
ST/SGB/2009/3  األمــم املتحـدة 

 

  األمانة العامة

 
1 March 2009 
 

 

 
240209    240209    09-24775 (A) 

*0924775* 

  نشرة األمني العام  
  

  تنظيم مكتب األمم املتحدة يف نريويب  
  

ــام   ب عمــال  ــشرة األمــني الع ــة ST/SGB/1997/5ن ــم   ” املعنون ــة لألم ــة العام تنظــيم األمان
، وألغــراض حتديــد ST/SGB/2002/11نــشرة األمــني العــام بــصيغتها املعدلــة مبوجــب  “املتحــدة

  :، يعلن األمني العام ما يلي)١(اهليكل التنظيمي ملكتب األمم املتحدة يف نريويب
  

  ١البند     
  أحكام عامة    

املعدلـة  ، بـصيغتها  ST/SGB/1997/5تطبق هذه النشرة باالقتران مع نشرة األمـني العـام           
تنظــيم أمانــة ” املعنونــة ST/SGB/2006/13 و ST/SGB/2002/11نــشرات األمــني العــام  مبوجــب

ــة    ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــة ST/SGB/2002/14، و “برن ــة  ” املعنون ــيم أمان ــم  تنظ ــامج األم برن
  .“)موئل األمم املتحدة(املتحدة للمستوطنات البشرية 

  
  ٢البند   
  املهام والتنظيم    

 يقوم مكتب األمـم املتحـدة يف نـريويب بـدور املكتـب املمثـل لألمـني العــام يف نـريويب،                       ١-٢
  األخــرىواحلكومــاتوالبلــد املــضيف ويتــوىل مهــام التمثيــل واالتــصال مــع البعثــات الدائمــة   

 مؤســسات نظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف نــريويب، وغريهــا مــن   وامل

_________________ 
 يف لـإلدارة املـستقلتني    للـشعبتني  خلفـا  ١٩٩٦ ينـاير /الثـاين  انونكـ  ١ يف نـريويب  يف املتحـدة  األمم مكتب أنشئ  )١(  

 وكــذلك ،)املتحــدة األمــم موئــل( البــشرية للمــستوطنات املتحــدة األمــم وبرنــامج للبيئــة املتحــدة األمــم برنــامج
  .نريويب دمات املشتركة لألمم املتحدة يفاخل وحـدة
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ويـوفر   ؛منظومة األمم املتحدة يف كينيا؛ وييسر التعاون بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة   
 من خدمات الدعم إىل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبرنـامج               ا الدعم اإلداري وغريه   خدمات
 اخلـدمات املـشتركة والعامـة    يـوفر ، و)موئل األمم املتحدة  (تحدة للمستوطنات البشرية    األمم امل 

 ويقـوم بـإدارة وتنفيـذ   ؛ االقتـضاء يف كينيـا، حـسب      األخـرى   منظومة األمـم املتحـدة      ملؤسسات  
الربامج املعنية باإلدارة وخدمات املؤمترات واإلعالم، ويوفر خدمات األمـن والـسالمة ملـوظفي              

  . ومرافقها يف مكتب األمم املتحدة يف نريويباألمم املتحدة
  .كتب الوحدات التنظيمية املبينة يف هذه النشرةامل ويضم  ٢-٢
رئيـسي  ألمـني العـام مـن بـني     ، يعينـه ا ويرأس املكتب مدير عام برتبـة وكيـل أمـني عـام            ٣-٢

ألمـم املتحـدة    األمم املتحدة يف مركز العمل، أي برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج ا           برناجمي  
ويضطلع املدير العـام واملوظفـون املـسؤولون عـن          ). موئل األمم املتحدة  (للمستوطنات البشرية   

الـيت  كل وحدة تنظيمية، باإلضـافة إىل املهـام احملـددة املـذكورة يف هـذه النـشرة، باملهـام العامـة            
بـصيغتها   ST/SGB/1997/5 وظـائفهم، علـى النحـو املـبني يف نـشرة األمـني العـام                 تنطوي عليهـا  

  .ST/SGB/2002/11نشرة األمني العام مبوجب املعدلة 
  

  ٣البند   
  املدير العام    

  . أمام األمني العاماملدير العام مسؤواليكون   ١-٣
 وهــو ميثــل ؛ العــام مــسؤول عــن مجيــع أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة يف نــريويب املــدير  ٢-٣

ــدور احملــاور         ــوم ب ــة، ويق ــات الدائمــة واملنظمــات اإلقليمي ــع البعث ــات م ــام يف العالق األمــني الع
عمـل مكاتـب األمـم املتحـدة        املتصلة بسري   الرئيسي مع سلطات البلد املضيف يف مجيع املسائل         

منظومـة  مؤسـسات    يف البلد املـضيف؛ ويتعـاون مـع          ة مستقل عة إلدارة اخلاضوأجهزهتا وبراجمها   
غـري  املنظمـات   ، وكـذلك مـع غريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة و                األخرى األمم املتحدة 

، بـشأن نطـاق   احلاجـة يف املنطقة؛ ويقـدم املـشورة والـدعم إىل األمـني العـام، حـسب         احلكومية
االقتـصادية واإلمنائيـة يف املنطقـة ويتـوىل مـا يتـصل          - ةواسع من املسائل الـسياسية واالجتماعيـ      
 لــربامج بالنــسبة واإلدارة  التنفيــذي ويــضطلع بالتوجيــه؛بــذلك مــن مهــام خاصــة ومهــام متثيــل 

بالنـسبة  اإلدارة وخدمات املؤمترات وغريها من خدمات الدعم واخلدمات املشتركة، وكـذلك            
ويـضطلع املـدير العـام بـدور املـسؤول      . ملـضيف ألنشطة مركز األمم املتحدة لإلعـالم يف البلـد ا      

  . املكلف بأمن وسالمة منظومة األمم املتحدة يف كينيا
  .غياب املدير العام، يقوم أقدم كبار املوظفني يف نريويب بدور املوظف املسؤوليف و  ٣-٣
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   ٤البند   
  مكتب املدير العام    

  .دير العام أمام املمسؤواليكون يرأس مكتب املدير العام رئيس   ١-٤
  :فيما يلي  ملكتب املدير العاماألساسيةاملهام تتمثل و   ٢-٤

  واإلدارة ملكتـب األمـم املتحـدة يف         العام التوجيهتوفري  مساعدة املدير العام يف      )أ(  
  نريويب وتنسيق املهام يف املكتب؛

  تقدمي الدعم التنفيذي للمدير العام؛ )ب(  
ــ )ج(    - بـــشأن املـــسائل الـــسياسية واالجتماعيـــة  العـــام ديرتقـــدمي املـــشورة إىل املـ

  االقتصادية واإلمنائية يف املنطقة؛
منظومــة األمــم املتحــدة مؤســسات البقــاء علــى اتــصال مــع البعثــات الدائمــة و )د(  
  ؛املنطقة يف كينيا وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يفاألخرى 
   واالتصال مع سلطات البلد املضيف؛القيام مبهام الربوتوكول )هـ(  
  لبعثات الدائمة واملنظمات احلكومية الدولية؛ ل املعلومات عملية توفريتنسيق  )و(  
ألمانـة  باالبقاء على اتصال مع املكتب التنفيذي لألمني العام وسائر الوحدات            )ز(  

  ؛العامة يف املقر
مـم املتحـدة يف نـريويب وتنـسيق     القيام مبهام الرصد والتقييم والرقابة ملكتـب األ        )ح(  

  تلك املهام؛
ملـدير العـام وجملـس      إىل ا متثيل املستشار القـانوين يف نـريويب، وتقـدمي املـساعدة             )ط(  

إدارة اخلدمات التنفيذية بشأن مجيع املسائل القانونيـة وتقـدمي املـشورة القانونيـة بـشأن املـسائل                  
سائل الـــيت هلـــا آثـــار قانونيـــة بالنـــسبة  مبكتـــب األمـــم املتحـــدة يف نـــريويب وبـــشأن املـــ املتـــصلة 

  .املتحدة ألممل
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  ٥البند     
  مركز األمم املتحدة لإلعالم    

 أمــام املــدير  مــسؤواليكــون )٢(مــديريــرأس مركــز األمــم املتحــدة لإلعــالم يف نــريويب    ١-٥
  . العام
  :وتتمثل املهام األساسية ملركز األمم املتحدة لإلعالم فيما يلي  ٢-٥

 م يف جمــال االتــصاالت إىل املــدير العــام ملكتــب األمــم املتحــدة يف  الــدعتقــدمي  )أ(  
ويـشمل ذلـك مـا جيـري         جتماعات احلكومية الدولية،  الوا نريويب فيما يتعلق باملؤمترات الدولية    
 ؛ اإلعالمطعن طريق املساعدة يف اعتماد وسائ

ة  وبــدور اجلهــة املنــسق؛ بــدور مركــز إعــالم ألوغنــدا وسيــشيل وكينيــا القيــام  )ب(  
  اإلعالم بالنيابة عن األمم املتحدة يف تلك البلدان؛طلإلعالم والعالقات مع وسائ

يف جمال االتـصاالت     عمل فريق األمم املتحدة القطري يف البلد املضيف          رييست  )ج(  
 .عن طريق تقدمي الدعم لفريق األمم املتحدة احمللي لالتصاالت

  
  ٦البند     
  جملس إدارة اخلدمات التنفيذية   

ويـضم املـديرين التنفيـذيني ونـواب        . يرأس املدير العام جملـس إدارة اخلـدمات التنفيذيـة           ١-٦
ربنامج األمم املتحـدة للبيئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية          لاملديرين التنفيذيني   

جملـس إدارة اخلـدمات     عمـل   ويـساهم املنـسق املقـيم لألمـم املتحـدة يف            ). موئل األمم املتحـدة   (
 ومــدير العمليــات يف .لة مبنظومــة األمــم املتحــدة يف كينيــا صتنفيذيــة فيمــا خيــص املــسائل املتــ ال

  .لمجلسلأمني كعمل يمكتب األمم املتحدة يف نريويب هو عضو حبكم منصبه و
  . االقتضاءوجيتمع اجمللس كل ثالثة أشهر، أو بصورة أكثر تواترا حسب   ٢-٦
الـيت تتخـذ القـرارات    وهـي  والرقابـة،   الـسياسات   اهليئة املسؤولة عن صـنع    واجمللس هو     ٣-٦
لة باخلدمات اإلدارية وخدمات الـدعم الـيت يقـدمها مكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب إىل                    صاملت

ــشرية        ــستوطنات الب ــم املتحــدة للم ــامج األم ــة وبرن ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــم  (برن ــل األم موئ
  .االقتضاءيف كينيا؛ حسب  منظومة األمم املتحدة مؤسساتوغريمها من ) املتحدة

_________________ 
 وهـو  الربنـامج،  تنفيـذ  عـن  املقـر  يف اإلعـالم   شـؤون  إدارة أمـام  أيضا مسؤول لإلعالم املتحدة األمم مركز مدير  )٢(  

  .اإلدارة تلك هبا تزوده اليت واإلدارية الفنية التوجيهات أساس على مهامه يؤدي
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  :وتشمل املسؤوليات الرئيسية جمللس إدارة اخلدمات التنفيذية ما يلي  ٤-٦
اعتماد السياسات واالستراتيجيات واألولويات الطويلة األمد ووضـع املبـادئ         )أ( 

  ؛ مكتب األمم املتحدة يف نريويبيوفرهاوالبارامترات التشغيلية لتقدمي اخلدمات اليت 
  مكتـب األمـم املتحـدة يف       اض واعتماد املقترحات املقدمة بشأن ميزانيـة      استعر )ب(  
  اخلارجة عن امليزانية؛  فيما يتعلق مبوارد امليزانية العادية واملواردنريويب

تقـدمي مكتـب األمـم      نوعية عمليـة     باستعراض ورصد    ، على حنو منتظم   ،القيام )ج(  
   ؛الوقت املناسبجنازها يف إمدى  وا وفعاليتها، وكفاءهت للخدماتاملتحدة يف نريويب

، وضــمان ورصــدها عنــد الــضرورةتــصحيحية الختــاذ تــدابري  خطــط ،اقتــراح )د(  
ــة   ــدائرة املعني املــثرية للقلــق؛ املــسائل ملعاجلــة الئمــة ويف الوقــت املناســب  املجــراءات اإلاختــاذ ال

 مـن املتحـدة يف نـريويب      اهليكل التنظيمي ملكتب األمـم      لتمكني   ، حيثما يلزم  ،إعداد مقترحات و
  تلبية احتياجات عمالئه؛ 

  . الرقابة وكفالة تنفيذهاهيئاترصد تنفيذ توصيات  )هـ(  
  

  ٧البند     
  مدير العمليات    

 أمام املدير العام، كما أنه مـسؤول، يف حـدود الـسلطة             مدير العمليات مسؤوال  يكون    
خلـدمات اإلداريـة، وشـعبة خـدمات     املخولة له من املدير العـام، عـن العمليـات اليوميـة لـشعبة ا             

  :ملدير العمليات فيما يلياألساسية وتتمثل املهام  .)٣(املؤمترات، ودائرة األمن والسالمة
تنفيـذ االســتراتيجيات واألولويـات، حــسب مــا يقـرره جملــس إدارة اخلــدمات     )أ( 

ج األمـم املتحـدة      لربنـام  ، اخلـدمات   مكتب األمم املتحدة يف نـريويب      بتوفريالتنفيذية، فيما يتعلق    
ــشرية      ــستوطنات الب ــم املتحــدة للم ــامج األم ــة وبرن ــم املتحــدة  (للبيئ ــل األم ــن ) موئ ــا م  وغريمه

  ؛االقتضاءمنظومة األمم املتحدة يف كينيا؛ حسب مؤسسات 

_________________ 
 اإلداريـة  للـشؤون  العـام  األمـني  وكيـل  أمـام  لـه،  املخولة السلطة حدود يف أيضا، مسؤوال العمليات مديريكون    )٣(  

 مـسؤول  وهـو  .التنظـيم و اإلدارة مبـسائل  املتعلقـة  وإجراءاهتـا  وقواعـدها  املنظمـة  أنظمـة  جبميـع  التقيد ضمان عن
 وإدارة العامـة  اجلمعيـة  لـشؤون  العـام  األمـني  وكيـل  يقرهـا  الـيت  العامـة  واملمارسـات  الـسياسات  تنفيـذ  عنأيضا  

 .ونـريويب  اوفيينـ  وجنيـف  نيويـورك  يف املـؤمترات  خـدمات  عـن  الـشاملة  سؤوليتهاضـطالعه مبـ    إطـار  يف املؤمترات
الطلبات الرمسية للحصول علـى اإلرشـادات الـيت توجههـا إىل اإلدارات الفنيـة مكاتـب مـسؤولة أمـام املـدير                  أما

  .املعتادة املراسالت العام، فتقدم عن طريق املدير العام، وذلك باستثناء
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مـن هـذا البنـد،      ) أ(اخلـدمات املقدمـة عمـال بـالفقرة         نوعية عملية توفري    رصد   )ب( 
  إمدى  وا وفعاليتهاوكفاءهت

 الوقت املناسب، ومساعدة املدير العـام يف تقـدمي التقـارير إىل جملـس إدارة اخلـدمات                  جنازها يف 
   االقتضاء؛التنفيذية عن أداء مكتب األمم املتحدة يف نريويب، حسب 

االســتجابة لالحتياجــات الــيت حيــددها برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وبرنــامج    )ج( 
ظومـة  مؤسـسات من  وغريمهـا مـن     ) ألمـم املتحـدة   موئـل ا  (األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية        

 مكتـب   اليت يقـدمها دمات باخل لةص، بشأن املسائل املت   االقتضاءاألمم املتحدة يف كينيا؛ حسب      
  األمم املتحدة يف نريويب؛

 التوجيه والتنسيق واإلشراف لشعبة اخلدمات اإلدارية، وشـعبة خـدمات       توفري )د( 
  ؛املؤمترات، ودائرة األمن والسالمة

  .إدارة اخلدمات التنفيذية، إذا قرر اجمللس ذلكالعمل كأمني جمللس  )هـ( 
  

  ٨البند     
  شعبة اخلدمات اإلدارية    

رهنــا مبراعــاة يــرأس شــعبة اخلــدمات اإلداريــة رئــيس مــسؤول أمــام مــدير العمليــات،      ١-٨
  . أعاله٧أحكام البند 

  :للشعبة فيما يلي األساسية وتتمثل املهام   ٢-٨
ــديرين يف     إســداء  )أ(  ــديرين وغريهــم مــن امل ــار امل ــات ولكب ــدير العملي ــشورة مل  امل

ــشرية        ــستوطنات الب ــم املتحــدة للم ــامج األم ــة وبرن ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــم  (برن ــل األم موئ
 لة بــاإلدارة وبــشأن تفــسري األنظمــة والقواعــد الــسارية يف صبــشأن مجيــع املــسائل املتــ) املتحــدة
  املنظمة؛
لـدى  تمثيـل مديـــر العمليـات يف املـسائل اإلداريـة        ب قتـضاء،  القيام، حسب اال   )ب( 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية            جملس إدارة لكل من   
ــشارية املــشتركة بــني الوكــاالت واهليئــات املوجــودة    ) موئــل األمــم املتحــدة ( ــة االست يف واآللي

  ؛األمانة العامة
 هبا إىل برنامج األمم املتحـدة   املتصلةات اإلدارية وخدمات الدعم     تقدمي اخلدم  )ج( 

مؤسـسات  وسـائر   ) موئـل األمـم املتحـدة     (للبيئة وبرنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية          
  ؛االقتضاءمنظومة األمم املتحدة يف كينيا، حسب 
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لتفـاوض  مساعدة مدير العمليات، بالتعاون مع رئيس مكتب املدير العام، يف ا           )د( 
  لة بتنفيذ اتفاقات املقر؛صمع سلطات البلد املضيف بشأن مجيع املسائل اإلدارية واملالية املت

إدارة مجيع أموال امليزانية العادية واألموال اخلارجة عن امليزانيـة ملكتـب األمـم            )هـ( 
  املتحدة يف نريويب ومراقبتها؛

دة للبيئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة         برنامج األمم املتح  إىل  تقدمي اخلدمات املالية     )و( 
  ومكتب األمم املتحدة يف نريويب؛) موئل األمم املتحدة(للمستوطنات البشرية 

إدارة خدمات شؤون املوظفني يف برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنـامج األمـم              )ز( 
ــشرية    ــستوطنات الب ــم املتحــدة  (املتحــدة للم ــل األم ــريويب   ) موئ ــم املتحــدة يف ن ــب األم ، ومكت

للنظـــامني وتنفيـــذها وفقـــا ويـــشمل ذلـــك اإلشـــراف علـــى سياســـات إدارة شـــؤون املـــوظفني 
  ؛األساسي واإلداري للموظفني

وتشمل يف مجلـة  األمم املتحدة يف نريويب، املقدمة ملرافق   إدارة خدمات الدعم     )ح( 
فر والـس األمـاكن وختـصيص اسـتخدامها،    ، وختطـيط   احمليطـة هبـا  صـيانة املبـاين واألراضـي   أمـور  

  ؛والنقل، وخدمات التسجيل واحلقيبة، ومراقبة عمليات اجلرد، وخدمات الشراء
  .توفري خدمات الدعم لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات )ط( 

  
  ٩البند     
  دائرة األمن والسالمة    

ــيس      ١-٩ ــسالمة رئ ــرة األمــن وال ــرأس دائ ــا مبراعــاة ي ــد  يكــون، رهن  ، أعــاله٧ أحكــام البن
لة ص ويقدم املشورة إىل مـدير العمليـات بـشأن مجيـع املـسائل املتـ          .لعمليات أمام مدير ا   مسؤوال

كمـا جيـوز    . ا يف مكتب األمـم املتحـدة يف نـريويب         مرافقهبأمن وسالمة موظفي األمم املتحدة و     
أن يقــوم رئــيس دائــرة األمــن والــسالمة يف مكتــب األمــم املتحــدة يف نــريويب أيــضا بعمــل كــبري 

 املضيف، إذا كلفه وكيل األمني العام لشؤون الـسالمة واألمـن بـأداء          املستشارين األمنيني للبلد  
  . يضطلع بدور املستشار األمين الرئيسي للمسؤول املعنيهذه، وبصفته . هذه املهمة

وتتمثل املهمة األساسية هلذه الدائرة يف توفري خدمات األمن والـسالمة ملـوظفي األمـم                 ٢-٩
  .تحدة يف نريويبيف مكتب األمم املرافقها املتحدة وم
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  ١٠البند     
  شعبة خدمات املؤمترات    

،  أعــاله٧ أحكــام البنــد رهنــا مبراعــاة يكــون، يــرأس شــعبة خــدمات املــؤمترات رئــيس  ١-١٠
 أمام مدير العمليات عن تنفيذ السياسات واإلجراءات واملمارسات الـيت يقرهـا وكيـل               مسؤوال

 سؤوليته الـشاملة عـن   اضـطالعه مبـ   رات يف إطار    األمني العام لشؤون اجلمعية العامة وإدارة املؤمت      
  .خدمات املؤمترات يف نيويورك وجنيف وفيينا ونريويب

  : للشعبة فيما يلياألساسيةوتتمثل املهام   ٢-١٠
يف ىل االجتماعات الـيت تعقـد       إخدمات املؤمترات   عملية وتوفري   تنسيق وإدارة    )أ( 

  اليت تندرج ضمن مسؤولية هذا املكتب؛مكتب األمم املتحدة يف نريويب وغريه من األماكن 
مكتب نـريويب ومراكـز    يف  التشاور مع املستخدمني الرئيسيني ملوارد املؤمترات        )ب( 

  العمل األخرى، فيما يتعلق باستخدام هذه املرافق بأقصى قدر من الفعالية؛
إســـداء املـــشورة وتقـــدمي املـــساعدة إىل ســـلطات البلـــدان املـــضيفة يف إعـــداد   )ج( 

  .توفر هلا الشعبة اخلدماترات واالجتماعات اليت املؤمت
  

  ١١البند     
  ةيأحكام ختام    

  .٢٠٠٩مارس /آذار ١نافذة يف هذه النشرة تصبح   ١-١١
  .ST/SGB/2008/7نشرة األمني العام مبوجب هذا تلغى   ٢-١١

   مون-  كي بان) توقيع(
   األمني العام

  


