Структура ООН
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Структурно Організація Об'єднаних Націй
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основних органів: 1. Генеральної Асамблеї ООН;
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Чотири з п'яти основних органів ООН
знаходяться, в основному,

в

Організації

Об'єднаних

льної Ради (ЕКОСОР)
ООН;

4. Секретаріату ООН;
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них Націй, можна назвати підписання декларації прав людини, яка з'явилася в грудні 1948
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Інші установи ООН, розташовані по всьому світу.

пів Статуту Організації, робить суттєвий
вклад у її діяльність у сферах підтримання
міжнародного миру та безпеки, роззброєння,
економічного та соціального розвитку, захисту прав людини, зміцнення міжнародного
права тощо.
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Об'єднаних Націй (День ООН).
Цей день є річницею з моменту прийняття Статуту ООН — документу, який
описує всі цілі та напрями в роботі Організації Об'єднаних Націй.
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позбавити прийдешні покоління

нещасть війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе, і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок і в рівність прав

У ст. 1 Статуту ООН визначено,
що основними цілями ООН є:

у Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних
Націй після Другої світової війни представниками 51 країни, що були прихильниками курсу
на підтримку миру й безпеки в усьому світі, ро-

• підтримання миру і безпеки за
допомогою колективних заходів

звиток дружніх відносин між країнами й надан-
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ня сприяння соціальному прогресу, поліпшення

грози миру і придушення актів

умов життя й поліпшення справ в сфері прав
людини. Її унікальний характер і покладені

агресії чи інших порушень миру;

Статутом повноваження дають Організації мо-

• розвиток дружніх відносин між

жливість здійснювати діяльність по широкому

націями;

ряді питань, будучи для своїх 193 державчленів форумом, що дозволяє їм через Генера-

• здійснення міжнародного спів-

льну Асамблею, Раду Безпеки, Економічну і

робітництва в розв'язанні міжна-
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Соціальну Раду й інші органи й ко-

метою діяльності
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тримання і зміцнення миру і
міжнародної без-

Членами ООН можуть бути всі миролюбні
держави, які беруть на себе зобов'язання

більших та малих націй, та створити умови,

пеки та розвиток

дотримуватися статуту і, на думку ООН,

за яких можуть дотримуватися справедли-

співробітництва

можуть і прагнуть ці зобов'язання виконува-

вість і повага до зобов’язань..»

між державами

ти. Нових членів приймає Генеральна Асам-

світу.

родних проблем економічного,
соціального, культурного і гуманітарного характеру;
• бути центром для погодження
дій націй у досягненні цих цілей.

блея за рекомендацією Ради Безпеки.

Склад Організації Об'єднаних націй—193 держави

