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 إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات -دائرة المراسم واالتصال 
 unprotocol@un.org: اإللكتروني البريد ●)التسجيل لالجتماعات(  7181-963 (212) 1+: الهاتف ●  S-0200الغرفة 

   
 الحصول على حساب على نظام التسجيل اإللكتروني المبادئ التوجيهية لطلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ 

]ال تتاح إمكانية الحصـل  لى  ساـاع لى  نماا التاـ اإل اتلوتي نال إال لىات ال الما لة لمأل ا مل اللتحم  
ة الم لية  الويانال اللتتلم  لمأل ال لعية التامة،  اللكاالل اللتخصــــــصــــــة  فال ناليلرك،  اللنملال الحكلمي

 التابتة لألمل اللتحم   اللنملال ذال الصىة.[

 لطىب الحصل  لى  سااع لى  نماا التا اإل اتلوتي نال، ييج  القياا باتجياءال التالية: 

ُيطَىب فاها الحصـــل  لى  يناغال تلجيه رســـالة ) ليذ مةكي  يـــإلية( إل  ر يذ اللياســـل،  أ() 
ــ اإل اتلوتي نال. ــاع لى  نماا التاــــ ــاة لىات التاللكاتب التال لميها مكتب فال ناليلرك ساــــ : ي ب أن  بالناــــ

 بالناــاة لىلكاالل اللتخصــصــة   تحلإل اليســالة متل  تلعير ر يذ الات ة، أا اللل إل الما ل أ  الليا ب الما ل.
  ، ي ب أن تحلإل اليســــــــالة متل  تلعير ر يذ اللكتب.اليلرك اللنملال ذال الصــــــــىة التال لميها مكتب فال ن

 : ي ب أن تحلإل اليسالة متل  تلعير ر يذ اللنملة.لميها مكتب فال ناليلرك ليس بالنااة لىلنملال التال 

ــتلار   ع()  ــل  لىاها لى  اللل ر SG.39ي ب مإلء االســـــ   )انمي الليفق(، التال يلكن الحصـــــ
 /https://protocol.un.org/dgacmلى  اليابط التالال:  “االجتلالال”الشــــاكال لما ي  اللياســــل تح  باع 

pls/site.nsf/AboutAccreditations.xsp.  ي ــب أن تحلــإل االســــــــــــــتلــار  أي ـــــــــــــــا متل  تلعير ر يذ 
   ي ب مإلء جلير الخانال، بلا فال ذلك الخانة اللخصــــصــــة لي ل الهاتل اللحلل . الات ةتاللكتبتاللنملة.

ــلية لىلنملة التال  ــاة لىلنملال الللجلا  مارو ناليلرك، ال ُتسوإل ســــلأل لنا ين الوييم اتلوتي نال اليســ  بالناــ
 ال ُتسوإل رســـــــا إل الوييم اتلوتي نال اللاتل ة   (.@……un.org ا اللاـــــــتتلىلن اللمذ ن لهل )م إلينتلال إلاه

 إل  ذلك(.  ما gmail   yahoo   aol   hotmailمن الحاابال الشخصية )م إل 

ــتلار   و()  ــالة  االســــ ــا  كإل من اليســــ ــىية( إل  مكتب  SG.39ي ب تسميلتإرســــ ــي ا إــــ )الناــــ
ــها  ت ها ــتتيايــ ــل الســ  Protocol and Liaison Service – DGACM, Unitedزها )التنلان: اللياســ

Nations, 405 East 42nd Street, Room S-0200, New York, NY 10017, USA.)  يناغال 
لىلنملال الللجلا  مارو ناليلرك أن تيسـإل ناـخة ماـاسة بالوييم اتلوتي نال إل  مكتب اللياسـل لى  التنلان  

 ،  أن تيسإل الناي ا إىية بالوييم التااا إل  مكتب اللياسل. unprotocol@un.orgالتالال: 
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بتم أن يسلا مكتب اللياســـــــل باســـــــتتياو الل ا ق  الللافسة لىاها، يتىس  اللاـــــــتتلىلن   ا() 
نماا التاـ اإل اتلوتي نال لوي  اللمذ ن لهل رسـالة إلوتي نية تت ـلن ايانال لىتاـ اإل )ةىلة اللي ر( فال 

(.  لالطالع لى  مزيــــــم من التإــــــاإـــــــــــــــاــــــإل  https://delegate.un.intالولابــــــة اتلوتي نيــــــة لىلفلا )
ــمن اســـــــــــــــتخـماا نمـاا التاـــــــــــــــ اـإل اتلوتي نال” لن ، ييج  زيـار  اليابط التـالال:  “اللاـاا  التلجاهيـة بشـــــــــــــ

https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/AboutAccreditations.xsp   تــــــحــــــــ  بــــــــاع
 .  “االجتلالال”

لطىب تغااي اللاــــــــتتلىان لى  نماا التاــــــــ اإل اتلوتي نال، ييج  اتااع نإذ اتجياءال  ه() 
 من )أ( إل  )ا(.

 
  .ماتتلىان ممذ ن لهل 3لـــــــــــ  ساابال كحم أ ص  3ُيالح لوإل بت ةتمكتبتمنملة الحصل  لى   :الحظةم

ــابــــال لى  نمــــاا التاــــــــــــــ اــــإل اتلوتي نال ال ُتلنح إال لىلل إان   ي الات ــــال  اللكــــاتــــب بــــمن الحاـــــــــــــــ ةكل  تــــُ
ىان لمأل الات التاللكاتبتاللنملال. المؤقتين أو االستتتتتيتتتتاريين وال يمكن قبول الموظفين  الما لانتاللاــــــ ل

عاة أو السائقين، وما إلى ذلك أو  .المتدربين أو السُّ

 2021ةانلن ال انالتينايي 
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