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 نشرة األمني العام  
 
 تنظيم األمانة العامة لألمم املتحدة  

 
تنظــيم األمانــة العامــة لألمــم  ”، املعنونــة ST/SGB/1997/5لتعــد ن نشــرة األمــني العــام   
اهليكــن ، والصــاة ة لتحد ـد  ST/SGB/2002/11بصـيتتاا املعدلــة بنشـرة األمــني العـام     “املتحـدة 

 التنظيمي لألمانة العامة لألمم املتحدة، ُ علن األمني العام ما  لي:
 

 1البند   
  املوقع  

توجد األمانة العامة لألمم املتحدة، اليت هي إحدى اهليئات الرئيسية السـ  للمنظمـة،    1-1
 يف مقر األمم املتحدة يف نيو و ك.

 
 2البند   
  املاام  

 العامة لألمانة العامة:فيما  لي بيان املاام  2-1
تقــدا العــون لألمــني العــام يف إمــاو املاــام املوبلــة إليــم  وجــ  مي ــا  األمــم  )أ( 

 املتحدة وتنفيذ التكليفات الصاة ة عن الدول األعضاء؛
 .ترو ج مباةئ املي ا  وترسيخ الفام والتأ يد العام ألهداف األمم املتحدة )ب( 

 
 3البند   
  اهليكن التنظيمي  

  رأس األمانة العامة األمني العام، وهو املسؤول اإلةا ي األول يف األمم املتحدة. 3-1

http://undocs.org/ar/ST/SGB/1997/5
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2002/11
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تتكون األمانة العامـة مـن الوحـدات التنظيميـة الرئيسـية التاليـة، الـيت  ـرأس بـ  منـاا            3-2
 موظف مسؤول أمام األمني العام:

 املكت  التنفيذي لألمني العام؛ 
 ؤرمرات؛إةا ة شؤون اجلمعية العامة وامل 
 إةا ة الشؤون السياسية؛ 
 مكت  شؤون نزع الس ح ؛ 
 إةا ة عمليات حفظ الس م؛ 
 إةا ة الدعم امليداين؛ 
 مكت  الشؤون القانونية؛ 
 إةا ة الشؤون االقتصاة ة واالجتماعية؛ 
 أمانة مؤرمر األمم املتحدة للتجا ة والتنمية؛ 
 أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ 
 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشر ة؛أمانة  
 املكت  املعين باملخد ات واجلرمية؛ 
 أمانة اللجنة االقتصاة ة ألفر قيا؛ 
 أمانة اللجنة االقتصاة ة واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاةئ؛ 
 أمانة اللجنة االقتصاة ة ألو وبا؛ 
 بحر الكا  يب؛أمانة اللجنة االقتصاة ة ألمر كا ال تينية ومنطقة ال 
 أمانة اللجنة االقتصاة ة واالجتماعية لتريب آسيا؛ 
 مفوضية األمم املتحدة حلقو  اإلنسان؛ 
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون ال جئني؛ 
 مكت  تنسيق الشؤون اإلنسانية؛ 
 إةا ة شؤون اإلع م؛ 
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 إةا ة الشؤون اإلةا  ة، وتتكون من املكات  األ بعة التالية: 
 ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات؛مكت    
 مكت  إةا ة املوا ة البشر ة؛  
 مكت  خدمات الدعم املربز ة؛  
 مكت  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  
 مكت  األمم املتحدة يف جنيف؛ 
 مكت  األمم املتحدة يف فيينا؛ 
 مكت  األمم املتحدة يف نريويب؛ 
 ية؛مكت  خدمات الرقابة الداخل 
 ةا ة شؤون الس مة واألمن؛إ 
مكت  املم ن السامي املعين بأقن البلـدان وـواو والبلـدان الناميـة لـري السـاحلية والـدول         

 اجلز  ة الصترية النامية؛
 مكت  املستشا  اخلاص لشؤون أفر قيا؛ 
 مكت  ةعم بناء الس م؛ 
 مكت  املم ن اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والزناع املسلح؛ 
 مكت  املم ن اخلاص لألمني العام املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع؛ 
 مكت  األخ قيات؛ 
 مكت  أمني املظامل وخدمات الوساطة يف األمم املتحدة؛ 
 مكت  إقامة العدل؛ 
 مكت  األمم املتحدة للشرابات؛ 
 مكت  األمم املتحدة املعين بتسخري الر اضة أللراض التنمية والس م؛ 
 مكت  األمم املتحدة للحد من خماطر الكوا ث. 
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 ــرة بيــان اختصــاص بــن وحــدة مــن هــذم الوحــدات ومااماــا وتنظيماــا يف نشــرات  3-3
 مستقلة صاة ة عن األمني العام.

مــأنون هلمــا مــن اجلمعيــة العامــة      2-3الوحــدتان التاليتــان املشــا  إليامــا يف البنــد      3-4
 لى النحو التايل:تقدما تقا  رمها بصفة مستقلة ع بأن

ــق      ــة العامـــة عـــن طر ـ ــة  قـــدم تقـــا  رم إ  اجلمعيـ مكتـــ  خـــدمات الرقابـــة الداخليـ
 العام؛ األمني

مفوضية األمم املتحدة حلقو  اإلنسـان تقـدم تقا  رهـا إ  اجلمعيـة العامـة عـن طر ـق         
 اجمللس االقتصاةي واالجتماعي.

 
 4البند   
  التنسيق  

ــة  4-1 ــال املنظمـ ــيق أعمـ ــة السياســـات  عـــن طر ـــق فر ـــق اإلة  جيـــري تنسـ ــا وجلنـ ا ة العليـ
اإلةا ة واللجــان التنفيذ ــة لألفرقــة القطاعيــة، الــيت تشــمن أليــع إةا ات األمــم املتحــدة    وجلنــة

ــا       ــات وفق ــة هــذم اهليئ ــاا وصــناة قاا وبرا اــا. وُتنســق املواضــيع الــيت ال تســتلزم عنا  ومكاتب
 .3-4و  2-4للبند ن 

  مسؤولية أب ر من وحدة تنظيمية  ئيسية واحـدة تعاجلـم   أي موضوع  دخن يف نطا 4-2
 الوحدة اليت خيصاا هذا املوضوع أساسا، بالتشاو  مع الوحدات األخرى املعنية.

أي موضوع ال  كـون مـذبو ا علـى وجـم التحد ـد يف نشـرات األمـني العـام املتعلقـة           4-3
اجلـم الوحـدة الـيت جيـ  أن  ـال      ، تع3-3بالوحدات التنظيمية الرئيسية املشـا  إلياـا يف البنـد    

إلياا هذا املوضوع وفقـا لتوو ـع العمـن ةاخـن األمانـة العامـة، مـا مل  تخـذ األمـني العـام قـرا ا            
 حمدةا بشأن احلالة املعنية.

 
 5البند   
   ؤساء اإلةا ات/املكات   

 فيما  لي ماام  ئيس اإلةا ة/املكت  أو لريمها من الوحدات التنظيمية الرئيسية: 
ــ ، وصــيالة مقترحــات       )أ(  ــائق التخطــيط نات الصــلة لكةا ة/املكت صــيالة وئ

 امليزانية املعنية استناةا إ  تلك الوئائق؛
 ؛اإلةا ة/املكت  حتد د االستراتيجيات العامة ال ومة إلعداة وتنفيذ برنامج عمن )ب( 
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 بفالة اتباع أنظمة املنظمة وقواعدها وتعليماهتا؛ )ج( 
ــ )ة(  ــة وتزو ـــدها باملعلومـــات   امل ـــول أمـ ــر عية وأجازهتـــا الفرعيـ ام اهليئـــات التشـ

 واإل ضاحات، حس  االقتضاء؛
االضــط ع بأنشــطة اإلةا ة أو اختــان القــرا ات اإلةا  ــة الــيت تكفــن التشــتين   )هـ( 

 الفعال والكفء واالقتصاةي للربنامج املعين؛
ى ِعلـم بشـأن األمـو     مساعدة األمني العـام وإسـداء املشـو ة إليـم وإبقـاؤم علـ       )و( 

 املتعلقة باإلةا ة/املكت ؛
بفالة تنسيق أنشطة اإلةا ة/املكت  مع أنشطة الوحـدات التنظيميـة األخـرى     )و( 

 اليت تؤةي ماام نات صلة؛
 بفالة وجوة ترتيبات مناسبة للرقابة الداخلية وإةا ة املخاطر؛ )ح( 
 ى.االضط ع  ا قد  دةم األمني العام من ماام أخر )ط( 

 
 6البند   
  مد رو الربامج  

 فيما  لي ماام مد ري الربامج: 6-1
نات الصــلة ومقترحــات امليزانيــة للوحــدة   صــيالة وئــائق التخطــيط الربنــا ي  )أ( 

التنظيمية لكن منام، بالتشاو  مع املوظفني، حس  االقتضـاء، واضـعني نصـ  أعينـام أنـواع      
 النتائج اليت  توقعاا عم ء الوحدة والتوجياات التشر عية يف امليدان املعين؛

طر ــق  مســاعدة  ئــيس اإلةا ة/املكتــ  يف بفالــة إمــاو األنشــطة املقــر ة عــن )ب( 
و اإلةا ة الفعالــة والكفــؤة للمــوظفني وللمــوا ة املوضــوعة حتــ  إشــرافام، و صــد مــا  ــر         

تقدم حنو حتقيق النتائج واإلب غ عنم وإجراء تقييمات ناتية واختان اإلجراءات التصـحيحية   من
 حس  االقتضاء؛

حملافـن  رم ين الوحدة، أو اختـان الترتيبـات ال ومـة لتم يلـاا، يف االجتماعـات وا      ()ج 
 نات الصلة؛
 إجراء تقييم نايت ةو ي وفقا للقواعد واملباةئ التوجياية نات الصلة؛ )ة( 
تقييم أةاء املوظفني بصو ة موضوعية وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول هبـا،   )هـ( 

 أللراض من بيناا التطو ر الوظيفي واملساءلة؛
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 .ألمو  املتعلقة بالوحدة التنظيميةإبقاء املشرف على ِعلم بالتطو ات اهلامة يف ا )و( 
 

 7البند   
  املكات  التنفيذ ة/الوحدات اإلةا  ة  

 تو  مكت  تنفيذي/وحدة إةا  ـة مسـاعدة  ئـيس اإلةا ة/املكتـ  ومـد ري الـربامج        7-1
ــوا ة البشــر ة والشــؤون         ــة وإةا ة امل ــة بالشــؤون املالي ــة املســؤوليات املتعلق ــوظفني يف تأة  وامل

 عامة، املفوضة إليام من وبين األمني العام لشؤون اإلةا ة،  ا يف نلك ما  لي:اإلةا  ة ال
توفري الدعم ال وم ملـد ري الـربامج ملسـاعدهتم علـى صـيالة مشـا  ع امليزانيـة         )أ( 

)امليزانيات( املقترحة وتقا  ر األةاء املايل، ومساعدة  ئيس اإلةا ة/املكت  علـى إرمـام البيانـات    
 تقدم إ  إةا ة الشؤون اإلةا  ة؛املنسقة اليت 
التصــد ق علــى حتمــن االلتزامــات والنفقــات خصــما مــن األمــوال املخصصــة    )ب( 

لكةا ة/املكت ، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية والتعليمات اإلةا  ـة وإشـعا ات التخصـي     
 نات الصلة؛
ــ  ومــد ري     )ج(  ــرئيس اإلةا ة/املكت ــ وم ل ــوفري العــون ال ــربامج يف االضــط ع  ت ال

 سؤولياهتم طبقا للنظام األساسي والنظام اإلةا ي للموظفني والتعليمـات اإلةا  ـة نات الصـلة،    
 ؛يف  االت منء الشوالر وترقية املوظفني ولري نلك من املاام املتعلقة بشؤون املوظفني

ــربامج يف إةا     )ة(  ــد ري ال ــ  وم ــرئيس اإلةا ة/املكت ــ وم ل ــدعم ال ــوفري ال  ة أةاء ت
 املوظفني وتنمية قد اهتم؛

ــ     )هـ(  ــوظفي اإلةا ة/املكتـ ــاعدة مـ ــى  مسـ ــول علـ ــوحلم يف احلصـ ــن  عولـ  و/أو َمـ
 االستحقاقات،  ا يف نلك ما  تلقونم من صندو  املعاشات التقاعد ة ملوظفي األمم املتحدة؛

تــويل مامــة االتصــال  كتــ  إةا ة املــوا ة البشــر ة ومكتــ  ختطــيط الــربامج  )و( 
امليزانيـــة واحلســـابات ومكتـــ  خـــدمات الـــدعم املربز ـــة ومكتـــ  تكنولوجيـــا املعلومـــات  و

ــوا ة البشــر ة واخلــدما     ــق اــدمات امل ــة   واالتصــاالت فيمــا  تعل ــك نياب ــة ولريهــا، ونل ت املالي
 ؛اإلةا ة/املكت  عن

االضـــط ع بالواجبـــات اإلةا  ـــة الر يـــة األخـــرى وفقـــا ملـــا  ـــدةم  ئـــيس   )و( 
 اإلةا ة/املكت .
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 8البند   
  أحكام ختامية  

 .2015رموو/ وليم  22تصبح هذم النشرة نافذة يف  8-1
، املعنونــة 1997أ لول/ســبتمرب  12تلتــى  وجــ  هــذا نشــرة األمــني العــام املؤ خــة   8-2
( والتعـــد ن املتصـــن هبـــا املـــؤ   ST/SGB/1997/5“ )تنظـــيم األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة”
تعــد ن علــى نشــرة األمــني العــام املتعلقــة بتنظــيم األمانــة ”، املعنــون 2002أ لول/ســبتمرب  27

 (.ST/SGB/2002/11) “العامة لألمم املتحدة
 

 مون - بي بان ( توقيع)
 األمني العام
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