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  الرابعةالدورة 
        ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨-٢٤مراكش، املغرب، 

      ∗معلومات إىل املشاركني    
    موعد االنعقاد ومكانه  -أوال  

 ملـــؤمتر الـــدول الـــدورتني الرابعـــة واخلامـــسةمكـــان انعقـــاد " املعنـــون ٣/١يف املقـــّرر   -١
ر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة       مـؤمت رّحـب   ،  "األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد       

فة الـدورة الرابعـة للمـؤمتر وقـّرر     عـرض حكومـة املغـرب استـضا    باألمم املتحدة ملكافحة الفساد   
  .٢٠١١عقد الدورة الرابعة يف املغرب يف عام أن ُت
ُمجمَّـع  " غولـف بـاالس  "الدورة الرابعة للمـؤمتر يف فنـدق     عقد  ُتسر،  عمال بذلك املقرّ  و  -٢

ــل ــن   ) Palmeraie Golf Palace Complex( النخي ــرب، م ــراكش، املغ ــشرين ٢٨ إىل ٢٤يف م  ت
ــوبر /األول ــرد يف . ٢٠١١أكت ــق وت ــدق   املرف ــن فن ــف  "األول خريطــة للطــابق األرضــي م غول
  .ُمجمَّع النخيل" باالس

    
     الوطنيةاملنظِّمةاللجنة   -انياث  

حممـد سـعد العلمـي، وزيـر      الـسيد   وطنيـة برئاسـة      منظِّمـةً   جلنـةً   املضيفةُ نت احلكومةُ عيَّ  -٣
  :منف حتديث القطاعات العامة، تتألّ

  ديوري، الكاتب العام لوزارة حتديث القطاعات العامة؛ الدين السيد عّز  )أ(  
───────────────── 

 بإحضار التكّرماملندوبني يرجى من  لذا. سوف ُتطبع كميات حمدودة من وثائق الدورة التوفري، لدواعي  ∗ 
 . الدورةإىلاملؤمتر وثائق هذه الوثيقة وغريها من نسخهم من 
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  السيد أمحد العمومري، مدير حتديث اإلدارة بوزارة حتديث القطاعات العامة؛  )ب(  
 وزارةبــات الدوليــة،  الــدين فرحــان، مــدير األمــم املتحــدة واملنظمــ الــسيد عــّز  )ج(  

  الشؤون اخلارجية والتعاون؛
، اإلدارة العامــة لألمــن  العــامعبــد اهللا منتــصر، الــوايل، مــدير األمــن     الــسيد   )د(  

  الوطين، وزارة الداخلية؛
  يب، مدير الشؤون اإلدارية والعامة، وزارة االقتصاد واملالية؛ـ محيد الشعيالسيد  )ه(  
  ؛االتصال االتصال والعالقات العامة، وزارة عبد اإلله هتاين، مديرالسيد   )و(  
ــيس     )ز(   ــل حجــي، رئ ــسيد إمساعي ــسمال ــشرية والعمــل االجتمــاعي،   ق ــوارد الب  امل

  وزارة الشؤون االقتصادية والعامة؛
  .السيد حممد بنعليلو، رئيس قسم القضايا اجلنائية اخلاصة، وزارة العدل  )ح(  

عــام لــوزارة حتــديث القطاعــات العامــة،  ديــوري، الكاتــب ال الــدين الــسيد عــّزويتــوىل   -٤
مـن  (أوقـات الـدوام   يف وميكن االتصال بـه    .  لدورة املؤمتر   التنظيمية اجلوانبة تنسيق مجيع    مهّم

وفيمـا  . اجلمعـة إىل  االثـنني   ، من   ) بالتوقيت احمللي  بعد الظهر الرابعة  صباحا إىل   الثامنة والنصف   
  :يلي املعلومات الالزمة لالتصال به

  
 ديوري الدين السيد عّز  
 الكاتب العام لوزارة حتديث القطاعات العامة  
 شارع احلاج أمحد الشرقاوي  
  أكدال-احلي اإلداري   
 ١٠٧٦صندوق الربيد   
 الرباط، املغرب  
 952 679 537 212: اهلاتف  
 283 680 537 212: الفاكس  
 a.diouri @mmsp.gov.ma :الربيد اإللكتروين  
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    يبات اجللوسفتتاح وترتحفل اال  -اثالث  
-، يف قاعـة سـريوا     ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٤االثنني،  االفتتاح يوم   سُيقام حفل     -٥

 مــن الــساعة العاشــرة ، ابتــداًء ُمجمَّــع النخيــل"غولــف بــاالس"فنــدق ) القاعــة الرئيــسية(تيــشكا 
  . صباحا٤٥/٩ يف مقاعدهم قبل الساعةجالسني ويرجى من املندوبني أن يكونوا . صباحاً

:  على النحـو التـايل     أربعة مقاعد  ،أثناء حفل االفتتاح   ،ص لكل وفد حكومي   ّصخُتسو  -٦
لـسائر  حمددة باالسـم    جلوس  تاح أماكن   وسُت.  يف الصف اخللفي    الطاولة ومقعدان   عند مقعدان

  .املؤمتردورة املشاركني يف 
أو وضــعها يف الوضــع الــصامت  اجلّوالــة املــشاركني إقفــال هــواتفهم  ويرجــى مــن   -٧

“silent”  انعقاد اجللساتطوال.  
    

    جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترح  -ارابع  
يــرد جــدول األعمــال املؤقــت املــشروح وتنظــيم األعمــال املقتــرح للــدورة يف الوثيقــة     -٨

CAC/COSP/2011/1                 املتاحة جبميع لغات األمم املتحـدة الرمسيـة الـست علـى املوقـع الـشبكي ،
 /www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC: ( املعين باملخدرات واجلرميـة ملكتب األمم املتحدة

CAC-COSP-session4.html.(  
هذه الـدورة مـن أمهيـة بالغـة،         املؤمتر يف   سينظر فيها   ملسائل اليت   ملا تكتسيه ا  ونظرا    -٩

احلكومات علـى أعلـى      من احملبذ جداً أن يكون متثيل        ل إىل قرارات هامة،   التوّصوضرورة  
  .ى سياسي ممكنمستو
 إدارة الــشؤون قبــل عــدد مــن األحــداث اخلاصــة مــن   ،املــؤمترأثنــاء انعقــاد  ،نظّمُيوســ  -١٠

ــين باملخــدرات         ــم املتحــدة املع ــب األم ــة، ومكت ــة العام ــة لألمان ــة التابع ــصادية واالجتماعي االقت
ق العـاملي  االتفـا  ومتكـني املـرأة، ومبـادرة        بـني اجلنـسني   مـساواة    األمم املتحدة لل   وهيئةواجلرمية،  

مؤســسة الــشفافية الدوليــة، وغرفــة التجــارة الدوليــة، واملنتــدى   بالتنــسيق مــع ، لألمــم املتحــدة
. ، واألكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفــسادملكافحــة الفــسادمبــادرة الــشراكة /االقتــصادي العــاملي

ــشبكي   وغريهــا مــن  عــن هــذه األحــداث  تفاصــيلتاح تســو  األحــداث اخلاصــة علــى املوقــع ال
  .(www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session4.html) للمكتب
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     والتكاليفاملشاركة  -خامسا  
 الـــداخلي ملـــؤمتر الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة للنظـــاموفقـــا   -١١

  :املؤمتر وقائع حضورللجهات التالية جيوز  )١(،الفساد
  ؛االتفاقيةالدول األطراف يف   )أ(  
  عت على االتفاقية؛منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقّوالدول   )ب(  
ــة األخـــرى الـــيت مل توقّـــ  والـــدول   )ج(     ع منظمـــات التكامـــل االقتـــصادي اإلقليميـ

  على االتفاقية؛
ت مـــن اجلمعيـــة العامـــة دعـــوة دائمـــة  الكيانـــات واملنظمـــات الـــيت تلقّـــوممثّلــ   )د(  
حتـت رعايتـها،    الـيت ُتعقَـد     وأعمال مجيـع املؤمترات الدولية      بصفة مراقب يف دورات      للمشاركة

 اللجـان الفنيـة     وممثّلـ وكـذلك   ،  هاصة وصـناديق   املتخصّـ  ا هيئات األمـم املتحـدة ووكاالهتـ       وممثّلو
  للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛التابعة 

  صلة؛الخرى ذات األدولية الكومية احلنظمات امل وممثّل  )ه(  
اليت تتمتع مبركز استـشاري لـدى اجمللـس         ذات الصلة   كومية  املنظمات غري احل    )و(  

  االقتصادي واالجتماعي؛
  .املنظمات غري احلكومية األخرى ذات الصلة  )ز(  

املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة      ول احلكومــات وتتحّمــ  -١٢
  . مندوبيهاتكاليف مشاركةاملشاركة 

    
    وثائق التفويض  -ادسسا  

م تقـدّ علـى أن    " تقـدمي وثـائق التفـويض     " من النظـام الـداخلي، املعنونـة         ١٨ املادة   تنّص  -١٣
 ل منــهم وفــد الدولــةي كــل دولــة طــرف وأمســاء األشــخاص الــذين يتــشكّ ممثّلــوثــائق تفــويض 

  . ساعة على األقل من افتتاح الدورة، إن أمكن ذلك٢٤قبل املؤمتر الطرف إىل أمانة 
يتـولَّى إصـدار وثـائق التفـويض رئـيس الدولـة أو             علـى أن     النظام الداخلي أيضا     وينّص  -١٤

 الــدائم للدولــة الطــرف لــدى للدولــة الطــرف، أو املمثّــل احلكومــة أو وزيــر الــشؤون اخلارجيــة
───────────────── 

النص الكامل للنظام الداخلي متاح يف املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   )1(  
(http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/rules-of-procedure.html).  
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لتكامـل  إقليميـة ل  تلـك الدولـة الـداخلي، أو يف حالـة منظَّمـة              األمم املتحدة وذلك وفقا لقـانون     
  .ةجلهة املختصة يف تلك املنظَّماإصدار وثائق التفويض  ، تتولَّىاالقتصادي

إىل أمانـة   مـن وثـائق التفـويض       وترسل بالربيد اإللكتروين نسخ مسبقة ممسوحة ضوئيا          -١٥
  .(uncac.cop@undoc.org)املؤمتر 
م ، تقـدَّ ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٣ ، من العاشرة صباحا من يوم األحـد  وابتداًء  -١٦
ل منـهم وفـد     لـة طـرف وأمسـاء األشـخاص الـذين يتـشكّ           ي كـل دو   ممثّلتفويض  األصلية ل وثائق  ال

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     الطــرف  الدولــة ــة مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقي إىل مكتــب أمان
  . ُمجمَّع النخيل"غولف باالس"  بفندق٣نارة املالفساد، الكائنة يف الغرفة 

    
    التسجيل وقائمة املشاركني  -سابعا  

 إلكترونيا أو بالفـاكس أو      ) لكل وفد  ة الرمسي التشكيلة(املندوبني  أن ترسل أمساء    ينبغي    -١٧
رات الـشفوية أو     أن نـسخ املـذكّ     وُيرجـى مالحظـة   (.  يف أقـرب وقـت     ، إىل أمانة املؤمتر   الربيد

 تلقــي الرســائل ســتكون مقبولــة يف انتظــارالرســائل املمــسوحة ضــوئيا واملرســلة إلكترونيــا 
  : عنوان مراسلة األمانة هو.)األصلية

Secretariat of the Conference of the States Parties to the United Nations 
Convention against Corruption 

United Nations Office on Drugs and Crime 
P.O. Box 500 
1400 Vienna 
Austria 

   5841 26060 1 43 :الفاكس  
     uncac.cop@unodc.org: الربيد اإللكتروين   

ن يهـا مـسبقاً أن حتـرص علـى أن تتـضمّ           ممثّلغي للحكومـات الـيت تـوّد تـسجيل          وينب  -١٨
فتــوفري هــذه . ممثّــلاملعلومـات املقّدمــة عــن تــشكيلة وفـدها عنــوان الربيــد اإللكتــروين لكـل    

ــهم رداً      ــي كــل واحــد من ــاوين الشخــصية ســيكفل تلق ــاالعن ــروين يؤكــد   تلقائي ــد اإللكت  بالربي
.  مـن حتميـل صـورته الفوتوغرافيـة        ممثّـل ة متكـن كـل      كمـا سيتـضمن ذلـك الـرد وصـل         . تسجيله

تــوفري عنــوان الربيــد اإللكتــروين وحتميــل  (وُيرجــى مالحظــة أنــه بــدون تلبيــة هــذين الــشرطني   
ــصورة ــتالم يف املكــان         ) ال ــن تكــون جــاهزة لالس ــسبقا ول ــة م ــصاريح األمني ــع الت ال ميكــن طب

ني إىل األمانة ممثّل الشخصي لل  وينبغي تقدمي عناوين الربيد اإللكتروين    . املخصَّص للتسجيل 
ون الـذين ال يتّمـون إجـراءات    مثّلا امل أّم. ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ١٠يف موعد أقصاه    
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ــادة اللتقــاط الــصور واستــصدار       ــيهم أن يّتبعــوا اإلجــراءات املعت التــسجيل املــسبق، فيجــب عل
  . ُمجمَّع النخيل"غولف باالس"التصاريح األمنية عند وصوهلم إىل فندق 

 ص للتـسجيل  يف املكـان املخـصَّ    أنفسهم  وا  يسّجلوينبغي جلميع املشاركني اآلخرين أن        -١٩
  .ُمجمَّع النخيل" غولف باالس"بفندق 
الـدعوات  أن يـربزوا    ، يتعني علـى مجيـع املـشاركني          املشّددة الترتيبات األمنية ويف إطار     -٢٠

 أو غريهـا مـن      جـوازات سـفرهم   ىل  كمنـدوبني، إضـافة إ    صفتهم  تبيِّن  أو اخلطابات الرمسية اليت     
إىل مكـان التـسجيل     املـضي   املدخل قبـل    وثائق اهلوية الرمسية اليت حتمل صورا فوتوغرافية، عند         

 حلـضور  األمنيـة    تـصارحيهم واحلصول علـى     للتسجيل،  ُمجمَّع النخيل " غولف باالس " فندق   يف
ركـز املـؤمترات أثنـاء    يف م مرئيـة يف مجيـع األوقـات     حبيث تكـون  التصاريح  محل  وجيب  . الدورة
  .إلكترونياً عند مدخل مركز املؤمتراتوسيجري تفتيش مجيع األشخاص وحقائبهم . الدورة
وسـيكون مكتـب     ؛٢٠١١ أكتـوبر / تـشرين األول   ٢١يـوم اجلمعـة،     وسيبدأ التسجيل     -٢١

أمـا  .  حـىت الـساعة الـسادسة مـساء        صـباحا  العاشرة   الساعة من   يف ذلك اليوم  التسجيل مفتوحا   
ــويف  ــسبتي ــشرين األول٢٢ ،مي ال ــوبر واألحــد  / ت ــشر٢٣أكت ــسيفتح  /ن األولي ت ــوبر، ف أكت

املمتـدة  ويف الفتـرة  . الـساعة الـسابعة مـساء    حـىت   صـباحا   العاشـرة   الـساعة   مكتب التسجيل من    
أكتــوبر، ســيفتح مكتــب التــسجيل مــن الــساعة الثامنــة صــباحا / تــشرين األول٢٧ إىل ٢٤مــن 
رجـى مـن   ُي عـدد املـشاركني املتوقـع حـضورهم،     لـضخامة  ونظـراً .  الـساعة الـسابعة مـساء     حىت

  .وقت ممكنالدورة أن يسجلوا أنفسهم يف أبكر  افتتاح  قبل الذين يصلوناملندوبني
    

    والوزراءالدول أو احلكومات تسجيل رؤساء     
 أو غريهـم مـن املنـدوبني   أمسـاء الـوزراء   من احملبذ جداً أن تقّدم الوفود إىل األمانة مـسبقاً     -٢٢

عداد شـارات الـدخول اخلاصـة بكبـار         تعجيالً إل  املساوين يف الرتبة أو ممن هم أعلى رتبة، وذلك        
ليـستلمها أي   الشارات جاهزة   تلك  وستكون  . وتقليالً لإلزعاج إىل أدىن قدر ممكن     الشخصيات  

وُتوجَّـه أي  .  ُمجمَّع النخيـل "غولف باالس" بفندق تسجيلالمكتب  شخص مأذون له بذلك يف      
 أوليـغ سـتريلنكوف     املـالزم بالربيـد اإللكتـروين إىل      شـارات كبـار الشخـصيات       رات عـن    استفسا

(Oleg Strelnikov) (VICSecuritypassoffice@unvienna.org)    ــشؤون ــدة لـ ــم املتحـ ــرة األمـ ، دائـ
  .األمن والسالمة
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    الصحفيني واإلعالمينيتسجيل     
دهم لـدى دائـرة األمـم املتحـدة         موا بطلـب العتمـا    أن يتقـدّ  اإلعـالم   وسائط  ي  ممثّلعلى    -٢٣

وميكـن إمتـام إجـراءات االعتمـاد        . لإلعالم، فيينا، ويفـضَّل أن يفعلـوا ذلـك قبـل انعقـاد الـدورة              
غولــف "بفنــدق لتــسجيل املكــان املخــّصص ليف أيــضاً يف مكتــب تــسجيل الــصحفيني، الواقــع  

املعلومـات  "، املعنـون   وملزيد من املعلومـات، انظـر القـسم العاشـر أدنـاه        .ُمجمَّع النخيل " باالس
  ".ووسائط اإلعالم

    
     واملشاركنيمرافقي املندوبنيتسجيل     

إىل ينبغي تقدمي أمساء مجيع األشخاص املـرافقني للمنـدوبني أو لغريهـم مـن املـشاركني                   -٢٤
 سمح هلـم  تـ وسوف تـصدر ألولئـك األشـخاص شـارات خاصـة            . األمانة يف أقرب وقت ممكن    

  .ُمجمَّع النخيل" سغولف باال"فندق الدخول إىل ب
    

    وثائقاللغات وال  -ثامنا  
 اإلسـبانية واإلنكليزيـة   :الـست ألمـم املتحـدة الرمسيـة    الغـات   هـي     الرمسيـة  ملـؤمتر ا لغات  -٢٥

مـن  لقـى بـأي   ُتوسـوف تتـرجم شـفويا الكلمـات الـيت        . والروسية والصينية والعربية والفرنـسية    
 وثـائق   تاحوسـت .  اللغات الرمسية اخلمس األخـرى      إىل اجللسات العامة املؤمتر الرمسية أثناء    لغات  
  .لغات الرمسية الستالرمسية جبميع الاملؤمتر 
االجتماعات مبركـز املـؤمترات تتـاح فيـه إمكانيـة االسـتماع إىل              كل مقعد يف قاعات     و  -٢٦

عـدم نقـل تلـك      املـشاركني   يرجى مـن    و. هاز استقبال حممول ومساعة   الترمجة الفورية سيزوَّد جب   
، إذا وإعــادة شــحن بطارياهتــادوريــا   لكــي يتــسىن فحــصهااالجتماعــاتقاعــات مــن األجهــزة 

  .اقتضى األمر
يف  املــسائل املدرجــة  بعــضالنظــر يفلتــسهيل وثــائق عــددا مــن ال األمانــةت أعــّدقــد و  -٢٧

ميكـن تنــزيل تلـك الوثـائق مـن املوقـع الـشبكي للمـؤمتر           و.  هلذه الدورة  جدول األعمال املؤقت  
(http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session4.html)  أو مـــن املوقـــع

  ).http://www.cosp4.ma(الشبكي املغريب الرمسي 
ويف إطار سعي األمانة إىل خفض النفقـات ودعـم اجلهـود الراميـة إىل احلـد مـن اآلثـار              -٢٨

 قبـل الـدورة يف مكـان        تـاح وثـائق مـا     البيئية، من خالل رقمنة مواد املؤمتر ومنشوراته، سوف تُ        
وسوف يتلقى كل وفد جمموعة كاملة واحدة من الوثـائق باللغـة            . انعقاد املؤمتر بأعداد حمدودة   
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رجى من الوفود أن حتضر إىل الدورة نسخها اخلاصة مـن  ولذلك، ُي. أو اللغات اليت خيتارها   
  .وثائق ما قبل الدورة 

ند إصـدار الـشارات إلـيهم،       ، ع مكتب التسجيل وسوف توّزع على املشاركني يف        -٢٩
  .مفاتيح ذاكرة ختتزن وثائق ما قبل الدورة واملنشورات املتصلة باملؤمتر

، عند املدخل الرئيـسي     (Diafa) الضيافةويقع املكتب الرئيسي لتوزيع الوثائق يف ردهة          -٣٠
 توضــع فيــه يف مكتــب توزيــع الوثــائقص لكــل وفــد صــندوق وســوف خيــّص. ملركــز املــؤمترات

  .الصادرة أثناء الدورةالوثائق 
رجـى مـن كـل وفـد     االحتياجات من الوثائق الصادرة أثناء الدورة، يُ ولكي حتّدد بدقة      -٣١

أن يبلغ العاملني يف مكتب توزيع الوثائق باحتياجاته، مبّينا عدد النسخ من كل وثيقـة حيتاجهـا       
أن يكــون عــدد النــسخ  وينبغــي . واللغــة أو اللغــات الــيت يــود تــسلُّم الوثــائق هبــا أثنــاء الــدورة   

  .املطلوبة كافيا لتغطية كل االحتياجات، ألنه سيتعذر طلب نسخ إضافية
    

    الورقاتتقدمي   -تاسعا  
ها الـيت تعـدّ  الورقـات املوقفيـة   والبيانـات الوطنيـة   سوف توزَّع أثنـاء الـدورة نـسخ مـن         -٣٢

 كحــّدأن يقــدَّم،  ُيقتــرحو. احلكومــاترهــا هبــا توفّ الــدول املــشاركة باللغــات والكميــات الــيت
  : العدد التايل من النسخ،أدىن

  
  احلد األدىن لعدد النسخ  

 العربيةالصينية اإلنكليزية الفرنسية الروسيةاإلسبانية  التشكيلة اللغوية

 ١٧٥ - ٤٢٥ - - - بالعربية واإلنكليزية فقط
 - ١٠ ٤٢٥ -  - بالصينية واإلنكليزية فقط

 - - ٦٠٠ - - - باإلنكليزية فقط
 - - ٤٢٥ ١٧٥ - - باإلنكليزية والفرنسية فقط

 - - ٣٧٥ ١٢٥ - ١٠٠باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية فقط
 - - ٤٢٥ - ١٠٠ - باإلنكليزية والروسية فقط
 - - ٤٢٥ - - ١٧٥ باإلنكليزية واإلسبانية فقط
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لنــسخ الالزمــة العــدد  األدىن احلــّديكــون  العــدد املقتــرح مــن النــسخ،  تــوفرير وإذا تعــذّ  -٣٣
 لكي  ترك عدد حمدود من النسخ    يكل وفد بنسخة واحدة و    حبيث يزوَّد    نسخة   ٣٠٠  هو للتوزيع

ر على أسـاس     مراكز أعمال توفّ    ُمجمَّع النخيل  "غولف باالس "فندق  وتوجد ب . األمانةتستخدمه  
ئق إىل غري أنه حّبذا لـو حتـضر الوفـود كميـات كافيـة مـن الوثـا       .  الستنساخ الوثائق  مرافقجتاري  

  . كاٍفبوقٍتمركز املؤمترات قبل افتتاح الدورة 
ــضا ل   -٣٤ ــة و لوكــاالت املتخصـّـ وميكــن أي ــة الدولي غــري املنظمــات صة واملنظمــات احلكومي

الفقـرتني  انظـر   (تتعلق باملواضيع قيد النظـر      معينة  عن مسائل    خلفية    معلومات أن تعد احلكومية  
  ).وصى هبااللغات والكميات املأعاله لالطالع على  ٣٣ و٣٢
إعالميـة  ، نـسخ  يف أقـرب وقـت ممكـن   ولكتـروين  اإل بالربيـد   أن ترسل إىل األمانة  وينبغي  -٣٥
 الوثــــائق ذات الــــصلةاملوقفيــــة، وكــــذلك ســــائر  الوطنيــــة والورقــــات الكلمــــاتمجيــــع ن مــــ
)uncac.cop@unodc.org.(  

    
     اإلعالمطاملعلومات ووسائ  -عاشرا  

 مرافـق إعالميـة، منـها مركـز صـحفي           جمَّع النخيـل  ُم" غولف باالس " يف فندق    سُتتاح  -٣٦
  .(Opale) أوباليف قاعة   وقاعة جللسات اإلحاطة الصحفية(Coupole) القبةيف قاعة 

موا طلبـاً العتمــادهم  احلـدث أن يقـدّ   اإلعـالم الــراغبني يف تغطيـة   طي وسـائ ممثّلـ وعلـى    -٣٧
 دائـرة األمـم املتحـدة لإلعـالم،         مبكتـب االعتمـاد يف    االتصال  أثناءها، عن طريق    أو  الدورة  قبل  

  :مايرهوفر-فيينا إىل السيدة فريونيكا كرو
Ms. Veronika Crowe-Mayerhofer 
United Nations Information Service 

43 1 26060 3342 : اهلاتف  
43 1 26060 -7- 3342 : الفاكس  

press@unvienna.org : الربيد اإللكتروين  
  

  : وثائق اعتماد صحيحة تشمل ما يليوخيوَّل االعتماد لدى تقدمي  -٣٨
  متأل عرب اإلنترنتاستمارة اعتماد   •  
    (www.unis.unvienna.org/unis/en/media_accreditation.html) 
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عـة  رسالة انتداب مكتوبة علـى ورقـة عليهـا ترويـسة رمسيـة ملنظمـة إعالميـة وموقَّ                   •    
ــر  ــن الناش ــّر/م ــيس ا   احمل ــر أو رئ ــيس التحري ــدب أو رئ ــدد اســم   ر املنت ــب، حت ملكت

 عة أو الرسائل اإللكترونيةلن تقبل الرسائل غري املوقَّو. الصحايف ولقبه الوظيفي

  صورة من بطاقة صحفية صحيحة أو تصريح عمل صحيح  •   

بالربيـد  كمرفقـات  ميكن إرسال وثائق االعتماد كمرفقات باالسـتمارة اإللكترونيـة أو      -٣٩
  .press@unvienna.org: التايلاإللكتروين اإللكتروين إىل العنوان 

ي وســائط اإلعــالم الــذي ســيغطون وقــائع الــدورة أن يتــصلوا بالــسيدة        ممثّلــوعلــى   -٤٠
مايرهوفر لتزويدها بتفاصيل دقيقة عن املعدات اليت يودون جلبـها إىل املغـرب،             -فريونيكا كرو 

  .ألن بعض أنواع املعدات يتطلب إذنا خاصا من السلطات الوطنية
ط وسـائ ي  مثّل، ميكن مل  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ األحد،   من بعد ظهر يوم    وابتداًء  -٤١

غولــف "اســتالم وثــائق االعتمــاد بطلبــها شخــصيا يف مكتــب تــسجيل الــصحفيني بفنــدق   اإلعــالم 
وستصدر التصاريح الصحفية لـدى إبـراز وثيقـة هويـة رمسيـة حتمـل صـورة                 . ُمجمَّع النخيل " باالس

ُيــسمح حبــضور اجللــسات واألحــداث اخلاصــة ودخــول منطقــة عمــل  ولــن . فوتوغرافيــة لــصاحبها
  .ي وسائط اإلعالم احلاصلني على التصاريح الصحفية اخلاصة باملؤمترمثّلالصحفيني إال مل

الـدورة مـن املوقـع الـشبكي ملكتـب األمـم            مزيـد مـن املعلومـات عـن         وميكن احلصول علـى       -٤٢
ــة   ــين باملخــدرات واجلرمي -www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP)  :املتحــدة املع

session4.html).  
    

    الفنادقوالسفر وحجز الغرف يف تأشريات ال  -عشرحادي 
 جيـب علـى مجيــع املـشاركني الـذين ليــسوا مـواطنني مغاربـة أو ليــسوا مقـيمني بــصورة         -٤٣

.  املغــرب إىلالالزمــة للــدخولتأشــرية القانونيــة يف املغــرب أن حيملــوا جــواز ســفر صــاحل مــع   
وبالنظر إىل تباين متطلبات إصـدار التأشـرية، ينبغـي للمـشاركني أن يتـصلوا بـأقرب سـفارة أو                    

وميكـن االطـالع علـى املعلومـات     . قنصلية مغربية لالستعالم عن إجراءات التأشرية املعمول هبـا    
ربيـة   اخلارجيـة املغ    الـشؤون  املتصلة مبتطلبـات احلـصول علـى تأشـرية يف املوقـع الـشبكي لـوزارة               

)www.maec.gov.ma) (  اإلجراءات واملـساطر   "والعنوان الفرعي   " العمل القنصلي  "عنوانحتت
  ).www.cosp4.ma(للدورة أو يف املوقع الشبكي املغريب الرمسي ") ار األجانباخلاصة بالزّو
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ع بني األمم املتحدة وحكومـة املغـرب بـشأن ترتيبـات            وعمال باتفاق البلد املضيف املوقّ      -٤٤
  .ورة، ُيعفى من رسوم التأشرية مجيع املندوبني الذين يتم تعيينهم للمشاركة يف املؤمترالد
وعلــى املــشاركني القــادمني مــن دول ال توجــد فيهــا للمغــرب ســفارة أو قنــصلية، والــذين     -٤٥

حيتاجون إىل وثيقة داعمة من حكومة املغرب الستصدار تأشرية مرور للوصول إىل املغـرب باعتبـاره            
  . أعاله٤النهائي، أن يتصلوا باللجنة املنظِّمة الوطنية على عنواهنا املبني يف الفقرة مقصدهم 

ــصلوا         -٤٦ ــى تأشــرية أن يت ــذين يواجهــون صــعوبة يف احلــصول عل ــشاركون ال ــصح امل وُين
  . أعاله٤ على العنوان املبني يف الفقرة  الوطنيةباللجنة املنظمة

    
    اإليواء    

، Supratours Travelة القيام حبجز غرفهم يف الفنادق عن طريق يتحمل املشاركون مسؤولي  -٤٧
  ).انظر املرفق الثاين(وهي وكالة األسفار الرمسية املعّينة لدورة املؤمتر الرابعة 

 مـا    أثنـاء الـدورة     هـي وحـدها الـيت سـتوفّر        الفنادق املوصى هبا املدرجة يف املرفق الثـاين       و  -٤٨
 لنقـل املـشاركني     مكوكيـة  وخدمة حـافالت     ؛احلكومة املضيفة قّدمة من   اخلدمات األمنية امل  : يلي

  . وإعادهتم كل مساء إىل فنادقهمُمجمَّع النخيل" غولف باالس“كل صباح إىل فندق 
    

    االستقبال يف املطار    
ســوف ُتهيــأ يف مطــار املنــارة الــدويل منطقــة للترحيــب باملــشاركني القــادمني حلــضور     -٤٩

  .ورهم ومكتب لالستعالماتاملؤمتر ومدخل خاص لتسريع مر
    

     إىل الفنادق ومنهاالنقل    
ــدويل        -٥٠ ــارة ال ــة بــني مطــار املن ــة جماني ــاح للمــشاركني خدمــة حــافالت مكوكي ســوف تت

  .كما توجد يف املطار سيارات تاكسي وسيارات لالستئجار. والفنادق املوصى هبا رمسيا للدورة
 مــن الفنــادق املوصــى هبــا رمسيــا  املــشاركني صــباحاًمكوكيــة ســتنقلوهنــاك حــافالت   -٥١

  . خالل الدورةوإعادهتم إليها مساًء
    

    املتعلقة بالرحالت اجلويةعلومات امل    
 موتقـدّ .  للـدورة  نـاقال رمسيـا   اخلطـوط امللكيـة املغربيـة         شـركة  مـة الوطنيـة   نت اللجنة املنظِّ  عّي  -٥٢

 وللحـصول علـى اخلـصم،    . خاصـا علـى أسـعار التـذاكر        خـصما اخلطوط امللكية املغربية للمشاركني     
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ينبغي لكل مشارك أن يقّدم إىل هذه الشركة نسخة من رسالة الدعوة اخلاصة به ووثيقة تبـّين هويتـه        
  :وفيما يلي معلومات خاصة باالتصال بتلك الشركة يف مراكش. كعضو يف أحد الوفود

  مراكش: وكالة اخلطوط امللكية املغربية  
  ، كليز، شارع حممد اخلامس١٩٧   
   500/01 425 544 212:اهلاتف  
   6002 446 524 212:الفاكس  
      /www.royalairmaroc.com: املوقع الشبكي  

    ُمجمَّع النخيل" غولف باالس"فندق رة يف املرافق املتوفّ  -عشرثاين 
  :سوف تتاح للمشاركني املرافق التالية يف مركز املؤمترات  -٥٣

  لوجبات اخلفيفة؛ومطعم ل فيها مقهىستراحة الوفود الصالة   )أ(  
  مقهى إنترنت؛  )ب(  
ستتاح للمشاركني يف كل أحنـاء مركـز املـؤمترات وصـلة السـلكية باإلنترنـت                  )ج(  

  دون تكلفة إضافية؛
  غرفة إسعافات أولية؛  )د(  
 وخـدمات  (automatic teller machine)مصرف ومكتب بريد هبما صّراف آيل   )ه(  
  بريدية؛

ــساعدة يف    )و(   ــن للمـ ــركـ ــسفرؤون شـ ــاك: الـ ــركة متخّصـــ هنـ ــيم  شـ صة يف تنظـ
حجـز  اعدة املـشاركني الـراغبني يف تأكيـد          يف مركـز املـؤمترات ملـس       ممثّـل املؤمترات سـيكون هلـا      

  ؛حجز جوالت سياحية أو استئجار السيارات أو أو تغيريهارحلتهم اجلوية 
  . للمشاركنيستعالماتمكتب ا  )ز(  

    
    معلومات مفيدة عن املغرب  -الث عشرث

    اجلغرافيا    
البحـر  وعلـى    مطل على احمليط األطلـسي غربـاً         ساحليقع املغرب يف مشال أفريقيا وله         -٥٤

 كلـم حنـو الـشمال عـرب مـضيق           ١٤وال تبعد إسبانيا عنه سـوى مبـسافة         . مشاال األبيض املتوسط 
  .جنوباً وموريتانيا شرقاًه اجلزائر وحتدُّ. جبل طارق
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    املناخ    
ــة مــراكش هــي    -٥٥ ــسيفت- مــراكشجهــةعاصــمة مدين ــ-تان ــة  ْواحلَ ــصادية اجلنوبي ز االقت

  .، وهي قريبة من التالل الواقعة على سفح جبال األطلس املكسوة بالثلوجالغربية
 درجـة مئويـة     ٢٧أكتـوبر   / احلـرارة يف مـراكش يف تـشرين األول          درجات لويبلغ معدّ   -٥٦

  ). درجة فارهنايت٨١أو (
    

    اللغة    
كمـا  .  مـؤّخراً باللغـة األمازيغيـة      الدسـتور اجلديـد    وقد اعتـرف  . الرمسيةلعربية هي اللغة    ا  -٥٧

  .لفرنسية على نطاق واسعاتستعمل 
    

    الُعملة    
وسعر التحويل الثابت بالنسبة لدوالر الواليـات       . يف املغرب هي الدرهم    حدة العملة و  -٥٨

  ).رمها د١١,٣٢= أو اليورو الواحد ( درمها ٧,٨٦= املتحدة هو الدوالر الواحد 
ويف عــدة متــاجر  املتعــددة األقــسام ويف الفنــادق واملطــاعم واحملــالت التجاريــة الكــبرية   -٥٩

 American Expressو MasterCardو Visa(كـــبرية ُتقبـــل عمومـــاً بطاقـــات االئتمـــان الرئيـــسية 
وميكـن صـرف الـشيكات الـسياحية        . لـسياحية بـالعمالت الرئيـسية     اوالشيكات  ) Club Dinersو

ــصارف التجاريــة ومعظــم الفنــادق         واألوراق  ــع امل ــن كــل الُعمــالت الرئيــسية يف مجي ــة م النقدي
  .اآليل فاكما تتوفّر خدمات الصر. الصرافة ومكاتب

    
    التوقيت    

   .يف املغرب هو توقيت غرينيتشاملّتبع التوقيت   -٦٠
    

    الضرائب واإلكراميات    
ار إكراميـة قـدرها     ألوف أن يدفع الـزوّ    من امل و.  يف املائة  ٢٠تبلغ ضريبة القيمة املضافة       -٦١
  ).جباتمثال، عند تناول الو( يف املائة ١٠
    

    الكهرباء    
  ). هرتزا٥٠ً( فولتاً ٢٢٠ تبلغ قوة التيار الكهربائي يف املغرب  -٦٢
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    اخلدمات اهلاتفية واألرقام اهلاتفية املفيدة    
 الاجلـوَّ  ر بطاقـات اهلـاتف     وتتوفّ .تتوفّر اخلدمات اهلاتفية يف الفنادق واملطاعم واملقاهي        -٦٣

  :وأرقام االتصال اهلاتفي هي كما يلي. املسبقة الدفع يف الفنادق واحملال التجارية احمللية
 الرقم+  الرمز الرقمي للمدينة+ ٠: املكاملات احمللية  •   

  الرقم)+ ٥٢٤+(٠: مثال، إلجراء مكاملة يف مراكش    
  الرقم +٢١٢+٠٠: املكاملات الدولية  •  

 علـى املعلومـات املتعلقـة بالرحـاالت اجلويـة     ملنـارة الـدويل   اوميكن احلـصول مـن مطـار       -٦٤
  .http://marrakech.airport-authority.com: بالدخول إىل املوقع الشبكي

بالـدخول  للـسياحة  وميكن االستعالم عـن األنـشطة الـسياحية باملكتـب الـوطين املغـريب             -٦٥
ــشبكيموقعــهإىل  ــايل  ) www.onmt.org.ma (: ال ــوان الت ــة إىل العن : أو بإرســال رســالة إلكتروني

)tpt@onmt.org.ma.(  
    

    خدمات الربيد والفاكس واإلنترنت    
. ر اخلدمات الربيدية وخدمات الفاكس يف مكاتب الربيد ومعظم الفنـادق الرئيـسية            تتوفّ  - ٦٦

مـراكش ويف   نـت يف كما تتوفّر خدمات اإلنترنت يف معظـم الفنـادق الرئيـسية ويف مقـاهي اإلنتر         
  . ُمجمَّع النخيل”غولف باالس“فندق 

    
    أوقات الدوام    

 صباحا إىل الساعة ١٥/٨تعمل املصارف من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة من الساعة   -٦٧
٤٥/١٥.  
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    املرفق األول
        ُمجمَّع النخيل"غولف باالس"خريطة الطابق األرضي من فندق 
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    املرفق الثاين
      الفنادقاملتعلقة بترتيبات ال    

    احلجز يف الفنادق  - ألف  
ــة         -١ ــق وكالـ ــن طريـ ــادق عـ ــرفهم يف يف الفنـ ــز غـ ــام حبجـ ــشاركني القيـ ــن املـ ــى مـ    ُيرجـ

Travel Supratours     ــة األســفار الرمسيــة للــدورة ، الــيت عّينتــها احلكومــة املــضيفة لتكــون وكال
ما يلي تفاصـيل    وترد في . املتحدة ملكافحة الفساد  الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم        

  :االتصال بالوكالة
  ٢١٢ ٥٣٧ ٦٨٦٢٩٧    :اهلاتف   

      ٢١٢ ٥٣٧ ٧٧٦٥٠٩  
  ٢١٢ ٥٣٧ ٧٧٧٩١٤  :الفاكس  
  cosp4.informations@supratourstravel.com: الربيد اإللكتروين لالستعالم  
  cosp4.reservations@supratourstravel.com: الربيد اإللكتروين للحجز  
 www.cosp4-booking.com: عنوان موقع احلجز على اإلنترنت  
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    الفنادق املوصى هبائمة قا  - باء  
ــة الواحــدة         -٢ ــة الفَطــور للّيل ــة لــشخص واحــد مــع وجب ــاه ســعر الغرف ــّين اجلــدول أدن   يب

  .وصى هباالفنادق املخمتلف يف 
  سعر الغرفة لشخص واحد   

  دةللّيلة الواح) مع وجبة الفَطور(

  الفندق
  بالدراهم
  )أ(باليورو  املغربية

بدوالرات 
الواليات 
  )أ(املتحدة

        فنادق باالس
  ٩٩٥  ٧٠٠  ٧ ٩٥٠  )La Mamounia(ونية فندق املا

  ٥٨٠  ٤٠٥  ٤ ٥٨٥  )Four Seasons(فندق الفصول األربعة 
          ٥٦٠  ٣٦٠  ٤ ١٠٠  )Palais Mehdi(فندق باالس مهدي 

        الفنادق من فئة مخس جنوم
  ٢٠٠  ١٤٠  ١ ٦٠٠  )Palmeraie Golf Palace(النخيل " غولف باالس"ندق ف

  ١٧٥  ١٢٥  ١ ٣٩٥  )Hotel du Golf(فندق الغولف 
  ١٦٥  ١٢٥  ١ ٣٠٠  )Le Méridien N’Fis (ريديان نفيسامل فندق

          ١٢٠  ٨٥  ٩٥٠  )Atlas Medina& Spa(فندق أطلس املدينة وسبا 
        الفنادق من فئة أربع جنوم

  ١٠٠  ٧٠  ٧٩٠  )Albatros Garden(الباتروس غاردن ق فند
  ٨٠  ٦٥  ٧٢٠  )Atlas Asni(ندق أطلس أسين ف

  ٧٥  ٥٥  ٥٩٠  )El Andalous(فندق األندلس 
  ٧٠  ٥٠  ٥٥٠  )Imperial Plaza(فندق إميربيال بالزا 

          ٧٠  ٥٠  ٥٤٠  )Ryad Mogador Guéliz(كليز فندق رياض موغادور 
        مالفنادق من فئة ثالث جنو

  ٦٥  ٤٥  ٥١٠  )Amani(فندق أماين 
  ٦٥  ٤٥  ٥١٠  )Ibis Moussafir Palmeraie(فندق إيبيس مسافر النخيل 

  ٥٠  ٣٥  ٣٩٥  )Akabar(فندق أكابار 
  ٥٠  ٣٥  ٣٩٥  )Hotel Amine(فندق أمني 

  
───────────────── 

 .حسب سعر الصرفر باليورو وبدوالرات الواليات املتحدة ر األسعاقد تتغّي    )أ(


