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  إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات  -دائرة المراسم واالتصال 

 unprotocol@un.org: اإللكتروني  البريد  ●( لالجتماعات التسجيل )7181-963 (212) 1+ :الهاتف  ● S-0200الغرفة 

   
 الحصول على حساب على نظام التسجيل اإللكتروني المبادئ التوجيهية لطلب 

]ال تتاح إمكانية الحصول على حساب على نظام التسجيل اإللكتروني إال للبعثات الدائمة لدى األمم المتحدة 
في نيويورك، والمنظمات الحكومية الدولية والكيانات المعتمدة لدى الجمعية العامة، والوكاالت المتخصصة  

 لألمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.[التابعة 

 
 لطلب الحصول على حساب على نظام التسجيل اإللكتروني، يرجى القيام باإلجراءات التالية:

ينبغي توجيه رساااالة )وليذ مةكرة ياااإوية( إلى رئيذ المراسااام، هاطللب في ا الحصاااول على  أ() 
: هجب أن مكتب في نيويورك  لديهااتب التي بالنساااااابة للبعثات المكحساااااااب على نظام التسااااااجيل اإللكتروني.  

وبالنساابة للوكاالت المتخصااصااة  تحمل الرسااالة متم وتوعير رئيذ البعثة، أا الممثل الدائم أو المرا ب الدائم.  
، هجب أن تحمل الرسااااااااالة متم وتوعير رئيذ المكتب. والمنظمات ذات الصاااااااالة التي لدي ا مكتب في نيويورك

 : هجب أن تحمل الرسالة متم وتوعير رئيذ المنظمة.مكتب في نيويورك س لديهاليوبالنسبة للمنظمات التي 

)انظر المرفق(، التي همكن الحصااول علي ا من المو ر الكاابكي   SG.39هجب ملء االسااتمارة  ب( )  
  . https://www.un.org/dgacm/ar/content/protocol/meetingsلاااادائرة المراسااااااااااااام على الراب  التااااالي:  

ويجب أن تحمل االسااااااااااااتمارة أهعااااااااااااا متم وتوعير رئيذ البعثة المكتب المنظمة. ويجب ملء جمير الخانات،  
في ذلك الخانة المخصاااصاااة لر م ال اتم المحمول. وبالنسااابة للمنظمات الموجوية مار، نيويورك، ال تا  ل  بما

ا ل م سااااااااااااااوى عنااااااوين  المااااا ذون  المسااااااااااااااتعملون  إلي اااااا  ينتمي  التي  للمنظماااااة  الرساااااااااااااامياااااة  اإللكتروني  ل رياااااد 
(. وال تا  ل رساااااااااائل ال ريد اإللكتروني المبعوسة من الحساااااااااابات الكاااااااااخصاااااااااية )مثل un.org@.…… )مثل

Gmail  وYahoo  وAOL  وHotmail .)وما إلى ذلك 

)النسااااااي األإاااااالية( إلى مكتب  SG.39هجب ت دهم إرسااااااال كل من الرسااااااالة واالسااااااتمارة   ،() 
 Protocol and Liaison Service – DGACM, Unitedالمراساااام السااااتعراياااا ا وتج ي: ا )العنوان:  

Nations, 405 East 42nd Street, Room S-0200, New York, NY 10017, USAوينبغي  .) 
نيويورك أن ترسال نساخة مساب ة بال ريد اإللكتروني إلى مكتب المراسام على العنوان  للمنظمات الموجوية مار،  

 ، وأن ترسل النسي األإلية بال ريد العايا إلى مكتب المراسم.unprotocol@un.orgالتالي:  

علي ا، يتل ى المستعملون الم ذون بعد أن ه وم مكتب المراسم باستعراض الوسائق والمواف ة  ي() 
ل م رسااااااااالة إلكترونية تتعاااااااامن كيانات للتسااااااااجيل )سلمة المرور( في نظام التسااااااااجيل اإللكتروني ع ر ال وابة 

(. ولالطالع على م:ياااد من التإااااإاااااااااااااايااال عن  المبااااي  https://edelegate.un.intاإللكترونياااة للوفوي )
الااتاااااااالااي:  الااراباا   ياارجااى  ياااااااارة  اإللااكااتاارونااي ،  الااتساااااااااااااااجاايااااااال  نااظاااااااام  اساااااااااااااااتااخااااااادام  بكاااااااااااااااااااا ن  الااتااوجااياا ااياااااااة 

https://www.un.org/dgacm/ar/content/protocol/meetings. 
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يرجى اتباع نإذ اإلجراءات  لطلب تغيير المسااااااااتعملين على نظام التسااااااااجيل اإللكتروني،   ه() 
 من )أ( إلى )ي(.

كحد أ صااى لثالسة مسااتعملين م ذون   سالسة حساااباتهاساامل لكل بعثة مكتب منظمة الحصااول على  مالحظة:
ر البعثااات والمكاااتااب باا ن الحساااااااااااااااابااات على نظااام التسااااااااااااااجياال اإللكتروني ال تامنل إال للمو إين  ةك  ل م. وتااا

لين في البعثات ا وال يمكن قبول الموظفين المؤقتين أو االستتتتتتنتتتتتاريين    لمكاتب المنظمات.الدائمين المسااااااااج 
عاة أو السائقين، وما إلى ذلك. أو  المتدربين أو السُّ

 2021أيلول س تم ر 
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 المرفق

 
Protocol and Liaison Service 

United Nations 

Permanent Mission of :  
or 

Observer Mission of :  
or 

Liaison Office of the Specialized Agency of :  

 

This is to confirm that the following focal point and backups have been designated as the “eRegistration” author-

ized users of the mission/liaison office responsible for making registration requests and to handle registration 

related matters. The mission/liaison office is fully responsible for notifying the Protocol and Liaison Service of 

any changes of the users/backups with immediate effect. 

 

Please check :  [           ] NEW   [           ] REVISION 

 

(A) FOCAL POINT 
 

Name:  
 

Functional title at the mission/office:  
 

Email address:  

(Generic email of the mission/organization is not accepted.) 

 

Telephone number:                                  (work)                    (mobile) 

   

(B) BACKUP USERS (in the absence of the above and at least one back up is required) 
 

1. Name:  

Functional title at the mission/office:   
 

Email address:  
(Generic email of the mission/organization is not accepted.) 

 

Telephone number:      (work)             (mobile) 
 

2. Name:     (optional) 

Functional title at the mission/office:   

Email address:  
(Generic email of the mission/organization is not accepted.) 

 

Telephone number:       (work)             (mobile) 

 

                  Signature: _____________________________________________ 

 

                    Name:      
        ________________________________________________ 
        Permanent Representative/Observer  

__________________________________   to the United Nations or Head of  

       (official seal/stamp)    Organization/Specialized Agency  

              
SG.39 (01-21) 


