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معلومات استهاللية
 

 أوال - معلومات استهاللية 
حيتل مقر األمم املتحدة قطعـة أرض يف جزيـرة ماـاتن تربـو 
مساحتهــا علــى ٠٠٠ ٢٨ متر مربع، يف موقـع حيـده مـن اجلنـوب 
الشارع* ٤٢، ومن الشـمال الشـارع ٤٨، ومـن الغـرب جـزء مـن 
اجلادة** األوىل يدعى اآلن �ميــدان األمم املتحدة�، ومن الشـرق 
�إيسـت ريفـر� وطريـق فرانكلـــني د. روزفلــــت. واملوقــــع ملــك 

لألمم املتحدة، وهو إقليم دويل. 
ويتألف املقر من ستة مبان رئيسية متصلة ببعضها هي: مبـىن 
اجلمعيـة العامـة، وهـو يضـم قاعـة اجللسـات العامـة وقاعـة اجتمـــاع 
كبرية أخرى وأربع قاعات اجتماع متوسـطة؛ ومبـىن االجتماعـات 
املستطيل املنخفض املمتد مبوازاة النهر، وهـو يضـم قاعـات اـالس 
وقاعات لالجتماع وصـاالت ومطـاعم؛ وناطحـة السـحاب املؤلفـة 
من ٣٩ طابقا، وهي تضـم مكـاتب األمانـة العامـة؛ ومبـىن املكتبـة؛ 
واحلديقـة الشـمالية؛ واملبـىن امللحـق اجلنـــويب. وتقــع قاعــة اجلمعيـــة 
ـــاع  العامـة وقاعــات اـالس يف الطـابق الثـاين؛ أمـا قاعــات االجتمـ
األخــرى يف كــال املبنيــني فتقــع كلــها يف الطــابق الســـفلي األول. 
وميكن الوصول إىل كل قاعات االجتمـاع وقاعـات اـالس وقاعـة 
اجللسات العامة للجمعية العامة من مدخل الوفود يف مبـىن اجلمعيـة 

العامة. 
وتــأوي مبــان كثــرية جمــاورة للمقــر بعــض مكــاتب األمـــم 
املتحدة مبا فيها املبىن DC1، واملبىن DC2 ودار نيجرييا والكائنة على 
امتــداد الشــارع ٤٤، معــهد األمــم املتحــدة للتدريــــب والبحـــث 
(يونيتار) واملبىن FF ودار أوغنـدا الواقعـني يف الشـارع ٤٥، واملبـىن 

الكوا الكائن على امتداد الشارع ٤٨. 
 

 ___________

 .Street * 
 .Avenue **
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معلومات للوفود 
 الدخول 
يتطلــب اإلذن بدخــول ســيارات الوفــود ووقوفــها يف مقـــر 
األمـم املتحـدة أن حتمـل اللوحـــــات الدبلوماسيـــــة لألمـم املتحـــدة 
(D” plates“)، فضال عـن لصـائق تعريـف للـدورة الثامنـة واخلمسـني 

ــــوف  للجمعيــة العامــة. (ملعرفــة كيفيــة احلصــول علــى لصــائق وق
السيارات، يرجى الرجوع إىل الصفحة ٧٩). 
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 تراخيص الدخول وتذاكر حضور اجللسات 

تصـدر دائـرة املراسـم واالتصـــال الــتراخيص لدخــول األمــم 
املتحـدة ألعضـاء الوفـود الرمسيـة لـــدورات اجلمعيــة العامــة العاديــة 
واالسـتثنائية وجلميـــع االجتماعــات األخــرى املدرجــة يف اجلــدول 
S، اهلــاتف  ـــر (الغرفــة 0201- الزمـين لالجتماعـات الـيت تعقـد يف املق

الفرعي 3-7181).  
ولتفويـض مندوبـني الجتمـاع حمـدد مـــن اجتماعــات األمــم 
املتحدة، يتعني على البعثات الدائمة أو البعثات املراقبة أن تقـدم إىل 
دائرة املراسم االستمارات SG.6 بعد ملئـها بدقـة، وميكـن احلصـول 
علــى تلــك االســتمارات مــن دائــرة املراســــم باللغـــات االســـبانية 
ـــة  واالنكليزيـة والفرنسـية. وتـأخذ البعثـات الدائمـة والبعثـات املراقب
االستمارات بعد املوافقة عليها لتجهيزها يف مكتـب األمـم املتحـدة 
ــــن  لـــتراخيص الدخـــول واهلويـــات. وجيـــب علـــى املندوبـــني الذي
يشــاركون يف أحــد اجتماعــات األمـــم املتحـــدة للمـــرة األوىل أن 
ــهم  حيضـروا شـخصيا إىل مكتـب تراخيـص الدخـول واهلويـات ومع
االستمارات SG.6 لتصويرهم واسـتالم تراخيـص الدخـول. وميكـن 
ملمثلـي البعثـات الدائمـة/البعثـات املراقبـة اســـتالم تراخيــص دخــول 
للمندوبـني الذيـــن ســبق أن أدخلــوا يف النظــام اإللكــتروين ملكتــب 
 SG تراخيص الدخول واهلويـــات وذلك على أساس االستمارات 6.

بعد اعتمادها. 
 (V IP) وتصــدر دائــرة املراســــم تراخيـــص دخـــول خاصـــة
لرؤســاء الدول واحلكومات، ونواب الرؤساء وأفراد األسـر املالكـة 
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املشــاركني يف مؤمتــرات األمــم املتحــدة. وتصــدر للمشـــاركني يف 
مسـتوى نــواب رئيــس وزراء أو الــوزراء تراخيــص خاصــة عليــها 
ــــك مـــع صورتـــني  صــورة فوتوغرافيــة. وينبغــي تقــدمي طلــب لذل
فوتوغرافيتني إىل دائرة املراسم واالتصال يف غضون ٢٤ ساعة قبـل 
 S G.6 إصـدار الـترخيص. وليـس مـن الضـروري مـلء االســـتمارات
فيمـا يتعلـق بفئـات املشـاركني املذكـورة أعـاله. وتصــدر لــألزواج 

تراخيص دخول من نفس النوع. 
ووحدة اعتماد مراسـلي وسـائط اإلعـالم واالتصـال، التابعـة 
لشـعبة األخبـار ووسـائط اإلعـالم يف إدارة شــؤون اإلعـالم (الغرفــة 
S-0250، اهلواتف الفرعيــــــــة 7164-3 و 6934-3 و 6937-3 و 3-3866  

ـــة  و 2393-3 و 2392-3) هــي الــيت تعتمـــد ممثلــي الصحـــف املطبوع
واإللكترونيـة والســـينما والتلفزيــون واملصوريـــن واإلذاعــة وسائـــر 
مؤسسات اإلعالم. وحلضور اجللسات العلنية ميكن خماطبـة مكتـب 

االتصال لوسائط اإلعالم (اهلاتف الفرعي 3353-3، و 3-7756). 
وتصـدر للممثلـني الذيـن تسـميهم املنظمـات غـــري احلكوميــة 
ذات املركــز االستشــاري لــدى الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي 
تراخيـص دخــول مــن خــالل قســـم املنظمــات غيـــر احلكوميــة يف 
D، اهلاتف  C1-1480 إدارة الشؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة (الغرفة

الفرعي 3-3192). 
وتصــدر للممثليــن الذيـن تسميهـم املنظمات غـري احلكوميـة 
املعتمــدة لـدى إدارة شـؤون اإلعـــالم تراخيـص دخـول سـنوية مــن 
خــالل قســم املنظمـــات غيـــر احلكوميــــة التــابع لشــعبة الشــــؤون 
االجتماعية يف إدارة شؤون اإلعـالم (إدارة شـؤون اإلعـالم/ مركـز 
موارد املنظمات غري احلكوميــة، الغرفــة L1B-31، اهلواتف الفرعيـة 

 7234-3 و 7078-3 و 3-7233). 
 األمــن 

تــــزاول دائــــــــرة األمـــــــن والسالمـــــــة التابعـــــــة لألمـــــــم 
 C ــــة 113- املتحــــــدة أعماهلــــــا ٢٤ ساعــــــة يف اليــــوم، مــن الغرفـ

Mostafa.Mohamed
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(اهلـــاتف الفرعـــي 6666-3) الـــيت تقـــع يف الطـــابق الرئيســـي ملبـــىن 
االجتماعـات؛ وباإلضافـة إىل قيـام الدائـرة بتوفـري األمـــن والســالمة 

طوال ساعات النهار والليل يف املقر، فإا: 
تصــدر تراخيـص الدخــول، الـــيت ميكـــن ألعضــاء الوفــود  (أ)
احلصول عليها من الدور األول مببىن اليونيتـار الواقـع عنـد 
تقـــاطع الشـــارع ٤٥ واجلـــــادة األوىل (مدخــــل اجلــــادة 
األوىل)، وذلك ما بني الساعـة ٩/٠٠ والساعـــة ١٣/٠٠ 
ـــداء مــن  ومـا بـني الساعـــة ١٤/٠٠ والسـاعة ١٧/٣٠ ابت
اليوم األول للدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامة حـىت 
ــــا بـــني الســـاعة  عطلتــها يف كــانون األول/ ديســمرب، وم
٩/٠٠ والســـاعة ١٣/٠٠ ومـــا بـــني الساعـــــــة ١٤/٠٠ 
والساعــة ١٧/٠٠ بقيـة السـنة، بعـد احلصــول علـــى إذن 

مــن دائــرة املراسم واالتصال؛ 
ـــــات الرمسيــــة  تتلقـــى املكاملـــات اهلاتفيـــة الرمسيـــة والربقي (ب)
بأنواعـها، ممـا يتطلـب اختـــاذ إجــراء متابعــة بعــد ســاعات 

العمل العادية؛ 
تساعد، يف حاالت الطوارئ، يف االتصال بكبـار موظفـي  (ج)

املنظمة ويف إخطارهم بوقوعها؛ 
تتـوىل مهمـة االتصـال مبمثلـي سـلطات األمـن احملليـة فيمـــا  (د)

يتصل بترتيبات محاية الشخصيات اهلامة؛ 
تتوىل مهمة االتصال بالسلطات احمللية كلما دعت احلاجة  (هـ)
إىل احلصول على املسـاعدة اخلارجيـة الالزمـة يف احلـاالت 

الطارئة (مثل اإلسعاف، املساعدة الطبية، الشرطة)؛ 
ـــيت  تتولـــى شـؤون املفقــودات. وينبغـي، تسـليم األشـياء ال (و)
يعثر عليها، والتماس املفقــودات، مـن الطـابق األول مببـىن 
اليونيتـار (اهلـاتف الفرعـي 7533-3) خـالل سـاعات العمــل 

املعتادة. 
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وختضـع تراخيـــص الدخــول للفحــص عنــد مجيــع املداخــل. 
ويرجى من مجيع املندوبـني تعليـق ترخيـص الدخـول بصـورة مرئيـة 

على ردائهم اخلارجي أثناء وجودهم يف املبىن. 
ـــالغ ذلــك دون  ويف حالـة فقـد ترخيـص الدخـول، ينبغـي إب
S، اهلـاتف الفرعـي  تأخر إىل وحدة اخلدمات اخلاصة (الغرفة 0101-

 .(3-7531

ونود تذكري أعضاء الوفود بعدم ترك حمـافظ أوراقـهم أو أي 
 أشياء مثينة دون رقابة يف قاعات االجتماع. 

 االستعالمات 
 (اهلواتف وأرقام املكاتب) 

ـــــن وحـــــدة االســـتعالمات (اهلـــاتف  ميكــن احلصــول مـــ
الفرعي 7113-3) على املعلومات التالية: 

عناوين الوفود وأرقام هواتفها؛  (أ)
اسم املكتـب أو املوظف الذي ينبغي االتصال بـه لإلجابـة  (ب)

عن االستفسارات ذات الطابع التقين؛ 
ــــر املختلفـــة، ووســـائط  أرقــام مكاتــــب وهواتــف الدوائ (ج)

اإلعالم، ونوادي األمم املتحدة.   
أمـا املعلومـات املتعلقـة بأرقـام مكـاتب وهواتـــف موظفــي 
 .“ األمانــة العامــة فيمكــن احلصــــول عليـــها باالتصـــال بـــالرقم ”0
(للحصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن شـبكة هواتـف املكــاتب 

 املختلفة يف األمم املتحدة، يرجى الرجوع إىل الصفحة ٦٦). 
 مكاتب االستعالمات 

مبىن اجلمعية العامة  �
يف الردهة الكربى (اهلاتف الفرعي 3-7758) 

 (UNDC 1) مبىن شركة التعمري لألمم املتحدة - ١ �
 ( يف ردهة مدخل املكاتب (اهلاتف الفرعي) (3-8998

Mostafa.Mohamed
تﺎﻣﻼﻌﺘﺳﻻا
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تﺎﻣﻼﻌﺘﺳﻻا ﺐﺗﺎﻜﻣ  



6

معلومات للوفود 

 (UNDC 2) مبىن شركة التعمري لألمم املتحدة - ٢ �
يف ردهة مدخل املكاتب (اهلاتف الفرعي 3-4989) 

دار اليونيسيف  �
يف ردهة مدخل املكاتب (الرقم اهلاتفي 326-7524)   

ـــها برنــامج اجللســات  ولوحـات اإلعـالن الـيت يعـرض علي
مثبتــة يف أول مدخــل الوفــود يف الطــابق األول مــن مبــىن اجلمعيــة 
ــة  العامـة، ويف الطـابق السـفلي األول الواقـع بـني مبـىن اجلمعيـة العام

 ومبىن االجتماعات. 
 اخلدمات الطبية 

ـــة بتقــدمي املســاعدة الطبيــة يف  تقـوم شـعبة اخلدمـات الطبي
احلـاالت الطارئـــة ألعضــاء الوفــود وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية 

املعتمدين لدى األمم املتحدة.  
وتوجد العيادات الطبية يف املواقع التالية: 

املوقع 
مبنــى األمانـة العامة  - ١

الغرفـة S-0535، اهلاتف الفرعي 3-7090. 
  DC1 املبنــى - ٢

الغرفــــــــة DC1-1190، اهلاتف الفرعي 3-8990. 
دار اليونيسيــف  - ٣

الغرفـة H-0545، اهلاتــــــف الفرعي 5-7541. 
املواعيد 

مبىن األمانة العامة  - ١
العيـادة الطبيـة مفتوحـة يف أيـام العمـل مـن الســاعة ٨/٣٠ 
إىل الساعة ١٨/٠٠. وخدمات األطباء متاحة من السـاعة 

٩/٠٠ لغاية الساعة ١٧/٠٠. 
 DC1 املبىن - ٢

العيـادة الطبيـة مفتوحـة يف أيـام العمـل مـن الســاعة ٩/٣٠ 
إىل الساعة ١٧/٣٠. 

Mostafa.Mohamed
ﺔﻴﺒﻄﻟا تﺎﻣﺪﳋا  
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دار اليونيسيف  - ٣
العيـادة الطبيـة مفتوحـة يف أيـام العمـل مـن الســاعة ٩/٠٠ 

إىل الساعة ١٧/٠٠. 
وأثنــــاء اجلمعيــــة العامــــــة (أيلـــــول/ســـــبتمرب إىل كـــــانون 
األول/ديسـمرب) تفتـح العيـادة الطبيـة يف األمانـة العامـة علـى النحـــو 

التايل: 
االثنني إىل اجلمعة: من الساعة ٨/٣٠ إىل الساعة ٢٣/٣٠. 

السبت: من الساعة ١١/٠٠ إىل الساعة ١٩/٠٠. 
األحد: مغلقة. 

ويف حاالت الطوارئ أثناء وخارج ساعات العمل املعتادة: 
 3 يطلب أمن األمم املتحدة على اهلاتف الفرعـي 7777- -

يف حالة التواجد يف مبىن األمانة العامة؛ 
أو يطلـب الرقـم ٩١١ إذا كنـت يف مبـىن آخـــر لألمــم  -

املتحدة. 
وهناك طبيب تابع لألمم املتحدة قيـد االسـتدعاء دائمـا أثنـاء 
عطالت اية األسـبوع والعطـالت الرمسيـة إلسـداء املشـورة بشـأن 
حاالت اإلجالء ألسباب طبيـة مـن مراكـز العمـل امليدانيـة. وميكـن 
االتصال بالطبيب املناوب عن طريق طلب أمن األمم املتحـدة علـى 

 اهلاتف الفرعي 3-6666. 
 التسهيالت اخلاصة باملعوقني 

التسهيالت املتاحة يف مناطق االجتماعات هي كما يلي: 
توجد مرافق دورة ميـاه ميسـرة االسـتعمال بالطـابق السـفلي 
األول مببىن اجلمعية العامة يف منطقة البهو العام ويف �الوصلة� اليت 
تصل مبىن اجلمعية العامـة مببـىن املؤمتـرات بالطـابق السـفلي الثـالث. 
كما ميكن استخدام دورة املياه الواقعة خلف قاعة اجلمعية العامة. 

دورات املياه املوجودة بالطابق الثـاين مببـىن املؤمتـرات ميسـرة 
االستعمال للمعوقني. 

Mostafa.Mohamed
ﲔﻗﻮﻌﳌﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋا تﻼﻴﻬﺴﺘﻟا  
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وهنـاك مـن يقومـــون بتشــغيل املصــاعد املوصلــة إىل الطــابق 
األول وما فوقه مببىن املؤمترات ومبىن اجلمعية العامة. 

ويوجد مبدخل الزوار عند التقاء الشارع ٤٦ واجلادة األوىل 
منحدر يتيح الوصول إىل مبىن اجلمعية العامة وإىل احلدائق. 

وتوجــد وحــدات ألجــهزة الصــرف اآليل للنقــود، ميســــرة 
االستعمال للمعوقــني، يف الطـرف اجلنـويب للممـر الرئيسـي بالطـابق 

األول مببىن املؤمترات. 
وخصصــت ممــرات منحــدرة خاصــة للدخــول إىل قاعــــات 

 املؤمترات عند اللزوم. 
 دائرة املراسم واالتصال 

دائرة املراسم واالتصـال جـزء مـن املكتـب التنفيـذي لألمـني 
العام لألمم املتحدة وهي تقدم اخلدمات التالية: 

ـــدول/احلكومــات  إعـداد الـربامج وتنسـيق زيـارات رؤسـاء ال (أ)
والوزراء وغريهم من كبار املسؤولني إىل املقـر خـالل السـنة 

فضال عن برنامج قرينام؛ 
إصدار تراخيص دخــول كبـار الشـخصيات لرؤسـاء الـدول/  (ب)
احلكومات والوزراء وغريهم مـن كبـار املسـؤولني وقرينـام 
ـــــار  واإلذن بــــإصدار تراخيــــص الدخــــول إىل مرافقــــي كب
الشــخصيات وإىل مجيــع منــدويب الــدول األعضــاء/املراقبــــة 
ـــــة والوكــــاالت املتخصصــــة  واملنظمـــات احلكوميـــة الدولي
واألعضـاء املنتسـبني باللجـــان اإلقليميــة فيمــا عــدا العــاملني 

بوسائط اإلعالم وأفراد األمن؛ 
اعتمــاد أعضــاء الوفــود إىل الــدورات العاديــة واالســــتثنائية  (ج)
والـــدورات االســـتثنائية الطارئـــة للجمعيـــة العامـــة وســــائر 
االجتماعـات األخـرى لألمـم املتحـــدة املقــررة واملخصصــة، 

املعقودة يف املقر؛ 
إعداد وتنسيق أنشطة املراسم لألمني العام مبا يف ذلـك تقـدمي  (د)
وثـائق التفويـض واالجتماعـات الثنائيـة واملتعـددة األطــراف، 

Mostafa.Mohamed
لﺎﺼﺗﻻاو ﻢﺳاﺮﳌا ةﺮﺋاد  
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ومرافقـة األمـني العـــام يف بعــض ســفرياته الرمسيــة اخلارجيــة 
وتغطية املراسم ألنشطته يف الفعاليات الدولية الكربى؛ 

تزويــد التغطيــة باملراســم لألنشــطة واالجتماعــــات الرفيعـــة  (هـ)
املستوى لنائب األمني العام؛ 

تنظيم حفالت االستقبال على الغذاء/العشاء الرمسية وغريهـا  (و)
من املناسبات االجتماعية اليت يستضيفها األمني العـام وتلـك 

اليت تستضيفها عقيلة األمني العام للزوجات؛ 
إعــداد وتنســيق املناســبات اخلاصـــة واالحتفـــاالت الرمسيـــة  (ز)
املعقــودة بــاملقر مثــل انضمــام دول أعضــاء جديــدة ورفــــع 
األعالم وتوقيع املعاهدات وإزاحة الستار عــن اهلدايـا الرمسيـة 

املقدمة إىل األمم املتحدة؛ 
إعـداد قوائـم شـاملة باملنشـورات للوفـود الـيت حتضــر دورات  (ح)

اجلمعية العامة؛ 
البت يف طلبات املوظفني الدبلوماسيني للحصول على املزايـا  (ط)
واحلصانات وتسهيل تسوية أوضاع التأشريات اخلاصة م؛ 
التخويــل بــإصدار لصــائق إيقــاف الســيارات الــيت ميتلكـــها  (ي)
املوظفــون الدبلوماســيني ويف ظــروف اســــتثنائية الســـيارات 

املستأجرة؛ 
ـــــود مــــن أجــــل  إصـــدار تراخيـــص املراســـم ألعضـــاء الوف (ك)
االجتماعـات الثنائيـة مـع كبـار مسـؤويل املنظمـــة ولضيــوف 
املوظفني الدبلوماسيني بالبعثات الدائمة/املراقبة أو املسـؤولني 

الذين يزورون املقر بناء على الطلب لفترات قصرية؛ 
تقدمي التوجيه وإسداء املشورة بشأن استخدام مراسـم األمـم  (ل)
املتحـدة وممارســـاا والعــرف الدبلوماســي ونظــام األســبقية 

واستعمال علم األمم املتحدة.    
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اهلاتف 
الغرفة   الفرعي

رئيس املراسم 
 S-0201A 3-717D  السيدة أميناتا جريمكوي

نائب رئيس املراسم  أوال -
 S-0201B 3-7177  السيد إيغور ل. نوفيتشنكو

مجهورية مولدوفا االحتاد الروسي 
جنوب أفريقيا إثيوبيا 

رومانيا أذربيجان 
زامبيا أرمينيا 
سان مارينو إريتريا 

سلوفاكيا أوزبكستان 
سلوفينيا أوغندا 

صربيا واجلبل األسود أوكرانيا 
طاجيكستان إيران (مجهورية – اإلسالمية) 

العراق بلغاريا 
غانا بولندا 

فييت نام بيالروس 
قريغيزستان تركمانستان 

كازاخستان تركيا 
مايل ترينيداد وتوباغو 

املغرب تونس 
منغوليا جزر مارشال 

نيوزيلندا اجلماهريية العربية الليبية 
هنغاريا اجلمهورية التشيكية 

اليمن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
يوغوسالفيا مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

 محهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
 
 

Mostafa.Mohamed
ﻢﺳاﺮﳌا ﺲﻴﺋر ﺐﺋﺎﻧ - ﻻوأ
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املراقبون: 
االحتاد الربملاين الدويل 

فلسطني 
رابطة الدول املستقلة 

السلطة الدولية لقاع البحار 
املعهد الدويل لتطوير القانون 

منظمة التعاون االقتصادي 
منظمة التعاون االقتصادي ملنطقة البحر األسود 

ــــــدان الناطقـــــة باللغـــــة الفرنســـــية  املنظمــــة الدوليــــة للبل
(الفرنكوفونية) 

اهلاتف 
الغرفة  الفرعي

مساعد رئيس املراسم  ثانيا -
 S-0201M 3-7179 السيد باولوز ت. بيتر

سرياليون إسرائيل 
عمان أفغانستان 

الفلبني أملانيا 
فيجي اإلمارات العربية املتحدة 

قطر إندونيسيا 
الكويت إيطاليا  
ليتوانيا آيسلندا 

ليسوتو بنغالديش 
ماليزيا بوتان 

اململكة املتحدة لربيطانيـــــــا تيمور - ليشيت 
العظمى وأيرلندا الشمالية جامايكا 

موريشيوس جزر البهاما 
ميامنار اجلمهورية العربية السورية 

ميكرونيزيا مجهورية ترتانيا املتحدة 
النمسا مجهورية كوريا 

نيبال جورجيا 
نيجرييا زمبابوي 
اهلند سوازيلند 
اليابان سورينام 
اليونان السويد 

Mostafa.Mohamed
:نﻮﺒﻗاﺮﳌا

Mostafa.Mohamed
ﻢﺳاﺮﳌا ﺲﻴﺋر ﺪﻋﺎﺴﻣ - ﺎﻴﻧﺎﺛ
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املراقبون: 
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر 

جامعة الدول العربية 
الكرسي الرسويل 

جلنة الصليب األمحر الدولية 
جملس التعاون اجلمركي 

احملكمة الدولية لقانون البحار 
مصرف التنمية اآلسيوي 

منتدى جزر احمليط اهلادئ   
 S-0201O 3-7180   ألف – السيدة ميشيل فاطمة ألزوما

غينيا األردن 
فرنسا البحرين 
كرواتيا بلجيكا 

كمبوديا بليز 
كوت ديفوار بنن 

الكونغو بوتسوانا 
لبنان بوركينا فاسو 

لكسمربغ بوروندي 
ليختنشتاين تشاد 

مدغشقر اجلزائر 
مصر مجهورية أفريقيا الوسطى 

ملديف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
موريتانيا جيبويت 

موزامبيق الرأس األخضر 
موناكو رواندا 

ناميبيا السنغال 
النيجر الصومال 

الواليات املتحدة األمريكية غابون 
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املراقبون 
اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 

مجاعة الدول الساحلية - الصحراوية 
شركاء يف السكان والتنمية 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
منظمة الشرطة اجلنائية الدولية (اإلنتربول) 

منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة 
منظمة املؤمتر اإلسالمي 

املنظمة اهليدروغرافية الدولية   
اهلاتف 

الغرفة  الفرعي  
 S-0201C 3-7178 السيدة أملودينا دي أميلري باء -   

سانت فنسنت وجزر غرينادين األرجنتني 
السلفادور اسبانيا  

سويسرا إكوادور 
شيلي ألبانيا 

غواتيماال أندورا 
غينيا االستوائية أوروغواي 
الفلبني باراغواي 
فرتويال باكستان 

قربص باالو 
كوبا بنما 

كوستاريكا بوليفيا 
كولومبيا بريو 

كرييبايت توغو 
املكسيك توفالو 
ناورو تونغا 

نيكاراغوا اجلمهورية الدومينيكية 
هاييت دومينيكا 

هندوراس ساموا    
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املراقبون 
برملان أمريكا الالتينية 

اجلماعة األوروبية 
مجاعة دول األنديز 
اجلماعة الكاريبية 

رابطة دول منطقة البحر الكارييب 
مصرف التنمية للبلدان األمريكية 

جملس أوروبا 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 

منظمة الدول األمريكية 
املنظمة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
منظومة التكامل يف أمريكا الوسطى 

وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية 
  ومنطقة البحر الكارييب 

اهلاتف 
الغرفة  الفرعي  

 S-02010 3-5941  جيم – السيدة يل سياوي
سان تومي وبرينسييب استراليا 
سانت كيتس ونيفيس إستونيا 

سانت لوسيا أنتيغوا وبربودا 
سري النكا أنغوال 
سنغافورة أيرلندا 

السودان بابوا غينيا اجلديدة 
سيشيل الربازيل 

الصني بربادوس 
غامبيا الربتغال 

غرينادا بروين دار السالم 
غيانا البوسنة واهلرسك 

غينيا - بيساو  جزر القمر 
فانواتو جزر سليمان 

فنلندا الدامنرك 
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مالطة الكامريون 
مالوي كندا 
اململكة العربية السعودية كينيا 
النرويج التفيا 
هولندا ليربيا    

 املراقبون 
االحتاد األفريقي 

االحتاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية 
أمانة الكومنولث 

مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية 
املركز الدويل لوضع سياسة اهلجرة 

ـــة  املنظمــة االستشــارية القانونيــة اآلســيوية األفريقيــة جمموع
   دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ 

مصرف التنمية األفريقي 
املنظمة الدولية للهجرة 
اهليئة الدائمة للتحكيم    

قائمة البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة 
تنشر دائرة املراسم واالتصـال مرتـني يف السـنة كتيبـا عنوانـه 
�البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة (الكتاب األزرق)� ويتضمـن 
ـــدول  هـذا الكتيـب قائمـة بأمسـاء املوظفـني الدبلوماسـيني التـابعني لل
األعضـاء والـــدول غــري األعضــاء، وموظفــي املنظمــات احلكوميــة 
الدوليـة املعتمـدة لـدى األمـم املتحـدة بوصفـــهم مراقبــني وموظفــي 
مكـاتب االتصـال التابعـة للوكـاالت املتخصصـة فضـال عـن أعضــاء 

اهليئات الرئيسية التابعة لألمم املتحدة. 
وتصدر كل أسبوع إضافة للكتاب األزرق تتضمن تسـجيال 
جلميع التنقالت املؤقتة للموظفني وما جيد من تغيـريات يف العنـاوين 
وأرقام اهلاتف/الفاكس، واألعياد الوطنية وغريها من املعلومات�. 

Mostafa.Mohamed
ﺔﻤﺋﺎﻗ

Mostafa.Mohamed
تﺎﺜﻌﺒﻟا

Mostafa.Mohamed
ﺔﻤﺋاﺪﻟا

Mostafa.Mohamed
ىﺪﻟ

Mostafa.Mohamed
ﻢﻣﻷا

Mostafa.Mohamed
ةﺪﺤﺘﳌا
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معلومات للوفود 

 وثائق التفويض 
يطلـب تقـدمي وثـائق تفويـض مـن ممثلـي الـــدول األعضــاء يف 
ـــاعي  اجلمعيـة العامــة وجملــس األمــن والــس االقتصـادي واالجتم
وجملـس الوصايـة. وفيمـا خيـص دورات اجلمعيـــة العامــة، ينبغــي أن 
تقدم إىل األمني العام قبل افتتاح الـدورة مبـدة ال تقـل عـن أسـبوع، 
وعن طريـق أميـن جلنة وثائـق التفـويض، مكتـب الشـؤون القانونيـة 
 ،(S-0201 الغرفــة) أو دائــرة املراســم واالتصــال (S-3420A الغرفــة)
وثـائق التفويـض (الصـادرة مـن رئيـــس الدولــة أو احلكومــة أو مــن 

وزير اخلارجية).   
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