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Mezinárodní soudní dvůr

ECOSOC
Ekonomická a sociální rada

Poručenská rada

Sekretariát OSN
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Mezinárodní organizace začleněné 
do systému OSN

Mezinárodní měnový fond

Světová banka
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Světová zdravotnická organizace 
WHO

Další přidružené organizace 

sleduje star leikar-ske-pe.ie a zaravotnivyvoj populace,
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UNICEF Détsky fond 05N

IAEA Mezinarodniagentura pro atomovou energii
FAO Organizace 05N pro vyzuivu a zemeaélstvi

UNEP program 05N na ochranu Zivotniho prostreat

UNHRC - lirad Vysokého komisañe 05N pro uprchliky
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