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संयुक्त राष्ट्र : MPSC नोट्स 
युनायटेड नेशन्स (UN) ही 1945 मधे्य स्थापन झालेली एक आंतरराष्ट्र ीय संस्था आहे. ती सध्या 193 सदस्य राष्ट्र ांनी बनलेली 

आहे. त्याचे धे्यय आणि कायय त्याच्या संस्थापक चाटयरमधे्य समाणिष्ट् असलेल्या उणिषे्ट् आणि तत्त्ांद्वारे मार्यदशयन केले जाते 

आणि त्याच्या णिणिध अियि आणि णिशेष एजन्सीद्वारे लारू् केले जाते. युनायटेड नेशन्स (UN) ही एक जार्णतक संस्था आहे 

जी राष्ट्र ांमधे्य मैत्रीपूिय संबंध िाढिताना आंतरराष्ट्र ीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्याचे काम करते. ही जर्ातील सिायत मोठी, 

सिायत मान्यताप्राप्त आणि सिायत शक्तिशाली आंतरशासकीय संस्था आहे. 

संयुि राष्ट्र  संघटना हा महत्त्ाचा णिषय आहे. 

संयुक्त राष्ट्र  (United Nations) 

भणिष्यातील जार्णतक स्तरािरील संघषाांना प्रणतबंध करण्याच्या उिेशाने णिनाशकारी णद्वतीय णिश्ियुद्धानंतर UN ची 

स्थापना करण्यात आली. ते अप्रभािी लीर् ऑफ नेशन्सचे उत्तराणधकारी होते. 50 सरकारांच्या प्रणतणनधीचंी 25 एणप्रल 1945 

रोजी सॅन फ्राक्तन्सस्को येथे बैठक झाली, ज्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र ांची सनद काय होईल . सनद 25 

जून 1945 रोजी स्वीकारण्यात आली आणि 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी लारू् झाली. 

संयुक्त राष्ट्र ांची काये (Functions) 

चाटयरनुसार, संघटनेच्या उणिष्ट्ांमधे्य आंतरराष्ट्र ीय शांतता आणि सुरक्षा राखिे, मानिी हक्ांचे संरक्षि करिे, मानितािादी 

मदत देिे, शाश्ित णिकासाला चालना देिे आणि आंतरराष्ट्र ीय कायद्याचे पालन करिे समाणिष्ट् आहे. त्याच्या स्थापनेच्या 

िेळी, यूएनचे 51 सदस्य देश होते; ही संख्या 2011 मधे्य 193 पयांत िाढली, जी जर्ातील बहुसंख्य साियभौम राज्यांचे 

प्रणतणनणधत्व करते. 

संयुक्त राष्ट्र ांची रचना /United Nations Structure 

UN ची रचना पाच प्रमुख अियिांभोिती आहे: 

1. महासभा 

2. संयुि राष्ट्र  सुरक्षा पररषद (UNSC) 

3. आणथयक आणि सामाणजक पररषद (ECOSOC) 

4. आंतरराष्ट्र ीय न्यायालय 

5. यूएन सणचिालय. 

1 नोव्हेंबर 1994 रोजी सहाव्या प्रमुख संस्थेने, टर स्टीणशप कौक्तन्सलने, पलाऊच्या स्वातंत्र्यानंतर, शेिटचा उरलेला UN 

णिश्िस्त प्रदेश कायय स्थणर्त केले. 

संयुक्त राष्ट्र ांची प्रमुख संस्था (Principal Organs of the United Nations) 
Name of the 

Organ 
Primary Function Primary Tasks of the Organ 

संयुि राष्ट्र  

महासभा 

सिय संयुि राष्ट्र  सदस्य 

राष्ट्र ांची णिचारपूियक 

सभा 

• राज्यांना अणनिायय नसलेल्या णशफारशी णकंिा सुरक्षा पररषद 

(UNSC) च्या सूचनांचे णनराकरि करू शकते; 

• UNSC च्या प्रस्तािानंतर निीन सदस्यांच्या प्रिेशािर णनियय 

घेतो; 

• अथयसंकल्प स्वीकारतो; 

• UNSC च्या स्थायी सदस्यांची णनिड; ECOSOC चे सिय सदस्य; 

UN महासणचि (UNSC द्वारे त्यांच्या/णतच्या प्रस्तािाचे 
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अनुसरि करून); आणि आंतरराष्ट्र ीय न्यायालयाचे (ICJ) पंधरा 

न्यायाधीश. प्रते्यक देशाला एक मत आहे. 

यूएन सणचिालय UN चे प्रशासकीय अंर् • इतर UN संस्थांना प्रशासकीयररत्या समथयन देते (उदाहरिाथय, 

पररषदांच्या संघटनेत, अहिालांचे लेखन आणि अथयसंकल्प 

तयार करण्याचा अभ्यास); 

• त्याचे अध्यक्ष – यूएनचे सरचचटणीस – महासभेद्वारे पाच 

िषाांच्या आदेशासाठी णनिडले जातात आणि ते यूएनचे प्रमुख 

प्रणतणनधी आहेत. 

आंतरराष्ट्र ीय 

न्यायालय 

आंतरराष्ट्र ीय कायद्याचे 

साियणत्रक न्यायालय 

• त्याच्या अणधकारके्षत्राला मान्यता देिार् या राज्यांमधील 

णििादांचे णनराकरि करते; 

• कायदेशीर मते जारी करते; 

• सापेक्ष बहुमताने णनियय देते. त्याचे पंधरा न्यायाधीश यूएन 

जनरल असेंब्लीद्वारे नऊ िषाांसाठी णनिडले जातात. 

संयुि राष्ट्र  सुरक्षा 

पररषद 

आंतरराष्ट्र ीय सुरक्षा 

समस्यांचे मध्यस्थ 

करते 

• आंतरराष्ट्र ीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी जबाबदार; 

• सिीचे ठराि स्वीकारू शकतात; 

• पंधरा सदस्य आहेत: वे्हटो पॉिर असलेले पाच स्थायी सदस्य 

आणि दहा णनिडून आलेले अ-स्थायी सदस्य (टमय - दोन िषे) 

यूएन आणथयक 

आणि सामाणजक 

पररषद 

जार्णतक आणथयक 

आणि सामाणजक 

घडामोडीसंाठी 

• आणथयक आणि सामाणजक बाबीशंी संबंणधत राज्यांमधील 

सहकायायसाठी जबाबदार; 

• UN च्या असंख्य णिशेष एजन्सीमंधील सहकायायचे समन्वय 

साधते; 

• 54 सदस्य आहेत, ज्यांना तीन िषाांच्या कायायदेशासाठी 

सियसाधारि सभेने णनिडले आहे. 

यूएन टर स्टीणशप 

कौक्तन्सल 

टर स्ट टेररटरी प्रशाणसत 

करण्यासाठी (आता 

णिसणजयत) 

• मूळतः  पूिीच्या िसाहती मालमत्ता व्यिस्थाणपत करण्यासाठी 

णडझाइन केले होते. 

• 1994 पासून णनक्तिय आहे, जेव्हा पलाऊ, शेिटचा णिश्िास 

प्रदेश, स्वातंत्र्य णमळाले. 

UN च्या चिशेष एजन्सी काय आहेत? 

यूएन चाटयरमधे्य असे नमूद केले आहे की युनायटेड नेशन्सचे प्रते्यक प्राथणमक अियि आपली कतयवे्य पार पाडण्यासाठी 

णिणिध णिशेष एजन्सी स्थापन करू शकतात. UN च्या 17 णिशेष एजन्सी आहेत. ते खालील तक्त्यामधे्य नमूद केले आहेत: 

युनायटेड नेशन्स से्पशलाइज्ड एजन्सीज 

एजन्सी संके्षप मुख्यालय स्थापना िषष 

अन्न आणि कृषी संघटना FAO रोम, इटली 1945 
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आंतरराष्ट्र ीय दूरसंचार संघ आयटीयू णजणनव्हा, क्तस्वत्झलां ड 1865 (1947 मधे्य UN मधे्य 

सामील झाले) 

कृषी णिकासासाठी आंतरराष्ट्र ीय णनधी IFAD रोम, इटली 1977 

आंतरराष्ट्र ीय कामर्ार संघटना ILO णजणनव्हा, क्तस्वत्झलां ड 1946 

आंतरराष्ट्र ीय सार्री संघटना IMO लंडन, युनायटेड 

णकंर्डम 

1948 

आंतरराष्ट्र ीय नािेणनधी IMF िॉणशंग्टन, युनायटेड 

से्टट्स 

1945 

संयुि राष्ट्र  शैक्षणिक, िैज्ञाणनक आणि 

सांसृ्कणतक संघटना 

युनेस्को पॅररस, फ्रान्स 1946 

जार्णतक आरोग्य संस्था WHO णजणनव्हा, क्तस्वत्झलां ड 1948 

संयुि राष्ट्र  औद्योणर्क णिकास संघटना UNIDO क्तव्हएन्ना, ऑक्तस्टर या 1966 

आंतरराष्ट्र ीय नार्री णिमान िाहतूक संघटना ICAO मॉक्तरर यल, कॅनडा 1944 

जार्णतक बौक्तद्धक संपदा संघटना WIPO णजणनव्हा, क्तस्वत्झलां ड 1967 

कृषी णिकासासाठी आंतरराष्ट्र ीय णनधी IFAD रोम, इटली 1977 

युणनव्हसयल पोस्टल युणनयन UPU बनय, क्तस्वत्झलां ड 1874 

आंतरराष्ट्र ीय दूरसंचार संघ आयटीयू णजणनव्हा, क्तस्वत्झलां ड 1865 

संयुि राष्ट्र  जार्णतक पययटन संघटना UNWTO माणिद, से्पन 1974 

जार्णतक हिामान संघटना WMO णजणनव्हा, क्तस्वत्झलां ड 1950 

जार्णतक बँक र्ट WBG िॉणशंग्टन, डीसी, 

यूएसए 

1944 

यूएन एजन्सी आचण संस्था 

UN प्रिाली अंतर्यत काम करिार्या अनेक संस्था, संस्था, संस्था आणि संस्था आहेत. त्यांपैकी काही UN च्या स्थापनेपूिीचे 

आहेत आणि नंतर ते UN मधे्य समाणिष्ट् केले रे्ले, तर काही नंतर स्थापन झाले. ते डोमेन, प्रदेश आणि के्षत्रांमधे्य महत्त्पूिय 

काये करतात. खालील तक्त्यामधे्य अशा काही महत्त्ाच्या संस्थांचा उल्लेख आहे . 

UN प्रणाली अंतर्षत महत्वाच्या एजन्सी आचण कायषक्रम 

एजन्सी संके्षप मुख्यालय स्थापना 

िषष 

संयुि राष्ट्र  पयायिरि काययक्रम UNEP नैरोबी, केणनया 1972 

संयुि राष्ट्र ांचा बाल णनधी युणनसेफ नू्ययॉकय , यूएसए 1946 
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संयुि राष्ट्र  लोकसंख्या णनधी UNFPA नू्ययॉकय , यूएसए 1967 

णनिायणसतांसाठी संयुि राष्ट्र ांचे उच्चायुि UNHCR णजणनव्हा, 

क्तस्वत्झलां ड 

1950 

युनायटेड नेशन्स ऑणफस ऑन डर ग्स आणि क्राइम UNODC क्तव्हएन्ना, ऑक्तस्टर या 1997 

संयुि राष्ट्र ांची आंतरप्रादेणशक रु्ने्ह आणि न्याय संशोधन 

संस्था 

UNICRI टू्यररन, इटली 1968 

युनायटेड नेशन्स ऑणफस फॉर णडझास्टर ररस्क ररडक्शन UNDRR णजणनव्हा, 

क्तस्वत्झलां ड 

1999 

संयुि राष्ट्र  णिकास काययक्रम UNDP नू्ययॉकय , यूएसए 1965 

संयुि राष्ट्र  णिद्यापीठ UNU टोणकयो, जपान 1972 

व्यापार आणि णिकास िर संयुि राष्ट्र  पररषद UNCTAD णजणनव्हा, 

क्तस्वत्झलां ड 

1964 

आंतरराष्ट्र ीय अिुऊजाय एजन्सी IAEA क्तव्हएन्ना, ऑक्तस्टर या 1957 

संयुि राष्ट्र ांचा मानिी सेटलमेंट काययक्रम UN-

णनिास 

नैरोबी, केणनया 1978 

HIV/AIDS िर संयुि राष्ट्र संघाचा संयुि काययक्रम UNAIDS णजणनव्हा, 

क्तस्वत्झलां ड 

1994 

जार्णतक अन्न काययक्रम WFP रोम, इटली 1961 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

मानिाणधकार उच्चायुि कायायलय OHCHR णजणनव्हा, 

क्तस्वत्झलां ड 

1993 

भारत आचण संयुक्त राष्ट्र  

भारत हा संयुि राष्ट्र ांच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होता. स्वातंत्र्य णमळण्यापूिीच, भारताने िॉणशंग्टन, डीसी येथे 1944 

मधे्य संयुि राष्ट्र संघाच्या जाहीरनाम्यािर स्वाक्षरी केली होती आणि 25 एणप्रल ते 26 जून 1945 या कालािधीत सॅन 

फ्राक्तन्सस्को येथे झालेल्या आंतरराष्ट्र ीय संघटनेच्या संयुि राष्ट्र ांच्या पररषदेतही भार् घेतला होता. मूळ सदस्यांपैकी एक 

म्हिून युनायटेड नेशन्स, भारत यूएनच्या उणिष्ट्ांना आणि तत्त्ांना उत्साहाने समथयन देतो आणि संस्थेच्या उणिष्ट्ांच्या 

अंमलबजाििीत महत्त्पूिय योर्दान णदले आहे . देशात सध्या काययरत असलेल्या अनेक कायायलये, काययक्रम आणि 

णनधीद्वारे भारतातील UN फील्ड नेटिकय  हे जर्ातील कोठेही सिायत मोठे आहे . 

आज भारतात UN च्या 26 एजन्सी आहेत. यूएनने आपल्या एजन्सीद्वारे भारतात केलेले काही टपे्प खाली स्पष्ट् केले आहेत: 

1. अन्न आचण कृषी संघटना (FAO): 

1. जेव्हा FAO ने 1948 मधे्य भारतातील कामकाज सुरू केले, तेव्हा त्यांचे प्राधान्य भारताच्या अन्न आणि शेती 

के्षत्रामधे्य तांणत्रक इनपुट आणि धोरि णिकासासाठी समथयनाद्वारे पररितयन करिे हे होते. 

2. रे्ल्या काही िषाांमधे्य, FAO ने अन्न, पोषि, उपजीणिका, ग्रामीि णिकास आणि शाश्ित शेती यासारख्या 

समस्यांचे णनराकरि करण्यात मोठे पाऊल टाकले आहे. शाश्ित णिकास उणिषे्ट् पूिय होत असताना, FAO 

चे प्राथणमक लक्ष भारताच्या शाश्ित कृषी पद्धती सुधारण्यािर असेल. 

2. आंतरराष्ट्र ीय कृषी चिकास चनधी (IFAD): 

1. शेतीचे व्यापारीकरण आचण बाजारातील संधीमंधून उत्पन्न िाढिण्यासाठी लहान शेतकर्यांची क्षमता 

णनमायि करण्यामधे्य महत्त्पूिय पररिाम साध्य केले आहेत . 

2. IFAD-समणथयत प्रकल्पांनी मणहलांना आणथयक सेिांमधे्य प्रिेश देखील प्रदान केला आहे, जसे की मणहला 

स्वयं-सहायता र्टांना व्यािसाणयक बँकांशी जोडून. 

3. UNAIDS: 

1. HIV/AIDS (UNAIDS) िरील संयुि राष्ट्र संघ काययक्रमािर भारताने UN सोबत काम केले आहे. निीन 

एचआयव्ही संसर्य रोखिे, एचआयव्ही ग्रस्त लोकांची काळजी घेिे आणि महामारीचा प्रभाि कमी करिे हे 

या काययक्रमाचे मुख्य उणिष्ट् आहे . 

2. 2001 ते 2012 या कालािधीत भारतातील या आजाराच्या एकूि रुग्ांची संख्या 50% नी कमी झाली, जी 

त्यािेळी जर्ातील सिायणधक प्रकरिांपैकी एक होती. आतापयांत भारताने हा टर ेंड सुरू ठेिला आहे. 

4. आचशयाई आचण पॅचसचिक सेंटर िॉर टर ान्सिर ऑि टेक्नॉलॉजी (APCTT): 

1. ही 1977 मधे्य स्थापन झालेली UNESCAP प्रादेणशक संस्था आहे. ती तंत्रज्ञान हस्तांतरि, माणहती आणि 

निोपक्रम व्यिस्थापन या के्षत्रात काम करते. 

5. आंतरराष्ट्र ीय नाणेचनधी: भारत IMF सोबत जिळून काम करत आहे. याबिल अणधक माणहतीसाठी, कृपया िरील 

सारिीतील IMF िर णलंक केलेला लेख पहा. 

6. युनेस्को: 

1. भारताचा युनेस्कोशी जिळचा संबंध आहे. 1946 पासून युनेस्कोच्या काययकारी मंडळािर भारताची 

सातत्याने पुन्हा णनिड होत आहे. 
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2. 2012 मधे्य शांतता आणि शाश्ित णिकासासाठी णशक्षिासाठी समणपयत असलेली UNESCO शे्रिी I संस्था 

स्थापन करण्यात आली आणि णतला महात्मा र्ांधी इक्तिटू्यट ऑफ एजु्यकेशन फॉर पीस अँड ससे्टनेबल 

डेव्हलपमेंट (MGIEP) म्हटले जाते. हे निी णदल्ली येथे क्तस्थत आहे. 

3. भारतातही अनेक युनेस्कोच्या जार्णतक िारसा स्थळे आहेत. याणिषयी अणधक माणहतीसाठी, णलंक 

केलेल्या लेखािर क्तिक करा. 

7. जार्चतक आरोग्य संघटना (WHO): आरोग्य पररिाम सुधारण्यासाठी WHO भारत सरकारसोबत जिळून काम 

करत आहे. कॉलरा, मलेररया, टीबी इत्यादीसारख्या अनेक रोर्ांचे णनमूयलन करण्यात याने महत्त्पूिय भूणमका 

बजािली आहे. WHO आणि भारताबिल अणधक माणहतीसाठी, तुम्ही िरील सारिीिरून WHO णलंक केलेला लेख 

पाहू शकता. 

त्याचप्रमािे, इतर संस्थांनी देखील भारतामधे्य मोठी भूणमका बजािली आहे आणि णिकास, आरोग्य आणि आणथयक 

सुधारिांच्या णदशेने प्रर्ती करण्यात मदत केली आहे. भारतातील प्रते्यक संस्थेच्या भूणमकेच्या तपशीलासाठी , तुम्ही िरील 

सारिीतील संबंणधत लेख पाहू शकता. 

UN मध्ये भारताचे योर्दान 

भारत हा संयुि राष्ट्र  संघाचा स्थापनेपासून सणक्रय सदस्य आहे. 1946 मधे्य, दणक्षि आणफ्रकेतील िियदे्वष आणि िियभेदाचे 

मुिे संयुि राष्ट्र ांच्या मंचािर मांडिारा भारत हा पणहला देश ठरला. 

• 1948 मधे्य मानिी हक्ांच्या साियणत्रक घोषिापत्राचा मसुदा तयार करण्यात भारताने महत्त्ाची भूणमका बजािली. 

या संदभायत हंसा मेहता यांच्या योर्दानाबिल अणधक िाचा. 

• UNGA च्या पणहल्या मणहला अध्यक्षा 1953 मधे्य भारतीय णिजयालक्ष्मी पंणडत होत्या. 

• UNSC मधे्य भारताचे योर्दान या पृष्ठािरील पणहल्या तक्त्यािरून UNSC लेखात िाचता येईल. 

• जर्ातील णिणिध भार्ांमधे्य संयुक्त राष्ट्र ांच्या शांतता मोचहमांमधे्य मोठे योर्दान णदले आहे . 

o भारताने कोररया, इणजप्त, काँर्ो, हैती, अंर्ोला, सोमाणलया, लायबेररया, रिांडा, लेबनॉन, दणक्षि सुदान 

इत्यादी देशांमधे्य आपले शांती सैन्य पाठिले आहे. 

o मोणहमांमधे्य सैन्याचा सिायत मोठा योर्दान देिारा देश आहे. 

• महात्मा र्ांधीचें अणहंसेचे आदशय UN च्या तत्त्ांशी खोलिर प्रणतध्वनी करतात. 2007 मधे्य, संयुि राष्ट्र  संघाने 2 

ऑक्टोबर हा र्ांधीचंा जन्मणदिस 'आंतरराष्ट्र ीय अणहंसा णदन' म्हिून घोणषत केला. 

• 2014 मधे्य, UNGA ने घोणषत केले की 21 जून हा आंतरराष्ट्र ीय योर् णदिस म्हिून साजरा केला जाईल. णलंक 

केलेल्या लेखात याबिल अणधक िाचा. 

यूएनसमोर कोणती आव्हाने आहेत आचण कोणत्या सुधारणा आणल्या जाऊ शकतात? 

UN प्रशासकीय आचण आचथषक-संसाधन आव्हाने 

▪ चिकास सुधारणा: शाश्ित चिकास उचिषे्ट् (अजेंडा 2030) देशाच्या संघांच्या निीन चपढीच्या 

उदयासाठी UN णिकास प्रिाली (UNDS) मधे्य ठळक बदल आिश्यक आहेत , युएन डेव्हलपमेंट 

अणसस्टन्स फे्रमिकय िर कें णित आणि णनष्पक्ष, स्वतंत्र आणि सशि णनिासी समन्वयकाच्या नेतृत्वात. 
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▪ व्यिस्थापन सुधारणा: जार्चतक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आचण िेर्ाने बदलणाऱ्या जर्ात 

संबंचधत राहण्यासाठी , युनायटेड नेशन्सने व्यिस्थापक आणि कमयचारी सशि केले पाणहजे, प्रणक्रया सुलभ 

केली पाणहजे, जबाबदारी आणि पारदशयकता िाढिली पाणहजे आणि आमच्या आदेशांच्या णितरिात सुधारिा 

केली पाणहजे. 

o काययक्षमतेत सुधारिा करिे, डुक्तिकेशन टाळिे आणि संपूिय UN प्रिालीच्या कायायमधे्य 

कचरा कमी करिे याणिषयी णचंता आहेत. 

▪ आचथषक संसाधने: सदस्य राष्ट्र ांच्या योर्दानामधे्य, त्यांचे मूलभूत आधार म्हिून, तत्त् देण्याची क्षमता असिे 

आिश्यक आहे. 

o सदस्य राष्ट्र ांनी त्यांचे योर्दान णबनशतय, पूिय आणि िेळेिर भरािे, कारि देयकांमधे्य णिलंब 

झाल्यामुळे UN प्रिालीमधे्य अभूतपूिय आणथयक संकट णनमायि झाले आहे. 

o आचथषक सुधारणांमधे्य जार्णतक संस्थेच्या भणिष्याची रु्रुणकल्ली आहे. पुरेशा 

संसाधनांचशिाय, UN च्या णक्रयाकलाप आणि भूणमकेला त्रास होईल. 

शांतता आचण सुरक्षा समस्या 

▪ : संयुि राष्ट्र  संघाला शांतता आणि सुरणक्षततेसाठी संभाव्य धोक्ांची शे्रिी खालीलप्रमािे आहे- 

o चमलेचनयम डेव्हलपमेंट र्ोल्समधे्य ओळखल्या रे्लेल्या मानिी सुरके्षसाठी धोके ), 

o राज्यांमधील संघषय, 

o राज्यांमधे्य णहंसाचार आणि मोठ्या प्रमािािर मानिी हक्ांचे उल्लंघन, 

o संघणटत रु्ने्हर्ारीपासून दहशतिादाचा धोका, 

o आणि शस्त्ांचा प्रसार - णिशेषतः  WMD, परंतु पारंपाररक देखील. 

▪ दहशतिाद: पाणकस्तानसारख्या मोठ्या प्रमािािर दहशतिादाशी संबंणधत असलेल्या र्टांना समथयन देिारी 

राष्ट्र े या कृतीसंाठी णिशेषतः  जबाबदार धरली जात नाहीत. आजपयांत, यूएनकडे अद्याप दहशतिादाची स्पष्ट् 

व्याख्या नाही आणि त्यांचा पाठपुरािा करण्याची त्यांची कोितीही योजना नाही. 

▪ आण्विक प्रसार: 1970 मधे्य, 190 राष्ट्र ांनी आण्विक अप्रसार करारािर स्वाक्षरी केली. हा करार असूनही, 

अण्वस्त्ांचा साठा जास्त आहे आणि अनेक राष्ट्र े ही णिनाशकारी शसे्त् णिकणसत करत आहेत. अप्रसार 

संचधचे अपयश संयुक्त राष्ट्र ांच्या अकायषक्षमतेचे आणि आके्षपाहय राष्ट्र ांिर महत्त्पूिय णनयम आणि णनयम 

लारू् करण्यात त्यांची असमथयता दशयिते. 

सुरक्षा पररषद सुधारणा 

▪ सुरक्षा पररषदेची रचना: ती मुख्यते्व ण्वस्थर राचहली आहे, तर यूएन जनरल असेंब्ली सदस्यत्वाचा बराच 

णिस्तार झाला आहे. 
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o 1965 मधे्य, सुरक्षा पररषदेचे सदस्यत्व 11 िरून 15 पयांत िाढणिण्यात आले. स्थायी 

सदस्यांच्या संखे्यत कोिताही बदल झाला नाही. तेव्हापासून पररषदेचा आकार र्ोठला आहे. 

o यामुळे पररषदेचे प्राणतणनणधक स्वरूप खराब झाले आहे. एक णिस्ताररत पररषद, जी अणधक 

प्राणतणनणधक आहे, अणधक राजकीय अणधकार आणि िैधता देखील उपभोरे्ल. 

o भारत ब्राझील, जमयनी आणि जपान (G-4) सोबत संयुि राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेत सुधारिा 

करण्याची मार्िी करत आहे. चार देश संयुि राष्ट्र ांच्या सिोच्च संस्थेत कायमस्वरूपी 

जार्ांसाठी एकमेकांच्या बोलीनंा पाणठंबा देतात. 

o पूिय-णनधायररत णनिड न करता मान्य केलेल्या णनकषांिर आधाररत असिे आिश्यक आहे . 

▪ UNSC वे्हटो पॉिर: हे अनेकदा लक्षात आले आहे की आंतरराष्ट्र ीय सुरक्षा धोक्ांसाठी UN ची 

पररिामकारकता आणि प्रणतसाद UNSC वे्हटोच्या णििेकपूिय िापरािर अिलंबून आहे. 

o वे्हटो पॉिर: पाच स्थायी सदस्यांना वे्हटो पॉिरचा लक्झरीचा आनंद णमळतो; जेव्हा स्थायी 

सदस्य मतािर वे्हटो करते, तेव्हा आंतरराष्ट्र ीय समथयनाची पिाय न करता पररषद ठराि 

स्वीकारला जाऊ शकत नाही. इतर चौदा राष्ट्र ांनी होकार णदला तरी एकच वे्हटो समथयनाच्या या 

जबरदस्त प्रदशयनािर मात करेल. 

o वे्हटो पॉिरच्या भचिष्यािर प्रस्ताि आहेत : 

• महत्त्ाच्या राष्ट्र ीय सुरक्षा मुद्द्ांसाठी वे्हटोचा िापर मयायणदत करिे; 

• वे्हटोचा िापर करण्यापूिी अनेक राज्यांकडून करार आिश्यक; 

• वे्हटो पूियपिे रि करिे; 

o वे्हटोची कोितीही सुधारिा खूप कठीि होईल: 

• युनायटेड नेशन्स चाटषरचे अनुचे्छद 108 आचण 109 P5 (5 स्थायी सदस्य) ला 

चाटयरमधील कोित्याही सुधारिांिर वे्हटो मंजूर करतात, ज्यासाठी त्यांना 

स्वतः कडे असलेल्या UNSC वे्हटो पॉिरमधे्य कोित्याही सुधारिांना मान्यता 

देिे आिश्यक आहे. 

अपारंपररक आव्हाने 

▪ त्याच्या णनणमयतीपासून, UN शांतता रक्षि, मानिी हक्ांचे रक्षि, आंतरराष्ट्र ीय न्यायासाठी फे्रमिकय  स्थाणपत 

करिे आणि आणथयक आणि सामाणजक प्रर्तीला चालना देण्याच्या धे्ययाने कायय करत आहे. निीन आव्हाने, 

जसे की हिामान बदल, चनिाषचसत आचण लोकसंखे्यचे िृद्धत्व ही निीन के्षते्र आहेत ज्यात काम करिे 

आिश्यक आहे. 
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▪ हिामान बदल: अन्न उत्पादनास धोका णनमायि करिार् या हिामानाच्या नमुन्यांपासून ते आपत्तीजनक पुराचा 

धोका िाढििार् या समुि पातळीपयांत, हिामान बदलाचे पररिाम जार्णतक आहेत आणि मोठ्या प्रमािात 

अभूतपूिय आहेत.  

▪ िाढती लोकसंख्या: पुढील 15 िषाांत जर्ाची लोकसंख्या एक अब्जाहून अणधक लोकसंखे्यने िाढण्याचा 

अंदाज आहे, 2030 मधे्य 8.5 अब्ांपयंत पोहोचेल आणि 2050 मधे्य 9.7 अब्ज आणि 2100 पयांत 11.2 

अब्जपयांत िाढेल. 

o जर्ाच्या लोकसंखे्यच्या िाढीचा दर अण्वस्थर पातळीिर पोहोचू नये म्हणून लक्षणीयरीत्या 

कमी होणे आिश्यक आहे . 

▪ लोकसंखे्यचे िृद्धत्व: हे एकणिसाव्या शतकातील सिायत लक्षणीय सामाचजक पररितषनांपैकी एक 

बनण्यास तयार आहे, ज्याचा पररणाम समाजाच्या जिळजिळ सिष के्षत्रांिर होतो, ज्यात कामर्ार 

आणि आणथयक बाजार, िसू्त आणि सेिांची मार्िी, जसे की रृ्हणनमायि, िाहतूक आणि सामाणजक संरक्षि, 

तसेच कौटंुणबक संरचना आणि आंतरजनीय संबंध. 

▪ चनिाषचसत: जर् रेकॉडयिरील सिोच्च पातळीचे णिस्थापन पाहत आहे. 

o 2016 च्या अखेरीस जर्भरातील अभूतपूिय 65.6 दशलक्ष लोकांना संघषय आणि छळामुळे 

घराबाहेर पडािे लार्ले आहे. 

o त्यापैकी जिळपास 22.5 दशलक्ष णनिायणसत आहेत, त्यापैकी णनम्म्म्याहून अणधक 18 िषाांपेक्षा 

कमी ियाचे आहेत. 

o तसेच 10 दशलक्ष राज्यणिहीन लोक आहेत, ज्यांना राष्ट्र ीयत्व नाकारण्यात आले आहे आणि 

णशक्षि, आरोग्य सेिा, रोजर्ार आणि चळिळीचे स्वातंत्र्य यांसारख्या मूलभूत अणधकारांमधे्य 

प्रिेश नाही. 

िे िॉरिडष  

▪ उणििा असूनही, दुसर्या महायुद्धाच्या उत्पत्तीच्या तुलनेत हा मानिी समाज अणधक नार्री, अणधक शांत आणि 

सुरणक्षत बनिण्यासाठी UN ने महत्त्पूिय भूणमका बजािली आहे . 

▪ युनायटेड नेशन्स ही जर्ातील सिय राष्ट्र ांची सिायत मोठी लोकशाही संस्था असल्याने, लोकशाही समाजाची 

णनणमयती, तीव्र दाररद्र्यात राहिार्या लोकांचा आणथयक णिकास आणि हिामान बदलाच्या णचंतेत पृथ्वीच्या 

पररसंस्थेचे रक्षि करण्याच्या दृष्ट्ीने मानितेप्रती णतची जबाबदारी खूप जास्त आहे. 
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