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    لفيةاخل  - الًأو  
مم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة إىل املـؤمترات الدوليـة     يرجع منشأ مؤمترات األ  -١

إلصـــالح اجملـــرمني الـــيت كانـــت تنظمهـــا منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر اللجنـــة الدوليـــة للعقوبـــة 
)، بنقـل مهـام اللجنـة املـذكورة     ٥-(د ٤١٥واإلصالح. وقد أذنت اجلمعية العامة، يف قرارهـا  

رة اليت تتعهد األمم املتحـدة مبوجبـها، يف مجلـة أمـور، بالـدعوة      ت املبادإىل األمم املتحدة، وأقرَّ
إىل عقد مؤمتر عـاملي كـل مخـس سـنوات، هبـدف هتيئـة ملتقـى ملقـرري السياسـات واإلداريـني           

ــد     ــيني يف هــذا املي ــة ذات ان ملناقشــة واألكــادمييني وغريهــم مــن االختصاصــيني الفن  قضــايا هام
لألعمـال املضـطلع هبـا يف ميـدان      حـافزاً ميـة الدوليـة   تلـك امللتقيـات احلكو   وقـد وفَّـرت  أولوية. 

قـد حضـر مـؤمتر األمـم     فالعدالة اجلنائية، وتزايد ما ولَّدته من اهتمام تزايداً كبرياً مبرور الـزمن.  
بلـداً وإقليمـاً، بينمـا حضـر املـؤمتر الثـاين عشـر         ٦١املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملـرمني  

علـى املسـتوى الـوزاري.     ٣٩حكومـات، منـهم    ١٠٤يهم ممثلـو  مشـارك، مبـن فـ    ٢ ٦٠٠حنو 
د يف عقَـ ُيوف ع أن حيضر املؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي سـ     ومن املتوقَّ
  ، مثل هذا العدد أو يزيد.٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٢من ، قطر، الدوحة

 اجلرمية منع جمال يف املتحدة ألمما برنامج عمل وبرنامُج املبادئ إعالنُ وينصُّ  - ٢
  :يلي ما على منه، ٢٩ الفقرة يف ،٤٦/١٥٢ العامة اجلمعية بقرار املرفق اجلنائية، والعدالة
  ، باعتبارها هيئة استشارية للربنامج، حمفالً ملا يلي:…"توفِّر مؤمترات األمم املتحدة   
يــــة وغــــري تبــــادل اآلراء بــــني الــــدول واملنظمــــات احلكوميــــة الدول   "(أ)    

  احلكومية، واخلرباء األفراد الذين ميثلون مهنا وختصصات شىت؛
  تبادل اخلربات يف جمال البحوث وتطوير القوانني والسياسات؛  "(ب)    
استبانة االجتاهات واملسـائل الـيت تنشـأ يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة          "(ج)    

  اجلنائية؛
ئيـة باملشـورة والتعليقـات بشـأن     تزويد جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنا    "(د)    

  مسائل خمتارة تعرضها عليه اللجنة؛
تقدمي مقترحات بشأن موضوعات ميكن إدراجها يف برنـامج العمـل،     ) "(ه    

  لكي تنظر فيها اللجنة."
وُعقـد   ؛١٩٥٥ُعقـد املـؤمتر األول يف جنيـف عـام     قد مؤمتراً. ف ١٢وقد ُعقد حىت اآلن   -٣

فته حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية، يف    املؤمتر الثاين، الذي استضا
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؛ وُعقد املؤمتر الثالث، الذي استضافته حكومـة السـويد، يف سـتوكهومل عـام     ١٩٦٠لندن عام 
؛ وُعقـد  ١٩٧٠؛ وُعقد املؤمتر الرابع، الذي استضافته حكومـة اليابـان، يف كيوتـو عـام     ١٩٦٥

؛ وُعقـد املـؤمتر السـادس، الـذي استضـافته      ١٩٧٥جنيـف، عـام    املؤمتر اخلامس يف قصر األمم،
؛ وُعقـد املـؤمتر السـابع، الـذي استضـافته حكومـة       ١٩٨٠حكومة فنــزويال، يف كراكـاس عـام    

؛ وُعقد املؤمتر الثامن، الذي استضافته حكومـة كوبـا، يف هافانـا    ١٩٨٥إيطاليا، يف ميالنو عام 
؛ ١٩٩٥ستضـافته حكومـة مصـر، يف القـاهرة عـام      ؛ وُعقد املـؤمتر التاسـع، الـذي ا   ١٩٩٠عام 

؛ وُعقد املؤمتر احلادي عشر، الذي استضـافته حكومـة   ٢٠٠٠وُعقد املؤمتر العاشر يف فيينا عام 
وُعقد املؤمتر الثاين عشر الـذي استضـافته حكومـة الربازيـل يف      ؛٢٠٠٥تايلند، يف بانكوك عام 

 .٢٠١٠السلفادور عام 

أول مؤمتر يعقد بعد إنشاء جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة.     وكان املؤمتر التاسع هو  -٤
وقد وجَّه ذلك املؤمتر الـدعوة إىل اللجنـة إلنشـاء فريـق عامـل حكـومي دويل مفتـوح العضـوية         
من أجل النظر يف تدابري ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة والتمـاس آراء احلكومـات بشـأن       

ا الشأن. وأفضت النتائج اليت حقَّقها الفريق العامـل إىل قيـام   وضع صكوك دولية ذات صلة هبذ
وضـع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وإىل        لاجلمعية العامة بإنشاء جلنة خمصصـة  

التوصل الحقاً عـن طريـق املفاوضـات إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب           
) وثالثـة بروتوكـوالت مكمِّلـة هلـا، هـي:      ٥٥/٢٥قـرار اجلمعيـة العامـة    الوطنية (املرفق األول ل

النسـاء واألطفـال (املرفـق الثـاين      وخباصـةٍ جـار باألشـخاص،   تِّبروتوكول منع وقمع ومعاقبـة اال 
)؛ وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب واجلو والبحـر (املرفـق   ٥٥/٢٥للقرار 

وكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا   )؛ وبروت٥٥/٢٥الثالــث للقــرار 
 ).٥٥/٢٥٥(مرفق القرار  ةغري مشروع بصورةجار هبا تِّوالذخرية واال

وكان املؤمتر العاشر هو أول مؤمتر تتضمن مداوالته جـزءا رفيـع املسـتوى، اعُتمـد فيـه        -٥
ت القـرن احلـادي والعشـرين    إعالن فيينا بشـأن اجلرميـة والعدالـة: مواجهـة حتـديا     دومنا تصويت 

)، الذي تعهدت فيه الـدول األعضـاء باختـاذ تـدابري حازمـة      ٥٥/٥٩(مرفق قرار اجلمعية العامة 
جار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة وهتريـب      تِّجار بالبشر واالتِّوعاجلة ملكافحة اإلرهاب واال

ون دوالر. وتعهَّـدت الـدول   بليـ  ٦٠٠املهاجرين وجتارة غسل األموال اليت ُتقدَّر قيمتـها بنحـو   
كذلك باختاذ تدابري دولية معزَّزة من أجل مكافحة الفساد. وشدَّد اإلعالن أيضـا علـى احلاجـة    
إىل وضع صك قانوين دويل فعَّال، يكـون مسـتقالً عـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة. وأوليـت عنايـة         

حلاسـوبية واجلـرائم الناجتـة مـن     كبرية أيضا للحاجة إىل التصدِّي للموجة املتزايـدة مـن اجلـرائم ا   
 كراهية األجانب واحلقد اإلثين.
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وكان املؤمتر احلادي عشر هو أول مؤمتر يعقد بعد أن ُعهد إىل مكتـب األمـم املتحـدة      -٦
املعين باملخدرات واجلرمية بأن يكون القيِّم على الترويج التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة  

ــة وال   ــة عــرب الوطني ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد      املنظم ــة األم ــا واتفاقي ــة هب ربوتوكــوالت امللحق
. ومــن هــذا املنطلــق، فقــد أتــاح املــؤمتر احلــادي عشــر منــربا لتنظــيم حــدث تعاهــدي  وتنفيــذمها

خاص يف اجلزء الرفيع املستوى منه. وأتيحت الفرصة للدول األعضاء لكي تضطلع بـإجراءات  
إجـراًء تعاهـديا أثنـاء     ١٦املتحدة. وقد اتُّخذ ما جمموعه  يف كل من املؤمتر ومقر األممتعاهدية 

  انعقاد املؤمتر احلادي عشر.
وإضافة إىل ذلك، اعتمد املـؤمتر احلـادي عشـر باإلمجـاع إعـالن بـانكوك بشـأن أوجـه           -٧

التــآزر واالســتجابات: التحالفــات االســتراتيجية يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة (مرفــق 
)، الذي اعُترب وثيقة سياسية بالغة األمهيـة ُترسـي األسـاس وتبـيِّن     ٦٠/١٧٧عية العامة قرار اجلم

الطريق لتعزيز جهود التنسيق والتعاون الدولية يف جمال منع اجلرمية ومكافحتـها. ويف اإلعـالن،   
، يف مجلـة أمـور، اسـتعدادها للسـعي إىل حتسـني التعـاون الـدويل        داًأكَّدت الدول األعضـاء جمـدِّ  

ى مكافحة اجلرمية واإلرهاب على الصعيد اإلقليمي والثنائي واملتعدِّد األطـراف، يف جمـاالت   عل
بـت  حَّة وتبـادل املسـاعدة القانونيـة؛ ور   تشمل، ضمن جماالت أخـرى، تسـليم املطلـوبني للعدالـ    

ت ببدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة واثـنني مـن الربوتوكـوال     
ــة       ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــد علـــى اتفاقيـ ــدِّق بعـ ــدول الـــيت مل تصـ ــع الـ ــا؛ وناشـــدت مجيـ ــة هبـ امللحقـ

تنضمَّ إليها وتنفِّذ أحكامها أن تسـعى إىل التصـديق عليهـا أو     مل والربوتوكوالت امللحقة هبا أو
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد       ــذ أحكامهــا، وكــذلك أحكــام اتفاقي االنضــمام إليهــا وتنفي

  ك الدولية ملكافحة اإلرهاب.والصكو
ــور  -٨ ــال والشــباب و    كَّ ــى األطف ــاين عشــر عل ــؤمتر الث ــاجرين؛   ز امل ــب امله ــة؛ وهتري اجلرمي

جار باألشخاص؛ وغسل األموال؛ واجلرائم السيربانية. كمـا أبـرز الـدوَر احملـوري للعدالـة      تِّواال
العدالــة اجلنائيــة لتعزيــز  مُنظــعلــى احلاجــة إىل اتِّبــاع هنــج كلِّــي يف إصــالح   وشــدَّديف التنميــة، 
جلرميـة  مـن ا نع ومكافحـة األشـكال املسـتجدَّة    ضرورة استكشاف سبل كفيلة مبعلى قدراهتا، و

ــى  ــاملي عل ــؤمتر  الصــعيد الع ــد امل ــا تصــويت    . واعتم ــاين عشــر دومن ــلفادور بشــأن   الث ــالن س إع
رهـا  الة اجلنائيـة وتطوُّ يات العاملية: نظم منع اجلرمية والعداالستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّ

ــة     ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق ــر (مرف ــدول   ٦٥/٢٣٠يف عــامل متغيِّ ــرت ال ــك اإلعــالن، أق ). ويف ذل
 نَّسـيادة القـانون وبـأ    بُّاجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة هـو لـ      األعضاء، يف مجلة أمور، بأنَّ نظام منع

نظــام عدالــة جنائيــة حســن  التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة املســتدامة الطويلــة األمــد وإرســاء 
األداء يتسم بالكفاءة والفعالية ويراعي االعتبارات اإلنسـانية أمـران يـؤثر كـل منـهما يف اآلخـر       
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ــا ــأثرياً إجيابي ــه الــدول األعضــاء أيضــاً علــى   ت ــع اجلرميــة جــزءاً   وجــوب . وشــددت في ــار من اعتب
واالقتصـادية يف مجيـع الـدول،     يتجزأ من االستراتيجيات الرامية إىل تعزيز التنمية االجتماعية ال

التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية وفقاً لاللتزامات الدولية والقـوانني الوطنيـة هـو     وسلمت بأنَّ
حجر الزاوية يف اجلهود اليت تبـذهلا الـدول مـن أجـل منـع اجلرميـة، وخباصـة يف أشـكاهلا العـابرة          

ــهم، وشــجَّ     ــا ومعاقبت ــة، ومقاضــاة مرتكبيه ــذه األنشــطة    للحــدود الوطني ــى مواصــلة ه عت عل
  وتعزيزها على مجيع املستويات.

. وحيــداً إعالنــاً، أن يعتمــد كــل مــؤمتر  ٥٦/١١٩رت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  وقــرَّ  -٩
، إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة أن تبـدأ، يف    ٦٧/١٨٤وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارها 

املـؤمتر الثالـث عشـر بوقـت كـاف، بإعـداد مشـروع إعـالن          د بني الـدورات قبـل  عقَاجتماعات ُت
يأخــذ بعــني االعتبــار توصــيات االجتماعــات التحضــريية اإلقليميــة. وســتويل اللجنــة العنايــة علــى 

د عقـب املـؤمتر الثالـث عشـر، يف     عقَـ سبيل األولوية، يف دورهتـا الرابعـة والعشـرين، الـيت سـوف تُ     
ــةســتنتاجات املــؤمتر الثالــث عشــر وتوصــياته،   ، ال٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٢إىل  ١٨الفتــرة مــن   بغي

  تقدمي توصيات إىل اجلمعية العامة، عن طريق اجمللس، بشأن اختاذ ما يلزم من إجراءات املتابعة.
ُعقدت االجتماعات التحضريية اإلقليمية التالية من أجل اإلعـداد للمـؤمتر الثالـث    قد و  -١٠

كوك، مـن  نتحضـريي اإلقليمـي، الـذي ُعقـد يف بـا     اجتماع منطقة آسيا واحمليط اهلادئ العشر: 
ــاير   ٢٤إىل  ٢٢ ، التحضــريي اإلقليمــي اجتمــاع منطقــة غــريب آســيا   ؛ ٢٠١٤كــانون الثاين/ين

؛ واجتمــاع منطقــة أمريكــا الالتينيــة ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٥إىل  ٣الــذي عقــد يف الدوحــة مــن 
شــباط/فرباير  ٢١ىل إ ١٩، الــذي عقــد يف ســان خوســيه مــن التحضــريي اإلقليمــيوالكاريبـــي 

 ١١إىل  ٩، الـذي عقـد يف أديـس أبابـا مـن      التحضريي اإلقليمي؛ واالجتماع األفريقي ٢٠١٤
 .٢٠١٤نيسان/أبريل 

    
    املوعد واملكان  - اًثاني  

قطــر استضــافة ، عــرض حكومــة ٦٥/٢٣٠مــع االمتنــان، يف قرارهــا  قبلــت اجلمعيــة العامــة  - ١١
يـوم   مـن اعتبـاراً   املزمـع عقـده  عشـر،   عقاد املؤمتر الثالـث يكون مكان انوف سعشر. و املؤمتر الثالث

للمؤمترات، مركز قطر الوطين  يف، ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩نيسان/أبريل إىل يوم األحد   ١٢ األحد
وتـرد  . ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١للمؤمتر يوم السبت  التمهيديةعقد املشاورات ، على أن ُتالدوحة  يف

  خريطة لطوابق املركز.يف املرفق األول هبذه الوثيقة 
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    اجلزء الرفيع املستوى وقائمة املتكلمني  - اًثالث  
، ســوف ُيعقَــد اجلــزء الرفيــع املســتوى يف أول  ٦٨/١٨٥عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة    -١٢

لرؤســاء  لكــي يتســنَّى، ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٣ثــنني واال ١٢ مــن أيــام املــؤمتر، األحــد يـومني 
التركيـز علـى   احلكـوميني واملمـثلني الرفيعـي املسـتوى اآلخـرين       الدول واحلكومـات أو الـوزراء  

  .املوضوع احملوري الرئيسي للمؤمتر ولتعزيز إمكانية إبداء تعليقات مفيدة يف هذا الشأن
ــ  - ١٣ ــدول األعضــاء       وف وس ــع ال ــة جلمي ــع املســتوى مفتوح ــات اجلــزء الرفي تكــون اجتماع
محـد   للتني سوف يلقيهما كلٌّ من الشيخ متـيم بـن  ا االفتتاحيتنياملتحدة. وبعد الكلمتني  األمم يف
ملمثِّلني الرفيعي املستوى لكلمات المؤمتر، سُيفسح اجملال لعام المني األثاين، أمري دولة قطر، و  آل

للــدول األعضــاء الــيت تــرأس اجملموعــات اإلقليميــة، وتليهمــا كلمــات املمــثِّلني الرفيعــي املســتوى   
فتهم الوطنيـة. وخـالل اجلـزء الرفيـع املسـتوى، قـد يلقـي        للدول األعضاء الـذين سـيتحدثون بصـ   

كلمات رؤساء كيانات تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا الـربامج والصـناديق والوكـاالت          
ــات غــري          ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــة. وميكــن ملمثلــي املنظم املتخصِّصــة واللجــان اإلقليمي

 ببيانـات  لس االقتصادي واالجتمـاعي أن يـدلوا أيضـا   احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمل
م بعــد انتــهاء الــدول لُُّتخصَّــص للمنظمــات فتــرات للــتك وف أثنــاء اجلــزء الرفيــع املســتوى. وســ 

  قاعدة األولوية باألسبقية. املستند إىلمع إجراء اجلمعية العامة  متاشياًاألعضاء 
مـدة كـل    أن تقتصـر املستوى، ينبغي  وإلتاحة الفرصة جلميع املتكلمني يف اجلزء الرفيع  -١٤

  دقائق.كلمة على مخس 
مـن  فيمـا بـني الـدورتني    القرعـة خـالل اجتمـاع    سحب ُتحدَّد قائمة املتكلمني بوف وس  - ١٥

  ، يف فيينا.٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦املقرر أن تعقده جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يوم اخلميس 
سـحب  بنتيجـة   ،مـذكرة شـفوية   ، بواسـطة األعضـاء ُتعِلم األمانة مجيع الـدول  وف وس  -١٦

أن ترسل إىل األمانة معلومات عن مشاركتها يف اجلـزء الرفيـع    ءلدول األعضاوينبغي لالقرعة. 
لـــدول األعضـــاء الـــيت ل كمـــا ينبغـــي. ٢٠١٥آذار/مـــارس  ٢٣ ثـــننييـــوم اال املســـتوى حبلـــول

ممثِّـل حلضـور سـحب القرعـة     تشارك يف اجلـزء الرفيـع املسـتوى لكنـها لـن تـتمكَّن مـن إيفـاد         س
(علــى ســبيل املثــال، الــدول األعضــاء الــيت لــيس هلــا ممثِّــل دائــم يف فيينــا)، أن تبلِّــغ األمانــةَ قبــل  

 م تلــكلُّفتــرات الــتك تكــنوإذا مل  .ســحب القرعــة بوقــت كــاف بفتــرات الــتكلُّم الــيت تفضِّــلها
  .م من بني الفترات املتاحةلُّتختار األمانة فترات تكفس، متاحةً
  ُتسحب القرعة لوضع قائمة املتكلِّمني وفقاً لإلجراء التايل:و  -١٧
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وف يكون هناك صندوقان خمتلفان، حيتوي أحدمها على أمسـاء الـدول الـيت سـ      (أ)  
ُتمثَّـل علـى مسـتوى    وف ُتمثَّل على املستوى الوزاري، واآلخر حيتوي على أمساء الدول اليت س

  أدىن من املستوى الوزاري؛
ممثِّلٌ عـن األمانـة امسـاً واحـداً مـن الصـندوق الـذي حيتـوي علـى أمسـاء           سحب َي  (ب)  

مجيع الدول اليت سوف ُتمثَّل على املستوى الوزاري. وحاملا يسحب ممثِّل األمانة اسم دولـة مـا،   
، ٢٠١٥ريل نيسـان/أب  ١٢ُتدعى تلك الدولة أوالً إىل اختيار جلسة (صباح أو بعد ظهر األحـد  

ــتكلُّم يف تلــك  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٣ثــنني الأو صــباح أو بعــد ظهــر ا  ــرة ال ــار فت ) مث إىل اختي
  سحب مجيع األمساء من ذلك الصندوق؛ يتمَّ اجللسة. وُيكرَّر هذا اإلجراء حىت

بعــد أن ختتــار الــدول الــيت ســوف ُتمثَّــل علــى املســتوى الــوزاري أو مســتوى     (ج)  
نــة امســاً واحــداً مــن الصــندوق الــذي أرفــع اجللســات وفتــرات الــتكلُّم، يســحب ممثِّــلٌ عــن األما

حيتوي على أمسـاء مجيـع الـدول الـيت سـوف ُتمثَّـل علـى مسـتوى أدىن مـن املسـتوى الـوزاري.            
  سحب مجيع األمساء من ذلك الصندوق؛ يتمَّوُيكرَّر ذلك اإلجراء حىت 

إذا أُبلغت األمانة بأنَّ هناك أكثر من دولة واحدة سوف ُتمثَّـل علـى مسـتوى      (د)  
من الوزاري (رئيس الدولة أو رئيس احلكومة)، يكون هناك صندوق إضايف حيتوي علـى  أرفع 

أمساء الدول اليت سوف ُتمثَّل على أرفع مستوى، وُيتَّبـع اإلجـراء نفسـه كمـا هـو موصـوف يف       
  الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) أعاله؛

نيـــة والثالثـــة جيـــوز حجـــز فتـــريت الـــتكلُّم األخريتـــني يف اجللســـتني العـــامتني الثا  (ه)  
 نيسـان/أبريل  ١٣ثـنني، املوافـق   ، وصـباح اال ٢٠١٥ نيسـان/أبريل  ١٢ظهـر األحـد، املوافـق      (بعد

  ) للكرسي الرسويل ودولة فلسطني بصفتيهما دولتني مراقبتني.٢٠١٥
إذا تغيَّرت يف وقت الحق مرتبة املتكلِّم الذي سوف يلقي الكلمة، ُخصِّصت لـه فتـرة     -١٨

  لتالية يف الفئة املناسبة يف اجللسة نفسها أو اجللسة التالية.التكلُّم املتاحة ا
وجيوز للمشاركني اختاذ ترتيبـات فيمـا بينـهم لتبـادل فتـرات الـتكلُّم، وفقـاً للممارسـة           -١٩

املعمــول هبــا يف األمــم املتحــدة. ويف تلــك احلــاالت، ينبغــي أن تــوايف األطــراف املعنيــة األمانــةَ    
  .بذلك بإشعار خطي

ُتخصَّـص  ، فساملتكلِّمون الذين يتخلَّفون عن احلضور عند حلول دورهم يف التكلُّم أمَّا  -٢٠
  هلم تلقائيا فترة التكلُّم املتاحة التالية يف فئتهم ضمن اجللسة نفسها أو يف اجللسة التالية.
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 ُتعَرض كلمـاهتم يف األمانة إذا مل يريدوا أن  ُيعلمواينبغي ملتكلِّمي الدول األعضاء أن و  -٢١
  .اخلاص باملؤمتر وقع الشبكيامل

هـذا املقتـرح، يسـعى الـرئيس،      من احلاالت اليت مل توضع يف االعتبار يفيف أيِّ حالة و  -٢٢
  بالتشاور مع األمانة، إىل إتاحة الفرصة لطلبات فترات التكلُّم.

يف ينبغي ملمثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الـذين يرغبـون   و  -٢٣
إلقـــاء بيـــان خـــالل اجلـــزء الرفيـــع املســـتوى أن يبلغـــوا األمانـــة بـــذلك حبلـــول يـــوم اخلمـــيس    

ــســوف . و٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٦ ــتك ختصَّ ــرات لل ــدول   لُّص هلــم فت ــهاء كلمــات ال م بعــد انت
األعضــاء متاشــياً مــع إجــراء اجلمعيــة العامــة املســتند إىل قاعــدة األولويــة باألســبقية. وللحصــول 

  ى االتصال بالسيدة دوريس ريش على عنـوان الربيـد اإللكتـروين    رَجومات ُيعلى مزيد من املعل
السـيدة سـيمونه    +، أو٤٣ ٢٦٠٦٠ ٥٢٧٩ورقـم اهلـاتف:   ، doris.resch@unodc.orgالتايل: 

ورقـم اهلـاتف:   ، simone.rupprich@unodc.orgعلى عنوان الربيد اإللكتـروين التـايل:   روبريش 
٤٣ ٢٦٠٦٠ ٤٢٨٠(+.  

ــ  -٢٤ ــع   وف وس ــات يف املوق ــن املعلوم ــد م ــاح مزي ــب املخــدِّرات    يت الشــبكي اخلــاص مبكت
  على اإلنترنت. www.unodc.org/congressواجلرمية 

    
    تعيني األمني العام واألمني التنفيذي للمؤمتر الثالث عشر  - اًرابع  

ــة العامــة إىل األمــني العــام، يف قرارهــا     -٢٥ ــيِّ، أن يعــ٦٨/١٨٥طلبــت اجلمعي ــاعا اًن أمين م 
ــ ــذ اًوأمين ــا مهامهمــا       ياتنفي ــا للممارســة املعمــول هبــا ســابقا، ليؤدِّي للمــؤمتر الثالــث عشــر، وفق

  ؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.مبقتضى النظام الداخلي مل
ــد و  -٢٦ ــب        ق ــذي ملكت ــدير التنفي ــدوتوف، امل ــوري في ــم املتحــدة ي ــام لألم ــيَّن األمــني الع ع
رات واجلرمية واملدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينـا، أمينـاً عامـا    دِّاملتحدة املعين باملخ األمم

ن األمني العام دمييتري فالسيس، املوظف املسؤول بالوكالـة عـن   للمؤمتر الثالث عشر. كما عيَّ
 شعبة شؤون املعاهدات باملكتب املعين باملخدرات واجلرمية، أميناً تنفيذيا للمؤمتر الثالث عشر.

    
    املشاورات التمهيدية للمؤمتر  - اًخامس  

 ١١م مــــن يــــو ٠٠/١٥د املشــــاورات التمهيديــــة للمــــؤمتر يف الســــاعة عقَــــُتوف ســـ   -٢٧
يف قاعـــة اجللســـات العامـــة، الكائنـــة يف الطـــابق الثـــاين. والغـــرض مـــن    ٢٠١٥نيســـان/أبريل 

بشـأن مجيـع    املزمع تقـدميها املشاورات التمهيدية للمؤمتر هو التوصل إىل اتفاق على التوصيات 
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 تخـاب ان ومنها مـثال  يتناوهلا املؤمتر يف اليوم االفتتاحي،وف املسائل اإلجرائية والتنظيمية اليت س
 أعضـاء  وتعـيني  األعمـال  وتنظـيم  األعمـال  جدول وإقرار العامة اللجنة وتكوين املكتب أعضاء
  .التفويض وثائق جلنة

    
    افتتاح املؤمتر الثالث عشر والترتيبات اخلاصة باجللوس  - اًسادس  

ــَتُيوف ســ  - ٢٨ ــؤمتر الثالــث عشــر رمس فت ــاح امل ــوم األحــد،   ي ، يف ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٢ي
  صباحاً. ٤٥/٨، ويرجى من املندوبني أن يكونوا على مقاعدهم حبلول الساعــة ٠٠/٩الساعة 

ويف افتتــاح املــؤمتر، سُتخصَّــص لكــل وفــد حكــومي أربعــة مقاعــد، اثنــان منــها حــول     -٢٩
املنضدة واثنان يف الصف الذي يليهما مباشرة. وستوفر للمشاركني اآلخرين يف املـؤمتر أمـاكن   

 عليها ذلك.دة جللوسهم مبني حمدَّ

)، صـباح  Exhibition Hall 1Aتبدأ اللجنة األوىل أعماهلـا يف صـالة العـرض األوىل (   وف وس  - ٣٠
تبـدأ اللجنـة الثانيـة أعماهلـا يف صـالة العـرض الثانيـة        وف . وسـ ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٣ثـنني  يوم اال

)Exhibition Hall 1B (  ــاء ــوم الثالثـ ــباح يـ ــان/أبريل  ١٤صـ ــل سُيخصَّـــص. و٢٠١٥نيسـ ــد لكـ  وفـ
 .ذلك عليها مبني جللوسهم دةحمدَّ أماكن املؤمتر يف اآلخرين للمشاركني وستوفر. مقعدان حكومي

ــوا بــ ويرجــى مــن املشــاركني أن    -٣١ ــها إىل وضــعية   يلتزم ــة أو حتويل إغالق اهلواتــف النقَّال
 "صامت" أثناء مداوالت املؤمتر بكاملها.

    
    ل أعماله وبرنامج عملهالعام للمؤمتر وجدو الرئيسي املوضوع  - اًسابع  

، أن يكــون املوضــوع الرئيســي للمــؤمتر  ٦٧/١٨٤رت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا رَّقــ  -٣٢
الثالث عشر هو "إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة األوسـع      

علـى الصـعيدين    من أجل التصدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز سـيادة القـانون      
رات واجلرميـة،  يقدِّم ممثل للمكتب املعـين باملخـدِّ  وف الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور". وس

ا من األمني العام حلالة اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   عامإمجاليا  يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر، عرضاً
 .(A/CONF.222/4)على نطاق العامل 

عية من جدول األعمال اليت سينظر فيها املؤمتر، بصيغتها اليت البنود املوضوأمَّا   - ٣٣
 كما يلي:هي فوافقت عليها اجلمعية العامة، 



 

V.15-0010711 
 

A/CONF.222/INF/1 

التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسـات واالسـتراتيجيات الشـاملة ملنـع اجلرميـة       (أ) 
ميـة  والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل ودعـم التن      

 ؛املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون علـى الصـعيد اإلقليمـي، ملكافحـة اجلرميـة       (ب) 
 ؛املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية

النُُّهج الشاملة املتوازنـة ملنـع ظهـور أشـكال جديـدة ومسـتجدَّة للجرميـة العـابرة          (ج) 
 ؛التصدِّي هلا على حنو مالئمللحدود الوطنية و

الــنُُّهج الوطنيــة املتعلقــة مبشــاركة اجلمهــور يف تعزيــز منــع اجلرميــة والعدالــة          (د) 
 ؛اجلنائية

شروح للبنود املوضوعية مـن جـدول أعمـال املـؤمتر.      A/CONF.222/1وترد يف الوثيقة   - ٣٤
الوثـائق متاحـة علـى    . وA/CONF.222/PM.1وقد صدر دليل ملناقشة هـذه املواضـيع يف الوثيقـة    

  .www.unodc.org/congress/en/documentation.html الشبكي اإلنترنت على املوقع
رت اجلمعية العامة أن ُينظر يف املواضيع التالية يف حلقات عمل ُتعقـد ضـمن إطـار    رَّوق  -٣٥

 لث عشر:املؤمتر الثا

دور معايري األمم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف         (أ) 
ــاراُت           ــا االعتب ــى فيه ــاءلة ُتراع ــفة خاضــعة للمس ــة ُمْنِص ــة فعَّال ــة جنائي ــم عدال ــاء نظ ــم إرس دع

ال، اإلنسانية: اخلربات والدروس املستفادة يف جمـال تلبيـة االحتياجـات الفريـدة للنسـاء واألطفـ      
 جملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛وخباصة معاملة ا

االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين: التجـارب الناجحـة يف جمـال التجـرمي       (ب) 
ويف تبــاُدل املســاعدة القانونيــة ويف محايــة شــهود وضــحايا االتِّجــار بصــورة فعَّالــة والتحــدِّيات   

 ؛املاثلة يف هذا اجملال

منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة للتصـــدِّي لألشـــكال املتطـــوِّرة   تعزيـــز تـــدابري (ج) 
ــة   ــة، مبــا يف ذلــك    [الســيربانية] للجرميــة، مثــل اجلــرائم اإللكتروني واالتِّجــار باملمتلكــات الثقافي
 ؛الدروس املستفادة والتعاون الدويل

روس إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالـة اجلنائيـة: اخلـربات والـد     (د) 
 .املستفادة
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ح ألعمـال املـؤمتر، لكـي ينظـر     قتـرَ برنامج ُم A/CONF.222/1ُيعمَّم يف الوثيقة وف وس  -٣٦
ينشر يف اجلريدة اليومية برنامج اجللسـات، الـذي سـيبيِّن تفاصـيل األنشـطة      وف فيه املؤمتر، وس

ول اليومية وحيتـوي علـى معلومـات مثـل عنـاوين اجللسـات ومواعيـدها وأماكنـها، وبنـود جـد          
م اجلريـدة اليوميـة معلومـات عـن     ر فيها، والوثـائق ذات الصـلة، كمـا سـتقدِّ    نظَاألعمال اليت سُي

  املناسبات اخلاصة الرفيعة املستوى.
    

    اجللسات اجلانبية  - ثامناً  
، ات العامــة ويف اللجنــتني األخــرينيجتــري يف اجللســوف املناقشــات الــيت ســ إضــافة إىل  - ٣٧
منظمــات غــري  يف املقــام األولاجللســات اجلانبيــة، الــيت ســتنظمها  كــبري مــن  عــدٌد ُدعقَــُيوف ســ

ح طَرسـتُ دة. وسيشـارك يف تلـك اجللسـات متحـدثون مرموقـون، و     حكومية، بشأن مواضيع حمـدَّ 
د أثنـاء املـؤمتر علـى    عقَالـيت سـتُ   برنامج اجللسات اجلانبيـة  رنَشُيوف س. وحتظى باالهتماممواضيع 

. وميكن احلصول علـى الربنـامج   )www.crimecongress.orgشر (املوقع الشبكي للمؤمتر الثالث ع
ــة مــن منسِّــق تلــك        ــة تنظــيم مثــل تلــك اجللســات اجلانبي وعلــى مزيــد مــن املعلومــات عــن كيفي

  .www.un-congress.orgالشبكي التايل: املوقع اجللسات، غاري هيل، على 
    

    املشاركة والتكاليف  - تاسعاً  
)، جيـــوز أن A/CONF.222/2ت للمــؤمتر الثالــث عشــر (   للنظــام الــداخلي املؤقَّـــ   وفقــاً   -٣٨
  ل فيه الفئات التالية:شارك يف املؤمتر أو متثَُّت

 الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛  (أ)  

 ن اإلقليمية لألمم املتحدة؛لجاإىل الاألعضاء املنتسبون   (ب)  

املنظمات الـيت تلقَّـت دعـوة دائمـة مـن اجلمعيـة العامـة للمشـاركة يف دورات           (ج)  
د حتـت رعايـة اجلمعيـة العامـة، وفقـاً لقـرارات اجلمعيـة        عقَوأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ُت

  ؛٣١/١٥٢) و٢٩-(د ٣٢٨٠) و٢٩-(د ٣٢٣٧
 دة؛اهليئات التابعة لألمم املتح  (د)  

  الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛  (ه)  
 املنظمات احلكومية الدولية؛  (و)  
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املنظمــات غــري احلكوميــة ذات املركــز االستشــاري لــدى اجمللــس االقتصــادي     (ز)  
  واالجتماعي؛

رميــة ومعاملــة ن يــدعوهم األمــني العــام مــن اخلــرباء األفــراد يف جمــال منــع اجلَمــ  (ح)  
ــهم اجملــرمني،  ــثومن ــاتأعضــاء  الًم ــة ويف     هيئ ــم اجلرمي ــات ويف معاهــد عل ــدريس يف اجلامع الت

املنظمات غري احلكومية الوطنية املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأعضاء احملـاكم ورابطـات   
ــامني،  ــباب، وأخصــ     احمل ــيني بالش ــاعيني، واألخصــائيني املعن ائيي التربيــة، واألخصــائيني االجتم

  وأخصائيي العلوم السلوكية، ومسؤويل الشرطة، ومن إليهم؛
  مسؤولو األمانة العامة؛  (ط)  
  األشخاص اآلخرون الذين تدعوهم األمم املتحدة؛  (ي)  
  األشخاص اآلخرون الذين تدعوهم احلكومة املضيفة.  (ك)  

بلغـوا األمـني التنفيـذي للمـؤمتر     األفراد الذين يرغبون يف املشاركة بأن ُي اخلرباُء ُحنَصوُي  -٣٩
على املشـاركني يف املـؤمتر مـن     اليت ُتطبَّقيف أقرب وقت يناسبهم باهتمامهم بذلك. واألحكام 

ــر         ــث عشـ ــؤمتر الثالـ ــت للمـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــة يف النظـ ــاء مبينـ ــدول األعضـ ــدويب الـ ــري منـ غـ
(A/CONF.222/2)اص واجملتمع املدين.. واملشاركة يف املؤمتر متاحة أيضا ملمثلي القطاع اخل  

وتقــع املســؤولية عــن مجيــع تكــاليف املشــاركة علــى عــاتق احلكومــات املشــاركة عــن     -٤٠
وفودها، وعلى عاتق املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة عـن ممثليهـا، وعلـى     
عــاتق األفــراد عــن مشــاركتهم بصــفتهم الشخصــية. وال يوجــد رســم تســجيل للمشــاركة يف    

  ملؤمتر الثالث عشر. وتتوفر أموال حمدودة ملساعدة أقل البلدان منوا على املشاركة.أعمال ا
    

    التسجيل  - عاشراً  
 يتـألَّف من النظام الداخلي املؤقت للمـؤمتر الثالـث عشـر، ينبغـي أن      ٣-١وفقاً للمواد   -٤١

مـثلني  املخـرين و آلامثلني قد يلزم من امل ْنَمورئيس الوفد  ْنوفد كل دولة مشاركة يف املؤمتر ِم
حسـبما هـو وارد يف    االسـم الكامـل   نةوثـائق التفـويض (متضـمِّ    قـدَّم وُتستشـارين.  املناوبني وامل

واللقب والعنوان وعنوان الربيـد اإللكتـروين) اخلاصـة بـاملمثلني واملمـثلني املنـاوبني        جواز السفر
إىل األمني التنفيـذي   ،يةواملستشارين، واليت يصدرها رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارج

 تغيريات يف تكـوين الوفـود   أيُّوإن أمكن.  ،للمؤمتر، قبل افتتاح املؤمتر مبا ال يقل عن أسبوعني
ــدِّمهاينبغــي  ــةً أن يق ــيُس كتاب ــرُ  رئ ــة أو وزي ــة أو احلكوم ــذي  اخلا الدول ــة إىل األمــني التنفي رجي
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مــن وثــائق التفــويض بالربيــد   ر. كمــا ينبغــي املبــادرة إىل إرســال نســخ مصــوَّرة مســبقة  للمــؤمت
  .وذلك ألغراض التسجيل )13crimecongress@unodc.org(اإللكتروين إىل أمانة املؤمتر 

 وعنوان االتصال باألمني التنفيذي للمؤمتر الثالث عشر هو:  -٤٢
  
تري فالسيسيدمي  Dimitri Vlassis 

 Executive Secretary 

 Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice 

 United Nations Office on Drugs and Crime 

 P. O. Box 500 

 1400 Vienna 

 Austria 

  8741-26060 1-43+اهلاتف: 
      13crimecongress@unodc.orgالربيد اإللكتروين: 

  تايل:رجى االتصال بالعنوان الاملؤمتر، ُي عنوفيما يتعلق باملعلومات العامة 
  

 Gemma Norman Or Lulua Asaad غيما نورمان أو لولوة أسعد

 Division for Treaty Affairs 

 United Nations Office on Drugs and Crime 

 P. O. Box 500 

 1400 Vienna 

 Austria 
  or 5591 4384-26060 1-43+اهلاتف: 

  783050-26060 1-43+الفاكس: 
      13crimecongress@unodc.orgالربيد اإللكتروين: 

. للمـؤمترات  الـوطين  قطر مركز لدخولاألوقات  مجيع اهلوية يف بطاقات إبراز وسيلزم  -٤٣
وينبغي للحكومات واملنظمـات الـيت تقـوم    . إلكترونيا مسبقا التسجيل املشاركني جلميع وميكن

ــا أن حتــرص علــى أن تتضــمَّن املعلومــات املتعلقــة      ــدها بتكــوين بالتســجيل املســبق إلكتروني وف
، وجنسـيته أيضـا، حيثمـا ينطبـق     ل عضو مـن أعضـاء الوفـد   ص بكااخلعنوان الربيد اإللكتروين 

وينبغــي أيضــا للخــرباء األفــراد الــذين يــودون   ، ممــا يلــزم ألغــراض استصــدار التأشــريات. ذلــك
 لكتـروين اإل هتقـدمي عنـوان بريـد   علـى  كل منهم  حيرصاستخدام التسجيل املسبق إلكترونيا أن 

الربيديـة   مـن شـأن تـوفري تلـك العنـاوين     ف. مشـاركته إىل أمانة املؤمتر عند تأكيد وتبيان جنسيته 
أن يكفـل تلقـي املمـثلني ردوداً آليـة بالربيـد اإللكتـروين تؤكـد تسـجيلهم.          اإللكترونية الفرديـة 

م ن املشــاركني مــن حتميــل صــورهستتضــمَّن الــردود املرَســلة بالربيــد اإللكتــروين وصــلة ُتمكِّــ و
بطاقات اهلوية (الشـارات)  . وُيرجى مالحظة أنه ال ميكن طبع يف استمارة بياناهتم الفوتوغرافية
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ص للتســجيل مبركــز قطــر الــوطين  مســبقاً وإتاحتــها للتوزيــع يف املكــان املخصَّــ  اخلاصــة بــاملؤمتر
توغرافيـة  (توفري عنوان بريد إلكتـروين وحتميـل صـورة فو    ِكالَ الشَّرطنيباستيفاء  للمؤمترات إالَّ

يف أقـرب   ). وينبغي أن ُتقدَّم عناوين الربيد اإللكترونية اخلاصة بـاملمثلني إىل األمانـة  JPG بنسق
  .٢٠١٥آذار/مارس  ٣١يف موعد ال يتجاوز  وقت ممكن

إجــراءات التســجيل املســبق، فيجــب علــيهم اتبــاع   يســتكملونلــون الــذين ال ا املمثِّأمَّــ  -٤٤
هلـم عنـد وصـوهلم إىل     املـؤمتر  صـدار شـارات  استوتوغرافيـة و أخـذ صـور ف   وهـو اإلجراء املعتـاد  
  ص للتسجيل مبركز قطر الوطين للمؤمترات.املكان املخصَّ

مجيـع املشـاركني يف املـؤمتر أن يـربزوا بطاقـات       جيب علـى الترتيبات األمنية،  ويف إطار  -٤٥
قبـل املـرور إىل   املـدخل   عنـد الدعوة املوجَّهة إليهم أو وثائق تفويضهم، مع جـوازات سـفرهم،   

مـن أجـل التسـجيل واحلصـول علـى      ص للتسجيل مبركز قطر الوطين للمؤمترات، املكان املخصَّ
األمنيـة علـى حنـو مرئـي يف     املـرور  األمنية الالزمة للمؤمتر. وجيب محل تصـاريح  املرور تصاريح 

ُتفــــتَّش فحــــص مجيــــع األشــــخاص وُيوف مجيــــع األوقــــات يف مكــــان انعقــــاد املــــؤمتر. وســــ
 م/أمتعتهم عند مدخل املركز.حقائبه

ــ  -٤٦ ، الســـاعة ٢٠١٥نيســـان/أبريل  ٦ثـــنني، اليبـــدأ التســـجيل يف املوقـــع يـــوم ا وف وسـ
ُيفــتح مكتــب وف . وســ٠٠/١٨، وســيظل مكتــب التســجيل مفتوحــا حــىت الســاعة   ٠٠/١٠

  التسجيل بعدها على النحو التايل:  
  .٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/٩: من الساعة ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٩- ٧  
  .٠٠/٢١إىل الساعة  ٠٠/٨:  من الساعة ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣- ١٠  
  ,٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/٨: من الساعة ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩- ١٤  

شـجَّع املنـدوبون واملمثلـون    ُيكبري من املشـاركني إىل املـؤمتر،   ع جميء عدد قَّومبا أنه يتو  -٤٧
يســجلوا أنفســهم يف أقــرب علــى أن الــذين يصــلون أثنــاء األســبوع الــذي يســبق افتتــاح املــؤمتر 

  وقت ممكن.
    

    تسجيل رؤساء الدول ورؤساء احلكومات والوزراء    
املسـاوين يف  أمساء الوزراء وسـائر املنـدوبني   مسبقاً الوفود إىل األمانة  تقدِّمة بأن يوصى بشدَّ  - ٤٨

لشخصـيات وتقليـل   شارات الدخول اخلاصة بكبار اعداد التعجيل بإ بغيةالرتبة أو ممن هم أعلى رتبة 
وسـوف ُتصـدر شـارات دخـول رؤسـاء الـدول ورؤسـاء احلكومـات         . ممكـن  حـد أدىن زعاج إىل اإل
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شخص مأذون له بـذلك يف   وستكون تلك الشارات جاهزة ليستلمها أيُّوالوزراء بدون صورة. 
كبـار  دخـول  استفسـارات عـن شـارات     . وُتوجَّـه أيُّ عنـد الوصـول إىل املـؤمتر   مكتب التسـجيل  

، (Oleg Strelnikov)بالربيـــــــــد اإللكتـــــــــروين إىل أوليـــــــــغ ســـــــــتريلنكوف   ،ياتالشخصـــــــــ
)oleg.strelnikov@unvienna.orgدائرة األمم املتحدة لشؤون األمن والسالمة (.  
  

    تصاريح السيارات    
 يف املؤمتر وركـوهبم يف موقـف   يكون مكان توقف السيارات لنـزول املشاركنيوف س  -٤٩

السيارات التابع ملركز املـؤمترات. وجيـب تقـدمي مجيـع طلبـات احلصـول علـى تصـاريح وقـوف          
) دائرة األمم املتحـدة  oleg.strelnikov@unvienna.org( أوليغ ستريلنكوفكتابيا إىل  ،السيارات
   .األمن والسالمةلشؤون 

   
    تسجيل أعضاء الصحافة ووسائط اإلعالم    

م املتحـدة  موا طلـب اعتمـاد لـدى دائـرة األمـ     دِّن على ممثلي وسائط اإلعـالم أن يقـ  يَّيتع  -٥٠
من انعقـاد املـؤمتر. كمـا ميكـن أيضـا       كاٍف ل أن يكون ذلك قبل وقٍتضَّفُيلإلعالم يف فيينا. و

الواقـع يف املكـان املخصَّـص    اخلـاص بالصـحافة   تسـجيل  التـب  القيام بإجراءات االعتمـاد يف مك 
للتســجيل يف مركــز قطــر الــوطين للمــؤمترات. وللحصــول علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن          

الع الترتيبات اخلاصة بوسائط اإلعالم، مبا يف ذلك إجراءات التسجيل إلكترونيـا، يرجـى االطِّـ   
 الثالث عشر أدناه. البابعلى 

    
    األسرة املرافقني للمندوبني واملشاركني تسجيل أفراد    

ــوا        -٥١ ــى أن يفعل ــراد أُســرهم عل ــون يف إحضــار أف ــدوبون واملشــاركون الراغب ُيشــجَّع املن
تصدر ألولئك األشخاص شارات "أُسرة"، تتيح هلم دخول مركز قطـر الـوطين   وف ذلك. وس

، إىل البلــد ســرةُألاد اا فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات اخلاصــة بتأشــريات دخــول أفــر  للمــؤمترات. أمَّــ
  اخلامس عشر أدناه. البابيف  ٨١فريجى االطالع على الفقرة 

    
    اللغات والوثائق  - حادي عاشر

ــة الســت للمــؤمتر    -٥٢ ــة والروســية    الثالــث عشــر  اللغــات الرمسي هــي اإلســبانية واإلنكليزي
ُتتـرجم الكلمـات امللقـاة بلغـة مـن لغـات املـؤمتر خـالل         وف والصينية والعربيـة والفرنسـية. وسـ   

جلسات املؤمتر بكامل هيئته وجلسات اللجنتني األوىل والثانية ترمجـة شـفوية إىل لغـات املـؤمتر     
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ممثــل أن يتحــدث بلغــة غــري لغــات املــؤمتر إذا قــام بــإبالغ األمانــة بــذلك  األخــرى. وجيــوز أليِّ
تــوفَّر وثــائق وف إىل إحــدى لغــات املــؤمتر الرمسيــة. وســووفــر الترمجــة الشــفوية لكلمتــه  مقـدَّما 

  األمم املتحدة الرمسية للمؤمتر بلغاته الرمسية الست.  
ر د كل مقعد يف قاعات املؤمتر الـيت تـوفَّ  وَّيزوف ويف مركز قطر الوطين للمؤمترات، س  -٥٣

نقــل هــذه هلــا الترمجــة الفوريــة جبهــاز اســتقبال حممــول ومساعــة. وُيرجــى مــن املشــاركني عــدم  
يتسىن فحصها، وإعادة شـحن بطارياهتـا عنـد الضـرورة،      لكياملعدات من غرف االجتماعات 

 قبل انعقاد اجللسة التالية.

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وثــائق لتيســري النظــر          وقــد أعــدَّ   -٥٤
مـــات بنـــد مـــن بنـــود جـــدول األعمـــال املؤقـــت للمـــؤمتر، إىل جانـــب ورقـــات معلو   كـــل يف

تعـرض علـى املـؤمتر وثـائق أخـرى، مثـل       وف حللقات العمـل. وعـالوة علـى ذلـك، سـ      أساسية
ــل ــائق مــن    التحضــريية املناقشــة وتقــارير االجتماعــات   دلي ـــزيل تلــك الوث ــة. وميكــن تن اإلقليمي
ملكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى اإلنترنـت املخصـص للمـؤمتر         الشبكي اخلـاص با  وقعامل

  ).www.unodc.org/congress/en/documentation.html(الثالث عشر 
مـن   دِّاحلـ  إىلدعم املسـاعي الراميـة   خفض النفقات و من أجلاألمانة  جهودويف إطار   -٥٥

ر ومنشوراته، سـوف ُيتـاح   خالل إعداد صيغ إلكترونية من مواد املؤمتوذلك من  ،التأثري البيئي
عدد حمدود من وثائق ما قبل الـدورة يف مكـان انعقـاد املـؤمتر. وسـوف حيصـل كـل وفـد علـى          
ــذلك، يرجــى مــن        ــيت خيتارهــا. ول ــة (أو اللغــات) ال ــائق باللغ ــة واحــدة مــن الوث جمموعــة كامل

  املندوبني أن يتفضلوا بإحضار نسخهم من وثائق ما قبل الدورة إىل املؤمتر.
ملـؤمتر وحـدات   ا ص للتسجيل حلضـور صَّاملخوف ُتوزَّع على املشاركني يف املكان وس  -٥٦

حتتوي علـى وثـائق مـا قبـل الـدورة ومنشـورات ذات صـلة         (memory sticks)إلكترونية ذاكرة 
  وحدة ذاكرة واحدة عند أخذ شارة املؤمتر اخلاصة به.على  كل مشارك وسيحصلباملؤمتر. 

لتوزيــع الوثــائق يف الطــابق األرضــي، مقابــل    الرئيســياملكتــب يكــون موقــع وف وســ  -٥٧
. وسيخصص لكل وفد صـندوق  مركز قطر الوطين للمؤمترات، داخل 1Bو 1Aصاليت العرض 

منفـرد يف مكتــب توزيـع الوثــائق، ستوضـع فيــه مجيـع الوثــائق الـيت تصــدر أثنـاء املــؤمتر. ولكــي       
، يرجى مـن كـل وفـد أن ُيبلـغ     املؤمتر من الوثائق الصادرة أثناء يتسنَّى حتديد االحتياجات بدقة

مكتب توزيع الوثائق باحتياجاته اليومية، حمددا عدد النسـخ الـيت تلزمـه مـن كـل وثيقـة واللغـة        
(أو اللغات) اليت يرغب يف تلقيها هبا أثناء املؤمتر. وينبغي أن تكـون الكميـة الـيت ُتطلـب كافيـة      

  افية.لسد مجيع االحتياجات، ألنه لن يتسنَّى طلب نسخ إض
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    تقدمي الورقات  - ثاين عشر

، احلكومات على تقدمي ورقـات موقـف   ٦٩/١٩١شجَّعت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٥٨
جـدول األعمـال، ودعـت إىل تقـدمي إسـهامات مـن        مـن  املوضـوعية البنـود  وطنية بشأن خمتلف 

قـارير حمتويـة،   الت تلـك األوساط األكادميية واملؤسسات العلمية ذات الصـلة. وينبغـي أن تكـون    
وميكـن أن حتتـوي الورقـات أيضـا      .ينظر فيها املـؤمتر  لكيدة بقدر اإلمكان، على توصيات حمدَّ

 السـبل على نتائج البحـوث ذات الصـلة، وأمثلـة عـن أفضـل املمارسـات املتبعـة، وإشـارات إىل         
ــرا        ــم املتحــدة واألط ــع األم ــتراتيجيات املشــتركة م ــة واالس ــداف العام ــز األه ــة بتعزي ف الكفيل

األخرى ذات املصـلحة. وميكـن أن ُتشـفَع التقييمـات املقدمـة لالحتياجـات احلاليـة باقتراحـات         
  بشأن تلبيتها.

 أو/و البيانات احلكومات، توفرها اليت والكميات باللغات املؤمتر، انعقاد أثناء وسُتوزَّع  - ٥٩
  :النسخ من التالية الدنيا األعداد توفري ويقترح. املشاركة الدول تعدها اليت الوطنية املوقف ورقات

   

  اللغاتتوليفة 
  احلد األدىن لعدد النسخ

 اإلسبانية  الروسية  الفرنسية اإلنكليزية الصينية العربية
           

  -  -  -  ٤٢٥ - ١٧٥ بالعربية واإلنكليزية فقط
  -  -  -  ٤٢٥ ١٠ - بالصينية واإلنكليزية فقط

  -  -  -  ٦٠٠ - - باإلنكليزية فقط
  -  -  ١٧٥  ٤٢٥ - - والفرنسية فقطباإلنكليزية 

باإلنكليزية والفرنسية 
 واإلسبانية فقط

-  -  ١٠٠  -  ١٢٥  ٣٧٥  

  -  ١٠٠  -  ٤٢٥ - - باإلنكليزية والروسية فقط
  ١٧٥  -  -  ٤٢٥ - - باإلنكليزية واإلسبانية فقط

   
ــوفري العــدد املقتــرح مــن النســخ، تكــون      -٦٠ نســخة هــي العــدد األدىن   ٣٠٠وإذا تعــذَّر ت

مـن أجــل تغطيـة تـوفري نسـخة واحــدة للوفـد الواحـد واالحتفـاظ بعــدد         للتوزيـع ق الـالزم  املطلـ 
حمــدود مــن النســخ الســتخدام األمانــة. وســتتوفر للمنــدوبني مرافــق استنســاخ يف مكــان انعقــاد 
املؤمتر، تشغَّل على أساس جتاري. بيد أنه يوصى بشدة بأن حتضر الوفود كميـات كافيـة معهـا    

  انعقاد املؤمتر قبل انعقاده بوقت كاف. أو تشحنها إىل مكان
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 أساسـية وبغية التعرف السليم على الورقـات الوطنيـة املرسـلة إىل املـؤمتر كوثـائق معلومـات         -٦١
ــز    ــر، ينبغـــي أن حتمـــل الورقـــات الرمـ ــؤمتر الثالـــث عشـ ــه  .../A/CONF.222/Gللمـ ــد (يليـ ــم البلـ اسـ

لعليـا مـن صـفحة الغـالف. ويف حالـة تقـدمي       باإلنكليزية)، مكتوبا بشكل واضح على الزاوية اليمىن ا
أكثـر مـن ورقــة واحـدة، ينبغـي تــرقيم كـل ورقـة مــن الورقـات، حبسـب التسلســل، بعـد اسـم البلــد           

 ، ...).A/CONF.222/G/[name of the country]/1 ،A/CONF.222/G/[name of the country]/2  (مثال
مـــز، تـــاريخ التقـــدمي واللغـــة وينبغـــي أن يبـــيَّن علـــى صـــفحة الغـــالف أيضـــاً، حتـــت ذلـــك الر 

تضـمني الورقـة،    ينبغـي  د باملمارسات املتبعة يف األمم املتحـدة، يُّأخريا، بغية التقواللغات).  (أو
التسـميات املسـتخدمة يف هـذه الورقـة وطريقـة       نَّيف شكل حاشية، عبارة إبراء الذمة التالية: "إ

تعكـس بالضـرورة    ]، والر اسـم البلـد  يذكعرض املواد واآلراء املعبَّر عنها فيها ختص حكومة [
  آراء األمانة العامة لألمم املتحدة".

ــدة،       -٦٢ ــم املتحـ ــة لألمـ ــربامج التابعـ ــناديق والـ ــة والصـ ــاالت املتخصصـ ــوز للوكـ ــا جيـ كمـ
عــن مســائل معينــة  أساســيةواملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، واخلــرباء األفــراد، تقــدمي معلومــات  

بشـأن اللغـات والكميـات املوصـى هبـا).       ٥٧و ٥٦فقـرتني  تتعلق باملوضوع قيد النظر (انظـر ال 
وينبغي إرسال نسخة إلكترونية من الورقات إىل األمانة علـى عنـوان الربيـد اإللكتـروين التـايل:      

13crimecongress@unodc.org ة الـذاكرة  . ولكي تضمَّن النسخ اإللكترونية للورقات يف وحـد
اخلاصــة بــاملؤمتر، فينبغــي أن ُترســل إىل عنــوان الربيــد اإللكتــروين املــذكور أعــاله يف موعــد          

  ,٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠يتجاوز اجلمعة   ال
وينبغــي إرســال نســخ للعلــم مــن مجيــع الكلمــات و/أو ورقــات املوقــف الوطنيــة وســائر    - ٦٣

ىل أمينـة املـؤمتر الثالـث عشـر علـى      الوثائق ذات الصلة يف شكل إلكتروين يف أقرب وقت ممكـن إ 
  العنوان التايل:
أمان- جو ديديين  Jo Dedeyne-Amann 

 Secretary 
 Thirteenth United Nations Congress Crime Prevention and Criminal Justice 
 Chief 
 Secretariat to the Governing Bodies 
 Division for Treaty Affairs 
 United Nations Office on Drugs and Crime 
 P.O. Box 500 
 1400 Vienna  
 Austria 

  or 5279 4280-26060 (1-43+)اهلاتف: 
  783050-26060 (1-43+)الفاكس: 

     rimecongress@unodc.org13cالربيد اإللكتروين: 
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ورقـات الوطنيـة أثنـاء انعقـاد املـؤمتر، ينبغـي أن ُيتـاح        ومن أجل التأكد التام من توفر ال  -٦٤
وقت كاف لوصوهلا وختليصها مجركيا، وخصوصا يف احلاالت الـيت ال يسـتخدم فيهـا الشـحن     

 اجلوي لنقلها.  

ُتكتـب  وأن  ورقـات وطنيـة   تتضـمَّن وينبغي أن ُيبيَّن بوضـوح علـى ظـاهر الطـرود أهنـا        -٦٥
 National paper of [name of country] for theنكليزيــة: "عليهــا العبــارة التاليــة باللغــة اإل

Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice ."
 املرَسـلة  ولتسهيل إجراءات التخليص اجلمركي، ينبغي أن ُيكتـب بوضـوح علـى مجيـع الطـرود     

ــه     ــواد العــــرض فيــ ــؤمتر أو مــ ــائق املــ ــة علــــى وثــ ــة:  احملتويــ ــة اإلنكليزيــ ــة باللغــ ــارة التاليــ العبــ
"No commercial value, goods for exhibition purposes onlyــرود  ُت". و ــع الطـ ــى مجيـ عفـ

وميكـن اسـتريادها إىل قطـر علـى أسـاس مؤقـت        ،تلك العبارة مـن الرسـوم اجلمركيـة   ب املوسومة
  دون تسديد رسوم االسترياد.

أدنــاه الســتالم الطــرود يف املــذكورة  الشــركةوميكــن للمشــاركني االســتعانة خبــدمات   -٦٦
بلداهنم وتسليمها إلـيهم يف الدوحـة، أو االسـتعانة خبـدمات شـركة أخـرى خيتاروهنـا لتسـليمها         

  إىل الشركة أدناه:
    

 Gulf Star Freight Handling and Logistics شركة غلف ستار للشحن

 Address: Airport Road 

 P.O. Box: 19177 

 Doha, Qatar     
  وفيما يلي تفاصيل االتصال بالشركة:

 Mr. Yusuf السيد يوسف

  33112177 (974+)اهلاتف اجلوال: 
  44913776/44621702/44913786 (974+)رقم اهلاتف املباشر: 
      yusuf@gulfstarfreight.comالربيد اإللكتروين: 

غلــف "الشــحنات إىل مطار/مينــاء الوصــول يف قطــر، ستســتلمها شــركة  وحاملــا تصــل  -٦٧
مسـائل اجلمـارك وغريهـا مـن إجـراءات ختليصـها ومـن مث         هـي  وتتـوىل  ،أعـاله املذكورة  "ستار

تسلمها إىل مركز قطر الوطين للمـؤمترات. وقـد تفـرض رسـوم املناولـة يف املطار/املينـاء والنقـل        
بالسـيد يوسـف للحصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات.         الداخلي. وينبغي للمشـاركني االتصـال  

ويرجى أيضاً االطالع على املوقـع الشـبكي الرمسـي للبلـد املضـيف للمـؤمتر الثالـث عشـر علـى          
  .http://www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/Arabic/index.htmlالعنوان التايل: 
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    املعلومات ووسائط اإلعالم  - ثالث عشر

تـوفر تسـهيالت األمـم املتحـدة العاديـة لوسـائط اإلعـالم خـالل املـؤمتر الثالـث           سوف   -٦٨
تـوفر أيضـا   وف . وسـ الصـحافية عشر، مبا يف ذلك مركـز للصـحافة وغرفـة جللسـات اإلحاطـة      

   اإلنكليزية والعربية.الترمجة الشفوية من وإىل اللغتني الصحافيةلغرف جلسات اإلحاطة 
ن علــى ممثلــي وســائط اإلعــالم الــذين يرغبــون يف تغطيــة املــؤمتر الثالــث عشــر أن يَّويتعــ  -٦٩
  اعتمادهم قبل املؤمتر أو أثناءه.موا طلبات دِّيق
و/أو  صـحافية وجيب استيفاء استمارات طلب االعتمـاد مـع إرفـاق نسـخة مـن بطاقـة         -٧٠

ينتمــي إليهــا  يــة حتمــل اســم املؤسســة اإلعالميــة الــيت  علــى ورقــة رمس ة، صــادررســالة انتــداب
  من رئيس التحرير أو رئيس مكتب تلك املؤسسة.   هاالصحفي وموقَّع علي

ــادر         -٧١ ــدة أن يبـ ــح بشـ ــؤمتر، ُينصـ ــاد املـ ــان انعقـ ــدخول إىل مكـ ــأخر يف الـ ــادي التـ   ولتفـ
التــايل:  نترنــت، علــى العنــوان   ممثلــو وســائط اإلعــالم إىل تســجيل أنفســهم مســبقا علــى اإل      

www.unis.unvienna.org/unis/en/media/media_accreditation.html.  
يكون مركز اعتماد ممثلي وسـائط اإلعـالم يف مركـز قطـر الـوطين للمـؤمترات       سوف و  -٧٢

. وبإمكــان ممثلــي وســائط اإلعــالم  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٨ربعــاء مفتوحــاً اعتبــاراً مــن يــوم األ 
لوا مباشــرة يف مركــز االعتمــاد يف ســجَّتالــذين مل يســجلوا أنفســهم علــى اإلنترنــت مســبقاً أن ي

مركز قطر الوطين للمؤمترات. ويرجى من ممثلي وسائط اإلعالم إحضار مجيع الوثائق األصـلية  
  ).٧٠املطلوبة (انظر الفقرة 

خاصــة تتــيح هلــم  صــحافيةيتلقــى ممثلــو وســائط اإلعــالم املعتمــدون تصــاريح  وفوســ  -٧٣
تـوزع  وف . وسـ الصـحافيني حضور اجللسات واألحداث اخلاصة ودخول منطقـة عمـل   فرصة 

  يف موقع املؤمتر. الصحافيةالتصاريح 
  يرجى االتصال بالعنوان التايل:وللحصول على مزيد من املعلومات،   - ٧٤

 Media Accreditation Assistant 

 United Nations Information Service, Vienna 
  3342-26060 1 43+اهلاتف: 

      press@unvienna.orgالربيد اإللكتروين: 
وللحصول على املزيد من املعلومات عن املؤمتر، يرجى االطالع علـى املوقـع الشـبكي      - ٧٥

 .www.unodc.org/congress/index.htmlتايل: على العنوان ال
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 .مركز املؤمتراتواالتصال الالسلكي متوفر يف مجيع أرجاء   -٧٦
    
    اللجنة املُنظِّمة الوطنية واملكتب التحضريي  - رابع عشر

لمؤمتر الثالـث عشـر، جلنـة تنظيميـة     ل ملضيفةالدولة اقطر، بصفتها  دولة عيَّنت حكومة  -٧٧
األعضـاء التاليـة    وتتكـون مـن  وطنية يرأسـها عبـد اهللا يوسـف املـال، مستشـار وزيـر الداخليـة،        

  أمساؤهم:
أمحــد حســن مــال اهللا احلمــادي، مــدير الشــؤون القانونيــة يف وزارة الداخليــة،   (أ)  

  نائباً للرئيس؛
  (فيينا)؛  قطر الدائم لدى األمم املتحدة لوممثِّ، السفري علي خلفان املنصوري  (ب)  
  خليفة نصر النصر، وزارة الداخلية؛  (ج)  

  أمحد عبد اهللا اجلمال، وزارة الداخلية؛  (د)  

  عبد الرمحن علي املالكي، وزارة الداخلية؛  )ـ(ه  
  مناحي خالد اهلاجري، وزارة الداخلية؛  (و)  

  عبد اهللا خليفة املفتاح، وزارة الداخلية؛  (ز)  

  قاً؛سِّعبد اهللا ظاعن الكواري، وزارة الداخلية، من  ح)(  
  راً؛رِّيوسف إبراهيم آل حممود، وزارة الداخلية، مق  (ط)  

  خليفة راشد الدوسري، وزارة الداخلية؛  (ي)  

  ي، وزارة الداخلية؛رِّسامل منصور امل  (ك)  
  ليطي، وزارة الشؤون اخلارجية؛ّسعبد اهللا عيد مخيس ال  (ل)  

  األمم املتحدة (فيينا)؛ لدىمد األصمخ، بعثة قطر الدائمة جاسم حم  (م)  

  األمم املتحدة (فيينا)؛ لدىليطي، بعثة قطر الدائمة ّسسارة خاطر ال  (ن)  
  علي حممد الريبوعي، وزارة العدل؛  (س)  

  الشيخ عبد الرمحن بن محد آل ثاين، ممثل األمانة العامة جمللس الوزراء؛  (ع)  
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  بن فيصل آل ثاين، ممثل األمانة العامة جمللس الوزراء؛الشيخ عبد العزيز   (ف)  
  حسن الضابت الدوسري، النيابة العامة؛  (ص)  

  ليطي، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع.ّسمجعة مخيس ال  (ق)  

وأنشأت وزارة الداخلية يف قطر املكتب التحضـريي ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر،         - ٧٨
املعنية بالتنسيق مع مجيع األجهزة املعنية، وكذلك مع األمم املتحـدة نفسـها، يف   وهو جهة الوصل 

التحضــري للمــؤمتر. وميكــن احلصــول علــى املعلومــات يف هــذا الشــأن مــن املوقــع الشــبكي للدولــة   
 .http://www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/Arabic/index.htmlعلى العنوان التايل: املضيفة 

 وفيما يلي التفاصيل اخلاصة باالتصال مبنسِّقي اللجنة:

  يوسف إبراهيم آل حممود، وزارة الداخلية  
  سامل منصور املري، وزارة الداخلية  
  ضياء الرفاعي  
  سعود األمحدي  
  +)٩٧٤( ٢٣٤٢٦٣٢+) أو ٩٧٤( ٢٣٤٢٦٣١اتف: اهل  
  +)٩٧٤( ٤٤٣١٥٤٧٦فاكس: ال  
  crimecongress@moi.gov.qaعنوان الربيد اإللكتروين:   

    
    التأشريات والسفر واحلجز يف الفنادق  - خامس عشر

يتعني على مجيع املشاركني أن يكون حبوزهتم جواز سفر ساري املفعول وأن حيصـلوا علـى     -٧٩
قبل الوصول إىل قطر. وميكن احلصول على التأشريات اعتباراً من يوم األحد  املناسبةول تأشرية الدخ

، ٢٠١٥نيسـان/أبريل    ١٥مـن يـوم األربعـاء     ٥٩/٢٣حـىت السـاعة    ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١١
ــب    ــدمي الطلـ ــك بتقـ ــر   وذلـ ــويب املباشـ ــال احلاسـ ــوان  باالتصـ ــى عنـ ــروين  علـ ــرابط اإللكتـ ــايل:الـ  التـ

https://eservices.moi.gov.qa/IVCWeb/conference/public?uid=CO150001&lang=ar.  
ووفقاً التفاق البلد املُضيف الذي وقَّعته األمم املتحدة وحكومة قطـر بشـأن الترتيبـات      -٨٠

حلضور املؤمتر رسوم للحصول علـى التأشـرية   املعيَّنني املندوبني تقاضى من ُتلن اخلاصة باملؤمتر، 
للمشـاركني   عندما يتقدمون بطلبهم عن طريـق املوقـع اإللكتـروين. ولـن ُتصـدر التأشـريات إالَّ      

لني. وُيطلـــب إىل املشـــاركني، عنـــد تســـجيل أمســـائهم، تقـــدمي عنـــوان بريـــد يف املـــؤمتر املســـجَّ
 بشـأن العاشـر   البـاب نسـيتهم (للحصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات، انظـر        جوتبيـان  إلكتروين 
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التأشــرية، وال يقــل يف حــده إجــراءات التســجيل). وميكــن أن يتفــاوت الــزمن الــالزم إلصــدار  
وينصح املشاركون بتقدمي طلب التأشرية يف أقـرب وقـت ممكـن بعـد     األدىن عن ثالثة أيام عمل. 

حدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وأن يكـون ذلـك كحـد       تسجيل أمسائهم لدى مكتب األمم املت
  أقصى قبل ثالثة أيام من موعد سفرهم إىل قطر.  

وميكن أيضـاً للزوجـات و/أو سـائر األقـارب املسـافرين مـع املشـاركني أن يسـتخدموا           -٨١
يتقــدموا بطلبــاهتم إال بعــد حصــول  علــى أالَّ ؛املوقــع اإللكتــروين لتقــدمي طلبــات التأشــريةذلــك 

  شاركني أنفسهم على تأكيد بشأن تأشرياهتم.امل
    

    السفارات    
ميكن احلصول على قائمة بالسفارات والقنصليات القطرية يف مجيع أحناء العـامل مـن املوقـع      - ٨٢

ــبكي  ــى اإلنترنـــت:  الشـ ــايل علـ . www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/English/Embassies.htmlالتـ
صـعوبة يف احلصـول    وينصح املشاركون بـأن يتصـلوا باللجنـة املُنظِّمـة الوطنيـة إذا مـا واجهتـهم أيُّ       

أعـــاله؛ واالتصـــال عـــرب الربيـــد اإللكتـــروين علـــى العنـــوان:   ٧٨علـــى التأشـــريات (انظـــر الفقـــرة 
crimecongress@moi.gov.qa.(  

    
    السفر إىل الدوحة    

ــة الوطنيــة املن   -٨٣ ــة القطريــة  ظِّاختــارت اللجن باعتبارهــا مؤسســة النقــل  مــة اخلطــوط اجلوي
مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـر. ومتـنح اخلطـوط اجلويـة القطريـة املشـاركني        الرمسية خبصوص

هـذا  ىل قطـر. وللحصـول علـى معلومـات بشـأن      تذاكر الذهاب والعودة إلسعر خاصا  ختفيضا
لوا يف قــوائم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   ســجَّت، يلــزم املشــاركني أن يالتخفــيض

واجلرمية اخلاصة بـاملؤمتر. وعنـد تأكيـد تسـجيلهم، سيحصـلون علـى املعلومـات الالزمـة بشـأن          
  .التخفيضكيفية احلصول على 

    االستقبال يف املطار    
ــو  -٨٤ ــص وسـ ــة)   ف ختصـ ــدويل (الدوحـ ــد الـ ــار محـ ــتقبال  يف مطـ ــة لالسـ ــب  ردهـ ومكتـ

، وذلـك ملسـاعدة   دخول وقاعـة وصـول ومكتـب اسـتعالمات    السريع إلجراءات اللالستكمال 
ــذين يصــلون حلضــور املــؤمتر الثالــث عشــر. ويف الدوحــة، ســ     ــة  وف املشــاركني ال ــنظَّم خدم ت

  ى هبا رمسيا.وَصحافالت منتظمة جمانية لنقل املشاركني إىل الفنادق امل



 

V.15-0010725 
 

A/CONF.222/INF/1 

ــة، ميكــن للمشــاركني أن يســتقلوا ســيارة أجــرة عامــة لالنتقــال إىل        -٨٥ ــدالً مــن احلافل وب
فنادقهم. ويتوقف مقـدار األجـرة علـى مسـافة الرحلـة. وينصـح املشـاركون باالتصـال مبكتـب          

  االستعالمات يف املطار للحصول على املساعدة.
طــــار محــــد الــــدويل، يرجــــى     وللحصــــول علــــى مزيــــد مــــن املعلومــــات عــــن م        -٨٦

ــ ــى العاالطِّـــــ ــايل:      علـــــ ــوان التـــــ ــى العنـــــ ــيف علـــــ ــد املضـــــ ــروين للبلـــــ ــع اإللكتـــــ املوقـــــ
www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/English/Hamad_Airport.html.  

    
    نهالتنقل إىل مكان انعقاد املؤمتر وم    

تقوم حافالت منتظمة بنقل املشاركني صباحاً ومساًء مـن الفنـادق املوصـى هبـا     وف س  -٨٧
ــاهتم        ــوا بترتيب ــى املشــاركني أن يقوم ــتعني عل ــة، ي ــا. والســتخدام وســيلة نقــل بديل ــا وإليه رمسي

  اخلاصة للتنقل من مكان انعقاد املؤمتر وإليه. وأسهل طريقة هي استقالل سيارة أجرة.
    

    اإلقامة    
مـىت    إلكترونيـا   يتعني على املشاركني أن يقومـوا بترتيبـات إقامتـهم اخلاصـة وُيحبَّـذ احلجـز        - ٨٨

موقع البلد املضـيف    يف  أماكنها  أمكن ذلك. وترد قائمة كاملة بالفنادق املوصى هبا ومعلومات عن
ــت (   ــى اإلنترنــ ــؤمتر علــ ــي للمــ ). www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/English/Hotels.htmlالرمســ

والفنادق املوصى هبا هي وحـدها الـيت سـتزوَّد بـأمن قَطَـري معـزَّز وخدمـة حـافالت منتظمـة لنقـل           
  املشاركني إىل موقع املؤمتر يف الصباح وإعادهتم إىل فنادقهم يف املساء.

املتاحـة   اإللكترونيـة  احلجـز  روابطام استمارة حجز الفندق/املشاركني استخد وُيرجى من  - ٨٩
ــد املضــيف (    ــع الشــبكي للبل ــى املوق ) www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/English/Hotels.htmlعل

ــات حجــوزا   ــدمي طلب ــة املن وتق ــدق وإىل اللجن ــاج    ظِّهتم إىل الفن ــى الســواء. وإذا احت ــة عل ــة الوطني م
ــاركون ــة املن  يجــدر هبــم فمســاعدة،  إىل املش الربيــد مــة الوطنيــة علــى عنــوان    ظِّأن يتصــلوا باللجن

  .hotelscongress@moi.gov.qaاإللكتروين التايل: 
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 الغرفةنوع الفندق
السعر (املعادل التقريـيب بالدوالر األمريكي، 

حسب سعر صرف الدوالر مقابل الريال القطري)
  فنادق مخس جنوم

 فندق البيداء 
Al Bidda Boutique Hotel 

 غرفة قياسية
  
  

  غرفة بريل
  
  

جناح كورال

  ١٩٥لشخص 
  ٢٢٠لشخصني 

  
  ٢٢٠لشخص 

  ٢٥٠لشخصني 
  

٤٨٠  
  فندق اجلسرة

Al Jasra Boutique Hotel 

 كورالغرفة
  
  

  غرفة بريل
  
  

جناح كورال

  ١٩٥لشخص 
  ٢٢٠ لشخصني

  
  ٢٢٠لشخص 
  ٢٥٠ لشخصني

  
٤٨٠  

  فندق اجلمرك 
Al Jomrok Boutique Hotel 

 كورالغرفة
  
  

 غرفة بريل

  ١٦٥لشخص 
  ١٩٥لشخصني 

  
  ١٩٥لشخص 

  ٢٢٠لشخصني 
  فندق املرقاب 

Al Mirqab Boutique Hotel  
 كورالغرفة

  
  

  بريلغرفة 
  
  

جناح كورال

  ١٩٥لشخص 
  ٢٢٠لشخصني 

  
  ٢٢٠لشخص 

  ٢٥٠لشخصني 
  

  ٤٨٠لشخص 
  فندق النجادة

Al Najada Boutique Hotel  
 غرفة كورال

  
  

 غرفة بريل

  ١٦٥لشخص 
  ١٩٥لشخصني 

  
  ١٩٥لشخص 

  ٢٢٠لشخصني 
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 الغرفةنوع الفندق
السعر (املعادل التقريـيب بالدوالر األمريكي، 

حسب سعر صرف الدوالر مقابل الريال القطري)
  فندق الرميلة

Arumaila Boutique Hotel 
 كورالغرفة

  
  

 غرفة بريل 

  ١٦٥لشخص 
  ١٩٥لشخصني 

  
  ١٩٥شخص ل

  ٢٢٠لشخصني 
 جزيرة البنانا، أنانتارا عفندق منتج

Banana Island Resort by Anantara 

 غرفة بروميري
  

  جناح أنانتارا
  

فيال بغرفيت نوم مطلة على 
البحر

  ٣٥٠لشخص أو شخصني 
  

   ٦٥٠لشخص أو شخصني 
  

  ٩٨٠لشخص أو شخصني 
  

  فندق كونكورد الدوحة
Concorde Hotel Doha 

 كسديلوغرفة
  
  

 جناح تنفيذي

  ١٢٥لشخص 
  ١٣٨لشخصني 

  
  ٢٤٨لشخص 

  ٢٦١لشخصني 
  فندق كوبثورن

Copthorne Hotel 

 ديلوكسغرفة
  
  

  غرفة تنفيذية
  
  

  جناح تنفيذي
جناح دبلوماسي

  ١٤٠لشخص 
  ١٦٥لشخصني 

  
  ١٨٠لشخص 

  ٢٠٥لشخصني 
  

  ٢٥٠لشخص أو شخصني 
  ٤٠٠لشخص أو شخصني 

 فندق كراون بالزا الدوحة
Crowne Plaza Doha - The Business Park 

 غرفة قياسية
  
  

  جناح كراون دبلوماسي
  

غرفة تنفيذية

  ٢٣٥لشخص 
  ٢٦١لشخصني 

  
  ٣٨٥لشخص 

  
  ٣٠٢لشخص 



 

28V.15-00107

 

A/CONF.222/INF/1

 الغرفةنوع الفندق
السعر (املعادل التقريـيب بالدوالر األمريكي، 

حسب سعر صرف الدوالر مقابل الريال القطري)
  زسيزون فندق فور

Four Seasons Hotel 

 غرفة قياسية
  
  

  جناح فور سيزونز
  
  

 جناح السفراء

  ٣٦٥لشخص 
  ٣٨٥لشخصني 

  
  ٧١٥لشخص 

  ٧٤٠لشخصني 
  

  ٨٢٠لشخص 
  ٨٥٠لشخصني 

 فندق ومنتجع جراند هريتاج
Grand Heritage Doha Hotel and Spa 

  ٢٣٤لشخص  قياسيةغرفة
  ٢٦١لشخصني 

  فندق جراند حياة
Grand Hayat 

/بسريرين كينغغراندغرفة
  

/بسرير كينغ جناح غراند
كبري

  ٢٤٥لشخص 
  ٢٧٥لشخصني 

  ٥٢٠لشخص أو شخصني 

  فندق هوليدي فيال
Holiday Villa Hotel and Residence City 

Center Doha 

 غرفة سوبرييور
  
  

  ديلوكسغرفة 
  
  

 جناح تنفيذي

  ١٣٠لشخص 
  ١٣٨لشخصني 

  
  ١٤٣لشخص 

  ١٥٢لشخصني 
  

  ١٩٨لشخص 
  ٢٠٧لشخصني 

 املدينة-فندق إنتركونتيننتال الدوحة
Intercontinental Doha – The City 

 غرفة ديلوكس
  

  غرفة تنفيذية
  

جناح تنفيذي

  ٢٥٥لشخص 
  

  ٢٨٥صني لشخ
  

  ٤٣٤لشخص 
 فندق إنتركونتيننتال الدوحة

Intercontinental Doha 

  سوبرييور مطلةغرفة
   على املدينة

  
جناح دبلوماسي

  ٢٧٨لشخص 
 ٢٩٩لشخصني 

  
  ٦٦٧لشخص أو شخصني 

  فندق السيغال
La Cigale Hotel 

  ٢٧٥لشخص قياسيةغرفة
  ٣٠٣لشخصني 
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 الغرفةنوع الفندق
السعر (املعادل التقريـيب بالدوالر األمريكي، 

حسب سعر صرف الدوالر مقابل الريال القطري)
  فندق ماريوت

Doha Marriott 
 قياسيةغرفة

  
  

 جناح تنفيذي

  ١٦٥لشخص 
  ١٧٩لشخصني 

  
  ٣٠٠لشخص 

  ٣١٥لشخصني 
 فندق ماريوت ماركيز الدوحة

Marriott Marquis Doha City Center Hotel 
 قياسيةغرفة

  
  

 جناح بغرفة نوم واحدة

  ٢١٨لشخص 
  ٢٤١لشخصني 

  
٤٣٧  

  فندق ميلينيوم
Millennium Hotel 

 ديلوكسغرفة
  

  جناح جونيور
  

جناح تنفيذي

  ١٦٥ لشخص
  ١٨٠لشخصني 

  ٣٠٠لشخص أو شخصني 
  

  ٤٢٠لشخص أو شخصني 
  فندق موفينبيك

Mövenpick Hotel West Bay Doha 
 قياسيةغرفة

  
  

  جناح جونيور
  

جناح تنفيذي

  ١٨٨لشخص 
  ٢١٧لشخصني 

  
  ٢٧٥لشخص أو شخصني 

  
  ٣٣٣لشخص أو شخصني 

  فندق مشريب
Musheireb Boutique Hotel 

 كورالغرفة
  
  

 غرفة بريل 

  ١٦٥لشخص 
  ١٩٥لشخصني 

  
  ١٩٥لشخص 

  ٢٢٠لشخصني 
  فندق أوريكس روتانا
Oryx Rotana Hotel  

  ٢٢٢لشخص كالسيكغرفة
  ٢٥١لشخصني 

 برمييومغرفة
  
  

جناح كالسيك

  ٢٥١لشخص 
  ٢٨٠لشخصني 

  
  ٣٧٣لشخص أو شخصني 
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 الغرفةنوع الفندق
السعر (املعادل التقريـيب بالدوالر األمريكي، 

حسب سعر صرف الدوالر مقابل الريال القطري)
  فندق رتاج رويال

Retaj Royale 
 ديلوكسغرفة

  
  

جناح ملكي

  ١٥٠لشخص 
  ١٧٠لشخصني 

  
  ٢٤٥شخص أو شخصني ل

St. Regis Hotel سوبرييورغرفة 
  

  غرفة غراند ديلوكس
  

  غرفة آستور
  

  جناح سانت رجييس
  

  جناح كارولني آستور
  

 جناح جون جاكوب

٢٣٠  
  

٢٥٠  
  

٣٥٠  
  

٤٥٠  
  

٧٥٠  
  

١  ٠٠٠  
  فندق قرية الشرق

Sharq Village & Spa 
 ديلوكسغرفة

  
  

  جناح ملكي مع إطاللة
  

جناح ملكي مع إطاللة 
  على البحر

  
 نوم يتجناح بغرف

  ٢١٩لشخص 
  ٢٤٧لشخصني 

  
  ٥٤٨لشخص أو شخصني 

  
  ٨٢٢لشخص أو شخصني 

  
  

١  ٦٤٤  
  فندق ريتز كارلتون

The Ritz Carlton 
 غرفة ديلوكس

  
  

  غرفة كلوب
  
  

  جناح تنفيذي
  

  جناح أمريي
  

جناح أمريي غراند

  ٢٢٠لشخص 
  ٢٥٠لشخصني 

  
  ٣٦٠لشخص 

  ٤٥٠لشخصني 
  

  ٨٠٠لشخص أو شخصني 
  

  ٢  ٧٥٠لشخص أو شخصني 
  

  ٤  ٠٠٠لشخص أو شخصني 
  فندق الشعلة

The Torch Doha 
 ديلوكسغرفة

  
  

  جناح جونيور
 

  ٢٣٥لشخص 
  ٢٦٠لشخصني 

  
  ٤٥٥لشخص 

  ٤٨٥لشخصني 
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 الغرفةنوع الفندق
السعر (املعادل التقريـيب بالدوالر األمريكي، 

حسب سعر صرف الدوالر مقابل الريال القطري)
  جناح تنفيذي بغرفيت نوم

جناح دبلوماسي بغرفة نوم 
  واحدة

  
جناح دبلوماسي بغرفيت 

نوم

  ٨٢٥أو شخصني لشخص 
  ٦٩٠لشخص أو شخصني 

  
  

  ٧٣٠أو شخصني لشخص 

  فندق دبليو الدوحة
W Doha Hotel and Residences 

 سبكتاكيولرغرفة
  
  

  جناح كول كورنر
  

 Wجناح 
 

WOWجناح

  ٢٤٧لشخص 
  ٢٧٤لشخصني 

  
٣٨٥  

  
٦٨٥  

  
١  ٠١٦  

 دهام جراند رجينسيفندق وين
Wyndham Grand Regency Doha 

 ديلوكسغرفة
  
  

  غرفة تنفيذية
  

 جناح جونيور

  ١٩٢لشخص 
  ٢٢٠لشخصني 

  
  ٢٦٠لشخص 

  
  ٤١٣لشخص 

  فنادق أربع جنوم
  فندق أماري

Amari 
  ١٥٢لشخص  قياسيةغرفة

  ١٦٥لشخصني 
  رييشفندق سنت

Century Hotel 
  ١٠٩لشخص  قياسيةغرفة

  ١٢٣لشخصني 
  فندق كورال الدوحة

Coral Hotel Doha 
 ديلوكسغرفة

  
  

 جناح جونيور

  ١٠٠لشخص 
  ١٢٠لشخصني 

  
  ١٣٠لشخص أو شخصني 

  فندق وأجنحة إزدان
Ezdan Hotel & Suites 

  ١٧٥لشخص قياسيةغرفة
  ٢١٠لشخصني 
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 الغرفةنوع الفندق
السعر (املعادل التقريـيب بالدوالر األمريكي، 

حسب سعر صرف الدوالر مقابل الريال القطري)
  فندق هوليدي فيال

Holiday Villa Hotel and Residence City 

Center Doha 

 سوبرييورغرفة
  
  

  غرفة ديلوكس
  
  

  جناح تنفيذي

  ١٣٠لشخص 
  ١٣٨لشخصني 

  
  ١٤٣لشخص 

  ١٥٢لشخصني 
  

  ١٩٨لشخص 
  ٢٠٧لشخصني 

 كسينجتون جلوريافندق ل
Lexington Gloria Hotel 

  ١١٠لشخص قياسيةغرفة
  ١٢٣لشخصني 

  فندق موفينبيك
Mövenpick Hotel 

 سوبرييورغرفة
  
  

  غرفة ديلوكس
  
  

 جناح

  ١٤٠لشخص 
  ١٦٠لشخصني 

  
  ١٧٠لشخص 

  ١٩٠لشخصني 
  

  ٢١٠لشخص 
  ٢٣٠لشخصني 

  فندق بالزا إن
Plaza Inn 

  ١٤٠لشخص كالسيكغرفة
  ١٦٥لشخصني 

  فندق رمادا الدوحة
Ramada Encore Doha 

  ١٢٥لشخص قياسيةغرفة
  ١٤٠لشخصني 

  فندق رتاج الريان
Retaj Al Rayyan 

 ديلوكسغرفة
  
  

جناح تنفيذي

  ١٥٠لشخص 
  ١٧٠لشخصني 

  
  ٢٤٥لشخص أو شخصني 

  فنادق ثالث جنوم
  فندق سييت إن

City Inn 
  ٩٦لشخص  قياسيةغرفة

  ١١٠لشخصني 
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    يف مكان انعقاد املؤمتر املتاحةالتسهيالت   - سادس عشر
    املطاعم    

أبواهبـا ألعضـاء   سوف تفتح ) Exhibition Hall 7( ٧كافترييا عند صالة العرض  توجد  -٩٠
  على حساهبم اخلاص. هلمدمات اخلالوفود لتوفري 

    
    استراحة الوفودردهة     

لوجبـات اخلفيفـة مـزودة    ا تقـدم يوجد يف الطابق األرضي والطـابق األول عـدة مقاهي/    -٩١
  مبقاعد جلوس مرحية ألعضاء الوفود الستعماهلا على حساهبم اخلاص.

    
    زاوية اإلنترنت    

ــيح للمشــاركني، علــى قاعــدة     ختصَّــوف ســ  -٩٢ ــة إنترنــت تت ص يف الطــابق األرضــي زاوي
أثنـاء االجتماعـات،    السـتعماهلا األولوية باألسبقية، فرصـة اسـتعارة حواسـيب لوحية/شخصـية     

  يف مجيع أرجاء املركز. )WiFiتتاح خدمة االتصال الالسلكي باإلنترنت (وف وس
  

    غرفة التطبيب/اإلسعافات األولية    
 .األولتوجد مرافق لإلسعافات األولية يف الطابق   - ٩٣
    

    املصرف    
 توجد أجهزة صرف آيل يف مجيع أحناء املركز.  - ٩٤
    

    مركز األعمال    
ألعضــاء الوفــود ) Exhibition Areaيف منطقــة العـرض (  ص مركـز أعمــال خيصَّــوف سـ   -٩٥

  لالستعانة خبدماته على حساهبم اخلاص.
    

    مكتب االستعالمات    
ــون (مســاعدو      وف ســ  -٩٦ ــه موظفــون حملي ــام يف املركــز مكتــب اســتعالمات يعمــل في يق

  املندوبني) للرد على استفسارات الوفود.
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    غرفة التأمل    
  رضي غرفة للتأمل.ص يف الطابق األختصَّوف س  - ٩٧
    
    برنامج األنشطة االجتماعية  - سابع عشر
    حفل االستقبال الرمسي    

يقـام يف مركـز   وف ُيدعى مجيع املشاركني حلضـور حفـل االسـتقبال الرمسـي الـذي سـ        -٩٨
  يتاح مزيد من املعلومات عند اقتراب موعد انعقاد املؤمتر.وف قطر الوطين للمؤمترات، وس

ــا   -٩٩ ــوا   ويرجـــى مـــن املشـ ــة أن يتكرمـ ــيم أنشـــطة اجتماعيـ ركني الـــذين يرغبـــون يف تنظـ
  يف املؤمتر على العنوان التايل: )الربوتوكولاملراسم (باالتصال مبسؤول 

 Teymuraz Gogolashvili, Protocol Officer تيموراز غوغوالشفيلي

 Office of the Director-General/ Executive Director 

 United Nations Office at Vienna 

 United Nations Office on Drugs and Crime 

 P.O. Box 500 

 1400 Vienna 

 Austria 
  3955-26060 1-43+اهلاتف: 

 Teymuraz.Gogolashvili@unvienna.orgالربيد اإللكتروين: 
   

    ن الدوحةمعلومات مفيدة ع  - ثامن عشر
  الدوحة، قطر

مليـون نسـمة، يسـكن     ٢,٢ زهـاء الدوحة هي عاصمة قطر. ويبلغ عـدد سـكان قطـر      -١٠٠
  ان".يَّل الدوحة وضاحيتها الرئيسية "الريف املائة منهم داخ ٨٣

وللحصـــول علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن العـــادات والتقاليـــد احملليـــة والقـــيم            -١٠١
علــــــــى املوقــــــــع الشــــــــبكي التــــــــايل:    يف قطــــــــر، يرجــــــــى االطــــــــالع    االجتماعيــــــــة

www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/Arabic/index.html.  
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    يف الدوحةنصائح أمنية     
امحلوا معكم دوما معلومات لالتصال يف حاالت الطوارئ، مبـا يف ذلـك جهـة اتصـال       -١٠٢

  ة اتصال يف بلدكم.يف الدوحة وجه
، يرجى االتصال باللجنة املُنظِّمة الوطنية يف قطر أو وللحصول على مزيد من املعلومات  - ١٠٣

)، وميكـنكم أيضـاً االطـالع علـى     ٩٩٩الطوارئ (رقـم االتصـال احمللـي     بدائرة خدماتاالتصال 
  .www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/English/Emergency_Services.html املوقع الشبكي التايل:

    
    املناخ    

تتمتع الدوحة بطقس صحراوي معتدل، وصيف طويل وحار، وشـتاء قصـري ولطيـف      -١٠٤
  مع هطول أمطار قليلة.

    
    اللغة    

إلنكليزيـة مفهومـة ويتكلمهـا النـاس علـى      ا نَّغـري أ  ؛اللغة الرمسيـة يف قطـر هـي العربيـة      -١٠٥
  نطاق واسع يف معظم الفنادق واملتاجر واملطاعم يف املناطق السياحية الرئيسية يف الدوحة.

    
    العملة    

ــذي ينقســم إىل       -١٠٦ ــال القطــري ال ــة يف قطــر هــي الري درهــم. وســعر   ١٠٠وحــدة العمل
  رياالت قطرية للدوالر الواحد. ٣,٦٥صرف الريال ثابت وهو 

ل عمومــا البطاقــات االئتمانيــة الرئيســية (بطاقــات فيــزا وماســتر كــارد وأمرييكــان   قَبــوُت  -١٠٧
  إكسربيس وداينرز كلوب) يف الفنادق واملطاعم واجملمعات التجارية الرئيسية واملتاجر الكربى.

    
    التوقيت    

  .(GMT +3:00)التوقيت يف الدوحة متقدم عن توقيت غرينيتش بثالث ساعات   -١٠٨
    

    الكهرباء    
ــائي يف قطــر هــي     -١٠٩ ــار الكهرب ــدرة التي ــوع الربيطــاين مــن    ٢٢٠ق فولطــا. ويســتخدم الن

  القابسات (البلقات) الكهربائية املزودة بقضيب أرضي وشفرتني مسطحيت الشكل.
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    اخلدمات اهلاتفية وأرقام هاتفية مفيدة    
 أو للمنطقة. +، وال يوجد رمز للمدينة٩٧٤رمز البلد اخلاص بقطر هو   - ١١٠

      أرقام هاتفية مفيدة يف قطر     
 ٩٩٩ الشرطة والدفاع املدين والطوارئ:

 ٩٩١ خدمة طوارئ الكهرباء واملاء:
مستشفى-احلوادث والطوارئ

  العام:   محد
٩٧٤(٤٤٣٩٢١١١(+  

  +)٩٧٤(٤٤٣٩٢٢٢٢ مؤسسة محد الطبية:
     ١٨٠ استعالمات دليل اهلاتف:

    ساعات العمل    
يف  هـي  يام العمل يف قطر عموماً هي من األحد إىل اخلمـيس، وعطلـة هنايـة األسـبوع    أ  - ١١١

والســـاعة  ٠٠/٧يـــومي اجلمعـــة والســـبت. وتفـــتح املكاتـــب احلكوميـــة عمومـــا بـــني الســـاعة 
أو الســاعة  ٠٠/٩ا مــن الســاعة . ويعمــل العديــد مــن املتــاجر واملراكــز التجاريــة يوميــ٠٠/١٤
عدا يـوم اجلمعـة الـذي تـتقلص فيـه سـاعات العمـل. وتفـتح         ، ما ٠٠/٢٢إىل الساعة  ٠٠/١٠

، وتغلـق  ٠٠/١٣إىل الساعة  ٣٠/٧املصارف عموماً من يوم السبت إىل اخلميس، من الساعة 
اجلمعة. أما املصارف اليت تقع داخل املراكز التجارية فتعمل مساًء. وللحصول على مزيـد مـن   

ــفحة  ــالع صـــ ــات، طـــ ــ" املعلومـــ ــل ا رَّتعـــ ــر" داخـــ ــى قطـــ ــه:  ف علـــ ــبكي وعنوانـــ ــع الشـــ ملوقـــ
www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/Arabic/index.html.  
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    األجهزة احلكومية القطرية    
  ترد أدناه املواقع الشبكية لألجهزة احلكومية القطرية:  -١١٢

 وزارة الداخلية:
www.moi.gov.qa/site/arabic/ 

 وزارة العدل:
www.moj.gov.qa/ 

 وزارة اخلارجية:
www.mofa.gov.qa/ar/Pages/default.aspx# 

 العامة للسياحية يف قطر: اهليئة
www.qatartourism.gov.qa/ar-qa/home.aspx 

 النيابة العامة يف قطر:
www.pp.gov.qa/ar/Pages/home.aspx 
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  املرفق
    مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحةطة طوابق خري    
    الطابق األرضي    

  
  الطابق األول    

  



 

V.15-0010739 
 

A/CONF.222/INF/1 

    الطابق الثاين    

  
  


