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  تــقـــديــم 
  

تتشـــرف األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة بـــأن تقـــدم اإلصـــدار   
العشــرين مــن "كشــاف األمــم المتحــدة ووكاالتهــا المتخصصــة"، الــذي دأبــت 

. وقــد أصــبح الكشــاف، منــذ إصــداره، مرجعــًا 1991 علــى إصــداره منــذ عــام
امًا وأساسيًا للجهات المعنيـة فـي الـدول العربيـة األعضـاء للمسـاعدة فـي ه

تعزيز تمثيلها في كافة مؤسسات وهيئـات وبـرامج منظومـة األمـم المتحـدة، 
  ولتنسيق الترشيحات العربية للمناصب المتوفرة فيها.

ــي لجامعــة الــدول    ــد أدرجتــه األمانــة العامــة علــى الموقــع االلكترون وق
  كة االنترنت:العربية على شب

www.lasportal.net  

ـــل جامعـــة الـــدول العربيـــة أن يـــوفر اإلصـــدار الحـــالي معلومـــات    وتأم
متكاملــة لمســتخدميه، لتنســيق الترشــيحات العربيــة فــي المناصــب الدوليــة 

  ولتالفي االزدواجية والتضارب عند الترشيح لتلك المناصب.
 

  
  إدارة العالقات متعددة األطراف

  2013يناير 
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  العربية األعضاء في األمم المتحدة الدول
  

دولــة عربيــة  21دولــة مــن بينهــا  193يبلــغ عــدد الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة 
بصفة مراقب). وقد كـان تـاريخ انضـمام الـدول العربيـة إلـى عضـوية  غير عضو (فلسطين دولة

  األمم المتحدة على النحو التالي:
     

  مام تاريخ االنض    اســم الدولــة     

  1955  ديسمبر  14  المملكة األردنيـة الهاشمـية

  1971  ديسمبر  9  العربية المتحدة اإلماراتدولة 

  1971  سبتمبر  21  مملكـة البحــريـن

  1956  نوفمبر  12  الجمهورية التونسيــة

  1962  أكتوبر  8  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  1977  سبتمبر  20  جمهوريــة جيبـوتي

  1945  أكتوبر  24  مملكة العربية السعودية*     ال

  1956  نوفمبر  12  جمهـوريـة السـودان  

  1945  أكتوبر  24  الجمهورية العربيـة السورية  *

  1960  سبتمبر  20  جمهورية الصومال الديمقراطية  

  1945  ديسمبر  21  جمهورية العــراق  *

  1971  أكتوبر  7  سلطنـة ُعـمــان



 4 

 

 

   تاريخ االنضمام  اســم الدولــة

    دولـة فلسطـيـن  **

  1971  سبتمبر  21  دولـة قطــــر

  1975  نوفمبر  12  جمهورية القمر المتحدة

  1963  مايـو  14  دولـة الكـويـت

  1945  أكتوبر  24  الجمهورية اللبنانية  *

  1955  ديسمبر  14  ليبيـــــــا  

  1945  أكتوبر  24  جمهورية مصر العربية  *

  1956  نوفمبر  12  المملكة المغربيـة

  1961  أكتوبر  27  هورية اإلسالمية الموريتانيـةالجم

  1990  مايـو  22  الجمهورية اليمنية ***
  
  
  
  

____________  

ميثـاق الـذي تـم فيـه توقيـع ) 1945(عام مـؤتمر سـان فرانسيسـكوشـاركت فـي التـي و الدول العربية المؤسسـة   *

  األمم المتحدة.

القـرار وبموجـب ، 1974 التي عقـدت عـام 27دورة اشتركت منظمة التحرير الفلسطينية بصفة مراقب في ال  **

، "دولـــة فلســــطين"تــــم اســـتبدال اســــم منظمـــة التحريــــر الفلســـطينية باســــم  ،1988 لعـــام) 43(د. 3247رقـــم 

، وبموجـب القـرار رقـم 1988لعـام  )43(د. 177رقـم  واعترفت الجمعية العامـة بهـذا التغييـر بموجـب القـرار

فلســـطين مركـــز دولـــة غيـــر عضـــو فـــي األمـــم المتحـــدة بصـــفة تـــم مـــنح  29/11/2012) بتـــاريخ 67(د.19

  مراقب.

الــــيمن الديمقراطيــــة منــــذ  وجمهوريــــة 30/9/1947منــــذ  لألمــــم المتحــــدةجمهوريــــة الــــيمن العربيــــة انضــــمت   ***

  .ينيتم توحيد اليمن 22/5/1990وفي  .14/12/1967
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  :توزيع الدول العربية فى المجموعات الجغرافية فى األمم المتحدة

المجموعــات الجغرافيــة فــي األمــم المتحــدة لهـــا أهميــة كبــرى العتبــارات عديــدة مــن بينهـــا إن 

. وتنقسـم الـدول األعضـاء فـى وهيئاتهـا ومجالسـها ولجانهـاالترشيحات لمناصب األمـم المتحـدة 

خمــس مجموعــات جغرافيــة تؤخــذ بعــين االعتبــار عنــد تقســيم المناصــب فــي  إلــىاألمــم المتحــدة 

أن الدول العربية غير معترف بهـا كمجموعـة جغرافيـة، علـى  إلىر اإلشارة األمم المتحدة، وتجد

  .المجموعة األفريقية إلىالمجموعة اآلسيوية ، والقسم اآلخر  إلىاعتبار أن قسما منها ينتمي 

  :المجموعة األفريقيـة -1

  التالية: 10 الـ دولة من بينها الدول العربية 53تضم المجموعة األفريقية 

 -الصــومال -المغــرب -موريتانيــا -ليبيــا -مصــر -جيبــوتي -هوريــة القمــرجم -الجزائــر

  تونس. -السودان

  :المجموعة اآلسيوية -2

  التالية: 11 الـ دولة من بينها الدول العربية 53تضم المجموعة اآلسيوية 

ـــراق -البحـــرين ـــت -األردن -الع ـــان -الكوي ـــان -لبن  -ســـوريا -الســـعودية -قطـــر -عم

  اليمن. -اإلمارات

  .دولة 23: شرق أوروبامجموعة  -3

  .دولة 33: مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي -4

   .دولة 28: مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى -5

  : استخدام اللغة العربية فى األمم المتحدة

اللغة العربيـة  إدخال 1973) لعام 28(د. 3190اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم   -

بموجــب ، و ولغــات العمــل فــي الجمعيــة العامــة ولجانهــا الرئيســية فــي عــداد اللغــات الرســمية

أدخلــت اللغــة العربيــة ضــمن اللغــات الرســمية ولغــات  1980) لعــام 35(د. 219قرارهــا رقــم 

فــي كــل مــن مجلــس األمــن  الفرعيــة للجمعيــة العامــةواألجهــزة العمــل المقــررة فــى الهيئــات 

  والمجلس االقتصادي واالجتماعي.
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  لتي ترأست دورات الجمعية العامةا الدول العربية

  دورة) 67: (الدورات العادية
Regular Sessions   

  :التالية دورات 8 الـ ترأست الدول العربية

  البلد  االســم  السنة  الدورة
  لبنان  شارل مالك السيد/  1958  الدورة الثالثة عشر

  تونس  منجى سليم السيد/  1961  الدورة السادسة عشر
  الجزائر  عبد العزيز بوتفليقة السيد/  1974  العشرونالدورة التاسعة و 

  العراق  عصمت كتــانى السيد/  1981  الدورة السادسة والثالثون
  السعودية  سمير شهابــى السيد/  1991  الدورة السادسة واألربعون

  البحرين  السيدة/ هيا آل خليفة  2006  الدورة الحادية والستون
  ليبيا  يد/ علي التريكيالس  2009  الدورة الرابعة والستون

  قطر  السيد/ ناصر الناصر   2011  الدورة السادسة والستون

  دورة) 27( :الدورات االستثنائية
Special Sessions  

  ترأست دورتين منها الدول العربية التالية:

  البلد  االســم  السنة  الدورة
  الجزائر  عبدالعزيز بوتفليقة السيد/  1975  الدورة السابعة

  العراق  عصمت كتــانى السيد/  1982  لثانية عشرالدورة ا

  دورات) 10( :الدورات االستثنائية الطارئة
Emergency Special Sessions  

  ترأست دورتين منها الدول العربية التالية:

  البلد  االســم  السنة  الدورة
  العراق  عصمت كتانى السيد/  1982  الدورة السابعة
  العراق  ت كتانىعصم السيد/  1982  الدورة التاسعة
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  ةــة العامـالجمعي
GENERAL ASSEMBLY 

www.un.org/ga 

  
 :معلومات أساسية

المتحـدة. تتـألف مـن  هـي هيئـة التـداول الرئيسـية لألمـمو  1945عـام  الجمعيـة العامـةتأسسـت 
، ولكــل مــنهم صــوت واحــد. ويتطلــب اتخاذهــا للقــرارات المتعلقــة األعضــاء الــدول جميــعممثلــي 
 المواضــيع المتصــلة و قبــول األعضــاء الجــدد و األمــن والســلم الهامــة، مثــل قضــايا ل بالمســائ

فتتخـــذ  لقـــرارات المتعلقـــة بالمســـائل األخـــرىنســـبة لأمـــا بال بالميزانيــة، أغلبيـــة ثلثـــي األعضـــاء.
 وتتخذ هذه القرارات بالتصويت أو بدون تصـويت، ويمكـن أن يكـون األغلبية البسيطةب القرارات

 .لتصويت مسجال أو غير مسجل أو بنداء األسماء

العــالم فــي  وفــي حــين أن قــرارات الجمعيــة العامــة ال تلــزم الحكومــات قانونيــا، فإنهــا تحمــل رأي
 .الدولي القضايا الدولية الرئيسية، فضال عن كونها تمثل السلطة األدبية للمجتمع

هـذا  ىقـرارات الجمعيـة العامـة، ويجـر  لـيع وأعمال األمم المتحدة على مدى العام ناشـئة أساسـاً 
  :العمل بالوسائل التالية

 معينــةعـن طريـق اللجــان وسـائر الهيئــات التـي أنشـأتها الجمعيــة العامـة لدراســة مسـائل  ••••

 م، وٕانهـاءالوٕاعداد تقارير عنها، مثل نزع السالح، والفضاء الخارجي، وعمليات حفظ السـ

  االستعمار، وحقوق اإلنسان؛

  عن طريق المؤتمرات الدولية التي تدعو الجمعية العامة إلى عقدها؛ ••••

التـابعين  الخدمة المدنية يوموظف األمين العام المتحدة، أي لألمم انة العامةاألم عن طريق ••••
 .له

 :المهام والسلطات
  ي:ما يل ،األمم المتحدة ميثاق بموجب ،وسلطاتها هامن بين مهام

نــزع  واألمــن الــدوليين، بمــا فــي ذلــك الســلمالنظــر فــي المبــادئ العامــة للتعــاون فــي حفــظ  ••••
  السالح وتنظيم التسلح، وٕاصدار توصيات في هذا الصدد؛

جميـع  م واألمن الدوليين، وٕاصدار توصـيات بشـأنلمناقشة أية مسألة تكون لها صلة بالس ••••
  ؛مجلس األمن عروضا منها للمناقشة علىالنزاعات أو الحاالت، فيما عدا ما يكون م
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 مناقشة أية مسـألة تـدخل فـي نطـاق الميثـاق أو تـؤثر علـى سـلطات أيـة هيئـة مـن هيئـات ••••
 السابق األمم المتحدة أو وظائفها، وٕاصدار توصياتها في هذا الصدد، مع مراعاة االستثناء

  ؛الذكر
الـدولي  إجراء دراسات وٕاصدار توصيات لتعزيز التعاون السياسي الدولي، وتطـوير القـانون ••••

الـدولي فـي  وتدوينه؛ وتحقيق تمتع الجميع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، والتعاون
  المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية؛

  أسبابه؛ وقف بالوسائل السلمية، بغض النظر عنإصدار توصيات لتسوية أي م ••••

  تلقي تقارير من مجلس األمن وسائر هيئات األمم المتحدة، والنظر فيها؛ ••••

 النظــر فــي ميزانيــة األمــم المتحــدة واعتمادهــا، وتحديــد أنصــبة الــدول األعضــاء فــي دفــع ••••

  االشتراكات؛

 ،المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي انتخاب أعضاء مجلس األمـن غيـر الـدائمين، وأعضـاء ••••
مجلـس األمـن فـي انتخـاب  باالنتخـاب؛ ومشـاركة مجلس الوصاية من أعضاء يعينون ومن

، وكــذلك ؛ وتعيــين األمــين العــام بتوصــية مــن مجلــس األمــنالدوليــة محكمــة العــدل قضــاة
أعضـــاء بعـــض مـــن اللجـــان والهيئـــات التابعـــة للجمعيـــة العامـــة والمجلـــس االقتصـــادي 

  واالجتماعي.
معيـة ، يجـوز للج1950وفي ظل قرار "التوحـد مـن أجـل السـالم" الـذي اتخذتـه فـي نـوفمبر 

األمـن، بسـبب عـدم إجمـاع أعضـائه الـدائمين،  العامة أن تتخذ إجراء عندما يتعذر على مجلـس
سـلطة النظـر  لهـاأو خرقا له. و  للسلمتهديدا  التصرف حيال قضية يتضح أنها تشكل عدوانا أو

إصدار توصيات لألعضـاء باتخـاذ إجـراءات جماعيـة، تشـمل فـي  في المسألة على الفور بهدف
 السـلماسـتخدام القـوة المسـلحة عنـد الضـرورة للحفـاظ علـى  للسـلم اعتـداء أو خـرق حالة وقوع

  .واستعادتهما واألمن الدوليين

 :دوراتال
تنعقد الدورات في مقر األمم المتحدة في نيويورك، إال إذا دعيت إلى االنعقاد في مكان آخر، 

تبدأ الدورة اء األمم المتحدة. عمًال بقرار متخذ في دورة سابقة، أو بناًء على طلب أغلبية أعض
كل  من شهر سبتمبر من الذي يلي يوم االثنين الثانييوم الثالثاء  ∗∗∗∗العادية للجمعية العامة

لت دورات ظاألخيرة،  عام، وتستمر عادة حتى األسبوع الثالث من ديسمبر. وفي السنوات
نائبا  21ب رئيسا جديدا، ونتخت الجمعية العامة منعقدة طوال العام. وفي بداية كل دورة عادية،

                                           
 .2000) لعام 55-(د 14بموجب القرار رقم   ∗∗∗∗
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الرئيسية الست. وتعقد أيضا مناقشة عامة، تعبر فيها  للرئيس، ورئيسا لكل لجنة من لجانها
االهتمام الدولي. ولكفالة ذات مسائل الآرائها بشأن مجموعة كبيرة من  الدول األعضاء عن

التالية:  ول الخمسمجموعات الد إحدىرئاسة كل سنة إلى التنتقل  العادل، التمثيل الجغرافي
منطقة البحر و الالتينية  لدول األفريقية، الدول اآلسيوية، دول أوروبا الشرقية، دول أمريكاا

  .ودول أخرىالكاريبي، دول أوروبا الغربية 
بنـاء علـى طلـب Special Sessions  دورات اسـتثنائية وتعقـد باإلضـافة إلـى دوراتهـا العاديـة

غالبية الدول األعضاء في األمم المتحدة، أو أحد األعضاء في حالـة موافقـة و مجلس األمن، أ
 Emergency اســتثنائية طارئـة دورات الـدول األعضــاء. ويمكــن الــدعوة إلـى عقــد أغلبيـة

Special Sessions   علـى تأييـد  مـن مطالبـة مجلـس األمـن بعقـدها، بنـاءً سـاعة  24خـالل
علـى طلـب إحـدى الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة إذا وافقـت عليــه  أعضـاء، أو بنـاءً  تسـعة
  ء.األعضا أغلبية

 :اللجان الرئيسية
 لـى لجانهـاللعدد الكبير من القضـايا التـي تُـدعى إلـى النظـر فيهـا، تحيـل معظـم قضـاياها إ نظراً 

   :الرئيسية الست، وهي
 .: لجنة نزع السالح واألمن الدولي  ىـاللجنة األول ••••
 .: اللجنة االقتصادية والمالية  ةـاللجنة الثاني ••••
  .: اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية  ةـاللجنة الثالث ••••
 .: لجنة المسائل السياسية الخاصة وٕانهاء االستعمار  اللجنة الرابعة ••••
 .: لجنة اإلدارة والميزانية  لخامسةاللجنة ا ••••
 .: اللجنة القانونية  اللجنة السادسة ••••

ــة ــب الجمعي ــالمشــكل مــن  العامــة ويوجــد أيضــا مكت ـــال ــه ال 21 رئيس ونواب
اللجــان  ، ورؤســاء1

كل دورة بناء على  أعضاء تعينهم 9الرئيسية الست، وللجمعية لجنة وثائق تفويض مؤلفة من 
   .وثائق تفويض ممثلي الدول األعضاء عية العامة تقارير عنتقدم للجم ،اقتراح من الرئيس

 وينظر في بعـض القضـايا مباشـرة فـي جلسـات عامـة، بـدال مـن النظـر فيهـا فـي إحـدى اللجـان

 ، تعقـد عـادة قـرب انتهـاءالجلسـات العامـةالرئيسية. ويجري التصويت على جميع القضايا فـي 

                                           
  ).67الجزائر أحد النواب من المجموعة األفريقية (د.   1
  ).67لبنان أحد النواب من المجموعة اآلسيوية (د.  *
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بشـأنها  مشـاريع قـرارات مـن النظـر فيهـا وقـدمت الدورة العادية، بعد أن تكون اللجان قـد انتهـت
 .إلى جلسات الجمعية العامة

  

  اللجان التابعة للجمعية العامة

  أقسام: 4نقسم اللجان التابعة للجمعية العامة إلى ت

Main Committees   اللجان الرئيسيـــة  -أ  
  

Committees Procedural   اإلجرائيةاللجان   - ب  
  

Standing Committees   اللجان الدائمـــة  -ج  
  

Subsidiary Bodies   الهيئات الفرعيـــة  -د  

Intergovernmental 

Bodies  
    هيئات فيما بين الحكومات

Advisory Bodies  ستشاريــةاالهيئات ال    

Expert Bodies  متخصصـةالهيئات ال    

Civilian and Support 

Missions 
    البعثات المدنية وبعثات المساندة
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 اللجان الرئيسية -أ

Main Committees 

  . الدولي واألمناللجنـة األولــى :  نزع السالح 
  .اللجنـة الثانيــة :  االقتصاديــة والماليــة

  نائب الرئيس). -(جمهورية القمر والثقافية واإلنسانيةاللجنـة الثالثــة :  االجتماعية 
  .االستعمار وٕانهاءصة اللجنـة الرابعـة  :  المسائل السياسية الخا

  نائب الرئيس). -(السعودية والميزانية اإلدارية:  المسائل   اللجنة الخامـسة
  .اللجنة السادسـة  :  المسائل القانونيـة

، ويتم انتخاب رؤساء اللجان وفقا رئيسا لها وثالثة نواب للرئيس ومقرراً  تنتخب كل لجنة
  :التاليللنمط 

  ة.فريقياألدول المن   1
  وية.سياآلدول المن   1
   .من دول أوروبا الشرقية  1
  .من دول أمريكا الالتينية والكاريبي  1
   .أوروبا ودول أخرىغرب من دول   1

  سيا وأمريكا الالتينية.آو  أفريقيا كل من رئاسة السادسة بين مجموعات دولاليجرى تناوب 
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  اإلجرائيةاللجان  - ب
Procedural Committees   

     
  لعامـة اللجنة ا  

General Committee 
www.un.org/en/ga/general/general/shtml 

ورؤساء اللجان  نائب) 21( تتكون من رئيس الجمعية العامة وعضوية نواب الرئيس
وتقوم اللجنة بدراسة جدول  )الرئيسية (مع التأكيد على عدم وجود عضوين من نفس الوفد

بنود جديدة على جدول األعمال وترفع تقريرها أية  إضافةطلبات  فياألعمال المؤقت وتنظر 
   .مسألة سياسية أية فيتنظر  للجمعية العامة للموافقة عليه و ال

  : النواب العرب

  لبنان. -الجزائر

 لجنة وثائق التفويض 

Credentials Committee  
www.un.org/en/ga/credentials/credentials.shtml  

دورة من قبل الجمعيـة العامـة بنـاء علـى مقتـرح مـن أعضاء يتم تعيينهم كل  9تتكون من 
  وتقوم باعتماد وثائق التفويض. الرئيس

  ال يوجد أعضاء عرب في اللجنة.
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  اللجان الدائمة        -ج
Standing Committees  

ــين دائمتــين للتعامــل مــع المشــكالت  ــم إنشــاء لجنت ــاد الــدورات العاديــة  التــيت تطــرأ أثنــاء انعق
  يما بين انعقاد الدورات.للجمعية العامة وف

  
  والميزانية اإلدارةاللجنة االستشارية لشؤون 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

(ACABQ)  
www.un.org/ga/acabq/index.asp 

  .1946) لعام 1-(د 14تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :  األعضاءعدد 
بناء على توصية من  بعد انتهاء مدة عضوية الخبير الجمعية العامة تنتخبهم ،خبيراً  16 

ويعملـــون والمـــؤهالت الشخصـــية  الجغرافـــياللجنـــة الخامســـة علـــى أســـاس التوزيـــع 
  بصفتهم الشخصية.

  .سنوات قابلة للتجديد 3: مدة العضوية

  اء العضويةتاريخ انته                  العرب األعضـاء
 2015              مهند علي الموسوي (العراق)
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  لجنة االشتراكات
Committee on Contributions 

www.un.org/ga/contributions/index.shtml   

  .1946) لعام 1-(د 14العامة رقم  تأسست بموجب قرار الجمعية

   .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر 

  :عدد األعضاء
الخامسـة علـى أسـاس  علـى توصـية مـن اللجنـة بناءً هم الجمعية العامة تنتخب ًا،عضو  18

  والخبرات. التوزيع الجغرافي والمؤهالت الشخصية

  .ويتم انتخاب األعضاء بالتناوب سنوات قابلة للتجديد 3: لعضويةامدة 

  ال يوجد أعضاء عرب في اللجنة.
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  الهيئات الفرعية -د 
 Subsidiary Bodies   

الجمعية العامة ألداء مهام خاصة، ومنها الهيئات واللجان ومجموعات تنشأ من قبل 
 :ةالعمل التالي

  
  هيئات فيما بين الحكومات  •

Intergovernmental Bodies  
    

  لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطين
UN Conciliation Commission for Palestine 

(UNCCP) 

عـودة  فيبهدف المساعدة  1948) لعام 3-(د 194العامة رقم تأسست بموجب قرار الجمعية 
 وٕاسرائيلومساعدة الدول العربية  أمالكهالعودة عن  فيلتعويض من ال يرغب منهم و الالجئين 

  هذا المجال. فيللتوصل لتسوية نهائية للمسائل القائمة بينهم 

  .نيويورك -األمم المتحدة :المقـر

  ال يوجد أعضاء عرب في اللجنة.
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  حقوق اإلنسان مجلس
Human Rights Council  

ohchr.org/english/bodies/hrcouncilwww2. 

 .2006) لعام 60-(د 251تأسس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

 .سويسـرا -: جنيفالمقـر

     :عدد األعضاء
  ويتم توزيعهم على النحو التالي:ينتخبهم المجلس باالقتراع السري ، عضواً  47

  األفريقية.عضوًا من الدول  13
  و الباسيفيك. عضوًا من الدول اآلسيوية 13
  والكاريبي.من دول أمريكا الالتينية  أعضاء  8
  .أعضاء من دول شرق أوروبا  6
  .أخرىأعضاء من دول غرب أوروبا ودول   7

  وال يجوز االنتخاب مباشرة بعد شغل واليتين متتاليتين.سنوات  3 :مدة العضويـة

  : هيكل المجلس 
  حقوق اإلنسان االستشارية لمجلساللجنة 

Human Rights Council Advisory Committee 

لتوفير الخبراء الـذين يطلـبهم المجلـس إلعـداد الدراسـات وتقـديم المشـورة القائمـة علـى أنشئت  
 ى النواحي التنفيذية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.البحوث مع التركيز عل

  
  :  عدد األعضاء

ًا، يعملـون بصـفتهم الشخصـية وينتخـبهم المجلـس بـاالقتراع السـري مـع مراعـاة خبير  18
  التوزيع الجغرافي التالي:

  .خبراء من الدول اإلفريقيـة 5 
  والباسيفيك. اآلسيـوية لخبراء من الدو 5 
  ي.الالتينية والكاريبأمريكا  خبراء من دول 3 
  .أوروباشرق  خبراء من دول 2 
  .غرب أوروبا ودول أخرى خبراء من دول 3 
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  :مدة العضوية
  سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. 3

  تاريخ انتهاء العضوية          األعضاء العرب
  2013          (مصر)  منى ذو الفقار
 2015        (البحرين)  سعيد الفيحاني
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  قائمة عضوية
  حقوق اإلنسانمجلس  في العربيةالدول 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم الدولة

    * * * * * األردن

 * * *       اإلمارات

         * * *  البحرين

             تونس

         الجزائر

    * * * * * جيبوتي

    * * * * * السعودية

         السودان

         سوريا

         لالصوما

         العراق

         عمان

         فلسطين

     * * * * * * قطر

         جمهورية القمر

    * * * *    الكويت

         لبنـان

    * * * *   ليبيــا

      * * * مصر 

             المغرب

    * * * *   موريتانيا

             اليمــن
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  الذرى اإلشعاع ة المعنية بآثارلجنة األمم المتحدة العلمي
UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR)  
www.unscear.org 

ــم  ــة العامــة رق ــرار الجمعي ــام  )10 -د( 913تأسســت بموجــب ق ــذي تضــمن أيضــًا  1955لع ال
  الطلب من الدول األعضاء في اللجنة ترشيح من سيمثلهم ونوابهم.

  .اـالنمس –اـفيين :المقـر

  :األعضاءعدد 
  دولة. 27

  :  العلماء العرب
  )مصـر(  طلعت صالح الدين أحمد 

  (السودان)    عصام صالح موسى
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  األغراض السلمية في الخارجيستخدام الفضاء األمم المتحدة ال لجنة
UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space(COPUOS) 

www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/copuos.html  

لتتـولى مراجعـة التعـاون  1959لعـام ) 14-(د 1472تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقـم 
يمكـن لألمـم  التـيواقتـراح البـرامج  الخـارجيمجاالت االسـتخدامات السـلمية للفضـاء  في الدولي

اث المتعلقة بهـا ودراسـة هذا المجال، وتشجيع تبادل المعلومات حول األبح فيالمتحدة رعايتها 
  .الخارجيتنشأ نتيجة استكشاف الفضاء  أنيمكن  التيالمشكالت القانونية 

مجموعـات مـن  وخمـسونتيجة لعمل اللجنة حتى اآلن تبنت الجمعيـة العامـة خمـس معاهـدات 
ينبثــق عــن اللجنــة لجنتــان فرعيتــان  الخــارجي.المبــادئ القانونيــة الخاصــة باســتخدام الفضــاء 

  هما:
  للجنة العلمية والتقنية.ا -1
  اللجنة القانونيـــة. -2

  .النمسا –: فيينـا المقـر

  دولة يجتمعون سنويا. 71: عدد األعضاء

  : الدول العربية األعضاء
(عــز  الجزائــر -الســعودية – سوريـــا – لبنــان – العــراق – الســودان – المغــرب – مصـــر

(األردن واإلمـارات بصـفة  -تـونس -) ليبيا2015-2014رئيس للفترة  -الدين أوصديق
  مراقب).
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  )24(مجموعة منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرةباللجنة الخاصة المعنية 
Special Committee on the Situation with regard to the 

Implementation of the Declaration on the Granting of Independence 

to Colonial Countries 

and Peoples (Committee of 24) 
www.un.org/Depts/dpi/decolonization 

 إعالنتطبيق  فيللنظر  1960لعام  )15-(د 1514تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
مــنح االســتقالل للبلــدان والشــعوب المســتعمرة وتقــديم المقترحــات والتوصــيات حــول تنفيــذ هــذا 

  .اإلعالن

  .وركنيوي -: األمم المتحدة المقـر

  :األعضاءعدد 
  يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة. ًا،عضو  29

  : الدول العربية األعضاء      
  (مقرر). سوريا –تونس  –العـراق 
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  اللجـنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السـالم
Special Committee on Peacekeeping Operations 

www.un.org/en/peacekeeping/ctte/cttee 

لتتـــولى المراجعـــة  1965لعـــام  )19-د ( 2006تأسســـت بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم 
  الشاملة لكافة جوانب عمليات حفظ السالم.

   .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :  األعضاءعدد 
  جهة تشارك بصفة مراقب. 13 إلىدولة عضو باإلضافة  144

  :الدول العربية األعضاء
 -ليبيـا -العـراق -سـوريا-لبنــان -موريتانيــا -السـودان -الكويت -المغرب -األردن -الجزائر
(جمهوريـــة  -جيبـــوتي -قطـــر -الـــيمن -الســـعودية -مقـــرر)  -(محمد ســـليممصـــر -تـــونس
  مراقب). -القمر
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ــالتحقيق  ــة ب ــة الخاصــة المعني ــياللجن ــي اإلســرائيليةالممارســات  ف  اإلنســانتمــس حقــوق  الت
  ةالمحتل األراضي فيسكان العرب وغيره من ال الفلسطينيللشعب 

Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the 

Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the 
Occupied Territories 

 ويـتم تجديـد صـالحياتها 1968) لعام 23-(د 2443قرار الجمعية العامة رقم  بموجبتأسست 
  سنويا بقرار من الجمعية العامة.

  سويسرا.  –: جنيف المقـر

  :  عدد األعضاء
   .يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمعية العامة ،أعضاء 3

  ال تضم اللجنة عضوية أية دولة عربية.
  

 فـيوتشغيل الالجئين الفلسـطينيين  إلغاثةمجموعة العمل المعنية بتمويل وكالة األمم المتحدة 
  األدنىالشرق 

Working Group on the Financing of the UN Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in the Near East 

ويــتم  1970) لعــام 25-(د 2728ورقــم  2656تـــأسست بموجــب قــــراري الجمعيــة العامــة رقــم 
  تجديد صالحياتها سنويا بقرار من الجمعية العامة.

  .يوركنيو  -: األمم المتحدة المقـر

  :عدد األعضاء
  من بينهم لبنان). (يتم تعيينهم من قبل األمين العام ،أعضاء 9
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  ةلجنـة العالقات مع الدولة المضيف
Committee on Relations with the Host Country 

لتعالج موضـوعات أمـن  1971) لعام 26-(د 2819رقم  الجمعية العامة تأسست بموجب قرار
ألمـم المتحـدة والعــاملين بهـا، وواجبـات هــذه البعثـات، وتقـدم المشــورة البعثـات المعتمـدة لــدى ا

  تنشأ عن تطبيق اتفاقية المقر. التيللدولة المضيفة حول المسائل 

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :عدد األعضاء
ــار  18( عضــواً  19 ــنهم باختي ــتم تعيي ــة المضــيفة) ي ــة مــن دولــة + الدول ــيس الجمعي رئ

  العامة.

  :العربية األعضاءالدول 
  ليبيـا. -العراق 

  
  اللجنة الخاصة المعنية بميثاق األمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة

Special Committee on the Charter of the UN and on the 
Strengthening of the Role of the Organization 

www.un.org/law/chartercomm 

لدراسة مالحظات الدول  1974لعام ) 29-(د 3499رقم  تأسست بموجب قرار الجمعية العامة
مجــال حفــظ الســلم  فــيالمتحــدة  األمــم األعضــاء حــول المقترحــات بشــأن الميثــاق وتــدعيم دور

 -مصـر -الـدولي. للجنـة رئـيس وثـالث نـواب [إبـراهيم سـالم واألمن الدوليين وتطوير التعاون 
ــتم تــداول الرئاســة بــين تلــك أحــد النــواب]، ومقــررًا يمثلــون مختلــف المجموعــات الجغ رافيــة وي

  المجموعات.

  .نيويورك -: األمم المتحدةالمقـر

  :األعضاء
  .األمم المتحدة فيجميع الدول األعضاء 
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  لجنة المؤتمـرات
Committee on Conferences 
www.un.org/en/ga/conferences 

لى عـرض مشـروع لتتـو  1974لعـام ) 29-د( 3351تأسست بموجب قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 
الرزنامة السـنوية لالجتماعـات علـى الجمعيـة العامـة بهـدف تفـادى تـداخل مواعيـد االجتماعـات 

 التـي، وتوصى باالستخدام األمثل لمـوارد خدمـة المـؤتمرات وتراقـب سياسـة النشـر اإلمكانبقدر 
  تتبعها المنظمة .

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :عدد األعضاء
ويـتم تعييـنهم مـن قبـل  اإلقليميـةترشـيحهم مـن قبـل رؤسـاء المجموعـات يتم  ،عضواً  21

  :التاليرئيس الجمعية العامة على النحو 
   الدول اإلفريقية.من    6
  الدول اآلسيوية.من    5
  .والكاريبيمن دول أمريكا الالتينية    4
   .من دولة أوروبا الشرقية   2
  أوروبا ودول أخرى.غرب من دول    4

  .يتم انتخاب ثلث عدد األعضاء سنوياً و سنوات قابلة للتجديد  3: ويةمدة العض

  تاريخ انتهاء العضوية       الدول العربية األعضاء
  2013            ليبيا
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  لحقوقه غير القابلة للتصرف الفلسطينياللجنة المعنية بممارسة الشعب 
Committee on the Exercise of the Inalienable 

Rights of the Palestinian People 
www.un.org/depts/dpa/qpal/committee.htm  

برنـامج  إعـدادلتتـولى  1975) لعـام 30-(د 3376تأسست بموجب قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 
  .من ممارسة حقوقه وعرضه على الجمعية العامة الفلسطينييمكن الشعب 

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر 

  :عدد األعضاء
  .)من بينهم تونس(يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة  ،دولة عضو  25
 -موريتانيـا -ليبيـا -لبنـان -الكويـت -األردن -العـراق -مصـر -مراقبًا من بينهم: الجزائر 24

ـــيمن -اإلمـــارات -ســـوريا -الســـعودية -قطـــر -المغـــرب ـــدول  -فلســـطين -ال جامعـــة ال
  العربية.

  
  

  لجنة األمم المتحدة لنزع السالح
UN Disarmament Commission (UNDC) 

www.un.org/disarmament  

كلجنة تابعـة لمجلـس األمـن  1952) لعام 6-(د 502تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
ــم تجتمــع ســوى مــرة واحــدة عــام  ــزع الســالح ول ــان . و 1959بتفــويض عــام بمســائل ن ــى البي ف

 فيقررت الجمعية العامة النظر  1978للدورة االستثنائية العاشرة للجمعية العامة لعام  الختامي
  .بتأسيس لجنة لنزع السالح وأوصتمجال نزع السالح  فيالمشكالت المختلفة 

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة. :العضوية
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  اللجنة المعنية بشؤون المحيط الهندي
Ad Hoc Committee on the Indian Ocean 

بهــدف دراســة تنفيــذ  1972لعــام ) 27-(د 2992بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  تأسســت
  ."منطقة سالم الهنديجعل المحيط " إعالن

  .نيويورك -: األمم المتحدةالمقـر

  :  عدد األعضاء
  دولة عضو. 43

  :الدول العربية األعضاء
  اليمن. -اإلمارات -السودان -الصومال -عمان -العراق -مصر -جيبوتي

  
  
 لجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصةال

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 

www2.ohchr.org/english 

اتفاقية "حماية حقوق  2006) لعام 61- (د 106تبنت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 
) من االتفاقية. بلغ عدد 34فقًا للمادة (األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة" وتأسست اللجنة و 

  دولة.  155) 2012الدول األطراف في االتفاقية حتى عام (

  .نيويورك -األمم المتحدة :  المقـر
  :  عدد األعضاء

ــون بصــفتهم  18 ــاالقتراع الســري، ويعمل ــة ب ــدول األطــراف فــي االتفاقي ــرًا، تنتخــبهم ال خبي
  الشخصية. 

  :مدة العضوية
  للتجديد مـرة واحدة. سـنوات قابلة 4 

   تاريخ انتهاء العضوية          األعضاء العرب
  2014        (تونس)  لطفي بن اللحوم

  2016      (األردن)    محمد الطراونة
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 الدول العربية األطراف في اتفاقية

  "حماية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة"
  

  مصدقة  موقعة  الدولة
  *  *  الجزائر
  *  *  البحرين

  ــ  *  مرجمهورية الق
  *  ــ  جيبوتي
  *  *  مصر
  *  *  األردن
  ــ  *  لبنان
  ــ  *  ليبيا

  *  ــ  موريتانيا
  *  *  المغرب
  *  *  ُعمان
  *  *  قطر

  *  ــ  السعودية
  *  *  السودان
  *  *  سوريا
  *  *  تونس
  *  *  اإلمارات
  *  *  اليمن
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  حمؤتمــر نــزع الســال
Conference on Disarmament (CD) 

www.unog.ch/disarmament 

 فــيويقــوم بمتابعــة الموضــوعات المتعلقــة بســباق التســلح ونــزع الســالح  1979عــام تأســس 
  العشرة التالية:  النواحي

النوويــة، األســلحة الكيميائيــة، أســلحة الــدمار الشــامل األخــرى، األســلحة التقليديــة،  األســلحة
تنميــة، نــزع الســالح خفــض الميزانيــات العســكرية، خفــض القــوات العســكرية، نــزع الســالح وال

، اإلجراءات الجماعية وٕاجراءات بناء الثقة، البرنامج الشامل لنزع السـالح الـذي يواألمن الدول
  يؤدي إلى نزع السالح العام والكامل تحت رقابة دولية فعالة.

  .سويسرا –: جنيف المقـر

  عضو.دولة  65 :عدد األعضاء

  : الدول العربية األعضاء
  .تونـس - سوريا – المغرب -العراق – مصر – الجزائر      
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  اإلعالملجـنــة 
Committee on Information 

www.un.org/ga/coi 

لتتـــولى مراجعـــة  1978لعـــام  )33-(د C 115تأسســـت بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم 
  العام لألمم المتحدة.  اإلعالمسياسات ونشاطات خدمات 

  .نيويورك -: األمم المتحدةالمقـر

  :عضاءاألعدد 
مـع المجموعـات  بالتشاورمن قبل رئيس الجمعية العامة  اختيارهميتم  دولة عضو، 114

  .العادل الجغرافيمع مراعاة التوزيع  اإلقليمية،

  : سنتين.مدة العضوية

  :الدول العربية األعضاء
 -الســــعودية -قطـــــر -عمــــان -المغــــرب -ليبيــــا -لبنــــان -األردن -مصــــر -الجزائــــر
  (فلسطين بصفة مراقب). اليمـن -تونـس -سوريا -السودان -الصومال
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 لة الجنائية لموظـفي األمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثاتئاللجنة المعنية بالمسا

Ad Hoc Committee on the Criminal Accountability of the UN 

Officials and Experts on Mission 
www.un.org/law/criminalaccountability/ 

  .2006) لعام 61-(د 29تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

  :األعضاء
مفتوحــة العضــوية لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، والوكــاالت المتخصصــة، 

  والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  
  

مجلس  فيمجموعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بمسألة التمثيل العادل وزيادة العضوية 
  مناأل

Open-Ended Working Group on the Question of Equitable 

Representation and Increase in the Membership of the Security 

Council 

. وتتولى دراسة كافة جوانـب 1993لعام ) 48-(د 26تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
، وتعقـد اجتماعاتهـا المتعلقـة بـالمجلسمسألة زيادة عضوية مجلس األمن وغيرها من المسائل 

  بناء على طلب من الدول األعضاء ويرأسها رئيس الجمعية العامة.

  :األعضاء
  مفتوح العضوية لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة.
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  ةستشاريـاالهيئات ال •
Advisory Bodies 

  ون نزع السالحؤ لش االستشاريالمجلس 
Advisory Board on Disarmament Matters 

www.un.org/disarmament  

، حيـث طلبـت الجمعيـة مـن 1978الـدورة االسـتثنائية العاشـرة للجمعيـة العامـة عـام  فـيتأسس 
تقـدم لـه المشـورة حـول  كياألمين العام لألمم المتحدة أن يؤسس هيئة من الشخصيات البارزة 

بنـاء  -ا تقـوم الهيئـة مواضـيع الحـد مـن التسـلح ونـزع السـالح. كمـ فـيدراسات األمم المتحـدة 
بـدور مجلـس أمنـاء معهـد األمـم المتحـدة لبحـوث نـزع السـالح.  -على تكليف الجمعية العامـة 

مجـال نـزع  فـيحول مسـائل مختلفـة  -بناء على طلبه  -وتقدم النصح والمشورة لألمين العام 
  السالح والحد منه.

  
  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

، يـتم  معهـد األمـم المتحـدة لبحـوث نـزع السـالحمـا فـيهم مـدير عـام خبير ب 16 :عدد األعضاء
  تعيينهم من قبل األمين العام بصفتهم الشخصية.

  .نا: سنتمدة العضوية

  فترة العضوية          األعضاء العرب
  2016-2013        وائل األسد (األردن) 
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ــر الرســمية مفتوحــة العضــوية المختصــة بالمح ــانون مجموعــة العمــل االستشــارية غي يطــات وق
  البحار

UN Open-Ended Informal Consultative Process on Oceans and the 

Law of the Sea 
www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm 

لتسهيل استعراض الجمعية  1999) لعام 54-(د 33تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
تقرير  فيبطريقة فعالة وبناءة للتطورات الحاصلة في شؤون المحيطات بالنظر العامة سنويًا 

األمين العام عن المحيطات وقانون البحار. ينسق االجتماعات رئيسان يعينهما رئيس الجمعية 
العامة بالتشاور مع الدول األعضاء، مع مراعاة الحاجة إلى تمثيل البلدان المتقدمة النمو 

  والبلدان النامية.

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

مفتوحــة لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة والوكــاالت المتخصصــة وجميــع  :العضــوية
  الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
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 الـــدوليتــدريس القـــانون  فـــياللجنــة االستشـــارية المعنيــة ببرنـــامج األمـــم المتحــدة للمســـاعدة 

  ونشره وزيادة فهمه ودراسته
Advisory Committee of the UN Programme of Assistance 

in the Teaching , Study, Dissemination and Wider  
 Appreciation of International Law 
www.un.org/law/programmeofassistance 

لى تقـديم النصـح لتتـو  1965) لعـام 20-(د 2099تأسسـت بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 
  دراسية سنويا للدول النامية. الألمين العام حول البرنامج. ويقدم البرنامج منح

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  دولة عضو، تنتخبهم الجمعية العامة. 25 :عدد األعضاء

  .سنوات 4: مدة العضوية

  العضوية فترة        الدول العربية األعضاء
  2015-2012                        لبنـــان     
  2015-2012                 السـودان     
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  متخصصةالهيئات ال •
Expert Bodies 

  الحسابات مراجعيمجلس 
Board of Auditors 

www.un.org/auditors/board 

  .1946) لعام 1-(د 1438قرار الجمعية العامة رقم  بموجبتأسس 

  .نيويورك -: األمم المتحدة ـرـالمق

  :ضاءعدد األع
  مراجع عام، تعينهم الجمعية العامة بناء على توصية من اللجنة الخامسة. 3

  : مدة العضوية
   ، ويتم انتخاب عضوًا كل سنتين. سنوات 6

  

  عربية. المجلس أية عضويةضم يال 
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  الحسابات الخارجيين األمم المتحدة لمراجعي هيئة
UN Panel of External Auditors 

www.un.org/auditors/panel 

وتنتخب رئيسها ونائبه  ،1959) لعام 14-(د 1438قرار الجمعية العامة رقم  بموجبتأسست 
 كل سنة.

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :عدد األعضاء
أعضــاء (أعضــاء مجلــس مراجعــي الحســابات فــي األمــم المتحــدة ومراجعــو الحســابات  10

  الة الدولية للطاقة الذرية).الخارجين لوكاالت األمم المتحدة المتخصصة والوك

  ال تضم الهيئة أية أعضاء عرب.
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 لجنة االستثمارات

Investments Committee 
www.unjspf.org 

لتقــوم بتقــديم المشــورة  1947) لعــام 2-(د 155تأسســت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
لصـناديق الخاصـة لألمين العام حول استثمار أموال صندوق المعاشات التقاعدية وغيرها مـن ا

  التي تديرها األمم المتحدة.

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :  األعضاءعدد 
يختارهم األمين العام بصفتهم الشخصية بعد التشاور مع صـندوق المعاشـات  ،أعضاء 9 

، ولـه أيضـًا صـالحية انتخـاب والميزانيـة اإلدارةون ؤ التقاعدية واللجنة االستشـارية لشـ
  ن. أعضاء إضافيي

     .سنوات قابلة للتجديد 3: مدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية          األعضاء العرب
  2014        (العراق)  نمير كيردار
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  يالدوللجنة القانون 
International Law Commission (ILC) 

www.un.org/law/ilc  

  .1947) لعام 2-(د 174تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

  .نيويورك - المتحدة : األممالمقـر

  :  األعضاءعدد 
موزعين على النحو  ،يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بصفتهم الشخصية ا،عضو  34

  :التالي
   الدول اإلفريقية.أعضاء من    9   
  الدول اآلسيوية والباسيفيك.أعضاء من    8   
  .أوروبا الشرقية دول أعضاء من   3   
  .والكاريبييكا الالتينية أمر  دول أعضاء من   6   
  .أوروبا ودول أخرىغرب  دول أعضاء من   8   

  قابلة للتجديد. سنوات 5: مدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية            العرب األعضاء
    2016      )مصـر(      حسين حسونة
   2016       ) األردن(    محمود حمود

  2016         ر)ـ(قط    يعلى المر 
  2016         بيـا)(لي  الرزاق المرتضى عبد

  2016       ) الجزائر(    أحمد لعرابـة
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  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
UN Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 

www.unhabitat.org 

  .1977لعام  )32-(د 162تأسس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
  .كينيا –نيروبي: المقـر

  ).2014-2010(أسبانيا) (  Joan Clos: المدير التنفيذي

  :عدد األعضاء
  :التاليموزعين على النحو  عضواً  58

  الدول اإلفريقية.من   عضواً   16
  الدول اآلسيوية والباسيفيك.من   عضواً   13
  .الشرقية أوروبا دول أعضاء من    6

  .والكاريبيأمريكا الالتينية دول عضاء من أ  10
    .أخرى من دول غرب أوروبا ودول اً عضو   13

  .سنوات 4: مدة العضويـة

  تاريخ انتهاء العضوية            الدول العربية األعضاء
  2014            الجزائر

  2015          السعودية
  2015            البحرين
  2015            األردن
  2016            المغرب

  2016          الصومال
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  وحــدة التفتيش المشتركــة
Joint Inspection Unit (JIU) 

www.unjiu.org  

وبـــدأ العمـــل فعليـــا  1966) لعــام 21-(د 2150تأسســت بموجـــب قـــرار الجمعيــة العامـــة رقـــم 
نشاطات المنظمات التابعة لمنظومة األمـم  أنويتولى مفتشوها التأكد من  1978بالوحدة عام 

المتحدة يتم تنفيذها بأسلوب اقتصادي وباالستخدام األمثل للموارد المتوفرة وللجنة حق اقتـراح 
حات إدارية مناسبة وأية توصيات تساعد على تحسين التنسيق بـين المنظمـات. يـتم أية إصال
  المالية.و  اإلداريةالمجاالت  فيلقدراتهم الشخصية األعضاء  انتخاب

  .سويسرا –: جنيف المقـر

  عدد األعضاء:
   ًا، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة، ويعملون بصفتهم الشخصية.عضو  11

  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 5 :مدة العضوية

  ال يوجد أعضاء عرب في الوحدة.
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  للقانون التجاري الدوليلجنة األمم المتحـدة 
UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

www.uncitral.org 

وافقــت الجمعيــة العامــة علــى تأســيس اللجنــة  1966) لعــام 21-(د 2205قــرار رقــم البموجــب 
تتعـاون مـع لجنـة األمـم  أنتشجيع ودعم وتنسيق وتوجيه قـانون التجـارة الدوليـة علـى بهدف 

  . (UNCTAD)المتحدة للتجارة والتنمية

  .النمسا –: فييناالمقـر

  :عدد األعضاء
  .تنتخبهم الجمعية العامة مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل ،عضواً  60

  :مدة العضوية
  سنوات. 3األعضاء كل  تخاب نصفانيتم  قابلة للتجديد، سنوات 6

  العضوية انتهاء تاريخ         الدول العربية األعضاء
  2013          البحرين

  2013            مصر
  2013            المغرب
  2016            األردن
  2016            الجزائر
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  لجنة الخدمة المدنية الدولية
International Civil Service Commission (ICSC) 

http://icsc.un.org/ 

وافقــت الجمعيــة العامــة علــى تأســيس اللجنــة،  1972) لعــام 27-(د 3042 رقــمقــرار ال وجــببم
  اعتمدت الجمعية العامة ميثاق اللجنة. 1974) لعام 29-(د 3357وبموجب القرار رقم 

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :عدد األعضاء
قبــل الجمعيــة العامــة مســتقال يــتم تعييــنهم بنــاء علــى مــؤهالتهم الشخصــية مــن  خبيــراً  15

  ، ويعملون بصفتهم الشخصية. وبناء على توصية من اللجنة الخامسة

  سنوات قابلة للتجديد. 4: مدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية            ء العرباألعضا
  2016        (المغرب)    زهيد الحسن

 2016                )    الجزائر(  أغافتيح بوعياد 
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  ات المساندةالبعثات المدنية وبعث •
Civilian and Support Missions 

  

  هايتي فيالبعثة المدنية الدولية 
International Civilian Mission in Haiti 

 .يتياه: المقـر
   

  البعثة الخاصة إلى أفغانستان
Special Mission to Afghanistan 

  .باكستان –: إسالم أباد المقـر
  
  

  جواتيماال فيبعثة األمم المتحدة لتقصى الحقائق 
UN Verification Mission in Guatemala 

   .: جواتيماالالمقـر
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  نـــس األمـــمجل
SECURITY COUNCIL 

www.un.org/Docs/sc  
  

  : عضاءألاانتخاب 
أعضـاء دائمـين  مـنهم خمسـة ،من الميثاق من خمسة عشـر عضـواً  23يتألف بمقتضى المادة 

" وعشــرة ةالواليــات المتحــدة األمريكيــ -ة المتحــدةالمملكــ -فرنســا -الصــين -الروســي"االتحــاد 
  يتم انتخابهم لمدة سنتين. ،أعضاء غير دائمين

أن يجــرى انتخــاب  1963) لعــام 18-(دA  1991بموجــب القــرار رقــم وقـررت الجمعيــة العامــة 
  :التاليأعضاء مجلس األمن غير الدائمين وفقا للترتيب 

  وية واإلفريقية.سياآلدول المن  5
  .أوروبا الشرقية من دول 1
  .من دول أمريكا الالتينية والكاريبي 2
  من دول أوروبا الغربية ودول أخرى. 2

  األعضاء. ثلثيوبأغلبية  السرييجرى االنتخاب باالقتراع 

   .: سنتــانمدة العضوية
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  قائمة عضوية
  مجلس األمـن فيالدول العربية 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  اسم الدولة

                    األردن
                    اإلمارات

                    البحرين
                    تونـس
                  *  الجزائر

                    جيبوتي
                    السعودية

                    السودان
                    سوريـا

                    الصومال
                    العـراق
                    عمـان

                    فلسطين
              *  *    قطــر

                    القمر  مهوريةج
                    الكويـت

      *  *            لبنــان
          *  *        ليبيــا

                    مصــر 

  *  *                المغـرب
                    موريتانيا

                    اليمــن
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  :الهيكل التنظيمي
ــادة  ــس صــالحية إنشــاء مــن  29نصــت الم ــى أن للمجل ــم المتحــدة عل ــاق األم مــن ميث

يــة التــي تكفــل أدائــه لمهامــه ووظائفــه. تتــألف جميــع اللجــان وفــرق العمــل مــن الهيئــات الفرع
أعضاء المجلس الـخمس عشر، ويتولى رئاسة اللجان الدائمة رئـيس المجلـس بالتنـاوب بصـفة 
شهرية ويتولى رئاسة اللجان وفرق العمل األخرى أعضاء بعينهم المجلس ويعلـن عـنهم سـنويًا 

ن الممكــن أن تتــراوح واليــة الهيئــات الفرعيــة، ســواء كانــت بمــذكرة مــن رئــيس مجلــس األمــن. مــ
لجانًا أو فرق عمل، بـين المسـائل اإلجرائيـة (الوثـائق واإلجـراءات، واالجتماعـات خـارج المقـر)، 
والمســائل الفنيــة (نظــم الجــزاءات ومكافحــة اإلرهــاب وعمليــات حفــظ وتعتبــر كــل مــن المحكمــة 

المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا هيئتـــان فرعيتـــان الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة و 
مـن الميثـاق، ويعتمـدان علـى األمـم المتحـدة  29تابعتان لمجلس األمن في إطـار أحكـام المـادة 

فــي المســائل اإلدارة والماليــة، إال أنهمــا، باعتبارهمــا مؤسســتين قضــائيتين مســتقلتان علــى أي 
  ألمن.دولة أو مجموعة من الدول بما في ذلك مجلس ا

  :الهيئات الفرعية
I-  اللجان  

Committees 

 لجان مكافحة اإلرهاب وعدم االنتشار •

Counter-terrorism and Non-Proliferation Committees 

 لجنة األركان العسكرية •

Military Staff Committees 

 لجان الجزاءات  •

Sanctions Committees 

II - اللجان الدائمة والهيئات المتخصصة 

Standing Committees and Ad-Hoc Bodies 

III- عمليات حفظ السالم  
Peacekeeping Operations 

IV -  المحاكم الدولية  
International Tribunal 
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V- الهيئات االستشارية  
Advisory Subsidiary Bodies 

  

I- اللجان 

Committees  

  

  لجان مكافحة اإلرهاب وعدم االنتشار

  لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب •
Counter-Terrorism Committee 

www.un.org/en/sc/ctc 

. تـم إنشـاء اللجنـة لتعزيـز 28/9/2001) المتخـذ فـي  1373بموجب قـرار مجلـس األمـن رقـم (
قــدرة الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة علــى منــع األعمــال اإلرهابيــة داخــل حــدودها (أحــد 

  ).31/12/2013المغرب حتى  -األعضاء

 )2004لعام ( 1540القرار رقم  لجنة مجلس األمن المنشأة بموجب •
Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1540 

(2004) 

. تــم إنشــاء اللجنــة لمســاعدة 28/4/2004بتــاريخ  )1540(بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 
كيميائيـة الدول األعضاء في األمم المتحدة باعتماد تشريعات لمنع انتشار األسـلحة النوويـة وال

والبيولوجية ووسائل إيصالها ووضع ضوابط محلية مالئمة على ما يتصل بذلك من مـواد لمنـع 
االتجار بها بصورة غير مشروعة. كما تشجع اللجنة تعزيـز التعـاون الـدولي فيمـا يتعلـق بهـذه 

) بتـاريخ  1977الجهود وتكثيـف الجهـود الراميـة لتنفيـذ نصـوص القـرار. وبموجـب القـرار رقـم (
كما طالب القرار اللجنـة  2021سنوات حتى عام  10تم تمديد والية اللجنة لمدة  20/4/2011

سنوات وبعد انتهاء واليتها لإلجراءات والتطورات التـي اتخـذتها  5بالقيام باستعراض شامل بعد 
  ).31/12/2013(أحد األعضاء المغرب حتى  1540لتنفيذ القرار رقم 
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 لجنة األركان العسكري •

Military Staff Committee 

من ميثاق األمـم المتحـدة تـم تشـكيل اللجنـة إلسـداء المشـورة والمعونـة إلـى  47بموجب المادة 
مجلــس األمــن فــي جميــع المســائل المتصــلة بمــا يلــزم مــن أمــور حربيــة لحفــظ الســلم واألمــن 

سلح ونزع الدوليين ولالستفادة من القوات العسكرية التي تقع تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم الت
السالح بالقدر المستطاع. تشكل اللجنة من رؤساء أركان حرب األعضاء الـدائمين فـي مجلـس 
األمن أو من يقوم مقامهم. وعلى أن تدعو اللجنة أي عضـو فـي األمـم المتحـدة مـن األعضـاء 
ـــي عملهـــا، إذا أقتضـــى حســـن قيـــام اللجنـــة  ـــر الممثلـــين فيهـــا بصـــفة دائمـــة لإلشـــراف ف غي

ساهمة هذا العضو. وتكون اللجنة مسؤولة تحت إشراف المجلس عـن التوجيـه بمسؤولياتها بم
اإلستراتيجي ألية قوات مسلحة موضوعة تحت تصـرفه وتنشـئ لجانـًا فرعيـة إقليميـة إذا خولهـا 

  المجلس بذلك وبعد التشاور مع الوكاالت اإلقليمية ذات الصلة.

 لجان الجزاءات •

Sanctions Committees 

بموجـب الفصـل السـابع مــن الميثـاق اتخـاذ تـدابير للمحافظـة علـى الســلم  يجـوز لمجلـس األمـن
واألمن الدوليين واستعادتهما وتتراوح هذه التدابير ما بين الجزاءات االقتصادية و/أو غيرها مـن 
ـــة. وتهـــدف هـــذه  جـــزاءات ال تتضـــمن اســـتخدام القـــوة المســـلحة واإلجـــراءات العســـكرية الدولي

علــى دولــة مــا أو كيــان مــا لكــي يمتثــل لألهــداف التــي حــددها الجــزاءات إلــى ممارســة الضــغط 
المجلس دون اللجوء إلى القوة. وقـد أعـرب عـدد كبيـر مـن الـدول ومنظمـات اإلغاثـة اإلنسـانية 
عــن قلقهــا بشــأن األثــر الســلبي الــذي يترتــب علــى الجــزاءات علــى أكثــر فئــات الســكان ضــعفًا، 

ي ال تستهدفها الجزاءات، وردًا على هذه المسائل وكذلك بالنسبة القتصاديات البلدان األخرى الت
  تبنت قرارات المجلس ذات الصلة نهجًا أدق إزاء وضع وتطبيق الجزاءات اإللزامية وتنفيذها.

 :اللجان •
) بشــأن 2009( 1907) رقــم 1992( 751اللجنــة المعنيــة بقــراري مجلــس األمــن رقــم  -

 الصومال واريتريا.

) بشـأن 2011( 1989) ورقـم 1999( 1267من رقـم اللجنة المعنية بقراري مجلس األ -
 تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.



 49 

 

 

 ) بشأن العراق.2003( 1518اللجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم  -

 ) بشأن ليبريا.2003( 1521اللجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم  -

ــس األمــن رقــم  - ــة المعنيــة بقــرار مجل بشــأن جمهوريــة الكونجــو ) 2004( 1533اللجن
 الديمقراطية.

 ) بشأن ساحل العاج.2004( 1572اللجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم  -

 ) بشأن السودان.2005( 1591اللجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم  -

 ) بشأن لبنان.2005( 1636اللجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم  -

) بشأن جمهورية كوريا الشعبية 2006( 1718 اللجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم -
 الديمقراطية.

ـــن رقـــم  - ـــرار مجلـــس األم ـــة المعنيـــة بق ) بشـــأن جمهوريـــة إيـــران 2006( 1737اللجن
 اإلسالمية.

 ) بشأن ليبيا.2011( 1970اللجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم  -

 ) بشأن أفغانستان.2011( 1988اللجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم  -

 ) بشأن غينيا بيساو.2012( 2048للجنة المعنية بقرار مجلس األمن رقم ا -

II - اللجان الدائمة والهيئات المتخصصة 

Standing Committees and Ad-Hoc Bodies 

  لجنة الخبراء التابعة لمجلس األمن. -
 لجنة مجلس األمن المعنية بقبول األعضاء الجدد. -

 المقر. اللجنة المعنية باالجتماعات التي تعقد خارج -

مجلس إدارة لجنة األمم المتحدة للتعويضـات المنشـاء بموجـب قـرار مجلـس األمـن رقـم  -
692 )1991.( 

 فريق العمل المعني بعمليات حفظ السالم. -

 فريق العمل المعني بمنع وفض النزاعات في أفريقيا. -

 ).2004( 1566فريق العمل المعني بتطبيق قرار مجلس األمن رقم  -
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 باألطفال والنزاعات المسلحة.فريق العمل المعني  -

 فريق العمل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل اإلجرائية. -

III-  عمليات حفظ السالم 

Peacekeeping Operations 
www.un.org/en/peacekeeping 

عمليـــة حفـــظ الســـالم وحتـــى تاريخـــه تعمـــل  67تـــم تنفيـــذ  2012-1948خـــالل الفتـــرة مـــابين 
  رات:العمليات التالية في خمس قا

(تـم  2011منـذ يوليـو  (UNMISS)بعثة األمم المتحدة فـي جمهوريـة جنـوب السـودان  •
 )15/7/2013تمديد واليتها حتى

  جنوب السودان. -: جوباالمقــر

ــة ألبيــي  • ــو  (UNISFA)قــوة األمــم المتحــدة األمنيــة المؤقت ــد  2011منــذ يوني ــم تمدي (ت
 )31/5/2013واليتها حتى 

  السودان. -: أبييالمقــر

ــــــة بع • ــــــة الكونغــــــو الديمقراطي ــــــي جمهوري ــــــق االســــــتقرار ف ــــــة األمــــــم المتحــــــدة لتحقي ث
(MONUSCO)  30/6/2013(تم تمديد واليتها حتى  2011منذ يونيو( 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية. -: كنشاساالمقــر

منـذ يوليـو  (UNAMID)قوات األمـم المتحـدة واالتحـاد األفريقـي المختلطـة فـي دارفـور  •
 )31/7/2013يد واليتها حتى (تم تمد 2007
  السودان. -: الفاشرالمقــر

(تـم تمديـد واليتهـا حتـى  2004) منذ ابريـل UNOCIبعثة األمم المتحدة لساحل العاج ( •
31 /7/2013( 

 ساحل العاج. –: أبيدجان المقــر

(تـم تمديـد واليتهـا حتـى  2003منـذ سـبتمبر  (UNMIL)بعثة األمم المتحدة في ليبريـا  •
30/9/2013( 

  ليبريا. -: منروفياالمقــر
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 1991منـذ إبريـل  (MINURSO)بعثة األمم المتحدة لالسـتفتاء فـي الصـحراء الغربيـة  •
 )30/4/2013(تم تمديد واليتها حتى 

  الصحراء الغربية. -: لعيونالمقــر

 2004منـذ يونيـو  (MINUSTAH)بعثة األمم المتحدة لتحقيق االسـتقرار فـي هـاييتي  •
 )15/10/2013حتى (تم تمديد واليتها 

 هاييتي. -: بور أو برنسالمقــر

منـذ ينـاير  (UNMOGIP)فريق مراقبي األمم المتحدة العسكريين فـي الهنـد وباكسـتان  •
1949 

 .أكتوبر) -الهند (مايو -إبريل) سريناغار -باكستان (نوفمبر -: إسالم أبادالمقــر

(تم  2011منذ مارس  (UNAMA)بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان  •
 )2013تمديد والية هذه البعثة السياسية حتى مارس 

 .أفغانستان -: كابلالمقــر

(تم تمديـد  1964منذ مارس  (UNFICYP)قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص  •
 )31/7/2013واليتها حتى 

  قبرص. -: نيقوسياالمقــر

 1999منذ يونيو  (UNMIK)فو بعثة األمم المتحدة لإلدارة الداخلية في كوسو  •

 كوسوفو. -: بريشتيناالمقــر

(تــم تمديــد  1974منــذ مــايو  (UNDOF)قــوة األمــم المتحــدة لمراقبــة فــض االشــتباك  •
 )30/6/2013واليتها حتى 

 الجوالن السوري. -: مخيم الفاعورالمقــر

يتهـا (تـم تمديـد وال 1978منـذ مـارس  (UNIFIL)قوة األمم المتحدة المؤقتة فـي لبنـان  •
 )31/8/2013حتى 
 جنوب لبنان. -: رأس الناقورةالمقــر

 1948منذ مايو  (UNTSO)هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة  •

  فلسطين. -: القدسالمقــر
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 العمليات الميدانية والمساعي الحميدة

Field Operations and Good Offices Missions 

ارة الشــؤون السياســية بــاألمم المتحــدة هــذه البعثــات والمكاتــب ويرأســها ممثلــي ســكرتير تــدير إد
عــام األمــم المتحــدة، وتهــدف تلــك البعثــات  إلــى دعــم وبنــاء وحفــظ وصــنع الســالم بعــد انتهــاء 

  النزاعات في الدول األعضاء. والبعثات الحالية هي:

  مكتب األمم المتحدة في بوروندي •
United Nations Office in Burundi (BNUB). 

  مكتب األمم المتحدة لبناء السالم المتكامل في غينيا بيساو  •
United Nations Integrated Peace-building Office in Guinea-

Bissau (UNIOGBIS) 

  مكتب األمم المتحدة لبناء السالم المتكامل في جمهورية أفريقيا الوسطى •
United Nations Integrated Peace-building Office in Central 

Africa Republic (BINUCA) 

  مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا •
United Nations Regional Office for Central Africa (UNOCA) 

  مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا •
United Nations Office for West Africa (UNOWA)  

  م المتكامل في سيراليونمكتب األمم المتحدة لبناء السال •
United Nations Integrated Peace-building Office in Sierra 

Leone (UNIPSIL) 

  بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا •
United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) 

  مكتب األمم المتحدة السياسي للصومال  •
United Nations Political Office for Somalia (UNOPS) 

  مركز األمم المتحدة اإلقليمي  •
United Nations Regional Center for Preventive Diplomacy for 

Central Asia (UNRCCA) 

  بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق •



 54 

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

  الم في الشرق األوسطمكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية الس •
Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle 

East Peace Process (UNSCO) 

  مكتب منسق األمم المتحدة الخاص للبنان •
Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon 

(UNSCOL) 
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IV - محاكم الدولية ال  
International Tribunals 

  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 

www.icty.org  

لمحاكمـة  )1993(لعـام  827رقـم ) و 1993لعـام ( 808رقـم  بموجب قرار مجلس األمـن أنشئت
ــدولي و  الجســيمة التفاقيــة جنيــفن عــن االنتهاكــات األشــخاص المســؤولي للقــانون اإلنســاني ال

  المرتكبة في إقليم يوغوسالفيا السابق.

  .هولندا –: الهاىالمقــر

  :  عدد القضاة
قاضــيًا بحــد أقصــى، يــتم انتخــابهم مــن قبــل الجمعيــة العامــة مــن قائمــة يعــدها مجلــس  16

  .ابلة للتجديدسنوات ق 4لمدة األمن. يعملون بصفتهم الشخصية 
بحد أقصى، يتم انتخابهم مـن قبـل الجمعيـة العامـة   (Ad Litem)قضاة مخصصين  12

  .سنوات قابلة للتجديد 4لمدة من قائمة يعدها مجلس األمن 
  

  .ال يوجد قضاه عرب في المحكمة
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  الجنائية الدولية لروانــدا المحكمة
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 

www.ictr.org 

لمحاكمة األشخاص المسـؤولين عـن  )1994(لعام  955بموجب قرار مجلس األمن رقم  أنشئت
روانـدا والمـواطنين الروانـديين  إقلـيماالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي المرتكبة فـي 

  المسؤولين عن االنتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة.

  .تنزانيا –أروشا : المقــر

    :عدد القضاة
قاضيا مستقال من جنسيات مختلفة يتم انتخابهم مـن قبـل الجمعيـة العامـة مـن قائمـة  16      

  .سنوات قابلة للتجديد 4لمدة مقدمة من مجلس األمن ، 
 18يتم انتخابهم من قبل الجمعيـة العامـة مـن اصـل   (Ad Litem)قضاة مخصصين  9      

  .سنوات غير قابلة للتجديد 4لمدة فتهم الشخصية، قاضيًا، يعملون بص
 

  
  ال يوجد قضاه عرب في المحكمة.
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V- الهيئات االستشارية 

Advisory Subsidiary Bodies  

  لجنة األمم المتحدة لبناء السالم
UN Peacebuilding Commission 

www.un.org/en/ peacebuilding  

ــم  ــة العامــة رق ــرار الجمعي ــس األمــن رقــم 60-(د 180تأسســت بموجــب ق ــرار مجل  1645) و ق
لجنة في ثـالث أشـكال ال، تعمل ) بوصفها هيئة استشارية حكومية دولية2005الصادرين عام (

فـي أساسية لتجميع الموارد المتاحة للمجتمع الدولي واقتراح استراتيجيات متكاملة لبناء السالم 
ضــع نظامهــا الــداخلي وتحديــد وهــي مســؤولة عــن و  ،فــي البلــدانمرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع 

  أساليب عملها.

  :الهيكل التنظيمي
 اللجنة التنظيمية: •

  دولة عضو ويكون توزيعهم على النحو التالي: 31تتكون من 
أعضاء من مجلس األمن بينهم األعضاء الدائمون، ينتخبهم المجلس وفقًا للقواعد  7

 واإلجراءات التي يقررها.

الجتماعي ينتخبون من المجموعات اإلقليمية وفقاً أعضاء من المجلس االقتصادي وا 7
  للقواعد واإلجراءات التي يقررها المجلس.

أعضاء من كبار المساهمين باألنصبة المقررة في ميزانية األمم المتحدة وبالتبرعات  5
 المقدمة لصناديق وبرامج الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة.

ألفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنية في بعثات األمم أعضاء من كبار المساهمين با 5
المتحدة من غير الذين تم اختيارهم من األعضاء السابق ذكرهم، وينتخبهم عشرة من 

 أكبر المساهمين، مع ايالء االعتبار الواجب لحجم المساهمة.

ة مع ايالء أعضاء يتم اختيارهم وفقًا للقواعد واإلجراءات التي تقررها الجمعية العام 7
 االعتبار الواجب لتمثيل كافة المجموعات اإلقليمية في التشكيل العام للجنة التنظيمية.
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 : سنتين قابلة للتجديد.مدة العضوية

  :الدول العربية األعضاء
  المغرب . –تونس  -مصر

 :تشكيالت قطرية مخصصة •
يـورك عبـر تنظر بشكل محدد فـي موضـوعات تهـم دول بعينهـا وتجمـع المشـاركين فـي نيو 

ــدان  ــديو مــع شــركاء فــي المي ــة بالفي ــر سلســلة مــن االجتماعــات و االتصــاالت التليفوني عب
  وأيضا عبر بعثات الميدان. ،الرسمية وغير الرسمية في المقر

  :تتضمن المحددة عضوية التشكيالت القطرية
  البلد قيد النظر؛  -1
وغيرهـا مـن  انتهاء النزاع ممثلون من بلدان في المنطقة مشتركة في عملية ما بعد -2

البلدان التي تشارك في جهود اإلغاثة و/أو الحوار السياسي، فضـال عـن المنظمـات 
  اإلقليمية ودون اإلقليمية ؛ 

ساهمون الرئيسيون ماليـا وبـالقوات المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية والم -3
  وبالشرطة المدنية؛ 

كبيــر ممثلــي األمــم المتحــدة فــي هــذا البلــد وأي ممثلــين آخــرين معنيــين مــن األمــم  -4
  المتحدة؛ 

  المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية المعنية؛  -5

 :الفريق العامل المعني بالدروس المستفادة
مــن تجــارب وطنيــة  دةالسـتفالروس المســتفادة أنشـأت لجنــة بنــاء الســالم فريقـا عــامال للــد

. وتــوفر اجتماعــات هــذا الفريــق فرصــة لتطــوير النـزاعودوليـة ســابقة فــي عمليــات مــا بعــد 
  وكيفية تنفيذها.النزاع وتوصيات الستراتيجيات ما بعد  إستشرافيةأفكار 

  مكتب دعم بناء السالم:
ــا ــاء الســالم وإلدارة صــندوق بن ــة بن  وليســاعد أيضــاء الســالم أنشــئ لمســاعدة ودعــم لجن

مســاعد  يرأســه األمــين العــام فــي تنســيق جهــود وكــاالت األمــم المتحــدة فــي بنــاء الســالم.
جنـة وقسـما لتخطـيط السياسـات اللاألمين العام لدعم بناء السالم،  ويتضـمن قسـما لـدعم 

ــدان  ــل بنــاء الســالم. ويســاعد المكتــب أيضــا علــى اســتدامة الســالم فــي البل وقســما لتموي
  الدعم الدولي للجهود الوطنية لبناء السالم. النزاعات ويوفرثرة بالمتأ
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  المجلس االقتصادي واالجتماعي
Economic and Social Council  
www.un.org/ecosoc/index.shtml 

عن نشاط األمم المتحدة االقتصادي واالجتمـاعي بموجـب المـادة  المسؤولهو الجهاز الرئيسي 
  .من الميثاق 3الفصل من  7

  :عدد األعضـــاء
عضـوًا مـنهم كـل عـام مـن قبـل الجمعيـة العامـة بأغلبيـة ثلثـي  18، يتم انتخـاب عضواً  54

  األعضاء ويتم توزيعهم على النحو التالي:
  .عضوًا من الدول اإلفريقيـة  14
  .عضوًا من الدول اآلسيـويـة  11
  .والكاريبيالالتينية  أمريكاأعضاء من دول   10
  .أوروبا ودول أخرىغرب  عضوًا من دول  13
  أوروبا. شرق أعضاء من دول   6

  سنوات. 3: مدة العضوية
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  قائمة عضوية
 واالجتماعي المجلس االقتصادي فيالدول العربية 

  2015  2014  2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007 اسم الدولة

          األردن

          اإلمارات

          البحرين

 * * *       تونس

       * * * الجزائر

          جيبوتي

         * * * * * السعودية

 * * *    * * * السودان

          سوريا

       * * * الصومال

    * * * * * * العراق

          عمان

          فلسطين

   * * *     قطر

    * * *    ة القمريجمهور 

 * * *       الكويت

          لبنـان

 * * * *      ليبيــا

    * * *    مصر

         * * *   المغرب

        * * موريتانيا

          اليمــن
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  االجتماعيو للمجلس االقتصادي  اللجان التابعة

  أقسام: 7تنقسم اللجان التابعة للمجلس إلى 
I. اللجان الوظيفيـة  Functional Commissions 

II. اللجان اإلقليميـة  Regional Commissions 

III. ةــاللجان الدائم  Standing Committees 

IV. ةـالهيئات المعني  Ad Hoc Bodies 

V.  هيئات متخصصة مكونة من
  خبراء حكوميين

Expert Bodies composed 

of governmental experts    

VI.  هيئات متخصصة مكونة من
  خبراء بصفتهم الشخصية

Expert bodies composed 

of members serving in 

their personal capacity 

VII. الهيئات ذات الصلة  Other Related Bodies  
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I- اللجان الوظيفية  
Functional Commissions 

  

  اللجنة اإلحصائيـة
UN Statistical Commission 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm 

  .1946) لعام 1-(د 8ـس االقتصادي واالجتماعي رقم تأسست بموجب قرار المجل

  .نيـويـورك -: األمـم المتحـدة المقــر

     :عدد األعضاء
  :التاليويتم توزيعهم على النحو ينتخبهم المجلس  ،عضواً   24

  .أعضاء من الدول األفريقية  5
  .أعضاء من الدول اآلسيوية  4
  .والكاريبيأعضاء من دول أمريكا الالتينية   4
  .أعضاء من دول شرق أوروبا  4
  .أعضاء من دول غرب أوروبا ودول أخرى  7

  .سنــوات 4: مدة العضويـــة
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  قائمة عضوية
  اإلحصائيةاللجنة  فيالدول العربية 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الدولة اسم

               األردن

               اإلمارات
               البحرين

               ونست

               الجزائر
               جيبوتي

           السعودية

      * * * *  السودان

               سوريا
               الصومال

              العراق

 * * * * * * * *   عمان
               فلسطين

          قطر

             جمهورية القمر

               الكويت
      * * * *  لبنـان

             ليبيــا

             مصر 
    * * * *    المغرب

            * * * موريتانيا
               اليمن
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  لجنة السكان والتنمية
Commission on Population and Development 

www.un.org/esa/population/cpd/aboutcom.htm 

  .1946) لعام 3-(د 3تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
  .نيـويـورك -: األمـم المتحـدة المقــر

 :عدد األعضاء
  على النحو التالي:يتم توزيعهم  ينتخبهم المجلس ، و  ،عضوا 47

 .األفريقيةعضوًا من الدول  12

 .األسيويةعضوًا من الدول  11

 .الشرقية أوروباأعضاء من دول  5

 .والكاريبيالالتينية  أمريكاأعضاء من دول  9

 .ودول أخرى أوروبا غرب أعضاء من دول 10

  
  .سنوات 4: مدة العضويـة
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  قائمة عضوية
  لجنة السكان والتنمية في الدول العربية

  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010 2009 2008 اسم الدولة

                األردن

                اإلمارات

                البحرين

        * * * * * تونس

   * * * *      الجزائر

                جيبوتي

                السعودية

                السودان

                سوريا

                الصومال

                العراق

             * * * عمان

                فلسطين

                قطر

              * * جمهورية القمر

                الكويت

             * * * لبنـان

                ليبيــا

 * * * * *      مصر 

              * * المغرب

                موريتانيا

                اليمــن
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  لجنة التنمية االجتماعية
Commission for Social Development 

(CSOD) 
http://social.un.org/index/CommissionforSocialDevelopment.aspx 

 .1946 ) لعام2-(د 10رقم   تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي

  .نيـويـورك -: األمـم المتحـدة المقـر

  :عدد األعضاء
  ويتم توزيعهم على النحو التالي:،  ينتخبهم المجلس ، عضواً  46

  األفريقية.عضوًا من الدول  12
  والباسيفيك. أعضاء من الدول اآلسيوية 10
  والكاريبي.أعضاء من دول أمريكا الالتينية   9
  .أوروباأعضاء من دول شرق   5

  أعضاء من دول غرب أوروبا ودول أخرى. 10

  .سنوات قابلة للتجديد 4: مدة العضويـة
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  قائمة عضوية
  لجنة التنمية االجتماعية في الدول العربية

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010 2009 اسم الدولة

                 األردن

             * * * اإلمارات

                البحرين

                 ستون

                 الجزائر

                 جيبوتي

                 السعودية

    *  * * * * * * * السودان

                 سوريا

                 الصومال

                 العراق

                 عمان

                 فلسطين

      * * * *  قطر

                 جمهورية القمر

  *  * * * *       الكويت

                 لبنـان

                 ليبيــا

      * * * *  * * * مصر 

                 المغرب

    *  * * * *     موريتانيا

                 اليمــن
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  لجنة المخـدرات
Commission on Narcotic Drugs 

www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html 

ولمزيـد مـن  .1946) لعـام 1-(د 9ادي واالجتماعي رقم تأسست بموجب قرار المجلس االقتص 
التعاون في أنشـطة إنفـاذ قـوانين المخـدرات علـى الصـعيد اإلقليمـي أنشـاء المجلـس االقتصـادي 
واالجتمــاعي هيئــات فرعيــة تابعــة للجنــة. المنــاطق المشــمولة فــي تلــك الهيئــات هــي: أوروبــا، 

يعقد رؤساء تلـك الهيئـات  .يط الهادي، وأفريقياوأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، وآسيا والمح
اجتماعات سنوية لتحديد السياسة العامة ولدراسة القضايا البارزة في مناطقها وٕانشاء مجموعة 

  عمل لتحليل تلك القضايا ومن ثم رفع توصياتها وتقاريرها إلى اللجنة.

  .النمسـا -: فيينـا المقـر

     :عدد األعضاء
  م على النحو التالي:يتم توزيعه، عضواً  53
  األفريقية.عضوًا من الدول     11     
  .عضوًا من الدول اآلسيوية    11     
  .أعضاء من دول أمريكا الالتينية والكاريبي    10     
  .أوروباشرق أعضاء من دول      6     
  .عضوا من دول غرب أوروبا ودول أخرى   14     

  ، كل أربع سنوات.والكاريبي وية ودول أمريكا الالتينية+ مقعد بالتناوب بين الدول اآلسي

  .تجرى االنتخابات كل سنتينو سنوات قابلة للتجديد  4 :مدة العضوية 
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بذلك من مسائل  المخدرات غير المشروعة وما يتصل في باالتجارمعنية الفرعية الجنة "الل •
 ":الشرق األدنى واألوسط في

ــس االقتصــاد ــرار المجل ــم أنشــأت بموجــب ق ــام 54(د.ع  1776ي واالجتمــاعي رق ) لع
، ويمكـــن للـــدول غيـــر األعضـــاء دائمـــي العضـــوية اً عضـــو  23تتكـــون مـــن . و 1973

  المشاركة في االجتماعات السنوية للجنة بصفة مراقب.

 : الدول العربية األعضاء

 -الكويـت -قطـر -عمـان -العـراق -سوريا -السعودية -البحرين -اإلمارات -األردن
  اليمن. -مصر -لبنان
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  قائمة عضوية
  لجنة المخدرات فيالدول العربية 

  2015  2014  2013 2012  2011 2010 2009 2008 2007 اسم الدولة

             األردن

     * * * * * اإلمارات

             البحرين

             تونس

 * * * *     * الجزائر

             جيبوتي

    * * * * * * * السعودية

     * * * * * السودان

             سوريا

             الصومال

             العراق

             عمان

             فلسطين

             قطر

             جمهورية القمر

             الكويت

            * لبنـان

             ليبيــا

 * * * *      مصر 

     * * * *  المغرب

              موريتانيا

     * * * *  اليمــن
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  اللجنــة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائــية

Commission on Crime Prevention 
and Criminal Justice 

www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/ 

ــم  بموجــبأنشــأت  ــى  1992لعــام  1/1992قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رق ــاًء عل بن
  توصية من الجمعية العامة.

  .النمسـا -فيينـا :المقـر

     :عدد األعضاء
  :يتوزيعهم على النحو التال ينتخبهم المجلس ويتم ،عضواً  40

  .عضوًا من الدول األفريقية  12 
  .أعضاء من الدول اآلسيوية    9 
  والكاريبي.ضاء من دول أمريكا الالتينية أع    8 
  .أوروبا ودول أخرىغرب أعضاء من دول     7 
   .أوروباشرق أعضاء من دول     4 

  .سنوات قابلة للتجديد 3 :مدة العضوية
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  فيقائمة عضوية الدول العربية 
  المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائـية اللجنة 

   

  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 اسم الدولة

          األردن

  * * *   * * * اإلمارات

          البحرين

  * * *      تونس

  * * * * * *   الجزائر

          جيبوتي

 * * * * * * * * * السعودية

     * * *   السودان

          سوريا

          الصومال

          العراق

          عمان

          فلسطين

          قطر

     * * * * * جمهورية القمر

          الكويت

          لبنـان

     * * * * * ليبيــا

          مصر 

          المغرب

          موريتانيا

          اليمــن
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  من اجل التنمية اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا
Commission on Science and Technology for Development (CSTD) 

www.unctad.org/cstd 

وقـرار الجمعيـة  1992لعـام  218تأسست بموجب قـرار المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي رقــم  
 فيمـا بـين الحكومـات ، وأصبحت بديلة للجنـة االستشـارية1992 ) لعام46-(د 235العامة رقم 

 من أجل التنمية. للعلوم والتكنولوجيا

  .سويسرا –: جنيف المقــر

     :عدد األعضاء
  ويتم توزيعهم على النحو التالي: ،المجلسينتخبهم  ،عضواً  43

  األفريقية.من الدول  عضو    11
  .أعضاء من الدول اآلسيوية     9
  والكاريبي.ضاء من دول أمريكا الالتينية أع     8
  .أعضاء من دول شرق أوروبا     5

  أخرى.أعضاء من دول غرب أوروبا ودول     10

  سنوات قابلة للتجديد. 4: مدة العضوية
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  فيقائمة عضوية الدول العربية 
  جل التنميةأاللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من 

 2016 2015 2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 اسم الدولة

      * * * * * * األردن

             اإلمارات

             البحرين

    * * * * * * * * تونس

             الجزائر

             جيبوتي

    * * * *     السعودية

       * * * * السودان

             سوريا

             الصومال

             العراق

 * * *   * * * * * * عمان

             فلسطين

             قطر

             جمهورية القمر

             الكويت

             لبنـان

             ليبيــا

             مصر 

             المغرب

             موريتانيا

             اليمــن
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  امـــةاللجنــة المعنية بالتنمية المستد
Commission on Sustainable Development 
http://sustainabledevelopment.un.org/csd.html  

، وبموجـب قـرار المجلـس 1992) لعـام 47-(د 191الجمعيـة العامـة رقـم  تأسست بموجب قـرار
 .1993لعام  207/1993االقتصادي واالجتماعي رقم 

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

     :اءعدد األعض
األمــم المتحــدة والوكـــاالت  فـــيمـــن بــين الــدول األعضــاء  ، ينتخــبهم المجلــسعضــواً  53

  :التاليويكون توزيعهم على النحو  ،المتخصصة
  األفريقية.عضوًا من الدول   13
  والباسيفيك. عضوًا من الدول اآلسيوية  11
  .أعضاء من دول شرق أوروبا    6

  الكاريبي.و الالتينية  أمريكاأعضاء من دول   10
  .عضوًا من دول غرب أوروبا ودول أخرى  13

 : مدة العضوية
  ، يتم انتخاب ثلث األعضاء سنويًا.سنوات قابلة للتجديد 3 
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  قائمة عضوية الدول
  اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة في العربية

   

  

  2016  2015  2014  2013 2012  2011 2010 2009 2008 اسم الدولة

              األردن

      * * * * اإلمارات

           * * * البحرين

             * تونس

        * * * *   الجزائر

            * * جيبوتي

   * * * * * * * السعودية

  * * * *   * * السودان

              سوريا

              الصومال

              العراق

              عمان

              فلسطين

            * * قطر

              ة القمرجمهوري

            * * الكويت

   * * * *    لبنـان

      * * * * ليبيــا

              مصر 

          المغرب

 * * * *      موريتانيا

              اليمــن
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  منتدى األمم المتحدة حول الغابات
UN Forum on Forests  
www.un.org/esa/forests/ 

ــم   ، وينعقــد 2000لعــام  35/2000تأســس بموجــب قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رق
  سنويًا.

  .نيويورك -: األمم المتحدة رـالمق

العضـــوية مفتوحـــة لكـــل الـــدول األعضـــاء فـــي األمـــم المتحـــدة والـــدول األعضـــاء فـــي الوكـــاالت 
  المتخصصة.

  
II - ةاللجان اإلقليمي  

Regional Commissions 

  :نلجان اقتصادية واجتماعية منهم اللجنتين التاليتي 5تتكون من 
  

  للجنة االقتصادية ألفريقيــا
Economic Commission for Africa 

www.uneca.org 

  .1958) لعام 25-(د A 671 تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم

  .أثيوبيــا -: أديس أبابا المقــر

     :عدد األعضاء
  األمم المتحدة. فيدولة، وعضوية اللجنة مفتوحة لدول المنطقة األعضاء  53

  :الدول العربية األعضاء
جمهوريــة  -جيبــوتي -المغــرب -مصـــر -الصومـــال -الســودان -ليبيــا -الجزائــر -تونـــس
  .موريتانيا -القمر
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  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لجنة األمم المتحدة
UN Economic and Social Commission for Western Asia  

)ESCWA(  
          www.escwa.un.org 

. ويـتم 1973) لعـام 55-(د 1818رقـم  واالجتمـاعي االقتصـاديتأسست بموجب قرار المجلس 
  األمين العام لألمم المتحدة.تعيين األمين التنفيذي للجنة من قبل 

  .)2010 يوليو(منذ  )األردن( ريما خلف :التنفيذيالسكرتير 

  .لبنان –: بيروت المقــر

     :عدد األعضاء
 -فلسـطين -عمـان -لبنـان -الكويـت -األردن -العراق -مصر -عربية: البحرين دولة 17

  المغرب. -تونس -ليبيا -السودان -اليمن -اإلمارات -سوريا -السعودية -قطر
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III-  اللجان الدائمة  
Standing Committees 

  
   لجنة البرنامج والتنسيـق

Committee for Programme and Coordination 
www.un.org/en/ga/cpc/ 

  .1962) لعام 34-(د 920تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :عدد األعضاء
يتم انتخابهم من قبـل الجمعيـة العامـة بنـاًء علـى ترشـيح مـن المجلـس، ويـتم  عضوًا، 34

  توزيعهم على النحو التالي:
  .من الدول اإلفريقيةأعضاء   9
  .من الدول اآلسيــويةأعضاء   7
  .من دول أمريكا الالتينية والكاريبيأعضاء   7
  شرق أوروبا.من دول أعضاء   4
  .أوروبا ودول أخرىغرب من دول أعضاء   7

  .سنوات 3 :مدة العضوية
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  قائمة عضوية
  لجنة البرنامج والتنسيـق في الدول العربية

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اسم الدولة

          األردن

          اإلمارات

          البحرين

          نستو 

 * * *    * * * الجزائر

          جيبوتي

          السعودية

          السودان

          سوريا

          الصومال

          العراق

          عمان

          فلسطين

          قطر

  * * *  * * * * جمهورية القمر

          الكويت

          لبنـان

    * * *    يــاليب

          مصر 

          المغرب

          موريتانيا

          اليمــن
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    لجنة المنظمات غير الحكوميـة
Committee on Non-Governmental Organizations 

csonet.org/index.php?menu=80 

  .1946م ) لعا2-(د 3 تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـــم

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر
  :  عدد األعضاء

  دولة، يتم توزيعهم على النحو التالي: 19 
  .من الدول اإلفريقية  5
  .من الدول اآلسيوية  4
  .من دول غرب أوروبا ودول أخرى  4
  .من دول أمريكا الالتينية والكاريبي  4
  .أوروباشرق من دول   2

  لة للتجديد.قاب سنوات 4: مدة العضوية

  العضوية تاريخ انتهاء                     الدول العربية األعضاء
  2014          السودان  
 2014            المغرب  
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IV - الهيئات المعنية  
Ad-Hoc Bodies 

 

V- مكونة من خبراء حكوميين هيئات متخصصة  
Expert Bodies Composed of Governmental Experts 

المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية  ائع الخطــرة والنظاملجنة الخبراء المعنية بنقل البض
  هاموتوسي

Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and 
the Globally Harmonized System of Classification  and Labelling of 

Chemicals 
www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

  .1999لعام  65/1999ي رقم ـادي واالجتماعـرار المجلس االقتصـت بموجب قـتأسس

  سويسرا. -: جنيف المقـر
  :عدد األعضاء

  .دولة عضو 40

  :الدول العربية األعضاء
  الجزائر (بصفة مراقب). -قطر –المغرب 

  :ة لجنتين فرعيتينتنبثق عن اللجن
  لجنة الخبراء الفرعية المعنية بنقل البضائع الخطرة −

Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Good. 

  دولة عضو. 30 :األعضاء عدد

  :الدول العربية األعضاء
 قطر (بصفة مراقب). -تونس (بصفة مراقب) -الجزائر (بصفة مراقب) -المغرب

الفرعيـــة المعنيـــة بالنظـــام المنســـق عالميـــًا لتصـــنيف المـــواد الكيميائيـــة  لجنـــة الخبـــراء −
  .وتوسيمها

Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals 

  دولة عضو. 36: عدد األعضاء
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  :الدول العربية األعضاء
  قطر.

  
 الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ الفريق العامل الحكومي

Intergovernmental Working Group of Experts on International 

Standards of Accounting and Reporting (ISAR) 
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/ISAR/ISAR-Corporate-Transparency-

Accounting.aspx 

  .1982عام ل 67/1982 رقم جلس االقتصادي واالجتماعيبموجب قرار الم تأسس

  سويسرا. –: جنيفالمقــر

  :عدد األعضاء
  دولة عضو، ينتخبهم المجلس و موزعين على النحو التالي:  34  

  من الدول األفريقية. 9
  من الدول اآلسيوية. 7
  من دول أمريكا الالتينية. 6
  من دول غرب أوروبا ودول أخرى. 9
  أوروبا.من دول شرق  3

  سنوات. 3: مدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية        الدول العربية األعضاء
    2013               مصر
    2014            تونس
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  المعنية باألسماء الجغرافية مجموعة خبراء األمم المتحدة
UN Group of Experts on Geographical Names 

(UNGEGN) 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/default.html  

مـن  1959 لعـام )27-(د A 715 رقـم  تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتمـاعي
  .أجل وضع معايير الختيار األسماء الجغرافية سواء على المستوى المحلى أو الدولي

  الهيكل التنظيمي:
م للعمــل فــي مجموعــة جغرافيــة. تنتخــب الحكومــات خبرائهــا ونــوابه 24مقســمين الخبــراء علــى  

القســم الــذي تختــاره وذلــك فــي أعقــاب انعقــاد "مــؤتمر األمــم المتحــدة المعنــي بتوحيــد األســماء 
  الجغرافية" ويمكن للدول التي لم تمثل في أية قسم المشاركة في االجتماعات.

  :األعضاء العرب
  جيبوتي. -قسم شرق أفريقيا: السودان

  قسم غرب أفريقيا: موريتانيا.
  لبنان. -سية: جيبوتيقسم اللغة الفرن

 -الكويــت -األردن (الــرئيس والمقــرر) -العــراق -مصــر -قســم اللغــة العربيــة: الجزائــر
 -الســـعودية -قطـــر -ســـوريا -عمـــان -المغـــرب -ليبيـــا -لبنـــان

  اليمن. -اإلمارات -تونس (نائب الرئيس) -السودان

  سنوات. 5: مدة العضوية
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VI - متخصصة مكونة من خبراء بصفتهم الشخصية هيئات  
Expert Bodies Composed of Members Serving in their Personal 

Capacity  

 

  لجنة السياسات اإلنمائية
Committee for Development Policy 

www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/index.shml 

  .1964) لعام 37-(د 1035تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

  .نيويورك -: األمم المتحدة قـرالم

     :عدد األعضاء
بترشــيح مــن األمــين العــام بالتشــاور مــع  يــتم تعييــنهم مــن قبــل المجلــس ،عضــواً  24

  لضمان تمثيل جميع المجموعات الجغرافية. الحكومات

  .سنوات 3: مدة العضويـة

   تاريخ انتهاء العضوية                             األعضاء العرب
  2015         )الجزائر( غبريت نورية بن
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  الخبراء المعنية باإلدارة العامة لجنة
Committee of Experts on Public Administration (CEPA) 

www.unpan.org/cepa.asp 

  .2001لعام  2001/45المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم تأسست بموجب قرار 

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :عدد األعضاء
  خبيرًا، يرشحهم األمين العام بالتشاور مع الدول األعضاء وينتخبهم المجلس. 24

  سنوات. 4: مدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية         األعضاء العرب
  2013          (المغرب)نجاة زروق 
  2013          (األردن)هيام نشاش 
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  ون الضرائبؤ ش الدولي فيبالتعاون  يةالخبراء المعن لجنة
Committee of Experts on 

International Cooperation in Tax Matters 
www.un.org/esa/ffd/tax 

  .1967) لعام 43-( د 1273رقم  بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي تتأسس

   .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

    :عدد األعضاء
مــع  يــتم ترشــيحهم مــن قبــل حكومــاتهم، ويــتم تعييــنهم مــن قبــل األمــين العــام ،عضــواً  25

  مراعاة التوزيع الجغرافي لتمثيل جميع النظم الضريبية.

  سنوات. 4: مدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية          األعضاء العرب
  2013        نور الدين بن سودا (المغرب)

  2013        (مصر)       عمرو المنير 

  لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
Committee on Economic, Social and Cultural Rights             

(CESCR) 
www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/ 

تم اعتماد اتفاقيـة "الحقـوق االقتصـادية  1966لعام  A 2200رقم  بموجب قرار الجمعية العامة
) 60 -(د 17بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم وتأسست اللجنة واالجتماعية"، 

   .1985لعام 

  سويسرا. – جنيف :المقـر
  :عدد األعضاء

  .يتم اختيارهم باالقتراع السري من قبل الدول األطراف في االتفاقية خبيرًا، 18

  ، يتم انتخاب نصف األعضاء كل سنتين.سنوات قابلة للتجديد 4 :مدة العضوية

            تاريخ انتهاء العضوية                                األعضاء العرب
  2014        (الجزائر)  عزوز كردون

2016            )(مصر المنعم محمد عبد
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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
UN Permanent Forum on Indigenous Issues  
http://social.un.org/Index/IndigenousPeoples.aspx 

وينعقـــد  2000لعـــام  22/2000تأســـس بموجـــب قـــرار المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي رقـــم 
  سنويًا.

  .نيويورك -حدة : األمم المتالمقـر

     :عدد األعضاء
 انتخـابهم مـن قبـل المجلـسيـتم أعضاء يتم تسـميتهم مـن قبـل الحكومـات و  8 ،عضواً  16

أعضاء يتم تعيينهم من رئيس المجلس بالتشـاور مـع المكاتـب اإلقليميـة،  8باإلضافة إلى 
  .آخذًا في االعتبار التوزيع الجغرافي المتوازن

  لتجديد لمرة واحدة.سنوات قابلة ل 3 :مدة العضوية

  

  ال يوجد أعضاء عرب في المنتدى.                
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VII-  هيئات ذات الصلة  
Other Related Bodies 

 

  اللجنة المعنية بجائزة األمم المتحدة للسكان
Committee for the UN Population Award 
www.unfpa.org/public/home/about/popaward 

  .1981) لعام 36-(د 201امة رقم تأسست بموجب قرار الجمعية الع

  الواليات المتحدة. -: نيويوركالمقــر

  :عدد األعضاء
  .االقتصادي واالجتماعي المجلسأعضاء، ينتخبهم  10

  لمدة واحدة. سنوات قابلة للتجديد 3 :مدة العضوية

  العضويةانتهاء تاريخ         الدول العربية األعضاء
 2013            مصر  

  
  المخدرات المكتب الدولي لمراقبة

International Narcotics Control Board 
)INCB( 

www.incb.org 

ويعتبر الهيئة الرقابية المستقلة شبه القضائية لرصد ودعـم تنفيـذ االتفاقيـة  1968تأسس عام 
  الدولية لمراقبة المخدرات.

  .النمسا – : فييناالمقـر

  :عدد األعضاء
  تماعي.ينتخبهم المجلس االقتصادي واالج ،عضواً  13

  سنوات. 5 :مدة العضوية 

  تاريخ انتهاء العضوية   األعضاء العرب
  2017         أحمد سمك (مصر)
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  البرنامج المشترك المعنى باإليدز 
Joint UN Programme on HIV/AIDS 

 (UNAIDS) 
www.unaids.org 

  .1994لعام   1994/24االقتصادي واالجتماعي رقم تأسس بموجب قرار المجلس 
  .سويسرا –: جنيف المقـر

  ).2009(مالي) (منذ عام  Michel Sidibeالمدير التنفيذي: 

  :يالمجلس التنسيق
  التالي: يتم انتخابهم من قبل المجلس مع مراعاة التوزيع الجغرافي ،دولة 22

  اإلفريقية.ول الدمن   5
  لباسيفيك.األسيوية وا دولال من  5
  .من دول شرق أوروبا  2
  .من دول أمريكا الالتينية والكاريبي  3
  .من دول غرب أوروبا ودول أخرى  7

  ت، يتم انتخاب ثلث األعضاء سنويًا.سنوا 3: مدة العضوية
  

  العضويةانتهاء تاريخ           الدول العربية األعضاء
  2013              مصر

  2013              جيبوتي
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  ة المعني بشؤون المرأةجهاز األمم المتحد
UN Women 

www.unwomen.org 

، يعــين األمــين العــام لألمــم 2010) لعــام 64(د. 289أنشــئ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
المتحدة بالتشاور مع الدول األعضاء أمين عام مساعد لرئاسة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلـة 

  للتجديد لفترة إضافية واحدة.
  نيويورك. -لمتحدة: األمم االمقـر

  ).2013-2010(تشيلي) (  Michelle Bochelet:المدير التنفيذي

  :المجلس التنفيذي •
  عضو، ينتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي على النحو التالي: 41يتألف من 

  من مجموعة الدول األفريقية. 10
  من مجموعة الدول اآلسيوية. 10
  من مجموعة دول أوروبا الشرقية. 4
  مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي. من 6
  من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. 5
  أعضاء من البلدان المساهمة. 6

  سنوات. 3: مدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية          األعضاء العرب
  2013            السعودية

  2015            الجزائر
  2015            جيبوتي
  2015            اإلمارات
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  المرأةلجنة مركز  •
Commission on the Status of Women 

(CSW) 

ــم  ، وتقــدم 1946لعــام  )2-(د 11تأسســت بموجــب قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعـــي رق
اللجنة التي تشكل هيكل فيما بين الحكومـات متعـدد المسـتويات، التوجيـه فـي مجـال السياسـات 

 للجهاز.

  .نيـويـورك -: األمـم المتحـدة المقـر
  

     :عدد األعضاء
  :التاليويتم توزيعهم على النحو  ،هم حكوماتهم وينتخبهم المجلسحترش ًا ،عضو  45

  .عضوًا من الدول اإلفريقية  13
  .عضوًا من الدول اآلسيوية  11
  .أعضاء من دول أمريكا الالتينية والكاريبي    9
  .أعضاء من دول شرق أوروبا    4
  .ول أخرىأعضاء من دول غرب أوروبا ود    8

  .سنوات قابلة للتجديد 4 :مدة العضويـة
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  قائمة عضوية
  لجنة مركز المرأة في الدول العربية

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اسم الدولة 

            األردن

     * * * * * * اإلمارات

            البحرين

           * تونس

         * * * الجزائر

     * * * *   جيبوتي

            السعودية

          * * السودان

            سوريا

            الصومال

  * * * *      العراق

            عمان

            فلسطين

       * * * * * قطر

 * * * * *      القمر جمهورية

            الكويت

            لبنـان

 * * * * *      ليبيــا

            مصر 

       * * * * * المغرب

  * * * *      موريتانيا

            اليمــن
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  ديق وبرامج وهيئات األمم المتحدةصنا
Funds, Programmes and Bodies of the UN 

  

  الصناديق والبرامج التابعة لألمم المتحدة 
Recognized Funds and Programmes of the UN 

  

  صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)  
UN Children’s Fund (UNICEF) 

www.unicef.org 

-(د 57تأسس صندوق األمم المتحدة الدولي إلغاثة الطفولة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
، 1953) لعــام 8-(د 802كهيئــة مؤقتــة، وبموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  1946) لعــام 1

صــندوق األمــم المتحــدة للطفولــة مــع  إلــىدوق ذا صــفة دائمــة، وتــم تغييــر االســم أصــبح الصــن
يـــتم تعيـــين المـــدير  ويتبـــع المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي. ،)فاليونيســـياالحتفـــاظ باســـم (

  التنفيذي من قبل األمين العام لألمم المتحدة بالتشاور مع المجلس التنفيذي.

  ).2014-2010يات المتحدة) ((الوال Anthony Lake: المدير التنفيذي

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر
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  :المجلس التنفيذي
ــتم ، و االجتمــاعي المجلــس االقتصــادي و ًا، ينتخــبهمعضــو  36 علــى النحــو التوزيــع ي

  التالي:
  .مقاعد للدول األفريقية   8
   .مقاعد للدول اآلسيوية   7
   .مقاعد لدول شرق أوروبا   4
  .يكا الالتينية والكاريبيمقاعد لدول أمر    5

  .مقعدا لدول غرب أوروبا ودول أخرى 12

   .سنوات 3: مدة العضويـة
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  قائمة عضوية
  فليونيسيلالمجلس التنفيذي  فيالدول العربية 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  اسم الدولة

                      األردن

                      اإلمارات

                      البحرين

        *  *  *          تونـس

                    *  الجزائر

  *  *  *              *  جيبوتي

                      السعودية

          *  *  *        السودان

                      سوريـا

        *  *  *          الصومال

                      العـراق

                      عمـان

                      فلسطين

        *  *  *          قطــر

                      جمهورية القمر

                      الكويـت

                    *  لبنــان

                      ليبيــا

  *  *  *                مصــر 

                      المغـرب

              *  *  *    موريتانيا

                      اليمــن
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  برنامج األمم المتحــدة اإلنمائـي  
UN Development Programme (UNDP) 

www.undp.org 

، 1966وبـدأ نشـاطه عـام  1965لعام ) 20-(د 2029تأسس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
  .سنوات 4لمدة يرشح األمين العام لألمم المتحدة المدير العام وتنتخبه الجمعية العامة 

  ).2009(منذ عام ) نيوزيالند(  Helen Clark: المدير العـام

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  : 2التنفيذيالمجلس 
  :التاليالنحو ى يتم توزيعهم علدي واالجتماعي، و ينتخبهم المجلس االقتصا دولة 36

  .مقاعد للدول األفريقية   8
  .مقاعد للدول اآلسيوية   7
  .والكاريبيمقاعد لدول أمريكا الالتينية    5

  .3لدول غرب أوروبا ودول أخرى مقعداً   12
   .مقاعد لدول شرق أوروبا   4

   .سنوات 3: مدة العضوية
  

  

                                           
المجلس التنفيذي للبرنامج ، تم تغيير أسم المجلس التنفيذي ليصبح 2010) 65-(د 176بموجب قرار الجمعية العامة رقم   -2

  وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع.
 . 26/4/2006لديها خطتها الخاصة بالتناوب على المقاعد ابتداًء من  -3
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  ربيةقائمة عضوية الدول الع
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتنفيذي لمجلس ال في

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  اسم الدولة

                    األردن

                    اإلمارات

                    البحرين

                    تونـس

              *  *  *  الجزائر

    *  *  *            ∗∗∗∗جيبوتي

                    السعودية

                    السودان

                    سوريـا

            *  *  *    الصومال

                    العـراق

                    عمـان

                    فلسطين

      *  *  *          قطــر

                    جمهورية القمر

                    الكويـت

                    لبنــان

                    ليبيــا

                    مصــر 

  *  *  *              المغـرب

        *  *  *        موريتانيا

        *  *  *        ــناليم

                                           
  الرئيس. ∗∗∗∗
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  برنامج األمم المتحدة للبيئـة  
UN Environment Programme (UNEP)  

www.unep.org  

 مسـتوكهول فـيتأسس بناء على توصية مؤتمر األمم المتحـدة حـول البيئـة البشـرية الـذي عقـد 
لعـام ) 27-(د 2997. ولقد أنشئ مجلـس اإلدارة بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 1972عام 

سنوات من قبل األمـم المتحـدة ويـتم التصـديق عليـه  4، يتم تعيين المدير التنفيذي لمدة 1972
  .من قبل الجمعية العامة

  .)2014-2006(ألمانيا) ( Achim Steiner: المدير التنفيذي

  .كينيـا -: نيروبيالمقـر

  :اإلدارةمجلس 
  : لتالياالنحو  ويتم توزيعهم على تنتخبهم الجمعية العامة، ،عضواً  58

   .مقعدا للدول األفريقية  16
  .مقعدا للدول اآلسيوية  13
  .مقاعد لدول أمريكا الالتينية  10
  .أوروبا ودول أخرىغرب مقعدا لدول   13
   .أوروباشرق مقاعد لدول     6

  سنوات ويتم انتخاب نصف األعضاء كل سنتين. 4: مدة العضوية
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  قائمة عضوية الدول العربية
  برنامج األمم المتحدة للبيئة إدارةمجلس  في

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  اسم الدولة

                      األردن

                      اإلمارات

                      البحرين

          *  *  *  *      تونـس

              *  *  *  *  الجزائر

                      جيبوتي

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  السعودية

  *  *  *  *              السودان

                      سوريـا

          *  *  *  *  *  *  الصومال

                      العـراق

                      عمـان

                      فلسطين

                      قطــر

                      جمهورية القمر

                      الكويـت

                      لبنــان

                      ليبيــا

  *  *  *  *              مصــر 

                  *  *  المغـرب

      *  *  *  *          موريتانيا

                      اليمــن
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  صندوق األمم المتحدة للسكـان  
UN Population Fund (UNFPA) 

www.unfpa.org 

المنظمـات التابعـة لألمـم  1966) لعـام 21-(د 2211دعت الجمعية العامة بموجـب قرارهـا رقـم 
) لعـام 27-(د 3019الجمعيـة العامـة رقـم وبنـاءًا علـى قـرار المتحدة لـدعم األنشـطة السـكانية. 

  ، يعين األمين العام المدير التنفيذي.أصبح الصندوق من الهيئات التابعة لألمم المتحدة 1972

  .)2015-2011) (نيجيريا( Babatunde Osotimehin: المدير التنفيذي

  .نيويورك -: األمم المتحدة المقـر

  :المجلس التنفيذي
  .اإلنمائي مج األمم المتحدةالمجلس التنفيذي لبرنا أعضاء أعضاء المجلس هم

  
  
  العالمينامـج األغذية بر 

World Food Programme (WFP) 
www.wfp.org 

) ومؤتمر منظمة األغذية والزراعـة لعـام 16-(د 1714تأسس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
 ، يتم انتخـاب المـدير التنفيـذي بتوافـق اآلراء بـين كـل مـن أمـين1962وبدأ النشاط عام  1961

  عام األمم المتحدة والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو).

  ). 2017-2012(الواليات المتحدة) ( Ertharin Cousin: التنفيذي المدير

  .ايطاليـا -: رومـا المقـر

  :التنفيذيالمجلس 
مـايو مـن  (عادة خالل شـهر عضواً  18ينتخب المجلس االقتصادي واالجتماعي [ عضواً  36

  .](عادة خالل شهر نوفمبر من كل عام) عضواً  18منظمة الفاو  ومجلسكل عام) 

  .قابلة للتجديد سنوات 3: مدة العضويـة
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       تاريخ انتهاء العضوية                 الدول العربية األعضاء
  2013        المغرب

  2013        السودان
  2013        السعودية

  2014        تونس
  2015        العراق

  
  
  لشؤون الالجئين الساميتب مفوض األمم المتحدة مك

Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
www.unhcr.org  

تقـرر تعيـين مفـوض سـامي لشـؤون  1949) لعام 4-(د 319بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
  .1951يناير  فيو بدأ المكتب نشاطه  ،الالجئين من أجل حماية مصالحهم

  ).2015-2005( )البرتغال( Antonio Guterres: الساميالمفوض 

  .سويسـرا -: جنيفالمقــر

  :اللجنة التنفيذية
  دولة ينتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي. 27

  : الدول العربية األعضاء
ــونس ــر -ت ــان -الصــومال -الســودان -الجزائ ــرر) المغــرب -لبن ــيمن -(المق  -مصــر -ال
  جامعة الدول العربية: بصفة مراقب].  -فلسطين -راقجيبوتي [الع -األردن
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  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  
UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

www.unctad.org  

. وبموجـب 1962) لعام 34-(د 917تأسس بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
أصبح المؤتمر أحد األجهزة التابعـة لألمـم  1964) لعام 19-(د 1995قرار الجمعية العامة رقم 

المتحدة. والجمعية العامة مسئولة مباشرة عن المؤتمر، ويتم تعيـين األمـين العـام للمـؤتمر مـن 
   .العام لألمم المتحدة ويتم التصديق عليه من قبل الجمعية العامة األمينقبل 

   .)2013 -2005) (يالندتا(Supachai Panitchpakdi  :األمين العام

  .سويسرا –: جنيف المقـر

  :  عدد األعضاء
  ماعدا فلسطين) المؤتمر فيجميع الدول العربية أعضاء ( عضوا 194

  :الهيكل
  أ. المؤتمر العام: 

  سنوات. 4يجتمع كل          

  ب. هيئة التجارة والتنمية: 
 تعتبر آلية المؤتمر فيما بين الحكومات.        

  :اءعدد األعض
  دولة عضو. 155  

  :الدول العربية األعضاء
 -ليبيــــا -لبنــــان -الكويــــت -األردن -العــــراق -مصــــر -جيبــــوتي -البحــــرين -الجزائــــر
 -تـونس -سـوريا -السـودان -الصومال -السعودية -قطر -عمان -المغرب -موريتانيا
  اليمن. -اإلمارات
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  الشرق األدنى فيوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA) 
www.unrwa.org 

، وسـتمارس الوكالـة مهامهـا 1949) لعـام 4-(د 302قرار الجمعية العامة رقم  بموجبتأسست 
  .2011) لعام 65(د. 98وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم  30/6/2014حتى 

  .)2010منذ عام ((إيطاليا)   Fillippo Grandi: وض العامالمف

  .عمـان -ة زـ : غالمقـر

  :اللجنة االستشارية
 -)2013لبنان (نائب الرئيس حتى يونيو  -الكويت –، األردنمصرعضوًا من بينهم:  25

  .بصفة مراقبفلسطين وجامعة الدول العربية:  -سوريا -السعودية
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  مؤسسات البحث والتدريب

Research and Training Institutes 
  

  معهد األمم المتحدة للتدريب والبحـث
UN Institute for Training and Research (UNITAR) 

www.unitar.org   

قرارهــا رقــم  فــيبنــاءًا علــى توصــية المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، طلبــت الجمعيــة العامــة 
ـــوفر الســـبل المناســـبة مـــن األمـــين العـــام أن يؤســـس ا 1963) لعـــام 18-(د 1934 لمعهـــد وي

يـتم تعيــين  تـم تأسيســه كأحـد األجهـزة المسـتقلة فــي األمـم المتحـدة. 1965وفـى عـام  ،لتمويلـه
  المدير التنفيذي من قبل األمين العام لألمم المتحدة.

  ).2012(منذ عام ) أيرلندا( Sally Fegan-Wyles: التنفيذيالمدير 

  .سويسرا –: جنيف المقـر

  :مجلس األمناء
يـتم تعييـنهم بصـفتهم الشخصـية، مـن قبـل األمـين العـام  ،على األكثـر اً عضو  30يتكون من 

بعـــد التشـــاور مـــع كـــل مـــن رئـــيس الجمعيـــة العامـــة والمجلـــس االقتصـــادي  لألمـــم المتحـــدة
[األخضــر اإلبراهيمــي  عضــواً  16يتكــون المجلــس مــن  الحــاليوفــى الوقــت [ واالجتمــاعي،

أمـين عـام  -ضـاء بحكـم مناصـبهم [رئـيس الجمعيـة العامـةأع 4(الجزائر) أحد األعضـاء]، و
  رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي، والمدير التنفيذي للمعهد]. -األمم المتحدة
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  معهد األمم المتحـدة لبحوث التنمية االجتماعيـة  
UN Research Institute for Social Development (UNRISD) 

www.unrisd.org  

ويعتبــر بمثابــة مؤسســة بحثيــة مســتقلة تركــز أبحاثهــا حــول أهــم المشــاكل  1963تأســس عــام 
  يعين المدير من قبل األمين العام لألمم المتحدة. االجتماعية التي تواجه عملية التنمية.

  ).2009(منذ نوفمبر ) بريطانيا(  Sarah Cook:رالمديـ

  .سويسرا –جنيف  :المقـر

  : مجلس األمناء
أعضاء بحكم منصبهم من بيـنهم  8نه من قبل األمين العام، ويتم تعيييتكون من رئيس 

أعضــاء يــتم تســميتهم مــن قبــل  10األردن)، و -المــدير التنفيــذي لإلســكوا (ريمــا خلــف
"لجنــة التنميــة االجتماعيــة" ويوافــق علــيهم المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ويعملــون 

  بصفتهم الشخصية.

  مدة سنتين فقط.ويمكن التجديد ل ،سنوات 4: مدة العضوية

  

  ال يضم المعهد أية عضوية عربية.
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  معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح  
UN Institute for Disarmament Research (UNIDIR) 

www.unidir.org 

كهيئــة فيمــا بــين الحكومــات فــي األمــم المتحــدة ، وبموجــب قــرار الجمعيــة  1980أنشــئ عــام  
  تم اعتماد ميثاقه. 1984) لعام 39-(د 4148العامة رقم 

  ).2009(أمريكا) (منذ عام  Theresa Hitchens: المدير

  .سويسرا – جنيف :المقـر

  :المجلس
يتكون من نفس أعضاء المجلس االستشاري لشؤون نزع السالح ومدير المعهد، ُيعينهم 

  األمين العام بصفتهم الشخصية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي.
  

  : سنتان.مدة العضوية

  ال يوجد أعضاء عرب في المجلس.
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  معهد األمم المتحدة اإلقليمي لدراسات الجريمة والعـدالة  
UN Interregional Crime and Justice Research Institute 

(UNICRI) 
www.unicri.it 

وبـدأ  1965) لعـام 39-(د B 1086تأسس بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم 
  .1969نشاطه عام 

  ).2015-2011(سيشل) ( Jonathan Lucas: المدير

  .ايطاليـا –: تورينو المقــر

  : مجلس األمناء
ـــة  7 ـــة والعدال ـــع الجريم ـــة بمن ـــة المعني ـــام وتنتخـــبهم "اللجن أعضـــاء، يرشـــحهم األمـــين الع

الجنائية"، بصفتهم الشخصية، مع مراعـاة التوزيـع الجغرافـي العـادل ويـتم اعتمـادهم مـن 
   أعضاء بحكم مناصبهم. 4تصادي واالجتماعي، باإلضافة إلى قبل المجلس االق

  قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. سنوات 5: مدة العضوية

  ةالعضويانتهاء تاريخ           العرب األعضاء
   2017        ) الجزائر( طاووس فروخي
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  هيئات األمم المتحدة األخرى
Other UN Entities 

 

   لحقوق اإلنسان مكتب مفوض األمم المتحدة السامي  
Office of the UN High Commissioner for Human Rights     

(OHCHR)  
www.ohchr.org 

ــرار الجمعيــة العامــة رقــم  ــام 48-(د 141بموجــب ق أنشــئ منصــب مفــوض ســامي  1993) لع
لحقوق اإلنسان يعمل تحت إشراف وسلطة األمين العام لألمم المتحدة. يعين المفـوض السـامي 

، مع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط 4لمدة موافقة الجمعية العامة بألمين العام و من قبل ا
  اخذ التوزيع الجغرافي في االعتبار.

  ).2014-2008) (جنوب أفريقيا( Navanethem Pillay: المفوض السامي

  سويسرا. –: جنيف المقـر
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  صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المـال
 UN Capital Development Fund (UNCDF)  

www.uncdf.org  

ـــة العامـــةتأســـس  ـــرار الجمعي ــــم  بموجـــب ق ـــر الصـــندوق  ،1966 ) لعـــام21-(د 2186رقـ يعتب
" 4مؤسسة فرعية لبرنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، ويعـاون "الفريـق االستشـاري رفيـع المسـتوى

صـادية واالجتماعيـة فـي التابع للصندوق كـل مـن البرنـامج، وٕادارة األمـم المتحـدة للشـؤون االقت
وتتكون موارد الصـندوق مـن المسـاهمات التطوعيـة ومـن التمويـل المشـترك وتسـتخدم عملهما. 

(من بينهم جمهورية القمـر وموريتانيـا والصـومال والسـودان لخدمة الدول المصنفة "أقل نمــوا" 
  واليمن).

  .)2012نوفمبر منذ لوكسمبورج) ((  Marc Bichler:السكرتير التنفيذي

  .نيويورك –: األمم المتحدة المقـر

  : سنتين.مدة العضوية

                                           
 تشكل عضويته من أشخاص بارزة يمثلون الحكومات، البنوك المركزية، وغيرها من الهيئات المالية  -4
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  جامعة األمم المتحـدة
UN University (UNU) 

www.unu.edu  

  .1972) لعام 27-(د 2951تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

  ).2007(سويسرا) (منذ عام  Konrad Osterwalder: الرئيس

  .اليابان –: طوكيـو المقـر

  :  المجلس
عضـوًا يعيـنهم األمـين العـام لألمـم  24[عضوًا يعملون بصفتهم الشخصـية  28يتكون من 

ـــم والثقافـــة  ـــة والعل ـــم المتحـــدة للتربي ـــة األم ـــام لمنظم ـــع المـــدير الع المتحـــدة بالتشـــاور م
أعضاء بحكـم منصـبهم(رئيس الجامعـة، واألمـين العـام لألمـم  4(اليونسكو)، باإلضافة إلى 

ذي لمعهــد األمــم المتحـدة للتــدريب والبحــث العلمــي، والمــدير العــام المتحـدة، والمــدير التنفيــ
  . ]لمنظمة اليونسكو

  سنوات.  6: مدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية          األعضاء العرب
  2013          (لبنان)  فادية كيوان
  2016      رئيس) -(السودان  محمد حسن

  2016          (المغرب)  رحمة بوريقة
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  األمم المتحـدة متطوعي
UN Volunteers (UNV) 

www.unv.org  

ويــدار بواســطة برنــامج  ،1970) لعــام 25 -(د 2659انشــأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
 ، ويقدم تقريره السنوي إلى المجلس التنفيذي للبرنامج.األمم المتحدة اإلنمائي 

  ).2013(هولندا) (منذ يناير  Richard Dictus: المدير التنفيذي

  .ألمانيا –ن وـ: بالمقـر

  

  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
UN Office for Project Services (UNOPS) 

www.unops.org 
، وأصـبح مكتـب مسـتقل بموجـب ن برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائيكجـزء مـ 1974تأسس عام 

المـدير  . ينتخب األمين العام لألمم المتحـدة1994) لعام 48-(د 501قرار الجمعية العامة رقم 
  التنفيذي للمكتب. 

  ).2006(كندا) (منذ عام  Jan Mattson: المدير التنفيذي

  .الدنمرك –كوبنهاجن: المقـر

  :المجلس التنفيذي

أعضـــاء المجلـــس التنفيـــذي هـــم أعضـــاء المجلـــس التنفيـــذي لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة 
  اإلنمائي، وينتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي.

  وات.سن 3: مدة العضوية
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  هيئات اتفاقيات قانــون البحـار 
Law of the Sea Treaty Bodies 

  السلطة الدولية لقاع البحار 
International Seabed Authority (ISA) 

www.isa.org.jm 

 وأنشأت ،1982لعام  "معاهدة األمم المتحدة حول قانون البحار"من  6تأسست بموجب الفصل 
  .1994عام 

  
  .)2014-2008) (غانا( Nii Allotey Odunton: األمين العام

  
  .جاميكا –: كينجستونالمقـر

  عضو. دولة 164 :عدد األعضاء

  :هيكل السلطة
  الجمعية: -أ

  مكونة من جميع الدول أعضاء السلطة وتنتخب أعضاء المجلس.        

  المجلس: -ب
  ًا.عضو  36

  ، يتم انتخاب نصف األعضاء كل سنتين.سنـوات 4: مدة العضوية

  العضويةانتهاء تاريخ         دول العربية األعضاءال
  2014            مصـر
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  ينبثق عن السلطة لجنتان فرعيتان: 

  * اللجنة المالية:
  وترشحهم الحكومات.تنتخبهم الجمعية  ًا،عضو  15مكونة من  −

  سنوات. 5: مدة العضوية   

 * اللجنة القانونية والفنية:

  ون بصفتهم الشخصية.ينتخبهم المجلس ويعمل ًا،عضو  25مكونة من  −

  سنوات. 5 :مدة العضوية  

  العضويةانتهاء  تاريخ         العرب األعضـاء  
  2016  )مصر(  حسين مبارك

  2016  (السعودية)  فرحان الفرحان

  : الدول العربية األعضاء في السلطة
 –لبنـان –األردن الكويـت –العـراق –مصـر –جيبـوتي –جمهورية القمـر –البحرين -الجزائر

ــا ــان –موريتاني ــونس -الســودان –الصــومال –الســعودية –قطــر –عم ــيمن –ت المغــرب  -ال
  سوريا: بصفة مراقب). -ليبيا -(اإلمارات
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  المحكمة الدولية لقانون البحـار
International Tribunal for the Law of the Sea 

www.itlos.org  

، 1982عام ل "معاهدة األمم المتحدة حول قانون البحار"من  15تأسست بموجب الفصل 
، من ميثاق األمم المتحدة 2كجهاز لتسوية المنازعات بالطرق السلميــة تمشيا مع المادة 

بلغ عدد الدول األطراف في المعاهدة حتى عام  .1982ودخلت المعاهدة حيز النفاذ عام 
  .دولة 164) 2012(

  ).2014-2011(اليابان) ( Shurji Yamai: الرئيس

  .ألمانيا –: هامبورج المقـر

  :  عدد القضاة
ــــــة علــــــى ،قاضــــــياً  21    ــــــدول الموقع ــــــل ال ــــــن قب ــــــاالقتراع الســــــري م ــــــارهم ب ــــــتم اختي   ي

يجـــب أن تمثـــل جميـــع المجموعـــات الجغرافيـــة وأن يكونـــوا مـــن جنســـيات و المعاهـــدة 
  مختلفة.

  سنوات قابلة للتجديد، ويتم انتخاب ثلث األعضاء كل ثالث سنوات. 9: مدة العضوية

     ةانتهاء العضوي تاريخ          القضاة العرب
 2017    (لبنـان)   جوزيف عقل

  2017    (الجزائر)  بوعالم بوقطاية
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  :اللجان التابعة للمحكمة
  عضو ورئيس). 12لجنة القواعد والممارسات القضائية ( •
 أعضاء ورئيس (لبنان)]. 7لجنة الميزانية والمالية [ •

 أعضاء ورئيس). 7لجنة شؤون األفراد والشؤون اإلدارة ( •

 أعضاء ورئيس). 7مكتبات واألرشيف والمطبوعات (لجنة ال •

 أعضاء (من بينهم لبنان) ورئيس]. 7لجنة البناء واألنظمة اإللكترونية [ •

  أعضاء ورئيس). 6لجنة العالقات العامة ( •
 

 

   ياللجنة المعنية بحدود الجرف القار 
Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) 

www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm 

ــانون البحــار لعــام  IIوملحــق  6تأسســت بموجــب الفصــل  مــن معاهــدة األمــم المتحــدة حــول ق
  من اجل إبداء الشورى العلمية والتقنية. 1982

  ).2012(المكسيك) (منذ عام  Galo Hurtado: الرئيس

  .نيويورك - : األمم المتحدةالمقـر

  :عدد األعضاء
عملـــون بصـــفتهم الشخصـــية و تنتخـــبهم الـــدول األعضـــاء الموقعـــة علـــى وًا، يعضـــ 21   

  المعاهدة مع مراعاة التوزيع الجغرافي،.

 قابلة للتجديد. سنوات 5: مدة العضوية  

  ال تضم اللجنة أية عضوية عربية.
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  هيئات اتفاقيات حقوق اإلنسان 
Human Rights Treaty Bodies 

  عدد من معاهدات حقوق اإلنسان. تم إنشاء عدد من اللجان لمتابعة تنفيذ

  

 التمييز العنصري بإزالةاللجنة المعنية 

Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination (CERD) 
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd 

االتفاقية الدوليـة للقضـاء " 1965) لعام 20-(د 2106رقم بموجب قرارها تبنت الجمعية العامة 
. بلـغ عـدد مـن االتفاقيـة 8وتأسسـت اللجنـة وفقـًا للمـادة ، "على جميع أشكال التمييز العنصري

  دولة. 175) 2012حتى عام ( األطراف في االتفاقيةالدول 

  .سويسرا –: جنيف المقـر

  :عدد األعضاء
  . ، وتنتخبهم الدول األطراف في االتفاقيةيعملون بصفتهم الشخصية ،خبيراً  18

  .قابلة للتجديد، ويتم انتخاب نصف األعضاء كل سنتين سنوات 4: العضوية مدة

  العضوية انتهاءتاريخ          العرب األعضـاء
  2014    )نائب الرئيس -نور الدين أميـر (الجزائر
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  الدول العربية األطراف في
  أشكال التمييز العنصري""االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

  مصدقة  موقعة  الدولة
 *  *  الجزائر
 *  ــ  البحرين

 * *  جمهورية القمر
 * *  جيبوتي
 * *  مصر
 * *  العراق
 *  ــ  األردن
 * ــ  الكويت
 * ــ  لبنان
 * ــ  ليبيا

 * *  موريتانيا
 * *  المغرب
 * ــ  ُعمان
 * ــ  قطر

 *  ــ  السعودية
 *  *  الصومال
 *  ــ  السودان
 *  ــ  سوريا
 *  *  تونس
 *  ــ  اإلمارات
 *  ــ  اليمن
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    اإلنسانلجنة حقوق 
Human Rights Committee (CCPR) 

www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm 

االتفاقية الدولية للحقوق " 1966لعام ) 21-(د A 2200 تبنت الجمعية العامة بموجب قرارها
، ومهمتهــا دراســة التقــارير حــول منهــا 28تأسســت اللجنــة وفقــا للمــادة و  ،"المدنيــة والسياســية

بلــغ عــدد الــدول  .مــدى التقــدم المحــرز فــي تطبيــق الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة
  دولة. 167) 2012حتى عام ( األطراف في االتفاقية

  ويسرا. س –: جنيف المقـر

  :األعضاءعدد 
تنتخـبهم الــدول األطـراف فــي االتفاقيـة بــاالقتراع  ،شخصــيةال تهمبصـف يعملــون ،خبيـراً  18

  السري.

   سنوات قابلة للتجديد. 4: مدة العضوية

  انتهاء العضويةتاريخ             العرب األعضـاء
  2014            (تونس)  عبدالفتاح عمور

  2016            (مصر)      أحمد فتح اهللا
  2016          (الجزائر)      زهري بوزيدل
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  الدول العربية األطراف في
  "االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية"

  مصدقة  موقعة  الدولة
  *  *  الجزائر
  *  ــ  البحرين

  ــ  *  جمهورية القمر
  *  ــ  جيبوتي
  *  *  مصر
  *  *  العراق
  *  *  األردن
  *  ــ  الكويت
  *  ــ  لبنان
  *  ــ  ليبيا

  *  ــ  وريتانيام
  *  *  المغرب
  *  ــ  الصومال
  *  ــ  السودان
  *  ــ  سوريا
  *  *  تونس
  *  ــ  اليمن
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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women 

(CEDAW) 
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm 

 أشكالجميع  إلغاءاتفاقية " 1979لعام ) 34-(د 180تبنت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 
بلــغ عــدد  .1982عــام  مــن االتفاقيــة 17تأسســت الـــلجنة وفقــا للمــادة و  "،التفرقــة ضــد المــرأة

  دولة.  187 )2012االتفاقية حتى عام (األطراف في الدول 

  .نيويورك – : األمم المتحدةالمقـر

  :األعضاءعدد 
، وتنتخــبهم الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة بــاالقتراع بصــفتهم الشخصــية يعملــون ،خبيــراً  23   

  . السري

  قابلة للتجديد. سنوات 4: مدة العضوية

   تاريخ انتهاء العضوية        العرب األعضـاء
  2014          نائلــة جبـر (مصر)

  2014        ي (الجزائر) ـم زردانمري
  2016          (قطر)  نور الجيهاني 

  2016          (لبنان)  نهلة حيدار
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  الدول العربية األطراف في
  "اتفاقية إلغاء جميع أشكال التفرقة ضد المرأة"

  مصدقة  موقعة  الدولة
  *  ــ  الجزائر
  * ــ  البحرين

  * ــ  جمهورية القمر
  * ــ  جيبوتي
  *  *  مصر
  *  ــ  العراق
  *  *  األردن
  *  ــ  الكويت
  *  ــ  لبنان
  *  ــ  ليبيا

  * ــ  موريتانيا
  * ــ  المغرب
  * ــ  ُعمان
  * ــ  قطر

  *  *  السعودية
  *  ــ  سوريا
  *  *  تونس
  *  ــ  اإلمارات
  *  ــ  اليمن
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  لجنة مناهضة التعذيب  
Committee Against Torture (CAT)  

www2.ohchr.org/english/bodies/cat 

اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب " 1984لعـام  )39-(د 46 تبنت الجمعية العامـة بموجـب قرارهـا رقـم
اللجنــة عــام  إنشــاءتــم و ، "والمهينــةوالــال إنســانية وغيــره مــن الممارســات والعقوبــات القاســية 

ــادة  1988 ــًا للم ــى عــام مــن ا 170وفق ــة حت ــي االتفاقي ــدول األطــراف ف ــغ عــدد ال ــة. بل التفاقي
  دولة. 153) 2012(

  .سويسرا –: جنيف المقـر

  :األعضاءعدد 
تنتخـبهم الـدول األطـراف فـي االتفاقيـة بـاالقتراع  ،يعملون بصفتهم الشخصية ،خبراء  10

  .السري

  سنوات  قابلة للتجديد. 4:  مدة العضوية

  نتهاء العضويةتاريخ ا           األعضاء العرب
  2013      نائب الرئيس) -السعدية بلمير (المغرب
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  الدول العربية األطراف في "اتفاقية مناهضة التعذيب
  وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية والال إنسانية والمهينة"

  مصدقة  موقعة  الدولة
 *  *  الجزائر
 *  ــ  البحرين

  ــ  *  جمهورية القمر
 *  ــ  جيبوتي
 * ــ  مصر
  *  ــ  العراق
 * ــ  األردن
  *  ــ  الكويت
 * ــ  لبنان
 * ــ  ليبيا

 * ــ  موريتانيا
 *  *  المغرب
 *  ــ  قطر

 * ــ  السعودية
 * ــ  الصومال
 ــ  *  السودان
 *  ــ  سوريا
  *  *  تونس
 *  ــ   اإلمارات
 *  ــ  اليمن
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  اللجنة المعنية بحقوق الطفل 
Committee on the Rights of the Child (CRC) 

 www2.ohchr.org/english/bodies/crc/  

 "،اتفاقيــة حقــوق الطفــل" 1989) عــام 44-(د 25تبنــت الجمعيــة العامــة بموجــب قرارهــا رقــم 
حتــى عــام  األطــراف فــي االتفاقيــةبلــغ عــدد الــدول اللجنــة. تــم إنشــاء  منهــا 43ووفقــا للمــادة 

  دولـة. 193) 2012(

  .سويسرا -: جنيفالمقـر

  :األعضاءعدد 
، وتنتخبهم الدول األطراف فـي االتفاقيـة يعملون بصفتهم ومؤهالتهم الشخصية خبيرًا،  18

  .باالقتراع السري

   .قابلة للتجديد سنوات 4: مدة العضوية

    تاريخ انتهاء العضوية                      العرب األعضـاء
  2013          (سوريا)  هديل األسمر
  2015      )ئيسنائب الر  -(تونـس  حاتم قطرين

  2015        )السعودية(  آسيل الشهيل
  2015          (مصر)  جهاد ماضي
  2017          (البحرين  أمل الدوسري
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  الدول العربية األطراف في
  "اتفاقيـــة حقــوق الطفــل"

  مصدقة  موقعة  الدولة
 *  *  الجزائر
 *  ــ  البحرين

 * *  جمهورية القمر
 * *  جيبوتي
 * *  مصر
 * *  العراق
 * *  ناألرد

 *  ــ  الكويت
 *  *  لبنان

 *  *  موريتانيا
 *  *  المغرب
  *  ــ  ليبيا
 *  ــ  ُعمان
 *  *  قطر

 *  ــ  السعودية
  ــ *  الصومال
 * *  السودان
 * *  سوريا
 * *  تونس
 *  ــ  اإلمارات
 *  *  اليمن
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 اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Committee on the Protection of the Rights of all Migrant Workers 

and Members of their Families (CMW) 
www2.ohchr.org/english/bodies/cmw 

تبنــت الجمعيــة العامــة "اتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم" بموجــب 
االتفاقيــة تــم إنشــاء اللجنــة. بلــغ  مــن 73، ووفقــًا للمــادة 1990) لعــام 45-(د 158القــرار رقــم 

  دولة. 46) 2012عدد الدول األطراف في االتفاقية حتى عام (

  سويسرا. -: جنيفالمقـر

  :عدد األعضاء
  خبيرا، يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول األطراف في االتفاقية. 14

  سنوات قابلة للتجديد. 4: مدة العضوية

    تاريخ انتهاء العضوية                      العرب األعضاء
  2015        )مصر(  أحمد البرعي

  2015      )الرئيس -المغرب(  عبدالحميد الجمري
 2015        (الجزائر)  خديجة لعجال
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  الدول العربية األطراف في
  "اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"

  

  مصدقة  موقعة  الدولة
  *  ــ  الجزائر

  ــ  *  جمهورية القمر
  *  ــ  صرم

  *  ــ  ليبيا
  *  ــ  موريتانيا
  *  *  المغرب
  *  ــ  سوريا
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  هيئات خاصة بالبيئـة

Environmental Bodies 
  
  سكرتارية إطار معاهدة األمم المتحدة حول تغير المناخ   

Secretariat of the UN Framework Convention on  

Climate Change (UNFCCC) 
www.unfccc.int 

مـن "اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ"  8بموجب المـادة  1996أنشئت عام 
، ومــن مهامهــا ضــمان التنســيق الــالزم مــع أمانــات الهيئــات الدوليــة األخــرى ذات 1992لعــام 

ة. يعــين األمــين الصــلة وأداء المهــام األخــرى التــي يصــدرها مــؤتمر الــدول األطــراف فــي االتفاقيــ
ــى عــام  ــة حت ــي االتفاقي ــدول األطــراف ف ــغ عــدد ال ــذي. بل ــم المتحــدة الســكرتير التنفي ــام لألم الع

  دولة باإلضافة إلى منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي). 194طرف ( 195) 2012(

  ).2010(كوستاريكا) (منذ مايو  Christina Figueres: السكرتير التنفيذي
  .ألمانيا –: بونالمقـر

 :الدول العربية الموقعة على االتفاقية •
 -المغـرب -ليبيـا -لبنـان -األردن -مصـر -جيبـوتي -جمهورية القمر -البحرين -الجزائر

  اليمن. -تونس -السودان -عمان -موريتانيا

 :الدول العربية المصدقة على االتفاقية •
 -ليبيـا -ويـتالك -األردن -العـراق -مصر -جيبوتي -جمهورية القمر -البحرين -الجزائر
 -ســوريا -الســودان -الصــومال -الســعودية -قطــر -عمــان -المغــرب -موريتانيــا -لبنــان
  اليمن. -اإلمارات -تونس
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  المنتدى الحكومي الدولي حول تغير المناخ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

www.ipcc.ch 

شــأ المنتــدى كــل مــن المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة وبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة عــام أن
وعضويته مفتوحة لكـل الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة والمنظمـة العالميـة لألرصـاد  1988

  الجوية. يجتمع المنتدى سنويًا وينتخب أعضاء فرق العمل والوحدتين واللجنة التنفيذية.

  ).2004(النمسا) (منذ عام  Renate Christ: المدير العام

  .سويسرا –: جنيفرـالمقـ

  دولة. 195 :عدد األعضاء

  :الهيكــل
 السودان). -اللجنة التنفيذية (إسماعيل الغازولي •

 المغرب) -فريق العمل األول المعني بعلم تغير المناخ (عبد اهللا مقسط •

 : الواليات المتحدة.المقـر

 ني بالتأثير والتكيففريق العمل الثاني المع •

 : ألمانيا.المقـر

 السعودية) -فريق العمل الثالث المعني بالتخفيف من تغير المناخ (طه زتاري •

 : اليابان.المقـر

 سوريا) -وحدة المهام المعنية بقوائم الجرد الوطنية للغازات الدفيئة (سعد الدين خرفان •

 : هولندا.المقـر

 وحدة الدعم التقني •

  : سويسرا.المقـر

  سنوات (طوال مدة إعداد التقارير). 6لـ  5: مدة العضوية
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  البيولوجيالتنوع  اتفاقيةسكرتارية 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD) 

www.cbd.int 

. بلغ عدد الدول األطراف 1992من اتفاقية "التنوع البيولوجي" لعام  24تأسست بموجب المادة 
  دولة. 193) 2012في االتفاقية حتى عام (

 ).2012(البرازيل) (منذ عام  Braulio Dias: السكرتير التنفيذي

  .كندا –: مونت المقـر

  :األقسـام
 القسم المعني بالشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية. •

 تكنولوجية.القسم المعني بالشؤون العلمية والتقنية وال •

 القسم المعني بالسالمة اإلحيائية. •

 القسم المعني بالدعم التقني والتنفيذ. •

  القسم المعني بإدارة الموارد وخدمات المؤتمرات. •
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  الدول العربية األطراف في
  "اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي"

  مصدقة  موقعة  الدولة
  *  *  الجزائر
  *  *  البحرين

  *  *  جمهورية القمر
  *  *  جيبوتي
  *  *  مصر
  *  ــ  العراق
  *  *  األردن
  *  *  الكويت
  *  *  لبنان
  *  *  ليبيا

  *  *  موريتانيا
  *  *  المغرب
  *  *  ُعمان
  *  *  قطر

  *  ــ  السعودية
  *  ــ  الصومال
  *  *  السودان
  *  *  سوريا
  *  *  تونس
  *  *  اإلمارات
  *  *  اليمن
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  تسهيالت البيئة العالمية
Global Environment Facility (GEF) 

www.thegef.org 

  .1991تأسست عام 

 ).2012(اليابان) (منذ عام  Naoko Ishii: الرئيس

  .الواليات المتحدة –: واشنطنالمقـر

  دولة. 182: عدد األعضاء

  :الهيكــل
 الجمعية: •

 سنوات بمشاركة ممثلي الدول األعضاء. 4أو  3تجتمع كل 

  :لسالمج •
يمثلــون الــدول  16خبيــرًا مســتقًال منتخــب مــن المجموعــات الجغرافيــة ( 32يتكــون مــن 
يمثلـــون الـــدول المتقدمـــة باإلضـــافة إلـــى خبيـــرين يمثلـــون الـــدول ذات  14الناميـــة و 

  االقتصادي النامي).

  سنوات قابلة للتجديد. 3: مدة العضوية

  :الخبراء العرب
  2012منذ يناير   (تونس)    صبرية بنون

  2012منذ يوليو   نائب) -(مصر  طمة أبوشوق فا
  2011منذ سبتمبر   (جمهورية القمر)  محمد صوليحي

  2001منذ فبراير   نائب) -(األردن  لطفي سلطان

  سنوات قابلة للتجديد. 3: مدة العضوية

 الفريق االستشاري العلمي والتقني. •

  خبراء. 7ويتكون من  2007تم إنشائه عام 

  :الدول العربية األعضاء
 -لبنـــان -الكويـــت -األردن -العـــراق -مصـــر -جيبـــوتي -جمهوريـــة القمـــر -الجزائـــر

  اليمن. -تونس -سوريا -السودان -الصومال -المغرب -موريتانيا -ليبيا
  مجلس الوصايـة
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 مجلس الوصاية

Trusteeship Council 
www.un.org/documents/tc.htm 

باالو، وهى آخر إقليم ، بعد أن استقلت 1994/ 1/11علق المجلس أعماله في 
  .1994/ 1/10مشمول بوصاية األمم المتحدة في 

، عدل المجلس نظامه الداخلي بحيث لم يعد 1994/ 5/ 25وبموجب قرار اتخذ في 
يتضمن االلتزام باالجتماع سنويًا، ووافق على أن يجتمع حسب الحاجة، بقرار منه أو من 

 جمعية العامة أو مجلس األمن.رئيسه، أو بناًء على طلب أغلبية أعضائه أو ال

  :معلومات أساسية
عندما وضع الميثاق نظاما دوليًا للوصاية، أنشأ المجلس كأحد األجهزة الرئيسية لألمـم 
المتحدة وأناط به مهمة اإلشراف على إدارة األقاليم المشمولة بهـذا النظـام. وكـان مـن األهـداف 

بالوصاية وتقدمهم التـدريجي صـوب الحكـم  الرئيسية تشجيع النهوض بسكان األقاليم المشمولة
الـــذاتي أو االســـتقالل. ويتـــألف مـــن أعضـــاء مجلـــس األمـــن الـــدائمين الخمســـة، وهـــم االتحـــاد 

  الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة.

وقد تحققت أهداف النظام حيث حصلت جميع األقاليم المشمولة بالوصاية على الحكـم  
 أو االستقالل، إما كدول على حدة أو باالنضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة. الذاتي

  :الوظائف والسلطات
بموجــب الميثــاق، يــؤذن للمجلــس أن يفحــص وينــاقش التقــارير المقدمــة مــن الســلطة 
القائمـــة بـــاإلدارة عـــن التقـــدم السياســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي والتعليمـــي لشـــعوب األقـــاليم 

، وبأن يفحص، بالتشاور مع تلك السلطات، العـرائض المقدمـة مـن األقـاليم المشمولة بالوصاية
ــك مــن البعثــات الخاصــة إلــى تلــك  المشــمولة بالوصــاية، ويضــطلع ببعثــات دوريــة أو غيــر ذل

  األقاليم.
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 محكمة العدل الدولية
International Court of Justice 

www.icj-cij.org 

مـــن ميثـــاق األمـــم  33فـــي المـــادة  92لفقـــرة بمقتضـــى ا 1945أنشـــأت المحكمـــة عـــام 
ــروع الرئيســية للمنظمــة  ــة القضــائية الرئيســية لألمــم المتحــدة، وأحــد الف ــر الهيئ المتحــدة وتعتب
الدولية. وظيفتها النظر بمقتضى القـانون الـدولي فـي النزاعـات التـي تنشـب بـين الـدول ويعتبـر 

لتنفيـذ وغيـر القابـل لالسـتئناف أو حكم المحكمة فـي هـذه الحالـة هـو الحكـم القضـائي الواجـب ا
  الطعن، وامتناع األطراف المتنازعة عن تنفيذه يعرضها لعقوبات من جانب مجلس األمن.

  هولندا. -: الهايالمقـر

  :العضوية
إن النظام األساسي للمحكمة هو جزء من ميثـاق منظمـة األمـم المتحـدة، وبالتـالي فـأن 

أيضـًا فـي النظـام األساسـي للمحكمـة، غيـر أن  جميع الدول األعضاء في المنظمـة هـم أعضـاء
العضــوية فــي النظــام األساســي ال تقتصــر علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، إذ يمكــن 
للدول غير األعضاء أن تنضم إلى النظام األساسي، وتحدد الجمعية العامة، بناء علـى توصـية 

ل غيــر األعضــاء للنظــام مــن مجلــس األمــن، الشــروط التــي يمكــن بمقتضــاها أن تنضــم الــدو
  األساسي للمحكمة.

  :تشكيل المحكمة
، وال يجـوز أن يكـون للدولـة الواحـدة أكثـر مـن قاضـي، قاضـياً  15تتكون المحكمة مـن 

ويــتم ترشــيح قضــاة المحكمــة مــن قبــل الُشــعب األهليــة لمحكمــة التحكــيم الدائمــة فــي الــدول 
يقـوم األمـين العـام لألمـم المتحـدة قضاة فقط، و  4المختلفة. ولكل دولة عضو الحق في ترشيح 

بتجميع هذه الترشيحات وٕادراجها في قائمة مرتبة ترتيبًا أبجديًا بحسب أسماء المرشحين وتقوم 
كل من الجمعية العامة ومجلس األمن، كل على حدة، بانتخاب قضاة المحكمة، ويتم التصـويت 

الدائمين. ويعتبر المرشحون في مجلس األمن دون تمييز بين أصوات األعضاء الدائمين وغير 
  الحاصلون على األغلبية المطلقة في الجمعية العامة وفي مجلس األمن قضاة منتخبون.
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  :مدة العضوية
  سنوات مع إمكانية إعادة االنتخاب ، وتنتهي عضوية ثلث األعضاء كل ثالث سنوات   9
  ( شهر فبراير من كل عام). 

  ةتاريخ انتهاء العضوي          القضاة العرب
  2015      (المغرب)    محمد بنونة

  2018      (الصومال)  عبد القوي يوسف
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  الوكاالت المتخصصة والهيئات األخرى المستقلة
Specialized Agencies and Other Autonomous Bodies  

  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) 

www.fao.org 

  كوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة. 1945تأسست عام 

   ).2015-2012() البرازيل(   Jose Graziano Dasilva:المدير العام

  .ايطاليا –: روماالمقـر

  دولة. 192 :عدد األعضاء

  :هيكل المنظمة
  المؤتمر العام:   -أ

وأعضــاء  ســت ســنواتينتخــب المــدير العــام لمــدة و  يتكــون مــن جميــع أعضــاء المنظمــة،
  .وينعقد كل عامينالمجلس، 

  المجلـس: -ب
مــرات بــين دورتــي المــؤتمر العــام، ويعــين  3، ويجتمــع علــى األقــل عضــواً  49يتكــون مــن 

  رئيس المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد.
  :إقليميةمجموعات  7عضوية من التتكون 

  .اً مقعد 12) دولة لها 48أفريقيا ( -
  مقاعـد. 9) دولة لها 23آسيـا ( -
  مقاعد. 10) دولة لها 48أوروبا ( -
  مقاعد. 9) دولة لها 33( والكاريبيأمريكا الالتينية  -
  مقاعد. 6) دولة لها 21الشرق األدنى ( -
  أمريكا الشمالية دولتان لها مقعدان. -
  لها مقعد واحد. ة) دول16جنوب غرب المحيط الهادي ( -

من بين الدول المدرجة في قـوائم  عضاء كل عاماألثلث  انتخابويتم  ،سنوات 3: ةمدة العضوي
  ( أ ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) وفقًا للتوزيع التالي للمقاعد:
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ـــة (أ ) (عـــدد األعضـــاء  8 ـــن دول القائم ـــس  4) (53أعضـــاء م أعضـــاء ينتخـــبهم المجل
  لمنظمة).أعضاء ينتخبهم مجلس ا 4االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلي 

ـــس  4) (54أعضـــاء مـــن دول القائمـــة (ب) (عـــدد األعضـــاء  7 أعضـــاء ينتخـــبهم المجل
  أعضاء ينتخبهم مجلس المنظمة). 3االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلي 

) (عضــــوان ينتخــــبهم المجلــــس 33أعضــــاء مــــن دول القائمــــة (جـــــ) (عــــدد األعضــــاء  5
  هم مجلس المنظمة).أعضاء ينتخب 3االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلي 

أعضـــاء ينتخـــبهم المجلـــس  6) (31عضـــو مـــن دول القائمـــة (د) (عـــدد األعضـــاء  12
  أعضاء ينتخبهم مجلس المنظمة). 6االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلي 

) (عضــــوان ينتخــــبهم المجلــــس 33أعضــــاء مــــن دول القائمــــة (هـــــ) (عــــدد األعضــــاء  3
  نتخبه مجلس المنظمة).االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلي عضو ي

+ عضو إضافي تتناوب على المعقد الدول المدرجة على القوائم (أ ) و(ب) و(جـ) ينتخبـه 
  مجلس المنظمة وفقًا لما يلي:

تنتخب دول مـن القائمـة (أ ) ليشـغل المقعـد اإلضـافي فـي الفتـرتين األولـى والثالثـة  •
 .2012ابتداًء من يناير 

المقعد اإلضـافي فـي كـل فتـرة رابعـة ابتـداًء مـن تنتخب دول من القائمة (ب) لشغل  •
 .2015يناير 

تنتخب دولة من القائمة (جـ) لشغل المقعد اإلضافي فـي كـل فتـرة رابعـة ابتـداًء مـن  •
 .2021يناير 

  :الدول العربية المدرجة على القائمة (أ )
 -نستـو  -الصـومال -المغـرب -موريتانيا -ليبيا -مصر -جيبوتي -جمهورية القمر -الجزائر

  السودان.

  :الدول العربية المدرجة على القائمة (ب)
 -اإلمــارات -ســوريا -الســعودية -قطــر -ُعمــان -لبنــان -الكويــت -األردن -العــراق -البحــرين
  اليمن.
  لجان المجلس:  -ج

يتم انتخابهـا مـن بـين الـدول األعضـاء  اإلداريةلجـان معنية أساسا باألعمال  3 إلىتنقسم 
 5و)، لجنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة -اللجنة الماليـة -رنامجفي المجلس (لجنة الب

ـــة بالمشـــكالت  ـــة المعني ـــة (اللجن ـــع أنشـــطة المنظم لجـــان مفتوحـــة العضـــوية تغطـــي جمي
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ــة  –اللجنــة المعنيــة بالغابــات -اللجنــة المعنيــة بمصــائد األســماك –الســلعية اللجنــة المعني
  مي).اللجنة المعنية باألمن الغذائي العال -بالزراعة

  :الدول العربية األعضاء في اللجان
  تاريخ العضوية  اللجنة  الدولة

  2013-2011  لجنة البرنامج  الجزائر - مصر
  2013-2011  لجنة الشؤون الدستورية والقانونية  سوريا -العراق (الرئيس)

  2013-2011  اللجنة المالية  السودان -الكويت  -المغرب
  

  المنظمة، مفتوحة العضوية وبدون انتخاب وهم كالتالي:  لجان فرعية تعنى بعمل 5وتم إنشاء 

  :لجنة مشاكل السلع
  دولة. 109: عدد األعضاء

  :الدول العربية األعضاء
 -الســودان -الســعودية -المغــرب -الكويــت -ليبيــا -األردن -العــراق -مصــر -الجزائــر
  اإلمارات. -تونس

  :لجنة مصايد األسماك
  دولة. 138: عدد األعضاء

  :ربية األعضاءالدول الع
 -السعودية -موريتانيا -مصر -قطر -العراق -الصومال -السودان -الجزائر -البحرين
  لبنان. -جمهورية القمر -اليمن -األردن -عمان -المغرب -الكويت -اإلمارات

  :لجنة الغابات
  دولة. 134: عدد األعضاء

  :الدول العربية األعضاء
 -مصـــر -لبنـــان -الـــيمن -المغـــرب -راقالعـــ -الصـــومال -الســـودان -الجزائـــر -األردن

  ليبيا. -الكويت  -تونس -اإلمارات -السعودية -موريتانيا
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  :لجنة الزراعة
  دولة. 125: عدد األعضاء

  :الدول العربية األعضاء
 -لبنـان -تـونس -عمـان -قطر -اليمن -المغرب -السودان  -العراق -األردن -الجزائر
  سوريا. -يتالكو  -اإلمارات -السعودية -ليبيا -مصر

  :لجنة األمن الغذائي العالمي
  دولة. 121: عدد األعضاء

  :الدول العربية األعضاء
 -موريتانيـا -مصـر -لبنـان -قطـر -عمـان -اليمن -المغرب -العراق -الجزائر -األردن
  سوريا. -الكويت -السودان -اإلمارات -السعودية -ليبيا
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  قائمة عضوية
  مجلس منظمة الفاو فيالدول العربية 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  اسم الدولة

  *  *  *  *  *  *  *        األردن  

                  *  *  اإلمارات

                      البحرين

      *  *  *            تونـس

    *  *  *  *        *  *  الجزائر

                      جيبوتي

    *  *  *  *  *  *  *  *  *  السعودية

      *  *  *  *  *  *  *    السودان

      *  *  *            سوريـا

                      الصومال

                      العـراق

                  *  *  عمـان

                      فلسطين

                      قطــر

                      جمهورية القمر

            *  *  *  *    الكويـت

                *  *  *  لبنــان

                      ليبيــا

    *  *  *  *  *  *  *  *  *  مصــر 

      *  *  *  *  *  *  *    المغـرب

          *  *  *        اموريتاني

                      اليمــن

  



 143 

 

 

  مركز التجارة العالمية
International Trade Center (ITC) 

www.intracen.org 

وفـى . لدول المشاركة في مفاوضـات الجـاتا اتخذته  قرار بموجب 1964تم إنشاء المركز عام   
داخل منظومة األمم المتحدة عن التعاون التقني  المسئولالجهاز تم اعتبار المركز  1974عام 

  . ينتخب األمين العام لألمم المتحدة المدير التنفيذي للمركز.لتطوير التجارة

  .)2009منذ عام ) (جاميكا( Patricia Francis: المدير التنفيذي

  .سويسرا –: جنيف المقـر

  :العضوية
مركـــز عضـــوية خاصـــة بـــه ولكـــن تعتبـــر جميـــع الـــدول النظـــرا لوضـــعيته القانونيـــة ال يملـــك 

، والوكـاالت والهيئـات التابعـة لألمـم نكتادو واأل  ، األعضاء في كل من منظمة التجارة العالمية
  .المتحدة، وكذلك األعضاء في المنظمات فيما بين الحكومات، أعضاء فيه

  : الهيكـل
ــين الحكومــات ت ــدى المركــز مجموعــة استشــارية مشــتركة فيمــا ب ــف ل جتمــع ســنويًا فــي جني

  الستعراض برنامج التعاون التقني له وإلصدار التوصيات حول العمل المستقبلي للبرنامج.
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  الوكالة الدولية للطاقة الذريـة
International Atomic Energy Agency (IAEA) 

www.iaea.org 

تهـدف  و ة مستقلة تعمل تحت إشـراف األمـم المتحـدة، وهى منظمة حكومي1957تأسست عام 
تكثيف وتوسيع اسـتخدام الطاقـة الذريـة فـي األغـراض السـلمية. ولالضـطالع بهـذه المهمـة  إلى

  تقوم الوكالة بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقق في الدول التي لديها منشآت نووية.

  ).2013-2009) (اليابان( Yukiya Amano: المدير العام

  .النمسا –: فيينا مقـرال

  :  األعضاءعدد 
  دولة. 158     

  :الهيكل التنظيمي
  المؤتمر العام:   -أ

ــد اجتماعــًا ســنوياً   ــدول األعضــاء ويعق ــع ال ــس  يتكــون مــن جمي وينتخــب أعضــاء مجل
  المحافظين.

  مجلس المحافظين:  -ب
يـتم اختيـارهم  عضوا 35يضم و  بموافقة المؤتمر العام، سنوات 4يعين المدير العام لمدة 

  على النحو التالي:
  . لمدة سنةالمجلس وتكون عضويتهم  يختارهم ،عضواً  13
مــن قبــل المــؤتمر العــام وتكــون عضــويتهم  كــل عــامعضــو  11يــتم انتخــاب  عضــوًا، 22

  :التاليو يكون توزيعهم على النحو ، لمدة سنتين
   .أمريكا الالتينية دول من 5
  .أوروبادول غرب من  4
   .شرق أوروبـادول من   3
  .أفريقـيـادول من   4
  .لشرق األوسط وجنوب آسيادول امن   2
  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي.دول من   1
  .الشرق األقصىدول من   1
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  .الشرق األوسط وجنوب آسيادول (بالتناوب) من:   1
  .جنوب شرق آسيا والمحيط الهاديدول   أو      
  .الشرق األقصىدول   أو      

  .الشرق األوسط وجنوب آسيـادول اوب) من: (بالتن  1
  والمحيط الهادي. آسيا جنوب شرقدول   أو      
  .أفريقيادول   أو      
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  قائمة عضوية الدول العربية
  للطاقة الذرية في مجلس محافظي الوكالة الدولية 

  اسم الدولة  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

  األردن          *  *  *  

  اإلمارات          *  *  *  

  البحرين                

  تونـس          *  *  *  

  الجزائر    *  *  *      *  *

  جيبوتي                

  السعودية    *  *  *      *  *

  السودان                

  سوريـا  *  *            

  الصومال                

  العـراق    *  *  *        

  عمـان                

  فلسطين                

  قطــر                

  جمهورية القمر                

  لكويـتا                

  لبنــان                

  ليبيــا  *  *          *  *

  مصــر   *  *  *  *  *  *  *  *

  المغـرب  *  *  *          

  موريتانيا                

  اليمــن                
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  منظمة الطيران المدني الدولي
International Civil Aviation Organization (ICAO) 

www.icao.int 
  
  .1944سست عام تأ

  .)31/7/2015حتى ) (فرنسا( Raymond Benjamin: األمين العام

  .كنـدا -:  مونت المقـر

  دولة. 191: عدد األعضاء

  : هيكل المنظمة
  الجمعية العامة:  -أ

وتجتمع على األقل مرة كـل وتنتخب أعضاء المجلس تتكون من وفود الدول األعضاء، 
  سنوات.  3

  س: ـالمجل -ب
يتم انتخابهـا بشـكل يضـمن  ،دولة 36يتكون من ، و سنوات 3األمين العام لمدة  ينتخب

  التمثيل المناسب لكل من:
  الدول ذات األهمية الرئيسية في النقل الجوى. •
  الدول التي تقدم أكبر مساهمة في توفير تسهيالت للمالحة المدنية والدولية. •
لثــاني ويحقــق انتخابهــا تمثــيال الــدول التــي لــم يــتم انتخابهــا تحــت المبــدأين األول وا •

  العالم. فيلجميع المناطق الجغرافية الرئيسية 
  وينتخب المجلس رئيسا له.    

  .سنوات 3: مدة العضوية
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  قائمة عضوية الدول العربية
  منظمة الطيران المدني الدوليفي مجلس 

  اسم الدولة  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

  األردن                

  اإلمارات      *  *  *  *  *  *

  البحرين                

  تونـس  *  *  *  *  *      

  الجزائر                

  جيبوتى                

  السعودية  *  *  *  *  *  *  *  *

  السودان                

  سوريـا                

  الصومال                

  العـراق                

  عمـان                

  فلسطين                

  قطــر                

  جمهورية القمر                

  الكويـت                

  لبنــان  *  *            

  ليبيــا  *  *            

  مصــر   *  *  *  *  *  *  *  *

  المغـرب            *  *  *

  موريتانيا                

  اليمــن                
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  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

www.ifad.org 

  .1977بدأ العمل عام و ، 1974تأسس بناءًا على مقترح من المؤتمر العالمي لألغذية عام 

  .)2009منذ عام ) (نيجريا( Kanayo Nwanze:  الرئيس 

  .إيطاليا -: روما المقـر

  دولة. 167: العضويـة
  :قوائم 3 إلىتنقسم عضوية الصندوق        

 (OECD) االقتصادي والتنميـةمنظمة التعاون  إلىية تضم الدول المنتم أ: القائمة   
  دولة). 23(

 (OPEC)منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول  إلــىب: تضــم الــدول المنتميــة  القائمــة 
  دولة). 12(
  ).دولة 132تضم الدول الناميـة ( ج: القائمة

  : هيكل الصنـدوق
  مجلس اإلدارة: -أ

  جدد للمجلس التنفيذي.ينتخب الرئيس واألعضاء ال ،ينعقد مرة كل عام

  المجلس التنفيذي: -ب
  ا.عضوا مناوب 18و عضواً  18

  سنوات قابلة للتجديد.  3: مدة العضوية
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  :الدول العربية األعضاء في المجلس

  العضويةانتهاء تاريخ   اوبـمن  وـعض

  2014  اإلمارات  الكويت

  2014  قطر  ـ

  2014  ـ  السعودية

  2014  الجزائر  ـ

  2014  ـ  مصر
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  منظمـة العمـل الدوليـة
International Labour Organization (ILO) 

www.ilo.org 

  .فرساي، باعتبارها جزءا من معاهدة 1919تأسست عام 

  .)2016-2012) (بريطانيا ( Guy Ryder: المدير العـام

  .سويسرا –: جنيف المقـر

  .لةدو  185: عدد الدول األعضاء

  : هيكل المنظمة
  :العام المؤتمـر -أ   

ــه  ــدول يشــارك في ــود ال ــدوبين يمــثالن الحكومــة وف ــد مــن من ــألف كــل وف األعضــاء، ويت
ومندوب يمثل أصحاب األعمـال، ومنـدوب يمثـل العمـال. يجتمـع سـنويًا (يونيـو مـن كـل 

ي عام) ويشكل هيئـة انتخابيـة لكـل فئـة النتخـاب األعضـاء التـي سـتمثل هـذه الفئـات فـ
   .سنوات 3لمدة مجلس اإلدارة 

  مجلس اإلدارة:  -ب   
  ، ويتألف من:سنوات 5ينتخب المدير العام لمدة 

أعضــاء دائمــين يمثلــون  10مــن بيــنهم  يمثلــون الحكومــات 28[دائمــا  عضــواً  56 •
عضــوا تنتخــبهم الهيئــة االنتخابيــة المعنيــة  18و  5الــدول الصــناعية ذات األهميــة

 .يمثلــون العمــالعضــوًا  14ثلــون أصــحاب األعمــال، يم عضــو 14وبهــذه الفئــة، 
 ].سنوات 3لمدة تنتخب أعضاء كل فئة الهيئة االنتخابية المعنية بها 

نائبًا لممثلي الحكومات تنتخبهم الهيئة االنتخابيـة المعنيـة بانتخـاب  28نائبًا [ 66 •
ثلي نائبًا لمم 19نائبًا لممثلي أصحاب األعمال، و 19أعضاء ممثلي الحكومات، و

  ].سنوات 3لمدة العمال تنتخبهم أعضاء كل فئة للهيئة االنتخابية المعنية 

                                           
 البرازيل. -الواليات المتحدة -روسيا -اليابان - الصين -الهند - بريطانيا -إيطاليا -فرنسا -ألمانيا -5
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  ةـالعضوي انتهاء تاريخ        األعضاءالدول العربية 
  الحكومات ممثلي −

  2014           قطر  -مصر

  نواب ممثلي الحكومات −
  2014    اإلمارات -لبنان -السودان -الجزائر

  ممثلي أصحاب العمل −
      2014          اإلمارات -مصر

  نواب ممثلي أصحاب العمل −
  2014          الجزائر -البحرين

  بدالء النواب ممثلي أصحاب العمل −
  2014        لبنان -المغرب -األردن

  ممثلي العمال  −
  2014            الجزائر

  نواب ممثلي العمال −
  2014            البحرين

  

ريـق العامـل الفينبثق عن مجلس اإلدارة فريق عامل ولجان فرعية ولجان معنية و هم كالتـالي: 
 على البعد االجتماعي للعولمة

Working Party on the Social Dimension of Globalization (WP/SDG). 

 اللجنة الفرعية للمنشآت متعددة الجنسيات −

Subcommittee on Multinational  Enterprises (MNE). 

 
 اللجنة المعنية بحرية االتحادات −

Committee on Freedom of Association (CFA). 

 اللجنة المعنية بالبرنامج والشؤون المالية واإلدارية −

Programme,  Financial and Administrative Committee (PFA). 
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 اللجنة المعنية بالمسائل القانونية ومعايير العمل الدولية −

Committee on Legal Issues and International Labour Standards 

(LILS). 

 عنية بالتوظيف والسياسات االجتماعيةاللجنة الم −

Committee on Employment  and Social Policy (ESP). 

 اللجنة المعنية باالجتماعات القطاعية والتقنية والقضايا ذات الصلة −

Committee on Sectoral and Technical Meetings and Related Issues 

(STM). 

 اللجنة المعنية بالتعاون التقني −

Committee on Technical Cooperation (TC). 
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  المنظمة الدولية للمالحـة البحريـة
International Maritime Organization (IMO) 

www.imo.org 

  .1959وبدأ العمل بها عام  1948تأسست عام 

  .)2015-2012) (اليابان( Koji Sekimizu:  األمين العام

   .بريطانيا -:  لندن المقـر

  ).6أعضاء منتسبون 3دولة باإلضافة إلي   170عضو ( 173: عدد األعضاء

  : هيكل المنظمة
  الجمعيـة:  - أ

وتجتمــع مــرة كــل  تنتخــب أعضــاء المجلــس، تتكــون مــن ممثلــي جميــع الــدول األعضــاء
  سنتين. 

  المجلـس:   -  ب
  فئات: 3موزعين على ،  اً عضو  40، ويتألف من سنوات 4ينتخب األمين العام لمدة 

   .دول األكثر اهتماما بتطوير الخدمات الدولية للسفن 10تتكون من  الفئــة (أ):
العالميـة عبـر  دول األكثـر اهتمامـا بتطـوير التجـارة 10تتكـون مـن  ة (ب):ـالفئـ

   .البحار
يـتم انتخابهـا فـي الفئـة األولـى أو الثانيـة،  دولة لـم 20تتكون من  الفئــة (ج):

منــاطق التمامــات خاصــة بعمليــات النقــل البحــري وتمثــل ولهــا اه
  .رئيسية في العالمالجغرافية ال

  .نا: سنتمدة العضوية

  اللجــان:  -ج
  :ممثلي جميع الدول األعضاءتتكون عضوية اللجان التالية من 

  .لجنة تأمين البحار •
  .لجنة حماية البيئة البحرية •
  .اللجنة القانونية •

                                           
 أقاليم أو أطراف أو مجموعات إقليمية ال تمارس بذاتها إدارة عالقاتها الخارجية.  -6
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  ي.لجنة التعاون التقن •
  .التسهيالت للمرور البحري العالمي لجنة •
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  قائمة عضوية الدول العربية
  المنظمة الدولية للمالحة البحرية (الفئة ج) في المجلس

  اسم الدولة  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

  األردن                    

  اإلمارات                    

  البحرين                    

  تونـس                    

  الجزائر  *  *  *  *            

  جيبوتي                    

  السعودية  *  *  *  *  *  *  *  *    

  السودان                    

  سوريـا                    

  الصومال                    

  العـراق                    

  عمـان                    

  فلسطين                    

  قطــر                    

  جمهورية القمر                    

  الكويـت                    

  لبنــان                    

  ليبيــا                    

  مصــر   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  المغـرب                  *  *

  موريتانيا                    

  اليمــن                    
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  صندوق النقـد الدولـي
International Monetary Fund (IMF) 

www.imf.org 

  .1945مل به عام وبدأ الع ، ضمن اتفاقية بريتون وودز 1944أنشئ عام 
  .)2015-2011((فرنسا)  Christine Lagarde : المدير اإلداري

   .الواليات المتحـدة -: واشنطـنالمقـر

  دولة. 188: عدد األعضاء

  :هيكل الصندوق
  :اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية  -أ 

 عضـواً  24يمارس الصندوق إشرافه السياسي من خالل تلـك اللجنـة التـي تتـألف مـن 
يشـــغلون مناصـــب وزراء للماليـــة أو محـــافظين للبنـــوك المركزيـــة فـــي نفـــس البلـــدان 
ــة فــي المجلــس التنفيــذي. وتجتمــع مــرتين ســنويًا إلســداء  ــة الممثل ــدوائر االنتخابي وال

  المشورة للصندوق بشأن التوجه العام للسياسات.

  اإلمارات. -السعودية -: الجزائراألعضاء العرب

  : مجلس المحافظين  - ب 
افظــًا مــن كــل بلــد عضــو ومناوبــًا لــه، ومعظمهــم أعضــاء فــي اللجنــة الدوليــة يضــم مح

للشؤون النقدية والمالية، يجتمـع مـرة سـنويًا، ويصـوت علـى أهـم القـرارات المؤسسـية 
  كزيادة الموارد المالية للصندوق أو قبول أعضاء جدد.

 المحافظون العرب ونوابهم: -

  ن.كل دولة ممثلة بمحافظ ونائبًا له عدا فلسطي
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 المجلس التنفيذي:  -ج 

مـنهم ونـوابهم مـن قبـل الـدول التـي تملـك  5[يـتم تعيـين  مـديرًا تنفيـذياً  24يتألف من 
اليابـان)،  -ألمانيـا -فرنسا -بريطانيا -أكبر األنصبة في الصندوق (الواليات المتحدة

بلدان أخرى (الصين وروسيا والسعودية) التي لديها حصص كبيرة، بانتخـاب  3وتقوم 
دائرة انتخابية، تنتخب كـل  16ها التنفيذيون، أما سائر البلدان فهي مقسمة إلى مدرائ

منها مديرًا تنفيذيًا لتمثيلها، وتتألف الدوائر االنتخابية من بلدان لها مصالح متشابهة 
وعـــادة مـــا تنتمـــي إلـــى نفـــس المنطقـــة الجغرافيـــة]. ينتخـــب المجلـــس المـــدير العـــام 

  رأس أيضًا المجلس التنفيذي.الذي ي خمس سنواتللصندوق لمدة 

  المدراء العرب ونوابهم:
 مدير.  (مصر)   عبد الشكور شعالن -

 نائب.    (لبنان)   سامي غيادة  -

 مدير.  (السعودية)   أحمد الخليفي  -

 نائب.  (السعودية)   فهد الشاثري  -

 نائب.  (المغرب)   محمد دايري  -

 لجنة التنمية:  -د 

ــألف مــن  ــى غــ عضــواً  24تت ــوزاري عل ــى المســتوى ال ــة للشــؤون عل ــة الدولي رار اللجن
النقديــة والماليــة، وتســدي المشــورة لمجلــس محــافظي الصــندوق والبنــك الــدولي حــول 

  القضايا التي تواجه البلدان النامية وتجتمع اللجنة مرتين سنويًا.

  :العرب األعضاء
  السعودية. -المغرب -البحرين
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  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة
UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

www.unesco.org  

  .1945تأسست عام 

  .)2013-2009) (بلغاريا(   Irina Bokova: العام المدير

  .فرنسـا -: باريس المقـر

  :  عدد األعضاء
  .∗∗∗∗دول منتسبة 8 + 195      

  : هيكل المنظمة
  لمؤتمر العام:ا  - أ

ينتخـب كـل مـن المـدير العـام وأعضـاء المجلـس يتكون مـن ممثلـي الـدول األعضـاء، 
وينعقد ، ويحدد طبيعة ونطاق حقوق األعضاء المنتسبين والتزاماتهم. سنوات 4لمدة 

  . مرة كل عامين

  : التنفيذيالمجلس    -  ب
  .عضواً  58يتكون من 

                                           
  .رجيةأطراف أو أقاليم أو مجموعات إقليمية ال تمارس بذاتها مسؤولية إدارة عالقتها الخا ∗∗∗∗
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  لكل مجموعة عدد معين من المقاعد وهى: ،إقليمية انتخابية مجموعات 5 إلىينقسم المجلس 
   المجموعة األولى  :  9  شمال أمريكا أوروبا الغربية ودوللدول مقاعد 

     المجموعة الثانية  :  7  مقاعد لدول أوروبا الشرقية

     المجموعة الثالثة  :  10  والكاريبي  مقاعد لدول أمريكـا الالتينية

    المجموعة الرابعة  :  12  والمحيط الهادي سيويةاآلدول لل امقعد

  الخامسة المجموعة  :  20  فريقيةاأللدول مقعد ل

  

  .قابلة للتجديد سنوات 4: مدة العضوية
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  قائمة عضوية
  لليونسكو التنفيذيالمجلس  فيالدول العربية 

  اسم الدولة  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

  األردن                  

  اإلمارات            *  *  *  *

  البحرين  *                

  تونـس  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  الجزائر  *  *  *    *  *  *    

  جيبوتي          *  *  *    

  السعودية  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  السودان                  

  سوريـا          *  *  *    

  الصومال                  

  العـراق                  

  عمـان                  

  فلسطين                  

  قطــر                  

  ة القمرجمهوري                  

  الكويـت    *  *  *  *        

  لبنــان  *  *  *            

  ليبيــا                  

  مصــر   *  *  *    *  *  *    

  المغـرب  *  *  *  *  *        

  موريتانيا                  

  اليمــن  *                
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  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
UN Industrial Development Organization 

(UNIDO) 
www.unido.org 

للمراجعـة مـرة أخـرى حتـى  1966) لعـام 21(د. 2152بموجب قرار الجمعية العامة رقـم  أنشئت
  وكالة من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة. 1985وأصبحت عام ينتهي المؤتمر العام، 

  .)2013-2005) (سيراليون( Kandeh Yumkella: المدير العام

  .النمسا -يينا: فالمقـر

  .دولة 174: عدد األعضاء

  : هيكل المنظمة
  المؤتمر العام:  -أ   

 ســـنوات 4لمـــدة وينتخـــب المـــدير العـــام  ،األعضـــاءالـــدول جميـــع  ممثلـــي يتكـــون مـــن
  .ينعقد كل عامينوأعضاء كل من مجلس التنمية الصناعية ولجنة البرنامج والميزانية، 

  مجلس التنمية الصناعية:  -ب   
  على النحو التالي:، يتم توزيعهم عضواً  53من يتكون 

  عضوا من الدول الناميـة. 33
  عضوا من دول اقتصاديات السوق. 15
  أعضاء من دول شرق أوروبــا. 5

  سنوات. 4: مدة العضوية
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    تاريخ انتهاء العضوية                       الدول العربية األعضـاء
  2013         الجزائر                            

  2013                                       السعودية
   2013                                     العراق
  2015            مصر 
  2015            الكويت

  2015          السودان

  لجنة البرنامج والميزانيـة:  -ج
  ، يتم توزيعهم على النحو التالي:عضواً  27تتكون من  

  ول النامية.عضوا من الد  15
  أعضاء من دول اقتصاديات السوق.   9
  أعضاء من دول شرق أوروبا.   3

  .نا: سنتمدة العضوية

  تاريخ انتهاء العضوية         الدول العربية األعضاء
  2013          الجزائر   
  2013          السودان  
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  االتحاد الدولي لالتصاالت 
International Telecommunication Union (ITU) 

www.itu.int  

  .1865تأسس عام 

  .)2014 -2007) (مالي( Hamadoun Toure: األمين العام

  سويسرا. –جنيف : المقـر

  :  عدد األعضاء
  دولة. 193       

  : هيكل االتحاد
  المؤتمر المفوض:   -أ

وأعضــاء  ســنوات 4ينتخــب األمــين العــام لمــدة  ،يتكــون مــن ممثلــي الــدول األعضــاء
  وينعقد كل أربع سنوات.المجلس 

  المجلس:  -ب
  مجموعات: 5على يتم توزيعهم  ًا،عضو  48يتكون من 

   .ينـة األمريكتـمجموعمقاعد من  9
   .مجموعة أوروبا الغربيةمقاعد من  8
   وشمال آسيا. مجموعة أوروبا الشرقيةمقاعد من  5

   .مجموعة أفريقيـــامقعدًا من  13
   .جموعة آسيا واسترالياممقعدًا من  13

  .سنوات قابلة للتجديد 4: مدة العضوية
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  قائمة عضوية الدول العربية

  مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية في
  اسم الدولة  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

  األردن                  

  اإلمارات  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  البحرين                  

  تونـس  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  الجزائر  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  جيبوتي                  

  السعودية  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  السودان                  

  سوريـا                  

  الصومال                  

  العـراق                  

  عمـان                  

  فلسطين                  

  قطــر                  

  جمهورية القمر                  

  الكويـت          *  *  *  *  *

  لبنــان                  

  ليبيــا                  

  مصــر   *  *  *  *  *  *  *  *  *

  المغـرب  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  موريتانيا                  

  اليمــن                  
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  منظمة الصحة العالمية
World Health Organization (WHO) 

www.who.int 

دولة وبـدأ العمـل رسـميا بهـا عـام  61من قبل  1946أسيس المنظمة عام تمت الموافقة على ت
1948 .  

  ).30/6/2017حتى  1/7/2006من ) (الصين( Margaret Chan :المدير العام

  .سويسرا –:  جنيف المقـر

  :  عدد األعضاء
  دولة. 194

  : هيكل المنظمة
  الجمعية العامة:   -أ

و أعضـاء  سـنوات 5المـدير العـام لمـدة  وتنتخـب ،تتألف مـن جميـع الـدول األعضـاء  
  كل عام.المجلس. تنعقد في شهر مايو من 

  المجلس التنفيذي:  -ب
مجـــال تخصصـــهم  فـــيعضـــوا مـــن ذوى الخبـــرات والمـــؤهالت العليـــا  34يتكـــون مـــن   

  ويعملون كممثلين لحكوماتهم.

  .سنوات 3: مدة العضوية
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  قائمة عضوية الدول العربية    
  الصحة العالمية ي لمنظمةالمجلس التنفيذفي 

  اسم الدولة  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

  األردن                  

  اإلمارات  *  *  *  *          

  البحرين  *                

  تونـس  *  *  *  *          

  الجزائر                  

  جيبوتي  *  *  *            

  السعودية                  

  السودان                  

  سوريـا      *  *  *  *      

  الصومال      *  *  *  *      

  العـراق  *  *              

  عمـان    *  *  *  *        

  فلسطين                  

  قطــر          *  *  *  *  

  جمهورية القمر                  

  الكويـت                  

  لبنــان            *  *  *  *

  ليبيــا  *                

  مصــر                   

  المغـرب        *  *  *  *    

  موريتانيا    *  *  *  *        

  اليمــن        *  *  *  *    
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  المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
World Meteorological Organization (WMO) 

www.wmo.int 

   .1951وأصبحت إحدى وكاالت األمم المتحدة عام  بها ، وبدأت العمل1950تأسست عام 

 .)2014-2011() كندا(  David Grimes :األمين العام
  .سويسرا -: جنيفالمقـر

  .دولة وٕاقليم 191  :عدد األعضاء

  : هيكل المنظمة
  (المجلس التشريعي):  الكونجرس  -أ

ــدول األعضــاء و  ــي ال ينتخــب أعضــاء المجلــس ســنوات،  4ينعقــد كــل يتكــون مــن ممثل
  .سنوات 4التنفيذي واألمين العام ونائبه لمدة 

  المجلس التنفيذي: -ب
رئيس ونوابــه الــثالث مــديرًا، يعملـون بصــفتهم الشخصــية [مــن بيـنهم الــ 37يتكـون مــن      

رؤساء لالتحادات اإلقليميـة اللـذين تنتخـبهم  6عضوًا ينتخبهم الكونجرس، وأيضًا  27و
تلــك االتحــادات. وينتخــب المجلــس األعضــاء باإلنابــة إذا مــا شــغرت أمــاكن قبــل انعقــاد 

  دورة الكونجرس التالية].

  سنوات. 4: مدة العضوية

  :األعضاء العرب
  .المغرب) -رئيس(نائب ال    عبد اهللا مقسط

  (السعودية).    سعد محلفي

  اتحادات إقليمية: ست  -ج
ـــا ـــونس) -(حســـن لطفـــي -أفريقي ـــة -آســـيا -ت أمريكـــا الشـــمالية  -أمريكـــا الجنوبي

ــاريبي والوســطى ــا -والك ــوب غــرب المحــيط الهــادي -أوروب ــل  جن  4(تجتمــع مــرة ك
  سنوات).

  ثمان لجان تقنية:   -د
  .سنوات 4األعضاء لمدة تنتخبهم الدول  ،خبراء 8مكونة من 
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  األمم المتحدة للسياحة العالميةمنظمـة 
World Tourism Organization (UNWTO) 

www.unwto.org  

تم اعتمادها كوكالة  1976، وفي عام كمنظمة فيما بين الحكومات 1970تأسست عام 
) لعام 58(د. 232ة اإلنمائي، وبموجب قرار الجمعية العامة رقم تنفيذية لبرنامج األمم المتحد

  أصبحت إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة. 2003
  .)2014-2010) (األردن(طالب الرفاعي : األمين العام

  .أسبانيا -: مدريد المقـر

   عضو منتسب. 400دولة وأكثر من  155: عدد األعضاء

  : هيكل المنظمة
  : الجمعية العامة  -أ 

وأعضـاء المجلـس  أربـع سـنواتوتنتخـب كـل مـن األمـين العـام لمـدة تنعقد كل عامين 
كــل عــام، علــى لجــان إقليميــة تجتمــع مــرة  6وقــد أنشــأت الجمعيــة العامــة التنفيــذي، 

    النحو التالي:
 -المغـــرب -موريتانيـــا -جيبـــوتي -الجزائـــردولـــة عضـــو: ( 49ا: لجنـــة أفريقيـــ -

  ). 2014 – 2012تونس) (فترة العضوية: -السودان

 -مصـر -العـراق (الـرئيس) -دولـة عضـو: البحـرين 12: [لجنة الشرق األوسط -
 -الـرئيس) نائبقطر ( -ُعمان -ليبيا -لبنان (نائب الرئيس) -الكويت -األردن

 – 2012مراقب)] (فترة العضـوية  بصفةفلسطين ( -اليمن -سوريا -السعودية
2014 .( 

 افة إلي أعضاء منتسبين).دولة عضو باإلض 22لجنة األمريكتين: ( -

 دولة باإلضافة إلي أعضاء منتسبين). 18الهادي ( والمحيطلجنة شرق آسيا  -

 دولة عضو). 9( آسيالجنة جنوب  -

  دولة باإلضافة إلي عضوين منتسبين). 44لجنة أوروبا ( -

  عضو.دولة  32 المجلس التنفيذي:  - ب 
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  .يتم انتخاب نصف األعضاء كل سنتينو  ،سنوات 4: مدة العضوية
  تاريخ انتهاء العضوية         الدول العربية األعضاء

  2013            مصر
  2015          موريتانيا
  2015          السعودية

 اللجان الفرعية:  -ج 

  ).2013-2009لجنة البرنامج والموازنة (لبنان واألردن:  −
 ).2013-2011اللجنة المعنية بمراجعة طلبات االنتساب (مصر:  −

 ).2015-2011 اللجنة المعنية باإلحصاء (السعودية: −

 ).2015-2011اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة للسياحة (العراق:  −

  األعضاء المنتسبون: •
يشــكلون جــزءًا ال يتجــزأ مــن عضــوية المنظمــة بهــدف المســاهمة فــي تحقيــق ســياحة 
عالميــة مســتدامة. تتــاح العضــوية باالنتســاب أمــام جميــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغيــر 

يئـــات اإلداريـــة المســـؤولة عـــن الســياحة وســـائر المجـــاالت ذات الصـــلة. يتمتـــع الحكوميــة واله
  األعضاء المنتسبون بصفة عضو في المنظمة.

  الهيكل التنظيمي لألعضاء المنتسبون:
 الجلسة العامة: •

تعتبــر الجهــاز الــذي يمثــل فيــه جميــع األعضــاء حيــث يحــق لكــل عضــو الكــالم والتصــويت. 
ا العاديـة مـرتين كـل سـنة بنـاء علـى دعـوة األمـين العــام تجتمـع الجلسـة العامـة فـي دورتهـ

للمنظمة بعد التشاور مع "مجلس األعضاء المنتسبين". يقوم األمـين العـام بإعـداد برنـامج 
  الدورات العادية للجنة بناء على اقتراح مجلس األعضاء.

 مجلس األعضاء المنتسبين: •

نـواب يعيـنهم األمـين  3نظمـة، ونواب للرئيس تنتخبهم الجمعية العامـة للم 10عضو ( 23
يتم انتخابهم من قبل األعضـاء المنتسـبين علـى أسـاس كـل إقلـيم مـن األقـاليم  10العام، و

ويشار إليهم بنواب الرئيس اإلقليميـين. يـرأس المجلـس أحـد األعضـاء المنتسـبين ويمـثلهم 
  في المجلس التنفيذي للمنظمة).

 يات متتالية.: سنتين قابلة للتجديد لثالث والمدة العضوية
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  المنظمة العالمية للملكية الفكريـة
World Intellectual Property Organization (WIPO) 

www.wipo.int 

أصـبحت  1974لعـام  )29-(د 3346بموجب قرار الجمعيـة العامـة رقـم و ، 1967عام  تأسست
تقـوم المنظمـة بتطـوير سـبل حمايـة الملكيـة الفكريـة إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصـة. 

  وبتأكيد التعاون اإلداري بين االتحادات التي سبق تكوينها في نفس المجال والتي من أهمها:
التـي تمـت  1883باريس المعنى بحماية الملكية الصناعية المنشأ وفقا لمعاهـدة عـام  اتحاد -

  .1979مراجعة أحكامها عام 
والتـي  1886ى بحمايـة األعمـال الفنيـة واألدبيـة المنشـأ وفقـا لمعاهـدة عـام برن المعن اتحاد -

  .1979تمت مراجعة أحكامها عام 

  ).2014-2008( )استراليا( Francis Gurry: المدير العام

  .سويسرا -: جنيفالمقـر

  دولة. 185 :عدد األعضاء

  :هيكل المنظمة
  الجمعية العامة:  -أ

المنضمة كـذلك إلـى اتحـادي بـرن و عضاء في المنظمة جميع الدول األممثلي تتكون من 
، وتشــارك الــدول التــي ليســت أعضــاء فــي أيــة مــن أو بــاريس، وتجتمــع مــرة كــل عــامين

االتحــادات فــي اجتماعــات الجمعيــة بصــفة مراقــب، وكــذلك أعضــاء لجنــة التنســيق التــي 
  ستمثل الدول غير األعضاء في أي اتحاد تديره المنظمة.

  : رالمؤتمـ -ب
جميع الدول األعضاء في المنظمة دون شرط انضمامها إلى اتحادي ممثلي ون من يتك

  .باريس أو برن ويجتمع مرة كل عامين

  :لجنة التنسيق  -ج
لكـل  التنفيذيـةنـة اللجفي ثـالث هيئـات وهـي األعضاء الدول من  عضواً  83 من تتكون
إنشـاء المنظمـة  واتحـاد بـرن، وربـع عـدد الـدول األطـراف فـي اتفاقيـة اتحاد باريسمن 

لمـدة غير األعضاء في أي اتحاد تديره (سويسرا عضوًا دائمًا) تنتخبهم الجمعية العامة 
  .سنتين
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  العضوية انتهاء تاريخ          األعضاء العرب
    2013              مصر
  2013            ُعمان

  2013            السودان
  2013            الجزائر
      2013            المغرب
  2013            الكويت

  رنامج والميزانية:لجنة الب  - د
  عضوًا ، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين. 53تتكون من 

  العضوية انتهاء تاريخ          األعضاء العرب
  2013                 الجزائر
  2013                   مصر

  2013                 المغرب
  2013                 ُعمان
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  فيقائمة عضوية الدول العربية 
  الفكرية واتحاد برن واتحاد باريس المنظمة العالمية للملكية

  اتحـــاد 
  بـــرن

  اتحــاد باريــس
المنظمة العالمية 
  للملكية الفكرية

  اسم الدولة

  األردن  *  *  *

  اإلمارات  *  *  *

  البحرين  *  *  *

  تونس  *  *  *

  الجزائر  *  *  *

  جيبوتي  *  *  *

  السعودية  *  *  *

  السودان  *  *  *

  سوريا  *  *  *

  الصومال  *    

  العراق  *  *  

  عمان  *  *  *

  فلسطين      

  قطر  *  *  *

  القمرجمهورية   *  *  *

  الكويت  *    

  لبنـان  *  *  *

  ليبيــا  *  *  *

  مصر   *  *  *

  المغرب  *  *  *

  موريتانيا  *  *  *

  اليمـن  *  *  *
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  االتحـاد البريدي العالمـي
Universal Postal Union (UPU) 

www.upu.int 

مـن وكـاالت األمـم المتحـدة المتخصصـة عـام  وأصـبح ،1874 أنشئ بموجـب اتفاقيـة بـرن لعـام
1948.  

  .)2016-2013) (كينيا(Bishar Hussein : المدير العام

  .سويسرا -:  بـرن المقـر

  دولة. 192: عدد األعضاء

  : الهيكل التنظيمي
  المجلس التشريعي (الكونجرس):  -أ

سنوات وينظر في جميع المسائل القانونية والتشريعية بمـا فـي ذلـك  4يجتمع مرة كل 
  .االستثمار البريديانتخاب المدير العام والنائب وأعضاء مجلس اإلدارة ومجلس 

  مجلس اإلدارة:  -ب
  موزعين على النحو التالي:ًا مقعد 41يتكون من     

  .نصف الكرة الغربيدول مقاعد ل 8
   .مال آسياشرق أوروبا وشدول مقاعد ل 5
   .غرب أوروبادول مقاعد ل 6

   .جنوب آسيا واألوقيانوسدول مقاعد ل 10
  للدول اإلفريقية.مقعدا  11

  ومقعد الرئاسة للدولة المضيفة الجتماعات المجلس التشريعي.

  وال يتم إعادة االنتخاب بعد فترتين من العضوية. سنوات 4: مدة العضوية

  :مجلس االستثمار البريدي -ج
  .اً عضو  40ن من يتكو
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  :الدول العربية األعضاء
  ).2016 -2013(اإلمارات  -تونس -السعودية -قطر -الكويت -مصر –الجزائر

  .سنوات 4: مدة العضوية

  اللجنة االستشارية: -د
ــه العاديــة  ــي دورت ــس التشــريعي ف ــدت فــي بوخارســت عــام  23أنشــأها المجل ــي عق الت

لحكومية ومنظمـات الخـدمات البريديـة، ، وأعضاؤها ممثلين عن المنظمات غير ا2004
  وكذلك موظفي الهيئات التابعة للخدمات البريدية.

  :الدول العربية األعضاء
  ).2016 -2013(السعودية  -مصر

  المكتب الدولي: -هـ
  يعتبر األمانة العامة لالتحاد.
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  قائمة عضوية الدول العربية
  في مجلس إدارة االتحاد البريدي العالمي

  اسم الدولة  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

  األردن                  

  اإلمارات  *  *  *  *  *        

  البحرين                  

  تونـس  *  *  *  *  *        

  الجزائر  *  *  *  *  *        

  جيبوتي                  

  السعودية    *  *  *  *  *  *  *  *

  السودان  *  *        *  *  *  *

  سوريـا                  

  الصومال                  

  العـراق                  

  عمـان                  

  فلسطين                  

  ∗∗∗∗قطــر    *  *  *  *  *  *  *  *

  جمهورية القمر                  

  الكويـت    *  *  *  *  *  *  *  *

  لبنــان                  

  ليبيــا    *  *  *  *        

  مصــر     *  *  *  *  *  *  *  *

  المغـرب  *  *        *  *  *  *

  موريتانيا                  

  اليمــن                  

                                           
  .2016-2013رئيس  ∗∗∗∗
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  الشامل للتجارب النووية ة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظراللجن
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear- Test - Ban 

Treaty Organization (CTBTO) 
www.ctbto.org 

وقـد  ،16/11/1996خذ فـي بموجب قرار الدول الموقعة على االتفاقية المت 1996أنشئت عام 
) دولـة والـدول المصـدقة عليهـا 183( 2012 عـام بلغ عدد الدول الموقعة على االتفاقيـة حتـى

  ) دولة.158(

  ).2005منذ عام ( (المجر) Tibor Toth: األمين التنفيذي

  النمسا. – فيينا:  المقـر

 الهيكل التنظيمي:

 ):The Plenary Bodyالهيئة العامة ( •

عضوية الدول الموقعـة علـى االتفاقيـة، ويعـاون هـذه الهيئـة ثـالث فـرق عمـل  مكونة من     
 تعنى بالمسائل اإلدارية والمالية والتحقق واالستشارة.

): تعتبــر الجهــة Provisional Technical Secretariatاألمانــة الفنيــة المؤقتــة (  •
ق عـن السـكرتارية التي تعاون الـدول األعضـاء والهيئـة العامـة فـي المسـائل الفنيـة، وينبثـ

 ثالث أقسام هم:

 .The International Monitoring Systemنظام الرصد الدولي  -
 .The International Data Center Divisionالقسم الدولي لمركز المعلومات -
 .The On-Site Inspection Divisionشعبة التفتيش بالموقع  -

لقانونيــة والخارجيــة، والقســم ويعــاون تلــك األقســام فــي عملهــا كــل مــن قســم العالقــات ا
  المعني بالمسائل اإلدارية.

  :ة على االتفاقيةالدول العربية الموقعـ
 -لبنـان -الكويـت -األردن -العـراق -مصر -جيبوتي -جمهورية القمر -البحرين –الجزائر
  اليمن. -اإلمارات -تونس -السودان -قطر -عمان -المغرب -موريتانيا -ليبيا 

  : على االتفاقية دقةالدول العربية المص
ـــر ـــوتي -البحـــرين –الجزائ ـــت -ردناأل  -جيب ـــان -الكوي ـــا -لبن ـــا -ليبي ـــرب -موريتاني  -المغ

  اإلمارات. -تونس -السودان -قطر -عمان
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  منظمة حظر األسلحة الكيميائية
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 

www.opcw.org 

حيــز النفــاذ بتــاريخ  "حظــر تطــوير وٕانتــاج وتخــزين اســتخدام األســلحة الكيماويــة"دخلــت معاهــدة 
بلـغ  .، وقامت بموجبها هذه المنظمة حتى تعمل على التحقـق مـن تنفيـذ أحكامهـا29/4/1997

  ) دولة.188( 2012عام االتفاقية حتى  األطراف فيعدد الدول 

  ).2014-2010(تركيا) ( Ahmed Uzumcu  :المدير العام

  هولنـدا. -: الهايالمقـر

   :هيكل المنظمة
  مؤتمر الدول األطراف :  -أ

ومن ضمن مهامه  ويجتمع مرة كل عام ،الدول األطراف في االتفاقية ممثلي يتكون من
   ، وكذلك أعضاء المجلس التنفيذي.سنوات 4لمدة انتخاب المدير العام 

  المجلس التنفيذي:    -ب
مــوزعين بشــكل يأخــذ فــي االعتبــار التوزيــع الجغرافــي العــادل ًا، عضــو  41ن يتكــون مــ

 4وأهمية الصناعات الكيماويـة وكـذلك المصـالح السياسـية واألمنيـة ويجتمـع المجلـس 
  :على النحو التاليمرات سنويا ويتم انتخاب األعضاء 

  .مقاعد للدول األفريقية 9
  .مقاعد للدول اآلسيوية 9
  .روباأو شرق مقاعد لدول  5
  .مقاعد لدول أمريكا الالتينية ودول الكاريبي 7

  .أوروبا ودول أخرى غرب مقاعد لدول 10
  مقعد بالتناوب للدول اآلسيوية ودول أمريكا الالتينية ودول الكاريبي. 1

  .نا:  سنتمدة العضوية    
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  انتهاء العضويةتاريخ            الدول العربية األعضاء
  2013            السعودية

  2013            المغرب
  2014            لجزائرا

  2014             ليبيا
  2014السودان                                            
    2014قطر                                                

  2014            العراق

  هيئات فرعية لمساعدة أجهزة المنظمة في تيسير أعمالها وهم: 3إنشاء المؤتمر  •

 الستشاري العلميالمجلس ا  -أ 

Scientific Advisory Board 

خبيـرًا، ينتخـبهم المـدير العـام بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء مـن قائمـة  25يتألف مـن 
ويمكـن إعـادة االنتخـاب  سنوات 3لمدة تعدها تلك الدول، ويعملون بصفتهم الشخصية 

  لمدتين فقط.

  :األعضاء العرب
  2015حتى   (السعودية)   عبداهللا العمري  

  2015حتى   (الجزائر)  جعفر بن عاشور 
  2015حتى   (تونس)   منجية زينـة 

 لجنة تسوية المنازعات المتصلة بالسرية  - ب 

Confidentiality Commission 

مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي  ســنتينعضــوًا، ينتخــبهم المــؤتمر لمــدة  20تتــألف مــن 
  العادل.

    األعضاء العرب
  عمر محمد  (السودان).
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 ستشارية المعنية بالمسائل اإلدارية والماليةالهيئة اال  -ج 

Advisory Body on Administrative and Financial Matters 

  خبيرًا، ينتخبهم المجلس ويعملون بصفتهم الشخصية. 16تتألف من 

  األعضاء العرب
  محمد لواطي (تونس).
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  موقف الدول العربية
  من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

دخول حيز 
  تطبيقال

إيداع الموافقة 
  لدى المنظمة

  اسم الدولة  التوقيع

  األردن  -  29/10/1997  28/11/1997

  اإلمارات  2/2/1993  28/11/2000  28/12/2000

  البحرين  24/2/1993  28/4/1997  29/4/1997

  تونس  13/1/1993  15/4/1997  29/4/1997

  الجزائر  13/1/1993  14/8/1995  29/4/1997

  جيبوتي  28/9/1993  25/1/2006  24/2/2006

  السعودية  20/1/1993  9/8/1996  29/4/1997

  السودان  -  24/5/1999  23/6/1999

  سوريا  -  -  -

  الصومال  -  -  -

  العراق  -  13/1/2009  12/2/2009

  عمان  2/2/1993  8/2/1995  29/4/1997

  فلسطين  -  -  -

  قطر  1/2/1993  3/9/1997  3/10/1997

  جمهورية القمر  13/1/1993  18/8/2006  17/9/2006

  الكويت  27/1/1993  29/5/1997  28/6/1997

  لبنـان  -  20/11/2008  20/12/2008

  ليبيــا  -  6/1/2004  5/2/2004

  مصر   -  -  -

  المغرب  13/1/1993  28/12/1995  29/4/1997

  موريتانيا  13/1/1993  9/2/1998  11/3/1998

  اليمـن  8/2/1993  2/10/2000  1/11/2000
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  البنك الدوليمجموعـة 
World Bank Group 
www.worldbank.org 

. تتألف المجموعـة مـن مؤسسـتين إنمـائيتين همـا 1946وبدأ العمل به في  1944تأسس عام 
، باإلضـافة إلـى (IDA)والمؤسسـة الدوليـة للتنميـة  (IBRD)البنك الدولي لإلنشـاء والتعميـر 

والوكالــة الدوليــة لضــمان االســتثمار متعــدد األطــراف  (IFC)ســة التمويــل الدوليــة كــل مــن مؤس
(MIGA)  والمركز الدولي لتسوية لمنازعات االستثمارية(ICSID).  

  ).2012(كوريا الجنوبية) (منذ يوليو   Jim Yong Kim: الرئيس

  الواليات المتحدة. –:  واشنطنالمقـر

  :الهيكل التنظيمي

  مجلس المحافظين:   -أ 
وعادة ما يشغل هذا المنصب تعين كل دولة محافظ ومناوبًا له لتمثيلها في المجلس 

 5وزيرًا للمالية أو للتنمية أو محافظ للبنك المركزي في تلك الدولة. تستمر مدة خدمتهما 
إذا كانت الدولة عضوًا في البنك وأيضًا عضوًا في "مؤسسة  .سنوات قابلة للتجديد

لمؤسسة الدولية للتنمية" يقوم المحافظ المعين ونائبه بمهام التمويل الدولية" أو "ا
المحافظ والمناوب في مجلسي المؤسستين، ويضطلعا أيضًا بتمثيل بلدهم في المجلس 
اإلداري" للمركز الدولي لتسوية المنازعات االستثمارية"، أما محافظو "الوكالة الدولية 

تعيينهم بصورة منفصلة. يعتبر المجلس  لضمان االستثمار متعدد األطراف" ونوابهم فيتم
سنوات قابلة  5الهيئة العليا التخاذ القرار بالبنك يضع سياساته وينتخب رئيسه لمدة 

. يجتمع  لمدة سنتين قابلة للتجديدوأيضًا يقوم بانتخاب المدراء التنفيذيون  للتجديد
  المجلس سنويًا بمشاركة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي.

  التنفيذيون:اء مدر المجلس    - ب 
مــنهم الــدول ذات المســاهمات الكبيــرة فــي البنــك  5ونائبــًا [يعــين  عضــواً  25يتــألف مــن 

 20(فرنسـا، ألمانيــا، اليابــان، الواليــات المتحــدة، بريطانيــا) بينمــا تنتخــب البلــدان األخــرى 
  مديرًا لتمثيلها] ويشرف على عمل البنك.
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  ات المجموعةمؤسس
  لتعميرالبنك الدولي لإلنشاء وا •

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
www.worldbank.org/ibrd 

  .1944تأسس عام 

  .دولة 188 :عدد األعضاء

 :الدول العربية األعضاء
 -الكويـــت -األردن -العـــراق -مصـــر -جيبـــوتي -جمهوريـــة القمـــر -البحـــرين -الجزائـــر

 -اإلمـارات -تـونس -سـوريا -الصـومال -سعوديةال -عمان -المغرب -موريتانيا -لبنان
 قطر. -السودان  -ليبيا -اليمن

  التنمية الدولية مؤسسة  •
International Development Association (IDA) 

www.worldbank.org/ida 

  .1960تأسست عام  

  .دولة 172 :عدد األعضاء

  :األعضاءالعربية الدول 
 -لبنـــان -الكويـــت -األردن -العـــراق -مصـــر -جيبـــوتي -جمهوريـــة القمـــر -الجزائـــر

ـــا ـــا -ليبي  -ســـوريا -الســـودان -الصـــومال -الســـعودية -عمـــان -المغـــرب -موريتاني
  اليمن. -اإلمارات -تونس

  مؤسسة التمويل الدولية •
International Finance Corporation (IFC) 

www.ifc.org 

  .1956تأسست عام 

  .دولة 184 :عضاءعدد األ
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 :الدول العربية األعضاء
 -األردن -الكويــت -العــراق -مصــر -جيبــوتي -جمهوريــة القمــر -البحــرين -الجزائــر
 -ســوريا -الســودان -الســعودية -قطــر -عمــان -المغــرب -موريتانيــا -ليبيــا -لبنــان
 الصومال. -اليمن -اإلمارات -تونس

 ضمان االستثمار متعدد األطراف وكالة •

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
www.miga.org 

  .1988تأسس عام 

 .دولة 178 :عدد األعضاء

  :الدول العربية األعضاء
ـــان -األردن -العـــراق -مصـــر -جيبـــوتي -البحـــرين -الجزائـــر ـــا -الكويـــت -لبن  -ليبي

 -اإلمارات -تونس -سوريا -السودان -السعودية -قطر -عمان -المغرب -موريتانيا
 اليمن.

 

  اريةثملتسوية المنازعات االست الدوليالمركز  •
International Centre for Settlements of Investment Disputes (ICSID) 

www.woldbank.org/icsid 

  .1966تأسس عام 

طرف في اتفاقية "تسوية النزاعات االستثمارية بـين الـدول ومـواطني  دولة 147 :عدد األعضاء
  يمثل كل دولة منهم في " مجلس إدارة " المركز محافظا و نائبا له. الدول األخرى"، و

  :الدول العربية األطراف في االتفاقية
  فلسطين. –العراق  –جيبوتي  –جميع الدول العربية موقعة و مصدقة عليها عدا: ليبيا 
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  قائمة المحافظون العرب ونوابهم في كل من
IBRD- IFC- IDA  

  (نائب).    عبد الحق بجاوي  افظ)(مح  كريم جودي   الجزائر 
  .∗∗∗∗(نائب)    يوسف حمود  (محافظ)  أحمد آل خليفة   البحرين 

  (نائب).    صوفيات ألفين  (محافظ)  عبيد مزتشاي   جمهورية القمر
  (نائب).    عمارة علي  (محافظ)  إلياس دوالة   جيبوتي

  (نائب).    أسامة صالح  (محافظ)  أشرف العربي  مصر
  ____  )(محافظ  رافع العيساوي  العراق
  (نائب).    صالح الخرابشة  (محافظ)  جعفر حسن  األردن

  (نائب).    عبد الوهاب البدر  (محافظ)  مصطفى الشمالي  الكويت 
  (نائب).    نيكوالس نحاس  (محافظ)  محمد صفدي   لبنان
  ـــ  (محافظ)  حسن زقلم  ليبيا

  (نائب).    محمد ولد أحمد  (محافظ)  سيدي ولد طه   موريتانيا
  (نائب).    محمد بوليف  (محافظ)    نزار بركة   المغرب
  ـــ  (محافظ)  درويش البلوشي  عمان
  .*(نائب)    عبد اهللا آل ثان  (محافظ)  يوسف كمال  قطر 

  ـــ    ـــ  الصومال
  (نائب).    فهد المبارك  (محافظ)    إبراهيم العساف  السعودية
  (نائب).    (محافظ)  عبد الرحمن ضيرار  علي عبد الرسول  السودان
  (نائب).    محمد حمدوش  (محافظ)  محمد ظافر  سوريا
  (نائب).    عبداهللا ذكري  (محافظ)  رياض بطيب  تونس

  (نائب).    عبيد الطاير      (محافظ)    حمدان آل مكتوم   اإلمارات
  (نائب).    مختار العباسي   (محافظ)    محمد السعدي  اليمن 

                                           
  .IDAليست عضو في  ∗∗∗∗
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  MIGAقائمة المحافظون العرب ونوابهم في 

  (نائب).    الحق بجاوي (محافظ)  عبد  كريم جودي  الجزائر
  (نائب).    (محافظ)  يوسف حمود  أحمد آل خليفة  البحرين 
  (نائب).    (محافظ)  عمارة علي  إلياس دوالة  جيبوتي 

  (نائب).    (محافظ)  أسامة صالح  أشرف العربي  مصر 
    (محافظ)  ـــ  رافع العيساوي  العراق 
  (نائب).    (محافظ)  صالح الخرابشة   جعفر حسن  األردن 

  (نائب).    (محافظ)  بدر السعد   مصطفى الشمالي  يت الكو 
  (نائب).    (محافظ)  محمد صفدي   نيكوالس نحاس  لبنان 
  (محافظ)  ـــ  حسن زقلم   ليبيا

  (نائب).    (محافظ)  محمد ولد أحمد   سيدي ولد طه  موريتانيا 
  (نائب).    (محافظ)   محمد بوليف  نزار بركة  المغرب 

  ـــ   (محافظ)   درويش البلوشي  عمان
  (نائب).    (محافظ)  عبداهللا آل ثان   يوسف كمال  قطر 

  (نائب).    (محافظ)  فهد المبارك   إبراهيم العساف  السعودية 
  (نائب).    (محافظ)  عبدالرحمن ضيرار  علي عبد الرسول  السودان
  (محافظ)    ـــ  محمد ظافر  سوريا 
  (نائب).    (محافظ)  عبداهللا ذكري  رياض بطيب  تونس 
  (نائب).     عبيد الطاير            ـــ   اإلمارات

  (نائب).    (محافظ)  مختار العباسي  محمد سعيد  اليمن
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  المدراء التنفيذيون العرب ونوابهم في
IBRD- IFC- IDA  

    (مدير)  ـــ  عمر بوقاره  الجزائر
  (نائب).    (مدير)  أيمن القفاص  ميرزا حسن  الكويت

  (نائب).    لتركي(مدير)  إبراهيم ا  محمد آل الشيخ  السعودية
  (نائب).    محمد كياد           ـــ  جيبوتي

  
  

  MIGAالمدراء التنفيذيون العرب ونوابهم في               

  (نائب).    (مدير)  أيمن القفاص  ميرزا حسن  الكويت
  (مدير)   ـــ  عمر بوقارة  الجزائر
  (نائب).    محمد كياد           ـــ  جيبوتي

  (نائب).    إبراهيم التركي (مدير)   محمد الشيخ  السعودية
  
  


