Shema sistema OZN

Pomožni organi:

Pomožni organi:

Komisija OZN za
razorožitev
Svet za človekove
pravice

Odbori za boj
proti terorizmu
ICTR
Mednarodno
kazensko
sodišče za
Ruando
ICTY
Mednarodno
kazensko
sodišče za
nekdanjo
Jugoslavijo
Odbor vojaškega
štaba
Mirovne operacije
in politične
misije
Začasni sankcijski
odbori
Stalni odbori in
začasni organi

Sorodne
organizacije:
CTBTO PrepCom
Pripravljalna
komisija
Organizacije za
celovito
prepoved
jedrskih
poskusov
IAEA Mednarodna
agencija za
atomsko
energijo
OPCW
Organizacija za
prepoved
kemičnega
orožja
WTO Svetovna
trgovinska
organizacija

Programi in skladi
OZN:
UNCTAD
Konferenca OZN
za trgovino in
razvoj
UNDP OZN
Program za razvoj
UNEP OZN
Program za okolje
UNFPA Sklad OZN
za prebivalstvo
UN-HABITAT
Program OZN za
življenjski prostor
UNHCR Urad
Visokega
komisarja/ke za
begunce
UNICEF
Sklad OZN za
pomoč otrokom
UNRWA Agencija
OZN za
humanitarno
pomoč in
zaposlovanje
palestinskih
beguncev na
Bližnjem vzhodu
UN Women
Agencija OZN za
enakopravnost
spolov in
opolnomočenje
žensk
WFP Svetovni
program za hrano

Posvetovalno
pomožno telo
Komisija OZN za
izgradnjo miru

Ustanove za
raziskovanje in
usposabljanje:
UNICRI Ustanova
OZN za
medregijsko
raziskovanje s
področja
kriminala in
pravosodja
UNIDIR Ustanova
OZN za
raziskovanje na
področju
razoroževanja
UNTAE
Ustanova OZN za
usposabljanje in
raziskovanje
UNSSC Visoka šola
za osebje OZN

Drugi subjekti:
UNAIDS Skupni
program OZN za
HIV/aids
UNSIDIR
Mednarodna
strategija OZN
za preprečevanje
nesreč
UNOPS Urad
OZN za
projektne
storitve

Funkcionalne
komisije:

Specializirane
agencije:

Preprečevanje
kriminala in
kazensko
pravosodje
Mamila
Prebivalstvo in
razvoj
Znanost in
tehnologija za
razvoj
Družbeni razvoj
Statistika
Položaj žensk
Trajnostni razvoj
Forum OZN za
gozdove

ILO Mednarodna
organizacija dela
FAO Organizacija
OZN za
prehrano in
kmetijstvo
UNESCO
Organizacija
OZN za
izobraževanje,
znanost in
kulturo
WHO Svetovna
zdravstvena
organizacija

Regionalne
komisije:
ECA Ekonomska
komisija za
Afriko
ECE Ekonomska
komisija za
Evropo
ECLAC
Ekonomska
komisija za Azijo
in Pacifik
ESCWA
Ekonomska in
socialna
komisija za
zahodno Azijo

Druga telesa:
Odbor za razvojno
politiko
Odbor
strokovnjakov za
javno upravo
Odbor za
nevladne
organizacije
Stalni forum za
vprašanje
prvobitnih
ljudstev
Skupina
izvedencev OZN
za zemljepisna
imena
Drugi začasni in
stalni odbori,
odbori
strokovnjakov in
s tem povezana
telesa

Skupina
svetovne
banke
IBRD
Mednarodna
banka za obnovo
in razvoj
IDA Mednarodno
združenje za
razvoj
IFC Mednarodna
finančna
korporacija
MIGA
Multilateralna
agencija za
zavarovanje
investicij
ICSID
Mednarodni
center za
reševanje
investicijskih
sporov
IMF Mednarodni
denarni sklad
ICAO
Mednarodna
organizacija za
civilno letalstvo
IMO Mednarodna
pomorska
organizacija
ITU Mednarodna
telekomunikacijska
zveza
UPU Svetovna
poštna zveza
WMO Svetovna
meteorološka
organizacija
WIPO Svetovna
organizacija za
intelektualno
lastnino
IFAD
Mednarodni sklad
za kmetijski
razvoj
UNIDO
Organizacija
OZN za
industrijski
razvoj
UNWTO
Svetovna
turistična
organizacija

Oddelki in uradi:
EOSG Izvršni
urad
generalnega
sekretarja
DESA
Oddelek za
ekonomske in
socialne zadeve
DFS
Oddelek za
podporo na
terenu
DGACM Oddelek
za Generalno
skupščino in
upravljanje
zasedanj
DM Oddelek za
upravljanje
DPA
Oddelek za
politične zadeve
DPI
Oddelek za stike z
javnostjo
DPKO Oddelek za
mirovne
operacije
DSS Oddelek za
zaščito in
varnost
OCHA Urad za
koordinacijo
humanitarnih
zadev
OHCHR
Urad visokega
komisarja/ke
OZN za
človekove
pravce
OIOIS Urad za
notranji nadzor
OLA Urad za
pravne zadeve
OSAA Urad
posebnega
svetovalca za
Afriko
OSRSG/CAAC
Urad posebnega
predstavnika/ce
generalnega
sekretarja za
otroke v
oboroženih
spopadih
UNODA Urad za
razorožitev
UNOG Urad ZN v
Ženevi
UN-OHRLLS
Urad visokega
predstavnika/ce
za najmanj
razvite države v
razvoju brez
izhoda na morje
in majhne
otoške države v
razvoju
UNON Urad OZN
v Nairobiju
UNOV
Urad OZN na
Dunaju

