
                                                                                                       

   
 

    

 
 الصحيفة اليومية

 
 
 
 

 جدول االجتماعات ومعلومات عامة
 
 
 

 

Doha, Qatar June 12- 16, 2005 

  أعضاء الوفود السادةمالحظة إلى
 

يرجى الرجوع إلى المنشور المرفق و المعد من قبل اللجنة المنظمة لقمة الجنوب ، 
 فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بيوم االفتتاح
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 االجتماعات والفعاليات

 
 2005 يونيو15األربعاء  

 
 اجتماع  رؤساء الدول و الحكومات

 

 هم و استقبالتهم لدول والحكومات من مقار إقاممغادرة رؤساء ا    10:00 –9:30

  ق شيراتون الدوحة في فند   

   )سلوىقاعة (         جماعية رسمية لرؤساء الدول و الحكوماتةصور                          10:00

   )قاعة الدفنة(            الرسمي لقمة الجنوب الثانيةاالفتتاححفل       11:00

 -:قائمة المتحدثين          

 .رأمير دولة قط ،سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صاحب ال •

  .نباترسو. ج. ب - سعادة رئيس وزراء جامايكا •

 .جوون أوباسن أولوسيغا نيجيري رئيس سعادة  •

 مجلس الدولة و سكرتيراللجنة التنفيذية لمجلس الوزراء رئيس  نائبسعادة  •

 .                                آارلوس الج

    ، داتو سري حياز ماليزيا و حزآة دول عدم اإلنسعادة رئيس وزراء •

  ،عبداهللا أحمد بدوي                                

 نجي جيان ب لألمم المتحدة رئيس الجمعية العامةسعادة  •

  .ن لوي شيلتزا ج لوآسمبورغفيالعمل اإلنساني  وسعادة وزير التعاون •

 .سعادة ممثل األمين العام  لألمم المتحدة لويس فريتشيت  •

  )قاعة سلوى                    (مأدبة غداء لرؤساء الدول و الحكومات    14:30 -13:00

 األولىجلسة العمل     14.30-18.00

   مسودة جدول األعمال و تنظيم العملإقرار     

  تحديات التطور التي تواجه مناقشات عامة بين رؤساء الدول و الحكومات حول

عن االجتماع رفيع ترحة الصادرة  مع إشارة  خاصة  إلى الوثيقة المق ,الجنوب

 المستوى للدورة الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة

 استراحة   18.00-18.30

 .استئناف المناقشات العامة بين رؤساء الدول و الحكومات   18.30-23.00
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 االجتماعات والفعاليات
 

 الخميس 16 يونيو 2005
 
 

 اجتماع  رؤساء الدول و الحكومات
 

 

           

  ) شيراتون الدوحة (    وصول و استقبال رؤساء الدول و الحكومات     8:45 – 8:15

 

 ) قاعة الدفنة (   استئناف المناقشات العامة بين رؤساء الدول و الحكومات                  13:00 -9:00

 

   غداءاستراحة      13:00 

 

 )قاعة الدفنة     (ت العامة بين رؤساء الدول و الحكوماتاستئناف المناقشا               18:00 -15:00 

 

  قمةستتبناها الوزاري حول الوثائق التي االجتماع نتائج حولتقرير                19:00 -18:00

 .الثانيةالجنوب     

 . النظر في الوثائق النهائية للقمة   

 

 )قاعة الدفنة(   الجلسة النهائية وحفل الختام   20:00

 للقمة الوثائق النهائية  إقرار-     

  الشكر للبلد المضيف توجيه-    

 77 رئيس مجموعة اللسعادة رئيس وزراء جامايكا ،آلمة -    

  لصاحب السمو أمير دولة قطرالكلمة الختامية                                  

 

    الحكومات لدى مغادرتهمتوديع رؤساء الدول و يونيو                        17الجمعة 
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 :معلومات عامة

 

 تنقالت الوفود
سيتم نقل المشارآين في القمة الثانية  للجنوب من فنادقهم إلى مرآز المؤتمرات بالشيراتون لضمان حضور المشارآين 

 .في آل فندقيوجد مكتب للمساعدة على تنقل الوفود . في األنشطة المختلفة بما في ذلك  البرامج الرسمية للقمة

 التسجيل و التوثيق
ه للحصول على هذ. الدخول إلى فندق شيراتون الدوحة يستدعي تقديم بطاقة امنية مستخرجة للوفود بعد تسجيلهم

 على المشارآين اإلتصال  بمكتب التسجيل الموجود في أرض المعارض بالقرب من فندق الشيراتون و هو البطاقة 

 .حا إلى الساعة العاشرة ليالمن الساعة الثامنة صبا مفتوح 

 مكتب اإلستعالمات
يوجد مكتب . في جميع األوقات  محمولة  البطاقة البطاقات األمنية من شخص آلخر و ال بد أن تكونبتحويلاليسمح 

 .أما المكتب الرئيسي فهو في بهو فندق الشيراتون ، معلومات في آل فندق 

 مكتب المراسم الحكومية
تاريخ وصول و .توفر من الفندق لوزارة الخارجية موجود في أرض المعارض  و التنقل إليه ممكتب المراسم التابع

 .مغادرة الوفود و رحالت الطيران التي تحمل رؤساء الوفود و الدول معلومة لدى موظفي هذا القسم 

 و قسم المراسم يؤآد أن حمل أي سالح  غير مسموح به في منطقة بهو قاعة الدفنة

 4831071----4435870: رقم الفاآس 

 

 إصدار الوثائق 
 الدوحة و إعالن يشمل  هذالعربية و االنجليزية و الفرنسية و االسبانية وستصدر باللغات  االوثائق الرسمية للمؤتمر 

 .خطة عمل قمة الدوحة

خارج منطقة قاعة  الموجود  مكتب الوثائق المتواجدين في  مسئولي الوثائق إلى يجب أن تسلم المراد توزيعهاالوثائق 

   الوثائق  وعرض جميع سكرتارية القمة مسؤولة عن توزيع , الدفنة

 و على الوفود   المؤتمر في قاعةالرسميةالكلمات نصوص سوف لن توزع  .تمشيًا مع إجراءات قمة الجنوب األولى ، 

 .وثائق لمسؤولي ال توفر نسخا ا آافية لذلكأن  الرسمية آلماتها نصوصتوزيعب ترغب التي 

 الوثائقتوزيع  مكتب من  من جميع الوثائق الرسميةيمكن الحصول على نسخ أضافية

 قائمة المتكلمين
 للتسجيل في قائمة المتحدثين الرجاء االتصال بالسيدة ماري شهاب او السيد فنسنت ولكنسن  في مكتب سكرتارية القمة

 .10 و 9المكتبين 

 

 توزيع الكلمات خالل المناقشة العامة
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ان الكلمات يمكن ان تسلم مسبقا للمترجمين حتى يتمكنوا من االطالع عليها و االستعداد لها و اذا آان الوفد يرغب في 

 بارسال نسخة الكترونية او ارسالها بالبريد االلكتروني االلكتروني للمجموعة فبامكانه فعل ذلك عان تصدر في الموق

org.unmail@off77G   

 

 الترجمة

إثناء والترجمة الفورية ستكون متوفرة .اللغات الرسمية للقمة هي العربية و االنجليزية و الفرنسية و االسبانية 

 .األربعة اللغات إلى اإلجتماعات الرسمية للقمة ،

 في المستخدمة اللغة 0بالضغط على و ذلك األربعة بواسطة أجهزة الترجمة المتوفرة في القاعة  يمكن سماع  اللغات 

  لالسبانية4 للفرنسية و على 3 لالنجليزية و على 2 للعربية و على 1 و على القاعة 

أن يعلم لجنة السكرتارية قبل الكلمة بوقت آاف ،  استخدام أية لغة غير اللغات الرسمية المعتمدة الذي يريد الوفدو على 

 . وعليه توفير المترجم الفوري  المناسب للغة المستخدمة, لغة اإلنجليزية وأن يوفر نسخة مترجمة من الكلمة بال

 

  المقدمة للوفودالتسهيالت

 و أجهزة آمبيوترفي مقر القمة في مرآز المؤتمرات في الدوحة  و في الممرات و في عدة اماآن في الفندق توجد 

 ها و غيراإلنترنت الفاآس و أجهزة و الوثائق  تصويرأجهزةطابعات و

 

  الثنائيةالتشاورات

 يمكن االتصال بمكتب المعلومات لطلب حجز هذه القاعات الثنائية  و متوفرة  للتشاورات صغيرة اجتماعاتقاعات 

  العاشرة ليالإلىمن التاسعة  4854728  -: بالتصال ، أو ا الدفنة قاعة أمامالموجود 

 

 الخدمات الصحية واإلسعافات األولية

وقد تم . شار طبي في الدور األرضي في فندق الشيراتون  ستكون متوفرة مع امكانية العالج  سيارة إسعاف و مست

 .توفير عيادة طبية تعمل على مدار الساعة وطيلة فترة المؤتمر ، وذلك في جميع فنادق إقامة الوفود

 في حاالت الطواريء
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ي المستشفيات ألعضاء الوفود ، وتم حجز للحاالت التي تستدعي العالج في المستشفى ، فقد تم حجز غرف طبية ف

 .أجنحة خاصة لكبار المسئولين ورؤساء الوفود

 4392111  رقم طواريء مؤسسة حمد الطبية هو 999رقم الطواريء هو 

 

 التسهيالت البريدية

 مكتب بريد موجود في فندق شيراتون الدوحة في مرآز رجال األعمال  الموجود في البهو قرب منطقة اإلستقبال

 

 المعلومات السياحية 

 و الهيئة القطرية للسياحة مستعدة  ،و الصحافة لمساعدة الوفود الرسمية أماآنالهيئة القطرية للسياحة  جهزت    

  .لتلبية رغبة المشارآين في القمة الثانية للجنوب

 مكتب السفريات

 سلوىموجود مقابل قاعة للحجز وتأآيد الحجوزات ، يمكن اإلتصال بمكتب الخطوط الجوية القطرية ال

 

  )آيوتل(اتصاالت قطر

 . ، لتقديم أية خدمات خاصة باالتصاالت في منطقة بهو قاعة الدفنةسيتواجدون آيوتل موظفي 

 

 المرآز اإلعالمي 

المرآز االعالمي الموجود في بهو قاعة المجلس في فندق شيراتون الدوحة يحتوي على التجهيزات التقنية المطلوبة  

  رجال االعالم  و تسهيل مهامهم في القمة الثانية للجنوبلمساعدة

 يحتوي المرآز اإلعالمي على 

 تلفزيون و استوديو ارسال

 جللمونتاغرفة 

 خدمة ارسال الصور     

 آمبيوتر مع خدمات االنترنت

 اتصاالت فاآس دولي
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 قاعة محاضرات و اعالم و صحافة

 و االنجليزية و الفرنسية و االسبانيةترجمة فورية للغات المؤتمر األربعة العربية 

 وآالة األنباء القطرية و خدمات استقبال اخبار بالعربية و باالنجليزية 

 آلمات الوفود المشارآةشاشة آبيرة  لمتابعة أعمال المؤتمر و 

  رجال الصحافة و العالم همةتسهيال  مسسكرتارية مكتب المعلومات  ستعمل على مدار الساعة و

 المعلومات اتصل ب لمزيد من 

5504257   

5534257                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


