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  املؤمتر العام  
  الدورة اخلامسة عشرة

       ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦-٢ليما، 
  *معلومات للمشاركني    

    
  احملتويات

 الصفحة  

  ٣..................................................................هاومكان انعقادالدورة موعد  -أوال  
  ٣.................................................................د القطاعاتالفريق العامل املتعّد -ثانيا  
  ٤................................................................حفل االفتتاح وترتيبات اجللوس -ثالثا  
  ٤..................................................عمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترحجدول األ -رابعا  

  ٥...........................................................................املشاركة والتكاليف -خامسا  
  ٦........................................................................................األمانة -سادسا  

  ٦................................................................................وثائق التفويض -سابعا  
  ٧..................................................................... املشاركنيةالتسجيل وقائم -ثامنا  
  ١٠...............................................................................اللغات والوثائق -تاسعا  

                                                           
ويف حني ُبذلت أقصى اجلهود . حتتوي هذه الوثيقة على معلومات عن املؤمتر العام كانت متاحة وقت طباعتها  *  

 أمانة اليونيدو ال ميكنها أن تقبل املسؤولية عن األخطاء الواردة مة، فإنَّلومات املقدَّد من دقّة املعاملمكنة للتأكّ
لذا يرجى من املندوبني التكّرم بإحضار . ولدواعي التوفري، سوف ُتطَبع كميات حمدودة من وثائق الدورة. فيها

 .نسخهم من هذه الوثيقة وغريها من وثائق املؤمتر إىل الدورة
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    هاومكان انعقادالدورة موعد   -أوال  
ــام  موعـــد"، املعنـــون ١٣-م/٤٠-ص ت مره لـــس يف مقـــرَّاجملر قـــرَّ  -١ دورة املـــؤمتر العـ

م مــن حكومــة بــريو الستــضافة دورة   العــرض املقــدَّقبــول، "اخلامــسة عــشرة ومكــان انعقادهــا 
  .يف ليمااخلامسة عشرة العام ملؤمتر ا
   إىل ٢اخلامــسة عــشرة مــن   ملــؤمتر العــام  ار، ســوف تعقــد دورة   بــذلك املقــرَّ وعمــالً  -٢
ويـستني ليمـا    ومركز مـؤمترات    وسوف جيتمع املؤمتر يف فندق      . ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٦

 Westin Lima Hotel and Convention Center, Las Begonias, 450 San: علـى العنـوان التـايل   

Isidro, Lima, Peru .    ويـستني ليمـا علـى    مـؤمترات  ومركـز  فنـدق  لطوابـق  وسـوف يتـاح خمطـط
 .)www.unido.org/gc15 (املوقع الشبكي لليونيدو

    
    د القطاعاتالفريق العامل املتعّد  -ثانيا  

ــةُ عيَّ  -٣ ــاً املــضيفةُنــت احلكوم ــسيدة  متعــّدالً عــام فريق غالديــس  د القطاعــات، برئاســة ال
  :، ويتألف منوزيرة اإلنتاج، و تشان خانيتريفين

  و تشان خانيوزيرة اإلنتاج، معايل السيدة غالديس تريفين   
  ي وزيرة اخلارجية، معايل السيدة إيدا ريباس فرانتشين   
  ا سيّرياسوزير الداخلية، معايل السيد ويلفريدو بيدرا   
  الصحة، معايل السيدة ميدوري دي آبيش روسبيليوسيوزيرة    
  وزير االقتصاد واملالية، معايل السيد لويس ميغيل كاستّيا روبيو   
  سألباري-يدة ماغايل سيلبا بيالرديوزيرة التجارة اخلارجية والسياحة، معايل الس   
  سيل السيد كارلوس باريديس رودريغوزير النقل واالتصاالت، معا   
  كالديرون غاّيو-سقافة، معايل السيدة ديانا ألبارثوزيرة ال   
  املشرفة الوطنية على إدارة اجلمارك والضرائب، معايل السيدة تانيا كويسبه مانسّيا   

  
ــدورة        -٤ ــة ل ــب التنظيمي ــع اجلوان ــسيق مجي ــسؤولية عــن تن ــاج امل ــوىل وزارة اإلنت ــؤمتر وتت امل

توجيـه االستفـسارات    ملؤمتر العـام، يرجـى      وللحصول على املعلومـات املتعلقـة بـا       . اخلامسة عشرة 
 .سـاعة  ٢٤الـرد يف غـضون      إليكم  ، وسيصل   unidogc@produccion.gob.pe: الربيد اإللكتروين ب

  :يرجى االتصال باملسؤولة
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  Ms. Odette Herbozo 
  Ministry of Production of Peru 
  Calle Uno Oeste No. 60, Lima 27 Peru 
  Telephone: +51-1-616-22-05 
  E-mail: unidogc@produccion.gob.pe     

     االفتتاح وترتيبات اجللوسحفل  -ثالثا  
ة قاعــ، يف ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٢ُيقــام حفــل االفتتــاح يــوم االثــنني  وف ســ  -٥

Limatambo Room)   مـن  بدءاً  ويستني ليما ،    ومركز مؤمترات   يف فندق   ) قاعة اجللسات العامة
يكونـوا   رجى من املنـدوبني أن وُي.  متاًما٥٠/٩وسوف ُيفَتتح املؤمتر الساعة  . ٠٠/١٠الساعة  

  .٤٥/٩يف مقاعدهم الساعة جالسني 
وقـد اخـتري    .  بلـداهنا  وسوف جتلس الوفود حسب الترتيب األجبدي اإلنكليـزي ألمسـاء           -٦

جيلس وفد هذه الدولة العـضو يف أقـصى الـيمني مـن الـصف               سوف   ولذا   ،اسم األردن بالقرعة  
وسـوف ُيحـَتفَظ بالترتيـب ذاتـه يف         . ةاألمامي يف قاعة اجللسات العامة بالنسبة للناظر من املنصّ        

  .اجتماعات اللجنة الرئيسية
اثنـان إىل الطاولـة واثنـان يف الـصف          : وسوف ُيخصَّص لكل وفد حكومي أربعة مقاعد        - ٧

  .موسوف تتاح للمشاركني اآلخرين يف دورة املؤمتر مقاعد حمددة خصيصا هل. وراءمها
ويرجى من املشاركني إقفال هواتفهم احملمولة أو وضعها يف احلالة الـصامتة طـوال                -٨

  .مجيع اجللساتاملداوالت يف انعقاد 
    

    يم األعمال املقترحت وتنظجدول األعمال املؤقَّ  -رابعا  
، الـيت   GC.15/1ت للـدورة اخلامـسة عـشرة للمـؤمتر يف الوثيقـة             يرد جدول األعمال املؤقَّ     -٩

وهاتــان الوثيقتــان ). GC.15/1/Add.1(ت املــشروح دول األعمــال املؤقَّــجبــ مقترنــةًينبغــي أن تقــرأ 
ــست     ــة الـــ ــات الرمسيـــ ــان باللغـــ ــدى امتاحتـــ ــع   لـــ ــى املوقـــ ــدو علـــ ــشبكي ليونيـــ ــايلالـــ  :التـــ

)www.unido.org/gc15 .(تــرد يف الوثيقــة وســوف GC.15/INF/3
ائمــةٌ مؤقتــة بالوثــائق الــيت ق )١(

  .ت من أجل املؤمتردَّأُِع
ونظــراً ملــا تكتــسيه املــسائل الــيت ســينظر فيهــا املــؤمتر يف هــذه الــدورة مــن أمهيــة بالغــة،   -١٠
مـستوى  أرفـع   احلكومـات علـى   مثَّلَُت أن ا جدُيسَتحَسُنرات هامة، قّرمضرورة التوّصل إىل    لو

  .سياسي ممكن
                                                           

  . قبيل انعقاد املؤمترسوف تصدر  )1(  
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، ت من جـدول األعمـال املؤقَّـ       ٩ يف إطار البند     ،ُيعقَد منتدى للتنمية الصناعية   سوف  و  -١١
، مـــن قبيـــل حلقـــات النقـــاش التفاعليـــة،  اهلامـــة مـــن األحـــداثوســـوف يـــشتمل علـــى عـــدد

حنـو عقـد    : "يت سوف تدرس مواضيع مرتبطة باملوضوع العـام للـدورة         واملناقشات األقاليمية، ال  
وجيـري اآلن إعـداد   ". شراكات مـن أجـل ثـورة صـناعية جديـدة لتحقيـق منـو شـامل ومـستدام               

تـاح   وسـوف تُ   ؛)GC.15/4 ( األحداث املزمع إقامتها   عنوثيقة حتتوي على مزيد من املعلومات       
ــة  ــع  الوثيق ــشبكي علــى املوق ــايلال ــى   ). www.unido.org/gc15: (الت ــضا احلــصول عل وميكــن أي

، مـديرة أمانـة أجهـزة تقريـر         (Fatou Haidara) هيـدارا معلومات إضافية باالتصال بالسيدة فاتو      
ملـؤمتر العـام اخلامـسة    االسياسات، فرع الدعوة والعالقات اخلارجيـة، واألمينـة التنفيذيـة لـدورة           

أو الربيــد +) ٤٣ ١ (٢٦٠٢٦ ٥٢٣٢، مكتــب نائــب املــدير العــام، اليونيــدو، اهلــاتف  عــشرة
  .f.haidara@unido.orgاإللكتروين 

وسـوف تقـدَّم تفاصـيل هـذه        .  من األحداث اجلانبيـة    وخالل املؤمتر، سوف ينظَّم عددٌ      -١٢
  ).www.unido.org/gc15: (التايلالشبكي  املوقعاصة على  وغريها من األحداث اخلاألحداث

    
    املشاركة والتكاليف  -خامسا  

 يف  جيـوز للشخـصيات التاليـة املـشاركة        )٢(وفقا للنظام الداخلي للمؤمتر العام لليونيدو،       -١٣
  :أعمال املؤمتر

  ليونيدو؛و الدول األعضاء يف اممثِّل  )أ(   
و الدول غري األعضاء يف اليونيدو األعـضاء يف         ممثِّلاليونيدو، و املراقبني يف   و  ممثِّل  )ب(   

ــ و، مــن وكاالهتــا املتخصــصة أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  األمــم املتحــدة أو يف أيٍّ و ممثِّل
  الدول اليت تتمتع مبركز مراقب يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

  و األمم املتحدة وأجهزة األمم املتحدة؛لممثِّ  )ج(   
  و الوكاالت املتخصصة والوكاالت ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة؛ممثِّل  )د(   
و املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة الـيت أبرمـت اليونيـدو               ممثِّل  )هـ(   

  معها اتفاق عالقات؛
   املركز االستشاري لدى اليونيدو؛و املنظمات غري احلكومية ذاتممثِّل  )و(   

                                                           
  النص الكامل للنظام الداخلي متاح على موقع اليونيدو الشبكي  )2(  

)http://www.unido.org/who-we-are/structure/pmo/gc/rules-of-procedure.html.(  
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علـى أسـاس دائـم       ةاملـسّما  من املنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى          و أيٍّ ممثِّل  )ز(   
   من نظامه الداخلي؛٧٩اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة مبوجب املادة لدى 

مل ُتـذكَر يف     مـن الدسـتور، والـيت        ١-٤ة وفقـا للمـادة      و املنظمـات املـدعوّ    ممثِّل  )ح(   
  .من هذه الفقرةسابق أي جزء 

ــة احلكومـــات   -١٤ ــة واملنظمـــات غـــري  واملنظمـــات احلكوميـــةواجلهـــات املراقبـ  الدوليـ
  .مسؤولة عن تكاليف مشاركة مندوبيهااحلكومية، املشاركة يف الدورة، 

    
    األمانة  -سادسا  

 هيــدارايدة فــاتو األمينــة التنفيذيــة للــدورة اخلامــسة عــشرة للمــؤمتر العــام هــي الــس          -١٥
(Fatou Haidara) . ٤٣ ١ ٢٦٠٢٦-٣٧٠٨(وميكـــن االتـــصال باألمينـــة التنفيذيـــة باهلـــاتف +

ــاكس )٢٦٠٢٦-٥٢٣٢ أو ــروين  +)٤٣ ١ ٢٦٠٢٦ ٦٨٧٤(، أو الفــــ ــد اإللكتــــ  أو الربيــــ
)pmo@unido.org(،أو بالكتابة إىل العنوان التايل :  

  Executive Secretary of the Conference 
  Policymaking Organs Secretariat 
  UNIDO 
  Vienna International Centre 
  P.O. Box 300 
  A-1400 Vienna 
  Austria     

    وثائق التفويض  -سابعا  
ة عـاد (ني  مثِّل من النظام الداخلي للمؤمتر العام، ُتقدَّم وثائق تفويض امل         ٢٧ باملادة   عمالً  -١٦

. إىل املــدير العــام، قبــل موعــد افتتــاح الــدورة مبــا ال يقــل عــن أســبوع إن أمكــن ) رئــيس الوفــد
ا عــن رئــيس الدولــة أو رئــيس احلكومــة أو وزيــر ني إمَّــمــثِّلوجيــب أن تــصدر وثــائق تفــويض امل

  .اخلارجية يف الدولة العضو املعنية
 وثائق تفويضٍ خاصٍة إذا كـان       إىل أيِّ  ممثِّالً الدائم لدى ملنظمة املعيَّن      مثِّلوال حيتاج امل    -١٧

ض بتمثيـل حكومـة بلـده يف دورات املـؤمتر            أنه مفوَّ  من قبلُ خطاب اعتماده لدى املنظمة حيدد      
 هلـا   ممـثِّالً ض تلـك احلكومـة شخـصا آخـر          دون أن تفـوِّ   أنه حيول   العام، على أالّ ُيفَهَم من ذلك       
  .بواسطة وثائق تفويض خاصة

وثــائق التفــويض بالربيــد  مــصّورة باملــسح الــضوئي عــن  ة سبقمــوميكــن إرســال نــسخ    -١٨
 على أن ُتقدَّم النـسخ األصـلية يف         ،)pmo-registration@unido.org(اإللكتروين إىل أمانة املؤمتر     
  .أقرب وقت ممكن بعد ذلك
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 هلـم تقـدمي وثـائق تفويـضهم األصـلية قبـل افتتـاح        ني الـذين مل يتـسنَّ  مـثِّل وُيرجى مـن امل     -١٩
ويـستني  ومركـز مـؤمترات     املؤمتر إيداعها لـدى مكتـب التـسجيل يف الطـابق الثالـث مـن فنـدق                  

وتـذكَّر الوفـود    . يف أول يوم مـن انعقـاد املـؤمتر        )  أدناه ٢٥انظر ساعات الدوام يف الفقرة      (ليما  
  .ل كثريا عمل جلنة وثائق التفويض تقدمي وثائق التفويض يف أوانه سوف يسهِّبأنَّ
    

    التسجيل وقائمة املشاركني  -ثامنا  
 مثِّـل  من النظام الداخلي للمؤمتر العام على أن متثَّـل كـل دولـة عـضو مب          ٢٦تنّص املادة     -٢٠

ــاوبني ومستــشارين وخــرباء    ويكــون لكــل وفــد  . واحــد أو أكثــر، وجيــوز هلــم أن يــستعينوا مبن
  . على تعليمات رئيس الوفدل وفده بناًء مستشار أو خبري أن ميثِّ مناوب أووجيوز أليِّ. رئيس
لـدول  ا فيمـا خيـصُّ  أما .  الذين أُبِلَغت أمانة املؤمتر بأمسائهم نيولن يسجَّل سوى املندوب     -٢١

بأمسـاء رئـيس الوفـد      كتابـةً   أن ُتبلَّـغَ    ترجـو    األمانة   فإنَّملراقبني الدائمني،   ااألعضاء يف اليونيدو و   
مــن البعثــة الدائمــة أو مــن وزارة    صــادرة اء الوفــد، يف شــكل مــذكرة شــفوية    وســائر أعــض 

أمسـاء رئـيس    عـن   بـالغ   اإلالكيانـات األخـرى، فـيمكن أيـضا         مجيـع    فيما خيـصُّ  أما  و. اخلارجية
ومـن أجـل تـسهيل إجـراءات التـسجيل وإصـدار          . الوفد وسائر أعـضاء الوفـد يف شـكل رسـالة          

ات الــشفوية والرســائل يف مرفــق برســالة إلكترونيــة إىل  وجَّــه املــذكربطاقــات دخــول املــؤمتر، ُت
وعالوة على ذلـك، ُيرجـى تقـدمي عنـوان          . pmo-registration@unido.orgالعنوان التايل حصرا    

آليـاً  جيل  نظـام التـس   ه  يوجِّـ وسوف  . كل عضو يف الوفد لالتصال به     اخلاص ب اإللكتروين   الربيد
لــه هويــة شخــصية د، تطلــب إىل املنــدوب أن حيمِّــل صــورة رســالة إلكترونيــة إىل العنــوان احملــدَّ

التبليغـــات ل رَســـومـــن الـــضروري أن ُت).  ميغابايـــت٢يتجـــاوز  حبجـــم ال ("jpeg."بـــصيغة 
  :األصلية أيضا إىل األمانة على العنوان التايل

  Policymaking Organs Secretariat 
  Room D2209 
  UNIDO 
  Vienna International Centre 
  P.O. Box 300 
  1400 Vienna 
  Austria 

    سبقالتسجيل امل    
ــرة عــدد املــشاركني املتوقّــ    -٢٢ ــشجَّع نظــرا لكث ــدوبون علــى التــسجيل  ع حــضورهم، ُي  املن
ثـاء   مفتوحا حىت هناية الدوام من يـوم الثال        سبقويظل التسجيل امل  .  يف أقرب وقت ممكن    سبقامل

نــوفمرب  / تــشرين الثــاين  ٢٧ األربعــاء   يــوم واعتبــارا مــن  . ٢٠١٣نــوفمرب  / تــشرين الثــاين ٢٦
بـاع اإلجـراء    إذ جيـب علـيهم اتّ     . ، لن يكون بوسع املـشاركني حتميـل الـصور بأنفـسهم           ٢٠١٣
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لتقــاط صــورة فوتوغرافيــة هلــم واستــصدار بطاقــات دخــول املــؤمتر فــور   احلــضور الالعــادي يف 
  . ليماويستني ركز مؤمتراتوموصوهلم إىل فندق 

ا لــدخول مــسبقاســتالم بطاقــات مطبوعــة ميكنــهم ، اًمــسبقأنفــسهم ذين يــسّجلون لــاو  -٢٣
 ، فيينـا، النمـسا، لغايـة      ١املؤمتر من مكتب تصاريح الدخول يف مركز فيينا الدويل، البوابة رقم            

 ملكتـب   وسـاعات الـدوام   . ٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢ يوم اجلمعـة      من ٠٠/١٦الساعة  
. ثـنني وحـىت اجلمعـة     ، مـن اال   ٠٠/١٦ إىل   ٠٠/٠٨تصاريح الدخول يف مركز فيينا الدويل من        

وإذا مــا رغبــت الوفــود يف إرســال شــخص ال حيمــل بطاقــة لــدخول املــؤمتر مــن أجــل اســتالم     
الربيـد  عنـوان   بطاقات دخول املـؤمتر، فينبغـي هلـا أن توّجـه مـذكرة شـفوية هبـذا اخلـصوص إىل                     

 عــن مــذكرة ويــرد يف املرفــق الثــاين منــوذج. pmo-registration@unido.org: تــايلاإللكتــروين ال
  . يف وقت مبكر بطاقات دخول املؤمترُيطلب فيها تسليمشفوية 
ويذكَُّر املشاركون من حاملي بطاقات دخول مركز فيينا الدويل بعـدم صـالحية هـذه                 -٢٤

 ولـذا ُيرجـى منـهم أيـضا         ،البطاقات للدخول إىل الدورة اخلامسة عـشرة للمـؤمتر العـام يف ليمـا             
غري أنه لن ُيطلَـب إىل      . التسجيل للحصول على بطاقات دخول املؤمتر املذكورة يف هذا القسم         

 مــؤمترات ســابقة وااملــشاركني مــن حــاملي بطاقــات دخــول مركــز فيينــا الــدويل أو ممَّــن حــضر 
  .سبقن حيّملوا صورة فوتوغرافية جديدة عند استخدام مرافق التسجيل امللليونيدو أ

    
    التسجيل يف مكان انعقاد املؤمتر    

تـشرين   ٢٨ ليما يوم اخلمـيس  ويستني مركز مؤمتراتوسوف يبدأ التسجيل يف فندق    -٢٥
وف ، سـ ٢٠١٣نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٩؛ ويف ذلك اليوم ويوم اجلمعة    ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

 ٣٠يـومي الـسبت     يف   و ؛٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٠ التسجيل أبوابه من الساعة      يفتح مكتبُ 
. ٠٠/١٩ إىل الـساعة     ٠٠/٠٨ديـسمرب مـن الـساعة       / كـانون األول   ١نوفمرب واألحد   /تشرين الثاين 

 والـساعة   ٠٠/٠٨ الـساعة    بنيسوف يكون املكتب مفتوحاً     ديسمرب  / كانون األول  ٥ إىل   ٢من  و
مفتوحــا مــن الــساعة   يكــون املكتــب  فــسوف  ،ديــسمرب/ كــانون األول٦أمــا يف و. ٠٠/١٩
ع حــضورهم، ُيــشجَّع ونظــراً لكثــرة عــدد املــشاركني املتوقّــ.  وحــىت انتــهاء أعمــال الــدورة٠٠/٠٨

  .املندوبون الذين يصلون قبل افتتاح الدورة على التسجيل يف أقرب وقت ممكن
ــشدَّدة، ُيرجــى     -٢٦ ــة امل ــات األمني ــن ويف إطــار الترتيب ــربِزوا   م ــشاركني أن ُي ــع امل ــد مجي  عن

ــدوبون،      ــة الــيت تــشري إىل أهنــم من ــدعوة أو اخلطابــات الرمسي جــوازات مــع املــدخل بطاقــات ال
ــائق   ــة الــيت حتمــل صــورهم الفوتوغرافيــة، وذلــك قبــل    اهلويــة ســفرهم أو ســواها مــن وث الرمسي
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ــاهلم ــدق   انتق ــسجيل يف فن ــع الت ــؤمترات   إىل موق ــز م ــستنيومرك ــا وي ــن أ ليم ــسجيل  م جــل الت
ــدخول إىل   وا ــاهتم اخلاصــة بال ــه هــذه مكــان حلــصول علــى بطاق ــؤمتر يف دورت وجيــب محــل  . امل

ســوف و. بطاقــات الــدخول دائمــا وبــشكل ظــاهر يف مركــز املــؤمترات خــالل انعقــاد الــدورة   
  .إلكترونياً عند مدخل مركز املؤمتراتوحمفظاهتم  مجيع األشخاص وحقائبهم شُيفتَّ
    

    ول أو احلكوماتتسجيل رؤساء الد    
ا بغيـة  مـسبق م الوفود أمساء رؤساء دوهلا أو حكوماهتـا إىل األمانـة     ة بأن تقدِّ  ُيوصى بشدَّ   -٢٧

.  ممكـن   والتقليل مـن اإلزعـاج إىل أدىن حـدّ         ،التعجيل بإعداد بطاقات دخول كبار الشخصيات     
ب ل بـذلك يف مكتـ   شـخص خمـوَّ  يِّألتكون بطاقـات الـدخول تلـك جـاهزة لتـسليمها         وف  وس

أو يف موقــع التــسجيل الكــائن يف ) ٢٣ انظــر الفقــرة(مركــز فيينــا الــدويل تــصاريح الــدخول يف 
وُتوجَّــه االستفــسارات املتعلقــة ببطاقــات دخــول كبــار  . ويــستني ليمــاومركــز مــؤمترات فنــدق 

  .protocol@unido.org: الشخصيات عن طريق الربيد اإللكتروين إىل العنوان التايل
    

    فيني واإلعالمينياتسجيل الصح    
  . اإلعالمية للصحافةصة لإلحاطات عن املواعيد املخصَّاًمسبق ُيعلَُنسوف   -٢٨
ــسارات الـــــصح     -٢٩ ــه االستفـــ ــي توجيـــ ــل إفـــــستافييف  اوينبغـــ ــسيد ميخائيـــ  فية إىل الـــ

(Mikhail Evstafyev)   اتفاهلــــــنيــــــدو، ، فريــــــق الــــــدعوة والعالقــــــات اخلارجيــــــة يف اليو 
وخــــــالل . m.evstafyev@unido.org: ، الربيــــــد اإللكتــــــروين)+٤٣ ٦٩٩( ١٤٥٩ ٧٣٢٩
ومركــز يف فنــدق " يفامكتــب االعتمــاد الــصح"ينبغــي توجيــه تلــك االستفــسارات إىل  املــؤمتر،

  .ويستني ليمامؤمترات 
    

    قائمة املشاركني    
 ُتــنقَّح يف موعــد تــاح يف اليــوم األول مــن املــؤمتر قائمــة مؤقتــة باملــشاركني، مثَّ ُت وفســ  -٣٠

قبــل فتــرة وألقــاهبم وُيرجــى مــن احلكومــات واملنظمــات تقــدمي أمســاء أعــضاء وفودهــا   . الحــق
  .مناسبة من انعقاد املؤمتر

 بـأيِّ ملـؤمتر   مـوظفي موقـع التـسجيل، أو أمانـة ا         كتابةً  وُيرجى من الوفود أيضا أن ُتبِلغَ         -٣١
علـى سـجالت    احلفـاظ   تـة، بغيـة     تغيريات الحقة يف املعلومات الواردة يف قائمة املشاركني املؤقَّ        

  .النهائية حمدَّثة ودقيقةاملشاركني قائمة 
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    اللغات والوثائق  -تاسعا  
اإلسـبانية واإلنكليزيـة    : اللغات الرمسية للمؤمتر هي لغات األمم املتحدة الرمسيـة الـست            -٣٢
ــة والفرنــسية والرو ــة اخلمــس   . ســية والــصينية والعربي ــا إىل اللغــات الرمسي ــرَجُم فوري وســوف تت

تـاح  وسـوف تُ  .  من لغات املؤمتر الرمسية أثناء اجللسات العامة       األخرى الكلماُت اليت ُتلقى بأيٍّ    
  .وثائق املؤمتر الرمسية جبميع اللغات الرمسية الست

تـاح فيـه إمكانيـة االسـتماع إىل          املـؤمترات تُ   وكل مقعد يف قاعات االجتماعات مبركـز        -٣٣
ويرجــى مــن املــشاركني عــدم  . اعــةيــزوَّد جبهــاز اســتقبال حممــول ومسّ وف الترمجــة الفوريــة ســ

إخــراج تلــك األجهــزة مــن قاعــات االجتماعــات لكــي يتــسىن فحــصها دوريــا وإعــادة شــحن    
  . كان ذلك ضرورياًبطارياهتا، إذا

لوثــائق لتــسهيل النظــر يف بعــض املــسائل املدرجــة يف   وقــد أعــدَّت األمانــة عــددا مــن ا   -٣٤
 وقـع الـشبكي للمـؤمتر   امل الوثـائق مـن   تلـك زيـل    وميكـن تـن   . جدول األعمال املؤقت هلذه الدورة    

)www.unido.org/gc15 .(ســوف تــرد يف الوثيقــة ، ٩حــسبما ذُكــر يف الفقــرة وGC.15/INF/3 
  .ت من أجل املؤمترتة بالوثائق اليت أُعدَّؤقَّائمةٌ مق

 مـن اآلثـار   ويف إطار سعي األمانة إىل خفض النفقـات ودعـم اجلهـود الراميـة إىل احلـدّ           -٣٥
البيئية من خالل رقمنة مواد املؤمتر ومنـشوراته، سـوف ُتتـاح وثـائق مـا قبـل الـدورة يف مكـان                       

فد جمموعة كاملة واحـدة فقـط مـن الوثـائق           وسوف يتلقّى كل و   . انعقاد املؤمتر بأعداد حمدودة   
ــة  ــيت خيتارهــا ) أو اللغــات(يف اللغ ــذا. ال ــدوبني، ُيرجــى مــن  ول ــدورة حــِضرُي أن املن وا إىل ال
  . من وثائق ما قبل الدورةنسخهم

 وكفاءة، سوف توزَُّع    أكثر استدامةً بطريقة  وحرصا على ضمان استخدام املوارد        -٣٦
 الناقــل التسلــسلي -مــات مــن نــوع إصــبع الــذاكرة معلوعلــى املــشاركني وســائط ختــزين 

يف وذلـك   حتتوي على وثائق ما قبـل الـدورة واملنـشورات املتـصلة بـاملؤمتر                -) USB( العام
  .مكتب التسجيل أثناء إصدار بطاقاهتم اخلاصة بدخول املؤمتر

 يف الطـابق الثالـث، عـرب قاعـة اجللـسات            توزيع الوثائق الرئيسي  مكتب  كون  يوسوف    -٣٧
ــائق     وف وســ. عامــةال ــه الوث ــائق توضــع في خيــصَّص لكــل وفــد صــندوق يف مكتــب توزيــع الوث

كون املكتب مفتوحا يف كل يوم مـن أيـام الـدورة اعتبـارا مـن                يوف  وس. الصادرة أثناء الدورة  
  .، وُيغلَق بعد نصف ساعة من انتهاء آخر جلسة يومية٣٠/٨الساعة 
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ائق الصادرة أثناء الـدورة، ُيرجـى مـن كـل            من الوث   املضبوطة ولكي حتدَّد االحتياجات    -٣٨
وفد أن يبلِّغ العاملني يف مكتب توزيـع الوثـائق باحتياجاتـه، مبيِّنـا عـدد النـسخ مـن كـل وثيقـة                        

وينبغــي أن يكــون عــدد . حيتاجهــا واللغــة أو اللغــات الــيت يــود تــسلُّم الوثــائق هبــا أثنــاء الــدورة 
  .ر طلب نسخ إضافيةلتعذُّلك وذكل االحتياجات، لتلبية النسخ املطلوبة كافيا 

الرمسيــة، املــؤمتر الربيــد ُتــستخدم حــصرا لتوزيــع وثــائق     ُعلــب  وُتــذكَّر الوفــود بــأنَّ    -٣٩
قدَّم إىل األمـني التنفيـذي،   وجيب أن ُت.  أوراق أو وثائق أخرى جيوز استخدامها لتعميم أيِّ    وال

ة مـواد أخـرى باسـتثناء       أيَّـ من خالل مكتب توزيع الوثائق، طلبات توزيع الدعوات الرمسيـة أو            
  .الوثائق التشريعية

    
    يومية املؤمتر    

تـاح  ُتوسـوف   املـؤمتر باللغـات اإلسـبانية واإلنكليزيـة والفرنـسية،         يوميـة تـصدر   وف  س  -٤٠
ات مــن ن معلومــوســوف تتــضمَّ). www.unido.org/gc15: (التــايلالــشبكي علــى املوقــع أيــضاً 

 للجلـسات العامـة وجلـسات اللجنـة     اًذلك اليوم، وموجزاً مقتضبجللسات قبيل اجلدول الزمين   
وينبغـي  . الرئيسية املعقودة يف اليوم السابق، ومواعيد اجتماعات اليوم التـايل وإعالنـات خمتلفـة             

  .اليوميةر إرسال املواد املطلوب نشرها إىل حمّر
    

    يع القراراتتقدمي مشاريع املقررات أو مشار    
 ،رات أو مـشاريع قـرارات أمـام الـدورة    على املندوبني الراغبني يف اقتراح مشاريع مقـرَّ      -٤١

 تــشرين ١١تقـدمي نــّصها إىل رئــيس الـدورة احلاديــة واألربعــني جمللــس التنميـة الــصناعية حبلــول    
يف ويف ضــوء اخلــربة املكتــسبة  . ٥-م/٤١-ص ت  مر، متــشيا مــع املقــرَّ ٢٠١٣نــوفمرب /الثــاين

جري رئيس اجمللس مـشاورات غـري رمسيـة         دورات املؤمتر السابقة، أُوصَي أيضا بأن يُ      التحضري ل 
يف ومــن املتوقــع أن جتــري هــذه املــشاورات يف فيينــا  . حتــضًريا للــدورة اخلامــسة عــشرة للمــؤمتر

  .٢٠١٣نوفمرب /سبتمرب إىل تشرين الثاين/من أيلولالفترة 
    

    التسجيالت الصوتية    
العامــة وجلــسات هيئــات الــدورات، املــؤمتر  جللــسات تــسجيالت صــوتية عــّدُتســوف   -٤٢

ــضاء  ــع      ُتوف وســ. حــسب االقت ــى املوق ــة عل ــع اللغــات الرمسي ــصوتية جبمي ــسجيالت ال ــاح الت ت
  ).http://extranet.unido.org/index.html(الشبكي اخلارجي لليونيدو 
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    احملاضر املوجزة    
 ، وسـوف  العامة وجلسات اللجنة الرئيسية   املؤمتر  سوف ُتَعدَّ احملاضر املوجزة جللسات        -٤٣
تــاح بعــد انتــهاء الــدورة جبميــع اللغــات الرمسيــة علــى املوقــع الــشبكي اخلــارجي لليونيــدو           ُت
)http://extranet.unido.org/index.html .(              وَتنقل هـذه احملاضـر املـوجزة مـا يـدور يف اجللـسات

بـه  الـنص احلـريف ملـا ُيـدىل     استنـساخ  بشكل موجز وخمتصر، ولـيس القـصد منـها       من مداوالت   
اضــر احملتــشري بالــضرورة إىل كــل مداخلــة بعينــها كمــا هــو احلــال يف     وهــي ال. مــن كلمــات
  .اجللساتاحلرفية عن 

    
    لمون يف املناقشة العامةاملتك  -عاشرا  

العامـة،  املـؤمتر    قائمة املتكلمني يف جلسات      ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤سوف ُتفَتَتح يف      -٤٤
ولـن  . قيد االستعراض ) ٢١ إىل   ٧البنود من   (ت  عندما تكون البنود املوضوعية جلدول األعمال املؤقَّ      
وينبغـي تقـدمي الطلبـات إىل       . مة قبل ذلك التاريخ   ُينظََر يف طلبات التسجيل على قائمة املتكلمني املقدَّ       
 ،+)٤٣-١( ٢٦٠٢٦-٣٥٠٤ ، اهلــاتفD2211أمانــة أجهــزة تقريــر الــسياسات، اليونيــدو، الغرفــة  

. f.castellani-koessler@unido.org أو الربيـــد اإللكتـــروين  +)٤٣-١( ٢٦٠٢٦-٦٨٧٤ فـــاكس
رجى من املندوبني الذين يرغبـون يف الـتكلم يف اجللـسات العامـة إعطـاء أمسـائهم       وبعد بدء املؤمتر، يُ   

وسـوف ُتـدَرُج أمسـاء املـتكلمني يف القائمـة           . املؤمترات يف قاعة اجللـسات العامـة      ملوظف شؤون   
  .حسب الترتيب الذي وردت به طلبات التسجيل

    
    الكلمات املكتوبة    

ــسهيل    -٤٥ ــة ت ــدوِّ   بغي ــشفويني وم ــرمجني ال ــل املت ــن    عم ــصحفيني، ُيرجــى م ين احملاضــر وال
 نسخ على األقل مـن نـصوص كلمـاهتم          ١٠اً ويف أقرب وقت ممكن      مسبقموا  املتكلمني أن يقدِّ  

  .إىل موظف شؤون املؤمترات يف قاعة اجللسات العامة
    
    طلبات االجتماعات  -حادي عشر

ملكـان املتـاح واخلـدمات املتاحـة، السـتيعاب          ، يف حدود ا   سوف ُيبذل كل جهد ممكن      -٤٦
وينبغي تقدمي الطلبات اخلاصة بعقد هـذه االجتماعـات         . جمموعات الوفود الراغبة يف االجتماع    

  .إىل مكتب تنسيق خدمات املؤمتر
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    اإلعالم ووسائط اإلعالم  -ثاين عشر
تـشتمل  الم،  وسـائط اإلعـ   لمرافـق    ليمـا    ويستنيومركز مؤمترات   يف فندق   ُتتاح  سوف    -٤٧

 علـى مـساحة   ، و اًمـسبق   املؤمترات الصحفية املعلن عنها    سوف ُتستضاف فيها أحياناً   غرفة  على  
 إلجـراء   صخمـصَّ مكـان   تـاح   وعالوة على ذلك، سوف يُ    .  أماكن عمل  ضّمت للصحافة   ةخمصص

  .املقابالت
مي طلبـات االعتمـاد   احلدث تقدهذا  ي وسائط اإلعالم الراغبني يف تغطية       ممثِّلوجيب على     -٤٨

  .)www.unido.org/gc15(الوصلة ذات الصلة على موقع اليونيدو بواسطة قبل الدورة أو أثناءها 
  : صحيحة تشمل ما يليايف صحُيمَنُح االعتماد لدى تقدمي وثائق اعتمادسوف و  -٤٩
  إلنترنت؛عرب امباشرةً استمارة اعتماد متأل   •  
إعالميـة وموقَّعـة مـن      ملؤسـسة   رسالة انتداب مكتوبة على ورقـة حتمـل ترويـسة رمسيـة               •  

د اسـم الـصحفي ولقبـه    ب أو رئيس التحرير أو رئيس املكتـب، حتـدّ   احملّرر املنتدَ /الناشر
  ولن تقبل الرسائل غري املوقَّعة أو الرسائل اإللكترونية؛. الوظيفي

  . صاحلأو تصريح عملصاحلة فية امن بطاقة صحرة نسخة مصوَّ  •  
  .مرفقات باالستمارة اإللكترونيةيف شكل ميكن إرسال وثائق االعتماد   -٥٠
ن يتــصلوا بالــسيدة ون وقــائع الــدورة أيغطّــالــذين ســوف ي وســائط اإلعــالم مثِّلــوينبغــي مل  -٥١

ــد  ــروين  ((Susana Fernadez) سسوســانا فرنان ــد اإللكت ــدها ) sfernandez@rree.gob.pe: الربي لتزوي
  قــد بعــض املعــدات إىل بــريو، نظــرا ألنَّيريــدون إحــضارها املعــدات الــيت بتفاصــيل دقيقــة عــن

  .ب إذنا خاصا من السلطات الوطنيةيتطلَّ
ي مثِّلــ، ميكــن مل٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول١وابتــداًء مــن بعــد ظهــر يــوم األحــد،    -٥٢
ط اإلعــالم اســتالم وثــائق االعتمــاد بطلبــها شخــصيا مــن مكتــب تــسجيل الــصحفيني يف  وســائ
فية لـدى إبـراز وثيقـة       اوسـوف تـصدر التـصاريح الـصح       . ويـستني ليمـا   ومركز مـؤمترات    فندق  

ولــن ُيــسمح حبــضور اجللــسات واألحــداث  . هويــة رمسيــة حتمــل صــورة فوتوغرافيــة لــصاحبها 
ي وسـائط اإلعـالم احلاصـلني علـى التـصاريح        مثِّلـ  مل اخلاصة ودخول منطقة عمل الـصحفيني إالَّ      

  .فية اخلاصة باملؤمتراالصح
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    الفنادقيف جز احلالتأشريات والسفر و  -ثالث عشر
فقـد أوعـزت بـريو      لـذا  ؛ حيتاج مواطنو بعـض البلـدان إىل تأشـرية دخـول إىل بـريو              رمبا  -٥٣

ــع ســفاراهتا   ــر، تأ   جلمي ــزم األم ــصدر، إذا ل ــأن ت ــصلياهتا ب ــع    وقن ــة إىل مجي شــريات دخــول جماني
  .للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر العام لليونيدوة حسب األصول املرعيَّدين املشاركني املعتَم

  .ا إذا كنتم حباجة إىل تأشرية دخول إىل بريود ّممرجى قراءة املعلومات التالية للتأكُّيو  -٥٤
    

والقنصلية والرمسية وجوازات حاملو جوازات املرور واجلوازات الدبلوماسية واخلاصة     
    حيضرون املؤمتر العاموف سسفر اخلدمة الذين 

    اتفاقات اإلعفاء من التأشرية  )أ(  
عت حكومة بريو مع البلدان التالية اتفاقات لإلعفاء من التأشـرية حلـاملي اجلـوازات      وقَّ  -٥٥

  :زات اخلدمةاالدبلوماسية واخلاصة والرمسية وجو
  
 االحتاد الروسي

 نتنياألرج
 األردن
 إسبانيا
 إسرائيل
 إكوادور
 أملانيا

 أنتيغوا وبربودا
 إندونيسيا
 أوروغواي
 أوكرانيا
 إيطاليا

 باراغواي
 الربازيل
  بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنما
 بولندا

  املتعددة-دولة (بوليفيا 
 )القوميات
 بيالروس
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 ستون

  جامايكا
 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما 

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية كوريا
 سمجهورية الو

 الدميقراطية الشعبية

مجهورية مقدونيا 
 سابقااليوغوسالفية 
 مجهورية مولدوفا

 جورجيا
 الدامنرك
 دومينيكا
 رومانيا

سانت فنسنت وجزر 
  غرينادين

 سيسانت كيتس ونيف
 سانت لوسيا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 شيلي

 صربيا
 الصني
 غرينادا

  غواتيماال
 غيانا
 فرنسا
 الفلبني

 -مجهورية (زويال  فن
 )البوليفارية

 فنلندا
 فييت نام
 كرواتيا
  كمبوديا

جوازات السفر (كوبا 
 )الدبلوماسية فقط

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكويت

 تفياال

 لكسمربغ
 مالطة
 ماليزيا
 مصر

 املغرب
  املكسيك
 منغوليا
 النمسا

 نيكاراغوا
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا
  اليونان
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  جوازات املرور وجوازات السفر الدبلوماسية واخلاصة والقنصلية والرمسية   )ب(  
    وجوازات اخلدمة الصادرة عن بلدان أخرى

ــدور   -٥٦ ــسًريا للمــشاركة يف ال ــدو، ســوف متــنح    تي ة اخلامــسة عــشرة للمــؤمتر العــام لليوني
 حلـاملي جـوازات     ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٨حكومة بريو إعفاًء مؤقتا من التأشرية لغاية        

املــرور املمنوحــة ملــوظفي املنظمــات الدوليــة وحلــاملي جــوازات الــسفر الدبلوماســية والقنــصلية  
  :البلدان التاليةواخلاصة والرمسية وجوازات اخلدمة الصادرة عن 

    
  إثيوبيا

  أذربيجان
 األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  أستراليا
  إستونيا

  أفغانستان
  ألبانيا

  اإلمارات العربية 
  املتحدة
  أندورا
  أنغوال

  أوزبكستان
  أوغندا
 - مجهورية (إيران 

  )اإلسالمية
  آيرلندا
  آيسلندا

  بابوا غينيا اجلديدة
  باكستان

  باالو
  البحرين
  بنغالديش

  بنن
  بوتان

  بوتسوانا
  بوركينا فاسو

  بوروندي
  البوسنة واهلرسك

  تركمانستان
  تشاد
  توغو
  توفالو
  تونغا
  ي ليشت- تيمور

 جزر القمر
  جزر سليمان
  جزر مارشال

مجهورية أفريقيا 
  الوسطى

اجلمهورية العربية 
  السورية

مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية 
  زانيا املتحدة مجهورية تن

مجهورية كوريا 
  لشعبيةالدميقراطية ا

  جنوب أفريقيا
  جنوب السودان

  جيبويت
  الرأس األخضر

  رواندا
  زامبيا

  زمبابوي
  ساموا

  ي سان تومي وبرينسيب
  سان مارينو
  سري النكا

  السنغال
 سوازيلند
  السودان
  سرياليون
  سيشيل
  الصومال

  طاجيكستان
  العراق
  عمان
  غابون
  غامبيا
  غانا
  غينيا

  غينيا االستوائية
  بيساو- غينيا

  فانواتو
  يفيج

  قربص
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان
  الكامريون

  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كرييباس
  كينيا
  لبنان
  ليربيا
  ليبيا

  ليتوانيا
  ليختنشتاين

  ليسوتو
  مايل

  مدغشقر
  مالوي
  ملديف

اململكة العربية 
  السعودية

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 

  يرلندا الشماليةآو
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  وموناك
  ميامنار

  ميكرونيزيا 
 - واليات (

  )املوحدة
  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
 نيوزيلندا

الواليات املتحدة 
  األمريكية

  اليابان
      اليمن
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    حاملو جوازات السفر العادية    
ــ  -٥٧ ــريو، يُ    للتأكّــ ــول إىل بــ ــرية دخــ ــة إىل تأشــ ــتم حباجــ ــا إذا كنــ ــوع  د ممــ ــى الرجــ رجــ
 www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Documents/VisasxExtran: التايلالشبكي  املوقع إىل

_Agosto_2013.pdf.  
لـبريو  تأشرية دخول، فريجى االتصال بأقرب سفارة أو قنـصلية          كنتم حتتاجون إىل    إذا    -٥٨

ــة مــن    ــرة كافي ــل فت ــدورة    .  إىل ليمــاكمســفرقب ــودون حــضور ال ــذين ي وينبغــي لألشــخاص ال
موا الوثـائق   اخلامسة عشرة للمؤمتر العام لليونيـدو مـن حـاملي جـوازات الـسفر العاديـة أن يقـدِّ                  
  :التالية إىل املوظف القنصلي لبريو عند التقدم بطلب للحصول على تأشرية دخول

، )www.rree.gob.pe/onudi/visas/DGC005.pdf(من املوقع الشبكي  أشريةاستمارة طلب الت  ●  
   وموقّعة على النحو الواجب؛مملوءة

 فتــرة صــالحيته عــن ســتة أشــهر اعتبــارا مــن تــاريخ  احلــايل، علــى أال تقــلّالــسفرجــواز   ●  
  الدخول إىل بريو؛

  حديثة؛شخصية صورة فوتوغرافية   ●  
حلـضور الـدورة اخلامـسة عـشرة للمـؤمتر          يثبـت التـسّجل      مـن أمانـة املـؤمتر العـام          اًتأكيد  ●  

حلــصول علــى وال ميكــن مــن دونــه ا مــن اســتيفائه بــّد وهــذا شــرط ال. العــام لليونيــدو
  .التأشرية املناسبة

ة اخلامسة عـشرة ملـؤمتر   ويف حاالت استثنائية، ميكن للشخص الذي يود حضور الدور       -٥٩
ــة  يف مكــان جــوازات الــسفر العاديــة، واملقــيم  حــاملي العــام مــن ليونيــدو ا علــى مــسافة معقول
 أن حيـصل علـى إذن إلكتـروين بالـسفر إىل            ،من أقرب سفارة أو قنـصلية لـبريو       ) كيلومترا ٥٠(

مــن ي مــصّورة باملــسح الــضوئم املــشارك نــسخاً وحتقيقًــا لــذلك الغــرض، جيــب أن يقــدِّ . بــريو
 بالنسبة جلواز السفر، ُيكتفى بنسخة واضحة من صفحة حتديـد اهلويـة       (الوثائق املذكورة أعاله    

  .visaonudi@rree.gob.pe :عنوان الربيد اإللكتروين التايلعلى ) فيه
    

ني علــى األقــل مــن جيــب تقــدمي مجيــع طلبــات احلــصول علــى التأشــرية قبــل أســبوع  -٦٠
  .السفر إىل بريو
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    فيةاالتأشريات الصح    
زيل   تنوميكن  . فيني األجانب حباجة إىل تأشرية لدخول بريو، ُتمَنُح هلم جماناً         امجيع الصح   -٦١

  .www.rree.gob.pe/onudi/visas/DGC005.pdf: استمارة التأشرية املعنّية من الرابط التايل
ــى    -٦٢ ــوجيــب عل ــضا   ممثِّل ــة أي ــلء ي وســائط اإلعــالم األجنبي مؤقــت إدخــال اســتمارة "م

ــة  لكــي ُتعفــى مــن رســوم االســترياد   ،وتقــدميها لــسفارات بــريو أو قنــصلياهتا " للمعــدات املهني
: بط التـــايلاالســـتمارة مـــن الـــرازيـــل  تـــنوميكـــن . املؤقـــت املفروضـــة علـــى املعـــدات املـــشاهبة 

www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Form%20C.%20Internamiento.docx.  
    

    االستفسارات    
  :ملزيد من املعلومات حول التأشريات، يرجى االتصال  -٦٣

  :مسيةرالتأشريات بالنسبة لل
: الربيد اإللكتروين، (Jose Miguel Niet Frillas) السيد خوسيه ميغيل نييتو فرّياس  

jnietof-onudi@rree.gob.pe  
  tmego-onudi@rree.gob.pe:  الربيد اإللكتروين،(Tantiana Migo) السيدة تاتيانا ميغو  
  : للمعدات املهنيةاإلدخال املؤقتفية وتأشريات التأشريات الصحبالنسبة ل
   ،(Susana Fernandez) سالسيدة سوسانا فرناند  

  sfernandez@rree.gob.pe: الربيد اإللكتروين
    

    أماكن اإلقامة    
 حجزهم يف الفنادق عن طريق الرابط املتاح علـى          اتاملشاركون مسؤولون عن إجراء     -٦٤

  ).www.unido.org/gc15(الشبكي موقع اليونيدو 
ر أثنـاء   هـي الوحيـدة الـيت سـوف تـوفِّ         األول  يف املرفـق    املـذكورة   والفنادق املوصـى هبـا        -٦٥

كوكيـة  امل  احلـافالت   احلكومـة املـضيفة؛ وخدمـة      املقدمـة مـن   اخلـدمات األمنيـة     :  ما يلـي   الدورة
.  ليمـا صـباًحا وإعـادهتم إىل فنـادقهم مـساءً          ويستنيومركز مؤمترات   لنقل املشاركني إىل فندق     

). www.unido.org/gc15(تاح معلومات إضـافية بـشأن اإلقامـة علـى املوقـع الـشبكي               وسوف تُ 
  .هذا املوقع بانتظامعلى  العباالطّوُينَصُح املشاركون 
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    االستقبال يف املطار    
ــالزّوار     -٦٦ ــب ب ــل  ســوف ُيخــصص مكــان للترحي ــب للتعجي ــّدهم وإجــراءات   ومكت بتفق

 يف ليمــا ملــساعدة املــشاركني   الــدويل سشافيتــســتعالمات يف مطــار خــورخي   دخــوهلم ولال
  .ة املؤمترالقادمني حلضور دور

    
    النقل إىل الفنادق ومنها    

 سشافيتــتتــاح جماًنــا للمــشاركني خدمــة حــافالت مكوكيــة بــني مطــار خــورخي  وف ســ  -٦٧
 )تاكـسي (أجـرة   يف املطـار سـيارات      أيـضاً   تتـاح   وف  سـ . الدويل والفنادق املوصى هبا رمسيا للدورة     

  .وسيارات لالستئجار
ني صــباحاً مــن الفنــادق املوصــى هبــا  تنقــل املــشاركوف وهنــاك حــافالت مكوكيــة ســ  -٦٨

  . الدورةأثناءرمسيا وإعادهتم إليها مساًء 
    
     ليما ويستني مؤمتراتومركز املرافق يف فندق  -رابع عشر

  :سوف تكون املرافق التالية يف مركز املؤمترات متاحة للمشاركني  -٦٩
   حيث ُتقدَّم القهوة والوجبات اخلفيفة؛،قاعة للوفود  )أ(  
  إنترنت؛ى مقه  )ب(  
 يف كـل أحنـاء مركـز    متاحـة للمـشاركني  ) باإلنترنت(وسائط اتصال السلكية     )ج(  

  املؤمترات باإلنترنت دون تكلفة إضافية؛
  غرفة إسعافات أولية؛  )د(  
  ؛)ATM(بريدية، مبا يف ذلك جهاز الصراف اآليل وخدمات مصرفية   )هـ(  
 هلـا يف مركـز   ممـثِّال مـة للمـؤمتر      اجلهـة املنظِّ   سـوف تعـيِّن   : املساعدة أثناء السفر    )و(  

رحالهتــم اجلويــة أو تغيريهــا أو اســتئجار مواعيــد  تأكيــد  إعــادةاملــؤمتر للمــشاركني الــراغبني يف
  ؛ السياحيةاجلوالتمواعيد يف السيارات أو يف حجز 

  .مكتب استعالمات للمشاركني  )ز(  
    



GC.15/INF/1 

V.13-86042 19 
 

    معلومات مفيدة عن بريو  -خامس عشر
    اجلغرافيا    

ــة  تقــع بــ   -٧٠ ــا مــن   ،ريو يف اجلــزء الغــريب مــن أمريكــا اجلنوبي  وحتــّدها إكــوادور وكولومبي
الشمال، والربازيل من الشرق، وبوليفيـا مـن اجلنـوب الـشرقي، وشـيلي مـن اجلنـوب، واحملـيط                    

  .ومتتد سلسلة جبال األنديز مبوازاة احمليط اهلادئ. اهلادئ من الغرب
    

    املناخ    
تقـع يف منتـصف الـشريط الـساحلي للبلـد،        هـي   و. دهناليما هي عاصمة بريو وأكـرب مـ         -٧١

  .يف واد يشرف على ساحل صحراوي مترامي األطراف يطلّ على احمليط اهلادئ
 درجـة مئويـة   ٢٤ليمـا باالعتـدال إذ يبلـغ متوسـط درجـة احلـرارة هنـاك            منـاخ   ويتمّيز    -٧٢

  . ديسمرب/يف كانون األول)  درجة فهرهنايت٧٥(
    

    اللغة    
الرمسيتـــان مهـــا اإلســـبانية والكويتـــشوا، وهـــذه األخـــرية هـــي اللغـــة األصـــلية  اللغتـــان   -٧٣

  .م اإلنكليزية يف املناطق السياحيةيف حني ُتستخد. نكااإل لشعب
    

    الُعملة    
اعتبـــارا مـــن (وقـــد ُحـــدِّد ســـعر الـــصرف  ). بـــن( نويبـــو ســـول  هـــيوحـــدة العملـــة  -٧٤
ــسطس /آب ٢٦ ــي   ) ٢٠١٣أغـــ ــة هـــ ــة ثابتـــ ــد قيمـــ ــ١عنـــ ــا  ب٢,٨٥ِ= ي  دوالر أمريكـــ نـــ

  ).نا ب٣,٨٨ِ = يورو ١ أو(
) فيزا، ماسـتركارد، أمريكـان إكـسربيس، داينـرز كلـوب          (وبطاقات االئتمان الرئيسية      -٧٥

ــة بوجــه عــام يف الفنــادق واملطــاعم واملتــاجر الكــربى املتعــددة األقــسام ويف العديــد مــن      مقبول
ــربى  ــالت الكـ ــسياح   . احملـ ــشيكات الـ ــطة الـ ــدفع بواسـ ــسبة للـ ، )traveller’s cheques(ية وبالنـ
  .فر خدمات الصراف اآليلاكما تتو. اً من قبوهلامسبقُيسَتحَسُن التحقق 
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    التوقيت    
 - توقيــت غــرينتش( ســاعات عــن توقيــت غــرينتش  ٥التوقيــت احمللــي يف بــريو متــأخر    -٧٦

٠٥:٠٠.(  
    

    الضرائب واإلكراميات    
ومـن املـألوف أن يـدفع الـزّوار إكراميـة           . ائـة  يف امل  ١٨تبلغ نسبة ضريبة القيمة املضافة        -٧٧

  ).مثال، عند تناول وجبات الطعام( يف املائة ١٠قدرها 
    

    الكهرباء    
). اً هرتــز٦٠ (اً فولطــ٢٢٠ربــائي املــستخدم يف بــريو  التيــار الكه) ضــغط(يبلــغ تــوتر   -٧٨

لطــرفني  ذات اقــوابس أحــدمها يقبــل ال؛ التيــار الكهربــائي يف بــريو مقــابسوهنــاك نوعــان مــن  
ــدائريني    ــوازيني، يف حــني يقبــل اآلخــر القــوابس ذات الطــرفني ال وقــد ُصــمِّم . املــسطحني واملت

  . الكهربائية يف بريو ليناسب كال النوعنياملقابسالكثري من 
    

    اخلدمات اهلاتفية واألرقام اهلاتفية املفيدة    
 تتــوفّر بطاقــات اهلــاتف كمــا. تتــوفَّر اخلــدمات اهلاتفيــة يف الفنــادق واملطــاعم واملقــاهي  -٧٩

بـاع  وميكـن االتـصال هاتفيـا باتّ      .  يف املطـار واحملـالت التجاريـة احملليـة         ،اًمـسبق احملمول املدفوعـة    
  :التاليةالطرائق إحدى 

  :بالنسبة للمكاملات احمللية  •  
  )رقم اهلاتف األرضي: (من هاتف أرضي إىل آخر  -  
  )مولرقم اهلاتف احمل: (من هاتف أرضي إىل هاتف حممول  -  
  )رقم اهلاتف األرضي) + (١ + (٠: من هاتف حممول إىل هاتف أرضي  -  
  )رقم اهلاتف احملمول: (من هاتف حممول إىل آخر  -  

  :بالنسبة للمكاملات الدولية  •  
  )رقم اهلاتف األرضي) + (رمز املدينة(+ ) رمز البلد + (٠٠  -  
  )رقم اهلاتف احملمول) + (رمز البلد + (٠٠  -  
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ــصال مبطــار خــورخي       وميكــن  -٨٠ ــات عــن رحــالت الطــريان باالت ــى معلوم  احلــصول عل
ــ ــ( سفيشاتــ ــع  )+٥١-١ ٥١٧-٣١٠٠: اتفاهلــ ــدخول إىل املوقــ ــشبكي  أو بالــ ــايلالــ : التــ

www.lap.com.pe.  
ــسياحية      -٨١ ــع   مــنكمــا ميكــن احلــصول علــى املعلومــات ال ــصلة علــى موق ــرابط ذي ال  ال
 ).www.unido.org/gc15 ( الشبكينيدواليو
    

    خدمات الربيد والفاكس واإلنترنت    
كمـا  . ر خدمات الربيد والفاكس يف مكاتب الربيد ويف معظـم الفنـادق الرئيـسية             فاتتو  -٨٢
يف فنــدق و ليمــا فر خــدمات اإلنترنــت يف معظــم الفنــادق الرئيــسية، ومقــاهي اإلنترنــت يفاتتــو

  ).زالء استقبال الن مكان( ليما ويستنيومركز مؤمترات 
    

    أوقات الدوام    
 من يوم االثـنني إىل يـوم        ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/٠٩تفتح املصارف أبواهبا من الساعة        - ٨٣

 إىل  اليـورو /تتوافر يف معظم الفنادق أيضا خدمة صرف األموال من الـدوالر األمريكـي            . (اجلمعة
  ).ة احمللية باإلضافة إىل خدمة الصراف اآليلالعمل
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  املرفق األول
  

     ترتيبات الفنادق    
  احلجز يف الفنادق  - ألف  

 
ُيرجى من املشاركني حجز غرفهم بأنفسهم يف الفنادق بالدخول إىل الوصـالت ذات               -١

كمـا ُيرجـى منـهم زيـارة      ). www.unido.org/gc15(الـشبكي   الصلة املتاحة على موقع اليونيدو      
  .هذا املوقع بانتظام حيث يتيح أيضا معلومات إضافية عن أماكن اإلقامة

    
  قائمة الفنادق املوصى هبا  -باء  

 
 لليلــة واحــدة يف خمتلــف الفنــادق اإلفطــارأدنــاه ســعر الغرفــة مــع الــوارد ن اجلــدول يبــيِّ  -٢

 تـــشرين ٣١ ســـارية علـــى احلجـــوزات الـــيت جتـــرى قبـــل  واألســـعار املـــذكورة. املوصـــى هبـــا
مـن دفـع   )  يومـا يف البلـد  ٦٠املقيمـون ملـدة أقـصاها    (وُيعفـى األجانـب     . ٢٠١٣أكتوبر  /األول
 وهــذا اإلعفــاء ســوف ُيطّبــق .علــى اإلقامــة يف الفنــادق) VAT(املــضافة ضــريبة القيمــة  يف املائــة ١٨

وُينـَصح املـشاركون   . الصادرة عن إدارة اهلجـرة لدى إبراز جواز سفر صاحل واستمارة دخول البلد  
  :ن يف األسعار املذكورة يف اجلدول الوارد أدناهورسم اخلدمة ُمضمَّ. بتطبيق رسم اخلدمة

    

  الغرفة  الفندق

  السعر 
  اخلدمة رسممبا فيه 

  معلومات االتصال )بالدوالر األمريكي(
 IBIS HOTEL ٨٥,٣١ مفردة

  مزدوجة ***
٩٢,٨١ 

h6971-re@accor.com 
Claudy.VALDIVIA@accor.com 
Tel.: +51-1-6348888 

www.accorhotels.com/es/hotel-6971-ibis-
larco-miraflores/index.shtml 

 ATTON  ١٤٠,٤٠  مفردة عادية
HOTELES **** 

  ١٦٢,٠٠  مزدوجة عادية
spinglo@atton.pe  jvallejos@atton.pe 

Tel.: +51-1-2081225 

www.sanisidro.atton.com 

NOVOTEL 

LIMA 

**** 

 مزدوجة عادية/مفردة

١٤٨,٥٠ 

Karla.BICHARA@accor.com 
h6339-re@accor.com 
Tel.: +51-1-4414171 

www.novotel.com/es/hotel-6339-novotel-
lima/index.shtml 

DAZZLER 
LIMA  
**** 

 /"قياس ملكي"واسعة 
  ١٤٠,٤٠  كالسيكيةةمزدوج

gbianchi@dazzlerlima.com  

Tel.:+51-1-6344001 

www.dazzlerlima.com 
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  الغرفة  الفندق

  السعر 
  اخلدمة رسممبا فيه 

  معلومات االتصال )بالدوالر األمريكي(
 ١٤٨,٥٠  فاخرةمفردة 

 ١٧٨,٥٠  جناح صغري

  ١٩٨,٥٠  ممتازة

MELIA 
***** 

  ٢٤٥,٠٠  جناح صغري ممتاز

reservas4@melialima.com.pe 
valeria.noriega@melialima.com.pe  

Tel.: +51-1-4119000 ext.2525 

www.melia.com 

 

  ١٧٩,٠٠ عادية
  ١٩٩,٠٠  ذات أفضلية
  ٢٢٩,٠٠  جناح صغري
  ٢٧٩,٠٠  جناح كبري

EL PARDO 

DOUBLETREE

***** 

  ٣٢٩,٠٠  جناح فخم

sylvia.llona@hilton.com 

Tel.: +51-1-2738121 / 511-6171000 

www.lima.doubletree.com 

cod ID: 0002738121 

  ١٤٨,٥٠  ذات أفضلية
  ١٨٧,٠٠ ةممتاز

  ٢٤٢,٠٠  جناح صغري
  ٣٠٨,٠٠  جناح كبري
  ٤٤٠,٠٠  جناح فخم

DELFINES 

HOTEL Y 

CASINO 

***** 

  ٥٥٠,٠٠  جناح أوليمبو

nloayza@losdelfineshotel.com.pe  

Tel.: +51-1-2159696 

www.losdelfineshotel.com 

  ١٩٨,٠٠  غرفة مميزة
  ١٩٨,٠٠  غرفة أعمال سويسرية مميزة

  ٣٠٢,٥٠  غرفة سويسرية ممتازة

SWISSOTEL 

LIMA 

***** 

  ٣٥٧,٥٠  جناح صغري

miluska.llaque@swisslim.com.pe 

manuel.calle@swisslim.com.pe 

Tel.:+51-1-4214400 

www.swissotel.com/lima 

JW MARRIOT

***** 

 bertha.belotti@marriott.com  ٢٥٦,٥٠ غرف فاخرة

reservations.lima@marriott.com 

Tel.: +51-1-2177171 

www.jwmarriottlima.com 

cod ID: M-1711GAN 

  ٢٣١,٠٠  فاخرةمفردة 
  ٢٤٧,٥٠  مزدوجة فاخرة
  ٢٥٣,٠٠  كبرية فاخرة

  ٢٦٩,٥٠  غرفة مزدوجة كبرية
  ٣٠٨,٠٠  غرفة ويستني ممتازة مفردة

THE WESTIN 

LIMA HOTEL 

AND 

CONVENTION 

CENTER 

***** 

  ٣٢٤,٥٠ غرفة ويستني ممتازة مزدوجة

solazo@libertador.com.pe 

Tel.:+51-1-712 7000 Ext.5646  

www.starwoodhotels.com/westin/property

/overview/index.html?propertyID=3286 

www.libertador.com.pe 
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  الغرفة  الفندق

  السعر 
  اخلدمة رسممبا فيه 

  معلومات االتصال )بالدوالر األمريكي(
  ١٤٨,٥٠  غرفة مفردة ذات أفضلية

  ١٥٩,٥٠  غرفة مزدوجة ذات أفضلية
  ١٧٠,٥٠ رةفاخمفردة 

  ١٨١,٥٠  مزدوجة فاخرة

EL 

LIBERTADOR

***** 

  ١٨١,٥٠  غرفة كبرية وفاخرةمفردة 

corporativo@libertador.com.pe 

Tel.:+51-1-712 7000 Ext. 5541  

www.libertdor.com.pe 

 )خدمات إضافية متاحة يف بعض الفنادق ()Wi-Fi(اإلفطار والوصل الشبكي الالسلكي   اخلدمات
    

بة ، وهي بنسضريبة القيمة املضافةمن دفع )  يوماً يف البلد٦٠املقيمون ملدة أقصاها (ُيعفى األجانب : ملحوظة    
ق لدى إبراز جواز سفر صاحل واستمارة دخول وهذا اإلعفاء ُيطبَّ.  على اإلقامة يف الفنادق، يف املائة١٨ قدرها

ولكْن يوجد رسم خدمة واجب تطبيقه، وهو ُمضمَّن يف األسعار املذكورة . البلد الصادرة عن إدارة اهلجرة
  .أعاله
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     املرفق الثاين
  Sample note verbale for early collection of conference access cards      

[Letterhead] 

 

 

 

 

The Permanent Mission of [Country] to UNIDO has the honour to confirm that [First 
Name Last Name] has been authorized to collect the pre-printed conference access cards 
for the following participants of the fifteenth session of the General Conference:  

 

 

[First Name Last Name, Functional Title] 

 

 

 

[Date] 

 

[Official seal] 

 


