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 عـالموق
 منتصف الساحل الغربي من الخليج العربي شرقي شبه الجزيرة بين في دولة قطر تقع

 شرقي 51 – 40 و50 – 45(وخطي طول   ) شماًال26– 10و  24 -27(خطي عرض 
 تبلغ مساحةوهي عبارة عن شبه جزيرة تمتد باتجاه الشمال في مياه الخليج على  )جرينتش
 . آيلومترا مربعًا11.521

  اريسـتضال
 شبه جزيرة قطر من سطح صخري منبسط بوجه عام، باستثناء بعض أراضي تتكون

مترًا عن سطح ) 40(والتي تعلو حوالي ) دخان ( المتناثرة في منطقةالكلسيةالهضاب والتالل 
 بالعديد من الظواهر الجغرافية قطر، آما يتميز سطح د الطرف الغربي للبالفيالبحر وتقع 

 ظاهرة  إلى المختلفة، باإلضافةالبالدوار والخلجان المنتشرة على شواطئ منها آثرة األخ
 تعتبر األراضي و والوسط الشمالاألحواض والمنخفضات التي يغلب وجودها في مناطق 
 . النباتات الطبيعيةفيهاالشمالية والوسطى في البالد من أخصب المواقع التي تكثر 

 اخــالمن
) 46 – 25(ا حار يتراوح معدله السنوي بين  صحراوي، فصيفهمناخ قطر يسود

وال يتجاوز معدل هطول .  الصيف، وشتاؤها دافئ قليل المطرأشهردرجة مئوية خالل 
 . مليمترًا في السنة)75.2(األمطار في العادة 

 انــلسكا
النائية  سكان قطر الحاليين من القبائل العربية القديمة التي هاجرت من المناطق ينحدر

 .بعد الميالد  مختلفة ابتداء من القرن السابع وحتى مطلع القرن التاسع عشرأوقات في

  السكانعدد
، %3.5مع زيادة سنوية متوقعة بنسبة   نسمةألف )743( سكان قطر نحو عدد يبلغ

 . من السكان في العاصمة الدوحة وضاحيتها الريان%83ويسكن ما نسبته 

  واللغة الديانة
 الرسمية للدولة فهي اللغة العربية وتستخدم اللغة للدولة، أما  الدين الرسميهو اإلسالم

 .   اللغة اإلنجليزية على نطاق واسع

 لمات النشيد الوطني لدولة قطرآ  :النشيد الوطني
 قسمـًا بمـن نشـر الضـياء

 قطـــر ستـبقى حــرة
 تسمـو بـروح األوفـيـاء
 ســيروا على نهـج األلـى
 وعـلى ضيـــاء األنبـياء
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يبدأ النشيد بالقسم باهللا الذي رفع السماء ونشر الضياء بأن تبقى قطر دائمًا وأبدًا حرة 
 .عزيزة آريمة تسمو وترتفع أمجادها بروح األوفياء المخلصين

السير قدمًا على نهج األجداد أهل على ويحث النشيد في القسم األول منه أبناء قطر 
لى ضياء األنبياء، وما جاءوا به من الحق والخير والسير ع. العزة والكرامة والعلم والدين

. والجمال، فقطر في قلوب أبنائها سيرة عزة وأمجاد تأبى أن ينال منها أحد
 قسمـًا بمـن رفـع السـماء

 قطـــر بقلـبي ســيرة
 عــــز و أمجـاد اإلبـاء

 قطـــر الرجـال األولـين 
 حمــاتنـا يـوم النــداء
 موحمـائـم يـوم الســال
 جــوارح يــوم الفـداء

في القسم الثاني واألخير يؤآد النشيد على أن رجال قطر اليوم حماة أرضها 
وآرامتها هم امتداد لرجال قطر األوائل الذين حموها باألمس وسجلوا أروع صفحات تاريخها 
بأحرف من نور، ويختتم النشيد بالعودة إلى التأآيد على القسم بأن تبقى قطر حرة عزيزة 

 . آريمة

 علم دولة قطــر
 يخترقه لون ابيض، وبه تسعة )عنابي(أحمر قاني العلم الوطني لدولة قطر له لون 

 . اللونالعنابيتضاريس تنفذ في الجزء 

 أسرة آل ثاني
اآتسبت أسرة آل ثاني اسمها من عميدها ثاني بن محمد الذي تولى مقاليد الحكم في 

 .تصل نسبهم بمضر بن نزارالبالد، وهم فرع من بني تميم الذين ي

ويعود تاريخ قدوم آل ثاني إلى قطر إلى القرن الثامن عشر حيث آانوا قد عاشوا في 
من إقليم الوشم ثم استقروا في واحة جبرين الواقعة جنوب شرقي شبه الجزيرة ) أشيقر(بلدة 

قروا في ارتحلوا بعد ذلك إلى الرويس ثم إلى الزبارة، وفي منتصف القرن التاسع عشر است
 . الدوحة بزعامة الشيخ محمد بن ثاني ويعتبر نظام الحكم وراثي في أسرة آل ثاني

 انيـ آل ثامـحك
  ثانيبن محمد الشيخ •
 ) 1878 ـ 1850( •
  محمد آل ثانيبن جاسم الشيخ •
  )1913 ـ 1878( •
  بن جاسم آل ثانيعبداهللا الشيخ •
  )1940 ـ 1913( •
  عبداهللا آل ثانيبن حمد الشيخ •
  )1948 ـ 1940( •
 * بن جاسم آل ثانيعبداهللا الشيخ •
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  )1949 ـ 1948( •
  عبداهللا آل ثانيبن علي الشيخ •
  )1960 ـ 1949( •
  علي آل ثاني بن احمد الشيخ •
 ) 1972 ـ 1960( •
  بن حمد آل ثانيخليفة الشيخ •
  )1995 ـ 1972( •
  خليفة آل ثانيبن حمد الشيخ •
  البالد المفدىأمير)1995( •

تنازل الشيخ عبد اهللا بن جاسم عن العرش إلى ابنه الشيخ  على الرغم من :مالحظة* 
 بعد وفاة ابنه عبد اهللا 1948حمد بن عبد اهللا، إال أنه عاد إلى الحكم مرة أخرى في عام 

 .1949واستمر لمدة عام واحد حتى وفاته في عام 

شهر  من 27 في يوم البالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في تسلموقد 
 . والشعب القطري الكريمالحاآمة بعد مبايعة وتأييد من أسرة آل ثاني 1995يونيو عام 

  حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيعن نبذة
  المفدىالبالد أمير

 ودرس جميع المراحل التعليمية في مدارسها ثم 1952ولد سموه في الدوحة في عام 
 لينضم 1971ة الملكية البريطانية وتخرج منها في عام التحق بكلية سانت هيرست العسكري

  رقي إلى رتبة لواء،حتى القطرية وتدرج في المناصب والرتب العسكريةالى القوات المسلحة 
وقد لعب سموه دورًا رئيسًا في تطوير القوات .  وعين قائدًا عامًا للقوات المسلحة القطرية
. تحداث وحدات جديدة وتجهيزها بأحدث األسلحةالمسلحة القطرية وزيادة عدد أفرادها واس

وقد عرف سموه بتفانيه في العمل الوطني واستقاللية الشخصية وسعة الفكر والتشاور في 
 .الرأي وسعيه الدؤوب نحو تطوير المجتمع

عين وزيرًا للدفاع في التاريخ آما 1977 مايو من عام 31بويع سموه وليًا للعهد في 
قد شغل سموه منصب رئيس فاية آبيرة باألنشطة الرياضية والشبابية واعتنى سموه عن. نفسه

 ويعتبر سموه ،1991وحتى عام 1979المجلس األعلى لرعاية الشباب منذ إنشائه في عام 
أول اتحاد رياضي سموه ثم أنشأ راعي النهضة الرياضية المدنية والعسكرية في قطر، حيث 

 آما . التحاد الرياضي العسكري الدوليحصل على عضوية افي دولة قطر الذي عسكري 
رأس سموه المجلس األعلى للتخطيط إذ  ورعايته آافة حقول العمل الوطني  سموهشمل اهتمام

 في الميادين المختلفة الى جانب مشارآته المؤتمرات ورعى العديد من 1989في مايو عام 
 .ولية الخليجية والعربية والدوالمؤتمرات وحضوره العديد من الندوات 

 الحكم بداية انطالقة مفصلية ومهمة في مسيرة العمل الوطني ه سمووآانت بداية عهد
وخطوة ضرورية على طريق التحديث السياسي واالقتصادي باتجاه البناء الشامل الذي يمثل 

قد أتى سموه إلى سدة الحكم وهو مسلح بثقة  فإطارا أساسيا لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة
آان لسموه اليد الطولى في رسم  و. خبرة واسعة وعريضة في إدارة شؤون الدولةالشعب وب
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وتنفيذ السياسات الناجحة التي أثمرت عالقات تعاون وصداقة مع غالبية دول العالم وآان 
سموه حاضرا متابعة وتوجيها لكل عمليات البناء التنموي واالقتصادي في البالد والعمل ما 

ثروات البالد وتحقيق الرفاهية واالزدهار ألبناء الشعب فقد آان وسعه الجهد على تطوير 
 1995– 6 -27سموه يتولى إدارة شئون البالد خالل السنوات التي سبقت توليه الحكم في 

ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم  . بمبارآة من األسرة الحاآمة ومبايعة وتأييد من الشعب القطري
تنظيم شؤون الدولة ودوائرها ومؤسساتها على قواعد حديثة في دولة قطر قام بإعادة ترتيب و

وتمثلت أهم مالمح وأهداف هذه المرحلة .  للوزراءشملت تعديل مجلس الوزراء وتعيين رئيسا
في توسيع قاعدة المشارآة الجماهيرية في اتخاذ القرار الوطني وتأآيد دور الشعب في إدارة 

تأصيل مبادئ الحرية الى جانب اعتماد منهج شؤون بالده عن طريق تعميق نهج الشورى و
التخطيط العلمي لتطوير اقتصاد البالد واستثمار مواردها واستغالل ثرواتها وذلك بتحديد 

على المبادرة واإلبداع  االستراتيجيات ووضع الخطط طويلة األمد وتشجيع القطاع الخاص
لمناخ االقتصادي السليم لجذب واالستفادة القصوى من الخبرات الوطنية واألجنبية وتهيئة ا

 .االستثمارات

لقد سجلت دولة قطر في عهد سموه حضورا مميزا على الساحة الدولية فبعد توثيق 
عرى االخوة والعالقات الثنائية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون تحرآت على الصعيد العربي 

تثبيت أرآان صداقتها مع لتعزيز أواصر روابطها القومية مع الدول العربية ومضت قدما نحو 
مختلف الدول األجنبية من خالل الزيارات المتبادلة والمساهمة في القضايا والمسائل التي تهم 

و شهدت البالد في هذه السنوات القالئل من العهد  .حرآة التعاون والسلم اإلقليمي والدولي
يد العمل السياسي الميمون قفزات نوعية في التنمية والتطور والخطوات الجسورة على صع

واالقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يؤهل دولة قطر للسير قدما بخطى واثقة في هذا القرن 
وقد حصل سموه على  .  قواعد العلم والتكنولوجيا واإلدارة المتطورةإلىالجديد الذي يستند 

 في تقوية العديد من األوسمة من دول عربية وإسالمية وأجنبية تقديرا لجهوده المتميزة
 .مع هذه الدولوتطوير مجاالت التعاون العالقات الثنائية 

 رىـ والقدنـالم مـأه

  الدوحةمدينة*  
زًا                   وتقع . العاصمة وهي        شكل مرآ رة قطر، وت شبه جزي شرقي ل ساحل ال  في منتصف ال

ًا    ًا وتجاري اً ثقافي ا   مهم ر، ومطار     وفيه اء تجاري آبي ي  مين ا بمختلف    دول أنحاء   حديث يربطه
ة  كان الدول صف س ا ن يش فيه الم و يع ة .  الع ر الدوح دائقوتزخ ة بالح ادق الفخم ة والفن  العام

 . البارزة المعالم الحضارية أهموالمجمعات التجارية الكبرى و

 مسيعيد مدينة*   
ع                        المدينة        بالد، وتق نفط في ال شأتها بظهور ال د ارتبطت ن ى في قطر، وق  الصناعية األول
بالد،      السا على ى           ويوجد  حل الشرقي الجنوبي من ال نفط إضافة إل سي لتصدير ال اء رئي ا مين  به

اري اء تج سيعيد  .  مين ضم م صانعوت ي  م از الطبيع سييل الغ صلب وت د وال  الحدي
رول      واألسمدة والبتروآيماويات   ر البت ة         .   ومصافي تكري ان الرملي ر شواطئها ذات الكثب وتعتب

 . دولة قطر الخالبة في السياحيةمن المناطق 
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  لفانرأس مدينة *
د          الصناعية المدينة ى بع ى        ) 85( األخرى في الدولة تقع عل ومترا شمال الدوحة عل آيل

ر     في المدن الصناعية    أآبر من   واحدةو تعد   . آيلومترا مربعا ) 40(مساحة تبلغ     العالم وفيها أآب
 . الطبيعيز  مصانع لتسييل الغاوبها العربي الخليجميناء لتصدير الغاز في منطقة 

 الخــور *
د        ة  تبع ه سفن صيد      ) 57( الخور عن الدوحة حوالي     مدين أ ترسو في ا مرف ومترًا، وبه آيل

ة            والمراآباألسماك   ا األثري  الصغيرة، آما تشتهر المدينة بشاطئها ومساجدها القديمة وأبراجه
  .والتاريخية إلى متحف إقليمي يضم مقتنيات مدينة الخور األثرية  إضافة

 الوآــرة *
د عن الدوحة حوالي             الوآرة مدينة   تقع       سيعيد، وتبع ين الدوحة وم  في منتصف الطريق ب

ل ، وهي مدينة مزدهرة وبها مرفأ لصيد األسماك، وعدد من األماآن األثرية             آيلومترًا) 15(  مث
ساجد    ذلك الم ة وآ ارة القديم ل العم ي تمث ة الت وت التقليدي ا متحف  .  البي يوفيه رض  إقليم لع

 . الموجودات األثرية والبيئية

 دخــان  *
شاف                     دخان مدينة   تقع      ذ اآت ر من ام آبي د حظيت باهتم ة قطر، وق ي لدول  على الساحل الغرب

وتمتاز بشاطئها الجميل الذي يقصده الزوار والمواطنون وتبعد        .   المحيطة بها  الحقولالنفط في   
 . آيلومترًا) 84( الدوحة العاصمة حوالي عن

 الشمال مدينة  *
رى                    على تقع   مدينة      دد من الق ًا لع زًا إداري  الساحل في أقصى شمال البالد بنيت لتكون مرآ

  .آيلومترات) 107( تلك المنطقة، وتبعد عن الدوحة حوالي فيالساحلية 

 الزبــارة *
ة        من       م مدن قطر األثري ع في شمال       .   أه بالد تق ة وتب       ال ا التاريخي شتهر بقلعته د عن    ، وت ع

 . آيلومترات) 105(الدوحة حوالي 

 

 خـ التاريرـعب رـقط

  القديمة العصور
 ورؤوس الرماح الحجرية ومجموعة الفخاريات المتقنة الصنع    والنقوش الحفريات   دلت

ام                مناطقالتي عثر عليها في      ة ع ة الدانمارآي بالد بواسطة البعث ة من ال ة   1965 متفرق ، والبعث
، على أن أرض قطر آانت مأهولة بالسكان        1976عثة الفرنسية عام     والب 1973 عاماإلنجليزية  

 . القطرية في شبه الجزيرة  ترآوا آثارا الرابع قبل الميالد حيث استوطنها أقوام عدةاأللفمنذ 

ائتي  اآتشاف حوالي    تم قدو ة التي                   م اريخ خالل األعوام الثماني ل الت ا قب ار م ع آلث  موق
 . 1965 -1956 بين فيما األثرية بالعمل في قطر يةالدانمارآاضطلعت خاللها البعثة 
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شفت دة واآت ري   ع صر الحج ن الع ة م رات مختلف ى فت ع إل ع ترج ي مواق رق ف أم ( ش
شرقي      )سودانثيل ( وجدت مواقع أخرى في الجنوب األقصى قرب         وآذلك)باب وب ال ى الجن وإل
د      )دخان(من   ة (وجد موقع آبير لصناعة األدوات الصوانية عن ا   من الم )أم طاق  ترجع حتمل أنه

م                  سيعيد ت شاف إلى مرحلة العصر الحجري الوسيط الميزوليتي وإلى الجنوب الغربي من م  اآت
دة  ع جدي دة مواق ا.  ع وبي    آم ت جن ي قام ة، الت ضارة العبيدي داد الح ى امت ات عل ت الحفري  دل

 .  الخليج العربي إلى شبه جزيرة قطروشماليالعراق 

رودتس    )اإلغريق( اليونان  قدماء في عصر    أما ذآر مؤرخهم هي رن الخامس    (في في الق
ون المالحة والتجارة           أن)قبل الميالد  ة التي اشتهرت بفن ل الكنعاني  أول من سكن قطر هم القبائ
 قطرا  بالد العرب ـ اسم    اة، آما ذآر الجغرافي اإلغريقي بطليموس في خريطته المسمالبحرية

ارة القطر    ة الزب شهرة مدين ارة ل ا إش د أنه ث يعتق ين   ـ حي ديمًا ب ت ق ي آان ة الت مي وانئ أه  الم
 . التجارية في منطقة الخليج

  في التاريخ اإلسالميقطر
ي يالد، ف سابع للم رن ال ي أواسط الق اريخ اإلسالمي ف اطق آانت الت  أرض قطر والمن

م    تجاب ملكه ث اس رب، حي اذرة الع م المن ة لحك ا تابع اورة له ذرالمج ي المن اوي التميم ن س  ب
ا       الحضارة  ومنذ ذلك التاريخ دخلت قطر في موآب            للدعوة اإلسالمية   اإلسالمية، في مراحله
 . وعهودها المتعاقبة

ة اإلسالمية،               و ًا في المصادر العربي د آان حضور قطر قوي شعراء        فق ى ال ، بقطر  تغن
ا (ونجائبها   اد  إبله ا حتى ذآرت المصادر أن الرسول                  ) الجي سيجها، وذاعت شهرة بروده ، ون

 )رضي اهللا عنها(لبس الثوب القطري وآذلك لبست أم المؤمنين عائشة  )م والسال الصالةعليه  (
 . جلدإزار قطري مرقوع من  )رضي اهللا عنه(وآان لعمر بن الخطاب .  درعًا من نسيج قطر

روي صادر وت اريخ م ر     الت ل قط ضور أه ى ح ددة عل واهد متع المي ش ي اإلس  العرب
ل الجيش اإلسالمي            في تجهيز أو   ومشارآتهموبراعتهم في رآوب البحر      ل أسطول بحري لنق

 .  الحضرميالعالءبغرض الجهاد تحت قيادة أبى 

ن              المؤرخون وينسب  والرحالة العرب شهرة واسعة إلى شاعر قطر وفارسها قطري ب
ه    إعجابًاالفجاءة، وذلك    اقوت الحموي            .   بشجاعته وثبات مواقف ي ي ا ينسب الجغرافي العرب آم

ه     زة      معجم في مؤلف دان مي رود التي آانت             البل اب والب سج الثي ا ن سبب إتقانه ى قطر ب ة إل رفيع
البرود تسمى   ا وآانت تعرف                     ب اح وتقويمه ة في صنع الرم ارة القطريين الالفت ة، ومه  القطري
 .  بالرماح الخطيةقديمًا

شهدت قطر   )الرابع عشر للميالد  ( العباسية، إبان القرن الثامن الهجري       الدولة ظل   وفي
ه                    من الرخاء اال     مرحلة ستهان ب در ال ي داد بق ة في بغ د دار الخالف ا رف أت له صادي، هي  من قت

ة   ي قلع ة ف دونات المكتوب ن الم ك م ى ذل ستدل عل روة وي روب (الث ساحل )م ى ال ودة عل الموج
  .، والتي تمثل الطابع المعماري العباسيالغربي

طرد  تحالف القطريون واألتراك ل   )السادس عشر الميالدي  ( الهجري   العاشر القرن   وفي
بالد                  .  البرتغاليين ك شأن سائر ال أنها في ذل اني، ش وذ العثم رة النف ك دائ د ذل ثم دخلت قطر بع
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انيين                1871 عام   العربية يادة العثم د أن س ى ، عبر حقبة امتدت قرابة أربعة قرون متصلة بي  عل
 . رائها وأمالمحليةالمنطقة آانت اسمية، بينما آانت السلطة الفعلية بيد شيوخ القبائل العربية 

ام    وفي شيخ              1893 ع ر ال ى مق الهجوم عل راك ب ام األت ن     ج ق د اسم ب ذي انتصر     محم  ال
 .  الدوحةقلعةعليهم في معرآة الوجبة حيث قاومهم القطريون بشجاعة فانسحبوا إلى 

  في القرن العشرين قطر

ت ر حافظ ة      قط ة الخالف التها بدول ى ص شرين عل رن الع ن الق ى م سنوات األول ى ال  حت
رة                   واعترافهاة  اإلسالمي يج والجزي اني في الخل وذ العثم الرغم من أن النف  بسيادتها االسمية عليها ب
ا من خالل                             العربية رتبط قطر ببريطاني م ت ك الظروف ل ة انحسار متواصل وفي تل ان في حال  آ
 .  التي وقعها الشيخ محمد بن ثاني مع بريطانيا1868 حماية واآتفت قطر باتفاقية معاهدة

د ت   بريطأن بي ا نجح ااني د فيم ي بع د ف دتها عق ام    معاه ي ع ر ف ع قط م 1916 م  وت
داهللا         1918 مارس   23 فيالتصديق النهائي عليها     ن  بعد أن وَقع الشيخ عب ى  جاسم  ب سخ  عل  الن

 .  والترجمة

د وانتقلت ة التواج ى مرحل ا إل ي بريطاني ة الفعل دة المعدل د المعاه ي قطر بع ي ف ام ف  ع
اء 1935 ذلك إلغ منت ب صوصال" وض دة ن ي" المجم ل ف ة بالتمثي ة المتعلق دة القديم  المعاه

ر،   ي قط اني ف سياسي البريط شاءال ك   وإن ر ذل ارات وغي شاء المط رق، وإن د والب ب للبري  مكت
 .1949 يأت إلى الدوحة إال في عام لمبالرغم من أن معتمدا سياسيا 

ا ات أم ب عملي ن التنقي د  ع نفط فق تغرقت ال و اس نة   نح شر س ة ع -1935( أربع
ام      في وبالرغم من أن بشائر الزيت بدأت تتدفق من حقل دخان            )1949 ة ع ا   إال 1939 نهاي  أنه
دأ            ) 1946-1942( أربع   لسنوات توقفت اتها وب ة وانعكاس ة الثاني بسبب ظروف الحرب العالمي
ى أسواق            1949 عام في بكميات تجارية    النفطتدفق    حين أبحرت أول باخرة تحمل نفط قطر إل

 . نفسهر من العام العالم في ديسمب

د صديره وق نفط وت شاف ال ات اآت بقت عملي ات س ة بكمي نوات عشر عجاف تجاري ، س
سلبية       )1939-1949( ا االنعكاسات ال ع    للحرب حملت في طياته ى المجتم ة عل ة الثاني  العالمي

د توقف   صادية بع دهورت األوضاع االقت اتالقطري وت ام عملي نفط ع ب عن ال  1942 التنقي
بالد          وآسادصناعة الغوص وبوار أسواق اللؤلؤ      فضال عن تدهور     ه و ساءت أوضاع ال  تجارت

 . ت المواد األساسيةحالتموينية فعم الغالء وش
 أنها حاولت منذ الستينيات االشتراك في         إال من عدم حصول قطر على استقاللها        وبالرغم

ضمام         ى بعض ألوان النشاط الدولي وذلك باالن ة األ         إل ة لهيئ ة تابع م المتحدة      منظمات فني ة  (م آهيئ
صحة  ة ال سكو ومنظم ةاليون ا  )العالمي نفط آم ة لل دول المنتج ؤتمرات ال ي م ذلك ف ترآت آ ا اش آم

اهرة             الرابعةاشترآت في الدورة      عشرة للجنة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية المنعقدة في الق
 . 1961 يناير 21في 

 صدر المرسوم بقانون 1968بأسرها عام  المنطقة أن قررت بريطانيا االنسحاب من وبعد
م  ام ) 11(رق شاء 1969لع ق بإن وزارة إدارة المتعل واة ل ي أصبحت ن ة وهي الت شئون الخارجي  لل

 .  الخارجية الحالية
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 :المناسبات الوطنية 
 :االستقالل الوطني 

 . 1971حصلت دولة قطر على استقاللها الوطني في الثالث من سبتمبر عام 

  :و يوني27
 تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في               1995 عام   في

 . البالد

 الخدمات الصحية 
ى   تغطي بالد عل اء ال ة أنح صحية آاف ة ال ة الرعاي اس مظل واطنين  أس ع الم اني لجمي  مج
عار رمزي ين ةوبأس بالد للمقيم ي ال نهض ،ف دمات   وي ى خ صحية عل دمات ال ي للخ ل الهرم  الهيك

الج  متكا ة والع ن الوقاي ة م لمل ن   والتأهي ات م ة الحلق سة مترابط ر سل ر عب ة ويم  واإلدارة العام
 . الكبرىالمستشفياتالرعاية األولية وحتى 

 
  حمد الطبية مؤسسة

شفيات  ة أربع وتضم أعلى مستوى من التخصص هي              مست ز ب ام،     : تتمي د الع شفى حم مست
ساء  شفى الن والدةمست ة و وال شفى الرميل ام مست ى  ،الع سية باإلضافة إل راض النف شفى األم  ومست
 . قطرفيمرآزا صحيا موزعا على آافة المناطق ) 21 (وتبلغ األوليةالمراآز الصحية 

 الخاصة وصل عددها والعياداتالصحية  المجمعات من العديد في دولة قطر ويوجد
 . متعددي االختصاصومستشفيينعيادة طب وطب أسنان  )171(مجمعا و )23(إلى 

 :الرسميوام الد
 .  الثانية ظهرًاإلى صباحًا السابعةمن : دوام الدوائر الحكومية 

 تتبع نظام الدوامين: دوام الشرآات والمؤسسات الخاصة 
  ظهرًا12 ـ 8                         
  مساء8 ـ 4                         

 .  الرسميةاألسبوعية هما يوما العطلة  والسبتالجمعةو

 :ت الرسميةالعطال
 . سبتمبر من آل عام3: يوم االستقالل  ـ
  .أيام أربعة شوال من العام الهجري ومدته أول شهرعيد الفطر المبارك في  -
ه      شهر  المبارك في العاشر من    األضحىعيد   ـ  ذي الحجة من العام الهجري ومدت

 . أيامخمسة 

 :التوقيت المحلي 
 .  توقيت غرينتشإلى ثالث ساعات بإضافة

 :لتيار الكهربائي ا
 .  هيرتز50 بذبذبة قدرها 6+ فولت، 240
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 :الد ـذ البـمناف
 . أبو سمرةة الحدود الرئيسيةعن طريق نقط  :را ـب
 عن طريق مطار الدوحة الدولي  :وا ـج
 عن طريق مينائي الدوحة ومسيعيد  :راـبح

ى بع      ارك عل سم الجم ل ق ن قب ستوفى م اك ضرائب ت ى أن هن ارة إل در اإلش ض وتج
 .البضائع في نقاط الحدود

 صرف العمالت
 درهم قطري ويصدره   100العملة المتداولة في قطر هي الريال القطري الذي يساوي        

 :وتقسم فئات الريال على النحو التالي .  مصرف قطر المرآزي

  ريال500 ريال، 100 رياًال، 50 رياالت، 10 رياالت، 5ريال واحد، 
 . درهما50ا و  درهم25أما فئات الدرهم فهي 

 . ريال قطري3ر65يساوي دوالر أمريكي وآل 

يمكن صرف العمالت األجنبية دون أي قيود حكومية في آافة البنوك إضافة إلى مطار              
 . الدولةالدوحة الدولي وعدد من مراآز الصرافة في 

 الخدمات البريدية
دمات       ة الخ ي، آاف يج الغرب ة الخل ي منطق زي، ف د المرآ ع البري دم مجم ة يق البريدي

 . وتوجد عدة فروع ومكاتب بريدية داخل الدوحة وضواحيها،الحديثة

 :ويحدد رسم الطابع البريدي للرسائل العادية آما يلي 
 .  درهمًا داخل قطر25 •
 .  درهمًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية75 •
 .  درهم لدول الوطن العربي األخرى100 •
 .  درهم لدول أوروبا200 •
 . دول شرق آسيا وأمريكا واستراليا درهم ل200 •
 . أما الرسائل المسجلة فإنها تخضع لرسم إضافي للتسجيل والضمان •

 إجراءات الدخول إلى دولة قطر
ة        تقوم اللجن سبقة، وس ول م يرة دخ ى تأش صول عل ر الح ة قط دخول لدول ب ال يتطل

فا                ة قطر     الوطنية المنظمة للقمة بتوفير تأشيرات الدخول إلى دولة قطر عن طريق س رات دول
شبكة    ع ال ى موق ة عل ة اإللكتروني ق الحكوم ن طري ارج، أو ع ي الخ -http://www.E :ف

Gov.qa    دولي ة       أوعن طريق إصدارها في مطار الدوحة ال أو عن طريق الخطوط الجوي
شيرات وإرفاق صورة من    القطرية، وعلى الوفود المشارآة تعبئة النموذج المرفق الخاص بالتأ        

 .جواز السفر للوفود المشارآة
اء  تزادة الرج ة   ولإلس ع وزارة الداخلي ى موق دخول إل  : ال

http://www.moi.gov.qa 

http://www.e-gov.qa/
http://www.e-gov.qa/
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 هواتف مهمة
  الشرطة واإلسعاف واإلطفاء   999      
 استعالمات دليل الهاتف   180      
 المكالمات الدولية   150      

 النقالةخدمة الهواتف   4325333
  خدمات مطار الدوحة الدولي  4656666
  اإلدارات العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين  4890333

  الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  4894444
إدارة المراسم بوزارة الخارجية  4334277

  قناة الجزيرة  4890890
  إدارة المعلومات والبحوث بوزارة الخارجية  4334446
  إدارة الدعوة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  4470777
  الخطوط الجوية القطرية  4449666
  وآالة اإلعالم الخارجي  4847777
  طيران الخليج  4455444
  مجلس التخطيط  4381111
  متحف قطر الوطني  4442191
 إدارة المتاحف واآلثار  4668777
  متحف السالح  4867436
 "هال بالس " ات خدم  4325333
   المجلس األعلى لشؤون األسرة  4628444
  استعالمات مطار الدوحة  4622999
  قطر للبترول  4402000
  المؤسسة العامة للبريد  4464000
   الدوحة الدوليجوازات مطار  4622105
بوسمرهمرآز الحدود البرية أجوازات   4715222
   صالة بيسان للفنون التشكيلية  4433998
 قاعة البدع للفنون التشكيلية  4435348
  جوازات ميناء الدوحة  4451248
  المجلس األعلى للثقافة والفنون  4859888
  الجمعية القطرية للفنون التشكيلية  4410207
  مكتب التأشيرات الفورية  4656417
  وآالة األنباء القطرية  4322725
  تمكتب التأشيرا  4621751
 قات العامة بوزارة الداخليةالعال  4448720
 جامعة قطر  4852222
  مستشفى حمد العام   4394444
  غرفة تجارة وصناعة قطر  4621132
  اللجنة األولمبية القطرية  4944444

 الهيئة العامة للسياحة     4411555 
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متحف قطر الوطني       4442191
    صحيفة الراية                               4466555
 )باللغة اإلنجليزية (صحيفة الجلف تايمز      4466555
 صحيفة الشرق                                  4662444
 )باللغة اإلنجليزية(صحيفة البننسوال     4663946
 صحيفة الوطن                                 4652244
           مجلة الصقر     4322844
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 خدمات الليموزين
 4322800 ليموزين الجزيرة السياحي  

 4322772   ليموزين الدوحة 
 4477999   ليموزين الوطن  

 4671007  ليموزين مصطفوي

 تأجير السيارات 
 :هناك عدد آبير جدا من مكاتب تأجير السيارات في قطر، من أهمها

 AVIS    4447766إيفيس  
 BUGDET   4419500بدجت    
 HERTZ   4622891هيرتز    

 EUROPCAR  4438404يوروبكار 
 

 )التاآسي(تعرفة سيارات األجرة 
 

   4588888:هاتف " آروة"يوجد في قطر سيارة أجرة باسم 
 

 200داخل الدوحة ليًال لكل .   دراهم10 متر 200  داخل الدوحة نهارًا لكل :األسعار
يًال لكل       خارج.   درهماً 15 متر   200خارج الدوحة نهارًا لكل     .   درهماً 20متر    200 الدوحة ل
يًال لكل     10 ثانية  60انتظار نهارًا لكل    .   درهماً 30متر   م انتظار ل ة  60 دراه اً 20 ثاني .   درهم

 .  صباحًا5 مساًء وحتى الساعة 9تبدأ التعرفة الليلية من الساعة 
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 اللجنة الوطنية المنظمة لقمة الجنوب الثانية: الباب الثاني

 .لقمة الجنوب الثانيةاللجنة الوطنية المنظمة  -1
داد       ن اإلع سؤولة ع ر م ة قط ل  دول لطة  داخ ى س ي أعل ة ه ة  للقم ة المنظم ة الوطني اللجن

 . والصين77والتنظيم لقمة الجنوب الثانية لمجموعة ال 
 : يرجى إرسال بريد إلكتروني إلىولمزيد من المعلومات

 g77-doha@mofa.gov.qa. 

 :يرأس اللجنة الوطنية المنظمة للقمة
 .محمد عبد اهللا الرميحي، مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة/ سعادة 
 074 4334403 – 974 4334552: هاتف
 074 4325888 – 074 4383749: فاآس

mroumihi@mofa.gov.qa :بريد إلكتروني
 

 ناصر بن عبد العزيز النصر/فيرسعادة الس
 مساعد رئيس اللجنة للشؤون السياسية

 المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة
 01 212 4869335هاتف 
 )212 (7584952 – 7518632فاآس 

newyork@mofa.gov.qa: بريد إلكتروني
 

 :سيق للقمةمكتب التن
 .يكون المكتب مسؤوال عن الجوانب التنسيقية واإلتصاالت الرسمية لقمة الجنوب الثانية

 
 بشير عيسى الشيراوي./ سعادة د

 منسق أعمال اللجنة المنظمة
 +974 552870+  974 4383070هاتف 
 +974 4363422+  974 4383071فاآس 

g77-doha@mofa.gov.qa: بريد إلكتروني
 
 

 عبداهللا عبدالرحمن فخرو/ السيد
 المدير التنفيذي للجنة المنظمة

 +  974 552582+     974 4334481هاتف 
 +  974 4325888فاآس 

g77-doha@mofa.gov.qa: بريد إلكتروني
 

 يبيالشأحمد نادية /السيدة

mailto:g77-doha@mofa.gov.qa
mailto:mroumihi@mofa.gov.qa
mailto:newyork@mofa.gov.qa
mailto:g77-doha@mofa.gov.qa
mailto:g77-doha@mofa.gov.qa
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 السكرتيرة التنفيذية للجنة المنظمة
 +  974 4363422هاتف 
 +974 4363422+  974 4383071فاآس 

g77-doha@mofa.gov.qa: بريد إلكتروني
 

 وتضم اللجنة الوطنية المنظمة للقمة رؤساء اللجان واألعضاء اآلتية أسمائهم
 

 الديوان األميري.  وآيل التشريفات األميرية–عبدالعزيز بن محمد الربان سعادة السيد 
سفير   عادة ال ال  /س م الم د جاس م    –أحم شؤون المراس ة ل ة الوطني يس اللجن شار رئ وزارة   – مست

الخارجية
خليل إبراهيم المال الجفيري، رئيس اللجنة المالية، وزارة الخارجية/سعادة السفير 
. وزارة الخارجية–علي الخال، رئيس لجنة إعالن الدوحة عادل /سعادة  السفير

 . وزارة الخارجية–مستشارًا لرئيس اللجنة للشؤون المالية  -عبدالعزيز عبدالرحمن ترآي السبيعي/ السيد
 . وزارة الخارجية-بشير عيسى حسن الشيراوي، منسق أعمال اللجنة/سعادة الدآتور

. وزارة الخارجية– لجنة المراسم مبارك عبد الرحمن النصر، رئيس/السيد 
. وزارة الخارجية–خميس إبراهيم المهندي، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات /السيد
 . وزارة الخارجية-عبد اهللا محمد أبوموزة، رئيس اللجنة الفنية/السيد
. وزارة الداخلية–محمد سعد علي الخرجي / العقيد

 .وات المسلحة القطرية الق–ناصر مهنى النعيمي / المقدم الرآن
 . قوة األمن الداخلي–خالد عبداهللا حسين الحوطي / الرائد
 . الحرس األميري–خالد علي محمد النعيمي / السيد
 .الدآتورة حصة الجابر، األمين العام للمجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/ سعادة
 .رة وزارة اإلقتصاد والتجا–سعود جاسم الجفيري / السيد
 . وزارة المالية–علي الجمال / السيد
 . وزارة الشؤون البلدية-أحمد جاسم سرور/ السيد
 . وزارة الصحة–عبدالحكيم علي العبداهللا / السيد
 . اإلعالم الخارجي–أحمد محمد البوعينين، لجنة المعلومات واإلعالم /السيد

 . هيئة األشغال العامة–إبراهيم هاشم السادة / المهندس
 . الهيئة العامة للطيران المدني–علي حمد الكواري /دالسي

 . الهيئة العامة للشباب–منى بنت سحيم آل ثاني ./ سعادة الشيخة د
 . الهيئة العامة للشباب-يوسف الكاظم/ السيد
 . الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون–عبداهللا محمد صادق / السيد
 .لسياحة الهيئة العامة ل–جان بول ديب بوير / السيد
 . الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني–محسن عبداهللا المالكي / السيد
. شرآة قطر الوطنية للفنادق-ناصر بن جاسم آل ثاني/ الشيخ
. شرآة الكهروماء–ناصر علي المهندي / السيد
. الخطوط الجوية القطرية–سالم الشوا / السيدة

 
 :اللجان الفرعية المتخصصة آما يلي

 
 :للجنة األمنيةا

 اللواء سعد بن جاسم الخليفي/ سعادة
المدير العام إلدارة األمن العام

mailto:g77-doha@mofa.gov.qa
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 :اللجنة المالية واإلدارية

 خليل إبراهيم المال الجفيري/سعادة
 رئيس اللجنة المالية

 +974 4334290هاتف 
 +974 4320775: فاآس

 أحمد حسن الحمادي. د
 4427767هاتف 
 4325759: فاآس

 
 :سملجنة المرا
 مبارك عبد الرحمن النصر/السيد

 مدير إدارة المراسم
 +974 4416416هاتف 
 +974 4418321: فاآس

 
 :لجنة إعالن الدوحة

ة  وب الثاني ة الجن اوض لقم ة التف سياسية وعملي شؤون ال سؤولة عن ال ة إعالن الدوحة م لجن
 . والصين المتعلقة بإعالن الدوحة77لمجموعة الـ

 
 لخالعادل على ا/سعادة السيد

 مدير إدارة المنظمات المؤتمرات واالتفاقيات الدولية
 +974 5565356 -+ 974 4334311هاتف 
 +974 4424479فاآس 

 
 السادة الدبلوماسيين القطريين 

 العاملين في الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة بنيويورك
 01 212 4869335هاتف 
)212 (7584952 – 7518632فاآس 

 
 :سفر والسياحةلجنة ال

أآبر الباآر/السيد
 القطرية الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية وهيئة السياحة

 +974 4411555هاتف 
 +974 4441550فاآس 

qa.net.qatar@akbar: بريد إلكتروني
 
 

 :لجنة تكنولوجيا المعلومات

mailto:akbar@qatar.net.qa
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 نديخميس إبراهيم المه/السيد
 مدير إدارة المعلومات والبحوث بوزارة الخارجية

 +974 5505658 – 974 4383714هاتف 
 +974 4353592فاآس 

qa.gov.mofa@kmohanadi: بريد إلكتروني
 

 حسين أحمد الحميد/السيد
 منسق الصحافة الوطنية

 +974 4334541: هاتف
 +974 4427011: فاآس

qa.gov.mofa@houmaid: بريد إلكتروني
 

 خالد الجابر/السيد
 +974 5855368: هاتف

 +974 4416172فاآس 
qa.gov.mofa@kjaber: بريد إلكتروني

 
 

 :اللجنة الفنية
 د أبو موزة محمعبدا هللا/السيد

 +974 4334559هاتف 
 +974 4448475: فاآس

 
 

 :لجنة التسجيل
 بشير عيسى الشيراوي. د/سعادة 
 +974 5528700+ 974 4383070هاتف 
 +974 4383071: فاآس

qa.gov.ofam@doha-77g: بريد إلكتروني
 

 نادية الشيبي/السيدة
 +  974 4363422هاتف 
 +974 4363422فاآس 

qa.gov.mofa@doha-77g: بريد إلكتروني
 
 

mailto:kmohanadi@mofa.gov.qa
mailto:houmaid@mofa.gov.qa
mailto:kjaber@mofa.gov.qa
mailto:g77-doha@mofa.gov.qa
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 لجنة الصحافة والمعلومات
 أحمد محمد البوعينين/السيد

 وآالة اإلعالم الخارجي
 +974 5534334: هاتف

 
 ر صالح الجابربد/السيد

 وآالة اإلعالم الخارجي 
 +974 5017555هاتف 

 
 لجنة خدمات الرعاية الصحية

 عبد الحكيم العبد اهللا/السيد
 مدير العالقات الدولية
 مؤسسة حمد الطبية

 +974 4324911هاتف 
 +974 4429565: فاآس

 
 عبد الوهاب المصلح. د

 مدير الطوارئ الطبية
 مؤسسة حمد الطبية

 +974 4392050: هاتف
 +974 4392179: فاآس

qa.org.HMC@almusleh: بريد إلكتروني
 
 يوسف المسلماني. د

 مساعد مدير الطوارئ الطبية
 +974 5847689: هاتف

 
 حامد غريــب. د

 مشرف األطباء
 +974 5832373هاتف 

 
 إدارة الطوارئ

 +974 4392422 -+ 974 4392421هاتف 
 999: رقم الطوارئ

 
 

 77سكرتارية مجموعة الـ
 مراد أحمية/السيد

 77السكرتير التنفيذي لمجموعة الـ
 212 963 3816هاتف 
 212 963 3515فاآس 

org.unmail@off77g: بريد إلكتروني
 

 :ملحوظة

mailto:almusleh@HMC.org.qa
mailto:g77off@unmail.org
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د  ة وللمزي ات المعدل ى البيان ى لالطالع عل ة عل ع التالي ة المواق ات، يرجى مراجع من المعلوم
 :الشبكة

 
org.doha-77g.www
org.southsummit2.www
org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www
qa.gov.mofa.www
 

http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.mofa.gov.qa/
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 المرافقون العسكريون والدبلوماسيون والمتطوعون وموظفو االتصال: الباب الثالث

 

 :المرافقون العسكريون. 1
دول والحكومات       سوف تعين حكومة قطر المرافقين العسكريين الرسميين        لرؤساء ال
.من مختلف الرتب العسكرية من ضباط القوات المسلحة القطرية

 المرافقون الدبلوماسيون. 2
د مشارك في                      يس وف ين مرافق دبلوماسي لكل رئ سوف تقوم حكومة دولة قطر بتعي

ة     وب الثاني ة               . قمة الجن ون دبلوماسيون من وزارة الخارجي م موظف ون الدبلوماسيون ه المرافق
ود                  ون رؤساء الوف ذين سوف يرافق ة، ال والهيئات الحكومية األخرى المنتسبين لقطاع الخارجي

 . الزائرة طوال فترة البرنامج الرسمي لقمة الجنوب الثانية
وا   وف يكون رة، س ود الزائ اء الوف دنيين لرؤس رافقين م ة آم ى الخدم افة إل باإلض

شارآة     مسؤولين عن نقل وحل آافة القضايا والرغبات المعبر       ود الم ل رؤساء الوف عنها من قب
 .إلى الجهات المعنية

ات        دان والحكوم ن البل ة م يون وزراء الخارجي ون الدبلوماس ستقبل المرافق وف ي س
 .الموآلة إليهم بمطار الدوحة الدولي من لحظة وصولهم إلى حين مغادرتهم البالد

 :المرافقون المدنيون والمتطوعون. 3
ود في       سوف يتم تخصيص مجموعة من         ة الوف دنيين والمتطوعين لخدم الموظفين الم

 .سبيل تسهيل عمليات التنقل واإلقامة والمغادرة ألعضاء الوفود والمرافقين ورجال األمن
 
 موظفو االتصال  .4

ة             77على آل الدول األعضاء في مجموعة الـ         دى دول دة ل ديهم سفارات معتم ذين ل  وال
ة             وم بالخدم ين موظف يق ام بتعي ة              قطر القي ة لقم ة المنظم ة مع اللجن آموظف اتصاالت متبادل

ة             اد القم ل انعق دول األعضاء        . الجنوب الثانية والعمل في وظيفة اتصال دائمة قبي سبة لل ا بالن أم
إن مجرى االتصال سوف            77في مجموعة الـ     ديهم سفارات في قطر، ف  والصين الذين ليس ل

 .حدة في نيويوركيكون عبر الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم  المت
ي مجموعة ال  دول األعضاء ف ية لل ات الدبلوماس ى البعث ة 77ينبغي عل د اللجن صين تزوي  وال

د     اآس، البري ر الف م عب صال به يلة اإلت د وس ماء شخصين، وتحدي ة بأس ة للقم ة المنظم الوطني
تم تعي د، ي د البل ة قطر أو من وف ي دول ة ف سفارة المعني ا من ال اتف، إم ي، واله ا اإللكترون ينهم

 .مسئولية الجوازات واألمتعة الواردة على الرحالت القادمون عليها رؤساء الدول والحكومات
ـ            ديها سفارات في             77في حالة الدول األعضاء في مجموعة ال ي ليست ل صين الت  وال

ة      وازات وأمتع ل بج ي تتكف ل لك ة عم ين مجموع وم بتعي ة سوف تق ة المنظم إن اللجن ر، ف قط
ودهم سبة لل. وف ة بالن ة لقم ة المنظم ة الوطني إن اللجن ي قطر، ف فارات ف ا س ست له ي لي بالد الت

ين              77الجنوب الثانية لمجموعة الـ      ورك لتعي اتهم في نيوي  والصين سوف تقوم بالتنسيق مع بعث
 .مسؤولين لخدمة وفودهم

 
 :ملحوظة

 :لمزيد من المعلومات والتعديالت
org.doha-77.g.www

http://www.g.77-doha.org/
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org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www
org.southsummit2.www
qa.gov.amof.www

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.mofa.gov.qa/
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  حول اإلعدادمعلومات عامة: الباب الرابع

  معلومات أساسية-1
دق                         دق شيراتون الدوحة وفن ين فن ة ب ة الواقع ة في قاعة الدفن وب الثاني ستعقد قمة الجن

 16 إلى 14لفندق الشيراتون بالدوحة خالل الفترة من  الفور سيزن بمرآز المؤتمرات المجاور    
و    13جية يوم   ، يسبقها اجتماع وزراء الخار    2005يونيو   ار الموظفين       2005 يوني اع آب  واجتم

 .2005 يونيو 12يوم 
تثنائي       . آم من مرآز مدينة الدوحة    5يقع مرآز المؤتمر على بعد       ولدولة قطر سجل اس

ضافة                    دة واألمن في است ة الجي از والنوعي ديم التنظيم الممت دين من تق ر من عق نالته طوال أآث
 .مات الترجمة والتوثيق الممتازةاألحداث العالمية، فضال عن تقديم خد

 
 : البرنامج المؤقت ألعمال قمة الجنوب الثانية-2

 البرنامج اليوم
 وصول الوفود المشارآة  يونيو10/11

 اجتماع آبار المسؤولين  يونيو12
 اجتماع وزراء الخارجية  يونيو13
 وصول رؤساء الدول والحكومات  يونيو14

) صباحا10:30( يونيو 15 اح القمةافتت   
 مواصلة أعمال القمة  يونيو16
 مغادرة الوفود  يونيو17

  يونيو10 يمكن ألعضاء الوفود المشارآة بالوصول إلى الدوحة اعتبارًا من يوم  •
 
  وصول الوفود الرسمية والضيوف-3

 :االستقبال في المطار
دولي ال        القرب   تصل الوفود المشارآة في قمة الجنوب الثانية إلى مطار الدوحة ال ع ب واق

 .من مرآز مدينة الدوحة
في حالة حدوث ظروف طارئة يستعمل المطار البديل في قطر وهو قاعدة العديد 

 . ميال غرب مطار الدوحة الدولي16العسكرية الواقعة على بعد نحو 
يستقبل صاحب السمو أمير البالد المفدى وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 

ومات في قاعة المراسم الرسمية في مطار الدوحة الدولي بحسب الوزراء رؤساء الدول والحك
 .وقت الوصول

 .يستقبل الوزراء والسفراء وزراء الخارجية لدى الوصول إلى مطار الدوحة الدولي
يستقبل المرافقون المدنيون وممثلو إدارة المراسم أعضاء الوفود اآلخرين والصحفيين 

 .اعة الوصول المخصصة في مطار الدوحة الدوليالمشارآين في قمة الجنوب الثانية في ق
أقيمت مكاتب لتسهيل إجراءات الجوازات والجمارك بجانب آليات لضمان التسليم السريع 

 والصين التي لها بعثات 77وينبغي أن تبلغ سفارات مجموعة الـ. ألمتعة المشارآين في القمة
ماء الموظفين المكلفين بمتابعة هذه دبلوماسية في الدوحة اللجنة الوطنية المنظمة للقمة بأس

. األمور لغرض ضمان إصدار التصاريح المطلوبة للدخول إلى المطار ووصول الوفود بيسر
 والصين التي ليست لها سفارات في الدوحة فإنها 77وفي حالة الدول األعضاء في مجموعة الـ

 .ستتلقى الدعم من مجموعة عمل مشكلة في قطر لهذا الغرض
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الك مكتب مراسم رسمي لالهتمام بأسئلة أو رغبات المشترآين في القمة وسيكون هن
 .بشأن هذه األمور قبل وأثناء وبعد القمة

وللحصول على المزيد من التفاصيل حول االستقبال في المكتب وتفاصيل االتصال 
 :بمكتب المراسم يرجى االتصال بالمواقع التالية

 
org.doha-77g.www

org.southsummit2.www
org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www

qa.gov.mofa.www
 
  برنامج زوجات رؤساء الدول والحكومات-4

 سيتم اإلعالن عنه الحقا
 
 الحقائب واألمتعة-5

ة                ستقوم اللجنة الوطنية المنظمة للقمة في اجتماع فريق المقدمة أو عبر الوفد الدائم لدول
ي ق     شترآون ف ا الم ي يجلبه ة الت د األمتع سهل تحدي صقات ت ع مل ورك بتوزي ي نيوي ر ف ة قط م

م   دول والحكومات ووزراء                   . الجنوب معه ة رؤساء ال د أمتع وان لتحدي ة أل د خصصت أربع وق
 .الخارجية والمندوبون والصحافة

ذين                    ين ال ارك والمؤسسات األخرى مع الممثل ي الجم وستعمل لجنة في المطار تضم ممثل
ات دبلوم        77تعيينهم سفارات الدول األعضاء في مجموعة الـ       ا بعث اسية في قطر       والصين التي له

ة سلم األمتع سريع ت ن   . لت مية م ود الرس ساعدة الوف ريين بم وظفين القط ن الم ة م تقوم مجموع وس
 . والصين التي ليست لها سفارات في قطر77الدول األعضاء في مجموعة الـ

 
  المعلومات السياحية-6

ود الرسمية                      دق شيراتون الدوحة للوف ة في فن سياحة القطري ة ال سيخصص مكتب لهيئ
 .لصحافة للرد على أسئلة وطلبات تتعلق بالسياحة من المشارآين في قمة الجنوبوا

سوق        وستعلن آل الفنادق المخصصة للمؤتمر في فندق شيراتون الدوحة عن مراآز الت
ساء    رة م ى العاش باحا إل رة ص ن العاش ة م ة المفتوح ود   . القريب ضاء الوف تقدم ألع ا س ا أنه آم

 .لمطاعم والمقاهي والتسهيالت األخرىالمقيمين فيها الخدمات من مثل ا

  تسهيالت عمل الوفود-7
وتر مع                          زة الكمبي سهيالت من أجه زة بالت ود مجه ة للوف ر القم ستهيأ قاعة عمل في مق

ودم   ي  (الم د االلكترون صال باالنترنت والبري اتيح بلغات العمل   ) لالت والطابعات ولوحات المف
ا  زة الف ن أجه ضال ع ة ف ة للقم مية المختلف وغرافي الرس سخ الفوت ف وآالت الن آس والهوات

 . والمعدات األخرى
 
 الرسميةلغات ال -8

سبعين                 رسميةلغات ال ال سبع وال  في قمة الجنوب الثانية هي لغات العمل في مجموعة ال
بانية   سية واإلس ة والفرن ة والعربي ة    . أي اإلنجليزي ة والترجم ة الفوري دمات الترجم تقدم خ وس

 .ناء جلسات العمل الرسميةالتحريرية بهذه اللغات أث

http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.mofa.gov.qa/
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  اجتماعات فرق المقدمة-9

ي  الغ ممثل ة إلب ة اجتماعات متقدم وب الثاني ة الجن ة لقم ة المنظم ة الوطني تعقد اللجن س
ة             77الدول األعضاء في مجموعة الـ     امج القم ستية وبرن ة واللوجي صين بالتفاصيل التنظيمي  وال

 .الرسمي
 .ويورك أبريل في ني20وستكون المواعيد في يوم 

ن     ن م م واألم سائل المراس اول م ر يتن اع آخ يعقد اجتم ة  30- 25وس ي الدوح ايو ف  م
 .لجميع وفود المقدمة إذا دعت الحاجة لذلك
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 اإلقامة: الباب الخامس
 الوفود الرسمية -1

ة قطر  ة دول تؤمن حكوم وم  ) 10(س سة نج دق خم ي فن د  ف ل وف ة رسمي لك ر إقام مق
رئيس    د لل اح واح ن جن ون م رة     يتك ة أس ان بأربع ا غرفت رف منه ة غ وزير و ثماني اح لل وجن

ة       ).  أشخاص على أقصى تقدير    8(للحرس المرافقين    وستغطي حكومة دولة قطر تكاليف اإلقام
 .والوجبات وخدمة التنظيف الجاف

 
 الفنادق المخصصة للوفود الرسمية

 فندق ريتز آارلتون الدوحة -
 فندق ومنتجع الشيراتون -
 فندق فور سيزن -
  أنترآونتتنينتالفندق -
 فندق ماريوت -
 

 الفنادق األخرى للوفود الرسمية -2
 :خصصت أماآن اإلقامة التالية ألفراد األمن والحراس اإلضافيين المرافقين

 فندق موفنبيك الدوحة -
 فندق الواحة ونادي الشاطئ -
 بنايات مستأجرة -

 ).على حساب الوفود(وستقدم بنايات مستأجرة وشقق مفروشة للوفود الكبيرة
 
 الفنادق المخصصة للصحافة-3

 :سيقيم الصحفيون في الفنادق التالية
 فندق رمادا -
 فندق مروب السد -
 فندق ماريوت -

 
ى                    سجيل والتفاصيل يرجى الرجوع إل ة للت د النهائي للمزيد من المعلومات عن اإلقامة والمواعي

 :المواقع التالية
 

org.doha-77g.www
org.southsummit2.www

org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www

qa.gov.mofa.www
 
 
 
 
 

http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.mofa.gov.qa/
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 النقل: الباب السادس

 معلومات عامة
ة        شاطات المختلف شارآين الن ل الم ضور آ ضمان ح ل ل ام نق ر نظ ة قط ة دول تنظم حكوم س

ة الرسمي         امج القم دول والحكومات            . المتضمنة في برن يارة خاصة لرؤساء ال وستخصص س
ود        اء الوف ة لرؤس يارة خاص ك س ى ذل افة إل ة باإلض ة القطري رين وستخصص الحكوم  اآلخ

 .ووزراء الخارجية
 

 النقل الرسمي -1
اء        ات ورؤس دول والحكوم اء ال ة لرؤس ة القطري صها الحكوم ي ستخص سيارات الت ال
الوفود ووزراء الخارجية المشارآين  في قمة الجنوب الثانية ستوضع تحت تصرفهم من وقت       

ادرتهم       ل وسيكو           . وصولهم إلى قطر إلى موعد مغ اليف النق ة قطر تك ن الترتيب   وستغطي دول
 :آاآلتي

 . سيارة رئيس دولة132
 )رئيس وفد( سيارة وزير خارجية 132
  سيارة األمن الوطني المرافق132

ود وعدد              400باإلضافة إلى خدمات من      تقبال ألعضاء الوف يارة مخصصة الس  60 س
 .حافلة لنقل المشارآين اآلخرين من الوفود الكبيرة

ة محددة         وللمشارآين المذآورين أعاله االختيار      بين استخدام النقل الجماعي لنشاطات معين
 .آجزء من البرنامج الرسمي للمؤتمر

 النقل للصحافة -2
ر      ي مق ة ف صحفي للقم ز ال ى المرآ ادقهم إل ن فن صحفيين م ل ال ة لنق ة منتظم تنظم خدم س

ذه   .  باص 20 سيارة فان و   50المؤتمر للقيام بتغطية النشاطات الرسمية وتتكون من         وستكون ه
 .مستمرة طوال نشاطات القمة الرسميةالخدمة 

 :وللمزيد من المعلومات عن النقل يرجى الرجوع إلى المواقع التالية
org.doha-77g.www

org.southsummit2.www

http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
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 ية المشارآةبطاقات الوفود الرسم: الباب السابع

 مكتب اصدار بطاقات الوفود الرسمية .1
ة       مية لكاف ود الرس ات الوف دار بطاق ًا الص ة مكتب ة للقم ة المنظم ة الوطني شأت اللجن د أن لق

 . المشارآين في هذا القمة في مرآز قطر الدولي للمعارض
د أن                ًا  يهدف هذا المكتب إلى تسهيل التعرف التام على هوية المشارآين، ولهذه الغاية فق شأ نظام

مية ود الرس ة القصوى للوف سنى ضمان الحماي ة  ليت شمل الجوانب األمني ات ي امًال للبطاق . متك
ٍو واضح طوال الوقت                ا بنح تم إبرازه ل، وينبغي أن ي وهذه البطاقات شخصية وغير قابلة للنق

 . في قاعات اجتماعات القمة
 .  مرآز المعارضويقع المقر الرئيسي لمكتب إصدار بطاقات الوفود الرسمية في

 الدخول .2
 :تفاصيل الدخول إلى قاعة المؤتمر سوف يتم بيانها على الموقع بالشبكة

org.doha-77g.www
org.southsummit2.www
org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www
qa.gov.mofa.www
 
 استمارات طلبات التسجيل إلصدار بطاقات الوفود الرسمية .3

شارآين ل    ا للم ي منحه مية ف ود الرس ات الوف ب إصدار بطاق شرع مكت سلمه سوف ي دى ت
دول األعضاء      ) مرفقة(استمارات الطلبات المكتملة التعبئة على النحو المطلوب         من سفارات ال

دان األعضاء        .  والصين التي لديها بعثات دبلوماسية في قطر        77في مجموعة الـ   ة البل وفي حال
ك اإلجراءات         77بمجموعة الـ  ام بتل من   والصين التي ليست لديها سفارات بالدوحة، يمكن القي

ـ     ة ال ي مجموع ضاء ف دول األع ة لل ود الدائم الل الوف ي   77خ دة ف م المتح دى األم صين ل  وال
 .نيويورك

 )1/06/2005يرجى أن يكون استالم طلبات صرف البطاقات قبل (
org.doha-77g.www
org.thsummitsou2.www
org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www
qa.gov.mofa.www

 
 إلى الدوحةيمكن عمل بعض البطاقات ألعضاء الوفود حال وصولهم : مالحظة* 

م      وغرافيتين بحج ورتين فوت ديم ص تمارة التق ع اس ق م ين أن ُيرف صاق  2×2يتع تم إل م، ي  س
 . ظهر الصورةإحداها باالستمارة، واألخرى مع االسم الكامل للشخص والمكتوب على 

ـ   ة ال دول األعضاء بمجموع فارات ال ى س أة  77عل تمارة المعب ديم االس ة تق صين بالدوح  وال
ة،           ) مرفقة(بالكامل   يس الدول تقبال رئ مع البيانات الشخصية للجنة المراسم المسؤولة عن إجراءات اس

سئولين                    ة من الم يهم    (أو رئيس الحكومة، أو الوفد بمطار الدوحة الدولي، وآذلك حتى عدد أربع ا ف بم

http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.mofa.gov.qa/
http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.mofa.gov.qa/
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ة         ) السفير لدى دولة قطر    ارك، والجوازات واألمتع تم    . والتي سوف تضطلع بإجراءات الجم وسوف ي
 . التصاريح على أساس هذه المعلوماتإصدار

ديها سفارات في الدوحة،       77أما حالة البلدان األعضاء بمجموعة الـ         والصين والتي ليست ل
ذآورة                     ى اإلجراءات الم شاء مجموعة دعم  تعمل مع الموظفين القطريين لإلشراف عل سوف يتم إن

 .م1/06/2005أعاله في سبيل إصدار البطاقات لهم وينصح بتسليمها قبل يوم 

   استمارات الطلبات الخاصة بالصحافة الوطنية واألجنبية
ذين سوف يتواجدون                     ينبغي ألعضاء الصحافة األجنبية المعتمدة للعمل في قطر، و أولئك ال

ديمها              ة وتق تمارة الطلب المعني ة اس وغرافيتين         -هنا بصفة مؤقتة، إآمال تعبئ ًة مع صورتين فوت  مرفق
 .  اإلعالم الخارجيإلى وآالة   سم2×2بحجم 

سوف يتم اعتماد الصحافة الوطنية من خالل وآالة اإلعالم الخارجي بإتباع نفس اإلجراءات               
 . المتبعة مع الصحافة األجنبية

 :سوف يتم بيان استمارات التقديم هذه أيضًا  على المواقع التالية بشبكة اإلنترنت
org.doha-77g.www
org.southsummit2.www
org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www
qa.gov.mofa.www

 )1/06/2005ستالم طلبات صرف البطاقات قبل ينصح أن يكون موعد ا(
 

 الشارات المميزة  .4
ذه  تم إصدار ه ود وسوف ي اء الوف ل رؤس ط من قب زة فق شارات الممي داء ال تم ارت سوف ي

  .وصولهم إلى مقر اإلقامةالشارات لدى 
 
  بطاقات الوفود. 5

تثناء رؤساء          ات،     سوف يرتدي آافة المشارآون، باس دول والحكوم ود التي      ال ات الوف بطاق
اآن       ) أنظر استمارة الطلب  (تبين فئتهم    ى األم دخول إل م    وبالتالي يتمكنون من ال ا له ي تخوله  الت
 :فئتهم آاآلتي

 ).باإلضافة إلى رئيس الوفد( بطاقات فقط9بطاقة دخول قاعة الجلسات وعددها  -
 .عضاء الوفدبطاقات دخول مقر اإلقامة الرسمي للرئيس لجميع أ -
 . بطاقات المشارآة في المؤتمر لجميع أعضاء الوفود -
 
 تمييز المرآبات. 6

 :سوف يتم تمييز السيارات المستخدمة أثناء قمة الجنوب الثانية على النحو التالي
 150 إلى 1مرآبات رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود رقم  -
 350  إلى 200مرآبات لمرافقي الرئيس من آبار الشخصيات من  -
ام من         150وعددها  ) رئيس الوفد (سيارات أمن الرئيس     - -400 سيارة وتحمل أرق

550 
 666وتحمل إشارة ) 1000- 600(مرآبات ألعضاء الوفود دون تخصيص وعددها  -
 .599 – 550لنقل الصحفيين وستكون أرقامها من ) ميني فان( سيارة 50ستخصص عدد  -
د - ود دون تخصيص وع ود 60دها باصات ألعضاء الوف ل أعضاء الوف  باصًا لنق

 .والمرافقين وطاقم الطائرات

http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.mofa.gov.qa/
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 : ويمكن الرجوع إلى التفاصيل بهذا الصدد على المواقع التالية بشبكة اإلنترنت
org.doha-77g.www
org.southsummit2.www
org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www
qa.gov.mofa.www

http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.mofa.gov.qa/


 31

 األمن: الباب الثامن
 
  معلومات عامة-1

اون           استعدادا الستضافة قمة الجنوب في قط      ة قطر بالتع ر آلفت وزارة الداخلية في دول
ود                دول والحكومات والوف ة     مع قوات األمن الداخلي بضمان أمن رؤساء ال شارآة في القم . الم

ة        وستنفذ الترتيبات األمنية الالزمة من موعد الوصول وتبقى        د القم وسيزود  .  سارية طوال عق
 المقررة في البرنامج وفي أماآن إقامتهم رؤساء الدول ورؤساء الوفود بالحماية أثناء النشاطات  

 .وأثناء النقل وأثناء النشاطات ذات االهتمام الخاص للوفود
دول      اء ال ة لرؤس ات األمني ول التفاصيل والمتطلب ة ح ود المقدم ع وف اهم م يتم التف وس

 م30/5/2005-25والحكومات في الفترة من 
 
  أماآن اإلقامة-2

دخول وضمان            سيتم ضمان األمن في أماآن اإلقام      اآن ال ى أم سيطرة عل ة من خالل ال
 عدم السماح بالدخول لغير األشخاص المخولين بتصاريح والسيارات المصرح لها بالدخول

ة               دايا أو   وستقوم قوات خاصة مدربة بتفتيش آل الفنادق والغرف والتأآد من سالمة األمتع واله
 . ورؤساء الوفوداألشياء األخرى قبل توصيلها إلى رؤساء الدول والحكومات

ز قطر   ي مرآ ؤتمرات ف ز الم ع مرآ القرب من موق ز لوجستيكي ب شاء مرآ يتم إن وس
 .الدولي للمعارض لخدمة المؤتمر ويشمل جميع الخدمات

 
  مطار الدوحة الدولي-3

سيجري استقبال رؤساء الدول والحكومات في مطار الدوحة الدولي حيث سيتم ضمان             
 .بة مداخل المنطقة باستخدام نظام التحقق من أوراق االعتمادأمن الشخصيات وطائراتهم بمراق

ة        ة و الحكوم يس الدول ة رئ ار لمرآب ن المط ة م ة الداخلي ى المنطق دخول إل سمح بال ي
 .وسيارة السفير أو الفريق المتقدم وأمتعتهم

ة        وزارة الخارجي م ب ع إدارة المراس سيق م ة بالتن ن وزارة الداخلي باط م يتولى ض وس
سئولين ع  بالد          الم ى ال ود إل ول الوف ة بوص راءات المتعلق ائق واإلج ل الوث ع آ ل م ن التعام

ا   ة قطر               . ومغادرتهم إياه ارك بدول ؤتمر ومكتب الجم ة للم ة األمني سيق مع اللجن يتم التن ا س آم
 .المعنيين بدخول معدات االتصاالت إلى البالد فضال عن أي احتياجات أخرى للوفود

 
  مرآز المؤتمرات الدولي-4

ود الرسمية        ) المها(ون الدخول إلى قاعة المؤتمر    سيك مقتصرا على حاملي بطاقات الوف
ؤتمر                ى قاعة الم دخول إل م بال د المصرح له  9+1المشارآة في القمة التي ستحدد أعضاء الوف

 .وتصرف لهم بطاقات خاصة مع إسم الدولة إضافة إلى بطاقة الوفود الرسمية
 
  اإلجراءات األخرى-5

ولى وزارة ا ة     تت صيات الهام ن الشخ ة أم أنها آفال ن ش ي م دابير الت ق الت ة تطبي لداخلي
مي     امج الرس ن البرن زء م تعمال آج اآن المخصصة لالس ل األم ي آ رين ف شارآين اآلخ والم

 .وأماآن أنشطة رؤساء الدول والحكومات
 
  األمن أثناء التنقل-6
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م أم       الل نظ ن خ ود م ات والوف دول والحكوم اء ال ة لرؤس تؤمن الحماي وزارة  س ة ل ني
 .الداخلية وقوات األمن الداخلي

 
 .دخول األفراد األمنيين واألسلحة ومعدات االتصاالت والحماية والكشف واألمتعة إلى البالد -7

أفراد األمن الذي يدخلون البالد في الموعد المبين طلبا العتمادهم وعند         يشترط أن يقدم    
بعد ملئها بكل المعلومات      ) المرفقة(ة والذخائر الحاجة استمارة التصريح بحيازة األسلحة الناري     

 .المطلوبة
ذه         يسجلون ح  ناألفراد الذي  يازة سالح ناري والذخيرة وستؤشر وثائق اعتمادهم لبيان ه

 .الحقيقة
 
  األسلحة-8

 :سيسمح بالمسدسات فقط مع حد أقصى مبين في المواقع التالية
org.doha-77g.www

org.southsummit2.www
org.dohasummit.www
org.doha-sss-77g.www

qa.gov.mofa.www
 
وللحصول على الرخص الضرورية لحمل سالح ينبغي أن ترفق استمارات التصريح              

ين        ة تب رد   باألسلحة النارية بقائم ة               اسم ف ه التجاري سالح ونوعه وعالمت ذي سيحمل ال  األمن ال
 .ومنشأه وعياره إضافة إلى آمية الذخيرة وأمشاط الذخيرة

 
  معدات االتصاالت-9

ة       يسمح للوفود بأن تدخل إلى       ة وثابت دات  البالد أجهزة استقبال راديو محمول ة    ومع  تقوي
ة      صريح المرفق تمارة الت ي اس يلها ف ين تفاص ي أن تب ة ينبغ رددات   . نقال تخدام ت سماح باس ولل

شغيل  رددات UHF و  VHFالت ود بنطاق ومدى ت غ الوف شأنها وتبل رار ب اذ الق  سيجري اتخ
 .لمتقدمةالتشغيل عن طريق سفاراتها أو في اجتماع الفرق ا

 
  أجهزة الحماية والكشف-10

ن       شف ع ة للك زة اليدوي ل األجه ن مث شف م ة والك زة الحماي ال أجه ل بإدخ ة تخوي ثم
دات                     ة فضال عن المع ة األسلحة الناري المتفجرات التي ينبغي بيان أوصافها بالتفصيل في قائم

 .األخرى التي ينبغي التصريح بها مقدما لدى األمن القطري
 

  األمتعة-11
ة                ة ضباط وزارة الداخلي ستخضع األمتعة التي يجلبها رؤساء الدول والحكومات لحماي

 .أثناء النقل من المطار إلى مقر اإلقامة وبالعكس
 

 

http://www.g77-doha.org/
http://www.2southsummit.org/
http://www.dohasummit.org/
http://www.g77-sss-doha.org/
http://www.mofa.gov.qa/
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 خدمات االتصاالت والكمبيوتر: الباب التاسع
 

 )مقر القمة(مرآز المؤتمرات  -1
 

المرآز      سوف تقام غرفة سكرتاريا للمشارآين من الوفود الرسمية خارج قا            ة ب عة القم
ل           لقمةالرئيسي   سهيالت مث دها بت تم تزوي ود، وسوف ي  الجنوب الثانية لالستخدام المشترك للوف

ائط  وتر بوس زة الكمبي ي(أجه د اإللكترون زة ) لإلنترنت والبري ى أجه ات، باإلضافة إل والطابع
 .الفاآس والهواتف، وماآينات التصوير والمعدات األخرى

 
شارآون      يهم                  لكي يتمكن الم ة، عل زود بالخدمات الهاتفي ة من الت وب الثاني ة الجن في قم

 .شراء البطاقات مسبوقة الدفع المتوفرة بالمحالت الموجودة في فندق شيراتون
 

 )الجوال( استئجار الهواتف الخلوية -2
آيوتل هي الشرآة التي تزود بخدمات الهواتف الخلوية في قطر، وتقدم لعمالئها أفضل 

 .وستفتح لها مكتبًا في قاعة القمة.ت آفاءة عاليةخدمات اتصال ذا
إذا رغبت في الحصول على خدمات الهواتف الخلوية خالل قمة الجنوب الثانية، عليك              

 . أو من أي مكتب معتمد لبيع الهواتف الشخصية والبطاقاتQTLبكل بساطة اإلتصال بشرآةَ 
ان     للحصول على خدمة هاتف خلوي في قطر، يمكنك إحضار هاتفك ا           ا آ لخاص، طالم

 .متطابقًا مع المستويات العالمية
 :لمزيد من المعلومات وبيانات االتصال، راجع القسم المختص في المواقع التالية

qa.com.qtel.www://http/

http://www.qtel.com.qa/
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 الصحافة: الباب العاشر
 

 المرآز الصحفي -1
رًا من   50انية سوف يقام بقاعة المجلس، على بعد  المرآز الصحفي لقمة الجنوب الث      مت

 . بمرآز المؤتمرات، حيث تنعقد جلسات قمة الجنوب الثانيةةقاعة الدفن
يمكن  . سوف يتلقى المرآز الصحفي اإلذاعة الرسمية التي يبثها تلفزيون قطر بالدوحة           

ة الص               ار، ومكاتب وآال ة األخب حافة وحجرات  مشاهدة البث عبر الشاشات الموجودة في غرف
 .الراديو والتلفزيون، باإلضافة إلى القناة الداخلية الخاصة بالمؤتمر

رى         شطة األخ سية وبعض األن ة الرئي شطة العام وني األن ث التلفزي ي الب وف يغط س
 .الهامة

 
 التسجيل ألعضاء الصحافة -2

ديم        ة وتق اد بتعبئ ب اعتم ضاء طل ى األع ة، عل وب الثاني ة الجن صحفية لقم ة ال للتغطي
وال بد أن يرفق مع الطلب آتاب رسمي من المنظمة          ). المرفقة(استمارات الطلبات ذات الصلة     

ة، مع ثالث صور                  ذه المهم ام به التي يتبع لها مقدم الطلب، أو التي يعمل بها، والتي عينته للقي
اس  ة مق ة ملون م2 × 2فوتوغرافي ة  .  س وب الثاني ة الجن صحفية لقم ة ال اد للتغطي ون االعتم يك

 .عا للوائح المعمول بها في قطر والتي تتحصل رسومًا على اعتماد الصحافة األجنبيةخاض
ى    اآس إل رة بالف صليتها أو ترسل مباش فارة قطر أو قن ى س ات إل دم الطلب ي أن تق ينبغ

 +.974 4847788وآالة المعلومات الخارجية على فاآس رقم 
يثما آانت هناك أنشطة قائمة     أوراق اعتماد الصحافة ينبغي إبرازها في آافة األوقات ح        

وب  ة الجن ق       . لقم ة ح وب الثاني ة الجن ة قم دين لتغطي صحافة المعتم ضاء ال ون ألع وف يك س
 .الدخول إلى المرآز الصحفي لقمة الجنوب الثانية خالل ساعات العمل

 
ة      ة التغطي ا لطبيع نح وفق وف يم ددا وس ون مح يراتون سوف يك دق ش ى فن دخول إل ال

 .سوف نمدآم بمزيد من التفاصيل عن ذلك الحقًا. لألنشطة المقامة هناك
إن          امج، ف ي البرن ة ف شطة المعين ة األن صحفية لتغطي ات ال وين المجمع تم تك دما ي عن
ى    بة، باإلضافة إل ة خاصة بالمناس ات هوي دهم ببطاق تم تزوي ات سوف ي ك المجمع أعضاء تل

 .أوراق اعتماد صحفية عامة
مية     صحافة الرس ي ال د ممثل تم تزوي وف ي م    س سمح له ث ت ة بحي ات هوي ضا ببطاق أي

 .بالدخول إلى آافة األنشطة حيث يكونون في صحبة رؤساء الدول أو الحكومات التابعين لها
ي                    ى فحص أمن سوف تخضع المعدات والحقائب واألغراض الشخصية الخاصة بالصحافة إل

 .قبيل الدخول إلى المواقع التي تقام فيها أنشطة قمة الجنوب الثانية
 

 وزيع أوراق االعتماد ت-3
ات    ضاء المجمع ة بأع ة الخاص ات الهوي اد وبطاق دار أوراق االعتم تم إص وف ي س
ة عن طريق                  وب الثاني ة الجن المرآز الصحفي لقم اط ب م ارتب الصحفية إلى األشخاص الذين له

 :اللجنة اإلعالمية وإدارة اإلعالم الخارجي على الموقع التالي
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  اإلقامة-4
ة المنظم وم اللجن ضاء تق ة أع ا إلقام ى به ادق الموص ماء الفن ة بأس دار قائم ة بإص

 .الصحافة
على أعضاء الصحافة الراغبين في عمل حجز بالفنادق، اتباع التعليمات التالية الواردة            

 . بباب اإلقامة
 

  موقف السيارات واعتماد السيارات-5
ن   زودة م ل الم دمات النق ستخدمون خ ذين ال ي صحافة ال ل سوف يخضع أعضاء ال  قب

اطق حول المرآز                      اللجنة دخول والمواقف في المن ى ال دات عل ى تقيي الوطنية المنظمة للقمة إل
 .الصحفي لقمة الجنوب الثانية وفندق شيراتون

صحافة        ضاء ال صحفي ألع ز ال رب المرآ دودة ق سيارات مح ف ال ون مواق وف تك س
راخ              ى ت ة       الراغبين في استخدام سياراتهم الخاصة، والتي يجب الحصول عل ا من اللجن يص له

 .الفرعية لقمة الجنوب الثانية
 

 غرفة األخبار العامة -6
زودة    صية، م ل شخ ات عم وفر محط وف ت ة س صحافة المكتوب ة لل ة المعين المنطق

ة األخرى            ى  . بالهواتف وتوصيالت الستخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت والخدمات الطرفي إل
ة        جانب ذلك، فإن محطات العمل سوف تزود بأجه        شبكة المحلي زة آمبيوتر شخصية موصلة بال

 .للسماح بالدخول إلى اإلنترنت والطابعات
ام   ق نظ ة عن طري ة والدولي ات الداخلي شبكة للمكالم ى ال دخول إل ة ال تم معالج سوف ي
سبقا من شرآة                       ا م تم الحصول عليه ات ي سري، باستخدام بطاق بطاقات هواتف تعمل بالرقم ال

دة  ر المتواج صاالت قط ي  إت سه ف صحفي نف ز ال ذلك   . المرآ ار آ ة األخب ضطلع غرف وف ت س
 :بتزويد الخدمات التالية

رقم الشخصي المخصصة                  - ة ال إرسال واستقبال الفاآسات باستخدام نفس نظام بطاق
 .لخدمات الهاتف األساسية

 ). النجاتيف(ترقيم الصور الفوتوغرافية والصور السلبية  -
 هاتف تباع بواسطة شرآة إتصاالت قطر        آبائن الهواتف العامة التي تعمل ببطاقات      -

 .ووآالئها المعتمدين
 خدمة تصوير المستندات -
ة    - ة التلفزيوني ة للتغطي دائرة الداخلي صلة بال شاشات مت ار ب ة األخب زود غرف سوف ت

 . للحدث وشبكات التلفزيون الرئيسية
زودة  - ة م ة والتلفزيوني ة اإلذاعي اطق مخصصة للتغطي ضا من ك أي ون هنال سوف تك

 .مات الضرورية للوفود المشارآةبالخد
 

  معلومات عامة-7
 

ة  - ون بواسطة هيئ ة والتلفزي اطق اإلذاع ة والحجوزات لمن تم الخدمات الفني سوف ت
 .إذاعة وتلفزيون قطر

 .سوف يزود المرآز الصحفي المساحة الكافية لعقـد المؤتمرات الصحفية -
صوير والم     - توديوهات الت ة إس ة إلقام ة خاص ز منطق تم حج وف ي يتم  س ابالت وس ق

 .إحتساب المقابل المادي للقنوات الدولية المشارآة بالكامل وجزئيًا
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 الخدمات الصحية: الباب الحادي عشر
 ):سيارات اإلسعاف(من ناحية توفير   •

تقبال                ) جاهز (إسعاف في المطار       - اء اس شاري في المطار أثن مع وجود طبيب است
 .الوفود

 .من المطار إلى مكان اإلقامة) اسيةمرافق للمواآب الرئ(إسعاف في الطريق  -
 .إسعاف في مختلف المقار الرئيسية والمقار األخرى -
ضرورية         - وازم ال ة الل ع آاف شاري م ب است ع طبي ؤتمرات م ة الم ي قاع عاف ف إس

 .للطوارئ جاهز لتلقي أي نداء
 
 :من ناحية العيادات •

ة ا                 - ار إقام ود   سيتم فتح عيادات طبية على مدار الساعة في آل مقر من مق وقت  (لوف
 .عيادة في آل فندق) انعقاد المؤتمر

 
 :وسيكون ترتيب آل عيادة على النحو التالي

 :سيتم توفير طبيب في آل عيادة من العيادات المزمع إقامتها على النحو التالي  -
 .طبيب وممرض في آل عيادة على مدار الساعة  -
 .مدار الساعة مسعفين مع سيارة إسعاف أمام آل مقر من المقار على 2عدد   -
ر من     200سيتم فتح مرآز طبي متقدم في قاعة مرآز قطر للمعارض على بعد               -  مت

 .مقر انعقاد القمة
 .سيتم توفير األدوية المطلوبة من مخازن وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية  -



 37

 
 :من حيث االستعدادات ألي طارئ ال قدر اهللا فستكون على النحو التالي

در           سيتم التنسيق مع لجنة    - ة تحسبًا ألي طارئ ال ق د الطبي ة لمؤسسة حم  الكوارث التابع
 .اهللا، وسيتم التنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ بهذا الخصوص

سيتم تخصيص غرف في المستشفيات الستقبال المرضى الذي تستدعي حاالتهم دخول              -
ذه األ                 ؤتمر إحدى ه ذين سيحضرون الم جنحة  المستشفى من زوار البالد ومن الوفود ال

 .سيخصص للشخصيات المهمة
ي         - ا الطب ل طاقمه ة بكام عاف الطبي دمات اإلس وارئ وخ وادث والط تكون إدارة الح س

 .واإلسعاف في حالة استنفار تام أثناء المؤتمر استعدادًا الستقبال أي حاالت طارئة
 999:رقم االسعاف  -
 4392111: طوارئ مستشفى حمد العام -



 38



 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 
 

االعتمادطلب 
 

 :يمكن نسخ هذا الطلب عند الحاجة

 39

 :الرجاء إتمام جميع األقسام وطباعتها بوضوح
 ق صورة صارفق صورة من جواز سفرة أو بطاقتك الشخصية وال

 
 صورة شخصية  

 . سم2x2شخصية ملونة حجم 
 

:االسم األول 
:اسم العائلة

    أنثى                                                       ذآر  
:تاريخ ومكان الميالد 

 
 :الجنسية

 
  )Xالتأشير بعالمة ( الفئة 

 رئيس الوفد ـــــــــــــــ                           رئيس األمن ـــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــالمراسموزير الخارجية ــــــــــــــ                      رئيس 

 ــــــــــــ                      األمن ـــــــــــــــــــــــآبار المسؤولين ـ
 الوفد  ــــــــــــــــــــــ                            سكرتير تقني ــــــــــــــــــــ

 ضيف مدعو ــــــــــــــــــ                      مساعد ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــلجنة إعداد ـــــــــــ

 
 :                     فاآس:                                                      هاتف
 :المنظمة الدولية/البلد:                                                       اللقب

 
 :دارتاريخ ومكان اإلص:                                              رقم الجواز

 
 

 : مايو لـ10ترسل قبل 
 :مكتب التسجيل واالعتماد

 الدوحة، قطر
 974-4334629: هاتف
974-4363422: فاآس

 
 م2005/ ـــــــــ/ـــــــــ: التاريخ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التوقيع



 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 
 

التسجيل للوفود الرسميةطلب 
 

 :يمكن نسخ هذا الطلب عند الحاجة
 
 :الرجاء إتمام جميع األقسام وطباعتها بوضوح صورة شخصية  

 تك الشخصية  أو بطاق صورة من جواز السفرأرفق
x22ق صورة شخصية ملونة حجم صوال . سم

 
:االسم األول 

:اسم العائلة
                                                أنثى           ذآر  

:تاريخ ومكان الميالد 
 

 :الجنسية
 

  )Xالتأشير بعالمة ( الفئة 
 رئيس األمن ـــــــــــ      ــــــ                    رئيس الوفد ـــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــالمراسموزير الخارجية ــــــــــــــ                      رئيس 
 األمن ـــــــــــــــــــــــ  ين ـــــــــــــ                      آبار الموظف

 ر تقني ــــــــــــــــــــسكرتيــــ                     وفد  ــــــــــــــــــعضو 
 ضيف مدعو ــــــــــــــــــ                      مساعد ــــــــــــــــــــــــ

لجنة إعداد ــــــــــــــــــ
 

 :                     فاآس:                                                      هاتف
 :المنظمة الدولية/                                البلد:                       اللقب

 
 :تاريخ ومكان اإلصدار:                                              رقم الجواز
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 :مكتب التسجيل واالعتماد مايو لـ10ترسل قبل 
 الدوحة، قطر

 974-4334629: هاتف
974-4363422: فاآس

 
 م2005/ ـــــــــ/ـــــــــ: التاريخ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التوقيع



 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 
 

ب التأشيرة للوفود الرسميةطل
 77لقمة الجنوب الثانية لمجموعة الـ

 
     

 
:اسم العائلة
:االسم األول
:مكان الميالد:                                           تاريخ الميالد

 
 

:الجنسية
:أسم شرآة الطيران القادم عليها               :هارقم رحلة الخطوط الجوية القادم علي

 
                :جهة اإلصدار

            
              :تاريخ اإلصدار

             
 :رقم الجواز

 
:رقم الهاتف :العنوان في الخارج

  
:رقم الهاتف

 
:العنوان في دولة قطر

:رقم الهاتف :الجهة الرسمية في الدولة
  

:رقم الفاآس :العنوان
:المنصب والمهمة

 
                     وزير خارجية                    آبار موظفين      وفــدرئيس  
 

                    مراسم لرئيس الوفد                 أمـــــن       عضو وفــد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  لدولة قطرتاريخ آخر زيارة 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دولة قطرالتاريخ المحتمل للوصول ل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التاريخ المحتمل للمغادرة

 :الجنس
   
   
ذآر
أنثى
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 . +974-4363422: فاآس  يرجى إرفاق صورة من جواز السفر، وإرسالها إلى
 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 

 
الخلويطلب خدمات الهاتف 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: العميلاسم 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رقم جواز الشخص الذي سيوقع العقد

 
:أرقام الهواتف

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــ               وفود القمة: صحفي

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               سياحة: أمن

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:العنوان في الخارج

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: العنوان في دولة قطر

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اسم الممثل المقدم للطلب
 
 
 

:خدمات أخرى
 

إذا آانت الوفود الرسمية ترغب بطلب خدمات أخرى غير مذآورة، يجب عليهم االتصال 
.بتكنولوجيا المعلومات
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 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 
 

لسجل الطبيا
 

)جميع المعلومات المقدمة سرية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رقم السجل الطبي         
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: البلد
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االسم االول
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اسم العائلة
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ الميالد
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : فصيلة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اإلقامة خالل فترة قمة الجنوب
 

Xضع عالمة ( تاريخ المشاآل الصحية . 1 ) توضيح التفاصيل  في المكان المناسب مع
ضغط دم مرتفع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1.2 ضغط دم منخفض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غدد دهنية 1.3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جلطة قلبية 1.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذبحة صدرية 1.5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ربو (  أزمة 1.6

 مرض بالقلب ـــــــــــــــــ ما هو؟ـــــــــــــــــــــــ 1.7
 ولسترول أو مستوى الدهون  بالدمارتفاع الك 1.8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جلطة بالمخ؟ 1.9   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فقر دم موضعي بالدماغ 1.10
ــــــــــــــــــــــــــــ مرض مزمن بالجهاز التنفسي 1.11 ما هو؟ 

ـــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  داء الصرع 1.12

ما هي؟  ــــــــــــــــــ أية اضطرابات عصبية أو نفسية أخرى 1.13
ــــــــــــ 
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ما هو؟ ــــــــــــــــــــــ  مرض بالعين، أو األنف أو األذن 1.14
 ــــــــــــــــــ

األنسولين؟ هل تستخدم ــــــــــــــــــــــــداء السكري  1.15
 ــــــــــــــــــــــــــ

أية أدوية؟ /أي دواءـــــــــــــــــــــــــالحساسية ضد الدواء  1.16
 ـــــــــــــــــ

أطعمة؟ / أي طعامــــــــــــــــــــــالحساسية ضد األطعمة  1.17
 ــــــــــــــــ

آم عدد المرات؟  ـــــــــــــــــــــــالتهاب الكبد الوبائي  1.18
 ــــــــــــــــــــــ

ما هي؟ ــــــــــــــــــــ أمراض أخرى بالكبد 1.19
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي؟  ــــــــــــــــــــــ اضطرابات بالجهاز الهضمي 1.20
 ــــــــــــــــــــــ

أنواعها؟ / ما نوعهاـــــــــــــــــــــــــ عمليات جراحية 1.21
 ــــــــــــــــــــــــ

ما هي؟  ــــــــــــــــــــــــــ اضطرابات باألوعية الدموية 1.22
 ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ حصوات بالمرارة 1.23
 ـــــــــــــــــــــــــــ حصوات بالكلية 1.24
 ما ــــــــ؟ااضطرابات بالكلية، بالمسالك البولية، أو بالبروستات 1.25

 هي؟  
 ـــــــــــــــــــــــــــ ما هو؟ ـــــــــــــــــــــــــــ مرض نسوي 1.26
 ـــــــــــــــــــــــــــفقر دم  1.27
 ـــــــــــــــــــــــــــ نزف غير طبيعي 1.28
 ـــــــــــــــــــــــــــ عدم آفاءة الشرايين 1.29
 ـــــــــــــــــــــــــــ دوالي األوردة 1.30
 ـــــــــــــــــــــــــــ اضطرابات الغدة الدرقية 1.31
 ـــــــــــــــــــــــــــ اضطرابات البنكرياس 1.32
 منذ متى؟ ـــــــــــــــــــــ اإليدز/ مرض نقص المناعة البشرية 1.33

 ـــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــ أمراض أخرى 1.34

 
 عادات ضارة .2
ـــــــــــــــــــــــــــ هل تدخن؟ 2, 1
 ـــــــــــــــــــــــــــ  هل تتعاطى المشروبات الكحولية؟2, 2
 ـــــــــــــــــــــــــــ  يوميًا2, 3
ـــــــــــــــــــــــــــ  أحيانًا2, 4
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 األدوية المستخدمة بانتظام. 3
أحيانًا دائمًا عدد المرات الجرعة الدواء الرقم

     1. 
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.
     9.

 
 /ال/                                     هل سيصحبك طاقم طبي؟ نعم. 4
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــ              مكان السكنــــــــ: اسم العائلة واالسم األول



 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 
 

إعالن ترددات الراديو
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 :اتصاالت الراديو المستخدمة من قبل الوفودهذه االستمارة مصممة لتزويد معلومات حول 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: البلد
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نوع المعدات
 

//ال//                          نعم: يعمل مع معيد البث
 

اج الذبذبةيمكان احت:                            القوة
 

عدد مرات التشغيل
 

عدد أجهزة الراديو المحمولة
 

:فترة االستعمال
 

 :مكان التشغيل
 

:ت الصلةمعلومات أخرى ذا
 

 
:الشخص المسؤول عن تزويد المعلومات

 
:                                        التوقيع:المنصب/ الصفة

 
:التاريخ

 
    :الهاتف الفاآس

                               



 
 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 

 
  الناريةاإلعالن عن األسلحة

 األمنيةالرقابة
 

ة يجب تصوير هذا الطلب عن الحاج    )الرجاء الطباعة (
:البلد

 
:االسم األول

 
:اسم العائلة

 
:المنصب/ اللقب 

 
:رقم الجواز :            تاريخ اإلصدار:                                          جهة اإلصدار

 
 
 
 

:                    مشبك الطلقات:                           الرقم المتسلسل:                 السالح
 

الذخيرة:                            الصنع            العيار/ المارآة
 
 

الشخص المسؤول عن تزويد هذه المعلومات
 

:نصبالم/ اللقب
 

:التاريخ
 

:التوقيع
 
 

 47



 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 
 

 )الطائرات الخاصة( طلب تسجيل الرحالت الجوية 
 

 :البلد
 

:نوع الطائرة
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عدد طاقم الطائرة
 

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:عدد الرآاب
 

: مسار الرحلة
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نوع الوفود
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: سعة احتياطي الوقود
 

ــــــــــــــــــــــــــ: نوع الخدمات المطلوبة عند الهبوط
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــ   الوقتـــــــــــــــــــــــ: تاريخ  الوصول
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــ الوقت: تاريخ المغادرة
 

: الجهة

معلومات أخرى
 :الشخص المسؤول عن المعلومات المقدمة

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المنصب/ اللقب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التاريخ
:التوقيع

 
 48



 
 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 

 
 طلب حجز الفنادق 

 

 الصحفيين
 
 

: مايو10ترسل قبل 
 وآالة اإلعالم الخارجي

 974-4847777: هاتف
974-4847788: فاآس

 :تم االستالم في
 _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:طلب الحجز لـ
 

 :الجهة اإلعالمية
:االسم :                                        البلد

 :البريد اإللكتروني:                     فاآس:                                    فهات
 :غرفة مزدوجة:                               غرفة مفردة

 :تاريخ المغادرة:                           تاريخ الوصول
 :                        تاريخ الوصول:   شرآة الطيران:                                رقم الرحلة

 )االختيار األول:     (الفندق
 )االختيار الثاني             (
 )االختيار الثالث            (
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 2005 يونيو 16-12الدوحة، قطر 
 

طلب التأشيرة والتسجيل
 77لقمة الجنوب الثانية لمجموعة الـ

 
اإلعالميين

 
 

:اسم العائلة
:األولاالسم 

:مكان الميالد:                                           تاريخ الميالد
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:الجنسية

 :الجنس
   
   
ذآر
أنثى

ما هي؟                  هل لديك جنسية أخرى؟
 

                :جهة اإلصدار
            

              :تاريخ اإلصدار
             

 :رقم الجواز
 

:رقم الهاتف :العنوان في الخارج
  

:رقم الهاتف
 

:العنوان في دولة قطر

:رقم الهاتف :الجهة اإلعالمية
  

:رقم الفاآس :العنوان
:المنصب والمهمة

 
                      مصور تلفزيوني                    مذيع  حافة رسميةص  
 

       أخرىصحافة مقروءة                       مصور فوتوغرافي           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ الزيارات السابقة لدولة قطر

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التاريخ المحتمل للوصول لدولة قطر

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التاريخ المحتمل للمغادرة
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 : يرغب بالمشارآة تقديم  على من-أ
 

 .الطلب مع المعلومات المطلوبة -
 . مسؤولي تلك الجهة منورقة رسمية من جهة التمثيل موقعة -

 
 .2X2 صورة شخصية حديثة حجم 3 عدد -ب

 
 . تفاصيل بقائمة المعدات التي سوف يحضرها إلى قطر لألغراض اإلعالمية-ج
 

 يقود إلى تأخير التسجيلرى سوف التأخير في تقديم الطلب والوثائق األخ: مالحظة
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