سازمان ملل را بين گروه بي شماري از بازديدکنندگان
توزيع نمود و درباره اين سازمان جهاني به اطالع رساني پرداخت.
کوفي عنان ،دبيرکل اسبق سازمان ملل متحد در پيامي در مورد اهداف توسعه هزاره چنين گفته است :هشت هدف
توسعه هزاره (ريشه کني گرسنگي و فقر شديد ،محقق ساختن آموزش ابتدايي همگاني ،ارتقاي برابري جنسيتي
وتوانمند سازي زنان ،کاهش ميزان مرگ و مير کودکان ،بهبود بهداشت مادران ،مبارزه با گسترش بيماري ايدز و ويروس
آن ،ماالريا و ساير بيماري ها ،حصول اطمينان از پايداري محيط زيست ،ايجاد مشارکتي جهاني براي توسعه)که گستره اي
از به نصف رسانيدن فقر مطلق تا توقف گسترش بيماري ايدز و ويروس آن و ارائه آموزش ابتدايي در سطح جهاني ،همگي
تا سال  1651را در برمي گيرد از سندي برگرفته شده که مورد توافق تمامي کشورهاي جهان و تمامي نهاد هاي
توسعه اي راهبردي جهان واقع گشته است .اين اهداف موجب برانگيختن تالش هاي بي سابقه در رويارويي با نيازهاي
فقيرترين مردم جهان گشته اند" .براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در سراسر جهان و در هر كشور
فرصت داریم ،به شرط اینکه مانند هميشه عزم خود را جزم كنيم .نمي توانيم يک شبه برنده شويم .موفقيت
مستلزم اقدام مستمردر طول تمامي دهه از هم اکنون تا تاريخ تعيين شده است .تربيت معلمان ،پرستاران و مهندسان؛

ساختن جاده ها ،مدارس و بيمارستان ها؛ رشد دادن کسب و کارهاي کوچک و بزرگ که توانايي ايجاد شغل را داشته و
درآمد زا باشند ،نيازمند زمان است .بنابراين بايد از همين حاال آغاز کنيم .و بايد طي چند سال آتي کمک هاي توسعه اي
جهاني را بيش از دو برابر نمائيم .اينها حداقل اقداماتي است که در کمک به دستيابي به اهداف بايد انجام شود".
به اطالع مي رساند كه اداره اطالعات همگاني ملل متحد ) (DPIخواستار همکاري سازمان هاي غير
دولتي سراسر جهان است .لذا همكاري کليه انجمن هاي علمي با سازمان مذکور در راستاي نيل به اهداف آن و
همچنين برگزاري مناسبتهاي جهاني و عضويت در آن موجب ارتقاي جايگاه بين المللي انجمن ها مي شود.

