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  اخللفية   -أوال  
، ٢٠٠٠ديسمرب /ل كانون األو٤ املـؤرخ  ٥٥/٦١سـلّمت اجلمعـية العامـة يف قـرارها          -١

بـأن مـن املستصـوب وضع صك قانوين دويل فّعال ملكافحة الفساد، يكون مستقال عن اتفاقية             
، وقررت  )، املرفق األول  ٥٥/٢٥القرار  (األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية               

 اجلرمية  إنشـاء جلـنة خمصصـة للـتفاوض عـلى هـذا الصـك يف فييـنا مبقر مركز األمم املتحدة ملنع                     
املسمى اآلن مكتب األمم (الدولـية الـتابع ملكتـب األمـم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية          

وجرى التفاوض على نص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     ). املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية      
 ُعقدت الفسـاد خـالل سـبع دورات للجـنة املخصصـة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد،              

واعــتمدت اجلمعــية . ٢٠٠٣أكــتوبر / تشــرين األول١ و٢٠٠٢يــناير / كــانون الــثاين٢١بــني 
 االتفاقية اليت أقرهتا اللجنة     ٢٠٠٣أكـتوبر   / تشـرين األول   ٣١ املـؤرخ    ٥٨/٤العامـة يف قـرارها      

 .املخصصة

ديســـمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٥٧/١٦٩وقبلـــت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها  -٢
 عــلى ع حكومــة املكســيك استضــافة املؤمتــر السياســي الرفــيع املســتوى للتوقــي   ، عــرض٢٠٠٢

اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد، ودعــت مجــيع الــدول إىل أن يكــون ممــثلوها يف املؤمتــر 
 .على أرفع مستوى حكومي ممكن

  
  املوعد واملكان    -ثانيا  

 اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة    سـُيعقد املؤمتـر السياسـي الرفـيع املسـتوى للتوقـيع عـلى            -٣
وســــُتعقد . ٢٠٠٣ديســــمرب / كــــانون األول١١ إىل ٩الفســــاد يف مرييــــدا باملكســــيك مــــن  

 ,Centro de Convenciones Mérida Siglo XXIمرييـدا االجـتماعات يف مركـز املؤمتـرات مبديـنة     

Calle 60 Norte No. 299–E, Ex-Cordemex, Col. Revolución C.P. 97118, Merida, Yucatan. 
  

  جلنة التنظيم الوطنية        -ثالثا  
أُنشـــئت جلـــنة تنظـــيم وطنـــية مهمـــتها مســـاعدة املشـــاركني يف اجلوانـــب التحضـــريية   -٤

 .واللوجستية للمؤمتر

 :وفيما يلي العنوان املفصل للجنة التنظيم الوطنية -٥
Comité Organizador Mexicano 
World Trade Center 
Montecito No. 38, Piso 32, Oficina 1 
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Col. Nápoles, Delg. Benito Juárez 
C.P. 03810 
Mexico D.F. 

 60-28-5488 55 (52) +: رقم اهلاتف 
 www.comormex.org/onumerida: العنوان على االنترنت 
 onumerida@comormex.org: الربيد االلكتروين 

 
ــية مكاتــب يف مركــز املؤمتــرات        -٦ ــر، ســتكون للجــنة التنظــيم الوطن ــاد املؤمت ــناء انعق وأث

Centro de Convenciones Mérida Siglo XXI. 

وقــد ترغــب الوفــود يف تعــيني منســق لكــل مــنها يكــون مســؤوالً عــن االتصــال بلجــنة  -٧
 .ملسائل اللوجستية املتصلة باملؤمترالتنظيم الوطنية بشأن ا

وسـيزوَّد منسـقو الوفـود بـرموز الدخـول املناسبة للقيام باحلجوزات الفندقية لوفودهم                -٨
 .إلكترونياً

وعــلى الوفــود الراغــبة يف تعــيني منســق هلــا أن ترســل معلومــات عــنه إىل جلــنة التنظــيم   -٩
:  عــنوان الــربيد اإللكــتروين الــتايل نوفمــرب، عــلى/ تشــرين الــثاين٢١الوطنــية، يف موعــد أقصــاه 

aahuactzin@comormex.orgباستخدام االستمارة الواردة يف املرفق األول ،. 

ويف احلــاالت الــيت ال يــتوافر فــيها بــريد إلكــتروين، جيــب إرســال املعلومــات بالفــاكس   -١٠
 .54-28-5488 (55) 52+: على الرقم التايل

  
  لوس  افتتاح املؤمتر وترتيبات اجل        -رابعا  

ديســمرب  / كــانون األول٩ســُيفتتح املؤمتــر السياســي الرفــيع املســتوى يــوم الــثالثاء،        -١١
 مبركـز املؤمتـرات   (Plenary Hall) صـباحاً، يف قاعـة اجللسـات العامـة     ٠٠/١٠، السـاعة  ٢٠٠٣

(Centro de Convenciones Mérida Siglo XXI) .   ــتواجد يف ــود ال ويــرجى مــن أعضــاء الوف
ــول ا  ــدم تفاصــيل عــن     .  صــباحا٤٥/٩ًلســاعة أماكــنهم حبل ــذي يق ــرنامج اجللســات، ال ــا ب أم

األنشــطة اليومـــية وغـــري ذلـــك مـــن املعلومـــات ذات الصـــلة، فســـيعلَن يف املؤمتـــر قـــبل انعقـــاد  
 .اجللسات

/  كــانون األول٩وستخصَّـص اجللسـة العامــة األوىل لـلمؤمتر، الــيت ُتعقـد يــوم الـثالثاء       -١٢
وللــنظر يف املســائل التنظيمــية، كاعــتماد الــنظام الداخــلي      ، حلفــل االفتــتاح  ٢٠٠٣ديســمرب 

وجــرى العــرف يف مؤمتــرات األمــم املــتحدة الــيت تستضــيفها دولــة  . وانــتخاب أعضــاء املكتــب
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ويف اجللسة العامة الثانية واجللسات . عضـو أن ُينتخـب أحـد ممثـلي تلـك الدولـة رئيساً للمؤمتر          
 .هتم أمام املؤمترالعامة التالية، سيلقي ممثلو احلكومات كلما

ويف اجللســة االفتتاحــية لــلمؤمتر ويف اجللســات الالحقــة، ستخصَّــص لوفــد كــل دولــة    -١٣
ــنان يف الصــف اخللفــي مباشــرة      ــنان عــند املنضــدة واث وســُتتاح . أربعــة مقــاعد عــلى األقــل، اث

 .للمشاركني اآلخرين يف املؤمتر أماكن جلوس خمصصة هلم حتديداً
  

   تنظيم األعمال    -خامسا   
  التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                    -ألف   

مـن املسـلّم بـه أن رؤسـاء الـدول أو احلكومات ووزراء اخلارجية خمّولون التوقيع على                   -١٤
أما أي  . اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة الفساد دومنا حاجة إىل تقدمي تفويض مطلق الصالحية              

 أن يقدم أوالً تفويضاً مطلق الصالحية صادراً عن رئيس      مسـؤول آخـر يرغب يف التوقيع فعليه       
الدولـة أو احلكومـة أو عـن وزيـر خارجـية الدولـة املعنـية، يذكر اسم املسؤول واالتفاقية املراد                     

انظــر االســتمارة (توقــيعها ويــأذن للمســؤول، حســب األصــول املرعــية، بالتوقــيع عــلى الصــك  
الـتفويض املطلـق الصالحية بالتوقيع على االتفاقية يف         وينـبغي تقـدمي     ). الـواردة يف املـرفق الـثاين      

مرييـدا إىل موظـف الشـؤون القانونـية الـذي ميـثل الوديـع لدى املؤمتر، والذي سيكون موجوداً              
 . حىت اختتام املؤمتر٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٨من 

  
  الكلمات    -باء  

 .جللسات العامة بسبع دقائقحيدَّد الوقت املخصص للكلمات اليت يلقيها املمثلون يف ا -١٥

ويـرجى مــن الوفــود الــيت تــود تعمــيم كـلماهتا عــلى مجــيع املشــاركني أن تــزود األمانــة    -١٦
ويوصى بشدة .  نسـخة منها على األقل، لكي تعممها باللغات والكميات اليت ترد هبا         ٣٠٠ بــ 

ان انعقاد املؤمتر   وستتوافر يف مك  . بـأن توفـر الوفـود كمـيات كافية منها يف مكان انعقاد املؤمتر             
 .خدمات استنساخ جتارية الستعمال الوفود

  
   قائمة املتكلمني     -جيم  

ــتحدة املعــين          -١٧ ــب األمــم امل ــة يف مكت ــة بأمســاء املتكــلمني يف اجللســة العام ــُتفتح قائم س
 ,Dimitri Vlassisمسـؤول االتصـال هـو دميـتري فالسـيس، أمـني املؤمتـر        (بـاملخدرات واجلـرمية   

Secretary of the Conference, Vienna International Centre, Room E-1221  ؛ رقـم اهلـاتف  :
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+ (43)(1) 26060-4534 or -4281   5841-26060 (1)(43) +:؛ رقـم الفـاكس or -6711  ٢٤ يف 
 من يوم   ٠٠/١٥وسُتقفل قائمة املتكلمني يف مرييدا، يف الساعة        . ٢٠٠٣نوفمرب  /تشـرين الثاين  

 .، بعد موافقة الرئيس ومكتب املؤمتر٢٠٠٣ديسمرب /ول كانون األ١٠األربعاء 
  

  األحداث اجلانبية      -سادسا  
كـيما تـتاح للوفـود فرصـة ملناقشـة املسـائل املتصلة باالتفاقية، وال سيما أنشطة املتابعة                 -١٨

، ستنظم حكومة   ٥٧/١٦٩ضـماناً لتنفـيذها الفعـال، حسـبما توخـته اجلمعية العامة يف قرارها               
اعدة مـن مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، األحداث اجلانبية          املكسـيك، مبسـ   

 Salon Mérida, Centro de Convenciones Mérida)التالـية يف قاعـة مرييــدا مبركـز املؤمتــرات    

Siglo XXI): 

دور : الـــتدابري الوقائـــية ملكافحـــة الفســـاد   : "١اجـــتماع املـــائدة املســـتديرة    )أ( 
ديسمرب، مــن الساعــة  / كانون األول  ٩، املقـرر عقـده يـوم الـثالثاء،          "لعـام القطـاعني اخلـاص وا    

 ؛٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥

دور اجملـــتمع األهـــلي ووســـائط اإلعـــالم يف  : "٢اجـــتماع املـــائدة املســـتديرة  )ب( 
ديسـمرب، من   / كـانون األول   ١٠، املقـرر عقـده يـوم األربعـاء،          "تكويـن ثقافـة مناهضـة للفسـاد       

 ؛٠٠/١٣إىل الساعة  ٠٠/١٠الساعة 

الـتدابري التشـريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة        : "٣اجـتماع املـائدة املسـتديرة        )ج( 
 ٠٠/١٥ديسمرب، من الساعة / كانون األول١٠، املقـرر عقده يوم األربعاء،      "ملكافحـة الفسـاد   

 ؛٠٠/١٨إىل الساعة 

ــتديرة   )د(  ــائدة املسـ ــتماع املـ ــاد يف : "٤اجـ ــة الفسـ ــري مكافحـ ــية  تدابـ ــنظم املالـ  الـ
 إىل ٠٠/١٠ديســمرب، مــن الســاعة  / كــانون األول١١، املقــرر عقــده يــوم اخلمــيس،  "الدولــية
 .٠٠/١٣الساعة 

ــبطة       -١٩ ــية املرت ــرنامج مــن األحــداث االجتماعــية والثقاف ــك، ســينظَّم ب وباإلضــافة إىل ذل
 .باملؤمتر

  
  املشاركة   -سابعا  

 :اليةستشارك يف املؤمتر فئات املشاركني الت -٢٠
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ممـثلون للـدول تعيـنهم حكومـاهتم رمسـياً، وتصدر وثائق تفويضهم عن رئيس                )أ( 
 الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية؛

مراقـبون تعينهم اإلدارات واملكاتب والصناديق والوكاالت املتخصصة التابعة          )ب( 
 ملنظومة األمم املتحدة؛

ئمـــة مـــن اجلمعـــية العامـــة مراقـــبون تعيـــنهم املـــنظمات الـــيت تلقـــت دعـــوة دا )ج( 
 للمشاركة يف دوراهتا وأعماهلا؛

مراقـــبون تعيـــنهم املـــنظمات احلكومـــية اإلقليمـــية وســـائر املـــنظمات الدولـــية  )د( 
 املهتمة؛

مراقــبون تعيــنهم املــنظمات غــري احلكومــية الــيت شــاركت مشــاركة نشــطة يف   )ه( 
يالء االعتبار الواجب ألحكام    اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقية ملكافحة الفساد، مع إ            

يولــيه / متــوز٢٥ املـؤرخ  ١٩٩٦/٣١الـباب الســابع مـن قــرار اجمللــس االقتصـادي واالجــتماعي    
 ، وخصوصاً ملدى صلة أنشطتها بأعمال املؤمتر؛١٩٩٦

 مراقبون من القطاع اخلاص مدعوون للمشاركة يف املؤمتر؛ )و( 

 .خرباء مدعوون إىل املؤمتر بصفتهم الشخصية )ز( 

وسـتكون اجللسـات العامـة املعقـودة أثـناء املؤمتـر مفـتوحة للعاملني يف وسائط اإلعالم                   -٢١
 .املعتمدة لدى األمم املتحدة

وستسـمح األمـم املـتحدة بـالدخول إىل مـبىن املؤمتر للمشاركني البارزين املدعوين من             -٢٢
 .حكومة املكسيك حلضور املؤمتر

  
   تسجيل املشاركني      -ثامنا  
  ائق تفويض املمثلني         وث -ألف   

متضـــمنة االســـم الكـــامل واللقـــب والعـــنوان ورقـــم (تقـــدَّم وثـــائق تفويـــض املمـــثلني  -٢٣
وأمســاء أعضــاء كــل وفــد مشــارك يف املؤمتــر إمــا إىل املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم    ) الفــاكس

ون  كــان٢(املـتحدة املعـين بــاملخدرات واجلـرمية قـبل افتــتاح املؤمتـر بأسـبوع واحــد عـلى األقـل         
ديســـمرب / كـــانون األول١١ و٨أو إىل أمـــني املؤمتـــر يف مرييـــدا بـــني ) ٢٠٠٣ديســـمرب /األول
٢٠٠٣. 



 

 8 
 

 A/CONF.205/INF.1 

 :وعنوان االتصال باملدير التنفيذي هو كما يلي -٢٤
Antonio Maria Costa 
Executive Director 
United Nations Office on Drugs and Crime 
c/o Dimitri Vlassis, 
Secretary of the Conference 
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 

   or -6711 5841-26060 (1) (43) +: رقم الفاكس 
وسـيفحص املديـر العـام ملكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا وثـائق تفويـض املمثلني ويقدم               -٢٥

 .تقريراً عن ذلك إىل املؤمتر
  

  التسجيل وشارات الدخول              -باء  
ولدواع أمنية، جيب محل   . ُيشـترط لدخـول مكـان انعقـاد املؤمتـر إبـراز شـارة الدخول               -٢٦

ولذلـك يتعني على  . شـارات الدخـول يف كـل األوقـات أثـناء الـتواجد يف مكـان انعقـاد املؤمتـر                 
مجـيع املشـاركني أن يسـجلوا أنفسـهم يف املكـان املخصـص لذلـك الكـائن عـند املدخل الغريب                     

 .(Centro de Convenciones Mérida Siglo XXI)ملركز املؤمترات 

، ٠٠/١٠، الســاعة ٢٠٠٣ ديســمرب/ كــانون األول٧وســيبدأ التســجيل يــوم األحــد   -٢٧
وسيكون مكتب التسجيل مفتوحاً    . ٠٠/٢٢وسـيظل مكتـب التسـجيل مفـتوحاً حـىت الساعة            

 اليوم   من فجر  ٠٠/١ حىت الساعة    ٠٠/١٠ديسـمرب مـن الساعة      / كـانون األول   ٨يـوم االثـنني     
ــثالثاء   ــتايل، ال ــثالثاء  ٠٠/٨ديســمرب، وســُيفتح مــن الســاعة   / كــانون األول٩ال ــوم ال  ٩ مــن ي
 .ديسمرب/ كانون األول١١ من يوم اخلميس ٠٠/١٨ديسمرب، حىت الساعة / كانون األول

ديسمرب، / كانون األول٩وتفاديـاً لطـول االنـتظار عـند التسـجيل صـباح يوم الثالثاء،              -٢٨
ــاركو ــة التســـجيل املســـبق يومـــي   ُينصـــح املشـ ــتفادة مـــن فرصـ ــانون ٨ و٧ن بشـــدة باالسـ  كـ

 .٢٠٠٣ديسمرب /األول
  

  اللغات الرمسية والوثائق       -تاسعا  
 والروسية والصينية والعربية ةاللغـات الرمسـية السـت لـلمؤمتر هـي اإلسـبانية واإلنكليزي             -٢٩

 املؤمتـر العامة ستترَجم  والكـلمات الـيت ُتلقـى بـإحدى لغـات املؤمتـر أثـناء جلسـات            . والفرنسـية 
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وجيـوز ألي ممـثل أن يتحدث بلغة غري لغات املؤمتر إذا أبلغ      . شـفوياً إىل لغـات املؤمتـر األخـرى        
وستكون . األمانـة بذلـك مسـبقاً ووفـر الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى لغات املؤمتر الرمسية               

 .وثائق املؤمتر الرمسية متاحة بلغاته الست

ألحداث اجلانبية اليت سُتعقد مبوازاة املؤمتر، سُتتاح الترمجة الشفوية من          وفـيما يـتعلق با     -٣٠
 .اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية وإليها

وســيكون مكتــب توزيــع الوثــائق الرئيســي موجــوداً جبــوار قاعــة اجللســات العامــة           -٣١
(Plenary Hall) .    ع وستخصَّــص لكــل وفــد كــوة يف مكتــب توزيــع الوثــائق توضــع فــيها مجــي

 .الوثائق
  

  املعلومات ووسائط اإلعالم       -عاشرا  
وسُتعرض الوثائق . سوف ُيستحدث موقع شبكي خاص من أجل توفري معلومات عامة عن املؤمتر -٣٢

 .www.unodc.org/unodc/en/convention_corruption_merida.html: اخلاصة باملؤمتر على املوقع الشبكي التايل

ر جلسات إعالمية يومية يتحدث فيها الناطق باسم املدير التنفيذي   وسـتنظَّم أثناء املؤمت    -٣٣
وميكن ملمثلي وسائط اإلعالم الذين يودون  . ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية          

 :تغطية املؤمتر أن يطلبوا معلومات إضافية من أحد املصادر التالية
Kemal Kurspahic, 
Spokesman for the Executive Director 
United Nations Office on Drugs and Crime 
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 

 5629-26060 (1) (43) +: رقم اهلاتف 
 or -5850 5931-26060 (1) (43) +: رقم الفاكس 
 kemal.kurspahic@unodc.org: الربيد االلكتروين 
 أو 

Juan Miguel Diez 
 27-97-63-52 (55)(52) +: رقم اهلاتف 
 jmdiez@un.org.mx: الربيد االلكتروين 
 أو 

Timothy Wall 
Department of Public Information 
United Nations 
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New York, N.Y. 10017 
United States of America 

 5851 963 (212) (1) +: رقم اهلاتف 
 1186 963 (212) (1) +: رقم الفاكس 
   wallt@un.org: الربيد االلكتروين 

 :وسيقام يف مكان انعقاد املؤمتر مركز دويل للصحافة توفَّر له التسهيالت التالية -٣٤

 غرفة للصحافة؛ )أ(  
 أماكن عمل جمهزة حبواسيب؛ )ب(  
 تصال اهلاتفي؛تسهيالت لربط احلواسيب احملمولة باال )ج(  
 تسهيالت لربط احلواسيب احملمولة باالتصال الشبكي؛ )د(  
 طابعات؛ )ه(  
 أجهزة فاكس؛ )و(  
 خدمات استنساخ؛ )ز(  
 تلفزيون حملي لتغطية أحداث املؤمتر؛ )ح(  
 غرف جللسات اإلحاطة اإلعالمية؛ )ط(  
 أماكن عمل خاصة؛ )ي(  
 موزع لإلشارات الالسلكية؛ )ك(  
 .أماكن للوحدات املتنقلة ومعدات البث )ل(  

وينـبغي توجـيه أي استفســارات أخـرى بشـأن تســهيالت الصـحافة ووسـائط اإلعــالم        -٣٥
 :األخرى إىل

Alejandro Rodríguez Barrera, 
Gerente de Logística de Prensa 
Comité Organizador Mexicano 

 ext. 2505 60-28-88-54 (55)(52) +: رقم اهلاتف 
 55-28-88-54 (55)(52) +: رقم الفاكس 
   arodriguez@comormex.org: الربيد االلكتروين 

 :وينبغي لإلعالميني الراغبني يف تغطية أحداث املؤمتر أن يقدموا طلبات اعتمادهم إىل -٣٦
Abdellatif Kabbaj, 
Chief of Media Accreditation 
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Department of Public Information 
United Nations 
New York, N.Y. 10017 
United States of America 

 6934 963 (212)(1) +: رقم اهلاتف 
 4642 963 (212)(1) +: رقم الفاكس 
   kabbaja@un.org: الربيد االلكتروين 

وبغــية حجــز غــرف الفــنادق، ينــبغي لإلعالمــيني أن ميــألوا اســتمارة احلجــز املــتاحة عــلى    -٣٧
 www.comormex.org/onumerida/prensahospedaje. cfm:تنظــيم الوطنــية املوقــع الشــبكي للجــنة ال  

وتتـيح االستمارة لإلعالميني حجز الغرف       . RL7H42UMPW:  رمـز الدخـول الـتايل      باسـتخدام 
واملهلــة القصــوى إلرســال   . لــيت يفضــلوهنا  الــيت يــريدوهنا، عــددا ونوعــاً، ويف فــئة الفــنادق ا     

/  تشرين الثاين  ٢٢االسـتمارة إىل جلـنة التنظـيم الوطنـية لتمكينها من ضمان مكان لإلقامة هي                
 .٢٠٠٣نوفمرب 

 مكتـب  (Centro de Convenciones Mérida Siglo XXI)وسـيتوافر يف مركـز املؤمتـرات     -٣٨
 .العتماد العاملني يف وسائط اإلعالم

  
   مستلزمات تأشرية الدخول       -شر  حادي ع 

عـلى مجـيع أعضـاء الوفود واملشاركني يف املؤمتر السياسي الرفيع املستوى للتوقيع على              -٣٩
اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة الفساد أن تكون لديهم جوازات سفر صاحلة وتأشرية الدخول            

شاركني إىل ختم تأشرية  وال حيتاج أعضاء الوفود وامل    . املطلوبـة مـن أجـل إقامتهم يف املكسيك        
 .الدخول يف جوازات سفرهم

وعـلى مجـيع أعضـاء الوفـود واملشـاركني أن يسـتكملوا اإلجـراءات الالزمة قبل املؤمتر                -٤٠
ويقـدم املوقع الشبكي للجنة     . بفـترة مناسـبة لـدى البعـثات الدبلوماسـية والقنصـلية للمكسـيك             

 .التنظيم الوطنية قائمة دليلية هبذه البعثات

والبعـثات الدبلوماسـية والقنصلية للمكسيك خمولة إصدار الوثائق لرعايا خمتلف الدول      -٤١
 :وفقاً للشروط التالية

ينــبغي تقــدمي طلــبات تأشــرية الدخــول مشــفوعة بنســخة مــن الدعــوة الرمســية    )أ( 
م املوجهـة مـن األمـني العـام لألمـم املتحدة، أو من الرسالة املوجهة من احلكومة املعنية إىل األم             

املــتحدة لتأكــيد مشــاركة الوفــد، أو مــن الرســالة املوجهــة إىل حكومــة املكســيك الستصــدار     
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الوثـائق املطلوبـة ألعضـاء وفد البلد مقدم الطلب؛ وجيب أن تبني الرسالة األخرية أمساء أعضاء                 
 .وفد البلد املعين الذين سيحضرون املؤمتر ونوع جواز سفر كل منهم

الزوار " ملشاركون يف املؤمتر تأشرية دخول خاصة بـ سـُيمنح أعضـاء الوفـود وا       )ب( 
وستكون . أو أفراد أسرهم املعالني مالياً  /تشـمل أزواج أو زوجـات أعضـاء الوفود و         " الـبارزين 

 يوماً، وهي تأذن بالدخول واخلروج مرات     ٢٠وثـائق التأشـرية، اليت ستقدَّم جماناً، صاحلة ملدة          
 .عدة أثناء تلك املدة

 الـيت لـيس للمكسـيك فيها بعثة دبلوماسية أو قنصلية، ميكن تقدمي طلبات           ويف الـبلدان   -٤٢
التأشـرية عـن طـريق بعثة البلد املعين لدى األمم املتحدة، مث إحالتها إىل أصحاب الطلبات على               

 .حنو يغنيهم عن احلضور شخصياً

ى أمانة ولذلـك، عـلى البعـثة الدبلوماسـية أو القنصـلية األجنبـية املقدمـة للطلـب أو عـل             -٤٣
ــنوع املناســب، تــبني أمســاء أعضــاء الوفــد املعــين       األمــم املــتحدة أن تقــدم مســبقاً رســالة مــن ال
وجنسـيتهم وأرقـام جــوازات سـفرهم العاديـة، مبــن يف ذلـك األزواج أو الـزوجات أو املعــالون       

 .الذين يرافقون أعضاء الوفود
  

   التسهيالت اجلمركية       -ثاين عشر  
مجـيع التســهيالت الالزمـة للســماح للمشـاركني املعــتمدين    سـتوفر حكومـة املكســيك    -٤٤

وموظفــي األمــم املــتحدة ووكاالهتــا املتخصصــة وممثــلي وســائط اإلعــالم باســترياد مجــيع املــواد  
 .والسلع واملعدات التقنية وغريها من اللوازم معفيةً من الرسوم اجلمركية خالل فترة حمددة

  
   ترتيبات االستقبال     -ثالث عشر  

ن جلنة التنظيم الوطنية، من خالل مكتب تنسيق املراسم والشخصيات البارزة،           سـتكو  -٤٥
 .مسؤولة عن استقبال رؤساء وفود الدول األعضاء يف مطار مرييدا

ويف هذا الصدد، . وسـتتاح خدمـة مكوكـية لـنقل رؤسـاء الوفـود بـني املطار وفنادقهم            -٤٦
ــية مبعلومــات    .  عــن مواعــيد وصــوهلا ومغادرهتــا يــرجى مــن الوفــود تــزويد جلــنة التنظــيم الوطن

 :وُيستحسن إرسال هذه املعلومات يف أقرب موعد ممكن إىل العنوان التايل
Lorenzo Vignal, 
Coordinador de Protocolo y Dignatarios 
Comité Organizador Mexicano 
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 58-28-88-54 (55) (52)+: رقم الفاكس يف مكسيكو سييت 
   lvignal@comormex.org:  االلكتروينالربيد 

كمــا جيــب إرســال طلــبات الدخــول إىل حــرم املطــار واســتعمال مــرافقه مــن جانــب      -٤٧
جمموعـات الترحيـب الـتابعة للـدول املشـاركة لكـي تسـتقبل رؤساء الوفود يف مطار مرييدا إىل               

ــار ل    Vignalالســيد  وال جيــوز جملموعــات  . تســهيل دخوهلــا ، الــذي سينســق مــع ســلطات املط
 .الترحيب أن تضم أكثر من ثالثة أشخاص

وينـبغي تقدمي طلبات توفري التسهيالت واجملامالت لرؤساء الوفود أو للوزراء الذين ال              -٤٨
يرأسـون الوفـود، املــارين عـن طــريق مطـار مكسـيكو ســييت الـدويل، يف شــكل مذكـرة شــفوية        

 .ة اخلارجيةموجهة إىل قسم املراسم يف وزار

وفـيما خيـص أي رئيس وفد ينوي السفر إىل مرييدا بطائرة خاصة، ينبغي إبالغ تاريخ      -٤٩
وموعـد وصـول الطائـرة إىل مكتـب تنسـيق املراسم والشخصيات البارزة، بصورة مستقلة عن                 
اإلجــراءات والتراخــيص املناســبة الــيت جيــب اســتكماهلا واحلصــول علــيها عــن طــريق القــنوات    

 .ة من قسم املراسم يف وزارة اخلارجيةالدبلوماسي
  
   احلجز يف الفنادق    -رابع عشر   

ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨قامـت جلـنة التنظـيم الوطنـية حبجز مجاعي للفترة من       -٥٠
واحلجز .  لعـدد مـن غـرف الفـنادق يكفـي إليـواء املشـاركني يف املؤمتـر بأسعار خمفضة                    ٢٠٠٣

وبعــد انقضــاء هــذا الــتاريخ، ميكــن حجــز  . نوفمــرب/ين تشــرين الــثا٢٢اجلمــاعي مكفــول حــىت 
 .الغرف رهناً بتوافرها

ولذلك . وال ينـبغي أن ُيطلـب احلجـز يف الفـنادق إال مـن مكتب منسق جلنة التنظيم الوطنية        -٥١
وينــبغي إرســال  ). املــرفق الثالــث (يــرجى مــن املشــاركني مــلء اســتمارة احلجــز الفــندقي املــرفقة        

 ،60-28-5488 (55)(52)+:رقم اهلاتف(ىل مكتب منسق جلنة التنظيم الوطنية االسـتمارات بعـد ملئها إ  
الـــرجاء (؛ رقـــم الفـــاكس reservasonu@comormex.org: ؛ الـــربيد اإللكـــتروين2200التوصـــيلة 

 .71-28-5488 (55)(52) +)): استثنائيةعدم استعماله إال يف حاالت 

د جلنة التنظيم الوطنية منسقي الوفود   وفـيما خيـص احلجـز يف الفـنادق إلكترونياً، ستزو           -٥٢
وباســتخدام هــذه  . برمــز لكــل وفــد وعــنوان املوقــع الشــبكي الــذي يتضــمن اســتمارة احلجــز    

االســتمارة، يســتطيع كــل وفــد أن حيجــز الغــرف الــيت يــريدها، عــدداً ونوعــاً، يف فــئة الفــنادق   
 .املختارة، وأن حييل الطلب إىل جلنة التنظيم الوطنية
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نة التنظـيم الوطنية طلبات الوفود وتوزع غرف الفنادق آخذة يف اعتبارها   وسـتعاجل جلـ    -٥٣
وستجهز . التفضـيالت املعـرب عـنها يف استمارة احلجز املرسلة بالفاكس أو بالربيد االلكتروين    

 ســاعة مــن تســلمها، وسترســل رمــزاً  ٧٢جلــنة التنظــيم الوطنــية مجــيع احلجــوزات يف غضــون   
 .تفاصيل الشروط وطريقة دفع الوديعةللحجز ضمن تلك املدة مشفوعاً ب

وإذا أراد أحـد الوفـود تغـيري احلجـز أو إلغـاءه وجب عليه أن يبلّغ جلنة التنظيم الوطنية         -٥٤
ــز الوفــد          ــتمارة احلجــز، وأن ُيدخــل رم ــع الشــبكي املتضــمن الس ــتح املوق ــاكس أو أن يف بالف

 .وقد تفرض غرامة على إلغاء احلجز. ويضيف ما يريده من تغيريات

وجيـوز تغـيري أمسـاء األشـخاص الـذي ُحجـزت الغـرف هلـم قبل تاريخ الوصول بسبعة                     -٥٥
 .أيام على األقل، شريطة عدم تغيري تواريخ احلجز األصلية

 @reservasonu)كمـا ميكـن للوفود أن تستعمل عنوان الربيد اإللكتروين اآلنف الذكر              -٥٦
comormex.org)الفنادق لتوجيه أي استفسارات بشأن اإلقامة يف . 

  
    اخلدمات  -خامس عشر   

  مركز املؤمترات     -ألف   
 الكـائن يف مشـال مرييـدا مسـاحة تـتجاوز      Mérida Siglo XXIيشـغل مركـز املؤمتـرات     -٥٧
 . متر مربع يف مبىن واحد٢٠ ٠٠٠

ــذا          -٥٨ ــة هل ــية الالزم ــرافق الكهربائ ــائل االتصــال وامل ــيع وس ــز جبم ــرات جمه ــز املؤمت ومرك
للمشــاركني أثـناء انعقـاد املؤمتـر كــامل املـرافق واخلدمـات الالزمـة هلــم،       كمـا سـتتاح   . احلـدث 

وهــي تشــمل كافيــتريا وقســم خدمــات طبــية ومكتــب لصــرف العملــة وموزعــات آلــية للــنقد   
 .وخدمات سعاة الربيد ووكالة سفر ومكاتب معلومات عامة وخدمات استنساخ جتارية

  
  النقل   -باء  

أثناء انعقاد املؤمتر خدمة حافالت مكوكية خاصة باجملان        سـتوفر جلـنة التنظـيم الوطنية         -٥٩
وسـتعمل احلافالت املكوكية بني املطار والفنادق الرمسية وبني الفنادق   . للمشـاركني املعـتمدين   

 .الرمسية ومركز مرييدا للمؤمترات

ديسمرب بني الساعة  / كانون األول  ١٢ إىل   ٨وسـتعمل خدمـة الـنقل اجملانـية يومـياً من             -٦٠
 . بربنامج زمين متواتر يفي باحتياجات املشاركني٠٠/٢٠ والساعة ٠٠/٧
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ــت         -٦١ ــية يف الوق ــة احلــافالت املكوك ــيد خدم ــتتاح التفاصــيل اخلاصــة بطــرق ومواع وس
 .املناسب

  
  األمن   -جيم   

سـتوفر السـلطات املكسـيكية أثـناء املؤمتـر قـوات الشرطة لتوفري احلماية واألمن خارج          -٦٢
وســتكون دائــرة . ، مبــا يف ذلــك املطــار والفــنادق واألحــداث االجتماعــية مكــان انعقــاد املؤمتــر

وينبغي توجيه . األمـم املـتحدة لألمـن والسـالمة مسـؤولة عـن األمـن داخل مكان انعقاد املؤمتر            
أي طلـبات حمـددة بشـأن الترتيـبات األمنية يف مكان انعقاد املؤمتر وما يتصل بذلك من شؤون                   

دة لألمـن والسـالمة، مكتـب األمـم املـتحدة بفييـنا، عـلى العــنوان        إىل رئـيس دائـرة األمـم املـتح    
 :التايل

Chief, United Nations Security and Safety Service 
United Nations Office at Vienna 
P.O. Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 

 3901-26060 (1)(43)+: رقم اهلاتف 
    5834-26060 (1)(43)+: رقم الفاكس 

  املرافق الطبية      -ل دا 
سـتوفر حكومـة املكسيك مرافق طبية لإلسعافات األولية وحاالت الطوارئ يف مركز               -٦٣

 .Mérida Siglo XXIاملؤمترات 
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Annex I 
 
 

  Form for notification of a delegation coordinator 
 
 
 

 

 

 

Delegation coordinator 
 The following information should be sent by 21 November 2003 by e-mail 
(aahuactzin@comormex.org.mex) or, in exceptional circumstances, by facsimile 
(+ (52) (55) 5488-28-54): 
 
1. State:__________________________________ 
 
2. Delegation coordinator: 
 Name: _______________________________ Title: _________________ 
 Telephone: ____________________________ Facsimile: ____________ 
 E-mail: _______________________ Signature: _____________________ 
 
3. Members of the delegation: 
 Name: _______________________________ Title: _________________ 
 Name: _______________________________ Title: _________________ 
 Name: _______________________________ Title: _________________ 
 
4. Observers: 
 Name: _______________________________ Title: _________________ 
 Name: _______________________________ Title: _________________ 
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Annex II 
 
 

  Model of full powers (to be signed by the head of State or 
Government or the minister for foreign affairs)  
 
 

  Full powers 
 
 

  I, [name and title of the minister for foreign affairs, head of Government or head 
of State], 

  HEREBY AUTHORIZE, [name and title], to [signa/ratify/denounce/effect the 
following declaration in respect of] the [title and date of treaty, convention, agreement, 
etc.] on behalf of the Government of [name of State]. 

Done at [place] on [date]. 

[Signature] 

                                                           

 a Subject to the provisions of the instrument concerned, one of the following alternatives is to be 

chosen: [subject to ratification] or [without reservation as to ratification]. Reservations made upon 

signature must be authorized by the full powers granted to the signatory. 
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Annex III 
  Hotel reservation form 

 

Participant 

Surname First name Title 

Street Zip code City Country 

Institution 

Phone E-mail Facsimile (to be used only in 
exceptional circumstances, please) 

Accompanying persons 

Name Relation Name  Relation 

Please reserve a hotel room for the above ________ persons: 

Date of arrival: _____________________ Time of arrival: ________________   Flight number: __________________ 

Date of departure: ___________________   Time of departure: ______________   Flight number: __________________ 

Commercial flight   □    Private flight   □ 

Please mark the price range of your choice. Please note that these prices are subject to change for reservations received after 22 
November 2003. (Prices are in United States dollars, per room per night, including taxes, gratuities for porters and room staff and 
breakfast.) 

Hotel 
Special 

category 
Gran Turismo and 5-star 

superior 
5-star and 4-star 

superior 
4-star and 3-star 

superior 
3-star 

Single - 144 138 96 63 
Double - 159 153 107 74 
Suite 275 - - - - 

 Other requests _____________________________________________________

 Signature _______________________________________ 
 

Notes: 

1. Hotel reservations should be requested only from the Office of the Coordinator of the National 
Organizing Committee. Please send this form, with all the details requested, by 22 November 2003, by 
e-mail: reservasonu@comormex.org or, in exceptional circumstances, by facsimile + (52)(55) 5488-28-
71. 

2. The Office of the Coordinator of the National Organizing Committee will inform you of the 
name and address of the hotel booked for you. (Confirmation will be sent by e-mail; facsimile will be 
used only in exceptional circumstances.) At that time, in accordance with the payment instructions 
indicated, advance payment of an amount equivalent to one night’s stay will be required. Please note 
that cancellation penalties may apply. Participants must settle their final bill before leaving the hotel. 


