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 دائرة المراسم واالتصال التابعة لألمم المتحدة/حلقة عمل عن إجراءات التسجيل

  
 التسجيل، وانتهاء المهمة، وإصدار تصاريح الدخول وتجديدها

  
 قائمة مرجعية ألعضاء البعثات الدائمة ومكاتب المراقبين  

 والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية
  

 التسجيل  -أوال 

يجب أن ُيسجججججججعل جميء أعبججججججاء البع)ات الدائمة نالدهلوماسججججججيون مييم ووير الدهلوماسججججججيين  وأ راد ُأسججججججر م ومو  و م   
عبر البريد اإللكتروني لدائرة   مصوور  االمسوح الضووئ . وليذا الغرض، ييبغي إرسججال الوئائا التالية عند وصووله الميزليون 

وييبغي إرسججججججال جميء الوئائا عبر البريد اإللكتروني  ي  .unprotocol@un.org :وان التاليالمراسججججججم واالتصججججججال إل  العي
تلك المل ات بأسجماء موجزة ومياسجبة. وييبغي إرسجال كل وئيقة  ي  وتوسجيم نباسجت)ياء الصجور ال وتوورا ية   PDF شجلل مل ات

  توسجيموكذلك  JPEG. أو JPGعبر البريد اإللكتروني  ي شجلل مل ات  الصجور ال وتوورا ية. وييبغي إرسجال عل  حدة مر ا 
 .protocol.un.org :تلك المل ات بأسماء موجزة ومياسبة. ويملن الع)ور عل  االستمارات عل  موقعيا الشبلي

 
أنه يتعين عل  مواطيي الواليات المتحدة األمريلية أيبجججججاي تقديم نسجججججل مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي من  يرجى مالحظة 

 ص حة هيانات السيرة الذاتية  ي جواز الس ر الخاص هيم.

 
أنه يتعين عل  المقيمين الدائمين  ي الواليات المتحدة األمريلية أيبجججججججججججاي تقديم نسجججججججججججل مصجججججججججججورة   يرجى كذلك مالحظة 

نسجل مصجورة بالمسج  البجوئي   ة إلىااإلضوا بالمسج  البجوئي من صج حة هيانات السجيرة الذاتية  ي جواز السج ر الخاص هيم 
 .“البطاقة الخبراء”معرو ة أيباي باسم من الجانبين األمامي والخل ي لبطاقة اإلقامة الدائمة الخاصة هيم، وال

 
جوازات السجج ر األصججلية ووير ا من الوئائا األصججلية إل  دائرة المراسججم واالتصججال التابعة   يرجى عدم إرسوال: مالحظة 

العيوان  ييبغي إرسججججال الوئائا مصججججورة بالمسجججج  البججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  و لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة.
 .unprotocol@un.org :التالي

 
 تسجيل الموظفين الدبلوماسيين - 1
   1ن رسالة إحالة 1-1

 □  ..............................................................   أ  موجية إل  األمين العام  

 □...نمء تذييل التوقيء باالسم الكامل واللقب  القائمنة  باألعمال بالييابةب  موقعة من قبل المم)لنة  الدائمنة  أو  

 □  .....................................   ج   ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة وختميا الرسمي 

__________ 

ي  ذه الوئيقة، يجب اإلهالغ عن تيقالت المو  ين الدهلوماسجججججججيين وتعييياتيم وترقياتيم وحاالت رحيليم،  بجججججججال عن تيقالت أء مو  ين ويجراءاتيم المبيية    1ن 
 .مذكرة ش ويةوليس  ي  رسالة ي 

mailto:unprotocol@un.org
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 □  .......................   د  مء ذكر االسم الكامل والرتبة الدهلوماسية واللقب الو ي ي وتاريل التعيين 
 □  .................................... ه  تتبمن طلب االمتيازات والحصانات الدهلوماسية السارية 
 □  .......................................... ترتيب الشخص من حيث األسبقية  ي البع)ةو  تبّين  

 □  ..................................... ز  تطلب تعديل نوع التأشيرة المميوحة، إن كان ذلك ييطبا 
 (SG.5)االستمار   استمار  التسجيل 1-2

 □  ..............................................................   عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  .............   الدهلوماسينة ب  تتبمن جميء أ راد األسرة والعمال الميزليين المقيمين مء المو فنة   

 □  ............................   ج  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  .............................. د  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ......................................................... ه  مختومة بالختم الرسمي للبع)ة 

نبحجم صججور جوازات السجج ر، مأخوذة باأللوان   :(JPEG.أو  JPG.صووور  وتوارا ية إلرترونية )   لووكل ملفات  1-3
 □  .........................................................  ي وبون الستة أشير الماضية 

 □  ................................................  1أ  المو ف الدهلوماسينة : صورة واحدة ن 

 □  ..........................................................    1ب  الزوجنة : صورة واحدة ن 
 □  ...................................................   لكل مييم 1ج  األط ال: صورة واحدة ن 

 □  ............................................    لكل مييم 1العمال الميزليون: صورة واحدة ند   
   جواز السفر 1-4

)ب( الصوفحة الت    من )أ( صوفحة بيانات السوير  الذاتية    جواز السوفر، و مصوور  االمسوح الضووئ )نسو  ملونة  
 األمريكية()ج( الصفحة الت  تحمل التألير   تحمل خت  الدخول الخاص اجمارك الواليات المتحد ، و

 جواز السفر الدبلوماس  
 □  ................................................................ نأ  الطرف الرئيسي 
 □  ........................................   2ن ب  أ راد األسرة المقيمون مء المو ف الرئيسي( 

 
 جواز السفر العادي 

 □  ......... أ  العامل نالعمال  الميزلي نالميزليون  المقيم نالمقيمون  مء المو فنة  الدهلوماسينة ( 
 
 المطبوعة I-94نسخة من استمار   1-5

 □  .....................................................................   الطرف الرئيسيأ 

__________ 

تقديم نسجججل مصجججورة بالمسججج  البجججوء لجوازات السججج ر إل  دائرة المراسجججم ويذا كان بحوزة أ راد األسجججرة جوازات سججج ر أخر  نوير دهلوماسجججية ، ييبغي ليم أيبجججاي   2ن 
 وقت التسجيل. unprotocol@un.org :واالتصال عبر البريد اإللكتروني
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 □  ................................................ ب  أ راد األسرة المقيمون مء الطرف الرئيسي 

 □  .......................... ج  العامل نالعمال  الميزلي نالميزليون  المقيم نالمقيمون  مء الدهلوماسي 
 
  قط للدهلوماسيين واألزواج ن (SG.32استمار  طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمار   1-6

 □  ............................................................... عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 
 □  ............................. ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ............................   ولقبهن ا ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة   
 □  .......................................................... د  مختومة بالختم الرسمي للبع)ة 
 
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   يرجى عدم إرسووال تذكير: 
اإللكتروني إل  العيوان  ييبغي إرسججججال الوئائا مصججججورة بالمسجججج  البججججوئي عبر البريد و وبع)ة الواليات المتحدة. المتحد لألمم 
 .unprotocol@un.org :التالي

 
 تسجيل الموظفين اإلداريين والتقنيين وموظف  الدع  - 2

 نوير ذوء المركز الدهلوماسي  

 رسالة إحالة 2-1

 □  ........................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  
 □  تذييل التوقيء باالسم الكامل واللقب موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  نمء ب   

 □  ...................................... ج   ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة وختميا الرسمي 

 □  ............................................. د  مء ذكر االسم واللقب الو ي ي وتاريل التعيين 

 (SG.5)االستمار  استمار  التسجيل  2-2
 □  ............................................................... عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  نالعمال  الميزلي نالميزليين  المقيم نالمقيمين  مء مقدم الطلب الرئيسي تتبمن جميء أ راد األسرة والعامل ب   

 □  ............................. ج  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
 □  .............................. د  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ......................................................... ه  مختومة بالختم الرسمي للبع)ة 
  لكل شججخص نبحجم  1صججورة واحدة ن: (JPEG.أو  JPG.صوور  وتوارا ية إلرترونية )   لوكل ملفات  2-3

 □  .......................... صور جوازات الس ر، مأخوذة باأللوان  ي وبون األشير الستة الماضية 
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 جواز السفر 2-4
)ب( الصفحة   لرل من )أ( صفحة بيانات السير  الذاتية    جواز السفر، و  االمسح الضوئ  )نس  ملونة مصور   

 )ج( الصفحة الت  تحمل التألير  األمريكية(   الت  تحمل خت  الدخول الخاص اجمارك الواليات المتحد ، و 

 □  ..................................................................... أ  الطرف الرئيسي 

 □  ................................................ ب  أ راد األسرة المقيمون مء الطرف الرئيسي 

 □  ............................ نالميزليون  المقيمون مء الطرف الرئيسي ج  العامل نالعمال  الميزلي 

 المطبوعة I-94نسخة من استمار   2-5

 □  ............................................................ أ  الطرف الرئيسي نالمو ف  

 □  ................................................ ب  أ راد األسرة المقيمون مء الطرف الرئيسي 
 □  ............................ ج  العامل نالعمال  الميزلي نالميزليون  المقيمون مء الطرف الرئيسي 

  قط للمو  ين ن (SG.32طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمار   استمار  2-6

 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ........................................................................ بالختم الرسمي للبع)ةد  مختومة  
 

جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   يرجى عدم إرسووال: تذكير 
ييبغي إرسججججال الوئائا مصججججورة بالمسجججج  البججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  و لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة.

 .unprotocol@un.org :التالي
  

 حال تسجيله  اصور  منفصلة(تسجيل العمال المنزليين )    - 3

 رسالة إحالة 3-1

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ................................................. وختميا الرسمي ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة د  

 □  .............................................................. مء ذكر اسم العاملنة  ومييتهن ا  وتاريل عقد العمل ه 
 
 (SG.5استمار  التسجيل )االستمار   3-2

 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
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 □  ..................................... للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل  

 □  ......................................... د  تتبمن جميء أ راد أسرة العامل المقيمين مء الطرف الرئيسي 

 □  ....................................................................... ه  مختومة بالختم الرسمي للبع)ة 

  لكل شجججخص نبحجم صجججور 1صجججورة واحدة ن :(JPEG.أو  JPG.صووور  وتوارا ية إلرترونية )   لووكل ملفات  3-3
   □  ...................................... جوازات الس ر مأخوذة باأللوان  ي وبون األشير الستة الماضية 

 جواز السفر 3-4

)ب( صوفحة  لرل من )أ( صوفحة بيانات السوير  الذاتية    جواز السوفر، و االمسوح الضووئ )نسو  ملونة مصوور   
 □  ......... الصفحة الت  تحمل التألير  األمريكية( )ج( خت  الدخول الخاص اجمارك الواليات المتحد ، و

 □  .................................................................... المطبوعة I-94من استمار   نسخة 3-5

 □  ................................................................. ليزيةرااللغة اإلننسخة من عقد العمل  3-6

 
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   يرجى عدم إرسووال: تذكير 

ييبغي إرسججججال الوئائا مصججججورة بالمسجججج  البججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  و لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة.
 .unprotocol@un.org :التالي

 
  :الداخليينتسجيل المتدربين  - 4

شججأنيم شججأن أء عبججو  خر  يجب أن ُيسججّجل المتدربون الداخليون لد  دائرة المراسججم واالتصججال التابعة لألمم المتحدة  
. ويلون التدريب الداخلي ل ترة قصججججججججيرة ويجب أن عاما وقت التسجججججججججيل 18أال يقل عمر م عن وييبغي  من أعبججججججججاء البع)ة،

د رسالة التعيين مدته  . سيتقاض  أجرا أم الان المتدرب وما إذا ك تحدِّ

  G-2ييبغي أن يحصججل المتدربون الداخليون  ي البع)ات الدائمة عل  تأشججيرة من اليوع المياسججب نأء  -  البعثة الدائمة  
ويرج  االنتباه إل  أن البلد المبججيف ال يقبل،  ي مع م الحاالت، تسجججيل المتدربين الداخليين الذين ُقبل  . J-1أو  F-1أو 

 أو  ي إطار هرنامج اإلع اء من التأشيرة. B2أو  B1دخوليم إل  الواليات المتحدة هواسطة التأشيرة 

وع الذء يياسجب و/أو ييطبا عل  مو  ي الملتب  ييبغي للمتدربين الداخليين تأمين تأشجيرة من الي - مكتب المراقبين 
 العاملين هدوام كامل.

 
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
 .unprotocol@un.org :التالي

  
 الواليات المتحد  من خارج

 ييبغي للمتدرب الداخلي تأمين  ذا اليوع من التأشيرة قبل الوصول إل  الواليات المتحدة األمريلية ن G-2ر  من نوع التألي
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 رسالة إحالة 4-1

 □  .............................................................................أ  موجية إل  رئيس المراسم  
 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
 □  ..................................... الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم  
 □  ................................................ د   ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة وختميا الرسمي 

 □  ........................................ ه  مء ذكر االسم واللقب الو ي ي ومدة التدريب الداخلي بالببط 

 □  .............................................. مء اإلشارة إل  تاريل هدء التدريب الداخلي وتاريل انتيائه و 
 

 (SG.5استمار  التسجيل )االستمار   4-2
 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  
 □  ........................................................................ د  مختومة بالختم الرسمي للبع)ة 

 
  نبحجم صجور جوازات  1صجورة واحدة ن :(JPEG.أو  JPG.صوور  وتوارا ية إلرترونية )   لوكل ملفات  4-3

 □  ................................................ الس ر مأخوذة باأللوان  ي وبون األشير الستة الماضية 
 

 جواز السفر 4-4

)ب( الصفحة   لرل من )أ( صفحة بيانات السير  الذاتية    جواز السفر، و االمسح الضوئ )نس  ملونة مصور  
 )ج( الصفحة الت  تحمل التألير  األمريكية( الخاص اجمارك الواليات المتحد ، و الدخولالت  تحمل خت  

 □  ............................................................................... أ  يحمل التأشيرة المياسبة 
 □  ...................................................................... المطبوعة I-94نسخة من استمار   4-5

   (SG.32استمار  طلب تصريح دخول األم  المتحد  )االستمار   4-6
 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 
 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  
 □  ........................................................................ للبع)ةد  مختومة بالختم الرسمي  

 
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
  .unprotocol@un.org :التالي
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 الواليات المتحد  من داخل

 الطالب ن F-1التألير  من نوع 

مؤ الي/مؤ لة للمشججاركة  ي   F-1يجوز للطالبنة  المسجججلنة   ي الي ام المدرسججي هدوام كامل والحاملنة  لتأشججيرة سججارية من نوع  
 .  I-20السججتمارة هرنامج للتدريب الداخلي مء االحت اظ بالتأشججيرة الخاصججة به/هيا، شججريطة أن يسججم  هرنامج ال رد هيذا اليوع من التدريب نا 

إذا كاننت  الطالبنة  ال يعتزم/تعتزم مواصجججلة الدراسجججة هدوام كامل أئياء  ترة التدريب،  يجب عل  البع)ة الدائمة أن تطلب تغيير نوع ,
 .  ي وقت التسجيلالتأشيرة 
 .قس  االعتمادات    اعثة الواليات المتحد و ي الحاالت االست)يائية، يرج  الرجوع إل   

 
 رسالة إحالة 4-7

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  

 □ .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □ ...............................................  ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة وختميا الرسميج   

 □  .................................................. مء ذكر االسم واللقب الو ي ي ومدة التدريب الداخليد  

 □  ................................................... التدريب الداخلي وتاريل انتيائهمء ذكر تاريل هدء ه   

 (SG.5استمار  التسجيل )االستمار   4-8
 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □   .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □   ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ........................................................................ بالختم الرسمي للبع)ةد  مختومة  

  نبحجم صججججججججور 1صججججججججورة واحدة ن :(JPEG.أو  JPG.صوووووور   وتوارا ية إلرترونية )   لوووووكل ملفات  4-9
 □  ....................................... جوازات الس ر، مأخوذة باأللوان  ي وبون األشير الستة الماضية 

لرل من )أ( صووفحة بيانات السووير  الذاتية    جواز  االمسووح الضوووئ جواز السووفر )نسوو  ملونة مصووور   4-10
)ج( الصووفحة الت    )ب( الصووفحة الت  تحمل خت  الدخول الخاص اجمارك الواليات المتحد ، و السووفر، و

 □  ................................................................................ تحمل التألير  األمريكية(
 □  ...................................................................... المطبوعة I-94من استمار   نسخة 4-11
 □  ....................................................................... I-20 مصور  من االستمار  نسخة 4-12
: نسجججججججخة مصجججججججورة بالمسججججججج   كطالب بدوام كامل :للطالب الذين ل  يتخرجوا اعد والمسوووووجلين حاليا   االنسوووووبة 4-13

البججوئي من الرسججالة األصججلية الصججادرة عن المدرسججة، والتي تتبججمن الموا قة عل  التدريب الداخلي. وييبغي  
 □  ................................. انتيائهأن تشير الرسالة إل  تاريل هدء التدريب الداخلي  ي البع)ة وتاريل 
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: نسجججججججججخة مصجججججججججورة من وجه رخصجججججججججة العمل االنسووووووبة للطالب الذين مرنحو مركز التدريب العمل  االختياري  4-14
ملتب خدمات المواطية واليجرة  من   I-797السججارية و ير ا أو من إشججعار الموا قة عل  ميحيا ناالسججتمارة 

 □  ...................................................................................... المتحدة  ي الواليات 

 (  SG.32استمار  طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمار   4-15

 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 
 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

   □  ........................................................................ بع)ةد  مختومة بالختم الرسمي لل 
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
 .unprotocol@un.org :التالي

 
 ل الزوار هرنامج تبادن J-1التألير  من نوع 

يجوز للزائرنة   ي إطار هرنامج تبادل الزوار المشجججججاركة  ي هرنامج للتدريب الداخلي مء االحت اظ بالتأشجججججيرة الخاصجججججة به/هيا،  
  . DS-2019شريطة أن يسم  هرنامج ال رد هيذا اليوع من التدريب ناالستمارة 

قسووو  االعتمادات ة الدائمة، يرج  الرجوع إل   ويذا كان هرنامج تبادل الزوار ال يسججججم  بالحصججججول عل  تدريب داخلي  ي البع) 
  .   اعثة الواليات المتحد 

 رسالة إحالة 4-16

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  

 □ .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □ ...............................................  ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة وختميا الرسميج   

 □  .................................................. االسم واللقب الو ي ي ومدة التدريب الداخليد  مء ذكر 

 □  ................................................... ه  مء ذكر تاريل هدء التدريب الداخلي وتاريل انتيائه 

 (SG.5استمار  التسجيل )االستمار   4-17
 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا ج  ُيكتب تحت  

 □  ........................................................................ د  مختومة بالختم الرسمي للبع)ة 
  نبحجم صججججججججور  1صججججججججورة واحدة ن :(JPEG.أو  JPG.صوووووور  وتوارا ية إلرترونية )   لوووووكل ملفات  4-18

 □  ........................................ جوازات الس ر، مأخوذة باأللوان  ي وبون الستة أشير الماضية 
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لرل من )أ( صووفحة معلومات السووير  الذاتية لجواز  االمسووح الضوووئ جواز السووفر )نسوو  ملونة مصووور   4-19
)ب( الصوووفحة الت  تحمل خت  الدخول الخاص اجمارك الواليات المتحد  و)ج( الصوووفحة الت    السوووفر، و

 □  .......................................................................... تحمل تألير  الواليات المتحد (

 □  .................................................................. المطبوعة I-94نسخة من استمار   4-20

 □  ................................... DS-7009 أو االستمار  DS-2019نسخة مصور  من االستمار   4-21
الموجية من الجية الراعية لبرنامج تبادل الزوار، تتبججمن   نسوخة مصوور  االمسوح الضووئ  من الرسوالة األصولية  4-22

 □  ...... يائه موا قة الجية الراعية عل  التدريب الداخلي. وييبغي أن تشير الرسالة إل  تاريل هدء التدريب وتاريل انت 

 (SG.32استمار  طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمار   4-23

 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 
 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
 □  ............................... ولقبه ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

   □  ........................................................................ مختومة بالختم الرسمي للبع)ةد   
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
 .unprotocol@un.org :يالتال

  
 التغّيرات والتنّقالت    صفوف الموظفين   –ثانيا 

مصججورة بالمسجج  البججوئي   رسوالةُيرج  من جميء البع)ات والملاتب إخطار دائرة المراسججم واالتصججال عل  ال ور،  ي  
 ، بجميء التغييرات والتيقالت التي تقء  ي صجج وف المو  ين الدهلوماسججيين ووير الدهلوماسججيين، من مذكر  لوفويةنوليس  ي 

الحالة  ، وتغيير  ي وتغيير  ي التسججججججمية،  إذا لزم األمر، SG.32مصججججججحوبة هيسججججججخة جديدة من االسججججججتمارة الترقيات نقبيل: 
، وتغيير  ي االسججججججم  ورقم الياتف الرسججججججمي وتغيير  ي العيوان ، مصججججججحوبة هيسججججججخة مصججججججورة من شججججججيادة الزواجن االجتماعية

مصججججحوبة هيسججججل ملونة مصججججورة بالمسجججج  البججججوئي لكل من صجججج حتي هيانات السججججيرة الذاتية  ي جواز السجججج ر الجديد والقديم  ن
  ، وما إل  ذلك.والوئائا القانونية األخر ، إن وُجدت

  
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان   لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا
 .unprotocol@un.org :التالي

  
 تصاريح الدخول إلى األم  المتحد  إصدار وتجديد   –ثالثا 
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يتطلب الدخول إل  مقر األمم المتحدة الحصجججججججججول عل  تصجججججججججري  الدخول الذء تميحه المي مة. وتختلف تصجججججججججاري    
الدخول الخاصججججججججة بجميء أعبججججججججاء البع)ات الدائمة وملاتب المراقبين من حيث اللون وتتبججججججججمن حيزا مخصججججججججصججججججججا للصججججججججورة  

 الشخصية لحامليا.

        
 إصدار التصريح ألول مر  لموظف  البعثات الدائمة/مكاتب المراقبين - 5

يتوقف إصجججججججدار تصجججججججري  الدخول إل  األمم المتحدة عل  اسجججججججتي اء جميء متطلبات التسججججججججيل عل  اليحو المبين  ي   
والتقييين ومو  ي للمو  ين اإلداريين ، وباليسججبة 1، ان ر الصجج حة للمو  ين الدهلوماسججيينالتسجججيل. وباليسججبة  -الباب أوال 

 .2، ان ر الص حة الدعم 

  
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
 .unprotocol@un.org :التالي

  
 ت الدائمة/مكاتب المراقبينتجديد التصريح ألعضاء البعثا - 6

 رسالة إحالة 6-1

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ................................................ وختميا الرسمي ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة د   

 (SG.32استمار  طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمار   6-2

 □  ............................................................................. أ  ُتملء عل  اليحو الواجب 

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ........................................................................ مختومة بالختم الرسمي للبع)ةد   
  

جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 
لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  

 .unprotocol@un.org :التالي

  
 ن الدائمين السااقين وأزواجه إصدار تصاريح الدخول للممثلي - 7
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 رسالة إحالة 7-1

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  

 □  ....................................... ب  من المم)لنة  الدائمنة  الحالينة  أو القائمنة  باألعمال بالييابة 

 □  ...................................................................... ج  مء ذكر االسم وطلب التصري  

 □  ................................................  ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة وختميا الرسميد   

 
 (SG.38استمار  طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمار   7-2

 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 
 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ........................................................................ الرسمي للبع)ةد  مختومة بالختم  
  

جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 
لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  

 .unprotocol@un.org :التالي

  
 ألعضاء الوكاالت المتخصصةإصدار التصريح ألول مر   - 8

 رسالة إحالة 8-1

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  

 □  ........................................... ب  من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  
 □  ........................................................... د  مختومة بالختم الرسمي للملتب أو المي مة 
 □  ................................................... مء ذكر االسم واللقب الو ي ي وتاريل انتياء العقده   

 (SSS.73 و SG.34استمارتا طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمارتان  8-2

 □  ............................................................................ أ  ُتمآلن عل  اليحو الواجب 
 □  .................................. ب  موقعتان من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا ج  ُيكتب تحت التوقيء  

 □  ......................................................... د  مختومتان بالختم الرسمي للملتب أو المي مة 

  نبحجم صججججججججور 1صججججججججورة واحدة ن :(JPEG.أو  JPG.صوووووور   وتوارا ية إلرترونية )   لوووووكل ملفات  8-3
 □  ....................................... جوازات الس ر، مأخوذة باأللوان  ي وبون األشير الستة الماضية 

 □  ........................................................................ نسخة مصور  من عقد العمل 8-4
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جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
 .unprotocol@un.org :التالي

     
 ألعضاء الوكاالت المتخصصةتجديد التصريح  - 9

 رسالة إحالة 9-1

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  

 □  ........................................... ب  من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ........................................................... د  مختومة بالختم الرسمي للملتب أو المي مة 

 □  ................................................... مء ذكر االسم واللقب الو ي ي وتاريل انتياء العقده   

 (SG.34استمار  طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمار   9-2

 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل  

 □  ........................................................... د  مختومة بالختم الرسمي للملتب أو المي مة 

  □  ........................................................................ نسخة مصور  من عقد العمل 9-3
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
 .unprotocol@un.org :التالي

 
 تصاريح الدخول المفقود  - 10

 رسالة إحالة 10-1

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  
 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  
 □  ........................................................ د  مختومة بالختم الرسمي للبع)ة/الملتب/المي مة 

 (SG.32/SG.34استمار  طلب تصريح الدخول إلى األم  المتحد  )االستمار   10-2

 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  .................................... ب  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
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 □  ..................................... ج  ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  

 □  ........................................................ مي للبع)ة/الملتب/المي مةد  مختومة بالختم الرس 

 استمار  دائر  السالمة واألمن    األم  المتحد  لإلبالغ عن تصاريح الدخول المفقود    10-3
 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  ......................................................................... ب  موقعة من قِّبل مقدم الطلب 

جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 
لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  

 .unprotocol@un.org :التالي

   
 اإلنهاء  -رااعا 

مغادرة مو  ي البع)ة الدهلوماسجججججيين واإلداريين والتقييين ومو  ي الدعم التابعين ليا وأسجججججر م وعماليم الميزليين،  عيد  
بصجججججججججججج ة نيائية، سججججججججججججواء إل  الخارج أو إل  عيوان  خر  ي الواليات المتحدة، ييبغي للبع)ة أن تقدم الوئائا التالية، حسججججججججججججب  

 االقتباء، إل  دائرة المراسم واالتصال.

  
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
 .unprotocol@un.org :التالي

  
 أنواع الموظفين وأ راد أسره  والعمال التااعين له  جميع - 11

 رسالة إحالة 11-1

 □  .......................................................................... أ  موجية إل  رئيسنة  المراسم  

 □  ........................................... ب  من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  
 □  .................................... ج  موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  

 □  ..................................... االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا د  ُيكتب تحت التوقيء  

 □  ................................................  ي رسالة رسمية تحمل ترويسة البع)ة وختميا الرسمي و  

 (SG.8استمار  المغادر  النهائية )االستمار   11-2

 □  .............................................................................. عل  اليحو الواجب أ  ُتمأل 

 □  .................................... موقعة من رئيسنة  الديوان أو المو فنة  اإلدارءنة  الرئيسينة  ب  
 □  ..................................... ُيكتب تحت التوقيء االسم الكامل للمو فنة  الموقِّءنة  ولقبهن ا  ج  
 □  ........................................................................ د  مختومة بالختم الرسمي للبع)ة 

 □  ......................................... ه  مء ذكر الطرف الرئيسي وأ راد األسرة و/أو العمال الميزليين 
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 □  ...................................................... مع اإللار  إلى تاري  انتهاء الخدمة    البعثةو   

 □  ............................................. الواليات المتحد  األمريكيةمع اإللار  إلى تاري  مغادر  ز   
مء إر اق نسجججججل مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي من الوئائا التي يتعين إعادتيا إل  وحدة تصجججججاري  الدخول   ح  

 وبطاقات اليوية التابعة لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة األمريلية:

 □  ............................................... تصري  نتصاري   الدخول إل  األمم المتحدة  - 

 □  ............... نبطاقات  اليوية التي تصدر ا وزارة خارجية الواليات المتحدة األمريليةبطاقة  - 

 □  .... بطاقة نبطاقات  اإلع اء البريبي التي تصدر ا وزارة خارجية الواليات المتحدة األمريلية - 

 □  .... رخصة نرخص  القيادة التي تصدر ا وزارة خارجية الواليات المتحدة األمريلية، إن ُوجدت - 

 □  ......... رخص  العمل التي تصدر ا الواليات المتحدة األمريلية للمعالين، إن ُوجدترخصة ن - 
 

  مذكوران بشجججججججججججججلل  الواليات المتحدة وتاريل مغادرة  البع)ةتاريل مغادرة من أن كال التاريخين ن التأكد: يرج  مالحظة 
 .SG.8صحي   ي االستمارة 

 
وزارة خارجية الواليات المتحدة األمريلية إل  بع)ة الواليات  : يجب إعادة الرخص األصججججججججججججلية الصججججججججججججادرة عن مالحظة 

المتحدة األمريلية مباشججججججججرة. وأما أصججججججججول تصججججججججاري  الدخول إل  األمم المتحدة،  ييبغي إعادتيا إل  وحدة تصججججججججاري  الدخول  
 وبطاقات اليوية التابعة لألمم المتحدة.

 
جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 

لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
 .unprotocol@un.org :التالي

  
 المندوبين لحضور االجتماعات إجراء تسجيل  –خامسا 

 التسجيل اإللرترون 

ُيطلب من البع)ات الدائمة وملاتب المراقبين وملاتب الوكاالت المتخصججججججصججججججة والمي مات ذات الصججججججلة، وكذلك من  
األعبجججاء الميتسجججبين إل  اللجان اإلقليمية، إهالغ دائرة المراسجججم واالتصجججال بالوصجججول الوشجججيك ألعبجججاء الو ود الرسجججمية و/أو  

و  ي الدعم الذين سجججججيحبجججججرون االجتماعات الرسجججججمية ألجيزة األمم المتحدة  ي المقر، وطلب تصجججججاري  دخول ألعبجججججاء م
عل  الرابط   e-deleGATEالمتجاح عبر هوابجة الميجدوبين اإللكترونيجة للو ود  نظوام التسوووووووووجيول اإللرترون الو ود عن طريا 

:  ، وذلجججججججك بجججججججاتججججبجججججججاع دلججججيجججججججل الججججتسججججججججججججججججججججججيجججججججل الججججمججججتجججججججاح عججججلجججج  الججججرابججججط الججججتجججججججالججججي/https://delegate.un.int: الججججتجججججججالججججي
https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/AboutAccreditations.xsp. 

  
 الرسائل والمذكرات الشفوية  - سادسا

https://delegate.un.int/
https://delegate.un.int/
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: ييبغي اإلخطار بالمعلومات المتصجججججججججلة بشجججججججججؤون المو  ين من قبيل: التيقالت والتعيييات والترقيات  الرسووووووائل نأ  
مذكر   ال    ] رسالة  وحاالت المغادرة وتجديد تصاري  الدخول، وكذلك أء تيقالت أو تغييرات  ي ص وف المو  ين هواسطة 

 [.  لفوية
مراسججلة رسججمية تتبججمن معلومات ميمة عن حلومات الدول األعبججاء ييبغي أيبججا اإلعالم هيا هواسججطة رسججالة  وأء  

 موجية من رئيس البع)ة.
: ال ُتسججججتخدم إال  ي اإلهالغ عن المسججججائل اإلدارية الروتييية وير شججججؤون المو  ين. وييبغي  المذكرات الشوووفوية نب  

 صال، وأن تحمل الختم الرسمي واألحرف األول  من اسم المو ف المسؤول.  أن تكون موجية إل  دائرة المراسم واالت

 
 ولمزيد من المعلومات حول الرسائل والمذكرات الش وية، يرج  الرجوع إل  دليل هروتوكول األمم المتحدة.   

جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 
لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  
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***** 

  
 التألير تغيير نوع   –سااعا 

 
 االستمارات المطلوبة - 12

   تقدي  استمارات الهجر  األمريكية 12-1

ُتقدم االسججججتمارات التالية مباشججججرة إل  بع)ة الواليات المتحدة األمريلية نوليس عن طريا دائرة المراسججججم واالتصججججال  ي   
 للحصول عل  إرشادات بشأن كي ية تقديميا.األمم المتحدة . وُيرج  االتصال هبع)ة الواليات المتحدة األمريلية 

 □  .......................................................... مصورة بالمس  البوئي ن I-566أ  االستمارة  

 □  ............................................ مصورة بالمس  البوئي  نللمعالين ن I-566Aب  االستمارة  

 □  ......................................................... مصورة بالمس  البوئي ن I-539ج  االستمارة  

 □  ......................... نسخة مصورة بالمس  البوئي لمطبوع ص حة التأكيد ن DS-1648د  االستمارة  
  

  :مالحظات

لكي ُتصججججججججدر دائرة المراسججججججججم واالتصججججججججال إذنيا اإللكتروني السججججججججتمارات طلب   يوَم  عمليُرج  إتاحة ما ال يقل عن  
 .تصري  الدخول

 http://www.CBP.gov/I94 :الخاصة اك على الرااط التال  I-94يمكنك طباعة نسخة من استمار   

 

http://www.cbp.gov/I94
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جوازات السججج ر األصجججلية ووير ا من الوئائا األصجججلية إل  دائرة المراسجججم واالتصجججال التابعة   عدم إرسووال: يرج  تذكير 
لألمم المتحدة وبع)ة الواليات المتحدة. وييبغي إرسجججججال الوئائا مصجججججورة بالمسججججج  البجججججوئي عبر البريد اإللكتروني إل  العيوان  

 .unprotocol@un.org :التالي
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