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    لفيةاخل  - أوال  
إىل املـؤمترات الدوليـة    والعدالـة اجلنائيـة  رمية مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجل منشأيرجع   -١
صـــالح اـــرمني الـــيت كانـــت تنظمهـــا منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر اللجنـــة الدوليـــة للعقوبـــة إل

بنقـل مهـام اللجنـة املـذكورة      ،)٥-د( ٤١٥يف قرارهـا   ،أذنت اجلمعية العامةوقد . واإلصالح
املتحـدة مبوجبـها، يف مجلـة أمـور، بالـدعوة      تتعهد األمـم  اليت بادرة املإىل األمم املتحدة، وأقرت 

ملقـرري السياسـات واإلداريـني    إىل عقد مؤمتر عـاملي كـل مخـس سـنوات، ـدف يئـة ملتقـى        
واألكادمييني وغريهم من االختصاصيني الفنيني يف هذا امليدان ملناقشة مسـائل حتظـى باالهتمـام    

لية دفعـة لألعمـال املضـطلع ـا يف     وأعطت تلك امللتقيات احلكومية الدو. على أساس األولوية
وقـد حضـر مـؤمتر    . رور الزمنتزايدا كبريا مبدته من اهتمام وتزايد ما ولّ ،ميدان العدالة اجلنائية

احلـادي   ، بينمـا حضـر املـؤمتر   وإقليمابلدا  ٦١األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 
علـى املسـتوى الـوزاري     ٨٨كومـة، منـهم   ح ١٢٩، مبن فيهم ممثلو مشارك ٣ ٠٠٠عشر حنو 

ــة الثــاين عشــر ملنــع اجلرميــة  ومــن املتوقــع أن حيضــر املــؤمتر  . أو مســتوى رؤســاء الــدول  والعدال
مثـل هــذا   ،٢٠١٠أبريـل  /نيســان ١٩إىل  ١٢مـن  ســلفادور، الربازيـل،  ، الـذي سـيعقد يف   اجلنائيـة 
  .أو يزيدالعدد 

ألمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية املبادئ وبرنامج عمل برنامج ا إعالنينص و  - ٢
  :ما يليعلى  منه، ٢٩الفقرة يف  ،٤٦/١٥٢ اجلمعية العامة والعدالة اجلنائية، املرفق بقرار

، باعتبارها هيئة استشـارية للربنـامج، حمفـال    …توفر مؤمترات األمم املتحدة "    
  :ملا يلي

وغــــري  تبــــادل اآلراء بــــني الــــدول واملنظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة   )أ("    
  احلكومية، واخلرباء األفراد الذين ميثلون مهنا وختصصات شىت؛

  تبادل اخلربات يف جمال البحوث وتطوير القوانني والسياسات؛  )ب("    
استبانة االجتاهات واملسائل الـيت تنشـأ يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة         )ج("    

  اجلنائية؛
ة باملشـورة والتعليقـات بشـأن    تزويد جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـ    )د("    

  مسائل خمتارة تعرضها عليه اللجنة؛
ميكن إدراجها يف برنـامج العمـل،    اتتقدمي مقترحات بشأن موضوع  )هـ"(    

  ."لكي تنظر فيها اللجنة
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قـد  عو ؛١٩٥٥يف جنيـف عـام   األول ؤمتر املـ  قـد فقد ع. مؤمترا ١١قد حىت اآلن عوقد   -٣
يرلنـدا الشـمالية، يف   إملكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و  حكومة امل املؤمتر الثاين، الذي استضافته

قد املؤمتر الثالث، الذي استضافته حكومـة السـويد، يف سـتوكهومل عـام     ع؛ و١٩٦٠لندن عام 
قـد  ع؛ و١٩٧٠الذي استضافته حكومـة اليابـان، يف كيوتـو عـام      ،قد املؤمتر الرابعع؛ و١٩٦٥

قـد املـؤمتر السـادس، الـذي استضـافته      ع؛ و١٩٧٥يـف، عـام   املؤمتر اخلامس يف قصر األمم، جن
قـد املـؤمتر السـابع، الـذي استضـافته حكومـة       ع؛ و١٩٨٠زويال، يف كراكـاس عـام   نــ حكومة ف

قد املؤمتر الثامن، الذي استضافته حكومـة كوبـا، يف هافانـا    ع؛ و١٩٨٥يطاليا، يف ميالنو عام إ
؛ ١٩٩٥افته حكومـة مصـر، يف القـاهرة عـام     قد املـؤمتر التاسـع، الـذي استضـ    عو ؛١٩٩٠عام 
٢٠٠٠متر العاشر يف فيينا عام قد املؤوع٢٠٠٥قد املؤمتر احلادي عشر يف بانكوك عام ؛ وع. 

. منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    جلنة إنشاءوكان املؤمتر التاسع هو أول مؤمتر يعقد بعد   -٤
فريـق عامـل حكـومي دويل مفتـوح العضـوية       إلنشـاء ذلك املؤمتر الـدعوة إىل اللجنـة    وجهوقد 

ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة والتمـاس آراء احلكومـات بشـأن        النظر يف تدابريمن أجل 
وأفضت النتائج اليت حققها الفريق العامـل إىل قيـام   . وضع صكوك دولية ذات صلة ذا الشأن

، ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة     اجلمعية العامة بإنشاء جلنة خمصصة معنية بوضع اتفاقيـة  
وإىل التوصل الحقا عن طريـق املفاوضـات إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة         

ا، لــة هلــبروتوكــوالت مكموثالثــة ) ٥٥/٢٥املرفــق األول لقــرار اجلمعيــة العامــة (عــرب الوطنيــة 
املرفـق  ( خصوصـا النسـاء واألطفـال   بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، و   :هي

 وبروتوكول مكافحة ريب املهـاجرين عـن طريـق الـرب واجلـو والبحـر       ؛)٥٥/٢٥الثاين للقرار 
وبروتوكـــول مكافحــة صـــنع األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا   ؛)٥٥/٢٥املرفــق الثالـــث للقـــرار  (

 .)٥٥/٢٥٥مرفق القرار ( والذخرية واالجتار ا بشكل غري مشروع ومكوناا

وكان املؤمتر العاشر هو أول مؤمتر تتضمن مداوالته جـزءا رفيـع املسـتوى، اعتمـد فيـه        -٥
مرفــق قــرار (مواجهــة حتــديات القــرن احلــادي والعشــرين : إعــالن فيينــا بشــأن اجلرميــة والعدالــة

، الــذي تعهــدت فيــه الــدول األعضــاء باختــاذ تــدابري حازمــة وعاجلــة  )٥٥/٥٩اجلمعيــة العامــة 
هاب واالجتار بالبشر واالجتار غري املشـروع باألسـلحة الناريـة وريـب املهـاجرين      ملكافحة اإلر

الـدول كــذلك   وتعهـدت . بليــون دوالر ٦٠٠قيمتـها بنحـو    تقـدر وجتـارة غسـل األمـوال الــيت    
اإلعـالن أيضـا علـى احلاجـة إىل      وشـدد . باختاذ تدابري دوليـة معـززة مـن أجـل مكافحـة الفسـاد      

وأوليت عنايـة كـبرية   . ويل فعال، يكون مستقال عن اتفاقية اجلرمية املنظمةوضع صك قانوين د
للموجة املتزايدة من اجلرائم احلاسوبية واجلـرائم الناجتـة مـن كراهيـة      التصديأيضا للحاجة إىل 

 .األجانب واحلقد اإلثين
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آلراء بشأن وقد أتاح املؤمتر احلادي عشر الفرصة لكي يتبادل اتمع الدويل اخلربات وا  - ٦
السبل املثلى ملواجهة التحديات اجلديدة اليت تطرحها مجيع أشكال اجلرمية، وخصوصا يف ظل 

عليه  يسلِّطالطابع املترابط لتلك اجلرائم وتأثريها اخلطري على األمن واالستقرار والتنمية، حسبما 
عامل أكثر "املعنون  ريتقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيالضوء 

يف جو من احلرية "وتقرير األمني العام املعنون ) Corr.1و A/59/565(" مسؤوليتنا املشتركة: أمنا
  ).A/59/2005(" صوب حتقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع: أفسح
حـدة  وكان املؤمتر احلادي عشر هو أول مؤمتر يعقد بعد أن عهد إىل مكتـب األمـم املت    -٧

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة  املعين باملخدرات واجلرمية بأن يكون القيم على الترويج ال
ــا      ــة ــة والربوتوكــوالت امللحق ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد     املنظمــة عــرب الوطني ــة األم واتفاقي

اهدي خـاص  ومن هذا املنطلق، فقد أتاح املؤمتر احلادي عشر منربا لتنظيم حدث تع. وتنفيذها
وأتيحـت الفرصـة للـدول األعضـاء لكـي تضـطلع بـإجراءات يف        . يف اجلزء الرفيع املسـتوى منـه  

أثنـاء انعقـاد    إجـراًء تعاهـدياً   ١٦خـذ مـا جمموعـه    وقـد ات . كل مـن املـؤمتر ومقـر األمـم املتحـدة     
  .املؤمتر احلادي عشر

نكوك بشـأن أوجـه   إعـالن بـا  وإضافة إىل ذلك، اعتمد املـؤمتر احلـادي عشـر باإلمجـاع       -٨
مرفــق (التحالفــات االسـتراتيجية يف جمــال منــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيــة   : التـآزر واالســتجابات 
 وتبـين رب وثيقة سياسية بالغة األمهيـة ترسـي األسـاس    تالذي اع، )٦٠/١٧٧قرار اجلمعية العامة 

ويف اإلعـالن،  . مكافحتـها الطريق لتعزيز جهود التنسيق والتعاون الدولية يف جمال منع اجلرمية و
الدول األعضـاء جمـددا، يف مجلـة أمـور، اسـتعدادها للسـعي إىل حتسـني التعـاون الـدويل           أكَّدت

على مكافحة اجلرمية واإلرهاب على الصعيد اإلقليمي والثنائي واملتعـدد األطـراف، يف جمـاالت    
لقانونيـة؛ ورحبـت   تشمل، ضمن جماالت أخـرى، تسـليم املطلـوبني للعدالـة وتبـادل املسـاعدة ا      

ببدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة واثـنني مـن الربوتوكـوالت      
ــع الـــدول الـــيت مل    ــا؛ وناشـــدت مجيـ ــة ـ ــدقامللحقـ ــة    تصـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــد علـــى اتفاقيـ بعـ

التصـديق عليهـا أو   أحكامهـا أن تسـعى إىل    وتنفِّـذ إليهـا   تنضـم والربوتوكوالت امللحقـة ـا أو   
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد       ــذ أحكامهــا، وكــذلك أحكــام اتفاقي االنضــمام إليهــا وتنفي

  .والصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب
 .إعالنــا وحيــدا، أن يعتمــد كــل مـؤمتر  ٥٦/١١٩ هـا قراروقـررت اجلمعيــة العامــة، يف    -٩
ع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن تبـدأ،     جلنـة منـ   ، إىل٦٤/١٨٠، يف قرارها طلبت اجلمعية العامةو

يف اجتماعات تعقد بني الدورات قبل املؤمتر الثاين عشر بوقت كاف، بإعـداد مشـروع إعـالن    
وسـتويل اللجنـة العنايـة علـى     . يأخذ بعني االعتبار توصيات االجتماعـات التحضـريية اإلقليميـة   
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يف الفتـرة   عشـر،  ثـاين قب املؤمتر التعقد عوف عة عشرة، اليت ستاسسبيل األولوية، يف دورا ال
تقـدمي  عشـر وتوصـياته، ـدف     الثـاين ، السـتنتاجات املـؤمتر   ٢٠١٠مـايو  /أيار ٢١إىل  ١٧من 
  .إجراءات املتابعةشأن اختاذ ما يلزم من ، عن طريق الس، بالعامة اجلمعية ات إىلتوصي
: الثـاين عشـر  لمـؤمتر  لعداد اإلمن أجل وعقدت االجتماعات التحضريية اإلقليمية التالية   -١٠

يه مـن  سـ سان خو ، الذي عقد يفي اإلقليمي التحضريييبـنطقة أمريكا الالتينية والكارماجتماع 
 ، الـذي عقـد يف  التحضريياإلقليمي آسيا  منطقة غريب ؛ واجتماع٢٠٠٩مايو /أيار ٢٧إىل  ٢٥

هلــادئ اإلقليمــي اجتمــاع منطقــة آســيا واحملــيط ا؛ و٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ٣إىل  ١مــن الدوحــة 
ــانكوك  التحضــريي ــذي عقــد يف ب ــوز ٣إىل  ١مــن  ، ال ــه /مت ــي  ؛ و٢٠٠٩يولي االجتمــاع األفريق

 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٠إىل  ٨من ، الذي عقد يف نريويب قليمي التحضريياإل
    

    املوعد واملكان  - ثانيا  
ازيـل استضـافة   ، عـرض حكومـة الرب  ٦٢/١٧٣قبلت اجلمعية العامة، مع االمتنان، يف قرارها   - ١١

ــر  ــاين عشـ ــيعقد مـــن    . املـــؤمتر الثـ ــر، الـــذي سـ ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــاد املـ ــان انعقـ ــيكون مكـ   إىل  ١٢وسـ
ــا للمــؤمترات  ٢٠١٠أبريــل /نيســان ١٩ ، يف (Centro de Convenções da Bahia)، هــو مركــز باهي

  .وترد يف املرفق األول ذه الوثيقة خريطة لطوابق املركز. سلفادور بالربازيل
    

    اجلزء الرفيع املستوى  - اثالث  
، ٢٠١٠أبريـل  /نيسـان  ١٧سوف يعقَد جـزء رفيـع املسـتوى مـن بعـد ظهـر السـبت،          -١٢

، بغيـــة إتاحـــة الفرصـــة لرؤســـاء الـــدول أو  ٢٠١٠أبريـــل /نيســـان ١٩حـــىت صـــباح االثـــنني، 
احلكومات أو الـوزراء احلكـوميني أو املمـثلني الرفيعـي املسـتوى اآلخـرين للتركيـز علـى البنـود          

وسوف يفتح باب التسجيل يف قائمـة املـتكلمني   . وضوعية الرئيسية من جدول أعمال املؤمترامل
  .٢٠١٠مارس /آذار ٨يف 
تكون هناك رغبة يف اتباع املمارسة الراسخة يف املؤمتر الثاين عشـر والـيت تقضـي     ولعلّ  -١٣

عضـاء إليـداع   بأن تتاح الفرصة خالل اجلزء الرفيـع املسـتوى للقـادة السياسـيني مـن الـدول األ      
علــى الصــكوك الدوليــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والفســاد          تصــديقصــكوك ال
ذلـك  اختـاذ إجـراء تعاهـدي أثنـاء     تـود  الـيت  الـدول  ويرجـى مـن   . إليهـا  نضـمام االأو  واإلرهاب

 عزمهـا علـى  باحلدث أن تبلغ قسم املعاهدات يف مكتب الشؤون القانونية التابع لألمانـة العامـة   
موافقتـها أو انضـمامها،   إقرارهـا أو  ذلك، وأن تقدم نسخا من صـكوك تصـديقها أو قبوهلـا أو    
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ــا يف ذلـــك،  ــم    مبـ ــارات، إىل قسـ ــاء، نصـــوص اإلعالنـــات والتحفظـــات واإلخطـ عنـــد االقتضـ
  .للتحقق منها ٢٠١٠مارس /آذار ١٩ حبلولاملعاهدات 

تعلقــة باجلرميــة املنظمــة وميكــن احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن االتفاقيــات امل   -١٤
ــدات       ــن قســم املعاه ــوقعي كــل م ــب املو) http://treaties.un.org(واإلرهــاب والفســاد يف م كت

  .على اإلنترنت) www.unodc.org(املعين باملخدرات واجلرمية 
    

    تعيني األمني العام واألمني التنفيذي للمؤمتر الثاين عشر  - رابعا  
ــة العامــة إىل األمــ   -١٥ ــا عامــا  ٦٣/١٩٣ني العــام، يف قرارهــا طلبــت اجلمعي ، أن يعــين أمين

مهامهمـا مبقتضـى    ليؤديـا وأمينا تنفيذيا للمؤمتر الثاين عشر، وفقا للممارسة املعمول ا سابقا، 
  .النظام الداخلي ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ماريا كوستا، املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم     األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو  وعين  -١٦
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واملــدير العــام ملكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا، أمينــا عامــا    

األمـني العـام جـون سـانداج، املوظـف املسـؤول بالوكالـة عـن          عـين كمـا  . للمؤمتر الثـاين عشـر  
 .واجلرمية، أمينا تنفيذيا للمؤمتر الثاين عشر شعبة شؤون املعاهدات باملكتب املعين باملخدرات

    
    املشاورات التمهيدية للمؤمتر  - خامسا  

أبريـل  /نيسـان  ١١مـن يـوم    ٠٠/١٥ستعقد املشـاورات التمهيديـة للمـؤمتر يف السـاعة       -١٧
والغــــرض مــــن ). A )Pavilion Aيف قاعــــة اجللســــات العامــــة، الكائنــــة يف اجلنــــاح  ٢٠١٠

ؤمتر هو التوصـل إىل اتفـاق علـى التوصـيات الـيت سـتقدم بشـأن مجيـع         املشاورات التمهيدية للم
ــاحي،      ــوم االفتت ــؤمتر يف الي ــيت ســيتناوهلا امل ــة ال ــة والتنظيمي كانتخــاب أعضــاء   املســائل اإلجرائي

وتعـيني أعضـاء جلنـة     األعمـال قـرار جـدول األعمـال وتنظـيم     إو وتكوين اللجنـة العامـة   املكتب
  .وثائق التفويض

    
    والترتيبات اخلاصة باجللوس الثاين عشر ح املؤمترافتتا  -سادسا  

يف السـاعة  ، ٢٠١٠أبريـل  /نيسـان  ١٢ ،رمسيـا يـوم االثـنني   الثـاين عشـر   سيفتتح املؤمتر   -١٨
أن ويرجـــى مـــن املنـــدوبني . )Plenary Hall(قاعـــة اجللســـات العامـــة يف  ، وســـينعقد٠٠/١٠

  .٤٥/٩ة ــمقاعدهم يف موعد ال يتجاوز الساع يكونوا على
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منــها حــول  اثنــانمقاعــد،  أربعــةص لكــل وفــد حكــومي صــختافتتــاح املــؤمتر، س ويف  -١٩
وستوفر للمشاركني اآلخرين يف املـؤمتر أمـاكن   . مباشرة الذي يليهمايف الصف  واثناناملنضدة 
 .مبني عليها ذلك جللوسهم حمددة

، بعـد  )Conference Room I(وسـتبدأ اللجنـة األوىل أعماهلـا يف غرفـة االجتماعـات األوىل        - ٢٠
وســتبدأ اللجنــة الثانيــة أعماهلـا يف غرفــة االجتماعــات الثانيــة  . ٢٠١٠أبريـل  /نيســان ١٢ظهـر يــوم  

)Conference Room II ( سو. ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٢بعد ظهر يومصخيلكـل وفـد حكـومي     ص
 .ذلك مبني عليها جللوسهم حمددةوستوفر للمشاركني اآلخرين يف املؤمتر أماكن . مقعدان

ــتعني إغــالق اهلواتــف    يتكرمــواويرجــى مــن املشــاركني أن    -٢١ ــه ي ــةمبالحظــة أن أو  النقَّال
 .أثناء مداوالت املؤمتر بكاملها" صامت"حتويلها إىل وضعية 

    
    املوضوع العام للمؤمتر وجدول أعماله وبرنامج عمله  - سابعا  

وضوع الرئيسي للمـؤمتر هـو   ، أن يكون امل٦٣/١٩٣قررت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٢٢
نظـــم منــع اجلرميـــة والعدالــة اجلنائيـــة   : االســتراتيجيات الشـــاملة ملواجهــة التحـــديات العامليــة   "

ــتغري   ــا يف عــامل م ــل وســيقدم. "وتطوره ــة   ممث ــين باملخــدرات واجلرمي ــب املع ، يف اجللســة للمكت
 لة اجلنائية على نطـاق العـامل  الة اجلرمية والعداحلمن األمني العام  اعام عرضااالفتتاحية للمؤمتر، 

(A/CONF.213/3). 

وستكون البنود املوضوعية من جدول األعمال اليت سينظر فيها املؤمتر، بصيغتها اليت   -٢٣
 :وافقت عليها اجلمعية العامة، كما يلي

 األطفال والشباب واجلرمية؛ )أ( 

املتصــلة مبنــع تقـدمي املســاعدة التقنيــة لتيســري التصــديق علـى الصــكوك الدوليــة    )ب( 
 اإلرهاب وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك؛

 إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية؛ )ج( 

ــة    )د(  لتــهريب املهــاجرين واالجتــار   للتصــدياختــاذ التــدابري يف جمــال العدالــة اجلنائي
 والصالت باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ ،باألشخاص

اون الــدويل ملكافحــة غســل األمــوال اســتنادا إىل صــكوك األمــم املتحــدة   التعــ  )ه( 
 وسائر الصكوك القائمة ذات الصلة؛
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التطـــورات األخـــرية يف اســـتخدام العلـــم والتكنولوجيـــا مـــن جانـــب اـــرمني    )و( 
 والسلطات املختصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم احلاسوبية؛

التعــاون الــدويل يف جمــال مكافحــة املشــاكل املتصــلة      العمليــة لتعزيــز   الــنهج )ز( 
 باجلرمية؛

ــة للتصــ     )ح(  ــة اجلنائي ــدابري يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال ي للعنــف ضــد  داختــاذ الت
 .املهاجرين والعمال املهاجرين وأُسرهم

وقـد  . شـروح للبنـود املوضـوعية مـن جـدول أعمـال املـؤمتر        A/CONF.213/1وترد يف الوثيقة   - ٢٤
والوثائق متاحة على اإلنترنت علـى  . A/CONF.213/PM.1ليل ملناقشة هذه املواضيع يف الوثيقة صدر د
  .http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/12th-crime-congress.htmlاملوقع 
وقررت اجلمعية العامة أن ينظر يف املواضيع التالية يف حلقات عمل تعقـد ضـمن إطـار      -٢٥

 :اين عشراملؤمتر الث

التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية علـى الصـعيد الـدويل مـن أجـل حتقيـق سـيادة         )أ( 
 القانون؛

استقصاء أفضـل املمارسـات املعتمـدة لـدى األمـم املتحـدة وأفضـل املمارسـات           )ب( 
 األخرى يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائية؛

 املدن؛النهج العملية ملنع اجلرمية يف  )ج( 

ــة املنظمــة      )د(  : الصــالت القائمــة بــني االجتــار باملخــدرات وســائر أشــكال اجلرمي
 ؛املنسقةالتدابري الدولية 

االســتراتيجيات وأفضــل املمارســات مــن أجــل احليلولــة دون اكتظــاظ املرافــق   )ه( 
  .اإلصالحية

سـتوى، علـى أن   جزءا رفيـع امل  الثاين عشراجلمعية العامة أيضا أن يعقد املؤمتر  وقررت  -٢٦
، بغيـة  ٢٠١٠أبريـل  /نيسـان  ١٩أبريـل حـىت صـباح يـوم     /نيسـان  ١٧ينعقد من بعد ظهـر يـوم   

البنــود املوضــوعية مــن   تاحــة الفرصــة لرؤســاء الــدول أو احلكومــات والــوزراء للتركيــز علــى   إ
وســيتيح اجلــزء الرفيــع املســتوى الفرصــة ملمثلــي احلكومــات الرفيعــي      .جــدول أعمــال املــؤمتر 

حرز يف بلدام من تقدم يف منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، ومناقشـة    أُبالغ املؤمتر مبا املستوى إل
جتــارب حكومــام يف االضــطالع بإصــالح العدالــة اجلنائيــة، وتبــادل اآلراء حــول املمارســات  

  .اجليدة والواعدة يف هذا امليدان
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كـي ينظـر   ل ،ل املـؤمتر جدول زمـين مقتـرح ألعمـا    A/CONF.213/1الوثيقة  يف وسيعمم  -٢٧
تفاصــيل األنشــطة الــذي ســيبني  اجلريــدة اليوميــة برنــامج اجللســات، يف  فيــه املــؤمتر، وسينشــر 

، وبنـود جـدول   هاوأماكنـ مواعيـدها  واجللسـات  عنـاوين  مثـل  علـى معلومـات    وحيتـوي اليومية 
 .األعمال اليت سينظر فيها، والوثائق ذات الصلة

ري يف اجللسـات العامـة ويف اللجنـتني األخـريني ويف     وعالوة على املناقشـات الـيت سـتج     -٢٨
حلقات العمل التقنية اخلمس، سـيعقد عـدد كـبري مـن اجللسـات اجلانبيـة، الـيت سـتنظمها أساسـا          

وسيشـــارك يف تلـــك اجللســـات متحـــدثون . منظمـــات غـــري حكوميـــة، بشـــأن مواضـــيع حمـــددة
وجيري حاليا وضع . شات حيةأن تثري مناق يرجحمرموقون، وستكون هلا جداول أعمال مشوقة 

وميكن احلصول علـى الربنـامج مـن    . برنامج اجللسات اجلانبية اليت ستعقد أثناء املؤمتر الثاين عشر
املوقع الرمسي للمجلس االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية التابع لشبكة املعاهد املتعاونـة  

 .(www.ispac-italy.org)نائية مع برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجل
    

    املشاركة والتكاليف  - ثامنا  
تشارك جيوز أن ، )A/CONF.213/2(للمؤمتر الثاين عشر وفقا للنظام الداخلي املؤقت   -٢٩

  :الفئات التالية أو متثل فيه يف املؤمتر
 الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛  )أ(  

 مم املتحدة؛األعضاء املنتسبون للجان اإلقليمية لأل  )ب(  

دائمـة مـن اجلمعيـة العامـة للمشـاركة يف دورات      دعـوة   تلقَّـت املنظمات الـيت    )ج(  
، وفقـا لقـرارات اجلمعيـة    وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد حتـت رعايـة اجلمعيـة العامـة    

  ؛٣١/١٥٢و) ٢٩-د( ٣٢٨٠و) ٢٩-د( ٣٢٣٧
 اهليئات التابعة لألمم املتحدة؛  )د(  

  ت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛الوكاال  )هـ(  
 املنظمات احلكومية الدولية؛  )و(  

املنظمــات غــري احلكوميــة ذات املركــز االستشــاري لــدى الــس االقتصــادي     )ز(  
  واالجتماعي؛

مــن يــدعوهم األمــني العــام مــن اخلــرباء األفــراد يف جمــال منــع اجلرميــة ومعاملــة    )ح(  
رمني، مثل أعضاء أُسـر التـدريس يف اجلامعـات ويف معاهـد علـم اجلرميـة ويف املنظمـات غـري         ا
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احلكوميــة الوطنيــة املعنيــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وأعضــاء احملــاكم ورابطــات احملــامني،   
واإلخصــائيني االجتمــاعيني، واإلخصــائيني املعنــيني بالشــباب، وإخصــائيي التربيــة، وإخصــائيي  

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

وينصح اخلرباء األفراد الذين يرغبون يف املشاركة بأن يبلغـوا األمـني التنفيـذي للمـؤمتر       -٣٠
واألحكـام املنطبقـة علـى املشـاركني يف املـؤمتر مـن       . يف أقرب وقت يناسبهم باهتمـامهم بـذلك  

غـــري منـــدويب الـــدول األعضـــاء مبينـــة يف النظـــام الـــداخلي املؤقـــت للمـــؤمتر الثـــاين عشـــر           
(A/CONF.213/2) .تمع املدينواملشاركة يف املؤمتر متاحة أيضا ملمثلي القطاع اخلاص وا.  

عــن  احلكومــات املشــاركةعلــى عــاتق مجيــع تكــاليف املشــاركة ولية عــن تقــع املســؤو  -٣١
علـى  املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة عـن ممثليهـا، و   على عاتق وفودها، و

للمشــاركة يف  يوجــد رســم تســجيل وال . األفــراد عــن مشــاركتهم بصــفتهم الشخصــية عــاتق 
  .دودة ملساعدة أقل البلدان منوا على املشاركةوتتوفر أموال حم .الثاين عشرأعمال املؤمتر 

    
    التسجيل  - تاسعا  

 يتكـون ينبغـي أن  ، الثـاين عشـر  من النظام الداخلي املؤقـت للمـؤمتر    ٣-١وفقا للمواد   -٣٢
ممـثلني  ما قد تقتضيه احلاجة مـن  وفد كل دولة من الدول املشاركة يف املؤمتر من رئيس الوفد و

االسـم الكامـل واللقـب     متضـمنة (وثائق التفويض  وتقدم. تشارينسمناوبني ومآخرين وممثلني 
بــاملمثلني واملمــثلني املنــاوبني    ةاخلاصــ )وعنــوان الربيــد اإللكتــروين   والعنــوان ورقــم الفــاكس  

إىل األمـني   وتوجـه  رئـيس الدولـة أو احلكومـة أو وزيـر اخلارجيـة      ، واليت يصدرهاواملستشارين
ويقدم رئـيس الدولـة أو   . املؤمتر مبا ال يقل عن أسبوعني إن أمكنقبل افتتاح  التنفيذي للمؤمتر،

  .تغيريات يف تكوين الوفود احلكومة أو وزير اخلارجية إىل األمني التنفيذي للمؤمتر كتابة أي
 :هو باألمني التنفيذي للمؤمتر الثاين عشروعنوان االتصال   -٣٣
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Mr. John Sandage 
Executive Secretary 
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice 
United Nations Office on Drugs and Crime 
P. O. Box 500 
1400 Vienna 
Austria 
 

E-mail c/o: 12thcrime.congress@unodc.org  
  :بالعنوان التايلوفيما يتعلق باملعلومات العامة خبصوص املؤمتر، يرجى االتصال 

  
Ms. Gemma Norman 
Meeting Services Assistant 
Corruption and Economic Crime Section, Division for Treaty Affairs 
Room E1222 
United Nation Office on Drugs and Crime 
P. O. Box 500 
1400 Vienna 
Austria 
 
 

Telephone: (+43-1) 26060-4384 
Facsimile: (+43-1) 26060-6711 
E-mail: 12thcrime.congress@unodc.org      

يف مجيـع  ، (Centro de Convenções da Bahia)باهيـا للمـؤمترات   وسيلزم لدخول مركز   -٣٤
ينبغـي  و. وميكـن جلميـع املشـاركني التسـجيل مسـبقا إلكترونيـا      . ويةاهلإبراز بطاقات  ،األوقات

ــا أن حتــرص علــى أن   ات واملنظمــات الــيت تقــوم ب حكومــلل  تتضــمنالتســجيل املســبق إلكتروني
 .وفــدها عنــوان الربيــد اإللكتــروين لكــل عضــو مــن أعضــاء الوفــد  بتكــوين املعلومــات املتعلقــة 

كـل   يكفـل استخدام التسـجيل املسـبق إلكترونيـا أن     وينبغي أيضا للخرباء األفراد الذين يودون
مـن شـأن تـوفري    إن فـ . إىل أمانـة املـؤمتر عنـد تأكيـد املشـاركة      عنوان بريد إلكتروين منهم تقدمي

كمـا  . مؤكـد تسـجيله  تبالربيـد اإللكتـروين    آليـة اً ودرد نيمـثل امل تلك العنـاوين أن يكفـل تلقـي   
 مصــوره تمكّــن املشــاركني مــن حتميــل الــردود املرســلة بالربيــد اإللكتــروين وصــلة    ستتضــمن

يف املكـان  مالحظة أنه ال ميكن طبع الشـارات مسـبقاً وإتاحتـها للتوزيـع     يرجى و. الفوتوغرافية
تـوفري عنـوان   (الشرطني كليهمـا  إال باستيفاء هذين  ؤمتراتاملخصص للتسجيل مبركز باهيا للم

عناوين الربيد اإللكترونيـة اخلاصـة    تقدموينبغي أن ). بريد إلكتروين وحتميل صورة فوتوغرافية
  .٢٠١٠مارس /آذار ٣١باملمثلني إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 
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، فيجب عليهم اتباع بقإجراءات التسجيل املسيكملون أما املمثلون الذين ال   -٣٥
املكان  هلم عند وصوهلم إىلشارات أخذ صور فوتوغرافية وإصدار اإلجراء املعتاد واملتمثل يف 

  .املخصص للتسجيل مبركز باهيا للمؤمترات
وكجزء من الترتيبات األمنية، سيتعني على مجيع املشاركني يف املؤمتر أن يربزوا   -٣٦

وثائق تفويضهم، مع جوازات سفرهم، يف املدخل قبل  إليهم أو املوجهةبطاقات الدعوة 
من أجل التسجيل واحلصول املكان املخصص للتسجيل مبركز باهيا للمؤمترات، املرور إىل 

وجيب محل التصاريح األمنية على حنو مرئي يف مجيع . على التصاريح األمنية الالزمة للمؤمتر
أمتعتهم عند مدخل /ألشخاص وحقائبهموسيفحص مجيع ا. األوقات يف مكان انعقاد املؤمتر

 .مركز باهيا للمؤمترات

، ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٠أبريل /نيسان ٩وسيبدأ التسجيل يف املوقع يوم اجلمعة،   -٣٧
وسيفتح مكتب التسجيل من الساعة . ٠٠/١٨وسيظل مكتب التسجيل مفتوحا حىت الساعة 

وللجزء الرفيع املستوى، . ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٩إىل  ١٠، من ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/٨
 /نيسان ١٧و ١٦، يومي ٠٠/٢١إىل الساعة  ٠٠/٨سيفتح مكتب التسجيل من الساعة 

ومبا أنه يتوقع جميء عدد كبري من املشاركني إىل املؤمتر، فيشجع املندوبون واملمثلون . أبريل
هم يف أقرب الذين يصلون أثناء األسبوع الذي يسبق افتتاح املؤمتر على أن يسجلوا أنفس

  .وقت ممكن
    

  تسجيل رؤساء الدول والوزراء
الوفود إىل األمانة أمساء الوزراء وسـائر املنـدوبني ذوي املرتبـة املماثلـة      تقدميوصى بشدة بأن   - ٣٨

من أجل إعداد ديباجام مسـبقا بغيـة تفـادي     مقدما ،JPEGفما فوق وصورهم الفوتوغرافية، بالنسق 
وينبغــي إرســال أي أســئلة عــن شــارات كبــار الشخصــيات بالربيــد         .أي إزعــاج إىل أقصــى حــد  

دائرة األمـم املتحـدة   ، بـ (imad.ahmad.zaher@unvienna.org)إىل املالزم عماد أمحـد ظـاهر    اإللكتروين
 .لألمن والسالمة

    
    تصاريح السيارات    

ستصدر سلطات البلـد املضـيف تصـاريح وقـوف السـيارات يف مكتـب االسـتعالمات          -٣٩
وتنصــح الوفــود باحلصــول علــى تصــاريح    .B (Parking Lot B)واقــع يف موقــف الســيارات  ال

  .وقوف سياراا قبل يوم افتتاح املؤمتر، تسهيال للوصول إىل مباين مكان انعقاد املؤمتر
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    تسجيل أعضاء الصحافة ووسائط اإلعالم    
لــدى دائــرة األمــم طلــب اعتمــاد  يقــدموايــتعني علــى ممثلــي وســائط اإلعــالم أيضــا أن   -٤٠

كمـا ميكـن أيضـا    . املتحدة لإلعـالم، ويفضـل أن يكـون ذلـك مسـبقا قبـل وقـت انعقـاد املـؤمتر         
للتسـجيل   املخصـص القيام بإجراءات االعتماد يف مكتب تسجيل الصحفيني الكائن يف املكـان  

ــا للمــؤمترات   ــات اخلاصــة      . يف مركــز باهي ــن املعلومــات عــن الترتيب ــد م ــى املزي وللحصــول عل
ســائط اإلعــالم، مبــا يف ذلــك إجــراءات التســجيل املســبق إلكترونيــا، يرجــى االطــالع علــى    بو

 .القسم الثاين عشر أدناه
    

    تسجيل أفراد األسرة املرافقني للمندوبني واملشاركني    
ــوا       يشــجع  -٤١ ــى أن يفعل ــراد أُســرهم عل ــون يف إحضــار أف ــدوبون واملشــاركون الراغب املن
  .، تتيح هلم دخول مركز باهيا للمؤمترات"أُسرة"خاص شارات وستصدر ألولئك األش. ذلك

    
    اللغات والوثائق  - عاشرا  

والروسـية والصـينية والعربيـة     واإلنكليزيـة  اإلسـبانية اللغات الرمسية الست للمؤمتر هـي    -٤٢
الكلمـات امللقـاة بلغـة مـن لغـات املـؤمتر خـالل جلسـات املـؤمتر بكامـل            ترجمتوسـ . والفرنسية
وجيـوز ألي  . األخـرى  ملـؤمتر اإىل لغـات   ةشـفوي ترمجـة  األوىل والثانية  تنيلسات اللجنهيئته وج

ــبلغــة غــري لغــات املــؤمتر إذا قــام    أن يتحــدثممثــل  إبالغ األمانــة بــذلك ســلفا ووفــر الترمجــة   ب
الرمسيـة للمـؤمتر    األمـم املتحـدة   وثـائق  وستوفَّر. الرمسية ملؤمتراحدى لغات إالشفوية لكلمته إىل 

ــه ــة الســت  بلغات ــوفري الترمجــة     رتبــتوقــد  .الرمسي ــة للمــؤمتر ت ــة الربازيلي ــة املُنظِّمــة الوطني اللجن
الشــفوية مــن وإىل اللغــتني اإلنكليزيــة والربتغاليــة جلميــع اجللســات العامــة وجلســات اللجنــتني   

  .األوىل والثانية وجلسات اإلحاطة اإلعالمية
الترمجة  افر هلتو اليت  قاعات املؤمتركل مقعد يف سيزود ،مركز باهيا للمؤمتراتيف و  -٤٣

من املشاركني عدم نقل هذه املعدات من يرجى و. الفورية جبهاز استقبال حممول ومساعة
غرف االجتماعات كيما يتسىن فحصها، وإعادة شحن بطارياا عند الضرورة، قبل انعقاد 

 .ةالتالياجللسة 

النظـر يف كـل    لتيسـري وثـائق   ات واجلرميـة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدروقد أعد   -٤٤
لقـات  حل معلومـات خلفيـة  جانـب ورقـات    إىلبند من بنود جـدول األعمـال املؤقـت للمـؤمتر،     

تقـارير  مثـل دليـل املناقشـة و    ،املـؤمتر وثـائق أخـرى    علـى  سـتعرض  وعالوة علـى ذلـك،  . العمل
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ــات اإلقليميــة التحضــريية   ــك الوثــائق مــن موقــ    تنـــزيلوميكــن  .االجتماع ع املكتــب املعــين  تل
ــت     ــى اإلنترن ــة عل -http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/12th)باملخــدرات واجلرمي

crime-congress.html)     ــاين عشـــر علـــى ــيفة الرمســـي للمـــؤمتر الثـ ــة املضـ أو مـــن موقـــع احلكومـ
  .(http://www.crimecongress2010.com.br)اإلنترنت 

إعـداد  ض النفقـات واحلـد مـن اآلثـار البيئيـة، مـن خـالل        ويف إطار سعي األمانة إىل خف  -٤٥
مواد املؤمتر ومنشوراته، سوف يتاح عدد حمدود من وثائق ما قبل الـدورة يف   صيغ إلكترونية من
وسوف حيصل كل وفد على جمموعة كاملة واحدة مـن الوثـائق باللغـة الـيت     . مكان انعقاد املؤمتر

يتفضلوا بإحضار نسخهم من وثائق ما قبل الـدورة إىل   ولذلك، يرجى من املندوبني أن. خيتارها
  .املؤمتر
وحـدات ذاكـرة   املكـان اخلـاص بالتسـجيل للمـؤمتر     على املشـاركني يف   توزعوسوف   -٤٦

(memory sticks)      عطى   .حتتوي على وثائق ما قبـل الـدورة ومنشـورات ذات صـلة بـاملؤمتروسـي
  .ؤمتر اخلاصة بهكل مشارك وحدة ذاكرة واحدة عند أخذ شارة امل

. ركــز باهيــا للمــؤمترات   مب Aوســيوجد املركــز الرئيســي لتوزيــع الوثــائق يف اجلنــاح         -٤٧
وسيخصص لكل وفد صندوق منفرد يف مكتب توزيع الوثائق، ستوضع فيه مجيع الوثـائق الـيت   

حتديــد االحتياجــات بدقــة، يرجــى مــن كــل وفــد أن يبلــغ   يتســنىولكــي . تصــدر أثنــاء املــؤمتر
توزيع الوثائق باحتياجاته اليومية، حمددا عدد النسـخ الـيت تلزمـه مـن كـل وثيقـة واللغـة        مكتب 

طلـب كافيـة   توينبغي أن تكـون الكميـة الـيت    . اليت يرغب يف تلقيها ا أثناء املؤمتر) أو اللغات(
 .طلب نسخ إضافية يتسنىلسد مجيع االحتياجات، ألنه لن 

    
    تقدمي الورقات  - حادي عشر

٤٨-  احلكومات على تقـدمي ورقـات موقـف     ،٦٤/١٨٠يف قرارها  ،ت اجلمعية العامةعشج
ودعــت إىل تقــدمي إســهامات مــن األوســاط       ،وطنيــة بشــأن خمتلــف بنــود جــدول األعمــال      

ــة واملؤسســات العلميــة ذات الصــلة   بقــدروينبغــي أن تكــون هــذه التقــارير حمتويــة،   . األكادميي
التوصـيات الـيت يتـوخى أن    فيها املؤمتر، مبـا يف ذلـك    ، على توصيات حمددة كيما ينظراإلمكان
ذات  البحـوث أيضـا علـى نتـائج     الورقـات  وميكن أن حتتوي. يف اإلعالن املزمع اعتماده تدرج

الوسـائل الكفيلـة بتعزيـز األهـداف      إىل وإشـارات صلة، وأمثلة عن أفضل املمارسـات املتبعـة،   ال
 وميكـن . املصـلحة ذات تحدة واألطراف األخـرى  العامة واالستراتيجيات املشتركة مع األمم امل

  .تلبيتها بشأن باقتراحات احلاليةالتقييمات املقدمة لالحتياجات  تشفَعأن 
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أو /احلكومات، البيانات و اليت توفرهاأثناء انعقاد املؤمتر، باللغات والكميات  وستعمم  - ٤٩
  :توفري األعداد الدنيا التالية من النسخ ويقترح. ورقات املوقف الوطنية اليت تعدها الدول املشاركة

   

  اللغات
 النسخاحلد األدىن لعدد 

 اإلسبانية الروسية الفرنسية اإلنكليزية الصينية العربية
            

  -  -  -  ٤٢٥ - ١٧٥ فقطواإلنكليزيةبالعربية 
  -  -  -  ٤٢٥ ١٠ - فقطواإلنكليزيةبالصينية 
  -  -  -  ٦٠٠ - - فقط باإلنكليزية

  -  - ١٧٥  ٤٢٥ - - والفرنسية فقط ليزيةباإلنك
والفرنسية باإلنكليزية
 فقط واإلسبانية

- - ١٠٠  - ١٢٥  ٣٧٥  

  -  ١٠٠  -  ٤٢٥ - - والروسية فقط باإلنكليزية
  ١٧٥  -  -  ٤٢٥ - - فقطواإلسبانية باإلنكليزية

   
ــوفري العــدد املقتــرح مــن النســخ، تكــون    تعــذَّر وإذا  -٥٠  نســخة هــي العــدد األدىن  ٣٠٠ت

عـدد  االحتفـاظ ب املطلق الـالزم للتعمـيم مـن أجـل تغطيـة تـوفري نسـخة واحـدة للوفـد الواحـد و          
للمنــدوبني مرافـق استنســاخ يف مكــان انعقــاد   وســتتوفر. حمـدود مــن النســخ السـتخدام األمانــة  

الوفود كميـات كافيـة معهـا     حتضريوصى بشدة بأن  بيد أنه. تشغل على أساس جتارياملؤمتر، 
  .املؤمتر قبل انعقاده بوقت كاف انعقاد  مكانشحنها إىلتأو 
معلومــات علــى الورقــات الوطنيــة املرســلة إىل املــؤمتر كوثــائق    الســليموبغيــة التعــرف   -٥١

 اسـم البلـد  يليـه  (.../A/CONF.213/G الرمـز  الورقات  ، ينبغي أن حتملخلفية للمؤمتر الثاين عشر
يف حالـة  و. مىن العليـا مـن صـفحة الغـالف    بشكل واضح على الزاويـة الـي   امكتوب ،)باإلنكليزية

بعـد اسـم    ،حبسب التسلسل ،تقدمي أكثر من ورقة واحدة، ينبغي ترقيم كل ورقة من الورقات
ــد   A/CONF.213/G/[name of the country]/1 ،A/CONF.213/G/[name of the مــثال(البل

country]/2 ،(... . ــبنيوينبغــي أن ــى  ي ــك، حتــت أيضــا صــفحة الغــالف عل ــاريخ  ا ذل ــز، ت لرم
وينبغي، أخريا، وبغية التقيد باملمارسات املتبعـة يف األمـم املتحـدة،    . )اللغاتأو (اللغة التقدمي و

إن التسـميات املسـتخدمة يف هـذه    : "إبراء الذمة التاليةعبارة  ،يف شكل حاشية ،تضمني الورقة
، وال ]ر اسـم البلـد  يـذك [ختـص حكومـة   فيهـا  عنـها   املعبـر الورقة وطريقة عـرض املـواد واآلراء   

  ".تعكس بالضرورة آراء األمانة العامة لألمم املتحدة



 

16 V.10-51002
 

A/CONF.213/INF/1

ــوز ل   -٥٢ ــا جيـ ــة لكمـ ــاالت املتخصصـ ــدة   وكـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــربامج التابعـ ــناديق والـ ، والصـ
معلومات خلفية عن مسـائل معينـة تتعلـق     تقدمي األفراد، اخلرباءو ،واملنظمات احلكومية الدولية

وينبغـي   .)اللغات والكميـات املوصـى ـا    بشأن ٥٠و ٤٩الفقرتني نظر ا( قيد النظرباملوضوع 
: إرســال نســخة إلكترونيــة مــن الورقــات إىل األمانــة علــى عنــوان الربيــد اإللكتــروين التــايل         

12thcrime.congress@unodc.org . ــي ــمنولكـ ــدة     تضـ ــات يف وحـ ــة للورقـ ــخ اإللكترونيـ النسـ
 عنوان الربيد اإللكتروين املذكور أعـاله يف موعـد   رسل إىلكرة اخلاصة باملؤمتر، فينبغي أن تالذا

  .٢٠١٠مارس /آذار ١٩ال يتجاوز اجلمعة، 
أو ورقـات املوقـف الوطنيـة وسـائر     /مجيـع الكلمـات و  مـن   للعلـم نسـخ  وينبغي إرسال   -٥٣

إىل أمـني املـؤمتر الثـاين عشـر علـى       الوثائق ذات الصلة يف شكل إلكتروين يف أقرب وقت ممكـن 
  :العنوان التايل

Mr. Dimitri Vlassis 
Secretary 
Twelfth United Nations Congress Crime Prevention and Criminal Justice 
Chief 
Crime Conventions Section 
Division for Treaty Affairs 
United Nations Office on Drugs and Crime 
P.O. Box 500 
1400 Vienna  
Austria 
 

Telephone: (+43-1) 26060-4204  
Facsimile:  (+43-1) 26060-6711  
E-mail c/o: 12thcrime.congress@unodc.org 

أن فينبغـي  ضمان تـوفري الورقـات الوطنيـة أثنـاء انعقـاد املـؤمتر دون قصـور،        ومن أجل   -٥٤
خصوصـا يف احلـاالت الـيت ال يسـتخدم فيهـا      ووختليصـها مجركيـا،   لوصـوهلا   كـاف ت اح وقيت

وينبغي أن يبين بوضوح علـى ظـاهر الطـرود أـا حتـوي ورقـات وطنيـة         .لنقلهاالشحن اجلوي 
 National paper of [name of country] for the“: وتكتب عليها العبارة التاليـة باللغـة اإلنكليزيـة   

Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice”   رسـل إىلوت
وســيخزن الســيد ياســوموتو . نــدير رودريغــيس ياســوموتو يف مركــز باهيـا للمــؤمترات السـيد وا 

الورقات عند وصوهلا ويردهـا إىل املنـدوبني الـذين يتصـلون باللجنـة املُنظِّمـة الوطنيـة يف مكـان         
  .انعقاد املؤمتر

  :وفيما يلي تفاصيل االتصال به
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Mr. Wandir Rodrigues Yassumoto  
Centro de Convenções da Bahia 
Diretoria de Administração e Finança 
Coordenação de Operações (COROP/DAF) 
Avenida Simon Bolivar S/n°  
Praia de Armação 
Salvador, Bahia, Brazil 
Cep: 41750-230 
 

Facsimile: (+55-71) 3117-3078 
 

ضـيف الرمسـي للمـؤمتر الثـاين     موقـع البلـد امل  وللحصول على مزيد من املعلومات، يرجى زيـارة  
  .(http://www.crimecongress2010.com.br)عشر على اإلنترنت 

    
    املعلومات ووسائط اإلعالم  -ثاين عشر

ستوفر تسهيالت األمم املتحدة العادية لوسائط اإلعالم خالل املـؤمتر الثـاين عشـر، مبـا       -٥٥
وسـتوفر أيضـا لغـرف جلسـات     . يف ذلك مركز للصحافة وغرفـة جللسـات اإلحاطـة الصـحفية    

  .اإلحاطة الصحفية الترمجة الشفوية من وإىل اللغتني اإلنكليزية والربتغالية
ويــتعني علــى ممثلــي وســائط اإلعــالم الــذين يرغبــون يف تغطيــة املــؤمتر الثــاين عشــر أن      -٥٦

ى واســتمارة الطلبــات اإللكترونيــة متاحــة علــ. يقــدموا طلبــات اعتمــادهم قبــل املــؤمتر أو أثنــاءه
  .http://www.unis.unvienna.org/unis/en/media_accreditation.htmlموقع اإلنترنت 

وسيتلقى ممثلو وسائط اإلعالم املعتمدون تصاريح صحفية خاصة تتيح هلم فرصة   -٥٧
 .حضور اجللسات واألحداث اخلاصة ودخول منطقة عمل الصحفيني

مكان انعقاد املؤمتر ابتـداء مـن يـوم     يفورغم أن إجراءات االعتماد ستكون متاحة أيضا   -٥٨
ىل تقــدمي إوســائط اإلعــالم  ممثلــوأن يبــادر  بشــدة احملبــذن فمــ، ٢٠١٠أبريــل /نيســان ٩اجلمعــة، 

وللحصـول علـى    .الـدخول إىل مكـان انعقـاد املـؤمتر    يف  التأخرطلبات اعتمادهم مسبقا، لتفادي 
  :يرجى االتصال بالعنوان التايلمزيد من املعلومات، 

Ms. Veronika Crowe-Mayerhofer 
Accreditation Assistant  
United Nations Information Service, Vienna  

Telephone: (+43-1) 26060-3342 
Facsimile: (+43-1) 26060-7-3342 
E-mail: press@unvienna.org 
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أبريـل  /نيسـان  ٩ ابتداء مـن يـوم اجلمعـة،    مركز باهيا للمؤمتراتوسيفتح مكتب االعتماد يف   - ٥٩
أو خطـاب تعـيني،   /وجيب استيفاء استمارات الطلب مع إرفاق نسخة من بطاقـة صـحفية و  . ٢٠١٠

عليـه مـن    وموقَّـع صادر على ورقة رمسيـة حتمـل اسـم املؤسسـة اإلعالميـة الـيت ينتمـي إليهـا الصـحفي          
  .قاد املؤمتروستصدر التصاريح الصحفية يف مكان انع. رئيس التحرير أو رئيس مكتب تلك املؤسسة

وللحصول على املزيد من املعلومات اخلاصة بالصحفيني، يرجى االطـالع علـى موقـع      -٦٠
ويتـــاح املزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن املـــؤمتر علـــى موقـــع   . www.unis.unvienna.orgاإلنترنـــت 
 .www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/12th-crime-congress.htmlاإلنترنت 

 .مركز املؤمتراتالسلكي متوفر يف مجيع أرجاء واالتصال ال  -٦١
    
    اللجنة املُنظِّمة الوطنية واملكتب التحضريي  - ثالث عشر

ربازيــل، بصــفتها مضــيفة املــؤمتر الثــاين عشــر، جلنــة تنظيميــة وطنيــة    الحكومــة  عينــت  -٦٢
  :أعماهلا كل من وينسقيرأسها وزير العدل 

 واملنســق الــوطين للعــدل يف الربازيــل    الســيد روميــو تومــا جونيــور، األمــني      )أ(  
  الرئيسي باللجنة املُنظِّمة الوطنية؛

  .باللجنة املُنظِّمة الوطنية منسقالسيد ريناتو هالفن دا بورسيونكوال،   )ب(  
وأنشأت أمانة العدل الوطنية يف الربازيل املكتب التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الثـاين    -٦٣

عنية بالتنسيق مع مجيع األجهزة املعنية، وكـذلك مـع األمـم املتحـدة     عشر، وهو جهة الوصل امل
 .نفسها، يف التحضري للمؤمتر

  :اللجنة مبنسقيوفيما يلي التفاصيل اخلاصة باالتصال 
Mr. Romeu Tuma Júnior 
Chief Coordinator, Twelfth United Nations Congress Preparatory Office  
Ministry of Justice  
Esplanada dos Ministérios 
Edifício Sede 
4° Andar, Sala 430  
CEP: 70.064-900  
Brasilia, D.F., Brazil 
 

Telephone: (+55-61) 2025-3145 
Facsimile: (+55-61) 2025-9954 
E-mail: snj@mj.gov.br 
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Mr. Renato Halfen da Porciúncula 
Coordinator, Twelfth United Nations Congress Preparatory Office  
Ministry of Justice  
Esplanada dos Ministérios 
Bloco T, Anexo II, Sala 227  
CEP: 70.064-900   
Brasilia, D.F., Brazil 
 

Telephone: (+55-61) 2025-9600 
Facsimile: (+55-61) 2025-9609 
E-mail: crimecongress2010@mj.gov.br 

     
    شريات والسفر واحلجز يف الفنادقالتأ  -رابع عشر

يتعني على مجيع املشاركني أن يكون حبوزم جواز سفر سـاري املفعـول وأن حيصـلوا علـى       - ٦٤
وميكن احلصول على التأشريات مـن أقـرب سـفارة    . تأشرية الدخول املالئمة قبل الوصول إىل الربازيل

علومـات بشـأن متطلبـات احلصـول علـى      كمـا ميكـن احلصـول علـى املزيـد مـن امل      . أو قنصلية برازيليـة 
أو علـى مـوقعي اإلنترنـت    ) أدنـاه  ٦٦انظـر الفقـرة   (التأشرية مـن السـفارات أو القنصـليات الربازيليـــة     

  .www.crimecongress2010.com.brو www.mre.gov.br: التاليني
ن األمــم املتحــدة وحكومــة الربازيــل بشــأ   وقَّعتــهووفقــا التفــاق البلــد املُضــيف الــذي     -٦٥

الترتيبات اخلاصة باملؤمتر، فلن تفرض على املندوبني الذين يقع عليهم االختيـار حلضـور املـؤمتر    
  .رسوم للحصول على التأشرية

    
  السفارات

ميكــن احلصــول علــى قائمــة بالســفارات والقنصــليات الربازيليــة يف مجيــع أحنــاء العــامل مــن     - ٦٦
للســفارات ( www.mre.gov.br/ingles/endereco/embaixadas.php: املــوقعني التــاليني علــى اإلنترنــت

ــة ــة ( www.mre.gov.br/ingles/endereco/consulados.phpو) الربازيلي وينصــح ). للقنصــليات الربازيلي
املشاركون بأن يتصلوا باللجنة املُنظِّمـة الوطنيـة الربازيليـة إذا مـا واجهتـهم أي صـعوبة يف احلصـول        

  ).الهأع ٦٣انظر الفقرة (على التأشريات 
    

    اإلقامة    
احلجــز إلكترونيــا مــىت  ويحبــذيــتعني علــى املشــاركني أن يقومــوا بترتيبــات إقامتــهم اخلاصــة    - ٦٧

ــن  ــؤمتر علــــــــى اإلنترنــــــــت       أمكــــــ ــد املضــــــــيف الرمســــــــي للمــــــ ذلــــــــك يف موقــــــــع البلــــــ
(www.crimecongress2010.com.br).  
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موقـع البلـد املضـيف    يف  قائمة كاملة بالفنادق املوصى ا ومعلومات عن أماكنـها وترد   -٦٨
والفنـادق املوصـى ـا هـي     . (www.crimecongress2010.com.br)الرمسي للمؤمتر على اإلنترنـت  

لنقل املشـاركني إىل موقـع    منتظمةوخدمة حافالت  معززبأمن برازيلي  ستزودوحدها اليت 
  .املؤمتر يف الصباح وإعادم إىل فنادقهم يف املساء

اسـتمارة حلجـز الفنـادق للمشـاركني     ) انظـر املرفـق الثـاين   ( ذه الوثيقـة  وجتدون مرفقا  -٦٩
وينبغـي اسـتيفاء هـذه االسـتمارة بالكامـل      . الذين ال تتاح هلم سبل احلجز عن طريق اإلنترنـت 

  .وإرساهلا بالفاكس إىل اللجنة املُنظِّمة الوطنية الربازيلية على رقم الفاكس املبني يف االستمارة
  

غرفةنوع ال الفندق

يبـاملعادل التقري(السعر
بالدوالر األمريكي، حسب 
سعر صرف الدوالر مقابل 

 وسائل النقل/املوقع)الريال الربازيلي

دوالر١٠٠غرف تزيد أسعارها على 
Vila Galé Salvador ١٢٠لشخصغرفة عادية 

 ١٣٣لشخصني
) اكيلومتر ١١.٦( يقةدق ٢٠؛شاطئ أُوندينايقع يف 
  .مركز املؤمتراتمن  بالسيارة

Atlantic Towers ١٠٢لشخصغرفة عادية 
  ١٠٢لشخصني 

ومن خمتلف الشواطئ واملناطق بالقرب من وسط املدينة
مركز إىل بالسيارة ) اكيلومتر ١٤(دقيقة  ٢٣السياحية؛ 
  .املؤمترات

Mercure Salvador Rio 

Vermelho 

 ١١٤لشخصغرفة عادية
 ١٢٥لشخصني

) كيلومترات ٩.٣(دقيقة  ١٦؛لبحريقع يف مواجهة ا
  .مركز املؤمترات إىلبالسيارة 

América Towers 

Hotel 

 ١٠٧لشخصغرفة عادية
 ١٠٧لشخصني

 ٢.٨(دقائق  ٥املركز التجاري يف سلفادور؛ بالقرب من 
  .مركز املؤمتراتإىلبالسيارة ) اكيلومتر

Aram Yami ٢٤٢لشخصغرفة ممتازة 
 ٢٤٢لشخصني

 ٩.٦(دقيقة  ١٨؛ سلفادورلكز التارخيييقع يف املر
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) كيلومترات

Zank Hotel ٢٣٧لشخصغرفة ممتازة 
 ٢٣٧لشخصني

 ١٦ ؛)كيلومترات ٤.٤( "فارول دا بارا" منيقع بالقرب 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات)كيلومترات ٩.٥(دقيقة 

Fiesta Bahia Hotel ١٨٩صلشخغرفة عادية 
 ١٨٩لشخصني

 ١٢ ؛سلفادورل املركز التارخييدقيقة بالسيارة من١٥
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات)كيلومترات ٦.٧(دقيقة 

Bahia Othon Palace ١٧٣لشخصغرفة عادية 
 ١٧٣لشخصني

) اكيلومتر ١٢.٥(دقيقة  ٢٠؛بارا يف مواجهة شاطئ
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات
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غرفةنوع ال الفندق

يبـاملعادل التقري(السعر
بالدوالر األمريكي، حسب 
سعر صرف الدوالر مقابل 

 وسائل النقل/املوقع)الريال الربازيلي

Portobello Ondina 

Praia 

 ١٠٣لشخصغرفة عادية
 ١٠٣لشخصني

) اكيلومتر ١٢.٥(دقيقة  ٢٠ ؛أُوندينا بالقرب من شاطئ
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

Tropical Bahia  ١٢٠لشخصغرفة عادية 
 ١٣٨لشخصني

 ١١.٩(دقيقة  ٢٢ ؛بورتو دا باراإىل شاطئ اتكيلومتر٥
  .ؤمتراتبالسيارة إىل مركز امل) اكيلومتر

Deville Salvador ٢٠٦لشخصغرفة عادية 
 ٢٣٣لشخصني

) اكيلومتر ١١(دقيقة  ١٨ ؛إتابواشاطئ متر من ٣٠٠
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

Pestana Bahia ٢٦٩لشخصغرفة ممتازة 
 ٢٦٩لشخصني

 ٩.٣(دقيقة  ١٦؛ ريو فريميلهو يف مواجهة شاطئ
  .متراتبالسيارة إىل مركز املؤ) كيلومترات

Blue Tree Premium ١٢٤لشخصغرفة ممتازة 
 ١٢٤لشخصني

 ٩.٥(دقيقة  ١٦؛ ريو فريميلهو شاطئ يف مواجهة
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) كيلومترات

Gran Hotel Stella 

Maris 

 ١٥٠لشخصغرفة عادية
 ١٥٠لشخصني

 ٢٣ ؛ستيال ماريس املطار؛ يف مواجهة شاطئمن بالقرب 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات)اكيلومتر ١٣.٣(دقيقة 

Hotel Catussaba 

Business 

 ١٢٤لشخصغرفة عادية
 ١٢٤لشخصني

) اكيلومتر ١٢.٨(دقيقة  ٢١شاطئ؛اليقع يف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

 دوالر١٠٠دوالرا و٧٠غرف تتراوح أسعارها بني 
Sol Barra ١٠٠لشخصغرفة عادية 

 ١٠٠لشخصني
) اكيلومتر ١٥(دقيقة  ٢٤؛شاطئ بارا من أمتار١٠

  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات
Sol Bahia ١٠٠لشخصغرفة عادية 

 ١٠٠لشخصني
) اتكيلومتر ٦(دقائق  ٨؛ باتاماريسمتر من شاطئ ٣٠٠

  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات
Sol Victória Marina ١٠٠لشخصغرفة عادية 

 ١٠٠لشخصني
 ١٢(دقيقة  ٢٢؛ بورتو دا بارا شاطئمن قرب بال

  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) اكيلومتر
Pituba Plaza Hotel ٧٨لشخصغرفة عادية 

 ٧٨لشخصني
 ١٠ ؛سلفادوراملركز التجاري يف من كيلومترات ٤.٢

  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات)كيلومترات ٥.٢(دقائق 
Porto Farol ٧٨لشخصغرفة عادية 

  ٧٨لشخصني 
مركز بارا وبالقرب من  ؛بورتو دا بارا من شاطئبالقرب 
بالسيارة إىل مركز ) اكيلومتر ١٤(دقيقة  ٢٤ التجاري؛
  .املؤمترات

Express Hotel ٩١لشخصغرفة عادية 
 ٩١لشخصني

دقيقة  ٢١ ؛سلفادوراحلي املايل والتجاري يف يقع يف 
  .ملؤمتراتبالسيارة إىل مركز ا)كيلومترات ١٠.٥(
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غرفةنوع ال الفندق

يبـاملعادل التقري(السعر
بالدوالر األمريكي، حسب 
سعر صرف الدوالر مقابل 

 وسائل النقل/املوقع)الريال الربازيلي

Marazul Hotel ٩٤لشخصغرفة عادية 
 ٩٤لشخصني

بالسيارة ) اكيلومتر ١٣.٩(دقيقة ٢٣ ؛شاطئيف مواجهة ال
 .إىل مركز املؤمترات

Hotel Verdemar ٨١لشخصغرفة عادية 
 ٩٢لشخصني

) كيلومترات ٦.٤(دقيقة ١١ ؛شاطئيف مواجهة ال
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

 ٩٢لشخصةغرفة ممتاز
 ١٠٣لشخصني

Monte Pascoal Praia 

Hotel 

 ٨٩لشخصغرفة عادية
 ٨٩لشخصني

 ٢٤ ؛)اكيلومتر ٠.٥( فارول دا بارا بالقرب من شاطئ
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات)اكيلومتر ١٤.٢(دقيقة 

Provence Pituba Apart 

Hotel 

 ٨١لشخصغرفة عادية
  ٨١لشخصني 

 ؛)اكيلومتر ٠.٥(سلفادور ري يف احلي التجابالقرب من 
بالسيارة إىل مركز ) كيلومترات ٩.٨(دقيقة  ١٧

  .املؤمترات
Golden Park ٨١لشخصغرفة عادية 

 ٩٧لشخصني
) كيلومترات ٦.٨(دقيقة  ١٢ ؛بيتوبا من شاطئ امتر٧٠

  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات
Web Hotel ٧٠لشخصغرفة عادية 

 ٧٠لشخصني
 ٥.١(دقائق  ٩؛ غواتيمي التجاريإ جبانب مركز
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) كيلومترات

Bahiamar ٩١لشخصغرفة عادية 
 ٩١لشخصني

 ٤.٤(دقائق  ٧؛ جاردمي دي أاله شاطئيف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) كيلومترات

San Marco ٧٣لشخصغرفة عادية 
 ٧٨لشخصني

) متر ٥٠٠(واحدة دقيقة  ؛أماساو شاطئيف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

Ondina Apart ٨٣لشخص غرفة عادية 
 ٩١لشخصني

) اكيلومتر ١٢.٥(دقيقة  ٢٠ ؛أُوندينا بالقرب من شاطئ
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

Portal da Cidade ٧٠لشخص غرفة عادية 
 ٧٠لشخصني

 ٤.٧(قائق د ٧التجاري؛  إغواتيمي مركز بالقرب من
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) كيلومترات

Cocoon ٩٧لشخص غرفة عادية 
 ٩٧لشخصني

 ٦.٣(دقائق  ١٠؛ جاغوارييبمتر من شاطئ ٢٠٠
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) كيلومترات

Sol Plaza ٧٠لشخص غرفة عادية 
 ٧٠لشخصني

  .متر من مركز املؤمترات ٣٠٠
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يبـاملعادل التقري(السعر
بالدوالر األمريكي، حسب 
سعر صرف الدوالر مقابل 

 وسائل النقل/املوقع)الريال الربازيلي

Mar Brasil Hotel ٧٢لشخصة عاديةغرف 
 ٧٢لشخصني

) كيلومترات ١٠.٩(دقيقة  ١٧؛إتابوا شاطئيف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

  
 ادوالر٧٠و٤٠غرف تتراوح أسعارها بني 

Pisa Plaza  ٦٤لشخصغرفة عادية 
 ٦٤لشخصني

متر من  ٣٠٠ ؛سلفادوراحلي التجاري يف بالقرب من 
  .مركز املؤمترات

Grande Hotel da 
Barra 

 ٦٠لشخصغرفة عادية
 ٦٥لشخصني

 ١٤.٣(دقيقة  ٢٤؛ بورتو دا بارا شاطئيف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) اكيلومتر

Villa Romana Hotel ٥٢لشخصغرفة عادية 
 ٧٥لشخصني

) اكيلومتر ١١.٥(دقيقة  ١٩ ؛فارول دا بارا بالقرب من
  .راتبالسيارة إىل مركز املؤمت

Hotel Jaguaribe Praia ٥٤لشخصغرفة عادية 
 ٦٠لشخصني

 ١٤.٤(دقيقة  ٢٤ ؛جاغوارييب شاطئيف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) اكيلومتر

Hotel Cores do Mar ٤٩لشخصغرفة عادية 
 ٦٥لشخصني

) كيلومترات ٤.٩(دقائق  ٩ ؛باتاماريس شاطئيف مواجهة 
  .املؤمترات بالسيارة إىل مركز

Hotel Vilamar ٥٤لشخصغرفة عادية 
 ٧٠لشخصني

) كيلومترات ٧.٨(دقيقة  ١٣ ؛أمارالينا شاطئيف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

Hotel Praia da Sereia ٥٢لشخصغرفة عادية 
 ٦٠لشخصني

) كيلومترات ٩.٢(دقيقة  ١٥ ؛إتابوامتر من شاطئ ٢٠٠
  .املؤمترات بالسيارة إىل مركز

Patamares Praia Hotel ٤١لشخصغرفة عادية 
 ٥٣لشخصني

 ٤.٥(دقائق  ٧؛ باتاماريسمتر من شاطئ ١٠٠
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) كيلومترات

Hotel Atlântico Bahia ٦٥لشخصغرفة عادية 
 ٧٦لشخصني

 ٢.٩(دقائق  ٦؛ شاطئ جادمي دي أاله يف مواجهة
  .ارة إىل مركز املؤمتراتبالسي) اكيلومتر

Ibis  ٦٤لشخصغرفة عادية 
 ٦٤لشخصني

) كيلومترات ٩.٣(دقيقة ١٦ ؛شاطئيف مواجهة ال
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

Hotel Oceânico 

Armação 

 ٥٤لشخصغرفة عادية
 ٥٤لشخصني

) كيلومترات ٣.٧(دقائق  ٨ ؛أرماساو شاطئيف مواجهة 
  .راتبالسيارة إىل مركز املؤمت

Oceânico Ondina ٥٤لشخصغرفة عادية 
 ٥٤لشخصني

) كيلومترات ١٠.٤(دقيقة  ١٧ ؛أُوندينا يف مواجهة شاطئ
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات
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Colonial Chile Hotel ٥٤لشخصغرفة عادية 
 ٥٤لشخصني

 ١٠.٤(دقيقة  ٢٠؛ سلفادوريفيقع يف املركز التارخيي
  .مركز املؤمتراتبالسيارة إىل) كيلومترات

Bahia Sol e Mar ٦٨لشخصغرفة عادية 
 ٦٨لشخصني

 ١٢.٧(دقيقة  ٢١؛ بورتو دا بارا شاطئيف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) اكيلومتر

Vila Velha ٦٥لشخصغرفة عادية 
 ٧٥لشخصني

 .بالسيارة إىل مركز املؤمترات) اكيلومتر ١١.٩(دقيقة ٢٣

San Marino ٤٩لشخصرفة عاديةغ 
 ٦٠لشخصني

) اكيلومتر ١٣.٤(دقيقة  ٢٢؛بارا شاطئيف مواجهة 
  .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

Hotel Litorâneo ٤٩لشخصغرفة عادية 
 ٥٤لشخصني

) اكيلومتر ١.٣( ؛ دقيقتانأرماساومتر من شاطئ ٢٠٠
        .بالسيارة إىل مركز املؤمترات

      انعقاد املؤمتر مكانفرة يف اوالتسهيالت املت  - خامس عشر
    املطاعم    

 Cاجلناح يقع أحدمها يف : يوجد مطعمان يف الطابق األرضي وسيفتحان للمندوبني للغداء  - ٧٠
)Pavilion C ( واآلخر يف موقف السياراتA )Parking Lot A(جبانب املكان املخصص للتسجيل ،.  

    
    استراحة الوفود    

وجبانب املطعم  Aي جبانب قاعة اجللسات العامة يف اجلناح سيوجد يف الطابق األرض  -٧١
مطعمان للوجبات اخلفيفة ما مقاعد جلوس مرحية وهواتف ومرافق /مقهيان Cاجلناح يف 

  .استنساخ خمصصة للمشاركني الستعماهلا على حسام اخلاص
    

    مقهى اإلنترنت    
إنترنت يوفر االستخدام  مقهى Aسيوجد جبانب قاعة اجللسات العامة يف اجلناح   -٧٢

  .حاسوبا شخصيا ٣٠املستقل لإلنترنت و
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    اإلسعافات األولية/غرفة التطبيب    
 .ويف الطابق الثالث Cاجلناح ستوجد مرافق لإلسعافات األولية بالقرب من املطعم يف   -٧٣

    
    املصرف ومكتب الربيد    

 .يف الطابق األرضي Cاجلناح ستوجد مصارف ومكاتب بريد بالقرب من املطعم يف   -٧٤
    

    وكالة السفر    
لراحة املشاركني الـراغبني يف تأكيـد رحالـم اجلويـة أو تغيريهـا أو احلجـز للـرحالت          -٧٥

  .بالطابق األرضي Cاجلناح السياحية، ستوجد وكالة سفر بالقرب من املطعم يف 
    

    مكتب االستعالمات    
يف املمر ) مساعدو املندوبني(ون سيقام مكتب استعالمات يعمل فيه موظفون حملي  -٧٦

  .Aالذي يصل بني املكان اخلاص بالتسجيل وقاعة اجللسات العامة يف اجلناح 
    
      برنامج األنشطة االجتماعية  -سادس عشر

    حفل االستقبال الترحييب    
يدعى مجيع املشاركني حلضور حفل االستقبال الترحيبــي الذي سيقام يف الساعــة   -٧٧
والذي سيستمتعون فيه مبشروبات مشكلة  ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٢يوم االثنني من  ٣٠/٢٠

  .وبعروض برازيلية تقليدية
ويرجى من املشاركني الذين يرغبون يف تنظيم أنشطة اجتماعية أن يتكرموا   -٧٨

 :باالتصال مبسؤولة الربوتوكول يف املؤمتر على العنوان التايل
Ms. Phillipa Lawrence, Protocol Officer 
Office of the Director-General/ Executive Director 
United Nations Office at Vienna 
United Nations Office on Drugs and Crime 
Room E1413 
PO.Box 500 
1400 Vienna 
Austria 
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Telephone: (+43-1) 26060-5497 
Facsimile: (+43-1) 26060-5929 
Email: phillipa.lawrence@unvienna.org        

    معلومات مفيدة عن سلفادور  - سابع عشر
  االستقبال يف املطار

ستقام منطقة استقبال ومكتب لالستيفاء السريع إلجراءات اهلجرة وقاعة وصول   -٧٩
ساو (غوفرينادور أندري فرانكو مونتورو الدويل - ومكتب استعالمات يف مطار غواراوهلوس

ومطار بريزدينيت ) ريو دي جانريو(و كارلوس جوبيم الدويل أنطوني- ومطار غالياو) باولو
) ريسيفي(غوارابيس الدويل -ومطار جيلبريتو فريري) برازيليا(جوسيلينو كوبيتشيك الدويل 

، وذلك ملساعدة املشاركني )سلفادور(ومطار ديبوتادو لويس إدواردو مغلهائيس الدويل 
خدمة حافالت منتظمة جمانية  ستنظَّمسلفادور، ويف . الذين يصلون حلضور املؤمتر الثاين عشر

  .لنقل املشاركني إىل الفنادق املوصى ا رمسيا
وبدال من احلافلة، ميكن للمشاركني أن يستقلوا سيارة أجرة عامة لالنتقال إىل   -٨٠

وينصح املشاركون باالتصال مبكتب . ويتوقف مقدار األجرة على مسافة الرحلة. فنادقهم
 . املطار للحصول على املساعدةاالستعالمات يف

    
    التنقل إىل مكان انعقاد املؤمتر ومنه    

ستقوم حافالت منتظمة بنقل املشاركني صباحا ومساء من الفنادق املوصى ـا رمسيـا     -٨١
والســتخدام وســيلة نقــل بديلــة، يــتعني علــى املشــاركني أن يقومــوا بترتيبــام اخلاصــة   . وإليهــا

  .وأسهل طريقة هي استقالل سيارة أجرة. ملؤمتر وإليهللتنقل من مكان انعقاد ا
    

    سلفادور    
سلفادور هي عاصـمة واليـة باهيـا، إحـدى الوحـدات الفدراليـة يف الربازيـل الـيت يبلـغ            -٨٢

وهـي ثالـث   . تقـع يف جنـوب املنطقـة الشـمالية الشـرقية مـن الربازيـل       هي وحدة، و ٢٧عددها 
ويتجسد مجال املدينة الطبيعـي  . ماليني نسمة ٣ا حنو أكرب مدينة يف الربازيل ويبلغ عدد سكا

وثــراء ثقافتــها احملليــة يف الطــابع احمللــي املتميــز لطعامهــا وموســيقاها وتراثهــا الــديين ومعمارهــا،  
ومجيعها مسـات ظلـت جتتـذب العديـد مـن النـاس مـن مجيـع أرجـاء العـامل، ممـا جعـل سـلفادور              

  .زيلإحدى املناطق السياحية الرئيسية يف الربا
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ويشارك سكان باهيـا، الـذين عرفـوا بـاملرح والسـعادة والتميـز واالبتكـار، حبمـاس يف           -٨٣
وتستضيف سلفادور جمموعة من االحتفاالت طـوال السـنة، وأقـدمها    . األنشطة الثقافية والفنية

  ".الكرنفال"هو 
    

    نصائح أمنية    
ي شـيء مـن احلـذر، ألن    غـري أنـه ينبغـي تـوخ    . سلفادور مدينـة مجيلـة جـديرة بالزيـارة      -٨٤

  .اجلرمية يف الشوارع ميكن أن تكون مشكلة، كما هو احلال يف سائر مدن العامل الكربى
وكخطــوة أوىل، علــيكم تــوخي نفــس مســتوى احلــذر الــذي تتوخونــه لــدى زيــارتكم   -٨٥

وعنــد الوصــول إىل ســلفادور، علــيكم اختــاذ مــا يلــزم مــن خطــوات   . مدينــة كــربى يف بلــدكم
  .ذوا ليال يف أي مدينة كربى أخرىاحترازية تتخ

  .وينبغي محل الكامريات الغالية أو التحلي باوهرات على حنو غري ملفت للنظر  -٨٦
وعلــيكم اســتخدام . وميكــن أن تكــون احلقائــب الصــغرية وحمــافظ النقــود ملفتــة للنظــر  -٨٧

وال . القيمـة شـياء  حزام للمال أو اجليوب املخفاة حلمل جوازات السفر والنقود وغريها من األ
وال حتملـوا معكـم   . حتملوا معكـم سـوى مبـالغ صـغرية مـن النقـد ونسـخة مـن جـواز سـفركم          

  .سوى بطاقات االئتمان اليت ستحتاجون إليها، وليس مجيعها
أو /اتصلوا بأقرب سفارة أو قنصلية لبلدكم فورا يف حال فقدان أو سرقة جواز سفركم و  - ٨٨

  .مستنداتكم
ويف حالـة السـفر إىل مكـان معـزول، علــيكم     . نفـردين حيثمـا تسـنى ذلــك   ال تتنقلـوا م   -٨٩

  .السفر ضمن جمموعة أو بصحبة دليل معروف
واسـتعينوا مبشـورة مكتـب    . (radio taxis)علـيكم اسـتخدام سـيارات األجـرة املسـجلة        -٩٠

  .االستقبال يف الفندق الذي تقيمون به
ت الطوارئ، مبا يف ذلك جهة اتصال امحلوا معكم دوما معلومات لالتصال يف حاال  -٩١

  .يف الربازيل وجهة اتصال يف بلدكم
وعلـيكم، بعـد    جتنبـوا القيـام بـأي رد فعـل،    إذا تعرضتم ملوقف عنـف أو للـدفع أو املزامحـة،      - ٩٢

انظـر العنــوان ورقــم اهلــاتف يف  (احلادثـة مباشــرة، أن تبلغــوا شــرطة املنطقـة أو مركــز شــرطة الســياحة   
  ).إلنترنتموقع الشرطة على ا

  .ويف حال الشك، يرجى االتصال باللجنة املُنظِّمة الوطنية الربازيلية  -٩٣
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    املناخ    
تتمتــع الربازيــل بطائفــة عريضــة مــن الظــروف املناخيــة عــرب منطقــة واســعة وتضــاريس    -٩٤

ويف وقـت انعقـاد املـؤمتر الثـاين عشـر، يتوقَّـع أن       . متنوعة، ولكن معظم البلد ذو منـاخ مـداري  
بـني  (درجـة مئويـة    ٣٥و ٢٧الطقس دافئا ورطبا، بدرجة حرارة متوسـطة تتـراوح بـني    يكون 
  .ويوصى بارتداء مالبس خفيفة فضفاضة). درجة فهرايت ٩٥و ٨١
    

    اللغة    
غـري أن اإلنكليزيـة ولغـات أوروبيـة أخـرى مفهومـة       . اللغة الرمسية يف الربازيـل هـي الربتغاليـة     - ٩٥

ع يف معظم الفنـادق واملتـاجر واملطـاعم يف املنـاطق السـياحية الرئيسـية       ويتكلمها الناس على نطاق واس
  .يف سلفادور

    
    العملة    

 ١٠و ٥و ٢وتصـدر أوراق النقـد بفئـات    ). real(وحدة العملة يف الربازيل هي الريال   -٩٦
ســنتا وبفــئيت  ٥٠و ٢٥و ١٠و ٥وهنــاك أيضــا قطــع نقديــة بفئــات . ريــال ١٠٠و ٥٠و ٢٠و

فربايــر /ويرجـى مالحظـة أن أوراق نقــد جديـدة قـد أُصــدرت يف شـباط     . نيريـال واحـد وريــال  
  .وأن نوعي األوراق القدمية واجلديدة كليهما ساريان يف التداول ٢٠١٠
بطاقـات فيـزا وماسـتر كـارد وأمرييكـان      (وتقبل عمومـا البطاقـات االئتمانيـة الرئيسـية       -٩٧

التجاريــة الرئيســية وعــدة متــاجر  يف الفنــادق واملطــاعم وامعــات) إكســربيس وداينــرز كلــب
وميكن تبديل الشيكات السياحية وأوراق النقـد جبميـع العمـالت األجنبيـة الرئيسـية يف      . كربى

 .أي مصرف جتاري ويف معظم الفنادق ومكاتب صرف العمالت

    التوقيت    
  .(GMT-3:00)التوقيت يف الربازيل متأخر عن توقيت غرينيتش بثالث ساعات   -٩٨
    

    ب والبقشيشالضرائ    
  .تدرج مجيع الضرائب يف سعر البيع جلميع السلع واخلدمات يف الربازيل  -٩٩
ومن املألوف دفع بقشيش . وقد أصبح دفع البقشيش اآلن هو املمارسة املعتادة يف الربازيل  - ١٠٠

غري أنه ال يلزم دفع بقشيش . خدمات شخصية جيدة يقدمونوموظفي الفنادق الذين  للحمالني
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وعادة يدرج رسم اخلدمة ضمن الفاتورة . ائقي سيارات األجرة أو للمرشدين يف قاعات السينمالس
 .يف املطاعم

  
    الكهرباء    

ــائي يف الربازيــل هــي     - ١٠١ ــار الكهرب ــزا ٥٠(فولطــات  ١١٠قــدرة التي  ٥٠(فولطــا  ٢٢٠و) هرت
ومبـا  ). هرتـزا  ٥٠( فولطـات  ١١٠ويف سلفادور، قـدرة التيـار الكهربـائي هـي     . حسب املوقع) هرتزا

الكهربائيـة، فينبغـي أن حيضـر    ) املآخـذ (واملقـابس  ) البلقـات (أنه تستخدم أنواع متعددة من القابسات 
  .املشاركون معهم عدة يئة قوابس ملاكينات احلالقة وأجهزة التسجيل وغريها من األجهزة الصغرية

    
    اخلدمات اهلاتفية وأرقام هاتفية مفيدة    

اليت تعمـل  (اتف متوفرة يف الفنادق واملطاعم واملقاهي وغرف اهلاتف العمومية خدمات اهل  - ١٠٢
  :والستخدام اهلاتف العمومي، تدخل البطاقة اهلاتفية، ويدخل الرقم، مث تبدأ املكاملة). بالبطاقات
  1010-3204يدخل الرقم مباشرة؛ مثال  :للمكاملات يف سلفادور  
ــات   ــات  للمكاملـ ــني املقاطعـ ــدخل :بـ ــرقم  يـ ــغلة   +  0الـ ــركة املشـ ــز الشـ ــل (رمـ إمرباتـ

(Embratel) :؛ أوي ٢١(Oi) :؛ فيســرب ٣١(Vesper) :ـــة  +  )٢٣ ــز املنطقــ ــاتف؛  + رم ــم اهل رق
  ).هو رمز منطقة برازيليا ٦١هو رمز إمرباتيل و ٢١( 9600-2025-61-21 0مثال 

) + ٢١: إمرباتـل (رمـز الشـركة املشـغلة    +  00يدخل الرقم : للمكاملات املباشرة الدولية  
إلمرباتـل   ٢١( XXXX-26060-1-43-21 00رقـم اهلـاتف؛ مـثال    + رمز املنطقـــة + الرمز القطري 

  .)هو الرقم االبتدائي للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية ٢٦٠٦٠لفيينا و ١للنمسا و ٤٣و
  ).لإمربات( 2111-703-0800يطلب الرقم  :للمكاملات الدولية عن طريق مشغل اهلاتف  
الرمـــز القطـــري ( ٥٥يـــدخل الـــرقم  :للمكاملـــات الدوليـــة مـــن اخلـــارج إىل الربازيـــل   
  .رقم اهلاتف+ رمز املنطقة ) + للربازيل

    
      )٧١رمز املنطقة (أرقام هاتفية مفيدة يف سلفادور     

  3398-9973 / 7825-3116 / 7875-3116 :شرطة الوالية
 190 :الشرطة العسكرية
  6000-3319 :الشرطة االحتادية

 192  :(SAMU)اإلسعاف
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  3117-3000 :(Bahiatursa)ستعالمات السياحةإ
  7155-3322 :خدمات دعم السياحة
 156 :املساعدة يف سلفادور

  8300-3460 :موقف احلافالت
  0100-570-0800 :مكتب الربيد

  مطار ديبوتادو لويس 
 :إدواردو مغلهائيس الدويل

3204-1010  
    

  يد والفاكس واإلنترنتخدمات الرب
. تتوافر خدمات الربيد والفاكس يف مكاتب الربيد ويف معظم الفنادق الكربى  - ١٠٣

مقاهي اإلنترنت يف  وخدمات اإلنترنت متوافرة أيضا يف معظم الفنادق الكربى ويف
خدمات الربيد والفاكس كما تتاح . سلفادور، وخصوصا يف املناطق السياحية الرئيسية

  .يف مركز باهيا للمؤمترات واإلنترنت
    

    ساعات العمل    
تعمل معظـم مكاتـب القطـاع اخلـاص يف سـلفادور مخسـة أيـام يف األسـبوع، مـن السـاعة             - ١٠٤
والســـاعة  ٣٠/٨وتفـــتح املكاتـــب احلكوميـــة عمومـــا بـــني الســـاعة . ٠٠/١٧إىل الســـاعة  ٠٠/٨
إىل السـاعة   ٠٠/٨ن السـاعة  ويعمل العديـد مـن املتـاجر يوميـا مـ     . ، من االثنني إىل اجلمعة٠٠/١٨
، ٠٠/١٦إىل الســاعة  ٠٠/١٠وتفــتح املصــارف مــن االثــنني إىل اجلمعــة، مــن الســاعة    . ٠٠/١٨

وتفــتح مكاتــب الربيــد الرئيســية مــن االثــنني إىل اجلمعــة، مــن الســاعة   . باســتثناء العطــالت الرمسيــة
  .٠٠/١٢عة إىل السا ٠٠/٨، ويومي السبت واألحد، من الساعة ٠٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/٨
    

    األجهزة احلكومية الربازيلية ذات الصلة بالعدالة    
ــة ذات       -١٠٥ يرجــى مالحظــة أن مواقــع اإلنترنــت التاليــة ختــص اهليئــات احلكوميــة الربازيلي

  :الصلة بالعدل
 www.mj.gov.br وزارة العدل

 www.mre.gov.br وزارة الشؤون اخلارجية

 www.stf.gov.br احملكمة العليا الربازيلية

 www.dpf.gov.br الشرطة االحتادية الربازيلية
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 www.mpu.gov.br مكتب النائب العام

 www.coaf.fazenda.gov.br وحدة االستخبارات املالية الربازيلية

 www.sedh.gov.br األمانة الوطنية حلقوق اإلنسان

 www.spmulheres.gov.br األمانة الوطنية للسياسات املتعلقة باملرأة

 www.juventude.gov.br األمانة الوطنية للشباب

 www.senad.gov.br األمانة الوطنية للسياسات املتعلقة باملخدرات
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  املرفق األول
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  املرفق الثاين
    )أ(بالفندقاستمارة احلجز لإلقامة : اجلرمية والعدالة اجلنائية مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع  

Client information  معلومات عن الزبون 
الدكتور/اآلنسات/اآلنسة/السادة/لسيدا االسم اللقب   

Mr./Mrs./Ms./Miss./Dr. First name: Last name:  
Telephone:  Facsimile number:

رقم الفاكس Country code/area code/number  هلاتفا Country code/area code/number
    الرقم/رمز املنطقة/رمز البلد  الرقم/رمز املنطقة/رمز البلد  

Home address:
 عنوان املنـزل

  
  

   
E-mail:
الربيد اإللكتروين

  
  

Nationality:
 اجلنسية

 Country of residence:
بلد اإلقامة   

Booking information  معلومات عن احلجز 
Arrival date: 
 تاريخ الوصول

Check-in-date: 
 تاريخ بدء اإلقامة يف الفندق

Flight number: 
 رقم الرحلة

Departure date: 
 تاريخ الرحيل

Check-out date: 
 تاريخ مغادرة الفندق

Flight number: 
 رقم الرحلة

  
Type of hotel requested (please tick) )الرجاء وضع إشارة(نوع الفندق املطلوب 
Room rates at over US$ 100         Room rates at US$ 70-100    Room rates at US$ 40-70 

دوالر أمريكي ١٠٠غرفة يزيد سعرها على  دوالر أمريكي ١٠٠و٧٠فة يتراوح سعرها بنيغر   دوالرا أمريكيا ٧٠و ٤٠غرفة يتراوح سعرها بني 
Name of hotel requested (if known):   

)إذا كان معروفا(اسم الفندق املطلوب       
Alternative hotel 1:   ١الفندق البديل رقم      
Alternative hotel 2:  ٢الفندق البديل رقم      

  
Room requirements (please tick the appropriate box) )رجاء وضع إشارة يف الصندوق املالئم(نوع الغرفة املطلوبة 
Single room            Double room              Twin bed room         Number of adults   

غرفة مزدوجة غرفة مفردة نيغرفة بسريرين منفصل    عدد البالغني 
Non-smoking              
       غرفة ال يسمح التدخني فيها
Credit card:    Name on card:    

البطاقةعلىسمالا    بطاقة االئتمان     
Number:    Expiry date:    

  تاريخ انتهاء الصالحية    الرقم
Please fax this form to:  Mr. Renato Halfen da Porciúncula  

Telephone: (+55-61) 2025-9600 
Facsimile: (+55-61) 2025-9609 
E-mail: crimecongress2010@mj.gov.br 

يرجى إرسال هذه االستمارة بالفاكس 
:على العنوان التايل  

  
_____________  

───────────────── 
  .http://www.crimecongress2010.com.br حبذ أن حيجز املشاركون باإلنترنت مباشرة كلما تسىن ذلك على املوقعوي. ء االستمارة باألحرف الالتينيةرجى ملي    )أ(   


