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ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘരന 

ആമുഖം 
 

ഇത ്1945 ഒക്ട്രാബർ 24-ന ്സ്ഥാപിതമായ ഒരു അന്താരാഷ്്്ര സംഘരനയാണ.് 20-ആം 

നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ രണ്ടാമത്തെ വിവിധ ാധേശ്യ അന്താരാഷ്്്ര സംഘരനയാണ ്

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (യുഎൻ). 

അതിനത്്തെ മുൻഗാമിയായ ലീഗട ഓഫട ്നഷ്ൻസട 1919-ൽ വെർസസൽസട ഉരമ്പരി 

്പകാരം സൃഷ്ടിക്കത്തെരുകയും 1946-ൽ പിരിച്ചുവിരത്തെരുകയും ത്തെയ്തു. 

നയൂ്യാർക്കട സിറ്റി ആസ്ഥാനമായി ്പവർെിക്കുന്ന യുഎന്നിന ്ജനീവ, വിയന്ന, ത്തനയ്

ധൊബി എന്നിവിരങ്ങളിലും ്പാധേശ്ിക ഓഫീസുകളുണ്്ട. 

അറബി, സൈനീസട, ഇംഗ്ലീഷ്ട, ്ഫഞ്ചട, റഷ്യൻ, സ്പാനിഷ്ട എന്നിവയാണ ്ഇതിനത്്തെ 

ഔധേയാഗിക ഭാഷ്കൾ. 

സമാ ാനവും സുരക്ഷിതതവവും നിലനിർെുന്നതിനു പുെധമ, , തുലയാവകാശ്ങ്ങൾ 

ഉെൊക്കുക  ജനങ്ങളുത്തര സവയം നിർണ്ണയെിനത്്തെയും തതവങ്ങധളാരുള്ള ആേരവിനത്്തെ 

അരിസ്ഥാനെിൽ രാജയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃേബന്ധം വികസിെിക്കുക ; അന്താരാഷ്്്ര 

സാമ്പെിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, മാനുഷ്ിക ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന ്

ധലാകത്തമമ്പാരുമുള്ള സഹകരണം കകവരിക്കുക; മനുഷ്യാവകാശ്ങ്ങത്തള 

ബഹുമാനിക്കുകയും ധ്പാത്സാഹിെിക്കുകയും ത്തെയ്യുക എന്നിവത്തയല്ാം യു. എന്നിനത്്തെ 

ലക്ഷയങ്ങളാണ.് 

യുഎന്നിനത്്തെ പല ്പ ാന അവയവങ്ങളും അനുബന്ധ ഏജൻസികളും നൂറ്റാണ്ടിനത്്തെ 

തുരക്കെിൽ സ്ഥാപിതമായ ലീഗ ്ഓഫ ്ധനഷ്ൻസ്സിനത്്തെ സമാന ഘരനകളിൽ നിന്നാണ ്

സവീകരിച്ചത.് എന്നിരുന്നാലും, െില കാരയങ്ങളിൽ, യുഎൻ വളത്തര വയതയസ്തമായ ഒരു 

സംഘരന രൂപീകരിച്ചു, ്പധതയകിച്ചും അന്താരാഷ്്്ര സമാ ാനവും സുരക്ഷയും 

നിലനിർെുകത്തയന്ന ലക്ഷയവും സാമ്പെികവും സാമൂഹികവുമായ വികസനെിനുള്ള 

്പതിബദ്ധതയുമായി ബന്ധത്തെട്ട.് 

 

ൈരി്രെും െിക്സനെും 
 

രണ്ടാം ധലാകമഹായുദ്ധെിനുധശ്ഷ്ം യാൾട്ട ്ക്ാൺഫറൻസട ്പകാരം 1945-ൽ 

സ്ഥാപിതമായ, അന്താരാഷ്്്ര സമാ ാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർെുന്നതിനും രാജയങ്ങൾ 

തമ്മിലുള്ള സൗഹൃേബന്ധം വികസിെിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക പുധരാഗതി, ത്തമച്ചത്തെട്ട 

ജീവിത നിലവാരം, മനുഷ്യാവകാശ്ങ്ങൾ എന്നിവ ധ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനും 

്പതിജ്ഞാബദ്ധരായ ഒരു അന്താരാഷ്്്ര സംഘരനയാണ ്ഐകയരാഷ്്്രസഭ. 

അതിനത്്തെ അതുലയമായ അന്താരാഷ്്്ര സവഭാവവും അതിനത്്തെ സ്ഥാപക ൊർട്ടെിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായ അ ികാരങ്ങളും കാരണം, ഓർഗകനധസഷ്ന ്വിശ്ാലമായ വിഷ്യങ്ങളിൽ 

നരപരിത്തയരുക്കാനും അതിനത്്തെ 193 അംഗരാജയങ്ങൾക്ക ്അവരുത്തര അഭി്പായങ്ങൾ 

്പകരിെിക്കാൻ ഒരു ധഫാെം നൽകാനും കഴിയും. 
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യുഎന്നിനടവറ ്രധാന സ്ഥാരനങ്ങൾ 
 

ജനെൽ അസംബ്ലി, ത്തസകയൂരിറ്റി കൗൺസിൽ, ഇക്കധണാമിക് ആൻഡ് ധസാഷ്യൽ 

കൗൺസിൽ, ്രസ്റ്റിഷ്ിെ ്കൗൺസിൽ, ഇന്െർനാഷ്ണൽ ധകാർട്ട ്ഓഫ ്ജസ്റ്റിസ,് യുഎൻ 

ത്തസ്കധട്ടെിയറ്റ ്എന്നിവയാണ ്ഐകയരാഷ്്്രസഭയുത്തര ്പ ാന സ്ഥാപനങ്ങൾ. 1945 ൽ 

ഓർഗകനധസഷ്ൻ സ്ഥാപിതമായധൊൾ എല്ാം യുഎൻ ൊർട്ടെിന ്കീഴിലാണ് 

സ്ഥാപിതമായത.് 

ജനറൽ അസംബ്ലി  
 

ഐകയരാഷ്്്രസഭയുത്തര ്പ ാന ആധലാെനാ, നയരൂപീകരണ, ്പതിനി ി അവയവമാണ ്

ജനെൽ അസംബ്ലി. യുഎന്നിത്തല എല്ാ 193 അംഗരാജയങ്ങളും ജനെൽ അസംബ്ലിയിൽ 

്പതിനി ീകരിക്കുന്നു, ഇത ്സാർവ്തിക ്പാതിനി യമുള്ള ഏക യുഎൻ ധബാഡിയായി 

മാെുന്നു.എല്ാ വർഷ്വും, ത്തസപ്റ്റംബെിൽ, നയൂധയാർക്കിത്തല ജനെൽ അസംബ്ലി ഹാളിൽ 

വാർഷ്ിക ജനെൽ അസംബ്ലി ത്തസഷ്നും ത്തപാതു സംവാേെിനുമായി സമ്പൂർണ്ണ യുഎൻ 

അംഗതവവും ഒെുധെരുന്നു, അതിൽ നിരവ ി രാഷ്്്രെലവന്മാർ പത്തെരുക്കുകയും 

അഭിസംധബാ ന ത്തെയ്യുകയും ത്തെയ്യുന്നു.സമാ ാനവും സുരക്ഷയും, പുതിയ അംഗങ്ങളുത്തര 

്പധവശ്നം, ബജറ്്റ വിഷ്യങ്ങൾ തുരങ്ങിയ സു്പ ാന ധൊേയങ്ങളിത്തല തീരുമാനങ്ങൾക്ക ്

ജനെൽ അസംബ്ലിയുത്തര മൂന്നിൽ രണ്്ട ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമാണ.് മറ്റ ്ധൊേയങ്ങളുത്തര 

തീരുമാനങ്ങൾ ധകവല ഭൂരിപക്ഷെിലാണ.്ജനെൽ അസംബ്ലി, ഓധരാ വർഷ്വും ഒരു GA 

്പസിഡനെ്ിത്തന ഒരു വർഷ്ത്തെ ഓഫീസ ്കാലാവ ിക്കായി തിരത്തെരുക്കുന്നു. 

 

സുരക്ഷാ ക്ൗൺസിൽ 
 

അന്താരാഷ്്്ര സമാ ാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർെുന്നതിന ്യുഎൻ ൊർട്ടെിന ്കീഴിൽ 

സുരക്ഷാ കൗൺസിലിന ്്പാഥമിക ഉെരവാേിെമുണ്്ട. ഇതിന ്15 അംഗങ്ങളുണ്്ട (5 

സ്ഥിരവും 10 സ്ഥിരമല്ാെ അംഗങ്ങളും). അ്മരിക്ക, റഷ്യ, സൈന , ്ഫാൻസട, യു. 

വക്  എന്നിവരാണ് ഐകയ രാഷ്്്രസഭയിത്തല സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ. ഇന്ത്യ യു എന്നിൽ 

സ്ഥിരമല്ാെ അംഗമാണ.്ഓധരാ അംഗെിനും ഒരു ധവാട്ടുണ്്ട. ൊർട്ടർ ്പകാരം, എല്ാ 

അംഗരാജയങ്ങളും കൗൺസിൽ തീരുമാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാ യസ്ഥരാണ.് 

സമാ ാനെിധനാ ആ്കമണെിധനാ ഭീഷ്ണിയുധണ്ടാ എന്ന ്നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ 

സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ധനതൃതവം നൽകുന്നു.ഒരു തർക്കം സമാ ാനപരമായ 

മാർഗങ്ങളിലൂത്തര പരിഹരിക്കാൻ കക്ഷികധളാര ്ആവശ്യത്തെരുകയും ്കമീകരണെിനത്്തെ 

രീതികധളാ ത്തസറ്റിൽത്തമന്െ ്വയവസ്ഥകധളാ ശ്ുപാർശ് ത്തെയ്യുകയും ത്തെയ്യുന്നു.ത്തസകയൂരിറ്റി 

കൗൺസിലിന ്ഒരു ്പസിഡൻസി ഉണ്ട,് അത് എല്ാ മാസവും മാെുന്നു. 

 ത്തസകയൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്ത്തെ കേനംേിന ്പവർെന പരിപാരി 

 സുരക്ഷാ കൗൺസിലിന്ത്തെ അനുബന്ധ അവയവങ്ങൾ 
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സാമ്പത്തിക് സാമൂഹിക് ക്ൗൺസിൽ 
 

സാമ്പെിക, സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക വിഷ്യങ്ങളിൽ ഏധകാപനം, നയ അവധലാകനം, 

നയ സംഭാഷ്ണം, ശ്ുപാർശ്കൾ, അതുധപാത്തല അന്താരാഷ്്്രതലെിൽ അംഗീകരിക്കത്തെട്ട 

വികസന ലക്ഷയങ്ങൾ നരെിലാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ്പ ാന സ്ഥാപനമാണ ്സാമ്പെിക 

സാമൂഹിക കൗൺസിൽ. യുഎൻ സംവി ാനെിനത്്തെയും സാമ്പെിക, സാമൂഹിക, 

പാരിസ്ഥിതിക ധമഖലകളിത്തല അതിനത്്തെ ്പധതയക ഏജൻസികളുത്തരയും 

്പവർെനങ്ങൾക്കുള്ള ധക്ര സംവി ാനമായി ഇത ്്പവർെിക്കുന്നു, സബ്

സിഡിയെികളുത്തരയും വിേഗ്ധരുത്തരയും ധമൽധനാട്ടം വഹിക്കുന്നു.മൂന്ന ്വർഷ്ത്തെ ധരം 

ഓവർലാെുത്തെയ്യുന്നതിന ്ജനെൽ അസംബ്ലി തിരത്തെരുക്കുന്ന 54 അംഗങ്ങളുണ്്ട. 

 

്രസ്റ്റിഷ്ിപ്പട ക്ൗൺസിൽ 
 

ഏഴ ്അംഗരാജയങ്ങളുത്തര ഭരണെിൻ കീഴിലാക്കിയിട്ടുള്ള 11 ്രസ്റ്റ ്ത്തരെിട്ടെികൾക്ക ്

അന്താരാഷ്്്ര ധമൽധനാട്ടം നൽകുന്നതിനും സവയം-ഭരണ്പധേശ്ങ്ങൾ തയ്യാൊക്കുന്നതിന ്

മതിയായ നരപരികൾ കകത്തക്കാള്ളുന്നുത്തണ്ടന്ന ്ഉെെുവരുെുന്നതിനുമായി 1945-ൽ യുഎൻ 

ൊർട്ടർ XIII-ന ്കീഴിൽ ്രസ്റ്റിഷ്ിെ ്കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 1994-ഓത്തര എല്ാ ്രസ്റ്റ ്

ത്തരെിട്ടെികളും സവയം ഭരണധമാ സവാത്ന്തയധമാ ധനരിയിരുന്നു.1994 നവംബർ 1-ന ്്രസ്റ്റിഷ്ിെ് 

കൗൺസിൽ ്പവർെനം നിർെിവച്ചു. 

 

അന്ത്ാരാഷ്ട്ര നീരിനയായ ്ക്ാരരി 
 

ഐകയരാഷ്്്രസഭയുത്തര ്പ ാന ജുഡീഷ്യൽ അവയവമാണ ്അന്താരാഷ്്്ര നീതിനയായ 

ധകാരതി. ധഹഗിത്തല (ത്തനതർലാൻഡ്സ)് പീസ ്പാലസിലാണ ്ഇതിനത്്തെ 

ആസ്ഥാനം.ഐകയരാഷ്്്രസഭയുത്തര ആെ ്്പ ാന അവയവങ്ങളിൽ 

ഒന്നാണിത.്അന്താരാഷ്്്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമർെിക്കുന്ന 

നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും അംഗീകൃത ഐകയരാഷ്്്ര സംഘരനകളും 

്പധതയക ഏജൻസികളും നിർധേശ്ിക്കുന്ന നിയമപരമായ ധൊേയങ്ങളിൽ ഉപധേശ്പരമായ 

അഭി്പായങ്ങൾ നൽകുകയും ത്തെയ്യുക എന്നതാണ ്ധകാരതിയുത്തര ലക്ഷയം. 

 

വസ്ക്്ട്ടറിയറ്റട 
 

ത്തസ്കധട്ടെിയറ്റിൽ ത്തസ്കട്ടെി ജനെലും പതിനായിരക്കണക്കിന ്അന്താരാഷ്ടര് യുഎൻ സ്റ്റാഫ ്

അംഗങ്ങളും ഉൾത്തെരുന്നു, അവർ ജനെൽ അസംബ്ലിയും ഓർഗകനധസഷ്നത്്തെ മറ്റ ്്പ ാന 

ധബാഡികളും അനുശ്ാസിക്കുന്ന ്പകാരം യുഎന്നിനത്്തെ കേനംേിന ്പവർെനങ്ങൾ 

നിർവഹിക്കുന്നു. ത്തസകയൂരിറ്റി കൗൺസിലിനത്്തെ ശ്ുപാർശ് ്പകാരം ജനെൽ അസംബ്ലി 

നിയമിക്കുന്ന സംഘരനയുത്തര െീഫ ്അഡ്മിനിസ്ധ്രറ്റീവ ്ഓഫീസൊണ ്ത്തസ്കട്ടെി 

ജനെൽ.ത്തസ്കട്ടെി ജനെൽ ഓർഗകനധസഷ്നത്്തെ ആേർശ്ങ്ങളുത്തര ്പതീകമാണ്, കൂരാത്തത 

ധലാകെിത്തല എല്ാ ജനങ്ങൾക്കും, ്പധതയകിച്ച ്േരി്േർക്കും േുർബലർക്കും ധവണ്ടിയുള്ള 

വക്താവാണ്. 

ധപാർച്ചുഗീസ്സുകാരനായ അനട്റാണി്യാ ഗുവട്ടറസ്സാണട നിലവിത്തല യു. എൻ  ത്തസ്കട്ടെി 

ജനെൽ. 
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