FN-systemet
Hovedorganisasjoner i de forente nasjoner (FN)
Tilsynsrådet

Sikkerhetsrådet

• Stående prosedyrekomiteer
• Fredsbevarende operasjoner og
oppdrag

Det økonomiske og sosiale
rådet

Særorganisasjoner7

Avdelinger og kontor

• Den internasjonale domstolen for det
tidligere Jugoslavia (ICTY)

Hovedkomiteer

Kommisjoner for:

ILO

• Den internasjonale domstolen for
Rwanda (ICTR)

Andre møtekomiteer

OSG3 Generalsekretærens kontor
ΟΙΟS Kontoret for internt tilsyn
OLA Juridisk avdeling
DPA Avdeling for politiske spørsmål
UNODA Avdeling for nedrustnings-

Menneskerettighetsrådet

• FNs narkotikakommisjon

Stående prosedyrekomiteer

• Kriminalitetsforebygging og strafferettspleie

Andre underorganisasjoner

• Vitenskap og teknologi
• Bærekraftig utvikling
• FNs kvinnekommisjon

Program og fond
utvikling

ITC Det internasjonale handelssenteret

(UNCTAD/WTO)

UNDP FNs utviklingsprogram
		UNIFEM FNs utviklingsfond for

		UNCDF FNs kapitalutviklingsfond

UNDCP FNs program for
narkotikakontroll

UNFPA FNs befolkningsfond
UNHCR FNs høykommissær for

UNEP FNs miljøprogram
UNICEF FNs barnefond

Sosial utvikling

Fredsbyggingskommisjonen

FNs statistikkommisjon

Regionale kommisjoner
WFP Verdens matvareprogram
UNRWΑ2 FNs støtte- og arbeidsorganisa-

• FNs økonomiske kommisjon for
Afrika (ECA)

UN-HABITAT FNs bosettingsprogram

• FNs økonomiske kommisjon for
Europa (ECE)

sjon for palestinske flyktninger i Midtøsten

• FNs økonomiske kommisjon for
Latin-Amerika og Karibia (ECLAC)

flyktninger

• FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavet (ESCAP)

Forsknings- og opplæringsinstitusjoner
UNICRI FNs institutt for kriminalitet og

UNRISD FNs forskningsinstitutt for sosial

folkerett

utvikling

UNITAR FNs institutt for opplæring og

UNIDIR FNs institutt for nedrustnings-

forskning

INSTRAW Det internasjonale fors-

knings- og opplæringsinstituttet for kvinner
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studier

• FNs økonomiske kommisjon for
Vest-Asia (ESCWA)

Andre organ
• FNs permanente forum for urbefolkninger

Andre FN-enheter
UNOPS FNs kontor for prosjektservice
UNU FN-universitetet

• Befolkning og utvikling

Rådgivende underorganisasjon

		kvinner

		UNV FNs fredskorps
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Sekretariatet

Funksjonelle kommisjoner

• Antiterror-komité

UNCTAD FNs konferanse for handel og

Den internasjonale
domstolen

Underorganisasjoner

Underorganisasjoner
• Militærstabsutvalget

Generalforsamlingen

UNSSC FN-systemets institutt for personalutdannelse
UNAIDS FNs aidsprogram

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen

FAO

FNs organisasjon for ernæring og
landbruk

UNESCO

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon

DPKO Avdeling for fredsbevarende

WHO

DFS4 Avdeling for feltbistand
OCHA Kontoret for koordinering av

Verdens helseorganisasjon

operasjoner

humanitære aktiviteter

Verdensbankgruppen:
IBRD Verdensbanken
IDA Det internasjonale utviklingsfondet
IFC Det internasjonale finansieringsinstituttet
MIGA Det multilaterale garantiinstituttet for investeringer
ICSID Det internasjonale senteret for
løsning av investeringstvister

IMF

Det internasjonale valutafondet

ICAO

Den internasjonale organisasjonen for
sivil luftfart

IMO

• FNs forum for skogsspørsmål

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen

• Sesjonsorgan og faste komiteer

ITU

• Ekspert-, ad-hoc- og selvstendige
grupper

spørsmål

Den internasjonale teleunionen

UPU

DESA Avdeling for økonomiske og
sosiale spørsmål

DGACM Avdeling for Generalforsamlin-

gen og konferanser

DPI Informasjonsavdelingen
DM Forvaltningsavdelingen
UN-OHRILLS FNs høyrepresentant

for de minst utviklede land, kystløse
utviklingsland og små øystater som er
utviklingsland

OHCHR Kontoret til FNs høykommisær
for menneskerettigheter

UNODC FN-kontoret for narkotika og

kriminalitet

DSS Avdeling for trygghet og sikkerhet
***

UNOG FNs kontor i Genève
UNOV FNs kontor i Wien
UNON FNs kontor i Nairobi

Verdenspostforeningen

WMO

Andre forvaltningsfond
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UNFIP FNs fond for internasjonale partner-

skap

UNDEF FNs demokratifond

Kommentarer: Hele linjer indikerer at enheten rapporterer direkte til overorganet mens en stiplet linje indikerer et ikke-underordnet forhold.
1
FNs narkotikakontrollprogram er en del av FNs kontor for narkotikakontroll og kriminalitetsbekjempelse.
2
UNRWA og UNIDIR rapporterer kun til generalforsamlingen.
3
FNs etikkontor, ombudsmannens kontor og lederen for informasjonsteknologi rapporterer direkte til generalsekretæren.
4
Gjennom et unntaksarrangement rapporterer undergeneralsekretæren for feltbistand direkte til undergeneralsekretæren for fredsbevarende operasjoner.
5
IAEA rapporterer til sikkerhetsrådet og til generalforsamlingen.
6
CTBTO og OPCW rapporterer til generalforsamlingen.
7
Særorganisasjoner er autonome organisasjoner som samarbeider med FN og med hverandre. ECOSOC fungerer som en koordinerende enhet på mellomstatlig
nivå. Sekretariatets samarbeid koordineres av etatsledelsen (CEB).
8
UNFIP er et autonomt fond som ledes av vise-generalsekretæren. UNDEFs styre presenterer finansieringsforslag til generalsekretæren.

Andre FN-relaterte
organisasjoner
WTΟ Verdens handelsorganisasjon
IAEA5 Det internasjonale atomenergi-

byrået

Den meteorologiske verdensorganisasjonen

WIPO

Verdensorganisasjonen for åndsverksrett

IFAD

Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling

UNIDO

FNs organisasjon for industriell utvikling

CTBTO Prep.Com6
Den forberedende kommisjonen for
organisasjonen for Prøvestansavtalen
OPCW Organisasjonen for forbud mot
kjemiske våpen
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