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معلومات استهاللية
 

 ثانيا - اجلمعية العامة وجلاا الرئيسية 
 الدورة الثامنة واخلمسون 

يف الـدورة السـابعة واخلمســـني، وعمــال باملــادة ٣١ املعدلــة 
بــالقرار ٥٠٩/٥٦، انتخبــت اجلمعيــــة العامـــة يف حزيـــران/يونيـــه 

٢٠٠٣ رئيس الدورة الثامنة واخلمسني ونائبيه. 
وعمال باملادة نفسـها، ويف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، انتخبـت 

  اللجان الرئيسية الست أيضا رؤساءها للدورة الثامنة واخلمسني. 
الدورة العادية السابعة واخلمسون   

ـــى  املعلومـات املتعلقـــة باجلمعيـــة العامـة متاحـة إلكترونيـا عل
شبكة اإلنترنت من خــــالل موقـــع األمـم املتحـــدة علـــى الشـبكة: 

 .http://www.un.org/ga

واملعلومــــات املتعلقــــة باجلمعيــــة العامــــة متاحــــة أيضـــا يف 
 العناوين التالية: 

 http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga.htm باالسبانية:
 http://www.un.org/russian/basic/mainorg/gassembl.htm بالروسية:
 http://www.un.org/chinese/aboutun/prinorgs/ga بالصينية:

 http://www.un.org/arabic/ga بالعربية:
 http://www.un.org/french/ga  بالفرنسية:

رئيس اجلمعية العامة 
يتوىل سعادة السيد جوليان ر. هونيت (سانت لوسيا) رئاسـة 

 اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني. 
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 مكتب الرئيس 
يقــع مكتــب رئيــس اجلمعيــة العامــة بالطــابق الثــــاين مببـــىن 
املؤمتــرات بــني قــاعيت الــس االقتصــــادي واالجتمـــاعي وجملـــس 

الوصاية. 
اهلاتف 

الغرفة  الفاكس الفرعي
 C-204 1-212-963-3301 3-7555 مكتب الرئيس
 C-204 1-212-963-3301 3-7555 املتحدث الرمسي  

الترتيبات املتخـذة من األمانة العامة ألغراض دورة اجلمعية العامة 
يتصرف األمني العام بصفتـه هـذه يف كـل جلسـات اجلمعيـة 

العامة. 
وينهــــض وكيــــل األميــــن العــــــام إلدارة اجلمعيــــة العامــــة 
واملؤمترات باملسؤولية العامة عن سري أعمـال األمانـة العامـة املتصلـة 

باجلمعية العامة. 
ـــــة العامــــة والــــس  وينســـق مديـــر شـــعبة شـــؤون اجلمعي
ــــدورة ويديـــر شـــعبة شـــؤون  االقتصــادي واالجتمــاعي أعمــال ال
اجلمعيـــة العامـــة كمــا يضطلــــع باملســؤولية املباشــرة عــــن تقـــدمي 

اخلدمات إىل اجللسات العامة وجلسات مكتب اجلمعية العامة. 
أما املسؤولية احملددة عن أعمال اللجان الرئيسية واللجـان أو 
اهليئات األخرى فيضطلع ا ممثلو األمني العام يف تلك اللجان، أي 
وكالء األمني العام أو غريهم مـن املوظفـني الـواردة أمسـاؤهم أدنـاه 
حتت أمساء اللجـان املعنيـة. وتتـوىل اإلدارات أو املكـاتب املختصـة، 
التابعة لألمانة العامـة، الـتزويد بأمنـاء اللجـان الرئيسـية وغريهـا مـن 

جلان اجلمعية العامة أو هيئاا، الذين ترد أمساؤهم أدناه أيضا. 
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اجلمعية العامة وجلاا الرئيسية

اجللسات العامة للجمعية العامة وجلسات مكتبها 
اهلاتف       

الغرفة الفاكس الفرعي      
وكيل األمني العام 

إلدارة اجلمعية العامة واملؤمترات: 
8196S-2963A-3 8362-3 السيد شني جيان 

ينبغـي إحالـة األسـئلة املتعلقـة بعمـل اجلمعيـة إىل شـعبة اجلمعيــة
العامة والس االقتصادي واالجتماعي. 

املدير 
5305S-2977A-3 0725-3 السيدة مرغريت كيللي 

    kelly@un.org  الربيد اإللكتروين
فرع شؤون اجلمعية العامة 

التنسيق واإلجراءات والشؤون التنظيمية واالنتخابات والترشيحات 3-2332
4230-963 (عام)  رقم الفاكس:

3783-963 (قائمة املتكلمني)  رقم الفاكس:
   الرئيس 

S-2925A 2332-3 السيد إيون بوتنارف 

 botnarv@un.org الربيد اإللكتروين
S-2925C 2335-3 السيدة مارجي كام 

 kam@un.org الربيد اإللكتروين
S-2925B 2333-3 السيدة ماريا اليخاندرو 

 Alejandro@un.org الربيد اإللكتروين
S-2994B 2338-3 السيدة رديكة باداباتشي 

 Padayachi@un.org الربيد اإللكتروين
الترتيبات املتعلقة بقائمة املتكلمني 

S-2940 3783-3 السيدة كارمينسيتا ديزون 

 Dizon@un.org الربيد اإللكتروين
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اهلاتف      
الغرفة الفاكس الفرعي      
معلومات متعلقة بانتخابات وترشيحات اجللسات العامة  

S-2994A 3783-3 السيدة جويس سوالهيان 

Sulahian@un.org الربيد اإللكتروين    
عضوية اللجان الرئيسية 

 S-2925AA   3-4230 السيدة أليشيا سانتوماورو
e-mail: Santomauro@un.org

  
ميكـن االتصـــال مبعظــم املوظفــني املدرجــني أعــاله أثنـــاء

3 انعقاد جلسات اجلمعية العامة على اهلاتف الفرعي 7787/3-7786-
مجيـع املوظفـني الـواردة أمسـاؤهم أعـاله خمتصـون بشــؤون

اجللسات العامة للجمعية العامة وجلسات مكتبها. 
أمــا األســئلة املتصلــة بوثــائق اجلمعيــة العامــة فتوجـــه إىل

موظفي وحدة برجمة ورصد الوثائق على النحو الوارد أدناه. 
وحدة برجمة ورصد الوثائق 

   رقم الفاكس: 963-3696 

  الرئيس 
S-2372A 4244-3 السيد شيونغ ليشيان 

 Xiong@un.org الربيد اإللكتروين
S-2372B 5432-3 السيدة ايسلني سيلفستر 

Sylvestere@un.org الربيد اإللكتروين
S-2372C 5731-3 السيدة ملدريد فرنانديز 

fernandesm@un.org الربيد اإللكتروين
S-2372C 9221-3 السيدة فايكا جاكسون 

 jacksonf@un.org الربيد اإللكتروين
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اهلاتف      
الغرفة الفاكس الفرعي      

S-2372 2348-3 السيدة نيليما سيلفر 

 silvern@un.org الربيد اإللكتروين
وبالنسبة إىل األسئلة املتصلة بغري ذلك من الشؤون، يرجى 

الرجوع إىل املكاتب املختصة املذكورة أدناه. 
اللجان الرئيسية للجمعية العامة 

اللجنة األوىل 
الرئيس: سعادة السيد جارموساريفا (فنلندا) 

وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح 
4066S-3170A-3 1570-3 السيد نوبوياسا آيب 

أمني اللجنة األوىل 
5305S-2977H-3 5595-3 السيد حممد ستار 

أمني هيئة نزع السالح(١) 
5305S-2977G-3 5143-3 السيد تيمور السنية 

جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار 
(اللجنة الرابعة) 

الرئيس: السيد إنريكي ليوديل (أوروغواي) 
وكيل األمني العام لشؤون عمليات حفظ السالم 

9222S-3727B-3 8079-3 السيد جان ماري غيهينو 

وكيل األمني العام لالتصاالت وشؤون اإلعالم 
4361S-1027A-3 6830-3 السيد شاشي ثارور 

وكيل األمني العام للشؤون السياسية 
5065S-3770A-3 5055-3 السيد كريان برندرغاست 

تعمل هيئة نزع السالح يف تعاون وثيق مع اللجنة األوىل وهلا بنود  (١)
مماثلة على جدول أعماهلا تتعلق بقضايا نزع السالح واألمن الدويل. 
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اهلاتف      
الغرفة الفاكس الفرعي      

األمني العام املساعد للشؤون السياسية 
9297S-3327A-3 9606-3 السيد دانيلو تورك 

األمني العام املساعد للشؤون السياسية 
1323S-3570A-3 4049-3 السيد تولياميين كالوموه 

املفــوض العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئـــني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا)، غزة 

 DC2-1265 7899-2255935-3 السيد بيتر هانسن 
One UN Plaza

أمني جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار 
5305S-2977K-53143-3 السيد ساجيني زان 

   اللجنة الثانية 
الرئيس: سعادة السيد افتخار أمحد شودري (بنغالديش) 

وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية 
/1010-3 5958-3 السيد خوسيه أنتونيو أوكامبو

 3-4324

DC2-2320

األمني التنفيذي للجنة االقتصاديـة ألوروبـا، جنيف 
**1500S-3127A-3 6905-3 السيدة برجيتا مشو غنريوفا 

األمني التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك 
**1500S-3127A-3 6905-3 السيد كيم هاك - سو 

الكارييب، سانتياغو األمـني التنفـيذي للجنـة االقتصاديــة ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر
  3-6905 3-1500S-3127A*

األمني التنفيذي للجنـة االقتصادية ألفريقيا، أديس أبابا 
*1500S-3127A-69053-3 السيد ك. ي. أموأكو 

األمني التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، بريوت 
*1500S-3127A-69053-3 السيدة مريفت التالوي 
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املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
7758H-1380-7028326-326السيدة كارول بيالمي 

UNICEF House

املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 
**8019DC2-2500-3 6884-3 السيد جيمس ت. موريس 

Two UN Plaza

املدير التنفيذي ملعهد األمـم املتحدة للتدريب والبحـث (اليونيتـار)،
جنيف 

**0995DC1-0603-3 9683-3 السيــد مارسيــــل اندريــــه بوازار

One UN Plaza

األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)، جنيف 
**0027DC2-1120-43193-3السيد روبنس ريكوبريو 

Two UN Plaza

مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
5778DC1-2128-5791906-906السيد مارك مالوتش براون 

One UN Plaza
 

املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان 
 DN-1901 297-4911 297-5111 السيدة ثريا عبيد
 220 East 42nd Street  

املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، نريويب 
 DC2-0816*   3-7341 3-8138 السيد كالوس تويبفر
 Two UN Plaza

رئيس جامعة األمم املتحدة، طوكيو 
 DC2-1470** 371-9454 3-6345 السيد ج. أ. فان جينكل

 Two UN Plaza
 ___________

مكتب االتصال يف نيويورك.  *
مكتب نيويورك.  **
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ـــذي لربنـــامج األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية  املديــر التنفي
(املوئل) 

3-8721 3-4200 ــــا كـــاجومولو تيباجيوكـــا الســيدة آن
 DC2-0950*

 Two UN Plaza

أمني اللجنة الثانية 
 S-2950C 3-5935 3-4640 السيد خنيل سث  

اللجنة الثالثة 
الرئيس: سعادة السيد مارتن بلنغا إبوتو (الكامريون) 

وكيـل األمني العـام، املديـر العـــام ملكتـب األمـم املتحــدة يف فيينـا، 
ـــــم املتحـــــدة للمراقبـــة الدوليـــة  واملديــر التنفيــــذي لربنامــــج األمـ

للمخدرات 
 DC1-0613***   3-4185 3-5631 السيد انتونيو ماريا كوستا
 One UN Plaza

وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 DC2-2320 3-1010/ 3-5958 السيد خوسيه أنتونيو أوكامبو

 3-4324

وكيــل األميـن العـام للشؤون اإلنسانية وتنسيق اإلغاثـة يف حـاالت 
الطوارئ 

 S-3627A 3-1312/ 3-2738 السيدكيرتو أوشيما
 3-9489

 _______
مكتب االتصال يف نيويورك.  *  

مكتب أمريكا الشمالية.  **
مكتب نيويورك.  ***  




