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 اجتماع غريب آسيا اإلقليمي التحضريي
 ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 ٢٠١٤فرباير / شباط٥-٣الدوحة، 

     
 رة إعالمية للمشاركنيمذكّ    

   
    املوعد واملكان - ١ 

 ملنـع   سُيعقد اجتماع غريب آسيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الثالـث عـشر              -١
وسـوف يكـون مكـان      . ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ٥ إىل   ٣اجلرمية والعدالة اجلنائية يف الدوحة مـن        

الربيــدي العنــوان و. انعقــاده منتجــع قريــة الــشرق الــذي تــديره شــركة ريتــز كــارلتون للفنــادق 
رقـم اهلـاتف هـو      و. ، رأس أبـو عبـود، الدوحـة، قطـر         ٢٦٦٦٢. ب. هـو ص  ملكان االجتمـاع    

  .٠٠٩٧٤ ٤٤٢٥ ٦٦٦٠رقم الفاكس هو  و٠٠٩٧٤ ٤٤٢٥ ٦٦٦٦
    

    اللغات الرمسية  - ٢  
  . سُتسيَّر أعمال االجتماع باللغتني العربية واإلنكليزية  -٢
    

    التسجيل  - ٣  
ــاء            -٣ ــات أثن ــع األوق ــها يف مجي ــه محل ــي ل ــف ينبغ ــارة تعري ــشارك ش ــصدر لكــل م ســوف ت

 / شـباط  ٣ح بابـه يـوم      وسـُيفت موجـودا يف مكـان االجتمـاع        وسيكون مكتب التـسجيل     . االجتماع
 مـن   ا يوميـ  االجتمـاع عقد جلـسات    ُت وسـ  .٠٠/١٠إىل الـساعة     ٠٠/٠٨ من الـساعة     ٢٠١٤فرباير  

  .٠٠/١٨ساعة  مساء إىل ال٠٠/١٥، ومن الساعة ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠الساعة 
    



 

2 V.13-87940 

 

A/CONF.222/RPM.2/INF/1

    الوثائق  - ٤  
  ة ميكــن تنـــزيل الوثــائق مــن موقــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــ            -٤

2014RPM/meetings-preparatory-congress-crime/en/unodc/org.unodc.www-( إلنترنتاعلى  

html.asia-western( .    ُالوثـائق إىل الدوحـة     مـن    حضروا معهم نـسخاً   وُيرجى من املشاركني أن ي .
  .ولن ُيتاح خالل االجتماع إال عدد حمدود من النسخ

    
    مة خالل االجتماعدَّمات املقاخلد  - ٥  

 الفنيــة اترات واجلرميــة هــو املــسؤول عــن اخلــدمدِّمكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــ  -٥
  .اخلاصة باالجتماع

  .حكومة قطر وتستضيف االجتماع  -٦
    

    احلجز بالفنادق  - ٦  
وُيوصـــَى . بترتيبـــات إقامتـــهم بأنفـــسهم ا يقومـــوعلـــى املـــشاركني يف االجتمـــاع أن     -٧

  :، وهوعقد فيه االجتماعيف الفندق الذي سُيبأن حيجزوا املشاركون 
  (Sharq Village and Spa)منتجع قرية الشرق   :الفندق 
  ٠٠٩٧٤ ٤٤٢٥ ٦٦٦٦  :اهلاتف 
  ٠٠٩٧٤ ٤٤٢٥ ٦٦٦٠   :الفاكس 
  com.ritzcarlton@leads.dohsq.rc  :الربيد اإللكتروين  
ــاً ٢٢٠  :السعر   ــ( دوالراً تقريبــ ــدة بــ ــات املتحــ ــة ل )دوالرات الواليــ لغرفــ

  فردةامللغرفة ل دوالراً تقريباً ٢٤٩وزدوجة؛ امل
    

    وسائط النقل  - ٧  
بترتيبــات نقلــهم مــن املطــار وإليــه عنــد الوصــول   بأنفــسهم ا يقومــوكني أن علــى املــشار  -٨

  .بني الفندق واملطارر فندق منتجع قرية الشرق، عند الطلب، خدمات النقل وسيوفِّ. واملغادرة
ــة النقــل مــن املطــار      -٩ ــغ تكلف ــةقتبل ــسيارات األجــرة أو   ات دوالر١٠ راب   دوالرا٣٦ًب

  .بسيارات الليموزين
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    شروط الدخول إىل البلد   - ٨  
وللحصول على معلومـات عـن      . جوازات سفر صاحلة  املندوبني   ب أن تكون حبوزة   جي  -١٠

 إلنترنـت ااخلارجيـة علـى   وزارة شروط مـنح تأشـريات الـدخول إىل قطـر، ُيرجـى زيـارة موقـع              
)aspx.default/Pages/ar/qa.gov.mofa://http .(احلــــصول علــــى تأشــــرية الــــدخول وإذا كــــان 

علــى  (Lyes Boucherit)د يف االتــصال بالــسيد إليــاس بوشــريط  ُيرجــى عــدم التــردّ ف، ضــرورياً
  .qa.gov.moi@lboucherit :عنوان الربيد اإللكتروين التايل

    
    لّصرفا  - ٩  

: مثبـت علـى القيمـة التاليـة       مقابل الـدوالر    ، وسعر صرف الريال     ملة قطر هي الريال   ُع  -١١
 ٥٠٠ن فئـة    وتوجد أوراق نقدية مـ    .  درهم ١٠٠ويعادل الريال   .  ريال ٣,٦٤= واحد  دوالر  
 وتوجـد نقـود معدنيـة مـن فئـة           .واحـد  رياالت وريال    ٥ و ١٠ ريال و  ٥٠و ريال   ١٠٠ريال و 
 تداوهلا على نطاق واسـع مقـصور علـى        نَّ لك ، دراهم ودرهم واحد   ٥ و ١٠ و  درمهاً ٢٥ و ٥٠

 ا الفئــات األصــغر بقيــة الفئــات أوقــف يف الــسبعينات، أمَّــ  ســّك، ألنَّ درمهــا٢٥ً و٥٠الفئــتني 
  .يصبح معدوماًتداوهلا فيكاد 
ة حمـالت كـربى أخـرى التعامـل       ، تقبل كربى الفنادق واملطاعم واملتاجر وعـدَّ       وعموماً  -١٢

ــزا وماســـتركارد وأمرييكـــان إكـــسرب (ببطاقـــات االئتمـــان الرئيـــسية   ) س وداينـــرز كلـــوبيفيـ
ألوراق وميكن صـرف الـشيكات الـسياحية وا       . رة بالعمالت الرئيسية  والشيكات السياحية احملرَّ  

النقدية من مجيع العمالت الرئيسية يف املـصارف التجاريـة كافـة ويف معظـم الفنـادق ومكاتـب                   
  .ر خدمات الصرف اآليل لألموالوفَّكما تت. الصرافة

    
    املناخ  - ١٠  

 إىل   مئويـةً   درجـةً  ٢٢فربايـر بدرجـة حـرارة يوميـة عاليـة ترتفـع مـن               /ز شهر شباط  يَّيتم  -١٣
ــةً درجــة٢٥ً ــى مــدى  مئوي ــشهر، و عل ــةً درجــة٢٨ًتتجــاوز ال  ال ــن    أو  مئوي ــل م   هتــبط إىل أق
  .م واحد فقط من بني كل عشرة أياميف يو إالَّ  مئويةً درجة١٩ً
    

    موظف االتصال - ١١ 
مكتـب األمـم    ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن االجتماع وبرناجمه من أمانـة               -١٤

  ).org.unodc@mcgregor.maureen : الربيد اإللكتروينعنوان(رات واجلرمية دِّاملتحدة املعين باملخ
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    الصحة - ١٢ 
ة يف بلـداهنم للحـصول       املختصَّ السلطاتُينصح املشاركون باستشارة وكالء السفر أو         -١٥

  .بات الصحيةعلومات عن املتطلّأحدث املعلى 
 


