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مالحظات:
أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق.  1

مكتب األمم املتحدة للرشاكات هو جهة األمم املتحدة املعنية بالتنسيق مع مؤسسة األمم املتحدة.  2

تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية تقاريرهما إىل مجلس األمن   3
والجمعية العامة.

منظمة التجارة العاملية غري ملزمة بتقديم تقارير إىل الجمعية العامة، ولكنها ُتسهم عىل أساس كل   4
حالة عىل حدة يف أعمال الجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بجملة مسائل منها 

املسائل املالية واإلنمائية.

الوكاالت املتخصصة هي منظمات مستقلة تعمل مع األمم املتحدة ومع بعضها من خالل آلية تنسيق   5
املجلس االقتصادي واالجتماعي عىل املستوى الحكومي، ومن خالل مجلس الرؤساء التنفيذيني للتنسيق 

عىل املستوى املشرتك بني األمانات.

توقفت أعمال مجلس الوصاية يف 1 ترشين الثاني/نوفمرب 1994 باستقالل باالو، آخر إقليم باق   6
 مشمول بوصاية األمم املتحدة، 

يف 1 ترشين األول/أكتوبر 1994.

وفقاً للمادتني 57 و63 من امليثاق، إن املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار والوكالة املتعددة   7
األطراف لضمان االستثمار ال يعّدان وكالتني متخصصتني بل هما جزء من مجموعة البنك الدويل.

تشّكل أمانات هذه األجهزة جزًءا من األمانة العامة لألمم املتحدة.  8

تتضمن األمانة أيضاً املكاتب التالية: مكتب األخالقيات، ومكتب أمينة املظالم وخدمات الوساطة يف األمم   9
املتحدة، ومكتب إقامة العدل.

10 لقائمة كاملة بالهيئات الفرعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، برجاء مطالعة
.un.org/ecosoc/ar

تعكس هذه الخريطة الهيكل الوظيفي ملنظومة األمم املتحدة وتقدَّم للعلم فقط. وهي ال تشمل جميع مكاتب 
أو كيانات منظومة األمم املتحدة.
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