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Σκοποί: 
1) Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 

 

2) Ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών,  

     συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων 

 

3) Προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων   

     δικαιωμάτων 

 
4)  Εναρμόνιση των δράσεων των κρατών 

                1945 διατήρηση ειρήνης συλλογική ασφάλεια   Ο.Η.Ε. 



Τα κύρια όργανα του 
Ο.Η.Ε. 

 Γενική Συνέλευση (UNGA): Το κύριο διασκεπτικό όργανο το 

οποίο έχει το δικαίωμα να συζητεί και να προβαίνει σε συστάσεις επί 

διαφόρων θεμάτων.  

 

 Συμβούλιο Ασφαλείας (UNSC): Δικαίωμα να ερευνά κάθε 

διαφορά ή κατάσταση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένοπλη 

σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μελών του ΟΗΕ.  

 

 Οικονομικό και κοινωνικό συμβούλιο (ECOSOC): 
Συστάσεις και εισηγήσεις δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν σχέση 

κυρίως με θέματα ανάπτυξης, δικαιώματα του ανθρώπου,  κοινωνικής 

πρόνοιας, ανάπτυξης επιστήμης και τεχνολογίας, πρόληψης του 

εγκλήματος, καθώς και πλήθος άλλων οικονομικών και κοινωνικών 

ζητημάτων. 



Τα κύρια όργανα του 
Ο.Η.Ε. 

 Συμβούλιο Κηδεμονίας: Εποπτεία της διοίκησης περιοχών που 

βρίσκονται  υπό καθεστώς Κηδεμονίας, με τελικό στόχο την προοδευτική 

ανάπτυξή των κατοίκων προς ικανότητα αυτοκυβέρνησης και 

ανεξαρτησίας. 

 

 Διεθνές δικαστήριο δικαιοσύνης ( ICJ ): Όλες οι χώρες 

που έχουν συνυπογράψει το καταστατικό του Δικαστηρίου μπορούν να 

παραπέμψουν σε αυτό οποιαδήποτε υπόθεση. Οι εκδιδόμενες 

αποφάσεις λαμβάνονται μυστικά, κατά πλειοψηφία και είναι 

υποχρεωτικές, ενώ αντίθετα οι γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτικό 

χαρακτήρα.  

 

 Γενική Γραμματεία ( UNS): Διοικητικές και πολιτικές αρμοδιότητες. 

 



 Έρευνα 

   Χορήγηση ερωτηματολογίου σε όλες τις 

τάξεις του Λυκείου, με βασικό στόχο να 

ερευνηθεί κατά πόσο οι μαθητές είναι 

ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
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Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 Παπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Αθήνα: 1985  

 http://www.wikipedia.com 

 http://www.unric.org 

 http://users.uoa.gr/~roussosp/stats/sampling.pdf 

  

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=33
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