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مــر ا األمــم املتحــدة العــامل ال ال ـ
املعين باحلد من أخطار الكوارث

سينداي ،اليابان 41-41 ،آذار/مارس 5142

معلومات للمشاركني
مذكاة من األمانة العامة

أو ًال  -معلومات أساسية
 - 4قـــارت اجلمعيـــة العامـــة ،هو ـــ قاار ـــا  544/81املـــرر  51كـــانون األو /
ديسمرب  ،5142أن يُعقَد مر ا األمم املتحدة العامل ال ال املعين باحلد من أخطـار الكـوارث
يف الفتــاة مــن  41إىل  41آذار/مــارس  5142يف ســينداي ،اليابــانر وقــارت اجلمعيــة أي ـًا
أن يُع َقــد املــر ا أل ـ أأل ـ مســتو ُكــن ،وأن يُســفا أــن وةيقــة ختاميــة مــو ة وماك ـ ة
وتطلعية وأمليـة ا ملنحـ  ،وأن يسـع إىل يقيـأل األ ـدات التاليـة جنأز إقـام تقيـيم تنفيـذ إ ـار
أمـــي يووـــو واستعاا)ـــنظ جنيفز الن ـــا يف امـــربة املكتســـجة مـــن خـــ االســـتااتي يات
واملرسسات وامطط اإلقليمية والو نية للحد مـن أخطـار الكـوارث وتوهتـياوا ،وكـذل مـن
خ االتفاقات اإلقليمية املتصـلة بامل و)ـوف يف إ ـار تنفيـذ إ ـار أمـي يووـوظ جناز اأتمـاد
إ ــار للحــد مــن أخطــار الكــوارث بعــد أــا 5142ظ جندز يديــد اا ــأل التعــاون ألـ أســاس
االلت امــات بتنفيــذ إ ــار احلــد مــن أخطــار الكــوارث بعــد أــا 5142ظ جن ـــز يديــد اا ــأل
االستعااض الدوري لتنفيذ إ ار احلد من أخطار الكوارث بعد أا 5142ر

)15-00018 (A

220115

**1500018

230115

A/CONF.224/INF/1

ةانيًا  -موأد املر ا ومكان انعقاده
 - 5وفقــ ـاً لقــــاار اجلمعيــــة العامــــة  ،544/81ســ ـيُعقَد املــــر ا يف الفتــــاة مــــن  41إىل
 41آذار/مارس  5142يف سينداي ،اليابانر
 - 2تقـــي ســـينداي ألـــ بُعـــد ـــوا  211كيلـــومتا مشـــا
احمليط اهلادئ يف ياة ونشو ،أكرب اجل ر الا يسية األربي يف اليابانر
-1

وكيـــو ،ألـــ ســـا ي

واملكان الا يس النعقاد املر ا و ماك سينداي الدو ر

 - 2وسيســتمد الشــاكاا ماافــأل أخــا تقــي يف ســينداي إلقامــة املناســجات العامــة ــوا
فتاة انعقاد املر ار ويتوافا امل يد من املعلومات أن ذه األنشطة أل املوقـي الشـجك للمـر ا
أل العنوان www.wcdrr.orgر

ةال ًا  -أمانة املر ا
 - 8تتوىل أأما أمانة املر ا أمانةُ استااتي ية األمم املتحدة الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،
وميكن االتصا هبا أل العنوان اإللكتاوين التا wcdrr2015@un.orgر
 - 7ويتــوىل وكيــي األمــني العــا إلدارة ــرون اجلمعيــة العامــة واملــر اات أو ُ لــن أأمــا
أمني املر ار

رابعاً  -افتتاح املر ا وتاتيجات اجللوس
 - 1تُستهي اجللسة العامة االفتتا يـة الاييـة للمـر ا يف السـاأة  44 11مـن يـو السـج
 41آذار/مـــارس  5142يف ماكـــ ســـينداي الـــدو  ،للن ـــا يف إليـــي املســـا ي اإل اا يـــة
والتن يميــة ،هــا يف ذل ـ انتمــايف ر ــيا املــر ا ،واأتمــاد مشــاوف الن ــا الــداخل املرق ـ
و ــدو األأمــا املرقـ  ،وانتمــايف أأ ــاا املكتـ  ،وإنشــاا جلنــة ر يســية جنإذا لـ األمــاز،
وتعيني أأ اا جلنة وةا أل التفويضر
 - 9ويف اجللســة االفتتا يــة للمــر ا ويف اجللســات العامــة ال قــة ،ستمصـص لوفــد كــي
دولـــة مشـــاراكة يف املـــر ا ولوفـــد االيـــاد األوروم أربعـــة مقاأـــد مقعـــدان منـــها يف اولـــة
اال تمــاف ومقعــدان يف الصــي املف ـ ر وستُمصــص أي ـًا مقاأــد رــددة ملشــاركني آخــاين
يف املر ار
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 - 41ولــن يتــاح إال حلــامل تصــاري الــدخو ال انويــة ــور اجللســة العامــة االفتتا يــةر
وسيتوافا امل يد من املعلومات يف ذا الصدد ألـ املوقـي الشـجك للمـر ا www.wcdrr.orgر
وقــد يُمنــي املشــاركون ،ألســجايف أمنيــة ،مــن إدخــا أوــااض معينــة معهــم إىل اجللســة العامــة
االفتتا يــة ،م ــي املا ولــات وال ا ــات الج ســتيكيةر وســيتاح للمشــاركني مــن و ـ ــامل
تصاري الدخو ال انوية متابعة وقا ي اجللسة العامة االفتتا ية أن ايـأل الجـ احلـ بالفيـديو
يف وافة ا تيا يةر

خامساً -

دو األأما وبانامج العمي
 - 44ياد دو األأما املرق وبانامج العمي املرقـ والن ـا الـداخل املرقـ للمـر ا
يف الوةا أل  A/CONF.224/1و  A/CONF.224/2و  ،A/CONF.224/3أل التوا ر
 - 45وسي اي أقد تسي لسات أامة ،ها يف ذل اجللسـة االفتتا يـة واجللسـة امتاميـةر
وستو)ــي قا مــة املــتكلمني يف التجــاد العــا لــسراا أل ـ أســاس قاأــدة األولويــة ملــن يســجأل،
مــي مااأــاة املااســم املعتــادة الــمب يــتكلم هقت ــا ا روســاا الــدو أو احلكومــات أوالً ،يلــيهم
روســاا الوفــود انخــاونر ويــتم إدراا االيــاد األوروم يف قا مــة املــتكلمني بصــفتن مااقج ـاًر
وسيُعلَن يف اليومية أن تفاهتيي أملية تس يي األياا يف قا مـة املـتكلمنير ويُقتـاح أن تقتصـا
مدة إلقاا كي بيان ألـ سـا دقـا ألر وباإل)ـافة إىل ُ لـ الـدو املشـاراكة يف املـر ا ووفـد
االياد األوروم ،جيوم ملم ل اجلهات التالية اإلدالا بجيان يف املناقشة العامـة ،إذا يـ الوقـ ،
ألـ أال يشـكي ــذا األمـا سـابقة جنأز املن مــات احلكوميـة الدوليـة والكيانــات األخـا الــمب
تلق ـ دأــوة دا مــة مــن اجلمعيــة العامــة للمشــاركة بصــفة مااق ـ يف دورات وأأمــا إليــي
املر اات الدولية المب تُعقـد يـ رأايتـها جناملـادة  81مـن مشـاوف الن ـا الـداخل املرقـ زظ
و جنيفز الوكــــاالت املتمصصــــة واملن مــــات ذات الصــــلة جناملــــادة 84زظ و جناز املن مــــات
احلكوميـــة الدوليـــة األخـــا جناملـــادة 85زظ و جندز يئـــات األمـــم املتحـــدة املهتمـــة باملو)ـــوف
جناملادة 82زظ و جن ـز األأ اا املنتسجون لل ان اإلقليمية جناملادة 82زر وجيـوم أي ـاً أن يُــ ات
إىل قا مة املتكلمني ُ لو املن مات و احلكومية وامجمموأات الا يسية األخا جناملادة 81زر
 - 42وباإل)ـــافة إىل املناقشـــات الـــمب ســـت اي يف إ ـــار اجللســـات العامـــة ويف أي يئـــة
من اهليئات الفاأية الـمب قـد يـتم إنشـاو ا ،سيشـمي املـر ا سسـة ا تماأـات ما ـدة مسـتدياة
ومارية ،وة ث لسات ياورية رفيعة املستو بشأن إقامة ـااكات بـني أهتـحايف املصـلحة
املتعددين ،و ستُعقد يف ماك سينداي الدو ر
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ا تماأات املا دة املستدياة الومارية
 - 41تُعقد اال تماأـات اممسـة للما ـدة املسـتدياة الوماريـة بـاملواماة مـي اجللسـات العامـة
كمــا يل ـ األ ــد  42آذار/مــارس ،مــن الســاأة  41 11إىل الســاأة  42 11جنالــتعم بعــد
الكــوارث إأــادة الجنــاا ألــ ؛ــو أف ــيزظ األ ــد  42آذار/مــارس ،مــن الســاأة 42 11
إىل الســاأة  41 11جنالتعــاون الــدو مــن أ ــي دأــم إ ــار احلــد مــن أخطــار الكــوارث بعــد
أـــــا 5142زظ االةـــــنني  48آذار/مـــــارس ،مـــــن الســـــاأة  41 11إىل الســـــاأة 42 11
جنإدارة أخطــار الكــوارث التعل ـ أل ـ التحــدياتزظ االةــنني  48آذار/مــارس ،مــن الســاأة
 42 11إىل الســاأة  41 11جناحلــد مــن أخطــار الكــوارث يف الجيئــات احل ــايةزظ ال ةــاا
 47آذار/مــارس ،مــن الســاأة  42 11إىل الســاأة  41 11جناســتااتي يات االســت مار العــا
للحد من أخطار الكوارثزر
 - 42ويتي كي ا تماف من ا تماأات املا دة املستدياة الوماريـة فاهتـة للتحـاور وإل ـااا
املناقشــات الــمب تاك ـ أل ـ األولويــات واإل ــاااات الا يســية لــدأم إ ــار احلــد مــن أخطــار
الكوارث بعد أا  5142من ي هتلتن بكي مو)وف من املوا)يي املطاو ةر
 - 48وسيكون لكي ا تماف من ا تماأات املا دة املستدياة ر يا يعيِّنـن ر ـياُ املـر ا مـن
بني الومراا الـذين ض ـاون املـر ا وفقـًا ملجـدأ التوميـي اجلعـاايف العـاد  ،مـي مااأـاة الـدأوات
املو هة إىل روساا امجمموأات اإلقليمية بتقدمي تا يحاتر
 - 47وســيكون يف ا تماأــات املا ــدة املســتدياة الوماريــة مــا يصــي اىل  11مقعــداً خصصـًا
للوفود احلكومية ،وما ال يقي أن  2مقاأد للمشاركني انخـاينر وسـيكون نـاي أي ـًا وراا
كيٍّ من مقاأد املا دة مقعد إ)ايف يف الصي املف ر
 - 41ويف اجللسة العامة امتامية ،سي اي إب غ املر ا بنتـا ج ا تماأـات املا ـدة املسـتدياة
الومارية وإدرا ها يف التقايا النها للمر ار
 - 49وستكون ا تماأـات املا ـدة املسـتدياة اممسـة ذات ـابي يـاوري وت ـم أهتـحايف
املصلحة املتعددين ،وسيشمي كيٌّ منها  12مقعداً ،مومأةً كما يل مـا يصـي إىل  11مقعـدًا
للوفود احلكومية ،وما ال يقي أن  2مقاأد للمشاركني انخاين ،هـا يف ذلـ ُ لـو املـااقجني،
والكيانــات التابعــة ملن ومــة األمــم املتحــدة وو ــا مــن املن مــات احلكوميــة الدوليــة املعتمــدة
وامجمموأــات الا يســيةر وتش ـ ي الــدو وو ــا مــن اجلهــات املشــاراكة أل ـ أن تكــون ُولــة
يف ا تماأــات املا ــدة املســتدياة أل ـ أأل ـ مســتو ُكــنر وقــد دأ ـ أمان ـةُ املــر ا الــدو
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إىل تســ يي أيا هـــا للمشـــاركة يف أ ـــد ا تماأـــات املا ــدة املســـتدياة قجـــي انعقـــاد املـــر ا،
مي الو)ي يف االأتجار العدد الكل للمشاركني املجني أأ هر
 - 51وال جيــوم ألي دولــة أو مااق ـ أو كيــان تــابي ملن ومــة األمــم املتحــدة أو و ـ ذل ـ
مــن املن مــات احلكوميــة الدوليــة املعتمــدة أو ملم ــي موأــة ر يســية املشــاركة إال يف وا ــد
من ا تماأات الطاولة املستدياةر وميكن لكي مشاري أن يكون بافقة مستشارر
 - 54وستتاح قا مة املشاركني يف كي ا تمـاف مـن ا تماأـات املا ـدة املسـتدياة قجـي أقـد
اال تماف املعين أل املوقي الشجك للمر ار

اجللســــات التحاوريــــة الافيعــــة املســ ـتو إلقامــــة ــــااكات بــــني أهتــــحايف
املصلحة املتعددين
 - 55ستُعقَد اجللسـات التحاوريـة الـ ث الافيعـة املسـتو إلقامـة ـااكات بـني أهتـحايف
املصـــلحة املتعـــددين بـــاملواماة مـــي اجللســـات العامـــة كمـــا يلـ ـ الســـج  41آذار/مـــارس،
مـــن الســـاأة  42 11إىل الســـاأة  41 11جنتعجئـــة القيـــادات النســـا ية يف احلـــد مـــن أخطـــار
الكــوارثزظ االةــنني  48آذار/مــارس ،مــن الســاأة  42 11إىل الســاأة  41 11جناالســت مار
املااأ لألخطار إقامـة الشـااكات بـني القطـاأني العـا وامـاثزظ ال ةـاا  47آذار/مـارس،
مــن الســاأة  41 11إىل الســاأة  42 11جناإلدارة الشــاملة ألخطــار الكــوارث احلكومــات
وامجمتمعات واحمللية وامجمموأات تعمي يداً بيدزر
 - 52وتتــي كــي لســة مــن اجللســات التحاوريــة الافيعــة املســتو إلقامــة ــااكات بــني
أهتــحايف املصــلحة املتعــددين فاهتــة إل ــااا مناقشــات تقــو ألــ التفاأــي ،وتاكــ ُ ألــ
األولويــات واإل ــاااات الا يســية لــدأم إ ــار احلــد مــن أخطــار الكــوارث بعــد أــا 5142
من ي هتلتن بكي مو)وف من املوا)يير
 - 51وستكون اجللسات التحاورية الافيعة املستو إلقامة ااكات بني أهتحايف املصـلحة
املتعــددين قا مــة ألـ التفاأــي ومفتو ــة جلميــي املشــاركني يف املــر ار وســيعيِّن ر ــياُ املــر ا
ر يسني مشاركني هلذه اجللساتر ووفقـاً للسـلطة التقديايـة للا يسـني املشـاركني أو الاوسـاا،
تُـعطَـ األولوية يف تاتي املـداخ ت للمـتكلمني ألـ مسـتو روسـاا الـدو أو احلكومـات
أو أل ـ املســتو الــوماري ،يلــيهم املم لــون الافيعــو املســتو ألهتــحايف املصــلحة انخــاينر
وسعياً إىل إتا ة أقص قدر من املشاركة ،ينجع أال ت يد مدة املـداخ ت ألـ ةـ ث دقـا ألر
ويُـا من ُ لـ الدو إبـ غ األمانـة العامـة أـن ايـأل الربيـد اإللكتـاوين جن،palm@un.org
مـــي تو يـــن نســـمة إىل goldfinch@un.orgز ،هـــا إذا كـــان ســـي اي يلـــهم يف اجللســـات
15-00018

5/25

A/CONF.224/INF/1

التحاوريــة إلقامــة الشــااكات أل ـ مســتو روســاا الــدو أو احلكومــات أو أل ـ املســتو
الومارير
 - 52وسيكون اجللوس ااً يف اجللسات التحاوريـة الافيعـة املسـتو إلقامـة ـااكات بـني
أهتحايف املصلحة املتعددينر
 - 58ويف اجللســـة العامـــة امتاميـــة ،ســـي اي إبـ ـ غ املـــر ا بنتـــا ج اجللســـات التحاوريـــة
وإدرا ها يف التقايا النها للمر ار

سادساً -

لجات أقد ا تماأات
 - 57ر نـ ـًا بتـــوافا وـــات اال تماأـــات وامـــدمات ،سـ ـتُتاح أمـــاكن لعقـــد ا تماأـــات
امجمموأــات اإلقليميــة وامجمموأــات الا يســية األخــا للــدو  ،وكــذل اال تماأــات ال نا يــة
بـني الـدو ألـ مسـتو روســاا الـدو أو احلكومــات أو ألـ املســتو الـومارير وستُنشــا
املعلومات املتعلقة بطلجات احلصو أل وات ا تماأـات ألـ املوقـي الشـجك للمـر ا ألـ
العنوان www.wcdrr.orgر

سابعاً  -التاإلة الشفوية
 - 51اللعاتُ الايية الس للمر ا ـ اإلسـجانية واإلنكلي يـة والاوسـية والصـينية والعابيـة
والفانسيةر وستتوفا التاإلة الشفوية باللعات الاييـة للجيانـات املـدىل هبـا يف اجللسـات العامـة،
وا تماأات املا دة املستدياة الومارية ،واجللسات التحاورية الافيعة املستو إلقامـة ـااكات
بني أهتحايف املصلحة املتعددينر وستُتمذ التاتيجات املتعلقة بتمديـد فتـاة انعقـاد اجللسـات إىل
ما بعد مدوا العادية وتوف خدمات التاإلة الشفوية ال تماأات امجمموأات اإلقليميـة وو ـا
من امجمموأات الا يسية للدو ول تماأات ال نا ية تجعاً لتوافا خدمات التاإلة الشفويةر
 - 59وستتاح التاإلة الفورية للجيانات املدىل هبا بأي من اللعات الاييـة السـ إىل اللعـات
الايية األخا ر وجيـوم ألي ُ ـي أن يُـد بجيـان بلعـة وـ اللعـات الاييـةر ويف ـذه احلالـة،
ينجع ـ للوفــد أن يــوفا إمــا التاإلــة الشــفوية وإمــا نص ـًا كتابي ـاً للجيــان ب ــد اللعــات الاييــة
مسجقاًر وستعترب األمانـ ُة التاإلـة الشـفوية للجيـان أو نصـن الكتـام ه ابـة الـنص الايـ للجيـان،
وسيستند إليهما املتاإلون الشفويون لألمم املتحدة لتوف التاإلة الشفوية إىل اللعات الاييةر
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ةامناً  -الوةا أل
 - 21تصــدر الوةــا أل الاييــة للمــر ا باإلســجانية واإلنكلي يــة والاوســية والصــينية والعابيــة
والفانسيةر

توميي الوةا أل الايية
 - 24ستكون اولة الوةا أل يف قاأة اجللسات العامة الا يسـية ،وسـيتوافا فيهـا أـدد رـدود
من النسخ املطجوأة للوفودر وتش ي الوفود أل أن جتل معهـا أ ه وـا اإللكتاونيـة احملمولـة
بعد تزنيي الوةا أل ذات الصلة فيهار وستتوافا إليي وةا أل املر ا ألـ املوقـي الشـجك للمـر ا
www.wcdrr.orgر وســتتاح للوفــود الــمب يتــاا إىل نســخ مطجوأــة إ)ــافية خدمــة الطجاأــة بنــاا
أل الطل لقاا دفي رسم يف ماك امدمات الت اريةر

تعميم الجيانات الكتابية
 - 25أمـ ً باملــادة  88مــن مشــاوف الن ــا الــداخل املرقـ للمــر ا ،تــومِّف األمانــة ألـ
ت الكتابيـة املقدمـة مـن املمـ لني املعيـنني املشـار إلـيهم يف املـواد  81إىل 82
إليي الوفود الجيانا ا
بالكميات واللعات الـمب تتـاح هلـا يف مكـان انعقـاد املـر ا ،ـايطة أن تكـون الجيانـات املقدمـة
باسم من مات و كوميـة متعلقـة بأأمـا املـر ا وهو)ـوف يكـون لتلـ املن مـات كفـااة
خاهتة فينر ولن تتي األمانة نسماً أخا من الجيانات الكتابية ،ولـن تُصـدار الجيانـات الكتابيـة
باأتجار ا وةا أل ريية للمر ار
 - 22ويُا من إليي الوفود ،قجـي اإلدالا بجياناوـا ،إرسـا نسـمة منـها أـن ايـأل الربيـد
اإللكتاوين إىل العنوان التا  ،wcdrr2015@un.orgمي اإل ارة ،يف امانة املمصصـة لتحديـد
مو)ـوف الاسـالة ،إىل العجـارة التاليـة ”“Statement and name of country or organizationر
وينجع  ،ي مـا أمكـن ،إرسـا الجيـان قجـي يـو وا ـد مـن اإلدالا بـن ،أو قجـي ةـ ث سـاأات
أل األقي مـن اإلدالا بـن هيـدًا إل التـن إىل املتـاإلني الفـوريني ومـدوِّين امل ـات التـابعني
لألمانة ،ونشاه أل املوقي الشجك للمر ار

تاسعاً  -اأتماد املشاركني ودخوهلم إىل مكان انعقاد املر ا
الدو
 - 21ستُصدار األمم املتحـدة ـار ًة ألأ ـاا الوفـود املعتمـدين لـدخو مكـان انعقـاد املـر ا
يف ســينداي للفتــاة مــن  41إىل  41آذار/مــارس  ،5142وللــدخو كــذل إىل مكــان أقــد
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ا تماف الـدورة ال ال ـة لل نـة التح ـ ية يف  42آذار/مـارس 5142ر أمـا بالنسـجة إىل اجللسـة
العامة االفتتا ية املقار أقد ا يف  41آذار/مارس ،فيتعني احلصو أل تصاي دخو ةـانوي
باإل)افة إىل ارة الدخو إىل املر ار
 - 22وخي ــي أأ ــاا الوفــود الــذين ضملــون الشــارة اماهتــة بــاملر ا للتفتــي يف ماكــ
ســينداي الــدو ر وســيتم إهتــدار الشــارة اماهتــة بكجــار الشمصــيات للم موأــات املرلفــة
من كجـار الشمصـيات ،هـا يف ذلـ روسـاا الـدو أو احلكومـات ،ونـوايف الاوسـاا ،وأوليـاا
العهد ،ونوايف روساا الومراا ،والومراا ،وأموا هم ،و م سيُست نون مـن التفتـي أنـد إبـاام
تل الشارةر
 - 28وتُعــد دا ــاة املااســم واالتصــا يف األمــم املتحــدة ب هتــدار اأتمــادات الوفــود الاييــة
للـــدو واملن مـــات احلكوميـــة الدوليـــة واألأ ـــاا املنتســـجني لل ـــان اإلقليميـــة والوكـــاالت
املتمصصة واملن مات ذات الصلة أن ايأل ن ا إلكتاوين يُدأ ““eAccreditationر
 - 27وميكــن ألأ ــاا الوفــود أن خيتــاروا لــ االأتمــاد املســجأل لــد املــر ا أو لــ
االأتماد يف مكان انعقاد املر ار
 - 21وســيُفت بــايف االأتمــاد املســجأل لــد املــر ا يف نيويــوري يف الفتــاة مــن  7كــانون
ال اين/ينـــايا إىل  2آذار/مـــارس  ،5142ألــ العنـــوان http://eaccreditation.un.intر وجيــ
أل ـ الوفــود الاييــة أن ـا أــن ايــأل بع اوــا الدا مــة/بع اوا املااقاجــة ومكاتجــها يف نيويــوري
ل ســتعانة بالن ــا اإللكتــاوين ،و ـ مــدأوة بقــوة إىل التنســيأل مــي بع اوــا ومكاتجــها لتقــدمي
لجات االأتماد يف الوق املناس ر وستصدر ارات الـدخو إىل املـر ا والشـارات اماهتـة
بكجار الشمصيات أل أساس استيفاا الشاوط اإلل امية التالية
جنأز تو يــن رســالة رييــة مشــفوأة وــتم ري ـ وموقعــة مــن ر ــيا ديــوان الجع ــة
أو مسرو مأذون لن إىل دا ـاة املااسـم واالتصـا يف األمـم املتحـدة جنأنايـة واي تـاي تُشـوا،
العافــة  ،S-0201أو أل ـ رقــم الفــاكا +1 (212) 963-1921ز ،وتت ــمن قا مــة مأذون ـاً هبــا
بأأ اا الوفد جنمي أيا هم وألقاهبم الوظيفية واجلهة المب يعملون هلا و نسياومز الذين يـودون
احلصــو أل ـ ــارة الــدخو إىل املــر ار وينجع ـ أي ـًا تو يــن نســمة مــن الاســالة نفســها
إىل فــاف اجلمعيــة العامــة ،ــعجة ــرون اجلمعيــة العامــة وامجملــا االقتصــادي واال تمــاأ ،
إدارة رون اجلمعية العامة واملر اات جنرقم الفاكا +1 (212) 963-2155زظ
جنيفز تو ين ل االأتماد إلكتاونياً أن ايـأل ن ـا ” “eAccreditationيف الفتـاة
مــن  7كــانون ال اين/ينــايا إىل  2آذار/مــارس  5142ألأ ــاا الوفــود ،هــا يف ذل ـ روســاا
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الــــدو أو احلكومــــات ،ونــــوايف الاوســــاا ،وأوليــــاا العهــــد ،ونــــوايف روســــاا الــــومراا،
والومراا ،وأموا همر ولك يتم إهتدار ـارة الـدخو إىل املـر ا ،جيـ إ ـا اإل ـااا التـا
مــن خـ تسـ يي الــدخو إىل املوقــي اإللكتــاوين التــا  http://eaccreditation.un.intالختــاذ
امطوات أدناه
امطــوة  4تســ يي الــدخو إىل املوقــي الشــجك باســتمدا اســم املســتمدا وكلمــة الســا
جنللمستمدامني املس لني فقطز ،مث اختيار ”تقدمي ل ديد للمر ا العامل املعـين باحلـد مـن
أخطار الكوارث“ جنCreate new request for WCDDRز
امطـــوة  5مـــيا إليـــي امانـــات اإلل اميـــة جنيُا ـ ـ أـــد اســـتمدا التســـميات املمتصـــاة
واملمتصااتز
امطوة  2يميي هتورة فوتوواافية للمشاراي جنمن املستحسن داً القيا بذل ز
امطوة  1استعااض إليي املعلومات بعناية وال عط أل مر تقدمي الطل ر
 - 29وستأذن دا اة املااسم واالتصا  ،أل إةا يققها من املعلومـات الـواردة بشـأن قـوا م
الوفود ،بت هي الطلجات املقدمة إلكتاونياًر وجتدر اإل ارة إىل أنن لن تصدر املوافقة ألـ مـن
ــارات الــدخو إىل املــر ا قجــي اســت القــوا م الاييــة للوفــود أو وةــا أل التفويض/التا ــي ر
ويُا االنتجاه إىل أن أملية استعااض الطل قد تستعاق أربعة أو سسة أيا ر
 - 11ويل تقدمي هتور فوتوواافيـة ملونـة حب ـم هتـور ـوام السـفا جلميـي أأ ـاا الوفـود
املدر ة أياو م يف القا مـة ،هـا يف ذلـ الـومراا وأموا هـمر وجيـ أن تكـون إليـي الصـور
الفوتوواافية دي ة وأال تكون قد التُقط قجي أك ا من ستة أ ـها مـن موأـد انعقـاد املـر ار
وسيردي أد تقـدمي هتـور فوتوواافيـة أنـد التسـ يي اإللكتـاوين إىل ا)ـطاار أأ ـاا الوفـود
للوقوت يف ابور ويي اللتقاط هتور مصية هلـم يف ماكـ التسـ يي يف سـينداير وتُـذكوا
الوفود بأنـن ال يلـ تقـدمي هتـور فوتوواافيـة لاوسـاا الـدو أو احلكومـات أو نـوايف الاوسـاا
أو أولياا العهد أو أموا همر
 - 14وســتقو دا ــاة األمــن والس ـ مة يف األمــم املتحــدة ب هتــدار اأتمــادات أفــااد املفــارم
األمنيـــة املاافاقـــة مجمموأـــات كجـــار الشمصـــيات الـــمب تشـــاري يف املـــر ا و ـــارات املـــاور
اماهتة باملر ار
 - 15ولن تُصدار و دة االأتماد التابعة لدا اة املااسم باألمم املتحـدة أوراق اأتمـاد ملم لـ
املن مات وـ احلكوميـة وأفـااد امجم موأـات الا يسـية األخـا الـذين ليسـوا أأ ـاا يف الوفـود
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الايية للدو واملن مات احلكوميـة الدوليـة واألأ ـاا املنتسـجني لل ـان اإلقليميـة والوكـاالت
املتمصصة واملن مات ذات الصلةر
 - 12وُتــدأ الجع ــات الدا مــة/الجع ات املااقاجــة ومكاتـ االتصــا إىل االســتفادة مــن خيــار
االأتمـــاد املســـجأل قجـــي املوأـــد النـــها احملـــدد لـــذل يف  2آذار/مـــارس ،منعـ ـاً للتـــأخ ات
يف سينداير
 - 11االأتمــاد يف مكــان انعقــاد املــر ا ســيكون ــذا اميــار متا ـًا ألأ ــاا وفــود الــدو
واملن مــات احلكوميــة الدوليــة واألأ ــاا املنتســجني لل ــان اإلقليميــة وأأ ــاا وفــود الوكــاالت
املتمصصــة واملن مــات ذات الصــلة الــذين ي يســتفيدوا مــن خيــار االأتمــاد املســجألر وســتتوىل
و دة االأتماد التابعة لدا اة املااسم يف ماك التس يي يف مكـان انعقـاد املـر ا جتهيـ لجـات
االأتماد يف املوقيظ وسيُنشا أل املوقي الشجك للمر ا موأـد الجـدا بتلـ اإل ـاااات ودوا
أمــي و ــدة االأتمــادر ويُطلــ إىل أأ ــاا الوفــود الــااوجني يف احلصــو ألــ اأتمــاداوم
يف مكان انعقـاد املـر ا تقـدمي إةجـات لوةيقـة التفويض/رسـالة التا ـي  ،مشـفوأ ًة ،ـوام سـفا،
أو بطاقة وية و نية ،أو رخصة قيـادة ،أو تصـاي إقامـة هتـادر أـن هـة كوميـة السـتيفاا
ميا استمارة االأتماد يف مكان انعقاد املر ار وبعد قيا و دة االأتماد التابعة لـدا اة املااسـم
بالتحقأل من املعلومات واملوافقة أليها ،جيوم ألأ اا الوفود التو ـن إىل نـاح إهتـدار الشـارة
اماهتة باملر ا لك جياي التقاط هتورة فوتوواافية هلمر
 - 12وبعــــــد تــــــاريخ  9آذار/مــــــارس  ،5142ينجعــــــ أن تو ــــــن إليــــــي الاســــــا ي
الاييــة ،هــا يف ذل ـ قــوا م الوفــود واملــواد املتعلقــة بــاملر ا ،أــن ايــأل الفــاكا إىل و ــدة
االأتمــاد التابعــة لــدا اة املااســم بــاألمم املتحــدة يف ماك ـ التس ـ يي يف مكــان انعقــاد املــر ار
وســـيتاح رقـــم الفـــاكا ويـــتم نشـــاه ألـ ـ املوقـــي الشـــجك لـــدا اة املااســـم ألـ ـ العنـــوان
 www.un.int/protocolيف موأــــد أقصــــاه  57ــــجاط/فربايا 5142ر وميكــــن للوفــــود أي ـــًا
احلصو ألــ رقـــم الفاكــا من خ االتصا بدا ــاة املااسم واالتـصـــا فــ نـيـويـــوري
جناهلاتي +1 (212) 963-7171زر
 - 18وسيُنشــا أل ـ املوقــي الشــجك للمــر ا موأــد الجــدا بتل ـ اإل ــاااات ودوا أمــي
ماك التس يير
 - 17وميكـــن أل ـــد األأ ـــاا يف كـــي وفـــد مشـــاراي يف املـــر ا أو ملم لـــ الســـفارات
ـارات الـدخو إىل املـر ا
والقنصليات العامة للدو األأ اا يف اليابان أو يف املنطقة است
وتصاري الدخو ال انوية اماهتة بـالوفود يف ماكـ التسـ يي يف سـينداي ،أنـد إبـاام رسـالة
ريية تت من إذناً بأن يستلم أ و الوفد/املم ي الشارات اماهتة بـاملر ا والتصـاري ال انويـة،
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وجي ـ أن تكــون الاســالة مشــفوأ ًة ،ــوام ســفا ،أو بطاقــة ويــة و نيــة ،أو رخصــة قيــادة،
أو تصاي إقامة هتادر أن هة كوميةر وجيوم أن تكون الاسالة المب تت ـمن إذن االسـت
هتادرة أن الومارات ،والجع ات الدا مة لد األمم املتحدة ،والسـفارات والقنصـليات العامـة،
وجي أن يدِّد اسم املستَلامر
 - 11وأل أأ ـاا الوفـود/املم لني الـذين يسـتلمون الشـارات أن ي ـعوا يف اأتجـار م أ ـم
يتحملــون مســرولية كفالــة إيصــا الشــارات إىل أأ ــاا وفــود م بشــكي مـأمونر ولــن تكــاِّر
دا اة األمن والس مة يف األمم املتحدة إهتدار الشارات اماهتة باملر ا أو التصاري ال انويةر

املن مات احلكومية الدولية والوكاالت املتمصصة واملن مات ذات الصلة
 - 19ســيكون بــايف املشــاركة يف املــر ا مفتو ـاً أمــا املن مــات احلكوميــة الدوليــة وو ـا
من الكيانات المب تلق دأوة دا مـة مـن اجلمعيـة العامـة للمشـاركة بصـفة مااقـ يف دورات
وأأمـــا إليـــي املـــر اات الدوليـــة الـــمب تُعقـــد يـ ـ رأايتـــها ،وكـــذل أمـــا الوكـــاالت
املتمصصة واملن مات ذات الصـلة ،وفقـًا ملشـاوف الن ـا الـداخل املرقـ للمـر ا ،باإل)ـافة
إىل املن مات احلكومية الدولية ذات الصلة المب مُنح اأتماداً خاهتاً ألـ إةـا موافقـة الل نـة
التح ية للمر ار
 - 21وتســـاي ألـ ـ دخـــو واأتمـــاد ُ لـ ـ املن مـــات احلكوميـــة الدوليـــة والوكـــاالت
املتمصصة واملن مات ذات الصلة نفا اإل اااات السارية أل الدو جنان ا أأ هزر
 - 24ويتعني أل املن مـات احلكوميـة الدوليـة الـمب ال تتـاح هلـا إمكانيـة الوهتـو إىل ن ـا
 eAccreditationاإللكتــاوين أن تســتويف ــاط االأتمــاد اإلل ام ـ جنتــاد التفاهتــيي يف امطــوة
جنأز أأ هز القا) بتقدمي رسالة ريية تت من قا مة مأذونا هبا بأيـاا أأ ـاا الوفـد إىل دا ـاة
املااسم واالتصا ر ومن املهم أن يُدرَا يف رسالة التا ـي اسـم املنسـأل مقـدِّ الطلـ وأنـوان
بايده اإللكتاوينر

األأ اا املنتسجون لل ان اإلقليمية
 - 25تساي أل دخو واأتماد ُ ل األأ اا املنتسجني لل ان اإلقليمية نفا اإل ـاااات
السارية أل الدو جنان ا أأ هزر
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 - 22ويتعني أل األأ اا املنتسجني لل ان اإلقليميةجن4ز الذين ال تتـاح هلـم إمكانيـة الوهتـو
إىل ن ــا  eAccreditationاإللكتــاوين أن يســتوفوا ــاط االأتمــاد اإلل ام ـ جنتــاد التفاهتــيي
يف امطوة جنأز أأ هز القا) بتقدمي رسالة ريية تت من قا مة مأذونا هبا بأياا أأ ـاا الوفـد
إىل دا اة املااسم واالتصا ر ومن املهم أن يُدرَا يف رسالة التا ي اسم املنسـأل مقـدِّ الطلـ
وأنوان بايده اإللكتاوينر

هتناديأل األمم املتحدة وباا ها وكياناوا
 - 21ينجع لصناديأل األمم املتحدة وباا ها املهتمة باملو)وف إرسا بيـان بتكـوين وفود ـا
إىل أمانة املـر ا ،لعنايـة إيلينـا دوكليـ ألـ العنـوان  ،wcdrr2015@un.orgيف موأـد أقصـاه
 51جاط/فربايا 5142ر
 - 22ويتعني أل ُ ل هتناديأل األمم املتحدة وباا ها تقدمي وةيقة ريية مـن وةـا أل إةجـات
اهلويــة جن ــوام ســفا أو تصــاي مــاور هتــام هتــادر أــن األمــم املتحــدةز إىل و ــدة تصــاري
الــدخو وبطاقــات اهلويــة بــاألمم املتحــدة ،يف ماك ـ التس ـ يي ،لك ـ جيــاي التقــاط هتــور
فوتوواافية هلم وإهتدار اراوم اماهتة باملر ار

املن مات و احلكومية وامجمموأات الا يسية األخا
 - 28جي أل املن مـات وـ احلكوميـة وامجمموأـات الا يسـية األخـا الـمب لـديها ماكـ
استشاري لد امجملا االقتصادي واال تماأ  ،أو تل املعتمَدة لد املر ا ألـ إةـا موافقـة
الل نــة التح ـ ية ،أن تس ـ ِّي ُ ليهــا مســجقاً يف املــر ا أــن ايــأل املوقــي الشــجك للمــر ا
 ،www.wcdrr.orgيف موأد أقصاه  51جاط/فربايا 5142ر
 - 27وأند اكتما التس يي املسجأل ،يتلق كي ُ ي ما رسالة تأكيد أـن ايـأل الربيـد
اإللكتــاوينر وتُعتــرب ــذه الاســالة دأــوة رييــة حل ــور املــر ا ويُطلـ إباام ــا إلأــداد ــارة
الدخو إىل املر ا وقد تُستمد أي اً لدأم لجات احلصو أل تأ اتر
 - 21وإذا كان ُ ي من مـة معتمـدة وـ قـادر ألـ
ُ ي آخا من املن مة نفسهار

ـور املـر ا ،ال ميكـن أن ضـ وي رلـن

__________
جن4ز أروبــا ،وأنعــي  ،وبامــودا ،وبورتوريكــو ،وبوليني يــا الفانســية ،و ـ ر تــاكا وكــايكوس ،و ـ ر فــا ن
الربيطانيــة ،و ـ ر فــا ن األمايكيــة ،و ـ ر كاميــان ،وســاموا األمايكيــة ،وســان مــارتن ،ووواديلــويف،
ر ماريانا الشمالية ،واملارتيني  ،ومونتس اتر
وووا  ،وكاليدونيا اجلديدة ،وكوراساو ،وكومنول
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 - 29وسيقد ماكـ التسـ يي ـارات إىل املن مـات وـ احلكوميـة وامجمموأـات الا يسـية
شــا أل ـ املوقــي الشــجك للمــر ا موأــد بــدا أمــي املاك ـ
األخــا املس ـ لة مســجقاًظ وسيُن َ
ودوا أملنر
 - 81وجي ـ أن يــأش املشــاركون إىل ماك ـ التس ـ يي ومعهــم نســمة مــن رســالة التأكيــد
وبطاقة وية هتاحلة يمي هتورة فوتوواافيـة جن ـوام سـفا ،أو بطاقـة ويـة و نيـة ،أو رخصـة
قيــادة ،أو تصــاي إقامــة هتــادر أــن هــة كوميــةزر وســيتلق كــي ُ ــي مسـ ي مــن ُ لـ
املن مــات وـ احلكوميــة وامجمموأــات الا يســية األخــا ــارة فاديــة خاهتــة بــاملر ا تتــي لــن
الدخو إىل ماك سينداي الدو ر

وسا ط اإلأ
 - 84يقتصا اأتماد وسا ط اإلأ أل أفااد الصحافة صااً جنالصحافة املطجوأـة واملصـورة
واإلذاأة والتلف يون واأل ـا ة السـينما ية ووكـاالت األنجـاا والوسـا ط املتا ـة ألـ اإلنتانـ ز
الذين مي لون مرسسات إأ مية معتمدةر وميكن اال ف أل املجادئ التو يهية الكاملـة يف ـذا
الصدد أل املوقي الشجك www.un.org/en/media/accreditation/request.shtmlر
 - 85وال يُسم باحلصو أل اأتماد م دَواا جنم ي إهتدار اأتمـاد بصـفة هتـحايف وأ ـو
يف وفد ،أو بصفة هتحايف وأ و يف من مة و كوميةزر
 - 82وسيُفتَ بايف االأتماد املجكا لوسا ط اإلأـ لـد املـر ا يف الفتـاة مـن  41كـانون
ال اين/ينايا إىل  4آذار/مارس 5142ر ويتوقي من االأتماد أل تقدمي الوةا أل التالية
جنأز رســالة تكليــي يف ــكي ورقــة رييــة يمــي تاويســة املرسســة اإلأ ميــة،
تكون موقوعة من النا ا أو ر ـيا التحايـا وتجـيِّن اسـم الصـحايف املعـين ومـدة تكليفـنر وينجعـ
أن تو ــن الاســالة إىل و ــدة اأتمــاد وســا ط اإلأـ واالتصــا هبــا ،يف األمانــة العامــة لألمــم
املتحدة ،إدارة ـرون اإلأـ ر وينجعـ إرسـا نسـمة ُسـو ة )ـو يًا مـن الاسـالة يف ـكي
 jpegأو  pdfإىل أنــوان الربيــد اإللكتــاوين  ،malu@un.orgأو أــن ايــأل الفــاكا إىل الــاقم
+1 (212) 963-4642ظ
جنيفز االستمارة اإللكتاونية بعد ملئهـا ،وميكـن احلصـو أليهـا وملر ـا مـن املوقـي
الشجك http://www.un.org/en/media/accreditation/formر
 - 81تُو ــن إىل مقــدِّم لجــات االأتمــاد املجكــا الــذين ـ املوافقــة أل ـ لجــاوم رســالة
تأكيد أن ايأل الربيد اإللكتاوينر وينجع إباام تل الاسالة يف ماكـ التسـ يي قجـي اسـت
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ـارات الصـحافة مصـياً بعـد إبـاام وةيقـتني رييـتني
ارة الصحافةر وجي أن يتم اسـت
من وةا أل إةجات اهلوية ،ها يف ذل ـوام سـفا هتـام جنبطاقـة ويـة و نيـة ،أو رخصـة قيـادة،
أو تصاي إقامة هتادر أن هة كوميةزر
 - 82ويتم جتهي معام ت اأتماد وسا ط اإلأ والصـحافة يف ماكـ التسـ يي يف مكـان
انعقــاد املــر اظ وسيُنشــا ألـ املوقــي الشــجك للمــر ا موأــد بــدا أمــي املاكـ ودوا أملــنر
وينجع ـ ألفــااد وســا ط اإلأ ـ أن يُح ــاوا معهــم رســالة تكلــيفهم ،ومــن املستحســن ــدًا
أن يكونوا قد انتهوا من ميا االستمارة اإللكتاونية أند ور م إىل املاك ر

أا اًا  -وةا أل التفويض
 - 88تُــــو ن وةـــا أل تفـــويض املمــ لني وأيــاا املمــ لني املنـــاوبني واملستشـــارين إىل األمـــني
العــــا لألمــــم املتحــــدة وتُقــــد إىل مكتــ ـ الشــــرون القانونيــــة يف األمانــــة العامــــة لألمــــم
املتحـــدة ،نيويـــوري جنأنايـــة الســـيدة توموكـــو إيواتـــا ،العافـــة  ،S-3606أو الســـيد كييشـ ـ و
أوكيموتو ،العافة S-3639ز ،قجـي أسـجوأني ألـ األقـي ،إن أمكـن ،مـن موأـد افتتـاح املـر ا،
ويف موأد ال يت اوم افتتاح املر ار وتُاسـي أي ـًا نسـخ مـن إليـي وةـا أل التفـويض إىل دا ـــاة
املااســم واالتصا يف نيويوري جنالعافة  ،S-0201الفـاكا +1 (212) 963-1921ز قجـي  2آذار/
مارس  ،5142وإىل و دة االأتماد التابعـة لـدا اة املااسـم يف ماكـ التسـ يي التـابي للمـر ا
اأتجــارًا مــن  9آذار/مــارس  5142جنيُا ــ االتصــا هكتــ املااســم للحصــو ألــ رقــم
الفاكازر ووفقًا ملشاوف الن ا الـداخل املرقـ  ،تصـدر وةـا أل التفـويض أـن ر ـيا الدولـة
أو احلكومة أو وميا امار ية ،أو أن ر يا املفو)ية األوروبية يف الة االياد األورومر

ادي أشا  -قا مة املشاركني
 - 87سيقو مكت املااسم التابي لألمم املتحدة يف سينداي ب أداد قا مة بأيـاا املشـاركني
يف املر ار ويُطل إىل وفـود الـدو واملن مـات احلكوميـة الدوليـة واألأ ـاا املنتسـجني لل ـان
اإلقليميــة ،وكــذل إىل الوكــاالت املتمصصــة واملن مــات ذات الصــلة ،تقــدمي قا مــة ــاملة
بأيــاا وفود ــا إىل املــر ا مشــفوأة باأللقــايف الوظيفيــة جلميــي أأ ــاا وفود ــا ومهــامهم،
إىل دا ــاة املااســم واالتصــا يف نيويــوري جنالعافــة  ،S-0201الفــاكا +1 (212) 963-1921ز
قجي  2آذار/مارس  ،5142وإىل و دة االأتماد التابعة لدا اة املااسم يف سـينداي اأتجـاراً مـن
 9آذار/مـــارس  5142جنيُا ــ االتصـــا هكتــ املااســـم للحصـــو ألــ رقـــم الفـــاكازر
ويف ــا أــد اســت القا مــة الشــاملة قجــي  42آذار/مــارس  ،5142سيســتمد مكتــ
املااسم املعلومات الواردة يف وةا أل التفويض/التا ي الواردة إلينر
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ةاين أشا  -األمن
التاتيجات األمنية
 - 81خ ـ فتــاة انعقــاد املــر ا ،ست ــطلي دا ــاة األمــن والس ـ مة التابعــة لألمــم املتحــدة
بالتعاون الوةيأل مـي وكـاالت إنفـاذ القـانون يف الجلـد امل ـيي هسـرولية تـوف خـدمات األمـن
والس مة يف مكان انعقاد املـر ار وسـتتوىل سـلطات الجلـد امل ـيي مسـرولية األمـن يف احملـيط
املجا ا ملكان انعقاد املر ار
 - 89وستكون إمكانية الدخو إىل مكان انعقاد املر ا واملنطقة احمليطـة بـن مقتصـاة صـاًا
أل األ ماث املعتمدين وفأل األهتو الذين ضملون الشارة اماهتة باملر ار ون ـااً ل ـاورة
اختاذ تـداب أمنيـة مشـددة ،سـي اي السـها ألـ إنفـاذ ـاط ـي الشـارات اماهتـة بـاملر ا
إنفــاذًا تام ـاًر ولــذا لــن يُســم بــدخو أي ــمص إذا كــان ال ضمــي ــارة هتــاحلةر وأل ـ
األ ماث الااوجني يف دخو ماك التس يي للحصو أل الشارة اماهتة بـاملر ا أن يُـربموا
أند بوابة الدخو رسالة التأكيد املتعلقة حب ور املر ا يف كي مطجـوف أو نسـمة منـها ألـ
اسويف لو أو اتي ذك ر
 - 71وســـتكون إمكانيـــة الـــدخو إىل مكـــان انعقـــاد املـــر ا رـــدودة خـــارا ســـاأات
اال تماأاتر و اهتا أل أمن إليي املشاركني وس متهم ،يتفظ أمانة املـر ا ودا ـاة األمـن
والس مة التابعة لألمم املتحدة باحلأل يف رفـض و/أو تقييـد إمكانيـة الـدخو إىل مكـان انعقـاد
املر ا أموما أو إىل أي من العات ،أو الطل إىل املشاركني املس لني معادرة املجاينر

اأتمادات موظف األمن الو نيني
 - 74تفادياً للصعوبات المب قد تطاأ يف آخا حل ـة ،يُطلَـ إىل إليـي احلكومـات أن تكفـي
صو أناهتـا ا األمنيـة ألـ االأتمـادات امل مـةر وقـد تـود احلكومـات إ ـااا مشـاورات
مجا ــاة مــي دا ــاة األمــن والس ـ مة التابعــة لألمــم املتحــدة ،وال ســيما فيمــا يتعلــأل بالتاتيجــات
اماهتة بأفااد األمن الو نيني التابعني هلار
 - 75وسيقتصـا أدد الشارات اماهتة باملر ا المب جياي إهتـدار ا ملـوظف األمـن الـو نيني
أل ارتني لكي دولة أ و كحد أقص ر

االأتمادات اماهتة باملاكجات
 - 72يتعني احلصو أل اأتمادات ملاكجات كجـار الشمصـياتر وسـي اي تـوف ااسـة
أمنيــة سـ األهتــو  ،إذا لـ األمــا ،ملاافقــة مواكـ كجــار الشمصــيات الــمب تنقــي روســاا
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الــدو أو احلكومــات ،وســي اي يديــد املواكـ أل ـ
أي ماكجات أخا إىل مكان انعقاد املر ار

ــذا األســاسر ولــن يُســم بــدخو

مسا ي أخا
 - 71جي إب غ دا اة األمن والس مة التابعة لألمم املتحدة الكا نة يف مكـان انعقـاد املـر ا
بفقدان أي ارة خاهتة باملر ار
 - 72ويتحمـــي املشـــاركون يف املـــر ا و ـــد م مســـرولية العنايـــة بأمتعتـــهم الشمصـــيةر
وســـي اي ،ألســـجايف تســـتل مها الـــدواأ األمنيـــة ،نقـــي أي قا ـ ـ أو أوـــااض متاوكـــة
بدون مااقجةر

ةال أشا  -اجل ا املتعلأل بأهتحايف املصلحة املتعددين
 - 78من املقار تن يم ا كج خاث بأهتحايف املصلحة املتعددين أل مد فتـاة انعقـاد
املر ا ،يشمي لسات العمي ،ومناسجة خاهتة تتـي للمشـاركني أـاض مو)ـوف أو مشـاوف
أو مجـادرة للحـد مـن أخطـار الكـوارث جنIgnite Stageز ،ومعـارض ختلفـة و ـوالت دراسـيةر
وسي اي أي اً تن يم بعض الا تر وستكون األنشطة املعـدة يف ـذا اجلـ ا مفتو ـة فقـط
للمشاركني يف املر ار
 - 77وستُعقد لسات العمي يف إ ار املوا)يي األربعة التالية التقـد احملـام يف إ ـار أمـي
يوووظ واألخطار النا ئةظ والت امات التنفيذظ والتع يي بالتنفيذر أمـا مناسـجة ”،“Ignite Stage
فستشمي أاو)اً مدوا  42دقيقة ختصـص ملو)ـوف أو مشـاوف أو مجـادرة للحـد مـن أخطـار
الكوارثر وسيتم تن ـيم ـوالت دراسـية إلتا ـة اإلملـا بدر ـة أكـرب بأ ـداث ملـ ا ـاق
اليابان الكج واجلهود اجلارية للتعم ر وسيتاح للمشاركني يف املـر ا ـور اجلـوالت انـاًر
وستُتمذ تاتيجات إل ااا ر ت بعد اختتـا أأمـا املـر ا ملشـا دة املعـاي السـيا ية وميـارة
املنا أل املتأةاة بالكوارثر وستتاح للمشاركني يف املر ا وأموا هم فاهتـة االن ـما إىل ـذه
الا ت ،ويُحتمي فاض رسو أل كي ر لة ،و و ما سي اي اإلأ ن أنن يف يننر
 - 71وسيتاح أل املوقي الشجك الاي للمر ا بانـامج اجلـ ا املتعلـأل بأهتـحايف املصـلحة
املتعـــــــددين ألـــــ ـ العنـــــــوان www.wcdrr.orgر وينجعـــــ ـ تو يـــــــن االستفســـــــارات إىل
wcdrr2015@un.orgر
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رابي أشا  -املنتد العا
 - 79سـتُعقد أنشــطة املنتــد العــا ألـ مــد فتــاة انعقــاد املــر ا يف ختلــي منــا أل مدينــة
سينداي ،وستكون مفتو ة للمشاركني يف املر ا ولل مهور العـا ر وستشـمي األنشـطة أـددًا
من املعارض والندوات و لقات العمي ومعارض امللصقاتر
 - 11وســتتوافا املعلومــات املتعلقــة باجلــدو الـ مين لألنشــطة املقــارة خــارا مكــان انعقــاد
املــر ا وأمكنــة إقامتــها ألـ العنــوان www.wcdrr.org/conference/programme/publicforumر
وينجعــــ تو يــــن االستفســــارات املتعلقــــة باألنشــــطة خــــارا مكــــان انعقــــاد املــــر ا إىل
 wcdrr2015@un.orgو  info@hostcity.sendai.jpجنباليابانيةزر

خاما أشا  -امدمات املتوفاة لأل ماث ذوي اإلأاقة
 - 14وفقـًا التفاقيــة قــوق األ ــماث ذوي اإلأاقــة ،سـتُتمذ التاتيجــات التيسـ ية املعقولــة
لأل ماث ذوي اإلأاقةر
 - 15ومن املقار اختاذ تاتيجات إلتا ة أـاض نـص الكـ املسـموف ألـ الشا ـة بالوقـ
احلقيق يف اجللسة العامـة االفتتا يـة واجللسـة العامـة امتاميـة ،وأنـد اإلدالا بالجيانـات الاييـة
ويف اجللسات األخـا ذات الصـلةر وقـد تُتمـذ تاتيجـات لتـوف التاإلـة الفوريـة الدوليـة بلعـة
اإل ارة و/أو التاإلة الفورية اليابانية بلعة اإل ارة ،بناا أل الطل  ،يف اجللسـات الـمب تتـوافا
فيها التاإلة الفورية للعة املنطوقة إىل اللعتني اإلنكلي ية و/أو اليابانيةر
 - 12وينجع لأل ـماث ذوي اإلأاقـة الـااوجني يف احلصـو ألـ معلومـات أـن التاتيجـات
املتعلقــة بالســفا أو احلصــو أل ـ املســاأدة أو تاتيجــات اإلقامــة االتصــا بأمانــة املــر ا أل ـ
العنــوان  ،wcdrr2015@un.orgمــي تو يــن نســمة مــن رســالتهم إىل أنــاوين الربيــد اإللكتــاوين
املدر ة يف املوقي الشـجك http://www.wcdrr.org/majorgroups/otherر وينجعـ إدراا العجـارة
التالية يف امانة املمصصة ملو)وف الربيد اإللكتاوين ”“disability-inclusive DRRر
 - 11وستتوافا أي اً وةا أل املعلومات األساسية الا يسية والوةا أل امتامية للمـر ا يف ـكي
يسهي اال ف ألينر
 - 12وياد امل يد من التفاهتيي بشأن تاتيجات تيس املشاركة يف املر ا أل املوقـي الشـجك
للمر ا العامل املعين باحلد من أخطار الكوارث www.wcdrr.org/resources/accessibilityر
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سادس أشا  -التعطية بالج

الشجك املجا ا

 - 18ستتي خدماتُ الج الشجك لألمم املتحدة تعطيةً مجا اة وبنـاا ألـ الطلـ لوقـا ي
اجللســات العامــة ،والجيانــات الاييــة ،وا تماأــات املا ــدة املســتدياة الوماريــة ،واجللســات
التحاوريـــة الافيعـ ـة املســـتو املتعلقـــة ب قامـــة ـــااكات بـــني أهتـــحايف املصـــلحة املتعـــددين،
واملــــر اات الصــــحفيةر وســ ـتُتاح التعطيــــة ألــ ـ املوقــــي الشــــجك للمــــر ا ألــ ـ العنــــوان
 ،www.wcdrr.orgوكذل أل املوقي الشجك لقنـاة األمـم املتحـدة التلف يونيـة أـرب اإلنتانـ
أل العنوان  ،http://webtv.un.orgباللعة اإلنكلي ية وباللعة األهتلية للمتكلمر

سابي أشا  -الابط اإللكتاوين
اإلنتان
 - 17ستتوفا خدمة االتصا ال سلك باإلنتان اناً جلميي املشاركني يف ماك سـينداي
الــدو ر كمــا ســيتي بعــض املنتــديات العامــة ــذه امدمــة امجمانيــةر وســيكون ُكن ـًا أي ـًا
اســتعما تق نيــة االتصــا ال ســلك باإلنتانــ أــن ايــأل أنــوان خصــص ألــ اإلنتانــ
يف احمل ت الت ارية واملقا واحلانـات واملطـاأم الكا نـة يف املاكـ الت ـاري ملدينـة سـينداير
وباإل)ــافة إىل ذل ـ  ،ســتتوافا يف مطــار ســينداي الــدو ورطــة ســينداي للســك احلديديــة
بطاقات اهلاتي احملمو املدفوأة مسجقاً جنSIMز ل ستفادة من خدمة الجيانات ال سلكيةر

احلواسي

اللو ية

 - 11سيتوافا يف مكان انعقاد املر ا أدد رـدود مـن احلواسـي اللو يـة جن اسـويف وا ـد
لكي وفدز أل أسـاس اإلأـارة امجمانيـة ،وفقـًا لقاأـدة األولويـة ملـن يسـجأل ،وذلـ ملـدة انعقـاد
املر ا فقطر

ةامن أشا  -اوط من التأ

ة

 - 19يــــتعني احلصــــو ألــ ـ تأ ــ ـ ات لاأايــــا بلــــدان معينــــة لــــدخو اليابــــان ألــ ـ
مـــد فتـــاة انعقـــاد املـــر ا ،ويُـــدأ األ ـــماث الـــذين ضتـــا ون إىل تأ ـ ـ ات أن يقـــدموا
لجــاً باحلصــو ألــ تأ ــ ة لــد الســفارات أو القنصــليات العامــة أو املكاتــ القنصــلية
اليابانيـ ـةر ويُا ـ ـ التحقـــأل ُـــا إذا كنْـ ـ َ حبا ـــة إىل تأ ـ ـ ة دخـــو ألـ ـ العنـــوان التـــا
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.htmlر وال ا ـــــة للحصـــــو ألــــ
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تأ ة لاأايا الجلدان واألقاليم المب تسـاي أليهـا التاتيجـات القا مـة مـي اليابـان املتعلقـة ب أفـاا
امل وامات السفا العادية من التأ ةر
 - 91وأند تقدمي ل احلصو أل تأ ـ ة ،جيـ ألـ املشـاركني تقـدمي رسـالة التأكيـد
الاييــة الــمب ت ج ـ تس ـ يلهم املســجأل يف املــر ا ،و ــوام ســفا م واســتمارة ل ـ التأ ـ ة
جنمي هتورة فوتوواافيةزر وأل ُ ل املن مـات وـ احلكوميـة وامجمموأـات الا يسـية األخـا
والصحافيني أن يقدموا أي اً هادة أملهمر
 - 94وينجع حلامل وامات السفا الدبلوماسـية والاييـة االستفسـار أمـا إذا كـان يـتعني
أليهم احلصو أل تأ ة لد أقايف بع ـة دبلوماسـية يابانيـةر وال يـ ا يـتعني ألـ ـامل
وامات املاور اماهتة باألمم املتحدة احلصو أل تأ ة لدخو اليابانر
 - 95وقــد يكــون مــن ال ــاوري احلصــو أل ـ تأ ـ ات املــاور العــابا مــن الجلــدان الــمب
سيسافا أن ايقها املشاركون يف املر ا إىل اليابانر و ذا ينطجأل أي اً أل ـامل ـوامات
املاور اماهتـة بـاألمم املتحـدةر وقـد ختتلـي ـاوط مـن تأ ـ ة املـاور العـابا تجعـاً جلنسـيات
املشــاركنير ويا ـ التحقــأل مــن ــاوط احلصــو أل ـ تصــاي الــدخو أو املــاور العــابا
من بلدان املاور العابا لد أقايف سفارة أو قنصليةر
 - 92وأند تقدمي ل احلصـو ألـ تأ ـ ة بلـدان املـاور العـابا أو الـدخو إىل اليابـان،
جي أل أأ اا الوفد الاي تقدمي نسمة من الاسالة املو هة مـن كومـاوم جنأو من مـاوم
الدوليةز إىل األمم املتحدة ،المب يدد م بوهتفهم أأ اا يف الوفدر
 - 91وأند تقدمي لـ احلصـو ألـ تأ ـ ة ،جيـ ألـ ُ لـ املن مـات وـ احلكوميـة
وامجمموأــات الا يســية األخــا تــوف رســالة الــدأوة املو هــة مــن األمــم املتحــدة ال ـمب تركــد
تس يلهم املسجأل يف املر ار
 - 92وأل الصحافيني و املنتمني إىل أي وفد ري إةجات اأت امهم تعطيـة أأمـا املـر ا
من أ ي احلصو أل تأ ة ماور من بلدان املاور العابار

تاسي أشا  -اإلقامة
أماكن اإلقامة أن ايأل الن ا اإللكتاوين املمصص حل أماكن اإلقامة
 - 98فُت بايف
بأسعار خاهتة لفتاة انعقاد املر ا ،أل العنوان https://mice.jtbgmt.com/2015sendai_hotel/ر
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كـي وافـة ألـ ـدةر وإذا كنْـ َ تاوـ يف ـ أـدة وـات ،يـتعني
 - 97وجي
إ ااا أمليات احل وا دةً تلو األخـا أـن ايـأل الن ـا اإللكتـاوينر ويُشـار إىل أن أـدد
ا يف وق مجكار
و دات اإلقامة ردود ،ويُوهت بأن يتم
 - 91وجيــاي تأكيــد احل ــ بالــدفي التلقــا لعابــون جنمجلــل يعــاد ســعا ليلــة وا ــدةزر
وإذا كان سيتم دفـي أابـون الفنـدق أـن ايـأل التحويـي املصـايف ،يا ـ إرسـا نسـمة مـن
إيصــا املصــات مــي ذكــا اســم املــر ا ورقــم احل ـ جنواســم اجلهــة املســتفيدة مــن احل ـ ز
أن ايأل الربيد اإللكتاوين أو الفاكار
 - 99وال تتــاح األســعار اماهتــة للعــات هناســجة انعقــاد املــر ا إال أــن ايــأل ــذا الن ــا
اإللكتاوينر واملوأد النها حل وافة بواسطة الن ا و  41ـجاط/فربايا 5142ر وينجعـ
تو يــــــن أي لجــــــات بعــــــد املوأــــــد النــــــها أــــــن ايــــــأل الربيــــــد اإللكتــــــاوين إىل
 ،2015sendai_hotel@gmt.jtb.jpوإدراا إليــي املعلومــات ال ممــة فيهــا ،هــا يشــمي االســم
الكامي ،والجاد ة ،واللق الوظيف  ،واسم املن مـة ،ورقـم التأكيـد الشمصـ حل ـور املـر ا،
وتاريخ الوهتو  ،وتاريخ املعادرة ،واسم الفندق املف ي جنميكـن اإل ـارة إىل ة ةـة خيـاراتز،
وتفاهتيي بطاقة اال تمان لدفي أابون الفندقر

أشاون  -موقي السيارات
 - 411سيتوفا موقي للسيارات أما مجد املعارض التـابي ملاكـ سـينداي الـدو مجمموأـات
كجار الشمصيات فقطر واملسا ة ردودة وينجع تأكيد ا مـي أمانـة املـر ا قجـي انعقـاد املـر ا
بتو يـــن رســـالة إىل  ،wcdrr2015@un.orgمـــي إدراا العجـــارة التاليـــة يف امانـــة املمصصـــة
ملو)وف الاسالة ”“VIP Car Parkingر

ادي وأشاون  -وسا ي النقي
يف مدينة سينداي
 - 414ســتتاح ان ـًا خــدمات النقــي املكــوك خ ـ انعقــاد املــر ا يف الفتــاة مــن  41إىل
 41آذار/مــارس 5142ر وستُســتمد ــارة املشــاركني اماهتــة بــاملر ا باأتجار ــا تــذكاة
لصعود م إىل احلاف تر وسيتم تشعيي احلاف ت املكوكية يف مدينة سينداي أل مثانيـة ـاق
انط ق ـًا مــن أبــام الفنــادق الاييــة وهتــوالً إىل ماك ـ ســينداي الــدو ر وســتكون احلــاف ت
املكوكية متا ة أي اً بني ماك سينداي الدو ومع ـم أمـاكن املنتـديات العامـةر أمـا بالنسـجة
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إىل الفنادق الايية األخا  ،فقد يدد نقـاط ركـويف احلـاف ت املكوكيـة والـزنو منـها ألـ
مسافة قايجة منهار وستعمي احلاف ت بني رطة سـينداي للسـك احلديديـة وماكـ إ ـاااات
التس يي واالأتماد ،بدااً من  42آذار/مارس 5142ر
 - 415وستقو احلاف ت املكوكية ها يتااوح من ر لة إىل ة ث ر ت ذ اباً وإيابـاً كـي
ساأة بدااً من الساأة  8 21هتجا اً ،وسي اي تشعيي آخا افلة بعد  21دقيقـة مـن انتـهاا
أأما املر ا كي يو ر وسيتم اإلأ ن أن اجلـدو الـ مين ملـاور احلـاف ت يف كـيٍّ مـن رطـة
سينداي والفنادق الا يسية ومكان انعقاد املر ار
 - 412ويا االنتجاه إىل أن تعي ات قد تطـاأ ألـ التفاهتـيي املتعلقـة باحلـاف ت املكوكيـة
ب عار أو بدون إ عارر
 - 411وميكـــن أي ـ ـاً اســـتمدا وســـا ي النقـــي العـــا للـــذ ايف إىل مكـــان انعقـــاد املـــر ا
والعودة مننر

من مطار سينداي إىل مدينة سينداي
 - 412يُتــاح انط ق ـًا مــن مطــار ســينداي قطــار امــط امــاث هطــار ســينداي كــي  41إىل
 21دقيقــة باجتــاه رطــة ســينداير وتجلــل أ ــاة الاكــويف يف القطــار  821ينـًا يابانيـاً للشــمص
الوا د ذ اباً أو إياباً ،ويسـتعاق وقـ الا لـة  52دقيقـةر وتتـوافا سـيارات األ ـاة أي ـاً يف
رطة الوهتو يف املطار بتكلفة  2 211ين ياباين يف املتوسطر

من وكيو إىل مدينة سينداي
 - 418نــاي أــدة ــاق للوهتــو إىل رطــة ســينداي مــن مطــار ناريتــا الــدو ومــن مطــار
انيدا يف وكيو ،اليابانر
 - 417وتتــاح انط ق ـًا مــن مطــار انيــدا خــدمات ” افلــة ليمــومين املطــار“ باجتــاه رطــة
وكيو كي  42إىل  81دقيقةر وتجلـل أ ـاة الاكـويف يف احلافلـة  921ينـاً للشـمص الوا ـد
ذ ابـ ـاً أو إيابـ ـاً ،ويســـتعاق وقـ ـ الا لـــة  42إىل  81دقيقـــةر ويف رطـــة وكيـــو ،ميكـــن
للمســافاين االنتقــا إىل خــط القطــارات الفا قــة الســاأة ”تو وكــو ينكانســن“ جن ايــات
أو يامــابيكو أو ايابوســازر وتُتــاح قطــارات ايــات ويامــابيكو كــي  51إىل  21دقيقــة وتجلــل
أ اة الاكـويف فيهـا  41 891ينـًا للشـمص الوا ـد ذ ابـًا أو إيابـاً ،ويسـتعاق وقـ الا لـة
إىل رطة سينداي  454دقيقةر أما قطار ايابوسا ،و و القطار السايي الـذي يتوقـي يف أـدد
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رــدود فقــط مــن احملطــات ،فيُتــاح كــي  81دقيقــة وتجلــل أ ــاة الاكــويف فيــن  44 111يــن
للشمص الوا د ذ اباً أو إياباً ،ويستعاق وق الا لة إىل رطة سينداي  95دقيقةر
 - 411ومــن مطــار ناريتــا الــدو  ،ميكنـ اختيــار الســفا إمــا ــواً أو أــن ايــأل احلــاف ت
والقطاراتر وتتوافا ر ـ ت ويـة يوميـة بـني مطـار ناريتـا الـدو ومطـار سـينداي الـدو ر
وتجلل تكلفة السفا واً وا  41 811ين لكي ر لة ،وتستعاق الا لة  82دقيقةر
 - 419وتتاح كي  42إىل  11دقيقـة خـدمات ” افلـة ليمـومين املطـار“ إىل رطـة وكيـو
أــن ايــأل احلــاف ت والقطــاراتر ويف رطــة وكيــو ،ميكــن للمســافاين االنتقــا إىل خــط
القطارات الفا قة الساأة ”تو وكو ينكانسـن“ جن ايـات أو يامـابيكو أو ايابوسـازر وتُتـاح
قطارات ايات ويامـابيكو كـي  51إىل  21دقيقـة وتجلـل أ ـاة الاكـويف فيهـا  41 891ينـًا
للشــمص الوا ــد ذ اب ـاً أو إياب ـاً ،ويســتعاق وق ـ الا لــة إىل رطــة ســينداي  454دقيقــةر
أما قطار ايابوسا ،و و القطار السايي الذي يتوقي يف أدد ردود فقط من احملطـات ،فيُتـاح
كــي  81دقيقــة وتجلــل أ ــاة الاكــويف فيــن  44 111يــن للشــمص الوا ــد ذ اب ـاً أو إياب ـاً،
ويستعاق وق الا لة إىل رطة سينداي  95دقيقةر

ةاين وأشاون  -الصحة
 - 441يُوهت بأن ضصي املشاركون يف املر ا أل تأمني هتـح قجـي سـفا م روـم أن ـذا
األما لـيا إل اميـًا لـدخو اليابـانر ويُوهتـ املشـاركون أي ـًا باستشـارة جيـ قجـي سـفا م
إىل اليابان ملناقشة أي ا تيا ات أو واوي هتحيةر

االت الطوارئ الطجية وو ا من االت الطوارئ
 - 444سي اي تشـعيي مافـأل إسـعافات أوليـة للوفـود يف مـجد املعـارض التـابي ملاكـ سـينداي
الدو خ انعقـاد املـر ار وسـيتم تعـيني أ جـاا وُا)ـني للعمـي يف املافـأل إىل انـ متـاإلني
فويني إىل اللعة اإلنكلي يةر وللحصو أل قا مة املستشفيات المب ميكن أن تقد مساأدة جيـة
باللعة اإلنكلي ية ،يُا ميارة املوقي التا http://www.sira.or.jp/english/life/medical.htmlر
 - 445وســتتوافا أي ـاً ســيارة إســعات ومعــدات إ فــاا احلاا ــأل يف املاافــأل التابعــة للمــر ا
ويف ريطها يسـجًا حلـاالت الطـوارئر وتـاد أدنـاه األرقـا الـمب يـتعني االتصـا هبـا يف ـاالت
الطوارئر وستتاح كذل خدمات مكتـ للـدأم العـا باللعـة اإلنكلي يـة ألـ مـدار السـاأة
وا فتاة انعقاد املر ار
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أرقا الطوارئ
اتصي بالاقم  449لإلب غ أن ايأل أو أن الة وارئ جيةر
اتصي بالاقم  441مدمات الشا ة جنيف ا

وادث اكة املاور أو اجلاا مزر

األدوية
 - 442من السـهي ـااا أدويـة معينـة يف هتـيدليات الجلـد ،م ـي األدويـة امل ـادة ل لتـهابات
وامل ادة للحُم واملسكناتر و أن ااا أدويـة معينـة أخـا يتطلـ احلصـو ألـ وهتـفة
جيــة مــن جي ـ رل ـ  ،مــن قجيــي األدويــة الــمب ال تُعط ـ إال بوهتــفة ،وامل ــادات احليويــة،
وم ادات االكتئايف ،واألدويـة األخـا ر ولـذا ينجعـ للمشـاركني يف املـر ا أن يُح ـاوا مـن
بلدا م األهتلية أي أدوية يتناولو ا باستماار أو اأتـادوا ألـ تناوهلـا ،إىل انـ وهتـفة جيـة
أو دليي ي ج أن األدوية ل ستعما الشمص ر

مستويات اإل عاف
شــي يف مدينــة ســينداي ومنطقــة تو وكــو
 - 441قـد ُت ــار ــواوي هتــحية متعلقــة بــالتلوث امل ا
نتي ًة حلـادث ـاكة وكيـو للطاقـة الكهابا يـة يف رطـة فوكو ـيما للطاقـة النوويـةر وـ أن
مستو اإل عاف يف اجلو يف مدينة سـينداي واملـدن األخـا يف منطقـة تو وكـو لـيا ماتفعـًا
باملقارنة مي سا ا املدن يف إليـي أ؛ـاا العـاير وسـتتوخ مدينـة سـينداي أكـرب قـدر مـن الدقـة
أند توف املعلومات املتعلقة هستو اإل عافر
 - 442وأل سجيي املقارنة مي مستويات اإل عاف املعلنـة رييـاً لعـا  ،5141ميكـن اال ـ ف ألـ
رسم بياين أُأاد هلذا العاض أل العنوان http://www.city.sendai.jp/language/1201818_1999.htmlر

ةال وأشاون  -العملة
 - 448العملة الايية يف اليابان

النير

 - 447وأموماً ،ال يقجـي بـا عو الت ـة يف اليابـان بعمـ ت أخـا وـ الـني اليابـاينر ولـذا فمـن
ال اوري هتات العملة األ نجيـة إىل الـني للـدفي نقـداًر وميكـن هتـات العمـ ت األ نجيـة يف دوا ـا
هتات العم ت األ نجية لد املصارت وهتـاايف العمـ ت املـاخص هلـمر وأـادةً ،تكـون املصـارت
مفتو ة من الساأة  9 11إىل الساأة  42 11يف أيا العمي العادية من األسجوفر وميكن سـح
النقــود باســتمدا بطاقــة اال تمــان الدوليــة ،والجطاقــة املصــافية الدوليــة للــدفي املجا ــا مــن الاهتــيد،
والجطاقة املدفوأة مسجقاً ،وبطاقة الصاات ان  ،يف إليي أ؛ـاا الجلـد ،أنـد ماكينـات الصـاات ان
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جنATMز التابعـة ملصـات ” “Seven Bankجنان ـا http://www.sevenbank.co.jp/intlcard/index2.htmlز
و ” “Japan Post Bankجنان ا http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/ias/en_ias_index.htmlزر
 - 441وستتاح أي اً يف الطابأل ال اين من ماكـ سـينداي الـدو خـدمات هتـات العمـ ت
وماكينـــات الصـــاات ان ر ولـــن يكـــون باإلمكـــان إال هتـــات دوالرات الواليـــات املتحـــدة
أو اليــورو إىل الــني اليابــاين ،ولــيا العكــا ،وقــد تُفــاض رســو ألـ ــذه امدمــةر وســيقد
مكت الصات خدماتن يومياً من الساأة  44 21إىل الساأة  48 11أةناا انعقاد املر ار

رابي وأشاون  -االتصاالت اهلاتفية
 - 449رم الجلد اماث باليابان و 14+ر

اهلواتي احملمولة
 - 451من املستحسن التحقأل قجي السفا ُا إذا كان
الت وا يف سينداير

اكة اهلاتي احملمو تقـد خـدمات

خاما وأشاون  -التيار الكهابا ومنافذ الطاقة
 - 454يـــتم التوهتـــيي بالتيـــار الكهابـــا وهنافـــذ الطاقـــة يف اليابـــان ألـ ـ أدوات وهتـــي
هتـ
ذات ــعجتني مــن النــوف ألــير وتجلــل القــدرة الفلطيــة  411فلــط بتــادد  21تـ اًر ويُو َ
بقوة بالتحقأل من القدرة الفلطية لكي هام قجي توهتيلن هنفذر وأـدد منافـذ الطاقـة رـدود يف
مكــان ان عقــاد املــر ا ووــات اال تماأــاتر ولــن يكــون ُكنــًا ــحن بطاريــات األ هــ ة
اإللكتاونية إال يف منا أل رددةر

سادس وأشاون  -املنا
 - 455تجلـــل أألـ ـ در ـــات احلـــاارة يف آذار/مـــارس يف ســـينداي ،يف املتوســـط ،مســـتو
بــارداً إىل ــد مــا جن 9در ــات مئويــة 1185/در ــة فها اي ـ زر ويوهت ـ بارتــداا م بــا
خار ية دافئةر

سابي وأشاون  -الجقشي )/ايجة القيمة امل افة
 - 452من و املعتاد من بقشي يف اليابانر ويف بعض املطاأم ،تـتم إ)ـافة رسـو امدمـة
تلقا ياً إىل فاتورة احلسايفر
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ةامن وأشاون  -معلومات مفيدة أخا
 - 451سيتوافا نـاح لشـرون السـفا يف مكـان انعقـاد املـر ا للمشـاركني الـااوجني يف إ ـا
تاتيجات السفار
 - 452سيتي ماك األأما الت ارية خدمة الطجاأة بناا أل الطل لقاا دفي رسو ر
 - 458سيستما استكما
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