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مــؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين  
  بأقل البلدان منوا

  ٢٠١٠مايو / أيار١٣-٩
        سطنبول، تركياا

  معلومات للمشاركني    
    

  مذكرة من األمانة العامة    
  

  معلومات أساسية  -أوال   
ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٦٣/٢٢٧قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا    - ١

ــؤمتر األ٢٠٠٨ ــه     أن تعقـــد مـ ــوا، وأن تـــسند إليـ ــدان منـ ــدة الرابـــع املعـــين بأقـــل البلـ مـــم املتحـ
  :التالية الوالية

بتنفيـذ  ها يف التنميـة     ئ أقـل البلـدان منـوا وشـركا        ملـدى قيـام   إجراء تقيـيم شـامل        )أ(  
برنــامج العمــل وتبــادل أفــضل املمارســات والــدروس املــستفادة وحتديــد العقبــات والقيــود الــيت  

  بادرات الالزمة للتغلب عليها؛صدفت وكذلك اإلجراءات وامل
ــيم وكــذلك       )ب(   ــة يف ضــوء نتيجــة التقي ــة الفعال ــة واحمللي ــسياسات الدولي ــد ال حتدي

  التحديات اجلديدة والناشئة والفرص والوسائل الالزمة للتصدي هلا؛ 
د علــى االلتــزام العــاملي بتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ألقــل  يــجدن التأكيــد مــو  )ج(  

،  األمـم املتحـدة  تعقـدها املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت     يف  أعلن عنه   الذي  البلدان منوا   
، وخـصوصا االحتياجـات املتـصلة    ٢٠٠٥مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام       مبا فيها مؤمتر قمة األلفية و     



A/CONF.219/INF/1

 

2 11-27986 
 

 ودعـم أقـل البلـدان منـوا يف القـضاء       ،بالتنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية     
  لفقر واالندماج على حنو مفيد يف االقتصاد العاملي؛ على ا

 ،حشد تدابري وإجراءات دعم دولية إضـافية لـصاحل أقـل البلـدان منـوا، والقيـام          )د(  
واعتمـــاد شـــراكة متجـــددة بـــني أقـــل البلـــدان منـــوا وشـــركائها باســـتحداث يف هــذا الـــصدد،  

  .التنمية يف
  

  تاريخ ومكان عقد املؤمتر   -ثانيا   
 ١٣ إىل ٩ؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا يف الفتــرة مــن    يعقــد مــ  - ٢
وقد اُتفق بالتشاور مـع حكومـة مجهوريـة تركيـا، علـى             . سطنبول، تركيا ايف   ٢٠١١مايو  /أيار

أن يعقــد املــؤمتر يف جممــع يتــألف مــن مركــز لطفــي قــريدار لالجتماعــات واملعــارض، ومركــز     
  .حربية الثقايف، ومركز هيلتون للمؤمترات واالجتماعاتسطنبول للمؤمترات، ومركز ا

  
Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Centre 
Address: 34267 Harbiye  
Istanbul, Turkey 
Website: http://www.icec.org/ 
Tel.: 90 212 373 1100 
Fax: 90 212 224 0878 

Istanbul Congress Centre 
Address: 34267 Harbiye 
Istanbul, Turkey 

Harbiye Military Museum and Cultural Centre 
Address: Cumhuriyet Caddesi (Cumhuriyet Avenue) 34267 Harbiye 
Istanbul, Turkey 
Website: http://www.tsk.tr/muze_internet/askeri_muze.htm (in Turkish only) 
Tel.: 90 212 233 2720  
Fax: 90 212 296 8618  
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  أمانة املؤمتر   -ثالثا   
، بقيام األمني العام بتعيني املمثـل الـسامي         ٦٥/١٧١رحبت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ٣

ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية أمينـا عـام ملـؤمتر                 
  .األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا

عمل وكيــل األمــني لــشؤون اجلمعيــة العامــة وخــدمات املــؤمترات أمينــا للمــؤمتر،    وســي  - ٤
سيعمل مدير شعبة شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي التابعـة إلدارة               كما

  .شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات نائبا ألمني املؤمتر
  

  افتتاح املؤمتر وترتيبات اجللوس  -رابعا   
/  أيــار ٩يــوم االثــنني املوافــق   مــن املقــرر مؤقتــا أن ُيعقــد االحتفــال بافتتــاح املــؤمتر         - ٥

واملرجـو مـن الوفـود أن       .  لالحتفاالت Anadolu صباحا، يف قاعة     ٠٠/٩، الساعة   ٢٠١١ مايو
ــساعة    ــول ال ــؤمتر، سيخــصص لكــل    .  صــباحا٤٥/٨تكــون يف مقاعــدها حبل ــاح امل ــدى افتت ول

وســتتاح أمــاكن . ىل الطاولــة، ومقعــدان مــن مقاعــد اخلــرباء حكومــة أربعــة مقاعــد، مقعــدان إ 
  .جلوس حمددة بشكل خاص للمشاركني اآلخرين يف املؤمتر

/  أيــار٩ بعــد ظهــر يــوم Rumeli Aوســتبدأ اللجنــة اجلامعــة أعماهلــا بقاعــة االجتمــاع   - ٦
وسوف تتاح قاعـات احتياطيـة مـزودة ببـث عـرب شـبكة اإلنترنـت وبـث مباشـر                    . ٢٠١١ مايو
  . كما سيتاح لكل دولة عضو، يف القاعات اللجنة، مقعد إىل الطاولة. راض افتتاح املؤمترألغ
  .وستكون ترتيبات جلوس الوفود حسب الترتيب اهلجائي اإلنكليزي  - ٧
  

  جدول األعمال وبرنامج العمل   -خامسا  
 ملؤمتر األمـم    جيري يف اجللسة الثانية، اليت ستعقدها اللجنة التحضريية احلكومية الدولية           - ٨

املتحدة الرابع املعـين بأقـل البلـدان منـوا، إقـرار البنـود املواضـيعية املدرجـة جبـدول األعمـال الـيت              
  ).A/CONF.219/IPC/7انظر (سينظر فيها املؤمتر 

وسريد برنامج االجتماعات يف يوميـة األمـم املتحـدة متـضمنا تفاصـيل حـول األنـشطة              - ٩
ات االجتماعات وأوقاهتا ومواقعهـا، وبنـود جـدول األعمـال     اليومية ومعلومات من قبيل مسمي 

  .اليت سُينظر فيها وما يتصل بذلك من وثائق
وإضــافة إىل املناقــشات الــيت ســتجري يف اجللــسات العامــة وجلــسات اللجنــة اجلامعــة،   - ١٠

ستتــضمن وقــائع املــؤمتر حــوارات مواضــيعية تفاعليــة رفيعــة املــستوى، ومناســبات خاصــة،          
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بات ينظمها حمـور القطـاع اخلـاص وحمـور اجملتمـع املـدين بـاملؤمتر، وكـذلك عقـد            وكذلك مناس 
  .منتدى برملاين

  
  طلب أماكن لالجتماع  -سادسا  

رهنا مبدى توافر احليز واخلدمات، ُسيبذل كل  جهد ممكن لتـوفري أمـاكن اجتماعـات                  - ١١
األعــضاء، وكــذلك   اجملموعــات اإلقليميــة وغريهــا مــن اجملموعــات الرئيــسية التابعــة للــدول        

وينبغي أن ترسـل الطلبـات بالربيـد اإللكتـروين          . االجتماعات غري الرمسية واالجتماعات الثنائية    
أو عـن طريـق االتـصال    ) مع حتديد نوع االجتمـاع يف خانـة املوضـوع     (emeetsm@un.orgإىل  

  .Rumeliبـوحدة خدمات االجتماعات  الكائنة يف املستوى السفلي من قاعة 
  

  اعات الثنائيةاالجتم    
ــة الــيت ســتعقد فيمــا بــني الــدول األعــضاء علــى مــستوى       - ١٢ بالنــسبة لالجتماعــات الثنائي

رؤساء الدول أو احلكومات أو املستوى الوزاري، ستخصص مثاين مقصورات مؤقتـة صـغرية،              
 الكائنـة يف مركـز   Domabache Cتسع كل منها ستة مشاركني كحد أقصى يف قاعـة اجتمـاع   

  .٢٠١١مايو / أيار١٣ إىل ٩يف الفترة من لطفي قريدار 
  

  طلبات احلجز     
ترسل طلبات توفري التيسريات الالزمة لالجتماع يف النموذج املرفق باملـذكرة، وذلـك               - ١٣

 بوحــدة خــدمات االجتماعــات    أو باالتــصالemeetsm@un.orgعــرب الربيــد اإللكتــروين إىل   
ري تأكيــد ختــصيص املقــصورات يف اليــوم  وجيــRumeliالكائنــة يف املــستوى الــسلفي مــن قاعــة 
  .السابق على االجتماع على أقصى تقدير

ومنعا لالزدواجيـة يف احلجـز ينبغـي أن يقـدم الطلـب فحـسب مـن الوفـد الـذي يبـادر                         - ١٤
ــائي  ــاع الثنـ ــاس ختـــصيص    . بطلـــب االجتمـ ــز علـــى أسـ ــات احلجـ ــة علـــى طلبـ وجتـــري املوافقـ

 مجيع الطلبات تاريخ وموعد كل اجتمـاع مـع          ومن الالزم أن حتدد   . دقيقة لالجتماع  ٢٠ مدة
وسـيجري بـذل كـل جهـد ممكـن ألن       . إدراج اسم الوفد اآلخر املـشارك يف االجتمـاع الثنـائي          
وجيـري االسـتجابة للطلبـات املقدمـة يف      . تكون اللقاءات املتتالية للوفد ذاته يف نفـس املقـصورة         

  .اللحظات األخرية رهنا مبدى توافر احليز الالزم
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  الترمجة الشفوية   - سابعا  
تكــون اللغــات الرمسيــة الــست للمــؤمتر هــي اإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والــصينية   - ١٥

ــسية  ــة والفرن ــام       . والعربي ــاة أم ــات امللق ــة للبيان ــشفوية باللغــات الرمسي ــوفري الترمجــة ال وجيــري ت
 اإلنكليزيـــة وتـــوفِّر الترمجـــة الـــشفوية بـــاللغتني. اجللـــسات العامـــة وجلـــسات اللجنـــة اجلامعـــة

ــصحفية     ــستوى وللمــؤمترات ال ــة امل ــة الرفيع ــسية للحــوارات التفاعلي ــة  . والفرن وســتوفر احلكوم
وسـيجري، وفقـا ملـدى      . املضيفة خدمات الترمجة الشفوية باللغة التركية خالل املناقـشة العامـة          

عاديـة،  توافر خدمات الترمجة الشفوية، الترتيب لتمديد مـدة االجتماعـات إىل مـا بعـد مـدهتا ال                  
أو توفري خدمات الترمجة الشفوية الالزمة للمجموعات احمللية وغريها من اجملموعـات الرئيـسية              

  .التابعة للدول األعضاء، ولالجتماعات الثائية
وجيــري تــوفري الترمجــة الــشفوية للبيانــات امللقــاة بــأي لغــة مــن اللغــات الرمسيــة الــست     - ١٦

 مـن مـشروع النظـام    ٥٣وز ألي ممثـل، وفقـا للمـادة        وجيـ . للمؤمتر إىل اللغات الرمسيـة األخـرى      
، اإلدالء ببيان بلغة غري اللغات الرمسيـة      )A/CONF.219/IPC/L.2انظر  (الداخلي املؤقت للمؤمتر    

ويف هذه احلالة ينبغـي أن يـوفر املمثـل إمـا خـدمات الترمجـة الـشفوية، أو نـصا مكتوبـا                 . الست
خة املترمجـة شـفويا مـن البيـان،         رب األمانـة النـس    وسـوف تعتـ   . للبيان بواحدة من اللغـات الرمسيـة      

ــان،           أو ــل البي ــذي ميث ــنص الرمســي ال ــة، ال ــات الرمسي ــن اللغ ــدم بواحــدة م ــوب املق ــنص املكت ال
وسيستعمله املترمجون الشفويون التـابعون لـألم املتحـدة كأسـاس للترمجـة الـشفوية إىل اللغـات                   

  . األخرى الرمسية
  

  ة توزيع البيانات املكتوب  -ثامنا   
ــسليم          - ١٧ ــشاركني يف االجتمــاع ت ــى امل ــا عل ــع بياناهت ــيت ترغــب يف توزي ــود ال ــي للوف ينبغ
نسخة إىل مساعدي خدمات االجتماعات املتواجدين بطاولة توزيـع املـستندات الكائنـة              ٣٥٠

وينبغي للوفود اليت ترغـب     .  قبل بدء االجتماع الذي سُيلقى أمامه البيان       Anadoluخارج قاعة   
 نـسخة إىل طاولـة وثـائق وسـاط          ٣٠٠انات مكتوبـة علـى وسـائط اإلعـالم تـسليم            يف توزيع بي  

وينبغـي للمـشاركني تـذكر أن األمانـة         . Rumeliاإلعالم الكائنـة يف الطـابق األرضـي مـن قاعـة             
  .يكون يف مقدورها توفري خدمات االستنساخ لتلك النصوص لن
ــبكة      - ١٨ ــود الــــــيت ترغــــــب يف إدراج بيانــــــات علــــــى شــــ اإلنترنــــــت وينبغــــــي للوفــــ

)www.un.org/webcast (   أن تــوفر مقــدما نــسخة إلكترونيــة مــن بياناهتــا بــأي لغــة مــن اللغــات
 ذاكـرة قـراءة فقـط إىل غرفـة البـث عـرب شـبكة اإلنترنـت التابعـة                    -الرمسية على قـرص متـراص       
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، أو بطريـق الربيـد اإللكتـروين إىل         Rumeliلألمم املتحدة الكائنة يف الطـابق األرضـي مـن قاعـة             
webcast@un.org.  

  
  الوثائق   -تاسعا   

ــصينية         - ١٩ ــة والروســية وال ــبانية واإلنكليزي ــات اإلس ــؤمتر باللغ ــة للم ــائق الرمسي ــصدر الوث ت
ــسية  ــة والفرن ــود خــارج قاعــة     . والعربي ــائق األساســية الالزمــة للوف ــة الوث  Anadoluوتقــع طاول

الوثـائق الرمسيـة    وسيخصص لكل وفد صندوق حمدد توضع فيـه نـسخ مـن مجيـع               . لالحتفاالت
وينبغي للوفود تذكر أن صناديق الوثائق هي خمصـصة حـصرا لتوزيـع             . اليت تصدر خالل املؤمتر   

. الوثائق الرمسية الصادرة عـن املـؤمتر، وال ينبغـي اسـتعماهلا لتعمـيم أي أوراق أو وثـائق أخـرى                  
  .Rumeliوتوفريا لراحة املشاركني، ستوضع أيضا طاولة للوثائق مبدخل قاعة 

وينبغي لكل وفد إبالغ مساعدي خدمات االجتماعـات العـاملني بطاولـة الوثـائق، يف                 - ٢٠
أقرب فرصة ممكنة، باحتياجاته اليومية فيما يتعلق بعدد النـسخ الالزمـة مـن كـل وثيقـة يرغـب                    

وينبغــي أن تكـون الكميــة املطلوبــة  . يف احلـصول عليهــا خـالل املــؤمتر، وكــذلك اللغـة املطلوبــة   
ــة مج  ــة لتغطي ــائق          كافي ــن الوث ــة م ــات كامل ــوفري جمموع ــسىن ت ــن يت ــه ل ــث إن ــات حي ــع املتطلب ي

  .املؤمتر بعد
  

  املشاركة يف املؤمتر  -عاشرا   
  :جيوز للمشاركني املوضحني يف ما يلي حضور املؤمتر أو إيفاد ممثلني عنهم  - ٢١

  ممثلو الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛  )أ(  
  فها املضيف للمؤمتر؛ممثلو حكومة مجهورية تركيا بوص  )ب(  
ــيت تلقــت دعــو    )ج(   ــو املنظمــات ال ــشاركة يف   ةممثل ــة بامل ــة العام  قائمــة مــن اجلمعي

  عقد حتت رعايتها، وذلك بصفة مراقبني؛دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ُت
  ممثلو الوكاالت املتخصصة والوكاالت ذات الصلة؛  )د(  
ية ذات الصفة االستشارية لـدى األمـم املتحـدة       ممثلو املنظمات احلكومية الدول     )هـ(  

ــدول اجلزريــة       ــة غــري الــساحلية وال ومكتــب املمثــل الــسامي ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان النامي
  ؛ الناميةالصغرية
  ؛املتخصصةممثلو هيئات األمم املتحدة   )و(  
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 االستـــشاري لـــدى اجمللـــس   املركـــزممثلـــو املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ذات      )ز(  
ــصاد ــسامي    االقتـ ــل الـ ــب املمثـ ــاعي ومكتـ ــة     ألي واالجتمـ ــدان الناميـ ــوا والبلـ ــدان منـ ــل البلـ قـ

  الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية؛ غري
 خاصـة مـن   ةممثلو غري ذلك من املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت تتلقـى دعـو         )ح(  

  األمني العام للمؤمتر؛
جنـة التحـضريية وتوجـه إليهـا        ممثلو املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تعتمـدها الل             )ط(  

   حلضور املؤمتر؛ةدعو
  .األشخاص اآلخرون الذين يتلقون دعوة من األمني العام للمؤمتر  )ي(  

ــاك رســوم تــسجيل علــى املــشاركة يف املــؤمتر     - ٢٢ ــع و ويتحمــل املــشارك ،ولــيس هن ن مجي
تيـسري  بيد أنه سيجري عمل ترتيبـات خاصـة لتقـدمي مـساعدة ماليـة هبـدف            . تكاليف املشاركة 

مشاركة ممثلني عن حكومات أقل البلدان منـوا وبرملاناهتـا وجمتمعاهتـا املدنيـة وقطاعاهتـا اخلاصـة                  
  . ووسائط إعالمها

  دخول الوفود واعتمادها -حادي عشر 
  دخول الوفود إىل موقع املؤمتر وقاعات االجتماع    

يتـيح  ول سـار  سمح بدخول موقع املؤمتر وقاعات االجتماع لدى تقـدمي تـصريح دخـ        ُي  - ٢٣
ــار الشخــصيات      ــصريح دخــول كب ــؤمترات األمــم املتحــدة، أو ت ــدخــول م ــم  ال صادر مــن األم

وستخــضع الوفــود الــيت حتمــل تــصريح دخــول املــؤمترات للتفتــيش باملــدخل الرئيــسي  . املتحــدة
 تــصاريح دخــول ملركــز لطفــي قــريدار لالجتماعــات واملعــارض، وســيعفى مــن التفتــيش حــاملو

ــار الشخــصيات   ــار الشخــصيات  جممو(كب ــة كب ــات،    )ع ــدول واحلكوم ــاء ال ــيهم رؤس ــن ف ، مب
وللحـصول علـى تـصريح      .  العهد، والوزراء، وكذلك زوجـاهتم     وأولياءرؤساء الدول،    ونواب

دخول املؤمترات أو تصريح دخول كبار الشخصيات ينبغي املراعاة التامة إلجـراءات االعتمـاد              
  .املبينة هنا

  
  ) تصريح دخول املؤمتراتطلب احلصول على(اعتماد الوفود     

جيري إصدار تصاريح دخـول املـؤمترات وتـصاريح دخـول كبـار الشخـصيات اسـتنادا                   - ٢٤
  :إىل األسس التالية
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  دائــرة املراســم واالتــصال التابعــة لألمــم املتحــدة     رســالة رمسيــة موجهــة إىل    )أ(  
لـذين يف حاجـة إىل      ا) مع بيان األمساء واأللقاب الوظيفيـة     (تتضمن قائمة معتمدة بأعضاء الوفد      

  تصريح دخول املؤمترات؛
بالنــسبة جلميــع الوفــود، مبــن فــيهم ) SG.6-LDC/2011(منــاذج اعتمــاد األفــراد   )ب(  

  أعضاء جمموعة كبار الشخصيات؛
صــور فوتوغرافيــة ملونــة حبجــم صــور جــواز الــسفر جلميــع أعــضاء الوفــد           )ج(  

مجيــع الــصور الفوتوغرافيــة حديثــة  وينبغــي أن تكــون . املــدرجني بالقائمــة، مبــن فــيهم الــوزراء 
ولـدى  .  مـن سـتة أشـهر قبـل انعقـاد املـؤمتر            أقـل العهد، أو تكون على األقـل قـد التقطـت منـذ             

إرسال الصور الفوتوغرافية عن طريق الربيد اإللكتـروين جيـب أن تكـون مجيـع الـصور ملتقطـة                   
  .حلكومات وزوجاهتموال يلزم إرسال صور فوتوغرافية بالنسبة لرؤساء الدول وا، jpegبنظام 
 على أن تقدم يف حزمـة واحـدة         ويتعني الوفاء جبميع تلك املتطلبات الثالثة املبينة أعاله         - ٢٥

أو عـــن طريـــق الربيـــد اإللكتـــروين إىل    إىل مكتـــب دائـــرة املراســـم واالتـــصال يف نيويـــورك     
protocolconference@un.org ــسخة إىل ــسريا لعمل. accreditation@mfa.gov.tr، ونـــ ــة وتيـــ يـــ

وميكـن  . املتابعة، يرجى أن يوضع يف خانة املوضوع اسـم البلـد أو الكيـان أو املنظمـة فحـسب                  
 مكتــب دائــرة مــن) املرفــق الثالــث) (SG.6-LDC/2011(احلــصول علــى منــوذج اعتمــاد األفــراد  

وأيــضا علــى العنــوان  ,NL-2058 املراسـم واالتــصال التابعــة لألمــم املتحــدة يف نيويــورك، غرفــة 
http://www.un.int/protocol.  

ــوىل  - ٢٦ ــصال  وال تت ــرة املراســم واالت ــار      دائ ــة كب ــصاحبني جملموع ــن امل ــراد األم ــاد أف  اعتم
  .الشخصيات، وال أفراد وسائط اإلعالم

 مــن البعثــات الدائمــة وبعثــات املــراقبني ومكاتــب االتــصال إبــالغ ســفاراهتم    وُيرجــى  - ٢٧
ــاد       ــإجراءات االعتمـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــسيق معهـ ــا والتنـ ــة تركيـ ــة يف مجهوريـ ــصلياهتم العامـ وقنـ

  . بشأهناث اضطرابواملالئمة،بقصد جتنب ازدواجية االعتماد أو حد
  

  )٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٧من اآلن وحىت (االعتماد املسبق     
ــراقبني         - ٢٨ ــات امل ــات الدائمــة وبعث ــاد، يرجــى مــن البعث ــة االعتم ــة يف اإلســراع بعملي رغب

دائــرة إىل )  أعــاله٢٤انظــر الفقــرة (ومكاتــب االتــصال تقــدمي طلبــات االعتمــاد الالزمــة هلــم   
وسـيجري جتهيـز    .  بالنسبة جلميع الوفود اليت ستشارك يف املـؤمتر        املراسم واالتصال يف نيويورك   

  .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧ حىت الدائرة املذكورةد املسبق يف االعتما
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مبراجعــة طلبــات احلــصول علــى تــصاريح دخــول  وحــدة مراســم االعتمــاد وبعــد قيــام   - ٢٩
 وحدة تـصاريح الـدخول وبطاقـات اهلويـة التابعـة لألمـم املتحـدة              املؤمترات واملوافقة عليه تتوىل     

 السفارات أو القنصليات العامة استالمها مـن        إصدار تلك التصاريح، وميكن ملمثلي البعثات أو      
ويلزم إبراز هوية سارية أو حديثة، من قبيل تصريح دخـول مـبىن             . مركز االعتماد يف اسطنبول   

  .االستالملدى األمم املتحدة أو هوية صادرة عن السفارة 
 وما بعـده، جيـب تقـدمي مجيـع طلبـات االعتمـاد              ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٨واعتبارا من     - ٣٠
  وحدة مراسم االعتماد التابعة لألمم املتحـدة يف اسـطنبول عـن طريـق الفـاكس علـى الـرقم                    ىلإ

، مـع إرسـال نـسخة إىل    protocolconference@un.orgأو الربيد اإللكتـروين   3666 296 212 90
عنــوان ال  ذلــكويوجــه إىل، accreditation@mfa.gov.trوزارة اخلارجيــة التركيــة علــى العنــوان  

  .تماد فحسبطلبات االع
 يــتعني علــى الوفــود الوفــاء جبميــع  ، ورغبــة يف جتنــب حــدوث تــأخريات ال داعــي هلــا   - ٣١

ويترتــب علــى عــدم تقــدمي الــصور الفوتوغرافيــة   ).  أعــاله٢٤انظــر الفقــرة (املتطلبــات الثالثــة 
ومناذج االعتماد املستوفاة اضطرار أعضاء الوفود إىل الوقـوف يف طـابور طويـل اللتقـاط صـور         

  . االعتمادمبركزغرافية هلم فوتو
ويرجى بشدة من البعثات الدائمة وبعثات املـراقبني ومكاتـب االتـصال االسـتفادة مـن                  - ٣٢

  . الوفودإزعاجخيار االعتماد املسبق بقصد تبسيط العملية وجتنب 
  

  ) يف اسطنبول٢٠١١مايو / أيار٤بدءا من (االعتماد باملوقع عملية     
عتمـــاد بـــاملوقع بالنـــسبة لوفـــود الـــدول األعـــضاء واملـــراقبني،  اال عمليـــةجيـــري جتهيـــز  - ٣٣

ــوم األربعــاء       ــدءا مــن ي ــة، والوكــاالت املتخصــصة يف اســطنبول ب ــة الدولي واملنظمــات احلكومي
  الكـائن قـرب     وحـدة مراسـم االعتمـاد مبركـز االعتمـاد           عـن طريـق    ٢٠١١مايو  /أيار ٤املوافق  

  : عنوان التايل، على المركز لطفي قريدار لالجتماعات واملعارض
Harbiye Cultural Centre Askeri Müze ve Kültür Sitesi 

Valikonağı Cad. 
Harbiye - Şişli - Istanbul   

ــواردة عــن طريــق الربيــد اإللكتــروين أو الفــاكس،       - ٣٤ وجيــري جتهيــز طلبــات االعتمــاد ال
  . أعاله٢٩ املسلمة باليد يف اسطنبول يف اليوم ذاته حسب املشار إليه يف الفقرة أو
 رسالة رمسية تتضمن قائمـة      ، الذين حيضرون بأنفسهم   ،وسيلزم أن يقدم أعضاء الوفود      - ٣٥

حـسب األصـول    معتمدة بأعضاء الوفد، أو رسالة تفويض، إىل جانب منـوذج اعتمـاد مـستوىف    
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)SG.6-LDC/2011 .( امبراجعـة تلـك الوثـائق واملوافقـة عليهـ      وحدة مراسم االعتمـاد ولدى قيام 
ــة إىل   لميكــن  ــراقبني التوجــه بإيــصاالت االعتمــاد الرمسي ــود أو امل ــدخول  لوف ــصاريح ال  وحــدة ت

 الكائنــة يف مركــز االعتمــاد اللتقــاط صــورهم وجتهيــز وبطاقــات اهلويــة التابعــة لألمــم املتحــدة،
  . وإصدار تراخيص دخول املؤمترات

ــشار       - ٣٦ ــار الشخــصيات امل ــة كب ــصاحبني جملموع ــن امل ــراد األم ــسبة ألف ــؤمتر وبالن كة يف امل
ــرة ســيجري اعتمــادهم وإصــدار تــصاريح دخــول املــؤمترات املالئمــة هلــم عــن طريــق     فإنــه  دائ
  .والسالمة األمن
  : على النحو التايل وحدة مراسم االعتماد يف اسطنبولوتكون ساعات عمل  - ٣٧

  مساء ٥ - صباحا ٩    مايو/ أيار٦ إىل ٤  
   مساء٨ - صباحا ٨    مايو/ أيار٨ - ٧  
   مساء٦ - صباحا ٨      مايو/ أيار١٠  
   مساء٥ - صباحا ٩    مايو/ أيار١٢ - ١١  
   بعد الظهر٢ - صباحا ٩      مايو/ أيار١٣  

  
  الوفود املسبقة -ثاين عشر 

يرجى من البعثات الدائمة وبعثات املراقبني العلم بأن الوفود املسبقة من جمموعة كبـار                - ٣٨
وإلجـراء الترتيبـات    . ٢٠١١مايو  / أيار ٧   إىل ٥الشخصيات سيجري استضافتها يف الفترة من       

  . الالزمة لتلك الزيارات يرجى من البعثات االتصال بوزارة اخلارجية التركية
  

  وثائق التفويض -ثالث عشر 
تقدم وثـائق تفويـق املمـثلني وأمسـاء املمـثلني املنـاوبني واخلـرباء إىل املمثـل الـسامي أقـل                        - ٣٩

ة الـصغرية الناميـة، وهـو األمـني العـام           يـ راجلز الساحلية والـدول     البلدان منوا والبلدان النامية غري    
للمؤمتر، على أن يكون ذلك بقـدر اإلمكـان يف غـضون أسـبوعني قبـل التـاريخ احملـدد الفتتـاح                      

. وينبغــي أن يقــدم أيــضا أي تغــيري الحــق يف تــشكيل الوفــود إىل أمــني عــام املــؤمتر         . املــؤمتر
 دائـرة املراسـم واالتـصال يف نيويـورك     التفـويض إىل ينبغـي إرسـال نـسخ مـن مجيـع وثـائق             كما

ــم    ــاكس رقــ ــى الفــ ــك1 212 963 1921علــ ــل ، وذلــ ــسان٢٧ قبــ ــل، وإىل/ نيــ ــدة أبريــ  وحــ
ــم ــم     مراس ــاكس رق ــطنبول علــى الف ــاد يف اس ــك  ، 3666 296 212 90االعتم ــارا مــن  وذل اعتب

 وينبغــي أن تكــون وثــائق التفــويض صــادرة عــن رئــيس الدولــة       . ٢٠١١أبريــل /نيــسان ٢٨
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احلكومة أو وزير اخلارجية، ويف حالة االحتاد األوريب من رئـيس اجمللـس األورويب أو رئـيس             أو
  .املفوضية األوربية

  
 الربملانـات واجملتمـع املـدين       حمور كـل مـن    دخول واعتماد املشاركني من      -رابع عشر   

  والقطاع اخلاص
  احملول الربملاين    

ويف . ربملانـات كجـزء مـن وفودهـا الوطنيـة         يرجى من الدول األعضاء إدراج أعـضاء ال         - ٤٠
 ٣٧ إىل   ٢٣تلك احلالة ستطبق نفس طرائق التسجيل واالعتماد حـسب املـبني حتـت الفقـرات                

  ).دخول واعتماد الوفود(
   :ـللحصول على مزيد من املعلومات رجاء االتصال بـو  - ٤١

Ms. Gladys Mutangadura 

1 United Nations Plaza, DC1-1214 

New York, NY 10017 

Tel.: 1 212 963 3316 

E-mail: mutangadura@un.org   
  حمور اجملتمع املدين    

يرجى مـن ممثلـي منظمـات اجملتمـع املـدين الـراغبني يف حـضور املـؤمتر تـسجيل بيانـاهتم                - ٤٢
ــة     ــة باالتــصال باملنظمــات غــري احلكومي ــرة األمــم املتحــدة املعني ــضروري أن  . لــدى دائ ومــن ال

وميكـن  . ات الراغبة يف اعتمادهـا كـي تـشارك يف املـؤمتر منـوذج االعتمـاد الـالزم                 تستويف املنظم 
  .http://www.un-ngls.orgاحلصول على النموذج الالزم من املوقع 

ذلـك   وعلى املشاركني أن يتولوا إجراء ما يلزم للحصول على تأشريات الدخول وغري             - ٤٣
وعلـيهم أن يتولـوا أيـضا إعـداد         . ه املـؤمتر  من الترتيبات الضرورة لدخول البلـد الـذي سـيعقد بـ           

  .ترتيبات السفر واإلقامة الالزمة هلم
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  :وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال بــ   - ٤٤
Ms. Yiying Wang 

Civil society consultant  

Office of the High Representative for Least Developed Countries, Landlocked Develop-

ing Countries and Small Island Developing States  

New York, NY 10017 

Tel.: 1 212 963 1232 

E-mail: wang54@un.org     
  حمور القطاع اخلاص    

يتوىل مكتب األمم املتحدة املعين باالتفاق العاملي تنـسيق عمليـة تنظـيم املناسـبات الـيت                   - ٤٥
عـاون مـع مكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا         سيعقدها حمور القطاع اخلاص، وذلـك بالت     

  .والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
وبوسع ممثلي قطاع األعمال الراغبني يف املشاركة يف االجتماع الرفيع املستوى بـشأن                - ٤٦

كليهمــا، االتــصال االســتثمار والــشراكة، أو منتــدى الــشراكة العامليــة يف قطــاع األعمــال، أو   
ــاملوقع       ــبكة اإلنترنـــت بـ ــى شـ ــاملي علـ ــاق العـ ــين باالتفـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــرة مبكتـــب األمـ : مباشـ

http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/LDC_IV.html.  
  

  :وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال بــ   - ٤٧
Ms. Laura Nielsen  
Global Compact  
DC2-612, 2 UN Plaza 
New York, NY 10017 
Tel.: 1 917 367 9501 
E-mail: ldc@unglobalcompact.org     

   دخول واعتماد وسائط اإلعالم والصحافة-خامس عشر 
Ambassador Mehmet Gücük 
Deputy Undersecretary for Economic Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
Ankara, Turkey 
Telephone: 90 312 292 1190 
Fax: 90 312 287 1646 
E-mail: mgucuk@mfa.gov.tr 
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Ambassador Mithat Rende 
Director General for Multilateral Economic Affairs, Energy and Environment 
Telephone: 90 312 292 1559 
Fax: 90 312 292 2785 
E-mail: mrende@mfa.gov.tr 

Mrs. Naciye Gökçen Kaya 
Head of Department, Multilateral Economic Affairs 
Telephone: 90 312 292 1613 
Fax: 90 312 292 2785 
E-mail: gkaya@mfa.gov.tr 

Mr. Renan Şekeroğlu 
Head of Department, Multilateral Economic Affairs 
Telephone: 90 312 292 1618 
Fax: 90 312 292 2785 
E-mail: rsekeroğlu@mfa.gov.tr 
 

  التنسيق العام للترتيبات اإلدارية واللوجستية    
 

Ambassador Ercan Őzer 
General Coordinator for Administrative and Logistic Arrangements 
Fax: 90 212 296 9640 
E-mail: ercan.ozer@mfa.gov.tr 

Administrative and logistic arrangements (general contacts) 
Telephone: 90 212 296 3670 
Fax: 90 212 296 3650 
E-mail: ldc4@mfa.gov.tr (general e-mail) 
ldc4-accreditation@mfa.gov.tr (accreditation) 
ldc4-protocol@mfa.gov.tr (protocol) 

Mr. Erkan Őzoral  
Deputy General Coordinator for Administrative and Logistic Arrangements 
Telephone: 90 212 296 3621 
Cell: 90 533 966 6087 
Fax: 90 212 296 3641 
E-mail: erkan.ozoral@mfa.gov.tr  

Mr. Murat M. Onart 
Deputy General Coordinator for Administrative and Logistic Arrangements 
Telephone: 90 212 296 3620 
Cell: 90 533 966 6088 
Fax: 90 212 296 3641 
E-mail: monart@mfa.gov.tr  

Ms. Arzu Erçelik 
Coordinator (general affairs) 
Telephone: 90 212 296 3670 
Fax: 90 212 296 3650 
E-mail: arzu.ercelik@mfa.gov.tr 
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Mr. Emre Manav 
Coordinator (security) 
Telephone: 90 212 296 3670 
Fax: 90 212 296 3650 
E-mail: emanav@mfa.gov.tr 

Mr. Mehmet Tatar (press and information) 
Telephone: 90 212 296 3670 
Fax: 90 212 296 3650 
E-mail: mehmet.tatar@mfa.gov.tr 

Ms. Pelin Musabay 
Coordinator (Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre) 
Telephone: 90 212 296 3670 
Fax: 90 212 296 3650 
E-mail: pelin.musabay@mfa.gov.tr 

Mr. Ali Özkara 
Coordinator (business track) 
Telephone: 90 212 296 3670 
Fax: 90 212 296 3650 
E-mail: ali.ozkara@mfa.gov.tr 

Mr. Alper Gökhan Ünal 
Coordinator (accommodation and finance) 
Telephone: 90 212 296 3670 
Fax: 90 212 296 3650 
E-mail: gokhan.unal@mfa.gov.tr 

  األمم املتحدة
Mr. Cheick Sidi Diarra 
Secretary-General of the Conference 
United Nations Headquarters  
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 9078 
Cell: 1 917 214 9159 
Fax: 1 212 963 0419 
E-mail: diarrac@un.org  

Mr. Shaaban M. Shaaban 
Secretary of the Conference 
United Nations Headquarters  
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 8362 
Cell: 1 646 673 5557 
Fax: 1 212 963 8196 
E-mail: shaabans@un.org 
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Mr. Sandagdorj Erdenebileg  
Acting Executive Secretary of the Conference 
United Nations Headquarters  
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 7703 
Cell: 1 917 345 3857 
Fax: 1 212 963 0419 
E-mail: erdenebileg@un.org 

Mr. Ion Botnaru  
Deputy Secretary of the Conference 
United Nations Headquarters  
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 0725 
Cell: 1 646 339 2694 
Fax: 1 212 963 5305 
E-mail: botnaru@un.org 

Ms. Mildred Fernandes 
Conference Services Coordinator 
United Nations Headquarters 
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 6540 
Cell: 1 646 623 9742 
E-mail: fernandes3@un.org 

Mr. Ivan Koulov  
Chief of Administration and Finance  
United Nations Headquarters  
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 4616 
Cell: 1 917 288 2076 
Fax: 1 212 963 2700 
E-mail: koulov@un.org 

Mr. Desmond Parker  
Chief of Protocol  
United Nations Headquarters  
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 7179 
Cell: 1 917 865 8754 
Fax: 1 212 963 1921 
E-mail: parker2@un.org 

Mr. Timothy Wall  
Spokesperson  
United Nations Headquarters  
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 5851 
Cell: 1 212 447 5954 
Fax: 1 212 963 9737 
E-mail: wallt@un.org  
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Mr. Michael Lynch  
Chief of Security  
United Nations House 
P.O. Box 11-8575 
Beirut, Lebanon 
Telephone: 961 1 978 003 
Cell: 961 71 181 510 
Fax:  
E-mail: lynch1@un.org  

Mr. Gary Trahan 
Travel and Transportation Officer 
United Nations Headquarters  
New York, NY 10017 
Telephone: 1 212 963 6191 
Cell: 1 917 913 0232 
Fax: 1 212 963 2170 
E-mail: trahan@un.org  

    
ــوان         - ٩٢ ــى العن ــت عل ــى شــبكة اإلنترن ــؤمتر عل ــات عــن امل ــى معلوم : وميكــن احلــصول عل

https://www.un.org/wcm/content/site/ldc/home.  
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  املرفق األول
  قائمة الفنادق املوصى هبا    
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  املرفق الثاين
  اخلرائط    

Map of Istanbul   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

Map of Congress Valley 
 

 



A/CONF.219/INF/1  
 

11-27986 19 
 

    Map of the Conference complex 
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  املرفق الثالث
  

SG.6-LDC/2011

 
 
PLEASE TYPE OR PRINT ONLY 
 

   

   
 

 
 
UNITED NATIONS 
 

 

               
      

PROTOCOL AND LIAISON SERVICE 
 

APPLICATION FOR CONFERENCE PASS FOR MEMBERS OF DELEGATIONS TO THE 
FOURTH UNITED NATIONS CONFERENCE  
ON THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES 

 
9-13 MAY 2011, ISTANBUL, TURKEY 

 

      requests the U.N. Protocol and Liaison Service 
Permanent/Observer Mission - Observer Office - Specialized Agency 
 

to issue a conference pass to :  (Name)        
 
in the capacity of : Head of Del. (     ) 

 
Delegate (     ) Spouse (     ) Interpreter (     ) 

 
Date of arrival in Istanbul : (d/m/y)        

Date of departure from Istanbul: (d/m/y)        

Functional title in the sending State:       
 
 

 
SIGNATURE :   

 
 

NAME (please type/print)       
 

PERMANENT MISSION/ 
EMBASSY: 

Head of Chancery/Administrative Officer 
 
      

  
DATE : 

 
      

OFFICIAL SEAL 

 
FOR PROTOCOL USE ONLY 

 
 
 

Signature __________________________________________________ 
(Approving  Officer) 

 
 

Code: VIP/wo__ VIP/w __ D-HD __ 
 

D __ 
 

O-HD __ O __ 
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  املرفق الرابع
  
  United Nations Nations Unies 

 
 

Reservation form for booking a booth for bilateral meetings 
United Nations Fourth Conference on the Least Developed Countries  

at the Lutfi Kirdar Centre, Istanbul, Turkey 
9-13 May 2011 

 
 

Mission:       

Contact person:       

Hotel and room number:       

Hotel room phone number:       
E-mail address:       

 

Time Date of 
meeting From To 

Meeting with delegation of: Level 
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    املرفق اخلامس
  ئع املؤمترنظرة سريعة على وقا    

  
 

  

 


