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  ثالثا - خدمات املؤمترات 
خدمات االجتماعات 

تتـــوىل إدارة اجلمعيـــة العامـــة واملؤمتـــرات مســـؤولية توفـــري 
اخلدمـات الالزمــة لالجتماعــات، مبـــا يف ذلــك الترمجــة الشــفوية، 
وتدويـــن حماضـــر اجللســات، وحتريــر الوثـائق وترمجتـــها ونســخها 

وتوزيعها. 
وميكـن أن توجـــه أي استفســارات عامــة تتصــل باخلدمــات 
S- الالزمـة لالجتماعـات إىل قســـــــــم مراقبـة االجتماعـات (الغرفــة
1537، اهلاتف الفرعي 6540-3). أما االستفسارات املتصلـة بالوثـائق 

S، اهلاتف الفرعـي  فتوجــــــــه إىل قسم مراقبة الوثائق (الغرفة 1552-
 .(3-6579 
 برنامج اجللسات 

تعـد وحـدة خدمـة االجتماعـات، يوميـــا، برنــامج جلســات 
اليـوم التـايل. وينشـر هـذا الربنـامج يف �اليوميـة�، مـع ذكـر القاعــة 
الـيت تعقـد فيـها كـل جلسـة وسـائر املعلومـات املتصلـة باجللســـات. 
وميكـن توجيـه االستفسـارات املتعلقـة جبـدول اجللسـات إىل وحـــدة 

 خدمة االجتماعات (اهلاتف الفرعي 3-7348). 
مدة اجللسات 

يف العادة، تعقد اجللسات الصباحية من السـاعة ١٠/٠٠ إىل 
ــــاعة ١٥/٠٠ إىل  الســاعة ١٣/٠٠، واجللســـات املســائية مــن الس

الساعة ١٨/٠٠. 
ونظرا إىل كثرة الطلب على عقـد اجللسـات ولكـون املرافـق 
املتاحة لعقدها حمدودة، من الضروري بـدء اجللسات يف مواعيدهــا 
وااللتزام إىل أقصى حد باملواعيـد احملددة أعاله مما يتعني معـه حـث 
املندوبـــني علـــى حضـــور اجللســـات يف موعدهـــا املقــــرر. ومــــن 
املستصوب أيضا حتديد مواعيد انعقاد اجللسات ذات الصلـة حبيـث 



29

خدمات املؤمترات

ـــات املتاحــة.  تكـون متتاليـة لالسـتفادة إىل أقصـى درجـة مـن اخلدم
وتيسـريا لالنتقـال مـن جلسـة إىل أخـرى ينبغـــي علــى أي حــال أن 

يكون هناك فاصل قصري بني االجتماعات غري ذات الصلة. 
أمــا جلســات اموعــات اإلقليميــة واموعــات الرئيســــية 
األخــرى للــدول األعضــاء وغريهــا مــــن اجللســـات غـــري الرمسيـــة 
فـال ميكـن التكفـل بـأمر عقدهـــا إال إذا تيســرت هلــا خدمــات مــن 
النوع املخصص، أصـال، جللسـات اهليئـات املنشـأة مبوجـب امليثـاق 

أو اهليئات املكلفة.   
 استخدام املعدات اإللكترونية لألمم املتحدة 

ـــات االجتماعــات املــزودة بنظــم  جتـدر مراعـاة الدقـة يف قاع
مسعية للترمجة الشفوية، لدى اسـتخدام مكـربات الصـوت ومفـاتيح 
اختيــار القنــوات ومفــاتيح التصويــت والســماعات نظــرا لكوــــا 
أجـهزة حساسـة. ويرجـى مـن املندوبـــني وغــريهم مــن املشــاركني 
أال يضعوا املياه أو غري ذلك من السوائل على الطاوالت خشـية أن 
ينســكب منـــها كميـــات ميكـــن أن تصـــل إىل هـــذه األجـــهزة أو 

 ما سواها من املعدات اإللكترونية فتسبب أعطاال جسيمة. 
 ترتيبات اجللوس 

اختيـــر وفـــد مـالوي بالقرعـة ليحتـل املقعـد األول يف قاعـــة 
اجلمعية العامة أثناء الدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامـة. ولـذا 
سـيجلس وفـد مـالوي يف الصـف األول يف أقصـى اليسـار (جــانب 
األمـني العـام مـن املنصـة). وجتلـس وفـود الـدول األعضـاء األخــرى 
تباعا حسب حـروف األجبديـة االنكليزيـة، وفـق املمارسـة املعتـادة. 

ويتبع ترتيب اجللوس نفسه يف اللجان الرئيسية. 
ومثـة نسـخ مـن خمطـط ترتيـب اجللـوس يف القاعـــة، موجــودة 
S، اهلـاتف الفرعـي  -B1-02 يف وحدة خدمات االجتماعات (الغرفـة

 .(3-7348



30

معلومات للوفود 

ويرجى من أعضاء الوفود تذكر عدم أخذ صور فوتوغرافيـة 
يف قاعـة اجلمعيـة العامـة واالمتنـاع عـــن قبــول أيــة مكاملــات علــى 

 هواتفهم احملمولة لدى اجللوس إىل طاولة الوفد. 
 يومية األمم املتحدة 

تصـــدر �يوميـــة األمـم املتحـدة� كـل يـوم مـن أيـام العمـــل 
بــاللغتني االنكليزيــة والفرنســية. إال أــا تصــدر باللغــات الرمسيـــة 
ـــبانية واالنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة  السـت وهـي االس
والفرنسية خالل انعقاد اجلمعية العامة. كما أن اليومية متاحة علـى 

موقع األمم املتحدة يف شبكة اإلنترنت، وهي تتضمن ما يلي: 
برنامج اجللسات؛  (أ)

جدول أعمال كل جلسة؛  (ب)
موجز وقائع اجللسات؛  (ج)

إعالنات؛  (د)
قائمة يومية بالوثائق الصادرة باملقر.  (هـ)

ويقع مكتب �اليومية� فــي الغرفـة S-2370. وميكـن توجيـه 
أي استفســـارات يف هذا الشـأن مـن السـاعة ١٦/٣٠ فصـاعدا إىل 

 اهلاتف الفرعي 3-3888. 
 الترمجة الشفوية 

تترجم البيانات اليت تلقى بأي لغة من اللغات الرمسية السـت 
للجمعية العامة ترمجة شفوية إىل سائر هذه اللغات من أجل كفالـة 
جودة الترمجة الشـفوية للكلمـات اخلطيـة. مـن الضـروري أن تقـدم 
الوفود للمترمجني الشفويني نسخا من كلماا وأن تتحدث بسرعة 
ميكن الترمجة الشفوية منها. وجيوز ألي ممثـل أيضـا، وفقـا ألحكـام 
املادة ٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامـة، أن يـديل ببيـان بلغـة 
ليست من اللغات الرمسية. لكن على الوفـد املعـين، يف هـذه احلالـة، 
إمـا أن حيضـر مترمجـا شـــفويا وإمــا أن يقــدم نصــا للبيــان مكتوبــا 
بــإحدى هــذه اللغــات. وعندئــذ يتــــوىل مـــترمجو األمـــم املتحـــدة 
الشفويون ترمجة البيان شفويا إلـى سائـر اللغات الرمسيــة باالستنــاد 
إىل نص الترمجة الشفوية أو النص املكتوب؛ وتعتـرب األمانــة العامــة 
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ذلـك هـو النــص الرمسـي للكلمـة. بيـد أنــه ينبغــي للوفــد املعــين أن 
يبعـث ملـترجم األمـم املتحـدة الشـفوي شـــخصا يعــرف اللغــة الــيت 
سيلقي ا البيـان واللغـة الرمسيـة الـيت ترجـم إليـها، لتوجيـه املـترجم 
الشـفوي أثنـاء إلقـاء النـص بكاملـه ولضمـــان الــتزامن بــني املتكلــم 

 واملترجم الشفوي. 
 الترمجات املكتوبة للبيانات اليت يدىل ا باللغات الرمسية 

إذا قدمـت نصـوص مكتوبـة بـأكثر مـن واحـدة مـــن اللغــات 
الرمسيـة، يتعـني علـى الوفـود أن تبيـن بوضـــوح أي نــص مــن هــذه 
النصوص ينبغي اعتباره النص الرمسي. وعندمـا تقـدم الوفـود ترمجـة 
مكتوبـة لبياناـا، ينبغـي هلـا أن تذكـر يف الصفحـة األوىل مـن ذلــك 
النـص مـا إذا كــان ينبغـــي �قراءتــه حرفيــا� أو �مقارنتــه بالبيــان 

املدىل به�. 
وإذا رغبــت الوفــود يف أن تقــرأ ترمجاــا حرفيــــا، يضعـــف 
احتمال أن يظهر يف الترمجة الشـفوية أي خـروج علـى النـص يبـدر 

من املتكلم مبا يف ذلك اإلغفاالت واإلضافات. 
وإذا رأت الوفـود أن املتكلـم بامسـها قـد خيـرج علـــى النــص، 
فإنه يتعني عليها أن ختتار �مطابقة النص الرمسي على النـص املـدىل 
به�، وعندئذ يقوم املترجم الشفوي مبتابعة املتكلـم وليـس الترمجـة. 
وينبغـي للوفـود، يف هـذه احلالـة، أن تكـون علـى علـم بـأن الترمجـــة 
الشـفوية الـــيت يســمعها احلــاضرون لــن تكــون بــالضرورة منــاظرة 
للترمجــة الــيت قــد تكــون الوفــود وزعتــها علــى احلــاضرين وعلــى 

الصحافة قبل اإلدالء بالبيان أو خالله. 
وينبغي للممثلني الذين يريدون الكالم يف قاعـات االجتمـاع 
أن يضعوا يف اعتبارهم أن امليكروفــون املوضــوع أمــام كـل منهــم 
ال يعمل إال مىت دعـا الرئيـس املمثـل إىل الكـالم. كمـا ينبغـي هلـم، 
تيسريا لتسجيل كلمام وترمجتها شـفويا علـى أفضـل الوجـوه، أن 
يتكلمـوا يف اجتـاه امليكروفـون مباشـرة وبوضـوح، وال ســـيما لــدى 
قراءم األرقام أو االقتباسات أو النصوص التقنية الشديدة التعقيد، 
أو لـدى قـراءة بيانـام مـن نـص معـد سـلفا (انظـر أيضـــا الصفحــة 
٣٣). وينبغي أيضا تفادي إحداث أصوات دخيلة مثـل النقـر علـى 
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امليكروفون للتأكد من أنه صاحل للعمل، أو طي الصفحات أو الـرد 
على مكاملات اهلاتف النقال. 

وإذا كانت الوفود قد أخذت على حنـو مـتزايد تعطـي إطـارا 
زمنيا إللقاء بياناا، فإن املرجو من أعضاء الوفـود التكلـم بالسـرعة 
العاديـة* يف مجيـع األوقـات لتمكـني املـترمجني الشـفويني مـن ترمجــة 
بيانام ترمجة دقيقة. ذلك أنه عندما تلقـى البيانـات بـأقصى سـرعة 
ممكنـة للتقيـد بـاحلدود الزمنيـة فـإن ذلـك يؤثـر علـى جـودة الترمجــة 

 الشفوية. 
حماضر اجللسات 

تدون حماضر للجلسات العامـة للـهيئات الرئيسـية وجللسـات 
اللجان الرئيسية للجمعيـة العامـة، كمـا تـدون علـى أسـاس انتقـائي 
ـــاضر جللســات بعــض اهليئــات األخــرى. وتكــون هــذه  حمـدود حم
احملـاضر إمـا حرفيـة (PVs) وإمـــا موجــزة (SRs). وتتــوىل إعدادهــا 
األمانة العامة، وهي خاضعة للتصويب من الوفود. ولكـن ال ميكـن 
قبول التصويبات اليت تضيف إىل معىن البيـان كمـا أديل بـه فعـال أو 

تغير منه شيئا. 
واحملـاضر احلرفيـة تنقـل وقـائع اجللسـات كاملـة، ويعتمـــد يف 

تدوينها بغري لغة الكالم األصلية على الترمجة الشفوية. 
ــــوب  ويرجــى أن تعلــم الوفــود أن أي جــزء مــن بيــان مكت

ال يتلى يف اجللسة فعال لن يظهر ضمن حمضر تلك اجللسة. 
أما احملاضر املوجزة فتنقل وقـائع اجللسـات يف صيـغ مقتضبـة 
ـــة تكلــم فيــها متكلــم  خمتصـرة. وال يتوخـى فيـها ذكـر كـل مداخل

وال إيراد البيانات بنصها. 
وتوفـري احملـاضر املكتوبـة (حرفيـة أو موجـــزة) هليئــات األمــم 
املتحدة منظم مبوجب عدد من املقررات اليت اختذا اجلمعية العامـة 

وغريها من اهليئات الرئيسية. 
ـــــــــــــــ 

على سبيل املثال، السرعة العادية للتكلم باللغة اإلنكليزية تـتراوح مـن  *
١٠٠ إىل ١٢٠ كلمة يف الدقيقة. 
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وباإلضافـة إىل ذلـك، تسـجل وقـائع اجللسـات علـى أشـــرطة 
 صوتية ميكن ملن شاء أن يرجع إليها (انظر الصفحة ٧٣). 

 تصويب حماضر اجللسات 
إذا أراد أحد الوفود إجراء تصويبات على حماضر اجللسـات، 
فينبغـي أن حتمـل توقيـع أحـد أعضائـــه املخوليـــن بذلـك وإرســاهلا، 
 C hief, Verbatim إلــى اجلهـة التاليـة: بالنسبـة للمحاضـر احلرفيـة إىل
Reporting Service, room C-154A؛ وبالنسبة للمحاضر املوجزة إلــــى 

 Chief, Official Records Editing Section, room DC2-0766, Two United

 .Nations Plaza

وجيب بيان التصويبات املطلوبـة إمـا بإيرادهـا يف مذكـرة، أو 
بإدراجها يف نسخة مــن احملضـر، أو بكـال األمريـن. ويف حالـة عـدم 
إرسـال املذكـرة، جيـب أن حتمـل الصفحـة األوىل مـن احملضـر الــذي 
أدرجت فيه التصويبات توقيع موظف خمول من موظفي الوفـد ذي 

الصلة، مع بيان منصبه. 
ـــد ذي  وإذا أجريـت التصويبـات خبـط اليـد، فـريجى مـن الوف
الصلة أن حيرص على كتابتها خبط واضـح وحتديـد مكـان إدراجـها 

 يف احملضر بكل دقة. 
   ألف - احملاضر احلرفية 

ـــا يقــع مــن  يقتصـر تصويـب احملاضــر احلرفيـة (PVs) علـى م
خطـأ أو إغفـال يف إيـراد البيانـات كمـا أديل ـا بـالفعل، أي باللغــة 
األصليـة. وحـني يقـدم طلـب إلجــــراء تصويــب، يدقــق التصويــب 

 املطلوب بالرجوع إىل التسجيل الصويت للكلمة املعنية. 
    باء - احملاضر املوجزة 

ال جيــوز يف تصويبــات احملــــاضر املوجـــزة (SRs) أن يكـــون 
األسلوب هو موضوع التصويب، وال جيـوز أيضـا إدخـال زيـادات 

مطولة ختل بالتوازن العام للمحضر. 
كذلك ال جيوز تقدمي نص البيان بدال من تقدمي تصويبات. 
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إصدار التصويبات 
ال يعاد إصدار الصيغة املصوبة حملاضر هيئـات األمـم املتحـدة 
إال يف حاالت معينة. وتشمل هذه احلاالت حماضر جلســات جملـس 
األمــــن، وحمــــــاضر اجللســـــات العامـــــة للمجلـــــس االقتصـــــادي 
واالجتماعي. أما بالنسبة إىل اهليئات األخرى، ومـن بينـها اجلمعيـة 
العامـة وجلاـا الرئيســـية، فــإن احملــاضر تصــدر يف صورــا األوليــة 
ــــات املعتمــدة يف وثيقـــة تصويـــب واحــدة  فقـط، مث جتمـع التصويب
تصـدر بصـورة دوريـة. وال يسـمح بـإصدار التصويـب فـــورا إال يف 
حال وقوع أخطاء أو إغفاالت جسيمة متس مساسا جوهريا بسـري 
املناقشـات. ولـن يلجـأ إىل هـــذه التصويبــات االســتثنائية، يف حالــة 
احملـاضر احلرفيـة، إال لتنقيـح األخطـاء أو اإلغفـاالت الـيت حتــدث يف 
ـــة  صيغــة البيــان املكتــوب باللغــة األصليــة. وتعــدل الصيــغ املكتوب
باللغات األخرى كي تصبح متفقة، إذا دعت احلاجـة، مـع الصيغـة 

 املصوبة املكتوبة باللغة األصلية. 
 نصوص الكلمات املعدة سلفا 

ينبغي تزويد موظـف املؤمتـرات، سـلفا، مبـا ال يقـل عـن ٣٠ 
ـــاء يف اجللســات العامــة  نسـخة مـن نصـوص الكلمـات املعـدة لإللق
وجلسات اللجان الرئيسية، لتمكني األمانة العامة من توفري أحسـن 
خدمة ممكنة. ويف حالة عـدم حتقيق ذلك، يفضل أن تقـوم الوفـود، 
بتقـدمي ٦ نسـخ مـن هـذه البيانــات مــن أجــل املــترمجني الشــفويني 
ومـدوين احملـــاضر قبــل أن يبــدأ املتكلــم يف إلقــاء بيانــه. ويف حالــة 
ـــة أخــرى، ينبغــي توفــري نســخ مــن  اسـتخدام أفـالم أو مـواد بصري

نصوصها. 
وترسل النسخة اإللكترونيـة مـن نـص الكلمـات الـيت يفضـل 
أن تكــون ضميمــــة ملـــف معـــد بربنـــامج MS WORD، بالـــربيد 
اإللكـتروين إىل DPI@un.int لنشـرها يف موقـع األمـم املتحـــدة علــى 

اإلنترنت. 



35

خدمات املؤمترات

وإذا أرادت الوفـود أن يتـم توزيـع نصـــوص الكلمــات علــى 
ــــترمجني الشـــفويني  الوفــود والوكــاالت املتخصصــة واملراقبــني وامل
ومدوين احملاضر واملوظفـني الصحفيـني، فيلـزم توفـري ٣٠٠ نسـخة. 
وألغراض التوزيع يف قاعة اجلمعية العامـة، ينبغـي تسـليم النصـوص 
إىل قلــم الوثــائق املوجــود يف اجلــانب األيســــر مـــن القاعـــة أو إىل 

 موظف شؤون املؤمترات. 
توزيع الرسائل واملواد 

توزيع الرسائل واملـواد مـن أي وفـد يف قاعـة اجلمعيـة العامـة 
يقتضي اتصال الوفد سـلفا بشـعبة شـؤون اجلمعيـة العامـــة والـس 
3، فـي الغرفـــة  االقتصــــادي واالجتمــــــاعي (اهلاتف الفرعي 2332-
S-2925؛ أو اهلـاتف الفرعـي 7787-3) إلجـازة ذلـك. وجيـب أن يتـــم 

 التوزيع بواسطة الوفد املعين قبل بدء اجللسات. 
 التسهيالت املتصلة بالوثائق 

 ترمجة الوثائق ونسخها 
ينبغـي للوفـود الـيت ترغـب يف تقـدمي وثـائق لكـي تنظـر فيـــها 
هيئـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة أن تـوايف ـا األمـني العـام أو أمــني 
اهليئــة املعنيــة. وال جيــوز أن يتســلم موظفــو قســم مراقبــة الوثـــائق 

مباشرة من الوفود أية وثائق تريد الوفود ترمجتها أو نسخها. 
وفيما يلي فئات الوثائق: 

اموعة املعدة للتوزيع العام ”General“؛  (أ)
اموعــة املعــدة للتوزيــع احملــدود ”Limited“، وتــأيت أرقــــام  (ب)
تسلسـلها مســـبوقة بــاحلرف .L. وهــي تشــمل وثــائق ذات 
طابع مؤقت من أمثال مشاريع القرارات وتعديالـا. وحـني 
تقدم هذه الوثـائق خـالل انعقـاد جلسـة مـا وتكـون مطلوبـة 
علـى وجـه االسـتعجال، يسـتعان بترتيبـــات خاصــة للتكفــل 
ـــة  فـورا بـأمر ترمجـة ونسـخ نصـوص مسـبقة منـها حتمـل لفظ
��Provisional (مؤقت)، ويقتصر توزيعـها علـى املشـاركني 
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ــها  يف اجللسـة. أمـا نصوصـها النهائيـة والصيـغ املنقحـة لترمجت
فتصدر يف وقت الحق؛ 

اموعـة املعـــدة للتوزيــع املقيــد ��Restricted وتــأيت أرقــام  (ج)
تسلسلها مسبوقــة باحلرف  .R. وهـي تقتصـر علـى الوثـائق 

اليت يستوجب مضموا وقت إصدارها عدم إذاعتها؛ 
ــز  �ورقـات قاعـات االجتمـاع� أو �ورقـات العمـل� ويرم (د)
هلــــا باحلــــــروف ”CRP“ (Conference Room Papers) �أو � 
بـاحلرفني ��WP (Working Papers) قبــل أرقــام تسلســلها. 
وهي ليســت وثـائق رمسيـة بـل ورقـات غـري رمسيـة تعـد بلغـة 
واحدة أو أكثر، وتستخدم خالل انعقاد جلسة أو جلسـات 
معينـة، ويقتصـر توزيعـها علـى املشـاركني يف اجللسـات الــيت 

تناقش فيها وغريهم من احلاضرين املعنيني.   
 توزيع الوثائق 

تصدر يوميا قائمة بالوثائق الـيت تـوزع يف املقـر. أمـا الوثـائق 
الـيت تـوزع يوميـا علـى الوفـود وفقـا لالحتياجـــات املبينــة، فيمكــن 
سـحبها مـن حـيز صــرف الوثـائق للوفـود الواقـع عنـــد مدخــل ممــر 
اخلدمات املؤدي إىل جممع املرج الشمايل وذلك من الساعة ٧/٣٠ 

إىل الساعة ٩/٣٠ من أيام األسبوع. 
أما مركز توزيع الوثائق املخصـص للوفـود الواقـع يف الطـابق 
السـفلي األول مـن مبـىن األمانـة العامـة (الغرفـة S-B1-060، اهلـــاتف 
الفرعـي 7373-3) فيكـون مفتوحــا لتلقــي طلبــات النســخ اإلضافيــة 
خالل ساعات العمـل، مـن يـوم االثنـني إىل يـوم اجلمعـة، وكذلـك 
بعد ساعات العمل أو يف يومي العطلـة األسـبوعية، أثنـاء السـاعات 

اليت يكون مقررا فيها عقد اجتماع رمسي. 
ويف قاعات االجتماع مكـان خمصـص لصـرف الوثـائق يتـاح 
فيه عــدد حمـدود مـن نسـخ الوثـائق الـيت حتـوي مشـروع مقترحـات 

باختاذ إجراءات خالل اجللسات املعقودة. 
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وميكن توجيه الطلبات اخلاصة من أجل ترتيبات التوزيـع إىل 
رئيس قسم النشر (Chief of the Publishing Section) إمــا كتابــة أو 

هاتفيا (الغرفة NL-340، اهلاتفان الفرعيان 8044-3 و 3-8062). 
ويرتب أمر التوزيع اآليل للوثائق باالتصـال باهلـاتف الفرعـي 
7344-3؛ كمـا تطلب نســـــخ إضافيـــــة منهـــا شخصيــا مــن الغرفــة 

S-B1-060 أو باالتصال باهلاتف الفرعي 3-7373. 

وال توزع خالل اجللسات إال وثائق األمم املتحدة. 
O) نسخــا  DS) ويشمل نظام الوثائق الرمسية لألمـم املتحــدة
إلكترونية جبميع اللغـات الرمسية لكل الوثـائق الصـادرة يف نيويـورك 
وجنيف وفيينا. وميكــن الدخول إليه جمانــا جلميـع البعثـات الدائمـة 
لــدى األمــم املتحــدة وللمكــاتب احلكوميـــة األخـــرى. والوثــــائق 
املخزنــة يف النظـام املذكـور مفهرسـة حســــب هيكــل نظــام األمــم 
املتحدة للمعلومات الببليوغرافية وميكـن البحـث فيـها واسـترجاعها 

لالطالع والطبع والتحميل. 
وميكـن احلصـول علـى معلومـات عـن نظـام الوثـــائق الرمسيــة 

 باالتصال باهلواتف الفرعية: 6587-3 أو 3-3861. 
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خدمــــات وسائــــط اإلعــــالم واخلدمــــات العامــة  رابعــا -
وخدمات املكتبة     

 املتحدث باسم األمني العام 
ــالث  يقـع مكتـب املتحـدث باسـم األمـني العـام يف الطـابق الث

من مبىن األمانة العامة. 
اهلاتف 

الغرفة  الفرعي  
املدير، املتحدث باسم األمني العام 

 S-0378A 3-5128  السيد فريد إيكهارد
 S-0378 3-7160/3-7161/3-7162  االستعالمات الصحفية

 املؤمترات الصحفية 
توجـه الطلبـات املتعلقـة بـالترتيب لعقـد املؤمتـرات الصحفيــــة 
S، اهلواتـف  إلـى مكتـب املتحدث باسم األمني العام (الغرفـة 0378-

 الفرعية 7160-3 و 7161-3 و3-7162). 
 اخلدمات اليت تقدم إىل املراسلني 

يعقـــد املتحـــــدث باســــم األمـــني العـــام اجتماعـــا إعالميـــا 
ـــــــوم. وخــــــالل  يف الغرفـــــة S-0226 يف منتصـــــف ـــــار كـــــل ي
دورات اجلمعية العامة يقدم املتحدث الرمسي باسـم رئيـس اجلمعيـة 
العامــــة إحاطــــــة إعالميـــــة للصحافـــــة عـــــن املســـــائل املتعلقـــــة 
باجلمعيــــة. وتبــــث هــــــذه اإلحاطـــــات اليوميـــــة علـــــى املوقـــــع 
اإللكـــتروين مباشـــرة ومـــن مث جيـــــري حفظــــها للرجــــوع إليــــها 
عنـد الطلـــب عقــب ذلــك فــورا (www.un.org/webcasts) وميكــن 
االطـالع علـى وقـائع اإلحاطـات اإلعالميـة الـيت تنظـــم يف الظــهرية 
ــــــــــع مكتـــــــــب املتحـــــــــدث علـــــــــى شـــــــــبكة  بزيــــــــارة موق
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ـــــى  اإلنـــترنت (www.un.org/News/ossg/hilites.htm) وللحصـــول عل
 .www.un.org/News/ossg خدمات أخرى انظر املوقع

ومـن اخلدمـات األخــرى الــيت تقــدم إىل املراســلني يف احلــيز 
املخصـص للصحافـة مـن الطـابقني الثـاين والثـــالث مــا يلــي: تقــدمي 
املسـاعدة إليـهم مـن املتحـدث باسـم األمـني العـام ومـن مســـاعديه؛ 
ومساعدة وحدة اعتماد مراسلي وسائط اإلعالم واالتصال التابعــة 
ـــــوس يف ركـــــن  إلدارة شــؤون اإلعــــالم، بــتزويدهم بتذاكــر اجلل
S، اهلـاتف الفرعـي  الصحافـــة من قاعـات االجتمـاع (الغرفة 0250-
3353-3 و 7756-3)؛ وتوزيـع النشـرات الصحفيـة والوثـــائق الرمسيــة، 

وتيسري حصول الوفود على النشرات الصحفية املتوفرة لدى مركـز 
التوزيـــع الصحفـــي (الغرفـــة S-0390، اهلـــــاتف الفرعــــي 7165-3)؛ 
واإلعالن عن االجتماعات اإلعالمية واملؤمترات الصحفيـة بواسـطة 

نظام النداء. 
ويف األمـاكن املخصصـة للصحافـة يف الطـابق الثـــالث مرافــق 
لتيسيـر عمـل املراسلني. وتقـع مكاتب اإلبراق والتلكس يف الطـابق 

 الثالث. 
 شؤون اإلعالم 

ـــة واســعة مــن اخلدمــات  تقـدم إدارة شـؤون اإلعـالم جمموع
ملمثلي وسائط اإلعالم واملنظمات غــري احلكوميـة واجلمـهور عامـة. 
ـــام لشــؤون االتصــال واإلعــالم يف  ويقـع مكتـب وكيـل األمـني الع
ـــة. وتقــع املكــاتب األخــرى  الطـابق العاشـر مـن مبـىن األمانـة العام

 حسبما هو مبني يف الصفحات التالية: 
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اهلاتف 
الغرفة  الفرعي  

وكيل األمني العام لالتصاالت وشؤون اإلعالم 
 S-1027A 3-6830/ السيد شاشي تارور

 3-2912  
رئيس مكتب وكيل األمني العام 

 S-1027C 3-6867  السيدة باوال رينولو
املساعد اخلاص لوكيل األمني العام 

 S-1027B 3-2133  السيد كريستوفر دي بونو 
 S-0832A 3-6856 شعبة األخبار ووسائل اإلعالم

نائب املدير 
 S-0827J 3-6832 السيد روي ليشلي

دائرة شبكة اإلنترنت 
الرئيس 

 S-0827J 3-6832  السيد روي ليشلي
قسـم املوقـــع اإللكــتروين لألمــم املتحــدة (موقــع معلومــات األمــم 

املتحدة) 
الرئيس 

 S-1005A 3-6974 السيد حمبوب أمحد
قسم خدمات األخبار (مركز أخبار األمم املتحدة) 

الرئيس 
 S-0900A 3-7158  السيد أليكس توكاتش

دائرة الصحافة 
الرئيس 

 S-0290A 3-9653  السيدة شرييل برونل
قسم تغطية االجتماعات (النشرات الصحفية) 
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الرئيس 
 S-0290B 3-5850 السيد بيتر فابيان

 3-7211  املكتب الصحفي
وحدة اعتماد املراسلني واالتصال م 

الرئيس 
 S-0250  3-6937 السيد عبد اللطيف قباج

 

دائرة اإلذاعة والتليفزيون 
 S-0850A 3-3407 الرئيس 

دائرة اإلذاعة 
الرئيس 

 S-0850B 3-6957 – توماس  السيد رانسفورد كالين 
قسم التليفزيون واإلنتاج السمعي والبصري 

الرئيس 
 S-0894A 3-7462 السيد جوزيف ماك كوسكر

 

قسم إنتاج الربامج املتلفزة 
الرئيس 

 S-0827A 3-6949   السيد ستيف وايتهاوس
شعبة االتصاالت االستراتيجية 

املدير 
 S-0941A 3-5302  السيدة ترييز غوستو

وحدة االتصال باللجان 
القائم بعمل الرئيس 

 S0994B 3-6555  السد حسن فردوس
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دائرة محالت االتصاالت 
الرئيس 

 S-0955A 3-6862  السيدة سوزان ماركام
دائرة مراكز اإلعالم 

الرئيس 
 S-0260A 3-5125  السيدة ليوثا املغريي

شعبة االتصال اخلارجي 
املديـــر 

 L-382A 3-3064  السيد رميون سومريرت
دائرة اتمع املدين 

الرئيس 
 S-1060Fٍ 3-6173  السيد رامو داموداران

مكتبة داغ مهرشولد 
كبري أمناء املكتبة 

 L-0327A 3-7443  السيد فيليس دكستاي
قسم املبيعات والتسويق 

الرئيس 
 DC2-0870 3-3821   السيد كريستوفر وودثروب

النشرات الصحفية وتوزيع نصوص الكلمات 
يعد قسم تغطية اجللسات، ويصدر يف اليـوم نفسـه، نشـرات 
صحفيـة باالنكليزيـة والفرنسـية عـن معظـــم اجللســات العلنيــة الــيت 
تعقـد مبقـر األمـم املتحـدة. كمـا أنـه يصـدر نشـــرات صحفيــة عــن 
مؤمترات واجتماعات األمم املتحدة اليت تعقد يف سائر أحناء العـامل، 
وهذه النشرات الصحفية تعد الستعمال وسائط اإلعـالم وال تعتـرب 
وثــائق رمسيــة، وتتضمـــن أيضـــا معلومـــات أساســـية. والنشـــرات 
الصحفية متوفرة أيضـا إلكترونيـا جلـهات تتلقاهـا مباشـرة يف سـائر 
أحناء العامل ويبلغ عددها حنو ٢٠٠، مبا فيها مراكـز اإلعـالم التابعـة 
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لألمم املتحدة، ومكاتب لألمم املتحدة، واملكاتب امليدانيــة لربنـامج 
األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وعمليــات حفــظ الســــالم، والشـــبكات 

اإللكترونية العامة. 
وميكـــن للمراســـلني املعتمديـــن احلصـــول علـــى النشـــــرات 
الصحفيــــة مــــن منصــــة التوزيــــع الواقعــــة يف احلــــيز املخصـــــص 
للصحافـة مـــن الطـــابق الثــالث مــن مبــىن األمانــة العامــة (اهلــاتف 
الفرعي 6165-3)؛ أما أعضاء الوفود فيمكنـهم احلصـول عليـها، مـن 
 .( www.un.org/news) املوقع الشبكي لألمم املتحدة بشبكة اإلنترنت
وعلى الوفود اليت ترغب يف إصدار نصوص الكلمـات أو النشـرات 
ــــزود مكتـــب توزيـــع النشـــرات  الصحفيــة لوســائط اإلعــالم أن ت
الصحفيـة (الغرفـة S-0394) بــ ١٠٠ نسـخة للتوزيـع علـى املراسـلني 
املعتمديـن. وسـيعلن بواسـطة جـهاز النـداء اخلــاص بالصحافــة عــن 
توافــر هــذه النســخ حــال تســــلمها. وجيـــب أن تكـــون نصـــوص 
الكلمات أو النشرات الصحفيـة للوفـود حاملـة مليسـم البعثـة املعنيـة 
الـدال علـى امسـها وعنواـا الكـاملني، كمـا جيـب أن تـؤرخ تيســريا 
ملهمـة املراسـلني. أمـا البيانـات املـــدىل ــا يف املؤمتــرات الكــربى أو 
اجللسات العامة للجمعية العامة فينبغـي إرسـاهلا بالـربيد اإللكـتروين 
ـــع األمــم املتحــدة  إىل العنـوان التـايل: DPI@un.int لنشـرها يف موق
علـى شـبكة اإلنـترنت يف أقـرب وقـت ممكـن. وميكـن تسـليم نســخ 

 .S -1037A مطبوعة إضافية من هذه البيانات إىل الغرفة
ــــاألمم  ولالطــالع علــى موجــز آلخــر التطــورات املتصلــة ب
املتحدة حول العامل، ميكن للوفود الرجوع إىل نشـرة (أبـرز الوقـائع 
اليومية) اليت تتاح يف شكل مطبوع يف اية كل يوم عمل يف زاوية 
ـــم  الصحافـة الواقعـة يف الطـابق الثـالث وتسـتكمل دائـرة أخبـار األم
املتحـدة األخبـار عـن التطــورات املتصلــة بــاألمم املتحــدة. وميكــن 
االطــالع عليــها يف موقــع مركــز األمـــم املتحـــدة لألخبـــار علـــى 

 .www.un.org.news اإلنترنت املسمى
وميكـن للوفـود أيضـا احلصـول علـى معلومـات مســتكملة يف 
هذا الشأن عن طريق الربيد اإللكتروين وذلك باالشتراك يف خدمـة 
أخبار الربيد اإللكتروين اانية اليت ميكن احلصول عليها عــن طريـق 
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موقع مركز األخبار. الذي يهيئ أيضا صفحات متخصصـة تشـمل 
طائفة واسعة من سبل الوصـول إىل املـوارد واملـواد املتعلقـة بقضايـا 

األمم املتحدة الرئيسية يف األخبار. 
ــترنت،  ويوفـر موقـع األمـم املتحـدة املتعـدد اللغـات علـى اإلن
واملتاح حاليا باللغات الرمسية الست مجيعها، يوفر الوصول السـريع 
إىل أخبار ومعلومات األمم املتحدة على صعيد العامل. ويتــاح أيضـا 
علـى هـذا املوقـــع، والنشـرات الصحفيـة، وخنبـة مـن تقـارير األمــني 
العام، وقرارات جملس األمن، والبيانات الرئاسية والوثـائق التداوليـة 
اهلامــة املتعلقــــة بالقضايـــا الرئيســـية املتداولـــة يف األمـــم املتحـــدة، 
ـــة إىل  ومنشـورات املعلومـات األساسـية وصحـائف الوقـائع باإلضاف
موقـع جديــد لالستفســارات العامــة علــى شــبكة اإلنــترنت يقــدم 
أجوبة عن األسئلة الـيت كثـريا مـا يطرحـها اجلمـهور، ويـورد قائمـة 
ــــاتف والفـــاكس  مــن العنــاوين الربيديــة واإللكترونيــة، وأرقــام اهل

للبعثات الدائمة لدى األمم املتحدة. 
وتشمل األنشطة األخرى على املوقع الشبكي لألمم املتحدة 
ـــيت يعقدهــا ظــهرا املتحــدث  وقـائع جلسـات اإلحاطـة اإلعالميـة ال
باســم األمــــني العـــام وموقـــع إخبـــاري إلكـــتروين مباشـــر يومـــي 
(www.un.org.webcast)، وذلـــــك عقـــــب املقـــــابالت الصحفيـــــــة، 

وصفحات شبكية متعددة الوسائط مع تسجيالت صوتية للبيانـات 
الــيت يــديل ــا للصحافــة كبــار مســؤويل األمــم املتحــــدة وكبـــار 
ــــاء، فضــال عــن امللفــات  املسـؤولني احلكوميـني مـن الـدول األعضـ
الصوتية للربامج اإلخبارية اإلذاعية اليومية باللغات الرمسيـة السـت. 
وحتتوي يومية األمم املتحدة على الربنامج اليومـي لالجتماعـات يف 
املقــر. وبفضل عمليـات البـث الشـبكي للجلسـات االفتتاحيـة الـيت 
تعقدهـا اهليئـات الرئيسـية، واملؤمتـرات الدوليـة، مبـا يف ذلـك أعمــال 
اجلمعية العامة األلفية وجملس األمن، وخنبة من وثائق األمم املتحـدة 
اليت تصدرها هذه اهليئات يتمكن زوار املوقع من متابعة املـداوالت 
واإلحسـاس باملشـاركة. وتوفـر الصفحـة السـمعية البصريـة ملفـــات 
ــــات  إخباريــة صوتيــة، وصــورا، ودليــال لــربامج الفيديــو، وحمفوظ
بــالصوت والصــــورة. وبإمكـــان الـــزوار أيضـــا مراجعـــة األدوات 
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 ،Research Guide ودليـل البحـث ،Documents Alert املرجعية التالية
 ،UN System Pathfinder و UN-I-QUE (Info Quest) وقاعدة البيانات
ــــة،  باإلضافــة إىل قواعــد البيانــات الــيت تتضمــن املعــاهدات الدولي
ــــــــام  واملؤشـــــــرات اإلحصائيـــــــة واملعلومـــــــات املتعلقـــــــة باأللغ
ـــــــوز الوثائـــــــق  الربيــــة، واملعلومــــات املتعلقــــة بــــالالجئني، ورمـ
وأرقـــام املبيعــات. وباســتطاعة الطــالب واملدرســني علــى الســـواء 
استخدام املواد التعليمية مـن املشـروع العـاملي للتدريـس والتعلـم - 

Cyber School Bus (احلافلة املدرسية على احليز اإللكتروين). 

واملوقـع الشـبكي لألمـم املتحـدة الـــذي يبلــغ متوســط زواره 
أسـبوعيا حنـو ٤٥ مليـون زائـر، يتيـح أيضـا للمندوبـني الوصــول إىل 
أدوات البحـــث والوصـــالت الـــــيت تربطــــهم ببقيــــــة صحائــــــف 
االستقبال يف أسرة األمم املتحدة. وجيري استكمال املوقع الشبكي 
يوميـا كمـــا أنــه مــن اليســري اســتخدامه، ومــن خــالل الوصــالت 
العديـدة للموقـــع الشــبكي لألمــم املتحــدة فإنــه يصــل مســتخدميه 
بـاملراكز اإلعالميـة التابعـة لألمـم املتحـــدة وســائر املواقــع الشــبكية 
التابعة ملنظومة األمم املتحـدة يف العـامل. ويتضمـن فـهارس وبيانـات 
عــن املكتبــات الوديعــة التابعــة لألمــــم املتحـــدة واملنظمـــات غـــري 
احلكومية املرتبطة باألمم املتحــدة واتمــع املـدين وعـامل األعمـال. 
وباستطاعة من يرغب يف احلصــول على منشــورات األمم املتحـدة 
أن يراجع الدليل املباشر واملعلومـات املتعلقـة بطلـب احلصـول علـى 
تلـك املنشـورات. وميكنكـم أيضـا احلصـول علـى معلومـات بشـــأن 
ـــــد يف املقــــر.  اخلدمـــات املقدمـــة للـــزوار واجلـــوالت رفقـــة مرش
وباستطاعة مستخدمي املوقــع الشـبكي لألمـم املتحـدة مـن بعـد أن 
يقومـوا جبولـــة عـرب اإلنـترنت يف املقـــر ومكتــب األمــم املتحــدة يف 

جنيف. 
وميكـن احلصـول علـى معلومـــات إضافيـــة مـن قســـم املوقــع 

 الشبكي (اهلاتف الفرعي 3-1007). 
اعتماد املراسلني واملصورين واالتصال م 

توفـر وحـدة اعتمـاد وســـائط اإلعــالم واالتصــال اخلدمــات 
التالية للمراسلني: 
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توفــري خدمــات االعتمــاد واالتصــــال باملراســـلني واألفرقـــة  �
السـينمائية والتلفزيونيـة واملصوريـن (الغرفـة S-0250، اهلــاتف 

الفرعي 6934-3، فاكس 4642-3)؛ 
تنظيم اجللوس (حسب االتساع) يف ركن الصحافة حلضـور  �
ـــة العامــة وغريهــا مــن اجللســات. ويعطــى  جلسـات اجلمعي
أعضـاء وسـائط اإلعـالم املرئيـة مواقـع معينــة يف مقصــورات 

لتغطية اجللسات وغريها من املناسبات؛ 
اختاذ الترتيبات للتغطية اجلماعية أثناء زيارات رؤســاء الـدول  �
أو احلكومات. وهذا املكتب مسؤول أيضا عن املوافقة على 
ــــع  طلبـات أفرقـة ومصــوري السـينما/التلفزيـــون يف أي موقـ
آخــــر. وجيــــب أن تقـــدم هــذه الطلبــات مكتوبــــــة ســـلفا 
(الغرفة S-0250، اهلواتف الفرعية 6934-3 و 6936-3 و 3-6937 

و 3866-3 و 7164-3؛ الفاكــــس 3-4642).   
اخلدمات اليت تقدم للمصورين احملترفني 

تقدم للمصورين احملترفني وثائق االعتماد، واملواد اإلعالميـة، 
واألذون حبضور اجللسات حسب توفرهـا. وتنظـم هلـم اجتماعـات 

 إعالمية عن أنشطة األمم املتحدة امليدانية. 
 املنشورات 

املنشـورات املوضوعية واملؤسسية 
ــــن املـــواد  تصــدر إدارة شــؤون اإلعــــالم جمموعــة كبــرية م
اإلعالمية تغطي مجيع أوجه األعمال الـيت تقـوم ـا األمـم املتحـدة، 
وتركز بصورة خاصـة علـى املواضيـع ذات األولويـة، ومـن ضمنـها 
حفظ السالم، وحقوق اإلنسان، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وكذلك على التنمية اخلاصة بأفريقيا، وعلى قضية فلسطني. ويـوىل 
اهتمـــام خـــاص ملؤمتـــرات األمـــم املتحـــدة الكـــربى ولالحتفـــــال 
باملناسبات اخلاصة مثـل العقـود الدوليـة والسـنوات الدوليـة واأليـام 
الدولية وتشمل املواد املطبوعـــة جمموعـات مــواد صحفيـة، وكتبـا، 
ـــات، وملصقـــات جـــدارية، ومقــاالت خاصــة،  ودوريـات، وكتيب
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ومواد تعليمية. ومعظم هذه املواد متاح فــي مــوقع األمــم املتحــدة 
 .(http://www.un.org) علـى شبكة اإلنترنت

وإضافــة إىل ذلــك، يتوافــر علــى الــدوام، باللغــات الرمسيــــة 
السـت، ميثـاق األمـم املتحـدة (ويشـــمل النظــام األساســي حملكمــة 
العــدل الدوليــة)، واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســــان، والشـــرعة 
الدوليـة حلقـوق اإلنسـان (وضمـن ذلـك اإلعــالن العــاملي والعــهود 
ـــة بــاحلقوق املدنيــة والسياســية واحلقــوق االقتصاديــة  الدوليـة املعني

واالجتماعية والثقافية)، وتوجد هذه الوثائق أيضا على املوقع. 
وتفصـل القائمـــة التاليـــة بعـض املنتجـات املتنوعـــة لــإلدارة. 
ـــات، يرجـــى االتصــال مبجلــس  وللحصـول علـى مزيـد مـن املعلوم
املنشــورات (اهلــاتف الفرعــي 4664-3) وبدائــرة محــالت االتصـــال 
(اهلـاتف الفرعـي 6862-3)، أو (اهلـاتف الفرعـــي 6862-3)، أو شــعبة 
ــــع  االتصـــال اخلـــارجي (اهلـــاتف الفرعـــي 3064-3)، أو قســـم البي

  والتسويق (اهلاتف الفرعي 3-8302). 
 املواد املوضوعية اليت تنشرها األمم املتحدة 

تتوىل اإلدارة تنظيم محالت إعالمية متعـددة الوسـائط حـول 
القضايـا املوضوعيـة ذات األوليـــة، مبـــا يف ذلــك محــالت للتعريــف 
بالدورات االستثنائية للجمعية العامة واملؤمترات الدولية اليت عقدا 
ـــذه احلمــالت شــعبة االتصــاالت  األمـم املتحـدة. وتتـوىل تنسـيق ه
االســتراتيجية الــيت تنتــج أيضــا مــــواد مطبوعـــة، تشـــمل امللفـــات 
الصحفية والكتيبات والكراسات وامللصقـات احلائطيـة واملعلومـات 
األساسية، عن القضايا ذات األولوية. وتتوافر املـواد اإلعالميـة الـيت 
تعدها إدارة شؤون اإلعالم يف صـورة مطبوعـة وعلـى موقـع األمـم 

 املتحدة على الشبكة أو باالتصال جبهات التنسيق التالية: 
ـــــا التنميــــة املســــتدامة االقتصاديــــة  قســـم التنميـــة بالنســـبة لقضاي

واالجتماعية 
هاتف رقم: 1-212-963-6877 

فاكس رقم: 1-212-963-1186 
 mediainfto@un.org :الربيد اإللكتروين 
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قسم أفريقيا بالنسبة للقضايا املتصلة بتنمية أفريقيا 
هاتف رقم: 1-212-963-6857/6833 

فاكس رقم: 1-212-963-4556 
 www.africarecovery@un.org :الربيد اإللكتروين

 www.africarecovery.org :املوقع على الشبكة العاملية 
قسم فلسطني، القضاء على االستعمار وحقوق اإلنسان 

هاتف رقم: 963-1742 ,1-212-963-6849 
فاكس رقم: 1-212-963-2218 

 mediainfo@un.org :الربيد اإللكتروين
 

قسم السلم واألمن بالنسـبة ملنـع الصراعـات وحفـظ السـالم ونـزع 
الســالح والدعــم امليــداين للعنــاصر اإلعالميــة مــن بعثــات األمــــم 
املتحدة للسالم وإجراءات مكافحـة اإلرهـاب وغريهـا مـن القضايـا 

املتصلة بالسالم 
هاتف رقم: 1-212-963-6840 
فاكس رقم: 1-212-963-9737 

 mediainfo@un.org :الربيد اإللكتروين 
 (African Recovery) إنعاش أفريقيا � 

ـــها االقتصاديــة  فصليـة تعـىن بالقضايـا املتصلـة بأفريقيـا وتنميت
واالجتماعيـة. وتصـــدر أيضــا موجــزات وورقــات إعالميــة بشــأن 

 مسائل حمددة. 
تصدر باللغتني االنكليزية والفرنسية  �

ميكــــن االتصــــال بالغرفــــة S-0955، أو اهلاتــــــــف الفرعــــي  �
6857-3 أو 6833-3، رقــــــــــم الفاكـــــــــــس 4556-963، الــــربيد 

 africa-recovery@un.org اإللكتروين  
ـــترنت  متاحـة أيضـا يف موقـع األمـم املتحـدة علـى شـبكة اإلن �

 www.un.org/aFRICArecovery :على العنوان التايل
 UN Development) ـــة أعمـــــــــال األمـم املتحـدة يف جمـال التنمي �

 (Business 
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تتاح صحيفة �أعمال التنمية� الــيت تصدرهـا األمـم املتحـدة 
علـى الشـبكة العامليـة وتصـدر مرتـني يف الشـهر يف شـكل صحيفــة، 
ــــثر مشـــوال للفـــرص املتاحـــة لكـــربى  وهــي املصــدر الوحيــد األك
الشـركات عـرب الوطنيـة وكبـار اخلـــرباء االستشــاريني، واملتعــاقدين 
واملصدرين الذين يبحثون عن الصفقات التجاريـة مـن السـوق الـيت 
يبلغ حجم التعامل فيها باليـني الـدوالرات والـيت أنشـأا مصـارف 
التنميـة الكبـرية يف العـامل. وتتضمـن هـذه الصحيفـة معلومـــات عــن 
ـــاالت  املشـاريع املقترحـة الـيت متوهلـا منظومـة األمـم املتحـدة، والوك
احلكوميـة واملصـارف الدوليـة واإلقليميـة وســـائر اجلــهات املقرضــة 
فضـال عـن الدعـوات إىل تقـدمي العطـاءات ومنـح العقـود. وتتضمــن 
أيضـا ملخصـات مـــن البنــك الــدويل، واملصــرف اإلمنــائي للبلــدان 

 األمريكية، ومصرف التنمية األفريقي. 
ميكــــن االتصـــال بالغرفــــــــــــة DC1-0562، اهلـاتف الفرعـي  �
8065-3 و 1516-3، رقــــــم الفاكــــــــس: 1381-963، عنــــــوان 

 dbsubcribe@un.org :الربيد اإللكتروين
تتاح أيضا يف موقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت علـى  �

 www.devbusiness.com :العنوان التايل  
 (Peace and Security Updates) مستجدات السالم واألمن � 

حقـائق وأرقـام، مذكـرات مبعلومـات أساسـية ومـواد أخــرى 
عن أعمال األمم املتحدة بشأن حفظ السـالم وبنـاء السـالم وصنـع 
السالم ونزع السالح، وهـي متاحـة يف صـورة مطبوعـة ويف شـكل 

 إلكتروين. 
ميكـن االتصـال بالغرفــــــــــة S-1005 اهلـاتف الفرعـــي 3-0707  �
رقـــــــــم الفـــــــــاكس 9737-963، الـــــــــربيد اإللكـــــــــــتروين 
ـــع األمــم املتحــدة  mediainfo@un.org. متاحـة أيضـا مـن موق

 .http://un.org/peace على شبكة اإلنترنت على  
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األمم املتحدة وقضية فلسطني  � 
كتيب يتناول دور األمم املتحدة من عام ١٩٤٧ إىل اآلن. 

ميكن االتصــــــــال بالغرفـــة S-0994 اهلاتف الفرعــي 3-4353،  �
الفاكس 963-4556. 

 www.un.org/Depts/dpa/qpal �  
 املنشورات املؤسسية 

الوقائع، جملة األمم املتحدة  � 
ــــى حقـــائق  املنشــور الرئيســي لألمــم املتحــدة، وحيتــوي عل
ومناقشات وآراء مبا يف ذلك تغطيـة أنشـطة جملـس األمـن واجلمعيـة 
العامة وهيئات األمم املتحدة األخرى. وتورد مقـاالت خاصـة عـن 

 مجيع أنشطة األمم املتحدة وشواغلها. 
تصـدر بـاللغتني االنكليزيـة والفرنسـية واإلســـبانية والروســية  �

والعربية (أربع مرات يف السنة)؛  
ميكــــن االتصـــال بالغرفــــــــة DC1-0530، اهلاتـــــف الفرعـي  �
8262-3، رقــم الفاكـس 8013-963، الربيــــــد اإللكترونــــــــــي 

 .un-chronicle@un.org

ـــترنت  متاحـة أيضـا يف موقـع األمـم املتحـدة علـى شـبكة اإلن �
 www.un.org/chronicle :على العنوان التايل  

حولية األمم املتحدة  � 
أمشل مرجع عن أنشطة األمم املتحـدة ومؤسســات منظومــة 

 األمـم املتحـدة. تصدر سنويا باللغة االنكليزية. 
ميكـن االتصـال بالغرفـة DC1-0534، اهلاتف الفرعي 3-8267،  �
ــــــــــس 8013-963، الربيــــــــــد اإللكترونـــــــــي  رقــــــــم الفاك

 gordonk@un.org  
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حقائق أساسية عن األمم املتحدة  � 
سجل موجز بتاريخ املنظمـة وهيكلـها وعملـها، يصـدر كـل 

سنتني. وصدرت طبعة منقحة ومستكملة متاما يف عام ٢٠٠١. 
يصدر باللغات االسبانية واالنكليزية والفرنسية  �

ميكــــــن االتصــــال بالغرفـــة S-0900، اهلـــاتف الفرعــي 4137-3، رقــم  �
 PATERNITI@un.org :ــــــــتروين الفــــــاكس 1334-963، الــــــربيد اإللك

 www.un.org/aboutUN/basicFACTS  
األمم املتحدة باختصار  � 

كراس حيوي نظرة عامة على هيكل وأعمال األمم املتحدة.   
يصـدر باللغـات االســـبانية واالنكليزيــة والروســية والصينيــة  �

والعربية والفرنسية 
ميكــن االتصــــال بالغرفــــة S-0900، اهلاتف الفرعي 3-6832،  �
 laishley@un.org رقم الفاكس 1334-963، الربيد اإللكتروين

متاح أيضا يف موقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت على  �
 www.un.org/overview/brief.html :العنوان التايل  

حلقـة الوصـل: إدارة شـؤون اإلعـالم/املنظمـات غـــري احلكوميــة  �
 على املوقع الشبكي 

ـــات لــإلدارة  نشـرة أسـبوعية حتـوي جـداول بورقـات املعلوم
واملنظمات غري احلكومية. 

ميكــن االتصـــــال بالغرفـة L1B-31، اهلاتف الفرعي 3-7234،  �
 .3-7233 ،3-7078

وهـي متاحـــة أيضــا علــى صفحــة االســتقبال التابعــة إلدارة  �
شؤون اإلعالم/املنظمات غـري احلكوميـة وعلـى موقـع األمـم 
املتحدة على شبكة اإلنترنت دليـل مسـتكمل عـن املنظمـات 
غري احلكومية املرتبطة بإدارة شؤون اإلعالم ومعلومات عـن 
األحـــداث والوثـــائق املتصلـــة باملنظمـــات غـــري احلكوميـــــة 
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ومعلومات عن االرتباط بني املنظمات غري احلكوميـة وإدارة 
ــــــــــــوان التـــــــــــايل:  شــــــــــؤون اإلعــــــــــالم علــــــــــى العن

 www.un.org/dpi/ngosection  
دليل املنظمات غري احلكومية املنتسبة إىل إدارة شؤون اإلعالم  � 
كتـاب يصـدر كـل سـنتني. ويعـرض هـذا الدليـــل معلومــات 
بشأن االتصال باملنظمات غري احلكومية املنتسبة لدى إدارة شـؤون 
اإلعالم، ويورد قائمة هـذه املنظمـات مصنفـة حسـب جمـال العمـل 
املواضيعــي واملنطقــة اجلغرافيــة ويقــدم معلومــات بشــأن االتصـــال 

مبمثلي املنظمات غري احلكومية يف األمم املتحدة. 
ميكن االتصال بالغرفــــــة L1B-31، اهلـاتف الفرعـي: 3-7234  �

و 7078-3، و 3-7233 
يوجــــد الدليــــل أيضــــا يف موقــــع األمــــم املتحــــدة علـــــى  �

اإلنترنت بالعنوان التايل:  
 www.un.org/dpi/NGO.Section  

الدليل اإلعالمي للجمهور عن األمم املتحدة  � 
ـــا، ملســاعدة القــراء علــى  دليـل إعالمـي، مرتـب ترتيبـا أجبدي
العثور على إجابـات األسئلــة األكثــر شـيوعا بشـأن األمـم املتحـدة 
(مثل فرص العمل، وطلب املنشورات، وحقوق الطبــع، واسـتخدام 

شعارات األمم املتحدة، وما إىل ذلك) 
ميكــن االتصــــال بالغرفــة GA-057، اهلاتف الفرعي 3-4475،  �

رقم الفاكس 963-0071 
يتـــاح أيضـــــا علـــى املوقــع الشــبكي لألمــم املتحــدة علـــى  �

 www.un.org/Moreinfo/guide :العنوان التايل  
كل ما كنت دائما تريد معرفته عن األمم املتحدة  � 

مقدمـة بسـيطة عـن األمـــم املتحــدة، حمــررة بصيغــة الســؤال 
واجلواب من أجل الطالب 
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تصدر باللغتني االنكليزية والفرنسية  �
ميكـــن االتصــــال بالغرفـة GA-057، اهلاتف الفرعي 3-4475،  �

رقم الفاكس 963-0071   
هذه هي األمم املتحدة  � 

كتيب ملون عن األمم املتحدة، حمرر على هيئـة دليـل لـزوار 
األمم املتحدة. 

يصدر باللغات األسبانية واالنكليزية والفرنسية  �
ميكـن االتصــــال بالغرفـــة GA-057، اهلاتف الفرعي 3-4475،  �

رقم الفاكس 963-0071   
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  �

نسـخة ميسـرة للقـراءة مـن النـص األصلـي، تشــمل مترينــات 
مدرسية. 

ميكــن االتصــــال بالغرفــة GA-057، اهلاتف الفرعي 3-4475،  �
رقم الفاكس 963-0071 

متــــاح أيضــــا على املوقــــع الشبكـــــي لألمـم املتحـدة علـى  �
 www.un.org/overview/Rights.html :العنوان التايل  

اخلرائط واملنتجات اخلرائطية 
ينتج قسم رسـم اخلرائـط خرائـط صغـرية تتضمـن معلومـات 
جغرافيـــة أساســـية لكـــي تســـتعملها الـــدول األعضـــاء واإلدارات 
والوكاالت التابعة لألمم املتحـدة. وتوجـد هـذه اخلرائـط يف شـكل 
PDF يف موقــع القســــم علـــى شـــبكة اإلنـــترنت بـــالعنوان التـــايل: 

 http://www.un.org/depts/cartographic/english/htmain.htm

وميكـن تـرتيل هـذه اخلرائـط مـن هـذا املوقـع. وتوجـــد أيضــا 
 .L-282 نسخ ورقية هلذه اخلرائط يف مكتبة اخلرائط بالغرفة 

بيع املنشورات 
يوجـد العديـد مـن منشـــورات إدارة شــؤون اإلعــالم متوفــر 
للبيع. وللحصول على مزيـد مـن املعلومـات أو علـى فـهرس كـامل 
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 U nited Nations :للمنشورات املتاحــــة للبيـع، يرجـــى االتصـال بــ
 publications, Two United Nations Plaza, Room DC2-0853, New York,

N.Y. 10017. الرقـم اهلـاتفي: 8302-963، رقـم الفـــاكس: 963-3489، 

الربيد اإللكتروين publications@un.org. وكثري من هذه املنشـورات 
G، الرقــم  A-032A متوافر باملكتبة التجارية لألمــم املتحــدة (الغرفـة
اهلاتفـي: 7680-963). وللحصول على مزيد مـن املعلومـات، يرجـى 
الرجـوع إىل الصفحـة ٩٠، أو زيـارة صفحـــة اســتقبال منشــورات 
 .http://www.un.org/Publications :األمم املتحدة على العنوان التايل  

 احلافلة املدرسية على احليز اإللكتروين 
يقدم هذا املوقع املخصص للشباب واملدرسني ألعابا ونسـخا 
مـن املعـاهدات تناسـب مســـتوى األطفــال، وجمموعــات للتدريــس 
وجمموعـة مـن املـواد املفيـدة. للمزيـد مـن املعلومـــات يرجــى زيــارة 

 www.un.org/cyberschoolbus. :املوقع التايل  
 اخلدمات والتسهيالت اإلذاعية والتلفزيونية 

اخلدمـــات اإلذاعيـــــة والتلفزيونيــــة الــــيت تقــــدم إىل الوفــــود واملراســــلني 
واملنظمات اإلذاعية 

ـــار ووســائط اإلعــالم أن تقــوم، بشــكل  ميكـن لشـعبة األخب
حمـدود بـتزويد املراســـلني املعتمديــن مبرافــق لبــث رســائل وبرامــج 
إخبارية عن أعمال األمم املتحدة. وعند توفر املرافق ترتـب الشـعبة 
الســتعانة صحفيــي اإلذاعــة والتلفزيــون خبدمــــات االســـتديوهات 

واملهندسني. 
وتستطيع دائرة اإلذاعـة والتلفزيـون مسـاعدة أعضـاء الوفـود 
الذيـن يـودون تسـجيل تقـارير أو مقـابالت عـن أعمـــاهلم يف األمــم 
املتحدة. وللحصول على معلومات عـن مـدى توفـر االسـتديوهات 
اإلذاعيـــة، يرجـــى االتصـــــال بوحــــدة األخبــــــــار التلفزيونيــــــــــة 

ومرافــــــق اإلنتاج (الغرفة CB-58، اهلاتف الفرعي 3-7458). 
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وميكـن احلصـول علـى التســـجيالت الصوتيــة للبيانــات الــيت 
ـــة للهيئـــات الرئيســية للمنظمـــة مــن  يـدىل ـا فــي اجللسـات احلالي
مركــز املــوارد (الغرفــة GA-027، اهلاتفــان الفرعيـــان 9272-3 و -3)

 .9270

أمـا مـواد احملفوظـات الصوتيـة فتتـوىل أمرهـا وحـــدة هندســة 
البــث اإلذاعــي واملؤمتـــــــرات، ومكتــــب خدمــــــــــات املؤمتــــرات 
وخدمـــات الدعــم (الغرفــة GA-013C، اهلــاتف الفرعــــي 3-7658)، 

وتستوىف رسوم عن استنساخ هذه املواد. 
ويغطي تلفزيون األمم املتحدة وقائع جلسات اجلمعية العامة 
وجملس األمن واملؤمتـرات الصحفيـة وغريهـا مـن األحـداث. ويتـاح 
ـــراء تســجيالت هــذه املــوارد مســجلة علــى  للوفـود واإلذاعيـني ش
أشرطة فيديو ختتلـف أسـعارها تبعـا لطلبـها قبـــل احلـدث أو بعـده. 
وميكـن إعـداد ترتيبـات للبـث بالســـواتل وهــي مرتفعــة التكــاليف. 
وميكــن أيضــا تدبــري مرافــق للمقــابالت والبيانــات، إذا تيســــرت. 
وينبغــي تقــدمي طلبــات احلجــز مســــبقا لـــدى وحـــدة األخبــــــــار 
التلفزيونيـــــة ومرافـــــق اإلنتـاج (الغرفة CB-056، واهلـاتف الفرعـي 
ــــي 3-7458  7650-3 للتلفزيـــون؛ والغرفــــة CB-058، واهلـــاتف الفرع

لإلذاعة). كما ينبغي، للحصول على املعلومات وإلعداد الترتيبــات 
اخلاصة للبث املباشر واإلرسال التجاري بالسواتل، تقـدمي الطلبـات 
مسـبقا لـدى نفـس الوحـدة (الغرفـــة CB-058، اهلــاتف الفرعــي -3)

 .7458

والتغطيـة احلاليـــة لتلفزيــون األمــم املتحــدة واألفــالم ومــواد 
الفيديــــــو متاحــــــة ضمــن احملفوظــات البصريــة يف مركــز املـــوارد 
ـــــان 0656-3 و 1561-3، رقــــــــم  (الغرفـــة S-B2-66، اهلاتفـــان الفرعي
الفاكــــس: 4501-963). كما تتاح الربامج اليوميـة لتليفزيـون األمـم 

 .www.un.org/webcast املتحدة مباشرة يوميا على املوقع الشبكي 
 الربامج اإلذاعية لألمم املتحدة 

ترسـل إذاعـة األمـم املتحـدة حاليـا بثـا برناجميـا يوميـا مباشــرا 
يشمل نشرات إخبارية موجهة باللغات الرمسية الست للمنظمـة إىل 
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مجاهــري املســتمعني يف أفريقيــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة وأوروبــــا 
ومنطقة البحر الكارييب. وتشـتمل النشـرات اإلخباريـة اليوميـة عـن 
القضايــا الراهنــة عرضــا لألخبــار ومقــابالت وتقــــارير معلومـــات 
أساسـية، ومقـاالت رئيسـية، وآخـر التطـورات الـواردة مـن بعثـــات 
حفظ السالم وتغطية ألنشطة سائر منظومة األمم املتحـدة يف أحنـاء 
العامل. وتصدر مخسة أيـام يف األسـبوع مبـا يف ذلـك أيـام العطـالت 
واألعياد. وجيري بث الربامج باملوجـة القصـرية وتـوزع عـن طريـق 
ـــة إذاعتــها يف معظــم  السـواتل وتتـوىل الشـبكات اإلذاعيـة واإلقليمي
أحنـاء العـامل. كمـا جيـري نشـرها علـى موقـــع األمــم املتحــدة علــى 
شـبكة اإلنـترنت (www.un.org/av/radio) حيـث تسـتطيع احملطــات 
ـــــة.  اإلذاعيـــة االســـتماع إليـــها أو اســـتخدامها لألغـــراض اإلذاعي
وتواصــل إذاعــــة األمـــم املتحـــدة أيضـــا توزيـــع األخبـــار اليوميـــة 
واألسـبوعية باللغـات الرمسيـة السـت عـــن طريــق اخلطــوط اهلاتفيــة 
وشبكة اإلنترنت. وكذلك بـاللغتني الربتغاليـة والسـواحلية وترسـل 
برامـج مسـجلة بـأربع عشـرة لغـة رمسيـة وغـــري رمسيــة إىل احملطــات 

اإلذاعية اليت تفضل استقباهلا ذه الطريقة. 
ومثـة لوحـة إلكترونيـة يوميـة تشـمل نشـرة الشـــؤون اجلاريــة 
اليوميـة باللغـات اإلسـبانية واالنكليزيـة والفرنسـية وميكـن الوصـــول 
إليـها جمانـا عـن طريـق اخلـط اهلـاتفي العـادي. وتوفـر الدائـرة أيضـــا 
تســجيالت باللغــة االنكليزيــة جللســات اإلحاطــة اإلعالميــة الــــيت 
يعقدهــا ظــهر كــل يــوم املتحــدث الرمســي باســم األمــــني العـــام، 
ـــا األمــني العــام لألمــم  وللبيانـات واملؤمتـرات الصحفيـة الـيت يعقده
املتحـدة، وملـواد خاصـة أخـرى. ورقـم اخلدمـــة اإلعالميــة اإلذاعيــة 

 اآللية هو 963-3777. 
األفالم وأشرطة الفيديو يف األمم املتحدة 

ـــو  ينتـج قسـم الفيديـو، يف إدارة شـؤون اإلعـالم أشـرطة فيدي
وبرامــج تلفزيونيــة وثائقيــة عــن أعمــال وأنشــطة األمــــم املتحـــدة 
ووكاالا املتخصصة. وهذه الربامج، املتاحة باللغات الرمسيـة، هـي 
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برامــج إعالمية وتعليمية تتفـاوت يف طوهلـا وأسـلوا مـن املواضيـع 
املتعمقة إىل الرسوم املتحركة. وتشجع احلكومات واملنظمـات غـري 
احلكوميـة علـى اسـتخدام أشـــرطة الفيديــو هــذه علــى اعتبــار أــا 
معينات بصرية. وللشعبة ما يزيد على ١٢٠ مكتبة أفــالم/فيديـو يف 
ـــة  مكـاتب األمـم املتحـدة يف شـىت أحنـاء العـامل. واألشرطـــــة متاحـــ
باملعايــري واألشــكال املتبعــة عامليــا. وللحصــول علــــى مزيـــد مـــن 
املعلومـــــــات، يرجـــــى االتصــــال مبكتــــب الــــترويج والتوزيــــــــع 
السمعــــــي البصري، (الغرفة S-0805A، اهلـاتف الفرعـي 6939-3 أو 
audio- :6982-3). رقـــم الفـــاكس: 6869-963، الـــربيد اإللكـــــتروين

 visual@un.org  
 األشرطة السينمائية املوجودة ضمن احملفوظات 

تــودع املــواد البصريــة لــــدى مركـــز املـــوارد علـــى شـــكل 
حمفوظات من شرائط فيلميـة بقيـــاس ٣٥ مـم و ١٦ مـم منـذ عـام 
١٩٤٥، وشـرائط فيديـو منـذ عـام ١٩٨٥. واالســـتعارة اخلارجيــة 
مــن الشــرائط الفيلميــة وشــرائط الفيديــو العديــــدة الـــيت أنتجتـــها 
األمــم املتحــــدة متاحـــة إلعـــداد تســـجيالت وثائقيـــة ومنتجـــات 
غـري جتاريـة. وحتصـل رسـوم تأجـري ونقـل ورسـوم عـرض، حســـب 
االقتضــاء؛ كمــــا يتحمـــل الطـــالب تكـــاليف الشـــحن والســـعاة. 
وميكـــن احلصـــول علـــى معلومـــات باالتصـــــــــال مبركـــز مــــوارد 
املــواد البصريــــــة (الغرفــــــة S-2B-66، واهلاتفـان الفرعيــان 3-0656، 
ـــــــــربيد  و 1561-3 رقــــــــم الفــــــــاكس: 4501-963، و 1658-963، ال

 .(avlibr@un.org :اإللكتروين 
وفضـال عـن اإلذاعـــات، تضــم إذاعــة األمــم املتحــدة حاليــا 
مواقع شبكية للغات الرئيســية السـت إضافـة إىل الربتغاليـة. وتتصـل 
هـذه املواقـع مبوقـع مركـز األخبـار الرئيسـي ويتـم اسـتكماهلا يوميـــا 
وتبـث مـواد مسعيـة للـربامج واملـواد اخلاصـة إىل جـــانب صــور عــن 

الوقائع ذات الصلة ونصوص آخر األخبار. 
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 خدمات وتسهيالت التصوير الفوتوغرايف 
 الصور الفوتوغرافية الرمسية 

مركز موارد الصور يضم الصور الرمسيـة الجتماعـات األمـم 
املتحــدة وملمثلــي الوفــود واملســؤولني يف األمــم املتحــدة ولـــربامج 
التنمية وعمليات حفـظ السـلم والصـور الـيت متثـل موضوعـات ـم 
اتمـع الـدويل. وتتـــاح صــور بأشــكال مطبوعــة ورقميــة حســب 

األسعار احملددة هلا. وال جيوز استخدام الصور يف اإلعالنات. 
وللحصول على معلومات عن كيفيـة احلصـول علـى الصـور 
 ،S -0805L الفوتوغرافيـة، يرجـــى االتصــال مبكتبــة الصــور (الغرفــة
اهلواتــف الفرعيــة: 6927-3، و 0034-3، و 2375-3، رقـــم الفاكـــــس 

 .(963-1658  
 اخلدمات اليت تقدمها مراكز ودوائر األمم املتحدة لإلعالم 

الكثري من اخلدمات اليت توفرها مكاتب املقر متاحة أيضا يف 
الـدول األعضـــاء. فلــدى األمــم املتحــدة ٧٧ مــن مراكــز ودوائــر 
ووحــدات اإلعــالم يف مكــاتب األمــم املتحــدة لإلعــالم يف أحنــــاء 
العــامل، خيــدم كــل منــها بلــدا أو أكــثر. وتوفــر مراكــــز اإلعـــالم 
ـــن أنشــطة األمــم املتحــدة يف مجيــع أحنــاء العــامل  معلومـات آنيـة ع
وكذلـك وثـائق ومنشـورات ومنتجـات مسعيـة وبصريـة ورســومات 
وأعمال مرجعية، وغري ذلك من املواد اإلعالمية، لوسـائط اإلعـالم 
واملكاتب احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات التعليمية 
واجلمهور العام. وتعزيزا للمعرفة مبنظومة األمـم املتحـدة وتفهمـها، 
تقــدم مراكــز اإلعــالم أيضــا رســائل إخباريــة ونشــرات صحفيـــة 
وتتعـاون مـــع مؤسســات اإلذاعــة والتلفزيــون، كمــا ترتــب عقــد 
ـــات  اجتماعــــات واجتماعــات إعالميــة وحلقــات عمــل واجتماع
حتـاكي اجتماعـات األمـم املتحـدة ومعـــارض واحتفــاالت خاصــة، 
وغالبا ما يكون ذلك مبناسبة االحتفال بأيــام األمـم املتحـدة. ويتيـح 
كثري من مراكز اإلعــالم الوصـول إلكترونيـا إىل مصـادر املعلومـات 
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يف املقر ولكثري من هذه املراكز مواقع على شبكة اإلنــترنت بلغـات 
حمليـة خمتلفـة. وهنـاك مزيـــد مــن املعلومــات عــن خدمــات مراكــز 
ـــــترنت  اإلعــــالم وعناصرهــــا اإلعالميــــة يف موقعــــهما علــــى اإلن
www.un.org/aroundworld/unics أو من دائرة مراكز اإلعـالم (الغرفـة 

S-1060A، اهلاتف الفرعي 3-7216).    
 اخلدمات اليت تقدم إىل اتمع املدين 

الس االقتصادي واالجتماعي 
يقـــوم قســـم املنظمـــات غـــري احلكوميـــة بـــإدارة الشـــــؤون 
االقتصاديــة واالجتماعيــة (الغرفة DC1-1480، اهلاتــــف الفرعـــــــي 
3192-3) بدور مركز التنسيــق بالنسبـــة للمنظمـــات غـري احلكوميـة 

 ذات املركز االستشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي. 
 إدارة شؤون اإلعالم 

وجتمـع دائـرة اتمـع املـدين بـني أنشـطة االتصـــال اخلــارجي 
لإلدارة وبني الشراكات املعقودة مع األطـراف املتلقيـة مبـا يف ذلـك 
املنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسســـات التعليميــة وهيئــات القطــاع 
اخلـاص واجلمـهور العـام. وهــي مســؤولة عــن إصــدار املطبوعــات 
الرئيسية واملنشورات اإللكترونية لألمم املتحدة ونشرة وقائع األمم 
املتحدة وبرنامج العمل املتعدد الوسائط لألمم املتحـدة. كمـا تقـدم 
الدائــرة خدمــات التصميــم التصويــري إىل األمــم املتحــدة ككــــل 
(الغرفة S-1060F، واهلاتف الفرعي 6173-3). ويقوم قسم املنظمـات 
S، اهلاتـــف  -1070L غري احلكومية بإدارة شــــــــؤون اإلعالم (الغرفة
الفرعـي 6842-3، مركــز مــوارد املنظمــات غــري احلكوميــة، الغرفــة 
L1B-31، اهلـاتف الفرعـي 7234-3) خبدمـة املنظمـات غـري احلكوميـــة 

املنتسبة عن طريق تزويدها باملعلومـات عـن أعمـال األمـم املتحـدة، 
وذلــك بوســائل شــــىت منـــها اجللســـات اإلعالميـــة الـــيت يعقدهـــا 
املسؤولون باألمم املتحدة. وينظـم القسـم يف أيلـول/سـبتمرب مؤمتـرا 
سـنويا للمنظمـات غـــري احلكوميــة حــول موضــوع رئيســي يتعلــق 
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بـاألمم املتحـدة. ويف صبـاح يـوم اخلميـس مـن كـل أسـبوع، ابتـداء 
ـــه،  مـن ايـة أيلـول/سـبتمرب حـىت األسـبوع الثـاين مـن حزيـران/يوني
ينظــم للممثلــني املعتمديــن للمنظمــــات غـــري احلكوميـــة اجتمـــاع 
ــــة  إعالمــي وبرنــامج مسعــي/بصــري. وتعقــد ســنويا دورة توجيهي
للمنظمات غري احلكومية املنضمة حديثا، كما تعقد حلقـات عمـل 
وموائد مستديرة وحلقات دراسـية يف جمـال االتصـاالت تتعـاون يف 
رعايتها جلان املنظمات غري احلكومية والبعثات الدائمة وغريها مـن 
املكاتب. ويقوم مركز موارد املنظمات غري احلكوميــــــة (الغرفــــــة 
L1B-31 اهلـــــاتف الفرعـــــي 7234-3 و 7078-3 و 7233-3) بــــــتزويد 

ـــة  املنظمـات غـري احلكوميـة بوثـائق األمـم املتحـدة وبياناـا الصحفي
وبـأهم التقـارير الصـــادرة عــن وكــاالت األمــم املتحــدة والــربامج 
والصنـاديق التابعـــة هلــا. وتتوفــر ملمثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة 
حواســيب ميكــن االتصــال بواســطتها بــاإلنترنت ونظــام الوثــــائق 
الرمسية. كما توجد مكتبة إلعارة أشرطة الفيديو، وتقـدم خدمـات 
تتعلـق باعتمـــاد املنظمــات غــري احلكوميــة املرتبطــة بــإدارة شــؤون 

 اإلعالم. 
العالقات العامة 

يتوىل قسم العالقات العامة يف دائرة اتمـع املـدين مسـؤولية 
تنظيـم املناسـبات اخلاصــة (الغرفــــــة S-0955F، اهلــاتف الفرعــي -3
 ،S-0994D 6923، رقــم الفــاكس 0536-963) واملعـــــارض (الغرفــــــة

اهلـــاتف الفرعـــي 8531-3، رقـــم الفـــــاكس 0536-963) واألنشــــطة 
التروجييــة بشــأن االحتفــاالت باأليــام والســنوات الدوليــة وإبــــراز 
القضايـا ذات األولويـــة املتداولــة يف األمــم املتحــدة. ويتــاح تقــدمي 
األحداث واملعارض يف مقـر األمـم املتحـدة باالتصـال املباشـر علـى 
www.un.org/events/calendar.htm ويقيـم القسـم أيضـا اتصـاالت مـــع 

املنظمـات غـري احلكوميـة املتخصصـــة واملنظمــات املهنيــة والــربامج 
والصنـــاديق والوكـــاالت املتخصصـــة ومكـــاتب األمــــم املتحــــدة 
لإلعـالم، مـن أجـل تنظيـم الـربامج التروجييـة وغريهـا مـــن األنشــطة 
املشــتركة. وهــو مســؤول أيضــا عـــن برامــج التدريـــب السنــــوي 
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 ،S -0955F لإلذاعييـــن والصحفيــني مــن البلـــدان الناميـــــة (الغرفــــة
 ،S-0994 اهلاتف الفرعي 6923-3، وللصحفيني الفلسـطينيني (الغرفـة

اهلاتف الفرعي 4353-3، رقم الفاكس 963-2218). 
تنظم جوالت بصحبة مرشـدين بلغـات متعـددة تتفقـد قاعـة 
اجلمعية العامة وغرف االس وأعمال فنيـة مـن دول أعضـاء يوميـا 
من الساعة ٩/٣٠ إىل الساعة ١٦/٤٥، عدا خالل شهري كـانون 
الثاين/يناير وشباط/فرباير حينما تقدم هذه اجلوالت من االثنـني إىل 
اجلمعة فقط. وعادة ما تبدأ اجلوالت باالنكليزية كل نصف سـاعة 
وتسـتغرق مـا يقـرب مـن ٤٥ دقيقـة إىل السـاعة. وللحصـول علـــى 
معلومـات عـن اجلـوالت الـيت تنظـم بلغـــة غــري االنكليزيــة، يرجــى 
االتصال باهلاتف 7539-963-212 يف اليوم الذي ختطط القيام بالزيارة 
فيه. ويلزم إجراء حجز مسبق للمجموعات اليت تضم ١٢ شـخصا 
أو أكثر وذلك باالتصال بالرقم 4440-963-212. (ملحوظة: عادة ما 
ـــدول حمــدود خــالل  تعلـق اجلـوالت بصحبـة مرشـدين أو تعمـل جب
املناقشـات العامـة يف اجلمعيـة العامـــة، وأثنــاء الــدورات االســتثنائية 
وعند قيام شخصيات رفيعة املستوى بزيارات أخرى.) وللحصـول 
علـــى مزيـــــد مــــن املعلومــــات، مبــــا يف ذلــــك أســــعار التذاكــــر 
وتغيـري املواعيـد، وجـدول املعـارض احلـايل، يرجـى االتصـــال برقــم 
TOUR(8687)-963-212. وللمزيـــد مــــن التفــــاصيل بشــــأن عمليــــة 

 .w ww.un.org/tours اجلوالت املصحوبة مبرشدين، برجاء زيارة 
ــاتف  G، اهل A-061 ترتــــــب وحـدة الـربامج اجلماعيـة (الغرفـة
الفرعـي 7710-3 الـربيد اإللكـــتروين: unitg@un.org)، التابعــة لقســم 
العالقات العامة، لعقد إحاطات إعالمية عن مواضيع تتصل بـاألمم 
املتحدة للجماعات اليت تزور مقــر األمـم املتحـدة. كمـا أـا ترتـب 
لقيام متحدثني من األمم املتحدة بالتحدث إىل مجاعـات يف أمـاكن 
أخرى يف أمريكا الشمالية. وفضال عن ذلك، ترتـب الوحـدة لعقـد 

 مؤمترات بالفيديو بني اجلماعات ومسؤويل األمم املتحدة. 
ويف بعض األحيان ترغب بعض اجلماعات الزائـرة للمقـر يف 
أن تستمع إىل حديث إعالمي جيريه وفد من الوفــود عـن دور بلـده 
يف األمــم املتحــدة. ويف هــذه احلــاالت، ميكــن أن تســاعد وحـــدة 
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برامـج الزيـارات اجلماعيـــة واالتصــال اتمعــي يف احلصــول علــى 
غرفة اجتماع هلذا الغرض. وجتـدر اإلشـارة إىل أن الترتيبـات رهـن 

 بتوفر غرفة اجتماعات. 
ــــــهور  تتــــــــــوىل الوحــــــــــدة املعنيـــــة باستفســــــارات اجلم
(الغرفـــة GA-057، اهلـــاتف الفرعـــي 4475-3، الـــــربيد اإللكــــتروين 
ــــيت تـــرد مـــن  inquiries@un.org) أمــر الــرد علــى االستفســارات ال

اجلمـهور ومـن الوفـود واملكـاتب احلكوميـة واملؤسســـات التجاريــة 
واملربني واملنظمات غـري احلكوميـة ووسـائط اإلعـالم وغريهـا، عـن 
طريق الربيد أو الربيد اإللكتروين أو اهلاتف أو التلكس أو املراجعـة 
الشخصية. ويتوىل املوظفون الرد علـى األسئلـة بواسطـة اهلاتـف أو 
ــــة  الــربيد أو الــربيد اإللكــتروين وتقــدمي املــواد اإلعالميــة والتعليمي
املتعلقـة بأعمـال األمـــم املتحــدة وبأعمــال الــربامج والوكــاالت يف 
منظومة األمم املتحدة بأكملها. وميكن االطالع أيضا على ورقات 
ــــيت يـــتردد طرحـــها باالتصـــال  توضيحيــة وردود علــى األســئلة ال

 .www.un.org/geninfo/faq باإلنترنت على املوقع 
املعارض 

تقـام يف الردهـة الكـربى مببـىن اجلمعيـة العامـة معـــارض تــربز 
عمل األمم املتحدة. وجيب أن تتنـاول مجيـع املعروضـات موضوعـا 
دوليا وأن تتبع املبادئ التوجيهية اليت تضعـها جلنـة املعـارض التابعـة 
لألمــم املتحــدة. وللحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات، يرجـــى 
ـــان أرنســن، شــعبة الشــؤون العامــة، قســم املعــارض،  االتصـال جب
اهلـاتف 8531-963، رقـم الفـاكس 2218-963، أو بالـربيد اإللكـــتروين 

 .arnesen@un.org. 
خدمات املكتبة 

تشغل مكتبة داغ مهرشـولد، الـيت مسيـت باسـم األمـني العـام 
ـــولد تكرميــا لذكــراه، املبــىن املؤلــف مــن ثالثــة  الراحـل داغ مهرش
طوابق (مع ثالثة طوابق سـفلية أخـرى) الواقـع يف الطـرف اجلنـويب 
مـن مبـىن املقـر. وتفتـح املكتبـة مـن يـوم اإلثنـني إىل يـوم اجلمعـــة يف 
نفـس سـاعات العمـل باألمانـة العامـة، بينمـا يوجـد فـــهرس املكتبــة 
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(وغـريه مـن اخلدمـات املتاحـة علـى شـبكة اإلنـترنت، انظـــر أدنــاه) 
رهن اإلشارة على مدار ٢٤ ساعة. 

وتـزود املكتبـــة البعثــات الدائمــة للــدول األعضــاء والوفــود 
واألمانة العامة لألمـم املتحـدة مبـا حتتـاج إليـه يف أدائـها لعملـها مـن 

معلومات وخدمات. 
وحتتفظ املكتبة باموعات التالية: 

جمموعة شاملة مـن وثـائق األمـم املتحـدة ومنشـوراا جبميـع 
اللغات الرمسية 

جمموعة شاملــة من وثائـق عصبة األمـم ومنشـوراا بـاللغتني 
اإلنكليزية والفرنسية 

ـــائق الوكــاالت املتخصصــة ومنشــوراا جبميــع  خنبـة مـن وث
اللغات الرمسية لتلك الوكاالت 

خنبة من الوثائـق واملنشورات احلكومية للدول األعضاء 
ـــيت تتنــاول األمــم املتحــدة  جمموعـة كبـرية مـن املنشـورات ال

(مبا يف ذلك رسائل الدكتوراه) 
ــا أو  منشـورات تتعلـق بالقضايـا الـيت ـم األمـم املتحـدة حالي
مها باستمرار (مبـا يف ذلـك الكتـب والصحـف والسالسـل 

واخلرائط).   
 املنتجات اإلعالمية ملكتبة داغ مهرشولد 

فــهرس وثــائق األمــم املتحــدة: دليــل شــامل جلميــع أنـــواع 
الوثائق واملنشورات اليت تصدرهـا حاليـا مكـاتب األمـم املتحـدة يف 
العامل. ويشمـل قائمة مراجعة وفهارس بأمســاء املؤلفيــن والعناويــــن 

واملواضيع. ويصدر كل ثالثة أشهر. 
فهارس األعمال: جمموعـة تتـألف مـن فـهارس مسـتقلة تتيـح 
االطـــالع الببليوغـــرايف الشـــامل علـــى مجيـــع الوثـــائق (التقـــارير، 
الرسـائل، حمـاضر اجللسـات، القـرارات، اخل) الصـادرة عـن اجلمعيــة 
العامة أو جملس األمن أو الس االقتصادي واالجتمـاعي أو جملـس 
الوصاية سابقا، أو املقدمة إليها. وهي تصدر كل سنة/كل دورة. 
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نظام املعلومات الببليوغرافية لألمم املتحدة (UNBIS): قاعدة 
بيانـات تتيـح االطـالع الببليوغـرايف الشـامل علـى مـا تصـدره األمـم 
املتحدة من وثائق وعلى ما حتتفظ به املكتبة مـن مـواد غـري صـادرة 
عن األمم املتحدة، كما تتيــح االطـالع علـى تسـجيالت التصويـت 
ـــاعدة  وعلــى مقتبســــــات مـــــــن اخلطــب. وميكــن الوصــول إىل ق
 ،U NBISnet البيانــات عــن طريــق الشــــبكة العامليـــة (حتمـــل اســـم
http:\\unbisnet.un.org) وكذلــك علــــى أقـــراص CD-ROM (تصـــدر 

 .(UNBIS plus on CD-ROM فصليا باسم
صفحـة مكتبـة داغ مهرشـــولد بــاألمم املتحــدة علــى شــبكة 
اإلنـترنت (www.un.org/Depts/dhl) وتشـمل معلومـات عـــن مواعيــد 
املكتبة واخلدمات اليت تقدمها واموعات الـيت تضمـها كمـا تقـدم 

األدوات املرجعية التالية: 
United Nations Info Quest (UN-I-QUE) وهـي قـاعدة بيانـات  (أ)
تتيح االطالع بسهولة على رموز/أرقام مبيـع الوثـائق بالنسـبة 
ــــوف مـــن الوثـــائق الرئيســـية لألمـــم املتحـــدة  لعشــرات األل
واملنشـورات الصـادرة منـذ عـام ١٩٤٦، مبـا يف ذلـك تقـــارير 
األمـني العـام، وتقـــارير اللجــان، واإلعالنــات الــيت تعتمدهــا 
اجلمعية العامة، وتقارير املقرريـن، واالسـتراتيجيات، وخطـط 

العمل، إخل. ويتم استكماله يوميا. 
وثائق األمم املتحدة: دليل البحث: أداة جيري اسـتكماهلا مـن  (ب)
حـني آلخـر تعطـــي نظــرة عامــة علــى وثــائق األمــم املتحــدة 
وكذلك بعض النصائح املفيدة لعمليـة البحـث عـن النصـوص 

املطلوبة وحتديد مواقعها. 
Documents Alert: خدمة توعيـة آنيـة تـربز الوثـائق اهلامـة عنـد  (ج)
إصدارهـا. ويتـم اختيـار الوثـائق مـن بـني املـواد اجلديـدة الـــيت 
تتلقاها املكتبة أو املتوافرة على نظام الوثائق الرمسيـة. وتشـمل 
البيانات: عنوان الوثيقة الصادرة عن األمم املتحدة، ورمزهـا، 

وتاريخ إصدارها، وعدد صفحاا، وشرحا موجزا هلا. 
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UN System Pathfinder كاشف مسار ملنظومـة األمـم املتحـدة:  (د)
وهـو دليـل للمنشـــورات الرئيســية الــيت تصدرهــا مؤسســات 
منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك الدراســات والتقـــارير 
ــــــة، والبيانـــــات الببليوغرافيـــــة  العامليــــة، والكتيبــــات واألدل
ــــة، وجمموعـــات  والفــهارس، واملنشــورات اإلحصائيــة الدولي
املعـاهدات، والقـرارات والوثـائق فضـال عـن التقـارير الســنوية 

هليئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة هلا. 
ـــم وإدارة  املكتبـات الصغـرية واملكتبـات امليدانيـة: مـوارد لتنظي (هـ)

املكتبات الصغرية وجمموعات الوثائق. 
ــــــة لألمـــــم املتحـــــدة  مكــــرت نظــــام املعلومــــات الببليوغرافي (و)
(UNIBIS Thesaurus): املصطلحـــــات املســــتخدمة لفهرســــة 

واسترجاع الوثائق واملواد األخرى ذات الصلة بأنشطة األمـم 
املتحدة، جبميع اللغات الرمسية الست. 

املؤمترات واالحتفاالت (Conferences and observances): ميكــن  (ز)
االتصــال ـــا مباشـــرة مـــن صفحـــة مكتبـــة داغ مهرشـــولد 
الرئيســية، وتوفــر هــذه الصفحــات املوضوعيــة علــى شـــبكة 
اإلنـترنت قائمـــة بــاملوارد املطبوعــة ووصــالت بــاملوارد ذات 

الصلة على شبكة اإلنترنت.   
املوارد اإللكترونية املوجودة مبكتبة داغ مهرشولد 

وحدات تشغيل نظام الوثائق الرمسيـة: توجـد أربـع وحـدات 
تشـغيل للوصـــول إىل نظـام الوثـائق الرمسيـة بقاعـة وودرو ويلســون 
ـــــة L-201)؛ ويف قاعـــــــــة املطالعـــــة  للمطالعــة باملكتبــــــة (الغرفــــــ

 .(L-105 الغرفة) للمراجع العامة
وحدات التشغيل اخلاصة بشبكة اإلنـترنت: توجـد وحـدات 
تشـغيل متعـددة للوصـول إىل شـبكة اإلنـترنت بغرفـة قـراءة املراجــع 
العامة باملكتبة (الغرفة L-105) ويتاح االنتفــاع ـذه اخلدمـة حبسـب 
ترتيـب طلبـها، مـع إعطـاء األولويـــة ألعضــاء الوفــود. والطابعــات 
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موجودة، ولكن املكتبة تشجع بقـوة التحميـل علـى أقـراص وتتـاح 
املساعدة جلمهور املكتبة. 

حمطـات تشـغيل NewsEdge: وحدتـا تشـــغيل للوصــول العــام 
واملستقل إىل NewsEdge بغرفة قراءة املراجع العامة باملكتبـة (الغرفـة 
L-105). و NewsEdge هي شبكة تغذية فورية باألنباء تنقل األخبار 

ـــل  وقــت نشــرها بواســطة وكــاالت األنبــاء الدوليــة الرئيســية (مث
رويترز، ووكاالت األنباء الفرنسيــة، إخل). وكما ذكر أعاله تتوفر 

طابعات لكن املكتبة تشجع بقوة التحميل على أقراص. 
وحدات تشغيل ProQuest: للوصول إىل جمموعة واسـعة مـن 
C حتتـوي علـى  D-ROM النصوص الكاملة املوجــودة علــى أقـــراص
مقــاالت مــن الدوريــات العامــة والدوريــات التجاريــة ودوريـــات 
العلــــــــوم االجتماعيـة، وهـي موجـودة يف غرفـة مطالعـة الدوريــات 

 .(L-B1-10)
اخلدمــات املباشــرة/أقــراص ذاكــرة القــراءة فقــط: تشــــترك 
ــــة مــن اخلدمــات املباشــرة (مثــل  املكتبــــــة يف جمموعــــــــة واسعـــــ
FACTIVA، و DIALOG و STRATFOR) وجمموعــــة واســــــعة مـــــن 

CD النصوص الكاملة واملواد الببليوغرافيـة املوجـودة علـى أقـراص -
ROM. وقليل من هذه اخلدمات حيتاج إىل مساعدة مـن أحـد أمنـاء 

املكتبة، ولكن معظمها متاح لالستخدام املستقل. 
مكاتب املساعدة يف اسـتعمال أقـراص ذاكـرة القـراءة فقـط: 
توجــد جبميــع مواقــع اخلدمــة مكــــاتب للمســـاعدة مـــزودة متامـــا 
ـــود الذيــن  بـاملوظفني وبالصحـائف اإلرشـادية ملسـاعدة أعضـاء الوف

 حيتاجون إىل املساعدة يف استخدام املوارد اإللكترونية باملكتبة. 
خدمات املكتبة لنشر األنباء إلكترونيا 

توفر مكتبة داغ مهرشولد جلميع أعضاء الوفود الذين لديـهم 
ـــل اإللكــتروين  إمكانيـة السـتخدام الـربيد اإللكـتروين فرصـة التوصي
للمعلومـــات املعـــدة خصيصـــا والـــيت تكـــون هلـــا أمهيـــة خاصـــــة 
بالنسـبة للوقـت أو بالنســـبة لبعثــة معينــة. كمــا توصــل املكتبــة إىل 



67

خدمات وسائط اإلعالم واخلدمات العامة وخدمات املكتبة

احلواسيــــب املكتبيــة األنبــــاء والتحليــالت املتعمقــة مــن املصــــادر 
 Middle East Mirror و Oxford Analytica اليوميـة واألسـبوعية (مثـل
و SouthScan). وللحصول على املزيـــد مـــن املعلومـــات عـن هـذه 
اخلدمة و/أو قائمة كاملة باملنشــورات اإللكترونية املتاحـــة، يرجـى 
االتصــال بالعنــوان dhlpubh@un.org أو االتصال باهلــاتف الفرعـي 

 .3-7392

وتقــدم املكتبــة خدمة أخرى تتعلق مبعرفة األحداث اجلاريـة 
U). وهذه  N in the News) ـــــا �األمم املتحــــــــدة يف األنباء�عنوا
اخلدمة اليت تقدم مرتني يوميا تنقـل عـددا حمـدودا خمتـارا بعنايـة مـن 
التقـارير الصحفيـة الـيت تنقلـها وســـائط اإلعــالم وتتعلــق باملنظمــة. 
ـــــم املتحـــــدة،  وجمــال التركــيز يف هــذه اخلدمــة هــو إصــالح األمـ
ــــة، اخل.، وهــي متاحـــة ألي  والتعيينــات اجلديـدة، ومسائــل امليزاني
ــــه إمكانيـــة استخـــدام  عضـو مـن أعضـاء الوفـود يهمـه األمــر ولدي
الربيد اإللكتروين. يرجى االتصال بـ dhlgenref@un.org أو باهلـاتف 

 الفرعي 3-7392. 
االطالع من بعد 

باإلضافـة إىل املعلومـات الــيت توفرهــا مكتبــة داغ مهرشــولد 
على املوقع الشبكي أو بواسطة الربيد اإللكتروين تتيح املكتبة أيضـا 
للبعثات الدائمة إمكانية الوصول من بعـد إىل اخلدمـات التاليـة عـن 
طريق شبكة إنـترنت: FACTIVA; ProQuest Direct (النـص الكـامل 
ــــد علـــى ٠٠٠ ٣ نشـــرة خمتلفـــة  لعشــر جرائــــد كبيــــرة ومــا يزي
 EIU Views Wire و Economic Intelligence Unit التخصصـات)؛ و
(التقارير والتوقعات القطريـة، والرسـائل اإلخباريـة التجاريـة، إخل)؛ 
و Science Direct (النص الكامل ألكثر من ٦٠٠ جريدة متخصصة 
يف امليـدان العلمـي وميـادين أخـرى). للتسـجيل مـن أجـل احلصــول 
علـــى أي مـــن اخلدمـــــات املذكــــورة أعــــاله، يرجــــى االتصــــال 
بـالعنوان اإللكـتروين التـايل: waitman@un.org أو االتصـال باهلـــاتف 

 الفرعي 3-7440. 
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معلومات للوفود 

تدريب الوفود 
تقدم مكتبة داغ مهرشولد تدريبا أساسيا وتدريبــا متقدمـا يف 
ــــق األمــم املتحــدة ويف اســتخدام املــوارد  تنظيـــم واستخـــدام وثائـ
اإللكترونيـة لألمـم املتحـدة واملـوارد اإللكترونيـة اخلارجيـة. وميكــن 
أيضا عند الطلب ترتيب برامـج مكيفـة لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة 
جلمـهور املكتبـة. ويقـدم التدريـب علـى أسـاس مسـتمر وهـو متــاح 
جلميع أعضاء الوفود واملسؤولني احلكوميني. للحصـول علـى مزيـد 
مـن املعلومـات و/أو قائمـة كاملـة بـالدورات التدريبيـة الـيت تقـــدم، 
ـــربيد اإللكــتروين:  يرجـى االتصـال باهلـاتف الفرعـي 5321-3، أو بال

 orvdhluss@un.org 
املكتبات الوديعة لألمم املتحدة 

ــــر،  باإلضافـة إىل تقـدمي اخلدمـات املكتبيـة/اإلعالميـــة يف املقـ
حتتفـظ مكتبـة داغ مهرشـولد بشـبكة مـن املكتبـات الوديعـــة لألمــم 
املتحـــدة وعددهـــا ٤٠٥ مكتبـــة يف ١٤٦ مـــن الـــدول األعضــــاء 
واألقـاليم. وتتيـح هـذه املكتبــات االطــالع علـى جمموعــات وثــائق 
األمـم املتحـدة ومنشـوراا باللغـــات الرمسيــة املناســبة، كمــا تقــدم 
خدمـــات مرجعيـــــة إىل املســــؤولني احلكومييــــــن، وإىل الدوائــــــر 
ـــات غــري احلكوميــة،  األكادمييــة، وممثلـي وسـائط اإلعـالم، واملنظم
وإىل سـائر أفـراد اجلمـهور. وميكـن توجيـــه االستفســارات املتعلقــة 
باملكتبــات الوديعــة إىل موظــف املكتبــات الوديعــة علــــى اهلـــاتف 

 .dhldl@un.org الفرعي 7444-3 أو 
االتصاالت 

ميكن توجيه االستفسارات شخصيا أو باهلاتف أو بالفـاكس 
 أو بالربيد اإللكتروين إىل كل من مراكز اخلدمة التالية: 

رقـــم  اهلاتف
الغرفة  الفاكس الفرعي

 L-327A 3-2388 3-7443 كبرية أمناء املكتبة
 dickstein@un.org
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خدمات وسائط اإلعالم واخلدمات العامة وخدمات املكتبة

 L-221G 3-1779 3-7444 مسؤول املكتبات الوديعة
 dhldl@un.org

جمموعات عصبة األمم، واألمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة 
 L-201 3-1779 3-7412 خدمات املراجع

 dhlunsa@un.org

رقـــم  اهلاتف
الغرفة  الفاكس الفرعي  
 L-260 3-1779 3-7422 خدمات اإلعارة

 dhlloanun@un.org

اموعة العامة 
(الوثائق احلكومية والصحف واملنشورات الدورية وما إىل ذلك) 
 L-105 3-8861 3-7394 خدمات املراجع

 dhlgenret@un.org

 L-Bl-10 3-9256 3-7384 خدمات اإلعارة
dhlloanex@un.org

 L-B1-68 3-9256 3-2015 خدمات االستعارة فيما بني املكتبات
 dhlill@un.org

مكتبة اخلرائط 
 L-282 3-1779 3-7425 خدمات املراجع، واإلعارة
 dhLMAP@un.org

املكتبة القانونية 
 S-3455 3-1770 3-5372 خدمات املراجع، واإلعارة
 dhllegal@un.org

املكتبة اإلحصائية 
 DC2-1143 3-0479 3-8727 خدمات املراجع، واإلعارة
 dhlstat@un.org

 L-133 3-2608 3-7440 وارد املعلومات اإللكترونية
 witman@un.org

  




