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GENERAL  
ASSEMBLY

SECURITY 
COUNCIL

TRUSTEESHIP 
COUNCIL6

INTERNATIONAL 
COURT OF JUSTICE

SECRETARIAT

ECONOMIC AND 
SOCIAL COUNCIL

Notes: 
1 Members of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB).

2 UN Office for Partnerships (UNOP) is the UN’s focal point vis-a-vis the United Nations Foundation, Inc.

3  IAEA and OPCW report to the Security Council and the General Assembly (GA). 

4  WTO has no reporting obligation to the GA, but contributes on an ad hoc basis to GA and Economic and 

Social Council (ECOSOC) work on, inter alia, finance and development issues.

5  Specialized agencies are autonomous organizations whose work is coordinated through ECOSOC (inter-

governmental level) and CEB (inter-secretariat level). 

6  The Trusteeship Council suspended operation on 1 November 1994, as on 1 October 1994 Palau, the last 

United Nations Trust Territory, became independent.

7  International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and Multilateral Investment Guarantee 

Agency (MIGA) are not specialized agencies in accordance with Articles 57 and 63 of the Charter, but are 

part of the World Bank Group. 

8  The secretariats of these organs are part of the UN Secretariat.  

9  The Secretariat also includes the following offices: The Ethics Office, United Nations Ombudsman and 

Mediation Services, Office of Administration of Justice and the Office on Sport for Development and Peace 

This Chart is a reflection of the functional organization of the United Nations System and for informational 
purposes only. It does not include all offices or entities of the United Nations System.
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 Regional Commissions8

ECA Economic Commission for Africa

ECE Economic Commission for Europe

ECLAC Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean

ESCAP Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific

ESCWA Economic and Social Commission for 
Western Asia

  Research and Training 

UNIDIR United Nations Institute for 
Disarmament Research

UNITAR United Nations Institute for 
Training and Research

UNSSC United Nations System Staff 
College

UNU United Nations University

 Other Entities

ITC International Trade Centre (UN/WTO)

UNCTAD1,8 United Nations Conference on Trade 
and Development

UNHCR1 Office of the United Nations  
High Commissioner for Refugees

UNOPS1 United Nations Office for  
Project Services

UNRWA1 United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East

UN-Women1 United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women

 Funds and Programmes1

UNDP United Nations Development Programme

• UNCDF United Nations Capital Development 
Fund

• UNV United Nations Volunteers

UNEP8 United Nations Environment Programme

UNFPA United Nations Population Fund

UN-Habitat8 United Nations Human Settlements 
Programme

UNICEF United Nations Children’s Fund

WFP World Food Programme (UN/FAO)

 Subsidiary Organs

• Main Committees

• Disarmament Commission

• Human Rights Council

• International Law Commission

• Joint Inspection Unit (JIU)

• Standing committees and  
ad hoc bodies

• International Residual Mechanism for 
Criminal Tribunals

• Military Staff Committee

• Peacekeeping operations and political missions

• Sanctions committees (ad hoc)

• Standing committees and ad hoc bodies

UNISDR United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction

UNODC1 United Nations Office on Drugs and Crime

UNOG United Nations Office at Geneva

UN-OHRLLS Office of the High Representative 
for the Least Developed Countries, Landlocked 
Developing Countries and Small Island 
Developing States 

UNON United Nations Office at Nairobi

UNOP2 United Nations Office for Partnerships

UNOV United Nations Office at Vienna
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  Departments and Offices9

EOSG Executive Office of the 
Secretary-General

DESA Department of Economic and  
Social Affairs

DFS Department of Field Support

DGACM Department for General Assembly 
and Conference Management

DM Department of Management

DPA Department of Political Affairs

DPI Department of Public Information

DPKO Department of Peacekeeping 
Operations

DSS Department of Safety and Security

OCHA Office for the Coordination of  
Humanitarian Affairs

ODA Office for Disarmament Affairs

OHCHR Office of the United Nations  
High Commissioner for Human Rights

OIOS Office of Internal Oversight Services

OLA Office of Legal Affairs

OSAA Office of the Special Adviser on Africa

PBSO Peacebuilding Support Office 

SRSG/CAAC Office of the Special 
Representative of the Secretary-General 
for Children and Armed Conflict

SRSG/SVC Office of the Special 
Representative of the Secretary-General 
on Sexual Violence in Conflict

SRSG/VAC Office of the Special 
Representative of the Secretary-General 
on Violence Against Children

 Functional Commissions

• Crime Prevention and Criminal Justice

• Narcotic Drugs

• Population and Development

• Science and Technology for Development

• Social Development

• Statistics

• Status of Women

• United Nations Forum on Forests

 Other Bodies

• Committee for Development Policy

• Committee of Experts on Public Administration

• Committee on Non-Governmental Organizations

• Permanent Forum on Indigenous Issues 

UNAIDS Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS

UNGEGN United Nations Group of Experts on 
Geographical Names

 Research and Training

UNICRI United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute

UNRISD United Nations Research Institute for 
Social Development

 Specialized Agencies 1, 5

FAO Food and Agriculture Organization of 
the United Nations

ICAO International Civil Aviation  
Organization

IFAD International Fund for  
Agricultural Development

ILO International Labour Organization

IMF International Monetary Fund

IMO International Maritime Organization

ITU International Telecommunication Union

UNESCO United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization

UNIDO United Nations Industrial 
Development Organization

UNWTO World Tourism Organization

UPU Universal Postal Union

WHO World Health Organization

WIPO World Intellectual Property 
Organization

WMO World Meteorological Organization

WORLD BANK GROUP7

• IBRD International Bank for 
Reconstruction and Development

• IDA International Development 
Association

• IFC International Finance Corporation

 Related Organizations

CTBTO Preparatory Commission Preparatory 
Commission for the Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty Organization

IAEA1, 3 International Atomic Energy Agency

ICC International Criminal Court

IOM1 International Organization for Migration

ISA International Seabed Authority

ITLOS International Tribunal for the Law  
of the Sea

OPCW 3 Organization for the Prohibition of  
Chemical Weapons

WTO1, 4 World Trade Organization

 Subsidiary Organs

• Counter-Terrorism Committee

• International Tribunal for the former  
Yugoslavia (ICTY)

The United Nations System

 Peacebuilding Commission   HLPF High-level political 
forum on sustainable 
development
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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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