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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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معلومات للوفود 

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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اجلمعية العامة وجلاا الرئيسية

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. 


