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    نشرة األمني العام    
      تنظيم أمانة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا    

ــام         ــشرة األمــني الع ــى ن ــد االطــالع عل ــام، بع ــة ST/SGB/1997/5إن األمــني الع  املعنون
، وألغـراض حتديـد     ST/SGB/2002/11، واملعدلة بالنـشرة     “تنظيم األمانة العامة لألمم املتحدة    ”

  :، يعلن ما يلي)إسكوا(ألمانة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا اهليكل التنظيمي 
  

  ١البند     
  حكم عام    

تنظـيم  ” املعنونـة  ST/SGB/1997/5تطبق هذه النشرة باالقتران مـع نـشرة األمـني العـام               
 ST/SGB/2005/8 والنـشرة  ST/SGB/2002/11، واملعدلـة بالنـشرة    “األمانة العامة لألمم املتحدة   

  .“تنظيم إدارة الشؤون اإلدارية”عنونة امل
  

  ٢البند     
  الوظائف والتنظيم    

  :تقوم أمانة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا مبا يلي  ١-٢
النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعيـة عـن طريـق التعـاون والتكامـل علـى                  )أ(  

  الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
 املنتـــدى الرئيـــسي للتنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة ضـــمن العمـــل بوصـــفها  )ب(  

  منظومة األمم املتحدة بالنسبة ملنطقة اإلسكوا؛
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دعــم الــدول األعــضاء فيهــا لوضــع قواعــد ومعــايري تيــسر إقامــة العالقــات            )ج(  
االقتـــصادية وحتقـــق التكامـــل االقتـــصادي داخـــل املنطقـــة وضـــمن االقتـــصاد  

  العاملي؛
لتحليلية والبحوث وتعزيز اختاذ التدابري الـسياسية مـن أجـل           إجراء الدراسات ا    )د(  

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء
ــة        )هـ(   ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــة بالتنمي ــات واملعلومــات املتعلق ــشر البيان مجــع ون

  للمنطقة؛
اء، تنظيم املؤمترات واالجتماعات احلكوميـة الدوليـة واجتماعـات أفرقـة اخلـرب              )و(  

  ورعاية احللقات التدريبية والندوات واحللقات الدراسية؛
صوغ أنشطة ومشاريع املساعدة اإلمنائيـة مبـا يتماشـى مـع احتياجـات املنطقـة                  )ز(  

ــة تنفيذيــة     وأولوياهتــا، والنــهوض بتلــك األنــشطة واملــشاريع، والعمــل كوكال
املــشورة للمــشاريع التــشغيلية ذات الــصلة وتقــدمي خــدمات املــشورة الفنيــة، و 

املتعلقة مبشروع حمـدد للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات              
  غري احلكومية؛

ألمــم األمانــة العامــة لتنــسيق أنــشطة اإلســكوا مــع أنــشطة إدارات ومكاتــب     )ح(  
سائر املنظمات التابعة لألمم املتحـدة وغريهـا        املتحدة يف املقر وكذلك أنشطة      

 وجملــس ،يــة، مــن قبيــل جامعــة الــدول العربيــة املنظمــات احلكوميــة الدولمــن 
 ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وذلك من أجل ضـمان التكامـل           ،التعاون اخلليجي 

  ؛ ممكنوالتآزر إىل أقصى حد
وألجهزهتـا  سـكوا   إللتقدمي اخلدمات الفنية وخدمات األمانة، وتـوفري الوثـائق            )ط(  

  الفرعية؛
  .ة على النحو املبني يف هذه النشرةتنقسم أمانة اإلسكوا إىل وحدات تنظيمي  ٢-٢
ن وويـضطلع األمـني التنفيـذي واملوظفـون املـسؤول         . يرأس أمانة اإلسكوا أمني تنفيـذي       ٣-٢

عن كل وحدة من الوحدات التنظيميـة، إضـافة إىل املهـام احملـددة املنـصوص عليهـا يف                   
رة األمـني العـام     هذه النشرة، باملهام العامة املقترنة بوظائفهم، على النحو الوارد يف نش          

ST/SGB/1997/5 املعدلة بالنشرة ST/SGB/2002/11.  
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  ٣البند     
  األمني التنفيذي    

  .األمني التنفيذي لإلسكوا مسؤول أمام األمني العام  ١-٣
  :األمني التنفيذي  ٢-٣

  مسؤول عن مجيع األنشطة اليت تضطلع هبا اإلسكوا وكذا عن إدارهتا؛  )أ(  
ويسدي له املـشورة فيمـا يتعلـق باملـسائل املتـصلة بالتنميـة       يساعد األمني العام    )ب(  

ــل كحلقــة وصــل إقليميــة        ــصادية واالجتماعيــة يف غــريب آســيا ويعم يف االقت
  ؛فيما يتصل باملسائل املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقةاألمانة 

الـسياسة االقتـصادية   ميثل األمني العام يف التكليفات اخلاصة باملـسائل املتعلقـة ب      )ج(  
  واالجتماعية يف غريب آسيا؛

 ويقـيم  ،حيدد االستراتيجيات العريضة للتنميـة ولتنفيـذ برنـامج عمـل اإلسـكوا           )د(  
عالقات وثيقة مع ممثلي الدول األعضاء والـدول األعـضاء املنتـسبة، وكـذلك              

وغريهــا مــن املنظمــات ألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة،  ادارات ومكاتــب إمــع 
  ؛واملنظمات غري احلكوميةومية الدولية احلك

مسؤول عن أمن موظفي األمم املتحدة وأماكن العمل واألصول داخل جمّمـع              )هـ(  
  .اإلسكوا وعن تنفيذ سياسات األمن والسالمة للمنظمة

  
  ٤البند     
  نائب األمني التنفيذي    

  .نائب األمني التنفيذي مسؤول أمام األمني التنفيذي  ١-٤
  :مني التنفيذينائب األ  ٢-٤

ــين         )أ(   ــل الفـ ــامج العمـ ــذ برنـ ــه إلدارة وتنفيـ ــذي يف قيادتـ ــني التنفيـ ــساعد األمـ يـ
لإلســكوا، ويف صــياغة الــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائيــة لكــي تنظــر فيهــا 
الدول األعـضاء، مبـا يف ذلـك املـسائل ذات الـصلة باللجنـة وهيئاهتـا الفرعيـة،                   

الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف        والدول األعضاء، واملنظمات احلكومية     
ــدول األعـــضاء والبلـــد     ــة مـــع الـ ــيا، ويف إدارة العالقـــات اخلارجيـ غـــرب آسـ

  املضيف؛
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ــتراتيجيات والـــسياسات    )ب(   ــياغة االسـ الفنيـــة للجنـــة عـــن طريـــق  يـــساهم يف صـ
املـــشاركة يف خمتلـــف اللجـــان، وإعـــداد الوثـــائق بـــشأن قـــضايا الـــسياسات،   

  تشار لألمني التنفيذي؛والعمل، عند االقتضاء، كمس
ــرامج        )ج(   ــع مــديري ب ــادة مجي ــوىل قي ــذي يف اإلشــراف، ويت ــساعد األمــني التنفي ي

اإلســكوا، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالتنــسيق والــصياغة الفعليــة، وتنفيــذ وتقيــيم 
  السياسات والربامج الفنية للجنة؛

ول العربيـة،   يبادر باختـاذ إجـراءات لتعزيـز التعـاون بـني اإلسـكوا وجامعـة الـد                  )د(  
  وجملس التعاون اخلليجي، وسائر املنظمات اإلقليمية؛

ــة عمـــال بقـــرارات       )هـ(   ــن األمانـ ــة مـ ــراءات املطلوبـ ــال لإلجـ ــذ الفعـ يكفـــل التنفيـ
ــائر املنظمـــات    ومقـــررات اللجنـــة، واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، وسـ

  احلكومية الدولية؛
ــساعد األمــني التنفيــذي يف تعزيــز اآلليــات امل      )و(   اليــة لتــشغيل اللجنــة، ودعــم    ي

مــديري الــربامج الفنيــة هبــدف حتــسني فــرص بنــاء القــدرات وتقــدمي املــساعدة  
  التقنية إىل الدول األعضاء؛

  أو تغيري برامج اإلدارة؛/يضطلع بدور قيادي يف وضع الربامج املبتكرة و  )ز(  
يــضطلع بوصــفه املوظــف املــسؤول عــن اللجنــة مبــسؤولية التــسيري الكامــل           )ح(  

  .عمال األمانة أثناء غياب املدير التنفيذيأل
  

  ٥البند     
  مكتب األمني التنفيذي    

وهـو مـسؤول أمـام      املـساعد اخلـاص لألمـني التنفيـذي،         يرأس مكتب األمني التنفيـذي        ١-٥
  .األمني التنفيذي

  : األمني التنفيذيفيما يلي الوظائف الرئيسية ملكتب  ٢-٥
  ني التنفيذي ملسؤولياته اإلشرافية؛خدمة األمانة وتيسري أداء األم  )أ(  
مواصـــلة العالقـــة مـــع الـــدول األعـــضاء ومؤســـسات األمـــم املتحـــدة وســـائر    )ب(  

  املنظمات الدولية؛
  .تعزيز صورة اإلسكوا والعالقات العامة يف الدول األعضاء  )ج(  
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  ٦البند     
  أمني اللجنة    

  .أمني اللجنة مسؤول أمام األمني التنفيذي  ١-٦
  :لجنة مسؤول عنأمني ال  ٢-٦

اإلشـــراف علـــى دورات اللجنـــة، وجلنتـــها التحـــضريية وهيئاهتـــا الفرعيـــة،          )أ(  
  واالجتماعات احلكومية الدولية األخرى؛

مواصلة العالقات مع إدارات ومكاتب األمانة العامـة لألمـم املتحـدة واجمللـس                )ب(  
  االقتصادي واالجتماعي وسائر مؤسسات األمم املتحدة؛

ــدول األعــضاء     تنــسيق ال  )ج(   ــق مــع ال ــة ومواصــلة االتــصال الوثي عالقــات اخلارجي
واملنظمـات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غـري احلكوميــة، واحلكومــة املــضيفة   
وســائر مكاتــب األمــم املتحــدة الكائنــة يف لبنــان، وتقــدمي املعلومــات املتعلقــة    

  مبداوالت ومقررات اإلسكوا، لدى طلبها؛
 اهليئات االستشارية واللجـان االستـشارية األخـرى         اإلشراف على اجتماعات    )د(  

  التابعة للجنة؛
تزويــد األمــني التنفيــذي باملــشورة بــشأن مــسائل ذات صــلة بعمــل اإلســكوا      )هـ(  

املــرتبط باالجتماعــات احلكوميــة واحلكوميــة الدوليــة، واجتماعــات هيئاهتــا       
  الفرعية واملنظمات غري احلكومية؛

رات اإلســكوا وهيئاهتــا الفرعيــة، وتنظــيم وخدمــة مراقبــة قواعــد الــسلوك لــدو  )و(  
املــؤمترات، واالجتماعــات وحلقــات العمــل بالتعــاون مــع الوحــدات املختــصة 

  بأمانة اإلسكوا ومع إدارة اجلمعية العامة واملؤمترات باملقر؛
املتابعة مع الُشعب الفنية املسؤولة عن تنفيذ قرارات اللجنة وتوصيات هيئاهتـا               )ز(  

  عداد تقارير اهليئات الفرعية للجنة؛الفرعية، وإ
إقامــة اتــصاالت مــع الــدول األعــضاء، واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، مبــا يف    )ح(  

  .ذلك آلية التنسيق اإلقليمية لألمم املتحدة
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  ٧البند     
  اإلحصاءشعبة     

  .يرأس شعبة اإلحصاء رئيس، وهو مسؤول أمام األمني التنفيذي  ١-٧
  :ئف الرئيسية لشعبة اإلحصاءوفيما يلي الوظا  ٢-٧

تعمــل كحلقــة وصــل إقليميــة لــشعبة اإلحــصاء بــاألمم املتحــدة التابعــة إلدارة    )أ(  
ــة، وغريهــا مــن مؤســسات األمــم املتحــدة،      ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ال

  واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والدول األعضاء؛
قـدها اللجنـة اإلحـصائية احلكوميـة        تتوىل تنظـيم وتنـسيق االجتماعـات الـيت تع           )ب(  

الدولية التابعة لإلسكوا؛ واجتماعات أفرقة اخلرباء وحلقـات عمـل واحللقـات           
الدراسية املعنية ببناء القدرات اإلحصائية بغية تعزيز النظم اإلحـصائية الوطنيـة         

  اإلحصاءات الرمسية يف منطقة اإلسكوا؛ومواءمة 
مانــة اإلســـكوا، ومجــع وإنتــاج ونـــشر    تنــسيق عمــل البيانـــات اإلحــصائية أل     )ج(  

اإلحصاءات املطبوعة وبواسطة وسائط اإلعالم االلكترونية، وبواسـطة قاعـدة        
  .بيانات آنية

  
  ٨البند     
  العوملةالتنمية االقتصادية وشعبة     

  .العوملة رئيس يكون مسؤوال أمام األمني التنفيذيالتنمية االقتصادية ويرأس شعبة   ١-٨
  : التنمية االقتصادية والعوملةظائف الرئيسية لشعبةوفيما يلي الو  ٢-٨

إجراء الدراسات وتقدمي املـشورة للـدول األعـضاء بـشأن أحـدث القـضايا يف                  )أ(  
  التجارة العاملية واالعتبارات االقتصادية والسوقية؛

النــهوض بالــسياسات والــربامج الراميــة إىل تعزيــز عمليــة التعــاون االقتــصادي     )ب(  
  بني الدول األعضاء؛والتكامل فيما 

إجراء دراسـات بـشأن سياسـات الـدول األعـضاء إزاء تنقـل الـسكان، ورأس                   )ج(  
االسـتثمار  التجارة و املال والتجارة على الصعيدين األقاليمي والدويل، وتيسري        

  عرب احلدود على الصعيد اإلقليمي؛
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 تنميــة إجــراء دراســات مقارنــة بــشأن تــأثري الــسياسات املاليــة والنقديــة علــى     )د(  
  التعاون اإلقليمي؛

 للعرض والطلب يف جمال العمالة ودراسة تدفقات اليد العاملـة           التإجراء حتلي   )هـ(  
  على الصعيد األقاليمي؛

دراسة احتياجات صناعة السياحة القائمة واملتوقعة واهلياكـل األساسـية للنقـل              )و(  
  يف املنطقة؛

  . مسائل التجارة العاملية الراهنةتقدمي املساعدة الفنية للدول األعضاء بشأن  )ز(  
تقــدمي إحــصائيات اقتــصادية دوريــة، واســتنباط مؤشــرات علــى الــصعيدين          )ح(  

اإلقليمـــي والقطـــري والتنبـــؤ باحلالـــة االقتـــصادية مـــن أجـــل وضـــع الـــسياسة 
  االقتصادية الكلية وصياغتها وحتليلها؛

دية كليـة، مبـا يف   تزويد املخططني وصانعي السياسات مبؤشرات إمنائية واقتصا      )ط(  
  ذلك أداء النمو واإلنتاجية وإسقاطات تتعلق بالتحليل املقارن؛

إجـــراء دراســـات حتليليـــة لالجتاهـــات املاليـــة واالقتـــصادية احلاليـــة يف الـــدول    )ي(  
األعــضاء يف إطــار الــسياقني اإلقليمــي والعــاملي واســتخالص املؤشــرات املاليــة  

  لبلدان املنطقة؛
 الدول األعضاء لـصياغة وتنفيـذ سياسـاهتم واسـتراتيجياهتم           تقدمي املساعدة إىل    )ك(  

  .للتنمية االقتصادية وأنظمتهم للحسابات القومية
  

  ٩البند     
  شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

يــرأس شــعبة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت رئــيس يكــون مــسؤوال أمــام األمــني     ١-٩
  .التنفيذي

  : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلرئيسية لشعبةوفيما يلي الوظائف ا  ٢-٩
مـــساعدة الـــدول األعـــضاء يف إجيـــاد رؤيـــة مـــشتركة وفهـــم مـــشترك جملتمـــع   )أ(  

  املعلومات؛
لتطــوير  سياســاهتا واســتراتيجياهتا ةغياتقــدمي املــساعدة للــدول األعــضاء يف صــ  )ب(  

   املعلومات واالتصاالت وتنفيذها؛تجمال تكنولوجيا
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ــدمي  )ج(   ــة  تقــ ــدمات فنيــ ــة   الإىل  خــ ــة العلميــ ــة بالتنميــ ــشارية املعنيــ ــة االستــ لجنــ
 والتــرويج الســتخدام العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار مــن أجــل والتكنولوجيــة

  ؛التنمية يف الدول األعضاء
  املتابعة مع الدول األعضاء بشأن تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات؛  )د(  
األعــضاء لقيــاس التقــدم يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات   بنــاء قــدرات الــدول    )هـ(  

  واالتصاالت من أجل التنمية وحتقيق جمتمع املعلومات؛
  دعم الدول األعضاء لتدعيم ومتكني بيئة لبناء اقتصاد قائم على املعرفة؛  )و(  
ــات        )ز(   ــا املعلومـ ــات تكنولوجيـ ــة وتطبيقـ ــدمات االلكترونيـ ــة اخلـ ــشجيع تنميـ تـ

  عيدين الوطين واإلقليمي؛واالتصاالت على الص
ــصلة         )ح(   ــة ذات ال ــضايا الراهن ــشأن الق ــة ب ــساعدة تقني ــدول األعــضاء مب ــد ال تزوي

  .بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  

  ١٠البند     
  شعبة التنمية املستدامة واإلنتاجية    

  .يرأس شعبة التنمية املستدامة واإلنتاجية رئيس يكون مسؤوال أمام األمني التنفيذي  ١-١٠
  : التنمية املستدامة واإلنتاجيةوفيما يلي الوظائف الرئيسية لشعبة  ٢-١٠

فيمـا يتعلـق   بشأن التنمية املـستدامة و تشجيع التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي       )أ(  
ومــساعدة الــدول األعــضاء والقطــاع اإلنتــاجي، بالطاقــة، واملــوارد الطبيعيــة، 

  اجملاالت؛تلك ملعايري يف على مواءمة السياسات والتدابري والقواعد وا
النهوض بـاإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه واملـسامهة يف وضـع آليـات مـن أجـل                      )ب(  

  بني بلدان املنطقة؛فيما تقاسم موارد املياه اإلدارة احملسنة ل
 يف املنطقـة ومـساعدة الـدول األعـضاء          ٢١رصد تنفيذ جـدول أعمـال القـرن           )ج(  

  وتطويرها وتنفيذها؛ستدامة ذات الصلة التنمية املعلى صياغة سياسات 
  .املؤسساتدعم القطاع اخلاص وتطوير   )د(  
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  ١١البند     
  شعبة التنمية االجتماعية    

  .يرأس شعبة التنمية االجتماعية رئيس يكون مسؤوال أمام األمني التنفيذي  ١-١١
  : التنمية االجتماعيةفيما يلي الوظائف الرئيسية لشعبة  ٢-١١

رات الــدول األعــضاء علــى التــرويج لعمليــة عادلــة وشــاملة للتنميــة   تعزيــز قــد  )أ(  
  االجتماعية؛

وبراجمهـا االجتماعيـة    تقدمي املساعدة إىل الدول األعـضاء يف صـياغة سياسـاهتا              )ب(  
  املتكاملة؛

رصد وحتليل القضايا واالجتاهات السكانية يف بلـدان املنطقـة، مبـا يف ذلـك يف                  )ج(  
  ملسنني، واهلجرة الدولية؛جماالت تنمية الشباب، وا

تــشجيع مــشاركة احلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف عمليــات التنميــة      )د(  
  احمللية والسياسة العامة؛

  دراسة األبعاد االجتماعية للتنمية احلضرية يف الدول األعضاء؛  )هـ(  
  .رصد وحتليل األثر االجتماعي للعوملة يف بلدان املنطقة  )و(  

  
  ١٢البند     
  ركز املرأةم    

  . يرأس مركز املرأة رئيس وهو مسؤول أمام األمني التنفيذي  ١-١٢
  : وفيما يلي املهام الرئيسية ملركز املرأة  ٢-١٢

تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف تعميم املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات                 )أ(  
  والربامج واملشاريع اإلمنائية الوطنية؛ 

ــساعدة التق   )ب(   ــدمي امل ــزة      تق ــدرات لألجه ــاء الق ــاء املؤســسي وبن ــة يف جمــال البن ني
  الوطنية للمرأة وللمنظمات غري احلكومية؛ 

رصــد التطــورات وحتليــل حالــة املــرأة يف منطقــة اإلســكوا، ونــشر املعلومــات     )ج(  
  ذات الصلة؛ 
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رصــد ومتابعــة التــزام الــدول األعــضاء بنتــائج املــؤمترات واالتفاقيــات الدوليــة     )د(  
ــذها م ــاملرأة،     وتنفي ــة للنــهوض ب ثــل إطــار عمــل بــيجني، وخطــة العمــل العربي

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، وكـذلك رصـد وحتليـل               
االجتاهــات والتطــورات يف جمــال إجنــازات الــدول األعــضاء والتقــدم الــذي        

  أحرزته يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛
مواضـيعية بـشأن ُسـبل حتـسني وضـع املـرأة العربيـة          االضطالع بأحباث رائدة و     )هـ(  

  ووضع مشاريع تنفيذية لتمكني املرأة؛
العمل كمحفل ومنسق إقليمي فيما بني الدول العربية مـن أجـل قـضايا املـرأة                  )و(  

  .والقضايا اجلنسانية
  

  ١٣البند     
  اشئة والقضايا املتصلة بالرتاعاتقسم القضايا الن    

وهــو مــسؤول أمــام لناشــئة والقــضايا املتــصلة بالرتاعــات رئــيس  يــرأس قــسم القــضايا ا  ١-١٣
  .األمني التنفيذي

  : وفيما يلي املهام الرئيسية للقسم  ٢-١٣
ــع الرتاعــات، واملــصاحلة        )أ(   ــدول األعــضاء علــى وضــع سياســات ملن مــساعدة ال

   االقتصادية؛ -والتنشيط من خالل تقدمي حتليل للديناميات االجتماعية 
دول األعــضاء علــى تنميــة قــدرة القطــاع العــام عــن طريــق تعمــيم  مــساعدة الــ  )ب(  

  ممارسات احلكم الرشيد بغية النهوض بأداء املهام الرئيسية للحكومة؛
مـــساعدة الـــدول األعـــضاء يف وضـــع وتنفيـــذ سياســـات وبـــرامج ملعاجلـــة          )ج(  

ــرتاع واالحــتالل وخفــضها، وكــذلك    ــة  آانعكاســات ال ــار التحــديات العاملي ث
عظم الدول األعضاء الضعيفة باإلسكوا، وال سيما أقـل البلـدان           الناشئة على م  

  منوا؛
قابلة للبقـاء واملـستدامة، مبـا يف ذلـك     التشجيع السياسات وآليات بناء السالم       )د(  

  أفضل ممارسات احلكم الرشيد؛ 
ــشجيع         )هـ(   ــأثرة بالرتاعــات هبــدف ت ــدان املت ــة يف البل ــرامج إمنائي ــذ ب صــياغة وتنفي

رابط االجتمـاعي وإعـادة التنـشيط، وكـذلك التخفيـف مـن أثـر               املصاحلة، والت 
  الرتاع على التنمية املستدامة؛ 
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تطـوير قـدرة احلكومـات احملليـة علـى وضـع وتنفيـذ              لالدول األعضاء   مساعدة    )و(  
  . استراتيجيات وبرامج إمنائية دعما لبناء السالم والتكامل الوطين

  
  ١٤البند     
  ن التقينشعبة ختطيط الربامج والتعاو    

ــام األمــني            ١-١٤ ــيس يكــون مــسؤوال أم ــاون الــتقين رئ ــربامج والتع ــعبة ختطــيط ال ــرأس ش ي
  .التنفيذي

  : ختطيط الربامج والتعاون التقينفيما يلي الوظائف الرئيسية لشعبة  ٢-١٤
مــساعدة األمــني التنفيــذي يف حتديــد األولويــات والتنــسيق مــن أجــل تطــوير       )أ(  

  برنامج عمل متكامل؛
د وتقيــيم أداء الربنــامج، وحتديــد املــشاكل واقتــراح تــدابري تــصحيحية       رصــ  )ب(  

  لدورات الربجمة التالية؛
املنظمــات ســائر تنــسيق األنــشطة مــع منظمــات األمــم املتحــدة األخــرى ومــع   )ج(  

  اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الواليات املماثلة؛
األنـشطة التـشغيلية    م  ورصد وتقيـي  إدارة  ختطيط و مساعدة األمني التنفيذي يف       )د(  

  لربنامج اإلسكوا يف جمال التعاون التقين؛
تقدمي الدعم، بالتعـاون مـع الـُشعب الفنيـة، وصـياغة وتنفيـذ املـشاريع املمولـة                    )هـ(  

مـــن خـــارج امليزانيـــة املتـــصلة بربنـــامج عمـــل اإلســـكوا واحتياجـــات الـــدول 
  شاريع؛ وتقييم أثر هذه امل، مبا يف ذلك املراقبة،األعضاء

تقــدمي الــدعم إىل األمــني التنفيــذي يف وضــع وتنفيــذ شــراكات اللجنــة وتعبئــة    )و(  
  .مواردها

  
  ١٥البند     
  شعبة اخلدمات اإلدارية    

يف إطـار   و يرأس شعبة اخلدمات اإلدارية رئـيس يكـون مـسؤوال أمـام األمـني التنفيـذي                 ١-١٥
لـشؤون اإلداريـة عـن    لالتفويض القـائم للـسلطة، فهـو مـسؤول أيـضا أمـام وكيـل األمـني العـام                 

  .كفالة اتباع مجيع أنظمة وقواعد وإجراءات املنظمة ذات الصلة مبسائل اإلدارة والتنظيم
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  : اخلدمات اإلداريةلشعبةفيما يلي الوظائف الرئيسية و  ٢-١٥
ــدعم املناســبة      )أ(   ــع خــدمات ال ــه اإلداري ومجي إدارة مبــا يف ذلــك  (تقــدمي التوجي

وخـدمات املـشتريات،    اليـة، واخلـدمات العامـة،       املوارد البشرية، واخلدمات امل   
  إىل أمانة اإلسكوا؛وخدمات املؤمترات، وخدمات املكتبة واألمن، 

ــصلة        )ب(   ــسائل املت ــع امل ــشأن مجي ــذي ب ــاإلدارة إســداء املــشورة إىل األمــني التنفي ب
  التنظيم واألمن واملسائل التنظيمية؛و

  تسيري العالقات بني املوظفني واإلدارة؛  )ج(  
القيام بتشغيل، وصيانة ودعم أنظمة اإلدارة ذات القاعـدة التكنولوجيـة مبـا يف       )د(  

ــل     ــة املتكام ــات اإلداري ــام املعلوم ــك نظ ــع الوحــدات    ذل ــسيق م ــك بالتن ، وذل
  ؛التنظيمية لإلسكوا

األمـم  مؤسـسات   توفري ترتيبات اخلدمات املشتركة لإلسكوا وسائر مكاتب و         )هـ(  
  ؛)دار األمم املتحدة(ر اإلسكوا املتحدة املوجودة يف مبىن مق

تـــوفري الرقابـــة املركزيـــة واإلدارة والـــصيانة للـــهياكل األساســـية لتكنولوجيـــا    )و(  
  املعلومات واالتصاالت باإلسكوا؛

 اإلشراف على تنفيذ اتفاق املقـر املـربم بـني األمـم املتحـدة واحلكومـة املـضيفة                   )ز(  
  .وإقامة عالقة عمل مع حكومة البلد املضيف

  
 وإعـداد وثـائق   ،اللغات واخلدمات املكتبيـة ونشر  التوفري خدمات املؤمترات، و     )ح(  

ــدول األعــضاء،      ــى ال ــشرها عل ــة ون ــشرات اإلســكوا املطبوعــة واإللكتروني ون
  ووحدات اإلسكوا التنظيمية، وعلى عامة اجلمهور واملؤسسات التعليمية؛

وا ومنظمــات التخطــيط الحتياجــات املــؤمترات مــع رؤســاء الــُشعب باإلســك     )ط( 
  األمم املتحدة األخرى ومع السلطات احلكومية؛

تنظيم وتقدمي خدمة الترمجـة الفوريـة وتوفريهـا وتقـدمي وثـائق رفيعـة املـستوى                  )ي(  
والجتماعاهتـا  لدورات اإلسكوا، وملؤمترات اهليئات الفرعية احلكومية الدوليـة         

ــا  ــصلة يف أمانــ    وحلقاهت ــع الوحــدات ذات ال ــاون م ة اإلســكوا الدراســية بالتع
  وإدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات يف املقر؛
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لالجتماعات الـيت تعقـد كجـزء مـن         واللوجسيت  تقدمي الدعم التقين واإلداري       )ك(  
الربنامج الفين العادي لإلسـكوا، مبـا يف ذلـك ترتيبـات االجتماعـات والترمجـة               

  .وجتهيز الوثائق ذات الصلة
  

  ١٦البند     
  المةدائرة األمن والس    

يــرأس دائــرة األمــن والــسالمة رئــيس يكــون مــسؤوال أمــام األمــني التنفيــذي، وخيــضع    ١-١٦
رئيس دائرة األمن والسالمة أيضا لإلشراف التقين ملدير شعبة خدمات األمـن والـسالمة بـاملقر                

  .التابعة إلدارة السالمة واألمن
ــوفري خــدمات األمــن وا      ٢-١٦ ــدائرة يف ت ــسية لل ــام الرئي ــل امله ــم   وتتمث ــوظفي األم ــسالمة مل ل

  .املتحدة ومرافق اإلسكوا
  

  ١٧البند     
  دائرة األمم املتحدة لإلعالم ومركز األمم املتحدة لإلعالم    

ــيس يكــون          ١-١٧ ــم املتحــدة لإلعــالم رئ ــم املتحــدة لإلعــالم ومركــز األم ــرة األم ــرأس دائ ي
  .مسؤوال أمام األمني التنفيذي

ــدائرة    ٢-١٧  األمــم املتحــدة لإلعــالم ومركــز األمــم املتحــدة   فيمــا يلــي الوظــائف الرئيــسية ل
  :لإلعالم

تــوفري طائفــة واســعة مــن اخلــدمات اإلعالميــة لإلســكوا وغريهــا مــن املكاتــب   )أ(  
  التابعة لألمم املتحدة يف لبنان؛املنظمات و

التابعـة  املنظمـات   نشر املعلومات عن أنشطة اإلسـكوا وغريهـا مـن املكاتـب و              )ب(  
ان، وأنـشطة األمـم املتحـدة عامـة، وزيـادة الـوعي بتلـك         لألمم املتحـدة يف لبنـ     
  األنشطة والترويج هلا؛

تــصميم وتنظــيم محــالت إعالميــة عــن طريــق وســائط اإلعــالم اجلماهرييــة           )ج(  
  ومواصلة االتصاالت مع ممثلي هذه الوسائط؛

  .توفري املعلومات والتغذية املرتدة إلدارة شؤون اإلعالم باملقر  )د(  
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  ١٨البند     
  أحكام ختامية    

  . تاريخ إصدارهاتصبح هذه النشرة سارية املفعول اعتبار من  ١-١٨
تنظـيم  ”املعنونـة    ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧ ُتلغى نشرة األمني العـام املؤرخـة        ٢-١٨

  .(ST/SGB/2002/16) “أمانة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
  مون -  كي بان) توقيع(

  األمني العام
  


