
،

،

پژوھش و آموزش

موسسه پژوهشی خلع سالح ملل متحد 

موسسه آموزش و پژوھش ملل متحد 

کالج کارکنان نظام ملل متحد 

دانشگاه ملل متحد        

صندوق ها و برنامه ها       سایر نھادها

ملل متحد برنامه توسعه

•  صندوق توسعه رسمایه ملل متحد 

داوطلبان ملل متحد•   

برنامه محیط زیست ملل متحد  ۸ 

متحد  صندوق جمعیت ملل 

برنامه اسکان برش ملل متحد۸ 

کودکان ملل متحد صندوق 

برنامه جھانی غذا 

نھادهای فرعی

کمیته های اصلی و دیگر کمیته های اجالسی 

خلع سالح         کمیسیون

شورای حقوق برش    

حقوق بین امللل کمیسیون

کمیته های دامئی و نھادهای ویژه 

مرکز بین املللی تجارت١

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد١ , ٨ 

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان ١

دفرت ملل متحد برای خدمات طرح ها

کارگزاری کار و امداد ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک ١

نهاد ملل متحد برای برابری جنسیتی و توامنند سازی زنان ١

نھادهای اصلی 
سازمان ملل متحد

شورای امنیت

شورای اقتصادی و 
اجتامعی      

دبیرخانه

دیوان بین املللی  
دادگسرتی

شورای قیمومت٦

مجمع عمومی

دادگاه بین املللی دادگسرتی برای یوگوسالوی سابق 

ساز و کار برای دادگاه های بین املللی کیفری   

کمیته کارکنان نظامی

عملیات حفظ صلح و هیات های سیاسی

 کمیته های تحریم (ویژه)

کمیته های دامئی و نهادهای ویژه

نھادهای فرعی

کمیته ها ی ضد تروریسم  
دادگاه بین املللی دادگسرتی برای روندا

کمیسیون های منطقه ای 8

آفریقا   کمیسیون اقتصادی

کمیسیون اقتصادی اروپا  

کمیسیون اقتصادی آمریکای التین و حوزه کارائیب 

کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و منطقه اقیانوس آرام 

کمیسیون اقتصادی و اجتامعی غرب آسیا 

       سایر نهادها
سیاست های توسعه ای کمیته

اداری کمیته کارشناسان در امور

سازمانهای غیردولتی   کمیته

مجمع دا مئی در امور بومیان

برنامه مشرتک ملل متحد در زمینه اچ آی وی/ ایدز

گروه کارشناسان ملل متحد در مورد نام های جغرافیایی

  پژوهش و آموزش     

موسسه پژوهشی بین منطقه ای ملل متحد در زمینه جرم و عدالت 

موسسه پژوهشی ملل متحد برای توسعه اجتامعی

کمیسیون های کارکردی

عدالت کیفری و پیشگیری از جرم 

مخدر           مواد 

جمعیت و توسعه

علوم و فناوری برای توسعه توسعه 

عی اجتام

آمار   

مقام زن  کمیسیون

نهاد ملل متحد در امور جنگل ها  

عالی حقوق برش ملل متحد  کمیساریای

دفرت خدمات نظارت داخلی 

امور حقوقی دفرت

آفریقا دفرت مشاور ویژه در امور 

دفرت حمايت از عمليات نهادینه سازی صلح    

دفرت مناینده ویژه دبیرکل در امور كودكان و مخاصامت مسلحانه 

دفرت مناینده ویژه دبیرکل پیرامون خشونت جنسی در مخاصامت 

اداره كاهش خطر باليای طبیعی ملل متحد                 

اداره امور خلع سالح ملل متحد

دفرت مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد١

ملل متحد در ژنو دفرت

دفرت مناینده عالی کشورهای کمرت توسعه یافته، کشور های در حال توسعه 
دسرتسی به دریا و کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره ای  فاقد

ملل متحد در نايروبی  دفرت

دفرت مشارکتهای ملل متحد ٢

دفرت ملل متحد در وين

اجرایی دبیرکل دفرت 

عی اداره امور اقتصادی و اجتام

پشتیبانی عملیات     اداره

اداره مجمع عمومی و مديريت کنفرانس 

اداره مديريت

اداره امور سياسی  

اداره اطالعات همگانی 

اداره عمليات حفظ صلح

اداره امور ایمنی و حراست ملل متحد         

دفرت هامهنگی امور برشدوستانه

دفرتها و اداره ها ٩ 

سازمان های مرتبط

کمیسیون مقدماتی برای سازمان معاھده منع جامع آزمایش های هسته ای 

اتمی آژانس بین املللی انرژی 

کیفری  دیوان بین املللی 
سازمان بین املللی مهاجرت ١

بین املللی بسرت دریاها مرجع 

بین املللی حقوق دریاها دادگاه 

سازمان منع سالحهای شیمیایی٣ 

سازمان تجارت جهانی١,٤ 

نهاد فرعی مشورتی

کمیسیون نهادینه سازی صلح

نھاد عالی رتبه سیاسی برای توسعه 

پایدار

کارگزاری های تخصصی 5 ،1

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد

سازمان بین املللی هوانوردی کشوری

ی صندوق بین املللی توسعه کشاورز

املللی کار سازمان بین

صندوق بین املللی پول

سازمان بین املللی دریانوردی

اتحادیه بین املللی مخابرات

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

توسعه صنعتی ملل متحد   سازمان

گردشگری  سازمان جهانی

جهانی پست  اتحادیه

جهانی بهداشت  سازمان

سازمان جهانی مالکیت معنوی 

جهانی هواشناسی   سازمان

گروه بانک جهانی٧  

 عه

بانک بین املللی بازسازی و توسعه 

انجمن بین املللی توسعه 

موسسه بین املللی مالیه •

•

یادداشت ها: 

هنگی ۱ متامی اعضای هیئت مدیران اجرایی نظام ملل متحد در امور هام
ارتباط با بنياد ملل متحد است. 2  دفرت مشارکت های ملل متحد، کانون هامهنگی ملل متحد در 

و سازمان منع سالح های شيميایی به شورای امنيت و مجمع عمومی گزارش می دهند 3  آژانس بین املللی انرژی امتی 

٤ سازمان جهانی تجارت وظيفه ای برای گزارش دهی به مجمع عمومی ندارد، اما به صورت موردی، از جمله در موضوعات مالیه و توسعه، به کار مجمع عمومی و 
شورای اقتصادی و اجتامعی کمک می کند.  

5  کارگزاری های تخصصی، سازمان های مستقلی هستند كه كار آنها به وسیله شورای اقتصادی و اجتامعی )در سطح بین دولتی( و هیات مديران اجرایی )در سطح 

می شود. بین دبیرخانه ای( هامهنگ 

6 شورای قیمومت از اول نوامرب  ١٩٩٤ فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده است. پاالئو اول اکترب   ۱۹۹۴به عنوان آخرین رسزمین تحت قیمومت سازمان ملل 

متحد به استقالل رسید. 

7  طبق مواد ۵۷ و٦٣  منشور ملل متحد، مرکز بین املللی حل دعاوی رسمایه گذاری و آژانس چند جانبه تضمین رسمایه گذاری، کارگزاری تخصصی محسوب منی شوند، 

اما بخشی از گروه بانک جهانی هستند.

دبیرخانه های این نهادها بخشی از دبیرخانه ملل متحد هستند. 8 

. ام دفرتها و نهادهای نظام ملل متحد را شامل  منیشود این منودار بازتابی از ساختار کارکردی نظام ملل متحد است و تنها برای اطالع رسانی است. این منودار ت

٩  دبیرخانه همچنین شامل اداره های زیر است: اداره اخالقیات، دفرت خدمات  میانجیگری و بازرسی ویژه ملل متحد، اداره اجرای عدالت و اداره ورزش برای صلح و توسعه.

نظام ملل متحد
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