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األمانة العامة

املجلس االقتصادي 
واالجتماعي

 الهيئات الفرعية
اللجان الدائمة وأجهزة مخصصة	 

اللجان الرئيسية	 

لجنة القانون الدويل	 

لجنة نزع السالح	 

مجلس حقوق اإلنسان	 

وحدة التفتيش املشرتكة	 

 الصناديق والربامج1
برنامج األغذية العاملي

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية	 

متطوعو األمم املتحدة	 
برنامج األمم املتحدة للبيئة8

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية8
صندوق األمم املتحدة للسكان

منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(

عمليات حفظ السالم والبعثات 	 
السياسية

لجان الجزاءات )مخصصة(	 

 الهيئات الفرعية
 اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية 	 

للمحكمتني الجنائيتني

 اللجان اإلقليمية8
اللجنة االقتصادية ألفريقيا

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

اللجنة االقتصادية ألوروبا
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 

واملحيط الهادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 اللجان الوظيفية
اللجنة اإلحصائية	 
لجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض 	 

التنمية
لجنة التنمية االجتماعية	 
لجنة السكان والتنمية	 
لجنة املخدرات	 
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية	 
لجنة وضع املرأة	 
منتدى األمم املتحدة املعني بالغابات	 

اللجان الدائمة وأجهزة مخصصة	 

لجنة مكافحة اإلرهاب	 

لجنة األركان العسكرية	 

 إدارات ومكاتب9
إدارة التواصل العاملي

إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية 
ومسائل االمتثال

إدارة الدعم العملياتي
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم

إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات 
املؤتمرات

إدارة شؤون السالمة واألمن
إدارة عمليات السالم

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان

مكتب األمم املتحدة املعني بالحّد من مخاطر 
الكوارث

مكتب األمم املتحدة املعني باملخّدرات 
والجريمة1

مكتب األمم املتحدة يف جنيف
مكتب األمم املتحدة يف فيينا

مكتب األمم املتحدة يف نريوبي
مكتب األمم املتحدة للرشاكات2

مكتب التنسيق اإلنمائي
املكتب التنفيذي لألمني العام

مكتب الشؤون القانونية
مكتب املستشار الخاص لشؤون أفريقيا

مكتب شؤون الفضاء الخارجي
مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني 

باألطفال والنزاع املسلح
مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني 

بالعنف الجنيس يف حاالت النزاع

مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني بالعنف ضد 
األطفال

 مكتب املمثل السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية 
غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
مكتب خدمات الرقابة الداخلية

مكتب شؤون نزع السالح
مكتب مكافحة اإلرهاب

 البحث والتدريب
جامعة األمم املتحدة

كلية موظفي منظمة األمم املتحدة
معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

 كيانات األمم املتحدة األخرى
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني1

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع1
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(8,1 

مركز التجارة الدولية )األمم املتحدة/منظمة التجارة 
العاملية(

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة1
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

يف الرشق األدنى )األونروا(1

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 حالة   4
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 مشمول   6
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.

 الوكاالت املتخصصة5,1

 لجان أخرى10
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 
املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب 

)اإليدز(
فريق الخرباء املعني باألسماء الجغرافية

لجنة الخرباء املعنية بإدارة املعلومات الجغرافية 	 
املكانية عىل الصعيد العاملي

لجنة الخرباء املعنية باإلدارة العامة	 

لجنة السياسات اإلنمائية	 

اللجنة املعنية باملنظمات غري الحكومية	 

املنتدى الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية	 

 البحث والتدريب
معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة

معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

 منظمات ذات صلة
السلطة الدولية لقاع البحار

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

املحكمة الجنائية الدولية

املحكمة الدولية لقانون البحار
منظمة التجارة العاملية4,1

املنظمة الدولية للهجرة1
منظمة حظر األسلحة الكيميائية3

الوكالة الدولية للطاقة الذرية3,1

املنتدى السيايس 
الرفيع املستوى املعني 

بالتنمية املستدامة

لجنة األمم املتحدة 
لبناء السالم

االتحاد الربيدي العاملي
االتحاد الدويل لالتصاالت

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
صندوق النقد الدويل

مجموعة البنك الدويل7
البنك الدويل لإلنشاء والتعمري	 

املؤسسة اإلنمائية الدولية	 

املؤسسة املالية الدولية	 

منظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة )الفاو(

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة )اليونسكو(

منظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية )اليونيدو(

املنظمة البحرية الدولية
منظمة السياحة العاملية
منظمة الصحة العاملية

منظمة الطريان املدني الدويل
املنظمة العاملية لألرصاد الجوية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية

منظمة العمل الدولية
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