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أول -معلومات أساسية
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يرجع منشـ ــأ مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى المؤتمرات الدولية إلصـ ــالح السـ ــجون

التي كانت تنظمها منذ القرن التاس ـ ـ ــع عش ـ ـ ــر اللجنة الدولية للعقوبة واإلص ـ ـ ــالح .وقد أينت الجم ية العامة ،في قرارها

( 415د ،)5-بنقــل مهــام اللجنــة المــذكورة إلى األمم المتحــدة ،وأقرت المبــادرة التي تعقــد األمم المتحــدة بموجبهــا مؤتم ار
عالميا كل خمس سـ ــنوات بهدي تهيلة ملتقى لصـ ــناع السـ ــياسـ ــات واإلداريين واأل اديميين وغيرهم من االختصـ ــاصـ ــيين
الفنيين في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية لمناقشـ ـ ـ ـ ــة القضـ ـ ـ ـ ــايا يات األولوية .وقد وفرت تلك الملتقيات الحكومية

الــدوليــة حــاف از للعمــل في ميــدان منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة ،وت ازيــد مــا ولـدتــه من اهتمــام ت ازيــدا كبي ار بمرور الزمن.

وسـ ـ ـ ــيكون مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشـ ـ ـ ــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،الذي يعقد في كيوتو ،اليابان ،من  7إلى

 12آيار/مارس  ،2021فريدا من نوعه ،إي سيكون أول مؤتمر للجريمة يسمح بالمشاركة عبر اإلنترنت.
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وينص إعالن المبـاد وبرنـامج عمـل برنـامج األمم المتحـدة في مجـال منع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة،

المرفق بقرار الجم ية العامة  ،152/46في الفقرة  29منه ،على ما يلي:

"توفر مؤتمرات األمم المتحدة … ،باعتبارها هيلة استشارية للبرنامج ،محفال لما يلي:
"(أ)

تب ــادل اآلراء بين ال ــدول والمنظم ــات الحكومي ــة ال ــدولي ــة وغير الحكومي ــة ،والخبراء

"(ب)

تبادل الخبرات في مجال البحوث وتطوير القوانين والسياسات؛

"(ج)

استبانة االتجاهات والمسائل التي تنشأ في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

"(د)

تزويد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمشــورة والتعليقات بشــأن مســائل مختارة

"(ه )

تقديم مقترحات بشـ ــأن موضـ ــوعات يمكن إدراجها في برنامج العمل ،لكي تنظر

األفراد الذين يمثلون مهنا وتخصصات شتى؛

تعرضها عليه اللجنة؛
فيها اللجنة".
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وعقد حتى اآلن  13مؤتمرا .كان أولها في جنيف عام 1955؛ وعقد المؤتمر الثاني ،الذي اسـ ــتضـ ــافته

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ــمالية ،في لندن عام 1960؛ وعقد المؤتمر الثالث ،الذي

اسـتضـافته حكومة السـويد ،في اسـتوكهولم عام 1965؛ وعقد المؤتمر الرابع ،الذي اسـتضـافته حكومة اليابان ،في
يوتو عام 1970؛ وعقد المؤتمر الخامس في قصـ ـ ـ ــر األمم بجنيف عام 1975؛ وعقد المؤتمر السـ ـ ـ ــادس ،الذي

استضافته حكومة جمهورية فن ـ ــزويال البوليفارية ،في ك ار اس عام 1980؛ وعقد المؤتمر السابع ،الذي استضافته

حكومة إيطاليا ،في ميالنو عام 1985؛ وعقد المؤتمر الثامن ،الذي اس ـ ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ـ ــافته حكومة كوبا ،في هافانا عام

1990؛ وعقد المؤتمر التاسع ،الذي استضافته حكومة مصر ،في القاهرة عام 1995؛ وعقد المؤتمر العاشر في

فيينا عام 2000؛ وعقد المؤتمر الحادي عشـ ـ ــر ،الذي اسـ ـ ــتضـ ـ ــافته حكومة تايلند ،في بانكو عام 2005؛ وعقد

المؤتمر الثاني عش ــر ،الذي اس ــتض ــافته حكومة الب ار يل ،في س ــلفادور عام 2010؛ وعقد المؤتمر الثالث عش ــر،
الذي استضافته حكومة دولة قطر ،في الدوحة عام .2015
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وقررت الجم يـة العـامـة ،في قرارهـا  ،119/56أن يعتمـد كـل مؤتمر إعالنـا وحيـدا .وطلبـت الجم يـة

العــامـة ،في قرارهـا  ،171/74إلى لجنــة منع الجريمــة والعــدالـة الجنــائيــة أن تعــد مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع إعالن يـأخـذ بعين
االعتبار توصــيات االجتماعات اإلقليمية التحضــيرية .وســتولي اللجنة العناية على ســبيل األولوية ،في دورتها

الثالثين ،المقرر عقدها من  17إلى  21أيار/مايو  2021عقب المؤتمر الرابع عش ـ ــر ،الس ـ ــتنتاجات المؤتمر
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الرابع عشــر وتوصــياته بغية تقديم توصــيات إلى الجم ية العامة عن طريق المجلس االقتصــادي واالجتماعي
بشأن اتخاي ما يلزم من إجراءات المتابعة.
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وعقدت االجتماعات اإلقليمية التحضـيرية التالية من أجل اإلعداد للمؤتمر الرابع عشـر :اجتماع منطقة

آسـ ــيا والمحيط الهاد اإلقليمي التحضـ ــيري ،الذي عقد في بانكو  ،من  22إلى  24انون الثاني/يناير 2019؛

اجـتـم ـ ـ ــاع مـنـطـق ـ ـ ــة أمـريـك ـ ـ ــا الـالتـيـنـي ـ ـ ــة والـك ـ ـ ــاريـبـي اإلقـلـيـمـي الـتـحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـري ،ال ـ ـ ــذي عـق ـ ـ ــد فـي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـتـي ـ ـ ــاغـو

من  5إلى  7شـ ـ ـ ـ ـ ــبا /فبراير 2019؛ اجتماع منطقة غرب آسـ ـ ـ ـ ـ ــيا اإلقليمي التحضـ ـ ـ ـ ـ ــيري ،الذي عقد في بيروت
من  26إلى  28آيار/م ــارس 2019؛ االجتم ــاع األفريقي اإلقليمي التحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيري ،ال ــذي عق ــد في أديس أب ــاب ــا
من  9إلى  11نيس ـ ـ ــان/أبريل 2019؛ االجتماع األوروبي اإلقليمي التحض ـ ـ ــيري ،الذي عقد في فيينا من  23إلى
 25نيسـ ـ ـ ــان/أبريل  .2019وعمال بقرار الجم ية العامة  ،184/73بذلت األمانة جهودا خاصـ ـ ـ ــة لتيسـ ـ ـ ــير تنظيم
االجتماع األوروبي اإلقليمي التحضيري ،وهو االجتماع األول من نوعه الذي يعقد منذ عام .1995

ثانيا -الموعد والمكان
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قبلت الجم ية العامة مع االمتنان ،في قرارها  ،184/73عرض حكومة اليابان اسـ ـ ـ ـ ـ ــتضـ ـ ـ ـ ـ ــافة المؤتمر

الرابع عشـ ـ ـ ـ ــر .غير أن الجم ية العامة ،إي الحظت بقلق الحالة المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا ( وفيد-

 ،)19في مقررهـ ــا  550/74تـ ــأجيـ ــل عقـ ــد المؤتمر الرابع عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حتى إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ــار آخر .وبتـ ــت الجم يـ ــة في

مقررها  550/74باء في المواعيد الجديدة للمؤتمر الرابع عشر.
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ويعقد المؤتمر في شـ ـ ـ ـ ــكل هجين يجمع بين المشـ ـ ـ ـ ــاركة الحضـ ـ ـ ـ ــورية في مركز كيوتو الدولي للمؤتمرات في

يوتو ،اليــابــان ،والمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة عبر اإلنترنــت من جميع أنحــاء العــالم .ويعقــد المؤتمر الرابع عش ـ ـ ـ ـ ـ ــر من يوم األحــد

 7آيار/مـ ــارس إلى يوم الجمعـ ــة  12آيار/مـ ــارس  ،2021على أن تعقـ ــد المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورات التمهيـ ــديـ ــة يوم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــت
 6آيار/مارس  .2021ويرد في المرفق األول من هذه الوثيقة مخطط للمركز.

ثالثا -الجزء الرفيع المستوى والتكلم خالل الجزء العادي
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يعقد الجزء الرفيع المس ــتوى من مؤتمر األمم المتحدة الرابع عش ــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خالل

األيام الثالثة األولى من أيام المؤتمر ،من األحد  7آيار/مارس إلى الثالثاء  9آيار/مارس  .2021وعقب افتتاح

الجزء الرفيع المسـ ـ ـ ــتوى ،سـ ـ ـ ــتعطى الكلمة للممثلين الرفيعي المسـ ـ ـ ــتوى للدول األعضـ ـ ـ ــاء التي ترأس المجموعات
اإلقليمية ،يليهم الممثلون الرفيعو المستوى للدول األعضاء بصفتهم الوطنية.
قائمة المتكلمين في الجزء الرفيع المستوى
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تحدد قائمة المتكلمين األولية فيما يخص الجزء الرفيع المس ـ ـ ـ ــتوى بالقرعة خالل اجتماع من المقرر أن

تعقـده في فترة مـا بين الـدورات لجنـة منع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة ،بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفتهـا الهيلـة التحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيريـة لمؤتمر منع

الجريمة ،يوم األربعاء  17شباط/فبراير .2021
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وس ـ ــوي تعمم األمانة مذكرة ش ـ ــفوية على جميع الدول األعض ـ ــاء تعلمها فيها بنتيجة س ـ ــحب القرعة .وينبغي

لكل دولة عض ـ ــو ،لكي تدرج في القرعة ،أن توافي األمانة باس ـ ــم المتكلم الذي س ـ ــيمثلها ولقبه ورتبته ،مبينة ما إيا كان
البيان س ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون مس ـ ـ ـ ـ ـ ــجال بالفيديو ،في موعد غايته يوم الخميس  11شببببببببباط/فبراير  ،2021عبر البريد اإللكتروني

على العنوان ،unodc-14congress-registration@un.org :مع إرس ـ ــال نس ـ ــخة من الرس ـ ــالة على عنوان البريد
اإللكتروني.zsoka.williams@un.org :

4/23
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وتسحب القرعة وفقا لإلجراء التالي:
(أ)

يوضـع صـندوقان ،أحدهما يحتوي على أسـماء الدول التي سـوي تمثل على المسـتوى الو اري

(أي و راء الحكومـة ،مثـل و راء الخـارجيـة أو و راء الـداخليـة أو و راء العـدل أو الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة ،والنواب العـامين)،
واآلخر يحتوي على أسماء الدول التي سوي تمثل على مستوى أدنى من المستوى الو اري؛
(ب)

يسـحب ممثل عن األمانة األسـماء من الصـندوق األول ثم ينتقل إلى الصـندوق الثاني .وتدرج

(ج)

إيا أبلغت األمانة بأن أ ثر من دولة سـ ـ ــوي تمثل على مسـ ـ ــتوى أعلى من المسـ ـ ــتوى الو اري

الدول األعضاء حسب الترتيب التي تسحب به أسماؤها؛

(مسـ ـ ــتوى رئيس الدولة أو الحكومة) ،أضـ ـ ـ يف صـ ـ ــندوق يحتوي على أسـ ـ ــماء الدول التي سـ ـ ــوي تمثل على أرفع
مستوى ،وتسحب األسماء من يلك الصندوق أوال؛
(د)

يجو حجز آخر موعدين للتكلم في قائمة المتكلمين أثناء الجلسـ ــات الرابعة والخامسـ ــة والسـ ــادسـ ــة

(صباح وعصر يوم االثنين 8 ،آيار/مارس  )2021للكرسي الرسولي ودولة فلسطين بصفتيهما دولتين مراقبتين.
-12

وإيا تغيرت في وقت الحق مرتبة المتكلم الذي يدلي ببيان ،خصـ ـ ـ ــص له موعد التكلم المتاح التالي في

-13

ويجو للمشــاركين اتخاي ترتيبات فيما بينهم لتبادل مواعيد التكلم ،وفقا للممارســة المعمول بها في األمم

-14

وإيا تعذر على المتكلمين اإلدالء ببياناتهم عند حلول موعد تكلمهم ،خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص لهم تلقائيا موعد التكلم

-15

ويمكن أيضـ ــا لرؤسـ ــاء كيانات األمم المتحدة ،بما فيها البرامج والصـ ــناديق والوكاالت المتخص ـ ـصـ ــة واللجان

الفلة المناسبة.

إشعار خطيا بذلك.
ا
المتحدة .وفي تلك الحاالت ،ينبغي أن ترسل األطراي المعنية إلى األمانة

المتاح التالي في فلتهم.

اإلقليمية والمنظمات الحكومية الدولية ،أن يدلوا ببيانات أثناء الجزء الرفيع المسـ ــتوى بعد الدول األعضـ ــاء على أسـ ــاس

قاعدة األولوية باألسـبقية ،إيا سـمح الوقت بذلك .وينبغي لممثلي المنظمات الحكومية الدولية المسـجلين حسـب األصـول

والراغبين في اإلدالء ببيـانـات خالل الجزء الرفيع المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى أن يبلغوا األمـانـة بـذلـك في موعـد غـايتـه يوم األربعباء 17

شبببببببباط/فبراير  ،2021عبر البريد اإللكتروني على العنوان ،unodc-14congress-registration@un.org :مع

إرسال نسخة من الرسالة على عنوان البريد اإللكتروني.zsoka.williams@un.org :
-16

وعالوة على يلـك ،فـ ن حلا المنظمـات غير الحكوميـة المعني بمنع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة مـدعو

إلى أن يلقي بيانا مشتركا باسم المنظمات غير الحكومية أثناء الجزء الرفيع المستوى.
المدة المخصصة للبيانات

-17

إلتاحة الفرص ـ ـ ــة لجميع المتكلمين ،تقتص ـ ـ ــر مدة كل بيان يقدم خالل المؤتمر على ثالث دقائق (نحو 300

لمة) .وعلى سبيل االستثناء ،يمكن أن تصل مدة البيانات التي تدلي بها الدول األعضاء خالل الجزء الرفيع المستوى

إلى خمس دقائق (حوالي  500كلمة) .وإيا اقتض ـ ـ ــى عدد المتكلمين المس ـ ـ ــجلين للجزء الرفيع المس ـ ـ ــتوى تقليص الوقت
الال م للبيانات خالل يلك الجزء إلى ثالث دقائق أيضا ،فسوي تنشر معلومات بذلك الشأن قبيل المؤتمر.
البيانات المسجلة بالفيديو
-18

يمكن للمم ثلين تقديم بيانات مس ـ ــجلة بالفيديو مس ـ ــبقا في الجزء الرفيع المس ـ ــتوى ،مع التقيد بدقة بالوقت

المخصص.
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-19

ويجب أن يكون الممثل الذي يدلي ببيان بالفيديو مســجال في المؤتمر ومدرجا في قائمة المشــاركين في

الوفد .ويرجى من الوفود عند التس ـ ـ ـ ــجيل في قائمة المتكلمين في الجزء الرفيع المس ـ ـ ـ ــتوى أن تض ـ ـ ـ ــع عبارة "بيان
مسجل بالفيديو" إلى جانب اسم الممثل الذي يدلي بالبيان.

-20

وينبغي إرس ـ ـ ــال البيانات المس ـ ـ ــجلة بالفيديو ونص كل بيان إلى األمانة في موعد غايته يوم الجمعة

 26شببببببباط/فبراير  ،2021من خالل منصـ ـ ـ ـ ــة لتبادل الملفات توفر الحماية األمنية المناسـ ـ ـ ـ ــبة ( كلمة سـ ـ ـ ـ ــر
و/أو رابط خـا)) ،مثـل موقع  .Dropboxوينبغي إرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال رابط الملفـات يا عبر البريـد اإللكتروني على
العنوان .unov-conference.statements@un.org :ويرجى من الوفود عـدم إرفـاق ملفـات فيـديو بـالبريـد

اإللكتروني مباشرة.
-21

ونود تذكير الوفود بأن العديد من المشـ ـ ــاركين سـ ـ ــيعتمدون على خدمات الترجمة الشـ ـ ــفوية ،ولذلك فهي

مدعوة إلى االطالع على المذكرة التوجيهية المعنونة " يفية تس ـ ـ ــجيل البيانات لتس ـ ـ ــهيل الترجمة الش ـ ـ ــفوية" (انظر
المرفق الثاني) قبل تسجيل بياناتها.

نشر البيانات على اإلنترنت
-22

تتاح جميع البيانات ،بما فيها تلك المس ـ ـ ـ ـ ــجلة بالفيديو ،المدلى بها خالل الجزء الرفيع المس ـ ـ ـ ـ ــتوى على

الموقع الشبكي للمؤتمر الرابع عشر ما لم يبلغ الوفد المعني األمانة بخالي يلك.
التكلم خالل الجزء العادي

-23

إلتاحة المجال لجميع المتكلمين خالل الجزء العادي ،يقتصر كل بيان على ثالث دقائق (نحو  300لمة).

-24

ويمكن تسـ ــجيل المتكلمين مسـ ــبقا إلدراجهم في قائمة المتكلمين في الجلسـ ــات العامة للجزء العادي عن

ويخصص لكل واحد من رؤساء المجموعات اإلقليمية مدة تكلم ال تتجاو خمس دقائق ( 500لمة).

طريق موافاة األمانة باس ـ ــم المتكلم ولقبه وبلده أو المنظمة التي ينتمي إليها ،مع اإلش ـ ــارة إلى بند جدول األعمال

الذي يرغب في مخاطبة المؤتمر بصدده.
-25

وبما أنه ال يوجد تسـ ـ ـ ـ ـ ــجيل مسـ ـ ـ ـ ـ ــبق للجنتين األولى والثانية ،يرجى من المتكلمين أن يعربوا عن نيتهم

-26

ويقتصـ ـ ـ ـ ــر عدد بيانات المنظمات غير الحكومية على ثالث بيانات لكل بند من بنود جدول األعمال .ويتولى

اإلدالء ببيان أثناء جلسات اللجنتين.

تنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق هـذه البيـانـات حلا المنظمـات غير الحكوميـة المعني بمنع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة (عنوان البريـد اإللكتروني:

.)info@crimealliance.org

رابعا -تعيين األمين العام واألمين التنفيذي للمؤتمر الرابع عشر
-27

طلبــت الجم يــة العــامــة إلى األمين العــام ،في قرارهــا  ،184/73أن يعين أمينــا عــامـ ا وأمينــا تنفيــذيـ ا

للمؤتمر الرابع عشـ ـ ــر ،جريا على الممارسـ ـ ــة السـ ـ ــابقة ،ليؤديا مهامهما بمقتضـ ـ ــى النظام الداخلي لمؤتمرات األمم
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

-28

وقد عين األمين العام لألمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

والمـديرة العـامـة لمكتـب األمم المتحـدة في فيينـا ،أمينـة عـامـة للمؤتمر الرابع عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .كمـا عين األمين العـام مـدير

ش بة شؤون المعاهدات بالمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أمينا تنفيذيا للمؤتمر الرابع عشر.
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األمانة
-29

للحصول على معلومات عامة عن المؤتمر ،يرجى االتصال بأمانة المؤتمر.
Secretariat to the Governing Bodies
Division for Treaty Affairs
P.O. Box 500, Room D0676
1400 Vienna
Austria
عنوان البريد اإللكترونيunodc-congress@un.org :

خامسا -المشاورات التمهيدية للمؤتمر
-30

تعقد المش ـ ـ ـ ــاورات التمهيدية للمؤتمر يوم الس ـ ـ ـ ــبت 6 ،آيار/مارس  ،2021في الس ـ ـ ـ ــاعة ( 15/00يؤكد

الموعد الحقا) في قاعة الجلس ـ ـ ــات العامة ( )Plenary Hallفي مركز كيوتو الدولي للمؤتمرات .وسـ ـ ـ وي تكون

الترتيبات الال مة لتيسـير المشـاركة عبر اإلنترنت جاهزة .والغرض من المشـاورات التمهيدية للمؤتمر هو التوصـل
إلى اتفاق على التوصـيات المزمع تقديمها بشـأن جميع المسـائل اإلجرائية والتنظيمية التي سـوي يتناولها المؤتمر

في يوم افتتـاحـه ،ومنهـا مثال انتخـاب أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المكتـب ،وتكوين مكتـب المؤتمر ،وإقرار جـدول األعمـال ،وتنظيم

األعمال ،وتعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض.

سادسا -افتتاح المؤتمر الرابع عشر وترتيبات الجلوس
-31

يفتتح المؤتمر الرابع عش ــر رس ــميا ص ــباح يوم األحد 7 ،آيار/مارس ( 2021يؤكد موعد البدء الحقا).

-32

وفي افتتاح المؤتمر ،يخص ـ ـص لكل وفد حكومي مقعدان ،واحد أمام الطاولة واآلخر في الصـ ــا الذي

ويرجى من المندوبين الجلوس في مقاعدهم قبل بداية الجلسة بـ 15دقيقة على األقل.

يأتي خلفه مباش ـ ـ ـ ـ ـرة ،ويلك مراعاة لتدابير الوقاية من مرض كوفيد .19-أما المشـ ـ ـ ـ ــاركون اآلخرون في المؤتمر،

فتكون لهم أما ن جلوس محددة.
-33

وتبـدأ اللجنـة األولى أعمـالهـا في القـاعـة الملحقـة ( )Annex Hallعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يوم األحـد 7 ،آيار/مـارس

 .2021وتبـدأ اللجنـة الثـانيـة أعمـالهـا في القـاعـة الملحقـة ابتـداء من عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يوم االثنين 8 ،آيار/مـارس ،2021
بالتبادل مع اللجنة األولى .ويخصـ ـ ـص لكل وفد حكومي مقعدان ،رهنا بتدابير الوقاية من مرض كوفيد .19-أما

المشاركون اآلخرون في المؤتمر ،فتكون لهم أما ن جلوس محددة.
-34

ويرجى من المشاركين تحويل وض ية الهواتا النقالة إلى "صامت" أثناء جميع مداوالت المؤتمر.

-35

وقد اتخذت الترتيبات الال مة لتيس ـ ــير المش ـ ــاركة عبر اإلنترنت مع توفير الترجمة الش ـ ــفوية إلى اللغات

الرس ـ ــمية لألمم المتحدة خالل االفتتاح والجزء الرفيع المس ـ ــتوى ومداوالت الجلس ـ ــات العامة األخرى ،وكذلك أثناء
مداوالت اللجنتين األولى والثانية .أما المشاركة عبر اإلنترنت في الفعاليات األخرى ،فتكون باللغة اإلنكليزية.

سابعا -الموضوع العام للمؤتمر وجدول أعماله وبرنامج عمله
-36

قررت الجم ية العامة في قرارها  192/72أن يكون الموضــوع الرئيســي للمؤتمر الرابع عشــر "النهوض بمنع

الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون :نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ."2030
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وفيما يلي البنود الموضـ ــوعية لجدول األعمال التي سـ ــينظر فيها المؤتمر ،بصـ ــيغتها التي وافقت عليها

الجم ية العامة في القرار نفسه:
(أ)

االستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

(ب)

النهج المتكاملة للتصدي للتحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية؛

(ج)

النهج المتعددة األبعاد التي تعتمدها الحكومات من أجل تعزيز سيادة القانون من خالل أمور منها

توفير سـبل الوصـول إلى العدالة للجميع؛ وإقامة مؤسـسـات فعالة ونزيهة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميع؛ والنظر في

وضــع تدابير اجتماعية وتعليمية وتدابير أخرى يات صــلة ،منها تدابير تســتهدي ترســي ثقافة احترام القانون مع احترام

الهويات الثقافية ،وفقا إلعالن الدوحة؛

-38

(د)

التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها:

’‘1

اإلرهاب بجميع أشكاله وتجلياته؛

’‘2

أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة.

وترد في الوثيقة  A/CONF.234/1/Rev.1شـروح للبنود الموضـوعية من جدول أعمال المؤتمر .وقد

صــدر دليل لمناقشــة هذه المواضــيع في الوثيقة  .A/CONF.234/PM.1ويذكر أن وثائق المؤتمر متاحة على

اإلنترنت على الرابط.www.unodc.org/congress/en/documentation.html :
-39

وقررت الجم يـة العـامـة ،في قرارهـا  ،192/72أن ينظر في المواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع التـاليـة في حلقـات عمـل تعقـد

ضمن إطار المؤتمر الرابع عشر:
(أ)

منع الجريمة باالس ـ ــتناد إلى األدلة :االس ـ ــتفادة من اإلحص ـ ــاءات والمؤش ـ ـرات والتقييم في دعم

(ب)

الحد من معاودة اإلجرام :استبانة المخاطر وإيجاد الحلول؛

(ج)

التعليم ومشـ ــاركة الشـ ــباب باعتبارهما عنصـ ـرين أسـ ــاسـ ــيين في تعزيز صـ ــمود المجتمعات في وجه

(د)

االتجاهات الراهنة للجريمة ،والتطورات األخيرة والحلول المسـ ـ ـ ــتجدة ،ال سـ ـ ـ ــيما التكنولوجيات الجديدة

الممارسات الناجحة؛

الجريمة؛

بوصفها وسائل الرتكاب الجريمة وأدوات لمكافحتها.
-40

ويرد برنامج العمل المقترح للمؤتمر في مرفق الوثيقة  .A/CONF.234/1/Rev.1وسـ ـ ـ ـ ـ وي ينشـ ـ ـ ـ ــر في

اليومية برنامج الجلسـات الذي سـيبين تفاصـيل األنشـطة اليومية ويقدم معلومات مثل عناوين الجلسـات ومواعيدها
وأما نها ،وبنود جدول األعمال التي س ــينظر فيها ،والوثائق يات الص ــلة .وتتض ــمن اليومية أيض ــا معلومات عن

الفعاليات الخاصة.

ثامنا -الجتماعات الجانبية والمعارض
-41

إضـافة إلى المناقشـات التي سـوي تجرى في الجلسـات العامة وفي اللجنتين ،سـوي يعقد عدد كبير من

االجتماعات الجانبية .وتعقد االجتماعات الجانبية إما عبر اإلنترنت بالكامل أو في شـكل هجين (حضـوريا وعبر
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اإلنترنت) .ويمكن الحص ـ ـ ـ ــول على برنامج االجتماعات الجانبية وعلى معلومات عن كيفية تنظيمها من منسـ ـ ـ ـ ق

االجتماعات الجانبية ،السيد غاري هيل (انظر .)www.un-congress.org
-42

ويقام في قاعة المناس ـ ـ ـ ــبات ( )Event Hallعدد من المعارض التي تنظمها الحكومات وهيلات األمم

المتحدة وكياناتها والمنظمات غير الحكومية والش ــركات التجارية .وترتبط المعارض بالموض ــوع الرئيس ــي للمؤتمر

الرابع عشر ،وتتناول مواضيع مثل السالمة واألمن في المجتمع ،وآخر التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات

والذكاء االصطناعي ،وتحقيق أهداي التنمية المستدامة .وإلى جانب يلك ،تقام معارض تتعلق بالثقافة اليابانية.
-43

ويوفر البلد المض ـ ــيف موقعا ش ـ ــبكيا مخص ـ ـص ـ ــا يتيح الوص ـ ــول إلى االجتماعات الجانبية التي تنظمها

حكومة اليابان والمعارض االفت ارضـ ــية ،إضـ ــافة إلى خدمة للدردشـ ــة .ويمكن الحصـ ــول على مزيد من المعلومات

على الرابط.www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/en :

تاسعا -المشاركة والتكاليف
-44

بالنظر إلى جائحة كوفيد ،19-يتيح المؤتمر الرابع عش ـ ــر ثالثة أنواع من المش ـ ــاركة :حض ـ ــورية ،عبر

-45

ووفقـا للنظـام الـداخلي المؤ ـق ت للمؤتمر الرابع عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( ،)A/CONF.234/2يجو أن تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار في

اإلنترنت بصفة متكلم (أي مع إمكانية طلب الكلمة) ،عبر اإلنترنت بصفة مراقب.

المؤتمر الجهات التالية:
(أ)

الدول األعضاء في األمم المتحدة؛

(ب)

األعضاء المنتسبون إلى اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة؛

(ج)

المنظمـات التي تلقـت دعوة دائمـة من الجم يـة العـامـة للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة في دورات وأعمـال جميع

(د)

الهيلات التابعة لألمم المتحدة؛

(ه)

الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

(و)

المنظمات الحكومية الدولية؛

( )

المنظمات غير الحكومية يات المركز االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي؛

(ح)

من يدعوهم األمين العام من الخبراء األفراد في مجال منع الجريمة ومعاملة المجرمين ،مثل أعضاء

المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها ،وفقا لق ارراتها ( 3237د )29-و( 3280د )29-و152/31؛

هيلــات التــدريس في الجــامعــات ومعــاهــد علم الجريمــة وخبراء المنظمــات غير الحكوميــة الوطنيــة المعنيــة بمنع الجريمــة

والعدالة الجنائية ،وأعضـاء الهيلات القضـائية ورابطات المحامين ،والمرشــدين االجتماعيين ،والعاملين مع الشـباب ،وخبراء

التربية والعلوم السلوكية ،ومسؤولي الشرطة ،ومن شابههم؛
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( )

موظفو األمانة العامة؛

(ي)

األشخا) اآلخرون الذين تدعوهم األمم المتحدة؛

( )

األشخا) اآلخرون الذين تدعوهم الحكومة المضيفة.
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المشاركة الحضورية ،بما في ذلك تدابير الوقاية من مرض كوفيد19-
-46

يخض ـ ـ ـ ــع المش ـ ـ ـ ــاركون القادمون من الخارج لتدابير مراقبة الحدود وتدابير الحجر الص ـ ـ ـ ــحي في اليابان

(انظر القسـم الثامن عشـر) .ويشـجع المشـاركون حضـوريا على أن يختاروا ترتيبات سـفر مرنة وأن يظلوا في حالة
تأهب ألن الوضع متغير وقد يتطلب مزيدا من التكيف.

-47

وتواصـ ـ ـ ــل األمم المتحدة والبلد المضـ ـ ـ ــيف العمل معا على وضـ ـ ـ ــع خطة للوقاية من مرض كوفيد19-

خاصـة بالمؤتمر ،اسـتنادا إلى المباد التوجيهية يات الصـلة المعمول بها في اليابان والمعايير الصـحية المطبقة

على االجتمــاعــات الحكوميــة الــدوليــة التي تنظمهــا األمم المتحــدة .والتفــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــل متــاحــة على الموقعين التــاليين:

 www.crimecongress.orgو( www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/en/الـ م ـع ـلــوم ـ ـ ــات

فيهما متطابقة) .وألن الوضـ ــع متغير بطبيعته ،يشـ ــجع المشـ ــاركون حضـ ــوريا على االطالع على تلك المعلومات
بانتظام .وعلى المشـ ـ ـ ــاركين حضـ ـ ـ ــوريا االمتثال للتدابير المتعلقة بجائحة كوفيد 19-القائمة؛ وعلى وجه التحديد،

عليهم االمتناع عن حض ــور االجتماعات إيا ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بمرض كوفيد .19-كما عليهم التقيد
بمتطلبات التباعد طوال الوقت.

المشاركة عبر اإلنترنت
-48

قــد تتــألا الوفود كــذلــك من منــدوبين يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركون عبر اإلنترنــت كمتكلمين ومراقبين .وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وي تطور

األمم المتحدة بوابة إلكترونية للمؤتمرات تتيح ألصـ ــحاب المصـ ــلحة المسـ ــجلين أن يشـ ــاركوا مشـ ــاركة مجدية عبر

اإلنترنـ ــت .وتتـ ــاح معلومـ ــات إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـ ــة عن المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ــة عبر اإلنترنـ ــت على الموقع الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكي للمؤتمر

(.)www.unodc.org/unodc/en/crimecongress/registration_2.html
التكاليف والمخاطر
-49

تتحمل الحكومات المشاركة المسؤولية عن جميع التكاليف والمخاطر المتعلقة بمشاركة وفودها ،وكذلك

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية عن ممثليها ،واألفراد عن مشــاركتهم بصــفتهم الشــخصــية.
وال يوجد رسم تسجيل للمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع عشر.
التصوير الفوتوغرافي والتسجيل أثناء المؤتمر

-50

تسـ ـ ــجل الجلسـ ـ ــات التي تعقد أثناء المؤتمر وتبث على اإلنترنت .ويمنح المشـ ـ ــاركون ،بمجرد حضـ ـ ــورهم أي

جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــات أو فعـاليـات في إطـار المؤتمر ،اإلين بـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورهم (التي تلتقط أثنـاء المؤتمر في مقـاطع الفيـديو

و/أو الصــور الفوتوغرافية و/أو بواســطة الكاميرات الرقمية) في المواد الترويجية و/أو المنشــورات و/أو المواقع الشــبكية

للمؤتمر ،بما في يلك البث الشــبكي ووســائل التواصــل االجتماعي ،ويتنا لون عن جميع الحقوق ،بما فيها ،على ســبيل

المثال ال الحصر ،التعويض أو الملكية.

عاش ار -مشاركة المنظمات غير الحكومية
-51

تنص المادة  58من النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر الرابع عش ـ ــر ،المعنونة "مراقبو المنظمات غير

الحكومية" ،على أنه يجو للمراقبين الذين تسـميهم المنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضـور المؤتمر أن

يشاركوا ،بدون حق في التصويت ،في مداوالت المؤتمر ولجانه الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة.
-52

ويمكن للمنظمات غير الحكومية يات المركز االســتشــاري لدى المجلس االقتصــادي واالجتماعي ،التي

يعتبر أن لديها اهتماما موضـ ـ ـ ـ ــوعيا بأعمال المؤتمر وتلقت دعوة للمشـ ـ ـ ـ ــاركة ،أن تشـ ـ ـ ـ ــار في المؤتمر .كما أن
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المنظمات غير الحكومية يات المركز االس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــاري لدى اللجنة االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية التي أبدت اهتماما
بالمشاركة تلقت دعوة للمشاركة.

-53

ووفقا لقرار المجلس االقتصـ ـ ـ ــادي واالجتماعي  31/1996المعنون "عالقة التشـ ـ ـ ــاور بين األمم المتحدة

والمنظمات غير الحكومية" ،يجو للمنظمات غير الحكومية التي ليس لها مركز اس ــتش ــاري لدى المجلس ،والتي

ترغـب في الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على اعتمـاد ،أن تقـدم ،عن طريق الفريق المعني ـبالمجتمع المـدني التـابع لألمـانـة العـامـة،
طلبا قبل  10شبا /فبراير  2020للمشاركة بصفة مراقب.

حادي عشر -مشاركة الخبراء األفراد
-54

لألمين العــام أن يــدعو أفرادا من الخبراء في مجــال منع الجريمــة ومعــاملــة المجرمين إلى حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

المؤتمر الرابع عشـ ـ ــر بصـ ـ ــفتهم الشـ ـ ــخصـ ـ ــية ،ويجو لهؤالء أن يشـ ـ ــاركوا في مداوالت المؤتمر ولجانه الرئيسـ ـ ــية
والفرعية وأفرقته العاملة ،بدون حق في التص ـ ـ ـ ــويت .وجريا على الممارس ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــابقة ،تلقى الخبراء األفراد الذين

ش ــاركوا في مؤتمرات س ــابقة ،بناء على طلبهم ،دعوة من أمانة المؤتمر الرابع عش ــر المش ــاركة في المؤتمر الرابع

عشـ ــر .وإضـ ــافة إلى يلك ،أتيحت لألشـ ــخا) المهتمين بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين فرصـ ــة تقديم طلب إلى

األمانة للحصول على دعوة للمشاركة في المؤتمر الرابع عشر كخبراء أفراد.
-55

وكان الموعد النهائي إلبداء الخبراء الراغبين بالمش ـ ـ ـ ـ ــاركة بص ـ ـ ـ ـ ــفة مراقب في المؤتمر الرابع عش ـ ـ ـ ـ ــر عن

اهتمامهم بذلك  10شبا /فبراير .2020

ثاني عشر -وثائق التفويض فيما يتعلق بالدول
-56

وفقا للمواد  1إلى  3من النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر الرابع عشـر ،يتألا وفد ل دولة مشـاركة في
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ويتولى إص ـ ـ ــدار وثائق تفويض ممثلي الدول المش ـ ـ ــاركين ،عبر اإلنترنت وحض ـ ـ ــوريا ،إما رئيس الدولة
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ووفقـا للمـادة  4من النظـام الداخلي المؤ ـقت للمؤتمر الرابع عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،تتولى لجنـة وثائق التفويض فحص

-59

ويجب أن تصـ ــل وثائق التفويض ،بما في يلك االسـ ــم الكامل كما يرد في جوا السـ ــفر ،وكذلك عنوان

المؤتمر من رئيس الوفد ومن قد يلزم من الممثلين اآلخرين والممثلين المناوبين والمستشارين.
أو الحكومة وإما و ير الخارجية.

وثائق تفويض الممثلين ،وتقدم إلى المؤتمر تقري ار عن يلك.

ل ممثل وممثل مناوب ومس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــار وعنوان بريده اإللكتروني ،إلى األمين التنفيذي للمؤتمر في موعد أقص ـ ـ ـ ــاه

 18شباط/فبراير .2021
-60

والحكومات مدعوة إلى أن ترس ــل مس ــبقا نس ــخا مص ــورة بالمس ــح اإللكتروني لوثائق التفويض إلى أمانة

-61

ويذكر أن وثائق التفويض التي وردت بشـ ـ ــأن المواعيد السـ ـ ــابقة للمؤتمر الرابع عشـ ـ ــر لم تعد صـ ـ ــالحة،

المؤتمر عبر البريد اإللكتروني ( )unodc-14congress-registration@un.orgفي أقرب وقت ممكن.
ويتعين على الدول األعضاء أن تعيد إرسال وثائق تفويض خاصة بالمواعيد الجديدة للمؤتمر.
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وترسل وثائق التفويض إلى األمين التنفيذي على العنوان التالي:
Executive Secretary
Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice
c/o Secretariat of the Congress
P.O. Box 500, Room D0676
1400 Vienna
Austria

ثالث عشر -التسجيل
-62

آخر موعد لتس ــجيل جميع المش ــاركين في المؤتمر ،سـ ـواء أ انوا مش ــاركين حض ــوريا أم عبر اإلنترنت،

-63

ويتعين على الـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وكيـانـات األمم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الـدوليـة والمنظمـات غير

هو  18شباط/فبراير .2021

الحكومية والخبراء األفراد الذين سـ ــجلوا للمشـ ــاركة وفق المواعيد السـ ــابقة للمؤتمر الرابع عشـ ــر أن يعيدوا تسـ ــجيل

أنفسهم ووفقا للمواعيد الجديدة للمؤتمر.
-64

ويسـ ــتخدم للتسـ ــجيل في المؤتمر نظام التسـ ــجيل الذاتي إنديكو التابع لألمم المتحدة .ويتعين على المشـ ــاركين

-65

ويفتح باب التســجيل في المؤتمر في  20كانون الثاني/يناير ويغلق في  18شببباط/فبراير  .2021وألن

إنشاء حساب في النظام أوال ( )https://indico.un.org/login/ثم ،في خطوة ثانية ،التسجيل في المؤتمر.

أعداد المش ـ ــاركين من كل وفد ،س ـ ـواء أ انوا مش ـ ــاركين حض ـ ــوريا أم عبر اإلنترنت ،محدودة ،تش ـ ــجع الوفود على

التسجيل في أبكر وقت ممكن.
-66

وتتاح معلومات مفصـ ـ ـ ــلة عن التسـ ـ ـ ــجيل على الموقع الشـ ـ ـ ــبكي للمؤتمر في كانون الثاني/يناير 2021

(.)www.unodc.org/unodc/en/crimecongress/registration_2.html
المشاركة الحضورية
-67

إب ار شارات الدخول إلى المؤتمر إلزامي طوال الوقت لدخول مكان انعقاد المؤتمر.

-68

وفي إطار الترتيبات األمنية ،على جميع المشـاركين في المؤتمر إب ار جوا ات سـفرهم عند المدخل قبل

المرور إلى المكان المخص ـ ـ ــص للتس ـ ـ ــجيل في مركز كيوتو الدولي للمؤتمرات .ويجب أن تكون ش ـ ـ ــارات الدخول
ظاهرة طوال الوقت في مكان انعقاد المؤتمر .ويخضـ ــع جميع األشـ ــخا) للفحص ولتفتيش حقائبهم/أمتعتهم عند

مدخل مكان انعقاد المؤتمر.
-69

ويبدأ اس ـ ـ ــتالم ش ـ ـ ــارات الدخول المطبوعة مس ـ ـ ــبقا يوم الثالثاء 2 ،آيار/مارس  ،2021الس ـ ـ ــاعة 9/00

صباحا ،ويظل مكتب التسجيل مفتوحا حتى الساعة  6/00مساء .وفيما يلي مواعيد عمل مكتب التسجيل:
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 2إلى  5آيار/مارس :2021

من الساعة  9/00إلى الساعة 18/00

 6إلى  8آيار/مارس :2021

من الساعة  8/00إلى الساعة 19/00

 9إلى  11آيار/مارس :2021

من الساعة  8/00إلى الساعة 17/00

ويشـ ـ ــجع المشـ ـ ــاركون على اسـ ـ ــتالم شـ ـ ــارات الدخول الخاصـ ـ ــة بهم في أبكر وقت ممكن .ويمكن للدول

األعضــاء أن ترتب الســتالم الشــارات بالجملة عن طريق مذكرة شــفوية تســمي الشــخص الذي ســيسـ تلم الشــارات.
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ويتوقع أن يسـ ـ تلم جميع المش ــاركين اآلخرين ش ــاراتهم ش ــخص ــيا بمجرد إب ار جوا س ــفرهم أو بطاقة هوية رس ــمية
تحمل صورتهم الشخصية ورسالة رسمية تفيد بأنهم مشاركون في المؤتمر.

-71

ويحتاج العديد من المشاركين القادمين من الخارج إلى تأشيرة لدخول اليابان .ولالطالع على معلومات

عامة عن إجراءات منح التأشـ ــيرات ،يرجى الرجوع إلى القسـ ــم الثامن عشـ ــر ،الذي يتضـ ــمن أيضـ ــا معلومات عن

تدابير مراقبة الحدود والحجر الصـحي التي تطبقها اليابان ،إضـافة إلى الترتيبات االسـتثنائية يات الصـلة الال مة

للمشاركة في المؤتمر ،ومعلومات االتصال بسلطات البلد المضيف.
المشاركة عبر اإلنترنت
-72

يمكن للمندوبين غير المشـ ـ ــاركين حضـ ـ ــوريا التسـ ـ ــجيل للمشـ ـ ــاركة عبر اإلنترنت .ويمكن االطالع على

المعلومات المتعلقة ب جراءات التســجيل للمشــاركة حضــوريا وعبر اإلنترنت والروابط إلى نظام إنديكو على الموقع

الشبكي للمؤتمر (.)www.unodc.org/unodc/en/crimecongress/registration_2.html
تسجيل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء
-73

يوص ـ ــى بش ـ ــدة بتس ـ ــجيل رؤس ـ ــاء الدول ورؤس ـ ــاء الحكومات والو راء الذين يزمعون المش ـ ــاركة حض ـ ــوريا قبل

المؤتمر بوقت كاي بغية التعجيل في إعداد شارات الدخول وتقليل التعقيدات إلى أدنى حد ممكن .ويمكن ألي شخص

مأيون له أن يسـتلم تلك الشـارات من مكتب التسـجيل بموجب مذكرة شـفوية .وتوجه أي اسـتفسـارات عن شـارات الدخول
عن طريق البريد اإللكتروني إلى السـ ـ ـ ــيد بيرنارد كوتغاسـ ـ ـ ــنر ( )bernhard.kothgassner@un.orgمن دائرة األمم
المتحدة لشؤون األمن والسالمة.
تصاريح المركبات
-74

يجب اس ـ ــتص ـ ــدار تص ـ ــاريح لجميع المركبات التي تقل رؤس ـ ــاء الدول ورؤس ـ ــاء الحكومات والمش ـ ــاركين على

المس ـ ـ ـ ــتوى الو اري (أي و راء الحكومة ،مثل و راء الخارجية أو و راء الداخلية أو و راء العدل أو الص ـ ـ ـ ــحة ،والمدعين

العامين) من وإلى مركز كيوتو الدولي للمؤتمرات .وفيما يتعلق بالمشـ ــاركين المذكورين أعاله ،سـ ــوي توفر حكومة البلد

المضــيف مركبة مع ســائق لكل دولة عضــو ،وهذه المركبات حاصــلة على التصــاريح تلقائيا .وإيا كانت الدولة العضــو
بحـ ــاجـ ــة إلى مزيـ ــد من تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريح المركبـ ــات ،فينبغي إرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال طلبـ ــات بـ ــذلـ ــك إلى حكومـ ــة البلـ ــد المض ـ ـ ـ ـ ـ ــيف

( )kyoto-congress2020@mofa.go.jpفي الفترة من  17شباط/فبراير إلى  2آذار/مارس .2021

رابع عشر -اللغات والوثائق
-75

اللغات الرســمية الســت للمؤتمر الرابع عشــر هي اإلســبانية واإلنكليزية والروســية والصــينية والعربية والفرنســية.

وكمـا يكر أعاله ،تترجم البيـانـات المـدلى بهـا بـأي لغـة من لغـات المؤتمر خالل جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــات المؤتمر العـامـة وجلس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اللجنتين األولى والثانية ترجمة شــفوية إلى اللغات الرســمية األخرى للمؤتمر ،بوســائل منها المنصــة اإللكترونية .وســوي
تتاح وثائق األمم المتحدة الرسمية للمؤتمر باللغات الرسمية الست وتنشر على الموقع الشبكي للمؤتمر.

-76

ومعظم غري االجتماعات التي تتوفر فيها الترجمة الشـفوية مزودة بأجهزة اسـتقبال محمولة وسـماعات.

ويرجى من المش ـ ـ ـ ــاركين عدم إخراج هذه المعدات من غري االجتماعات لكي يتس ـ ـ ـ ــنى فحص ـ ـ ـ ــها وإعادة ش ـ ـ ـ ــحن
بطارياتها قبل الجلسة التالية.
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-77

وقد أعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وثائق لتيس ـ ـ ـ ـ ـ ــير النظر في كل بند من بنود جدول

ضوء تأجيل المؤتمر نتيجة جائحة
األعمال المؤقت للمؤتمر ،إلى جانب ورقات معلومات أسـاسـية لحلقات العمل .وفي ـ
وفيد ،19-أعد المكتب أيض ــا وثيقة إض ــافية بعنوان "المس ــتجدات التي طرأت في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

نتيجة جائحة مرض فيروس كورونا ( وفيد )A/CONF.234/15( ")19-تتض ـ ـ ــمن معلومات محدثة ،وينبغي قراءتها

باالقتران مع ورقات المعلومات األس ـ ــاس ـ ــية .وعالوة على يلك ،س ـ ــوي تعرض على المؤتمر وثائق أخرى ،بما في يلك
دليل المناقش ـ ـ ــة وتقارير االجتماعات اإلقليمية التحض ـ ـ ــيرية .وتتاح روابط لتلك الوثائق على الموقع الش ـ ـ ــبكي الذي أعده

المكتب من أجل المؤتمر (.)www.unodc.org/congress/en/documentation.html
الوثائق الصادرة قبل الدورة
-78

في إطار الجهود التي تبذلها األمانة لخفض النفقات ودعم المس ـ ـ ــاعي الرامية إلى الحد من التأثير البيلي من

خالل رقمنة مواد المؤتمر ومنشــوراته ،تكون الوثائق الصبادرة قبل الدورة الخاصــة بالمؤتمر متاحة إلكترونيا فقط ،وهي

منشــورة بجميع اللغات الرســمية الســت على الموقع الشــبكي للمؤتمر .ويرجى من المشباركين حضبوريا أن يجلبوا معهم
إلى الجلسات نسخهم الخاصة من الوثائق الصادرة قبل الدورة.
الوثائق الصادرة أثناء الدورة
-79

توفر لكل وفد مشار حضوريا نسخة واحدة من كامل الوثائق الصادرة أثناء الدورة باللغة (أو اللغات)

-80

ويقع المكتب الرئيسـ ــي لتو يع الوثائق أمام قاعة الجلسـ ــات العامة ( .)Plenary Hallويخص ـ ـص لكل

التي يختارها .وتنشر تلك الوثائق أيضا على الموقع الشبكي للمؤتمر.

وفد في يلك المكتب صندوق توضع فيه جميع الوثائق الصادرة أثناء المؤتمر.

خامس عشر -تقديم الورقات
-81

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجعـت الجم يـة العـامـة ،في قرارهـا  ،171/74الحكومـات على جملـة أمور منهـا تقـديم ورقـات موقا

وطنية بشـ ــأن مختلا البنود الموضـ ــوعية المدرجة في جدول األعمال ،ودعوة األوسـ ــا األ اديمية والمؤس ـ ـسـ ــات

العلمية المختصــة إلى تقديم مســاهمات في هذا الشــأن .ويمكن أن تحتوي تلك الورقات أيضــا على نتائج البحوث

يات الص ــلة ،وأمثلة ألفض ــل الممارس ــات المتبعة ،وعرض الس ــبل الكفيلة بتعزيز األهداي العامة واالس ــتراتيجيات

المشـ ـ ـ ـ ــتركة مع األمم المتحدة واألطراي األخرى يات المصـ ـ ـ ـ ــلحة .وينبغي أن تتضـ ـ ـ ـ ــمن الورقات ،قدر اإلمكان،
توصيات محددة لكي ينظر فيها المؤتمر.
البيانات الخطية
-82

ينبغي تقــديم البيــانــات الخطيــة (المعــدة خص ـ ـ ـ ـ ـ ــيص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للمؤتمر) بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن المواض ـ ـ ـ ـ ـ ــيع الفنيــة للمؤتمر،

بما في يلك ورقات الموقا الوطنية بصيغة إلكترونية (ملفات وورد) ،ب حدى لغات المؤتمر من خالل رسالة رسمية
توجه إلى أمانة المؤتمر الرابع عش ـ ـ ـ ــر (عنوان البريد اإللكتروني )unodc-congress@un.org :في موعد غايته
 18شببببباط/فبراير  .2021ويمكن للدول األعض ـ ــاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات
غير الحكومية يات المركز االس ــتش ــاري لدى المجلس االقتص ــادي واالجتماعي واألفراد الخبراء تقديم بيانات خطية.
ويرفق كل بيان عند تقديمه ب ش ــارة إلى بند جدول األعمال الذي يرتبط به .وينبغي أيض ــا إدراج معلومات االتص ــال
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الخاصــة بممثل الكيان المقدم للبيان .وتمنح البيانات الخطية رم از رســميا وصــفحة غالي ،وتورد في تقرير المؤتمر.
وتنشر البيانات الخطية أيضا على الموقع الشبكي للمؤتمر ،ولن تو ع نس مطبوعة منها.
المعلومات األساسية
-83

ينبغي تقديم المعلومات األسـ ــاسـ ــية (مثل المنشـ ــورات القائمة والورقات البحثية والكتيبات والبيانات التي أعدت

لمناسـبات أخرى) يات الصـلة بمواضـيع المؤتمر بصـيغة إلكترونية ب حدى لغات المؤتمر من خالل رسـالة رسـمية توجه

إلى األمـانـة (عنوان البريـد اإللكتروني )unodc-congress@un.org :في موعـد غـايتـه  18شبببببببببباط/فبراير .2021

ويمكن للـدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وكيـانـات األمم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الـدوليـة والمنظمـات غير الحكوميـة يات المركز

االسـتشـاري لدى المجلس االقتصـادي واالجتماعي واألفراد الخبراء تقديم معلومات أسـاسـية .وتنشـر المعلومات األسـاسـية

على الموقع الشبكي للمؤتمر ،ولن تو ع نس مطبوعة منها.

سادس عشر -المعلومات ووسائط اإلعالم
-84

تتاح تس ـ ـ ـ ــهيالت األمم المتحدة االعتيادية لوس ـ ـ ـ ــائط اإلعالم خالل المؤتمر الرابع عش ـ ـ ـ ــر ،بما في يلك

مركز إعالمي وغرفة لجلسـات اإلحاطة اإلعالمية .وتوفر أيضـا من أجل اإلحاطات اإلعالمية ترجمة شـفوية من
وإلى اللغتين اإلنكليزية واليابانية.

-85

وعلى ممثلي وسـ ـ ــائط اإلعالم الراغبين في تغطية المؤتمر الرابع عشـ ـ ــر أن يقدموا طلبا العتمادهم قبل

المؤتمر ،عن طريق االتصال بالسيدة آن توماس من مكتب االعتماد في دائرة األمم المتحدة لإلعالم في فيينا:
Ms. Anne Thomas
United Nations Information Service, Vienna
الهاتا النقال+43 699 1459 5588 :

عنوان البريد اإللكترونيpress.vienna@un.org :
-86

ويتم اعتماد الصــحفيين عند تقديم وثائق التفويض المطلوبة ،التي تشــمل ما يلي :رســالة انتداب مكتوبة على

الورق الرس ــمي للمنظمة اإلعالمية وموقعة من الناش ــر/المحرر المنتدب أو رئيس التحرير أو رئيس المكتب ،تبين اس ــم
الص ــحفي ولقبه الوظيفي .ويجب أيض ــا تقديم ص ــورة من بطاقة ص ــحافة س ــارية أو تص ـريح عمل س ــار .وترس ـل وثائق

االعتماد على عنوان البريد اإللكتروني.press.vienna@un.org :
-87

مـا يتعين على ممثلي وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط اإلعالم المعتمـدين التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيـل في نظـام إنـديكو (انظر القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

-88

ويفتح مركز اعتم ـ ـ ــاد ممثلي وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط اإلعالم في مركز كيوتو ال ـ ـ ــدولي للمؤتمرات اعتب ـ ـ ــا ار من

-89

ولمزيـ ــد من المعلومـ ــات عن اعتمـ ــاد الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين ،يرجى توجيـ ــه االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات على عنوان البريـ ــد

الثالث عشر).

 4آيار/مارس .2021

اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،press.vienna@un.org :أو ي ـ ـ ــارة الـ ـم ــوق ــع الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـك ــي ل ـ ـ ــدائـ ـرة األم ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ـ ـ ــدة ل ــإلع ــالم:

.https://unis.unvienna.org/unis/en/media/media_accreditation.html
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سابع عشر -اللجنة التنفيذية الوطنية لمؤتمر كيوتو
-90

عينت حكومة اليابان ،بوص ـ ـ ـ ــفها البلد المض ـ ـ ـ ــيف للمؤتمر الرابع عش ـ ـ ـ ــر ،لجنة تنفيذية وطنية لمؤتمر كيوتو

-91

وفيما يلي بيانات االتصال باللجنة:

يرأسها نائب و ير العدل وتتألا من جها الشرطة الوطنية وو ارة العدل وو ارة الخارجية.

(أ)

فيما يتعلق بممثلي الدول األعضــاء والمنظمات الدولية ،ترسـل أي اســتفســارات تتعلق بالبلد المضــيف

(ب)

فيما يتعلق بالمشـ ـ ــاركين اآلخرين ،توجه أي اسـ ـ ــتفسـ ـ ــارات تتعلق بالبلد المضـ ـ ــيف على عنوان

(ج)

ترسـل أي اسـتفسـارات بشـأن إقامة المشـاركين المحليين ،بمن فيهم أعضـاء السـلك الدبلوماسـي

على عنوان البريد اإللكتروني التاليkyoto-congress2020@mofa.go.jp :؛
البريد اإللكتروني التاليkyotocongress@i.moj.go.jp :؛

والمنظمات الدولية التي مقرها اليابان ،إلى وكالة السـ ـ ـ ـ ــفر المعتمدة ( .)kyotocongress@jtb.comوترس ـ ـ ـ ـ ـل

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات المتعلقــة ب ـ قــامــة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين القــادمين من الخــارج على عنوان البريــد اإللكتروني التــالي:

.kyoto-congress2020@mofa.go.jp

ثامن عشر -التأشيرات والسفر وحجز الفنادق للمشاركين القادمين من الخارج – معلومات
مقدمة من سلطات البلد المضيف
تدابير مراقبة الحدود والحجر الصحي بوجه عام
-92

تختلا تدابير مراقبة الحدود والحجر الصـ ـ ــحي المعمول بها حاليا في اليابان عما كان عليه األمر قبل

-93

فال يس ـ ـ ـ ـ ـ ــمح للرعــايــا األجــانــب من بلــدان ومنــاطق معينــة (حتى  7كــانون الثــاني/ينــاير  152 :2021بلــدا

الجائحة نظ ار للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد.19-

ومنطقة) بالدخول إال في ظروي اس ـ ـ ـ ـ ــتثنائية خاص ـ ـ ـ ـ ــة .وعلى جميع األش ـ ـ ـ ـ ــخا) الذين يدخلون اليابان االمتناع عن

اس ــتخدام المواص ــالت العامة المحلية والخض ــوع لحجر ص ــحي ياتي لمدة  14يوما بعد دخولهم .وتتوفر معلومات عن
أحدث تدابير مراقبة الحدود والحجر الصحي على الرابط.www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html :

إعفاء المشاركين على المستوى الوزاري ومرافقيهم وكذلك الدول األعضاء التي ليس لديها تمثيل في اليابان
من تدابير مراقبة الحدود والحجر الصحي وتطبيق "تدابير بديلة"
-94

علـ ـ ــى الـ ـ ــرغم مـ ـ ــن تـ ـ ــدابير مراقبـ ـ ــة الحـ ـ ــدود والحجـ ـ ــر الصـ ـ ــحي المبينـ ـ ــة فـ ـ ــي الفقـ ـ ــرتين  92و،93

ف نـ ــه يمك ـ ــن للممثل ـ ــين علـ ــى المس ـ ــتوى ال ـ ــو اري مـ ــن ال ـ ــدول األعض ـ ــاء والمشـ ــاركين عل ـ ــى مس ـ ــتوى مماث ـ ــل

م ـ ـ ــن أجهـ ـ ـ ـزة األمـ ـ ـ ــم المتحـ ـ ـ ــدة ووكاالتهـ ـ ـ ــا المتخصصـ ـ ـ ــة والوكالـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة للطاقـ ـ ـ ــة الذريـ ـ ـ ــة والمنظمـ ـ ـ ــات

الحكومي ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ــة (المش ـ ـ ــار إل ـ ـ ــيهم ب ب ـ ـ ــارة "المش ـ ـ ــاركون عل ـ ـ ــى المس ـ ـ ــتوى ال ـ ـ ــو اري") ومـ ـ ـ ـرافقيهم ،إل ـ ـ ــى

جانـ ـ ــب من ـ ـ ــدو بي الـ ـ ــدول األعض ـ ـ ــاء الت ـ ـ ــي لـ ـ ــيس له ـ ـ ــا تمثيـ ـ ــل دبلوماس ـ ـ ــي أو س ـ ـ ــفارة فـ ـ ــي الياب ـ ـ ــان ،عل ـ ـ ــى
س ـ ـ ــبيل االس ـ ـ ــتثناء ،دخ ـ ـ ــول الياب ـ ـ ــان م ـ ـ ــع إعف ـ ـ ــائهم م ـ ـ ــن ش ـ ـ ــر الحج ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذاتي لم ـ ـ ــدة  14يوم ـ ـ ــا لغ ـ ـ ــرض
المشـ ـ ــاركة فـ ـ ــي المـ ـ ــؤتمر الرابـ ـ ــع عشـ ـ ــر ،بشـ ـ ــر أن يتقيـ ـ ــدوا بمجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن "التـ ـ ــدابير البديلـ ـ ــة" ،ومنهـ ـ ــا

الحص ـ ــول عل ـ ــى شـ ـ ــهادة خل ـ ــو م ـ ــن مـ ـ ــرض كوفي ـ ــد 19-بن ـ ــاء علـ ـ ــى نتيج ـ ــة فح ـ ــص يجـ ـ ــرى ف ـ ــي غضـ ـ ــون

 72سـ ـ ــاعة قبـ ـ ــل السـ ـ ــفر إلـ ـ ــى اليابـ ـ ــان ،وتـ ـ ــدابير أخـ ـ ــرى تهـ ـ ــدي إلـ ـ ــى تقليـ ـ ــل االتصـ ـ ــال بـ ـ ــالمقيمين فـ ـ ــي
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اليابـ ـ ــان .ويمكـ ـ ــن االطـ ـ ــالع علـ ـ ــى مزيـ ـ ــد مـ ـ ــن المعلومـ ـ ــات علـ ـ ــى الموقـ ـ ــع الشـ ـ ــبكي للمـ ـ ــؤتمر التـ ـ ــابع للبلـ ـ ــد

المضيف ( .)www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/en/
-95

ويقدم البلد المضيف الخدمات التالية إلى المشاركين الذين يدخلون اليابان بموجب الترتيبات االستثنائية

المبينة في الفقرة ( 94يشار إليهم ب بارة "المشاركون في المؤتمر") للوفاء بالشرو المحددة في التدابير البديلة:
(أ)

توفر خدمات نقل رس ــمية ،أي س ــيارة ليمو ين لكل وفد من المش ــاركين على المس ــتوى الو اري

وحافالت للمش ـ ـ ــاركين اآلخرين في المؤتمر ،لجميع التنقالت البرية بين مطار كانس ـ ـ ــاي الدولي والفنادق المعتمدة

ومكـان انعقـاد المؤتمر في كيوتو .وتوفر خـدمـات نقـل داخليـة بين مطـار كـانسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي الـدولي والفنـادق المعتمـدة في
يوتو من  5إلى  8آيار/مـارس فقط .وللحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على مزيـد من المعلومـات عن خـدمـات النقـل والترتيبـات يات

الصلة ،يرجى االتصال على عنوان البريد اإللكترونيkyoto-congress2020@mofa.go.jp :؛
(ب)

يرجى من المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين في المؤتمر القـادمين من الخـارج النزول في الفنـادق المعتمـدة التي تطبق

التدابير المناسـ ــبة لتقليل االتصـ ــال مع المقيمين في اليابان .وللحصـ ــول على مزيد من المعلومات عن الفنادق المعتمدة

والترتيبات يات الصلة ،يرجى االتصال على عنوان البريد اإللكتروني.kyoto-congress2020@mofa.go.jp :
التأشيرات
-96

على جميع المشـاركين المسـافرين إلى اليابان حمل جوا سـفر سـاري المفعول والحصـول على تأشـيرات

-97

ويجب الحصـ ــول على تأشـ ــيرات الدخول إلى اليابان قبل الوصـ ــول ،ولن يتم إصـ ــدارها في أي مطارات

-98

وينبغي أن يكون المشاركون قد سجلوا في المؤتمر للحصول على تأشيرة (انظر القسم الثالث عشر لالطالع

دخول .ويجب تقديم طلبات الحصول على التأشيرات قبل المؤتمر بوقت كاي.

يابانية عند الوصول.

على مزيد من المعلومات عن عملية التس ــجيل) .ومن أجل ض ــمان معالجة طلبات الحص ــول على التأش ــيرة في الوقت
المناسـ ــب ،يشـ ــجع المشـ ــاركون على تقديم طلب الحصـ ــول على تأشـ ــيرة لدى سـ ــفارة أو قنصـ ــلية عامة يابانية أو مكتب

قنصـ ـ ــلي ياباني بالتوا ي مع التسـ ـ ــجيل في المؤتمر في أقرب وقت ممكن ،على أل يتجاوز ذلك يوم  18شببببباط/فبراير

 .2021ويرجى من حملة جوا ات السـفر العادية (أي غير الدبلوماسـية أو الرسـمية) تقديم طلبات الحصـول على تأشـيرة
في وقت أبكر ،ألن معالجة طلباتهم قد تستغرق وقتا أطول.

-99

ويمكن االطالع على قائمة بالس ــفارات والقنص ــليات العامة والمكاتب القنص ــلية اليابانية في جميع أنحاء

العالم على الرابط التالي.www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html :

تاسع عشر -المواصالت واإلقامة للمشاركين المحليين ،بمن فيهم أعضاء السلك
الدبلوماسي والمنظمات الدولية التي مقرها اليابان  -معلومات مقدمة
من سلطات البلد المضيف
المواصالت
-100

يشـ ــجع المشـ ــاركون المحليون ،بمن فيهم أعضـ ــاء السـ ــلك الدبلوماسـ ــي والمنظمات الدولية التي مقرها اليابان،

على اســتخدام المواصــالت العامة للوصــول إلى مركز المؤتمرات أثناء انعقاد المؤتمر .ويشــار إلى أن نظام المترو في
يوتو متطور للغاية ،والرحلة من محطة كيوتو إلى مكان انعقاد المؤتمر تستغرق حوالي  20دقيقة.
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اإلقامة
-101

يش ـ ــجع المش ـ ــاركون المحليون ،بمن فيهم أعض ـ ــاء الس ـ ــلك الدبلوماس ـ ــي والمنظمات الدولية في اليابان ،على

حجز الفنـ ــادق من خالل الموقع الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكي الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــمي للمؤتمر التـ ــابع للبلـ ــد المض ـ ـ ـ ـ ـ ــيف (/www.moj.go.jp

 .)KYOTOCONGRESS2020/en/وتوجه االسـتفسـارات المتعلقة ب قامة المشـاركين المحليين إلى وكالة السـفر

المعتمدة للمؤتمر (.)kyotocongress@jtb.com

عشرون -تدابير الوقاية الخاصة بالمشاركين حضوريا
-102

مـ ــا يكر أعاله ،تواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األمم المتحـ ــدة والبلـ ــد المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف العمـ ــل معـ ــا على وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع خطـ ــة

للوقـايـة من مرض كوفيـد 19-خـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـالمؤتمر ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـادا إلى المبـاد التوجيهيـة يات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة المعمول
به ـ ــا في الي ـ ــاب ـ ــان والمع ـ ــايير الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ـ ــة المطبق ـ ــة على االجتم ـ ــاع ـ ــات الحكومي ـ ــة ال ـ ــدولي ـ ــة التي تنظمه ـ ــا
األمـم الـمـتـح ـ ـ ــدة .والـتـف ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل مـت ـ ـ ــاح ـ ـ ــة عـلـى الـمـوقـعـيـن الـت ـ ـ ــالـيـيـنwww.crimecongress.org :

و( www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/en/المعلومـات فيهمـا متطـابقـة) .وألن الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

متغير بطبيعت ــه ،يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركون حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ــا على االطالع على تل ــك المعلوم ــات ب ــانتظ ــام .وعلى
ح ة كوفيـد 19-القـائمـة؛ وعلى وجـه التحـديـد ،عليهم
ج ائ ـ
المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـا االمتثـال للتـدابير المتعلقـة ب ـ

االمتنـاع عن حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور االجتمـاعـات إيا ظهرت عليهم أعراض مرتبطـة بمرض كوفيـد .19-كمـا عليهم التقيـد
بمتطلبات التباعد طوال الوقت.

واحد وعشرون -التسهيالت المتاحة في مكان انعقاد المؤتمر  -معلومات مقدمة
من سلطات البلد المضيف
المطاعم
-103

توجد مطاعم وكافيتريا في المبنى الرئيسي يمكن للمشاركين استخدامها على نفقتهم الخاصة.

اإلنترنت
 -104تتوفر خدمة االتصال الالسلكي باإلنترنت في جميع مناطق مركز كيوتو الدولي للمؤتمرات.
المرافق الطبية/اإلسعافات األولية
 -105توجد مرافق لإلسعافات األولية في المبنى الرئيسي.
المصرف
 -106سيتم تركيب جها صراي آلي في موقا السيارات المجاور للقاعة .New Hall
مركز خدمات األعمال
 -107مركز خدمات األعمال يقع في المبنى الرئيسـ ـ ــي ويمكن أن يسـ ـ ــتفيد المشـ ـ ــاركون من خدماته على

نفقتهم الخاصة.
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مكتب الستعالمات
 -108سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي يقـ ــام في مكـ ــان انعقـ ــاد المؤتمر مكتـ ــب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعالمـ ــات يعمـ ــل فيـ ــه موظفون محليون للرد

على استفسارات الوفود.
غرفة التأمل

 -109توجد غرفة للتأمل في مكان انعقاد المؤتمر.

اثنان وعشرون -معلومات مفيدة عن كيوتو
-110

تقع كيوتو في منطقة كانساي في جزيرة هونشو ،ويبلغ عدد سكانها  1,47مليون نسمة.

المناخ
-111

طقس كيوتو ش ـ ـ ـ ـ ـ ــبه مداري رطب ،وربيعها معتدل وأحيانا ممطر .وتبلغ درجة الح اررة القص ـ ـ ـ ـ ـ ــوى أثناء

النهار في آيار/مارس °13,4م°56,12 /ي ،في حين تبلغ درجة الح اررة الدنيا °4م°39,2 /ي.
اللغة
-112

اللغة الرسمية في اليابان هي اليابانية.

العملة
-113

عملة اليابان هي الين ( .)¥ ،JPYويمكن التعري بســهولة على األوراق النقدية والقطع النقدية .وهنا

عمالت معـدنيـة من فلـة  1و 5و 10و 50و 100و 500ين ،وأوراق نقـديـة من فلـة  1 000و 2 000و5 000

و 10 000ين.
-114

ويوفر مركز كيوتو الدولي للمؤتمرات خدمة صــري للعمالت الرئيســية ،بما فيها اليورو ودوالر الواليات

المتحدة والجنيه اإلسـ ـ ـ ـ ــترليني .وتوفر معظم الفنادق خدمة صـ ـ ـ ـ ــري العمالت األجنبية .وبطاقات االئتمان مقبولة

على نطاق واسع.
التوقيت
-115

تقع اليابان كلها ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن نفس منطقة التوقيت ،ويتقدم توقيتها عن توقيت غرينيتش بتسـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ــاعات

( .)GMT+9وال تعتمد اليابان نظام التوقيت الصيفي.
الكهرباء
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تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدم في اليـابـان فولطيـة واحـدة هي  100فولط تيـار متردد .وفي كيوتو وغرب اليـابـان ،يبلغ تردد

التيـ ــار الكهربـ ــائي  60هرتز .وهـ ــذا يختلا عن معظم أنحـ ــاء العـ ــالم ،ويعني أن الزوار من الواليـ ــات المتحـ ــدة

األميركية أو أوروبا يحتاجون إلى محول للمعدات الحسـ ــاسـ ــة مثل أجهزة الحاسـ ــوب .وال تسـ ــتخدم اليابان المقابس

الثالثية ،ولذلك قد يلزم استخدام محول من أجل المقابس اليابانية يات المأخذين.
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الخدمات الهاتفية وأرقام هاتفية مفيدة
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رمز البلد الخا) باليابان هو  .+81ورقم االتصـ ـ ــال بالشـ ـ ــرطة وفي حاالت الطوار الجنائية وحوادث

المرور هو  ،110أما رقم االتصال في حاالت الطوار غير الجنائية (الطبية أو الحريق) فهو .119
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المرفق األول
مخطط مركز كيوتو الدولي للمؤتمرات
الطابق الثاني

الطابق األول
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المرفق الثاني
كيفية تسجيل البيانات لتسهيل الترجمة الشفوية
يمكن للوفود تقديم بيان مسـ ــجل مسـ ــبقا بالفيديو للجزء الرفيع المسـ ــتوى ،مع التقيد بدقة بالمدة المحددة (لمزيد من

المعلومات ،انظر القسـم الثالث) .وينبغي للوفود التقيد باإلرشـادات التالية الخاصـة بتسـجيل البيانات بالفيديو التي
وضعتها دائرة إدارة المؤتمرات في مكتب األمم المتحدة في فيينا:

الصوت
• خصائص الميكروفون:
 أحادي االتجاه لديه قابلية التعري على الكالم يعيد إنتاج الترددات الصوتية بين  125هرتز و 12 500هرتز بشكل صحيح• في حال عدم توفر ميكروفون ،تسـتخدم سـماعة رأس مزودة بميكروفون مع تجنب اسـتخدام الميكروفون
المدمج في جها التسجيل.

اإللقاء
• ينبغي إرسال نص البيان مع تسجيل الفيديو.
• ينبغي أال تتجاو سرعة إلقاء البيان  120كلمة في الدقيقة.
• ينبغي التكلم بصوت طبيعي وتجنب الصراخ.
• ينبغي التكلم مباشرة في الميكروفون والنظر إلى الكامي ار.
• ينبغي تجنب التلفت يمينا ويسا ار أثناء التسجيل.
• ينبغي تجنب الطرق على الميكروفون أو النف فيه.
الكامي ار
• ينبغي استخدام كامي ار عالية الوضوح ( 720بكسل أو أ ثر).
• ينبغي مواجهة الكاميرا.
• توضع الكامي ار بمستوى رأس المتكلم ،بالقرب من الشاشة التي يستخدمها المتكلم (إن وجدت) أو فوقها.
• ينبغي أن تظهر الصورة الجزء العلوي من جسد المتكلم ،بما في يلك اليدان.
مكان التسجيل
• ينبغي تجنب التسجيل في الهواء الطلق أو في أي مكان تكثر فيه الضوضاء.
• ينبغي إ الة أي مص ــادر غير ض ــرورية للض ــوض ــاء في الغرفة (على س ــبيل المثال ،ص ــوت أش ــخا)
آخرين أو الهواء أو تحريك المعدات).
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• ينبغي إغالق األبواب أثناء التسجيل.
• في الوضع األمثل ،ينبغي استخدام ستوديو تسجيل.
• ينبغي استخدام غرفة تحتوي على مواد تمتص الصوت (سجادة ،ستائر ،أقمشة على الجدران ،إل ).
• إيا تعذر استخدام غرفة ال تحتوي على نوافذ ،فينبغي إغالق مصاريع تلك النوافذ أو تغطيتها بستائر ،إل .
اإلضاءة
• ينبغي تقليص الفرق بين أ ثر بقعة مظلمة وأ ثر بقعة مضيلة في الصورة.
• في حال وجود مصدر ضوء واحد فقط ،يوجهه نحو السقا (إضاءة غير مباشرة).
• يمكن إضـافة إضـاءة اصـطناعية ،ويكون يلك في الوضـع األمثل باسـتخدام تقنية البقع الثالث كما هو مبين
في الصورة أدناه.

اإلضاءة
الخلفية

اإلضاءة
التكميلية
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اإلضاءة
الرئيسية
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