
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قـ/ا: قيد االستعراض
 ، ليندا غيلتينان.2020تموز/يوليه  13تحديث مؤرخ 

 دائرة
 الترجمة الفرنسية 

 الرئيسة: 
 دوالتورإزابيل السيدة 

 دائرة 
 الترجمة الروسية

 الرئيس: 
 سابسيالسيد ديميتري 

 دائرة 
 الترجمة اإلسبانية

 الرئيسة: 
 بيريسالسيدة كارمن 

 قسم 
 األلمانية الترجمة

 الرئيسة: 
 وولفالسيدة مارليس 

 األمم المتحدة
 العامة والمؤتمراتإدارة شؤون الجمعية 

 فرع شؤون 
المجلس االقتصادي 

 واالجتماعي
 :ةالرئيس

 ِهريتيإيمر  السيدة

فرع شؤون 
 العامة الجمعية

 الرئيس:
 ناكانوالسيد 

 كنجي

فرع شؤون نزع 
 والسالم السالح

 الرئيسة: 
 إليوتالسيدة سونيا 

 قسم إدارة الوثائق
 الرئيسة: 

السيدة ديردري 
 دورانس

 وحدة التقييم 
 والرصد 

 :ةالرئيس
 السيدة ماريا 

 بوفو غراتسيا

 دعم اإلدارة قسم
 الرئيس/ـة: 

 ق/ا

 دائرة 
 الترجمة العربية

 الرئيسة: 
 الشيخالسيدة ريما 

 دائرة 
 الترجمة الصينية

 الرئيس: 
 تشنالسيد 

 جونغ ليانغ
دائرة الترجمة 

 اإلنكليزية والتحرير
 الرئيسة:
 دورنينالسيدة كاثرين 

 التحرير قسم
 الرئيس:

 كروللوك  السيد

 شعبة االجتماعات والنشر
 المدير: 

 إمري  كاربوتسكيلسيد ا

 دائرة تدوين
 المحاضر الحرفية

 الرئيسة:
 كازانليالسيدة أولغا 

 اللغة العربية قسم
 الرئيس:
 ديالوالسيد إبراهيما 

 اللغة الصينية 
 يان دوالرئيسة: السيدة 

 قسم اللغة اإلنكليزية
 الرئيس:
 براونرالسيد جيسي 

 اللغة الفرنسية قسم
 الرئيس:
 ديكوميالسيد صامويل 

 قسم اللغة الروسية
السيد ألكسندر  الرئيس:

 دزاالغونيا
 قسم اللغة اإلسبانية

 الرئيسة:
 راميريسالسيدة أليخاندرا 

 الترجمة الشفوية دائرة
السيد سيرغي  :الرئيس

  كوشتكوف
 قسم اللغة العربية
الرئيسة بالنيابة: 

 عياد النا السيدة
 قسم اللغة الصينية

 تشيون  جانغالرئيسة: السيدة 
 قسم اللغة اإلنكليزية

 بيكلر إلينا السيدة: الرئيسة
 قسم اللغة الفرنسية
الرئيسة بالنيابة: 

 فاندغانس فيرونيك السيدة
 قسم اللغة الروسية
الرئيس بالنيابة: 

 أورلوفكونستانتين  السيد
 قسم اللغة اإلسبانية

 كوييوبيغونيا الرئيسة: السيدة 

 قسم دعم االجتماعات
 الرئيس:
  ناندوالسيد نارندرا 

 وحدة خدمات المحتوى 
 الرئيسة:
  بيلتري السيدة إزابيل 

وحدة خدمات 
 االجتماعات

 المسؤولة:الموظفة 
 بيتروفاالسيدة دينيتسا 

 المكتب التنفيذي
 المسؤولة التنفيذية:

 عليرزاييفاالسيدة سيفيل 

 قسم تحليل األعمال
 شيلكلالرئيسة: السيدة باربرا 

 شعبة إدارة المؤتمرات بمكتب األمم المتحدة في جنيف
 قـ/ا: ة/المدير

 المتحدة في نيروبيشعبة خدمات المؤتمرات بمكتب األمم 
 والش - تافارسشيفونا  السيدةالرئيسة: 

 
 مكتب وكيل األمين العام

 وكيل األمين العام
  أبليانموفسيس  السيد
 العام/ـة المساعد/ة األمين/ـة

 قـ/ا

قسم
الرئيسة

تونغالسيدة

 المتحدة في فيينادائرة إدارة المؤتمرات بمكتب األمم 
سبولالرئيسة: السيدة عهد   

 المراسم واالتصال دائرة
 المديرة: 
 كانيا السيدة بياتريس

 شعبة التخطيط المركزي والتنسيق
 المدير:

 شوي سونغ ماالسيد 
 شعبة الوثائق

 المديرة:
 إليزالديالسيدة سيسيليا 

شعبة شؤون الجمعية العامة 

 ادي ميراندالمديرة: السيدة ُروث 


