
CAC/COSP/2008/INF/1  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
6 December 2007 
Arabic 
Original: English 

 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 

 
020108    V.07-88843 (A) 
*0788843* 

 *لثانيةالدورة ا
 -يناير / كانون الثاين٢٨نوسا دوا، إندونيسيا، 

     ٢٠٠٨فرباير / شباط١  
 معلومات للمشاركني 

 
  كانامل تاريخ و   ال -أوال  

مكـان انعقـاد الـدورة الثانـية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية             " املعـنون    ١/١يف املقـّرر     -١
متر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        ، قـّرر مؤ   "األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد       

 .الفساد قبول عرض حكومة إندونيسيا باستضافة الدورة الثانية للمؤمتر

الـدورة الثانـية لـلمؤمتر يف مركز بايل الدويل للمؤمترات    عقد ُتسـ عمـال بذلـك القـرار،       و -٢
وحيتوي . ٢٠٠٨فرباير / شباط١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٨الواقـع يف نوسـا دوا يف الفـترة من           

 .األول على خريطة للمركزاملرفق 
  

  املنظِّمة  اللجنة الوطنية     -انيا ث 
السـيد إدي بـراتومو، املدير العام   برئاسـة  مـنظِّمة  نـت احلكومـة املضـيفة جلـنة وطنـية       عّي -٣

 :منمؤلفة  للشؤون القانونية واملعاهدات الدولية بوزارة اخلارجية،

ن إيـزهار جـيين، املديـر العـام إلدارة الشـؤون املتعددة األطراف،             السـيد ريـزال    )أ( 
 بوزارة اخلارجية؛

                                                                 
 نسخهم     بإحضارالتكّرم  ندوبني امليرجى من لذلك  و. سوف ُتطبع كميات حمدودة من وثائق الدورة     التوفري،  لدواعي  * 

 . الدورة من الوثائق إىل
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ــام املعــين باجلــرائم اخلاصــة،        )ب(  الســيد كــيماس حيــىي رمحــان، نائــب النائــب الع
 مكتب النائب العام؛

الســيد عــبد اجملــيد ماســرو، املديــر العــام إلدارة القوانــني واللوائــح التنظيمــية،     )ج( 
 ون القانونية وحقوق اإلنسان؛بوزارة الشؤ

بامـبانغ هيندارسـو دانـوري، رئيس البحوث اجلنائية، بالشرطة الوطنية           السـيد    )د( 
 اإلندونيسية؛

/ رومــلي أمتاســامسيتا، مستشــار وزيــر الدولــة لتخطــيط التنمــية الوطنــية الســيد  )ـه( 
 جملس ختطيط التنمية الوطنية؛

 نة القضاء على الفساد؛والويو، نائب شؤون الوقاية، جلالسيد  )و( 

السـيد غونادي، نائب رئيس املركز اإلندونيسي لإلبالغ عن املعامالت املالية            )ز( 
 .وحتليلها

ــتوىل  -٤ ــاهدات        وي ــية واملع ــة للشــؤون القانون ــرية العام ــني املدي ــرانا، أم ــا وي الســيد موالي
ه خــالل أوقــات وميكــن االتصــال بــ.  لــلمؤمترمهمــة تنســيق مجــيع اجلوانــب التنظيمــية الدولــية، 
يوم  إىل   ثننيااليوم  ، من   ) بالتوقيـت احملـلي     بعـد الظهـر    رابعةصـباحا إىل الـ    التاسـعة   مـن   (الـدوام   
 :وفيما يلي التفاصيل املتعلقة باالتصال به. اجلمعة

  Mr. Mulya Wirana, 
  Secretary for the Directorate-General of Legal Affairs and International Treaties 
  Department of Foreign Affairs 
  Jl. Taman Pejambon No. 6 
  Central Jakarta 10110 
  Indonesia 

 )4334 386 (21-62 +  :اهلاتف  
 )3971 386 (21-62 +:  الفاكس  
    noc.uncac@deplu.go.id  :الربيد اإللكتروين  

  فتتاح وترتيبات اجللوس     مراسم اال -ا ثالث 
 كانون  ٢٨االثنني  يوم  يف السـاعة العاشـرة من صباح        الفتـتاح الـرمسي     اسـتبدأ مراسـم      -٥

ــثاين ــناير /ال ــية     ٢٠٠٨ي ــلمؤمترات الدول ــايل ل ــداه يف مركــز ب ــا إن ــة نوس ــن  .  يف قاع ــرجى م وي
 . صباحا٤٥/٩ املندوبني أن يكونوا يف مقاعدهم قبل الساعة
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: النحو التايل على أربعة مقاعدأثناء مراسم االفتتاح ص لكـل وفـد حكومـي     صّـ تخسو -٦
ــة ومقعــدان عــندمقعــدان دة األمســاء جللــوس تاح أمــاكن حمــّدوســُت.  يف الصــف اخللفــي الطاول

 .املشاركني اآلخرين يف املؤمتر

ــن   -٧ ــرجى م ــنقالة أو وضــعها يف الوضــع     ضــرورة املشــاركني وي ــم ال ــال هواتفه إقف
 .داوالتمجيع املطوال  ”silent“الصامت 

  
   وتنظيم األعمال املقترح   جدول األعمال املؤقت     -ا رابع  

عـلى جـدول األعمـال املؤقـت املشـروح وتنظيم            CAC/COSP/2008/1حتـتوي الوثـيقة      -٨
الشبكي وقع  املجبميع لغات األمم املتحدة الرمسية على       وهي منشورة   .  للدورة األعمـال املقترح  

 /http://www.unodc.org/unodc/en/treaties): األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ملكتـب  

CAC/CAC-COSP-session2.html). 

وإىل  ثانيةاملؤمتر يف دورته ال   سينظر فيها   طبـيعة احلامسـة للمسـائل الـيت         إىل ال ونظـرا    -٩
ــثَّل  ل إىل قــرارات هامــة،التوّصــضــرورة  احلكومــات عــلى أعــلى   مــن احملــبذ بشــدة أن ُتَم

 .مستوى سياسي ممكن

 :التالية اجلانبية الثمانية املنتدياتاملؤمتر أثناء  نظّموست -١٠

 ؛فنانون من أجل النـزاهة: املنتدى املفتوح )أ( 

 ؛مائدة وزارية مستديرة بشأن مسألة استرداد املوجودات )ب( 

 ؛)جلسة مغلقة(مائدة مستديرة بشأن مسألة الفساد والتنمية  )ج( 

 منتدى الربملانيني؛ )د( 

قـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      اتفا: ائـتالف مؤسسـات األعمـال الـتجارية        )هـ( 
 كقوة جديدة للسوق؛

منـتدى الـتحاور بـني الـنظراء اإلعالمـيني حـول مسـألة الـنـزاهة يف تغطية أنباء                   )و( 
 الفساد؛

 منتدى اجملتمع املدين؛ )ز( 

االحــتفال بصــدور تقريــر للتنمــية البشــرية اإلقليمــية عــن بــرنامج األمــم املــتحدة  )ح( 
 .اإلمنائي
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   والتكاليف  املشاركة  -خامسا 
  الداخـــلي ملؤمتـــر الـــدول األطـــراف يف اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة للـــنظاموفقـــا  -١١

 :املؤمتر وقائع حضورملن يلي جيوز  )١(،الفساد

 ؛االتفاقيةالدول األطراف يف  )أ( 

 عت على االتفاقية؛منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقّوالدول  )ب( 

ع على  مـنظمات الـتكامل االقتصـادي اإلقليمـية األخـرى الـيت مل توقّـ              ودول  الـ  )ج( 
 االتفاقية؛

ت مـــن اجلمعـــية العامـــة دعـــوة دائمـــة ممــثلو الكـــيانات واملـــنظمات الـــيت تلقّـــ  )د( 
لالشـتراك بصـفة مراقـب يف دورات وأعمـال مجـيـع املؤمتـرات الدولـية املعقـودة حتـت رعايتها،                 

الوكاالت املتخصصة والصناديق، فضال عن ممثلي اللجان الفنية        وممـثلو هيـئات األمـم املتحدة و       
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛التابعة 

 ممثلو أية منظمات حكومية دولية أخرى ذات صلة؛ )ـه( 

اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس      ذات الصلة   املـنظمات غـري احلكومـية        )و( 
 االقتصادي واالجتماعي؛

 . احلكومية األخرى ذات الصلةاملنظمات غري )ز( 

ــتتحّم -١٢ ــية   ول احلكومـــات وسـ ــية واملـــنظمات غـــري احلكومـ ــية الدولـ املـــنظمات احلكومـ
 . مندوبيهاتكاليف مشاركةاملشاركة 

  
  التسجيل   -ادسسا 

 : على العنوان التايليف أقرب وقت ممكنأمساء املندوبني إىل أمانة املؤمتر ينبغي إرسال  -١٣
 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 

                                                                 
:لالطالع على النص الكامل للنظام الداخلي، انظر 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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 4281 26060 (1-43+)  :اهلاتف  
 5841/74281 26060 (1-43+) :الفاكس  
  uncac.cop@unodc.org : الربيد اإللكتروين  

وعـلى احلكومات اليت توّد االستفادة من تسهيالت التسجيل املسبق إلكترونيا أن       -١٤
حتـرص على تضمني أوراق تكوين وفدها عند تقدميها بيانا بعناوين الربيد اإللكتروين لكل              

بريدية وسيكفل تقدمي عناوين الربيد اإللكتروين أن يتلقى كل ممثل رسالة           . ممثل من ممثليها  
كمـا ستتضـمن الـردود الـربيدية اإللكترونية وصلة متكن           . إلكترونـية آلـية تؤكـد تسـجيله       

وُيرجى مالحظة أنه بدون الوفاء هبذين املطلبني       . املشـارك مـن حتمـيل صورته الفوتوغرافية       
ال ميكـن طـبع الشارات   ) تقـدمي عـنوان الـربيد اإللكـتروين وحتمـيل الصـورة الفوتوغرافـية        (

وعلى املمثلني الذين ال يتّمون     . تها للـتوزيع يف مركـز بايل الدويل للمؤمترات        مسـبقا وإتاحـ   
إجــراءات التســجيل املســبق أن يتــبعوا اإلجــراءات العاديــة اللــتقاط الصــور الفوتوغرافــية   

 .واستصدار الشارات لدى الوصول إىل مركز بايل الدويل للمؤمترات

أنفسهم يف املكان املخصص للتسجيل     وينـبغي جلمـيع املشـاركني اآلخرين أن يسجلوا           -١٥
 .يف مركز املؤمترات الواقع يف البهو يف الطابق األرضي للمركز

إبراز يف دورة املؤمتر    ، يتعني على مجيع املشاركني       املشّددة الترتيـبات األمنـية   ويف إطـار     -١٦
 فرهمجوازات س مندوبني، إضافة إىل    ف هبم بصفتهم    الدعـوات أو اخلطابـات الرمسـية الـيت تعرّ         

املدخل قبل االنتقال إىل مكان التسجيل يف       أو أيـة وثـائق هويـة حتمـل صـورا فوتوغرافـية، عند               
. الدورة حلضور األمنية   تصارحيهمالتسجيل واحلصول على    بلقـيام    املؤمتـرات مـن أجـل ا       مركـز 

ــات    محــل وجيــب  ــية يف مجــيع األوق ــدورة  التصــاريح بصــورة مرئ ــناء ال . يف مركــز املؤمتــرات أث
 .عند مدخل مركز املؤمتراتفتيش مجيع األشخاص وحقائبهم وسيجري ت

وســيكون مكتــب ، ٢٠٠٨يــناير / كــانون الــثاين٢٦يــوم الســبت، وســيبدأ التســجيل  -١٧
 ٢٧ و٢٦ وحــىت الســاعة الثامــنة مســاء يومــي    صــباحا الثامــنةالســاعةالتســجيل مفــتوحا مــن  

من  ٢٠٠٨يناير /الثاين كانون ٢٨وسـيظل املكتـب مفـتوحا يوم       . ٢٠٠٨يـناير   /كـانون الـثاين   
مـن املـتوقع وجود عدد كبري من        ومبـا أن    . السـاعة السـابعة مسـاء     حـىت   السـاعة الثامـنة صـباحا       

 التســجيل يف الــدورة املــبادرة إىل افتــتاح  قــبل الذيــن يصــلونرجى مــن املــندوبنياملشــاركني، ُيــ
 .قرب وقت ممكنأ
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  والوزراءالدول أو احلكومات تسجيل رؤساء   
أو غريهـم مــن املـندوبني مــن الشخصــيات   أمســاء الــوزراء بذ بشـدة أن تقــّدم الوفـود   مـن احملــ  -١٨

لتعجـيل بـإعداد شـارات الدخــول    بغــية امسـبقا إىل األمانـة   املسـاوية هلـم يف املكانـة أو األرفــع مكانـة     
الشارات جاهزة تلك وستكون . التقليل إىل أقصى حد من أي إزعاج   واخلاصـة بكـبار الشخصـيات       

ولالستفسار عن  . عند الوصول املؤمترات  مكتـب تسـجيل كـبار الشخصيات يف مركز           يفلالسـتالم   
 فريدريش غريسلر   باملالزمعن طريق الربيد اإللكتروين     شـارات كـبار الشخصـيات، يـرجى االتصال          

(friedrich.grieszler@unvienna.org)دائرة األمم املتحدة لشؤون األمن والسالمة ،. 
  

  المينيالصحفيني واإلعتسجيل   
التسـجيل يف مكتـب تسجيل الصحفيني يف     باإلعـالم القـيام     وسـائط   يـتعني عـلى ممثـلي        -١٩

 . املؤمتراتلتسجيل يف مركزاملكان املخّصص ل
  

   واملشاركنيمرافقي املندوبنيتسجيل   
إىل ينـبغي تقـدمي أمسـاء مجـيع األشـخاص املـرافقني للمندوبني أو غريهم من املشاركني                   -٢٠

 ســمح هلــمتهلــؤالء األشــخاص   خاصــةوســيتم إصــدار شــارات.  أقــرب وقــت ممكــناألمانــة يف
 .ملؤمترات االدخول إىل مركزب

  
  وثائق  ال  لغات و ال -سابعا 

 :لألمم املتحدة السـت   اللغـات الرمسـية     اللغـات الرمسـية الـيت سُتسـتخدم يف املؤمتـر هـي               -٢١
ــية والفرنســ     ــية والصــينية والعرب ــيزية والروس ــبانية واإلنكل ــترجم شــفويا أي   . يةاإلس وســوف ت

 إىل اللغات الرمسية اخلمس     خالل اجللسات العامة  املؤمتر الرمسية   لغات  مـن   لقـى بـأي     ُتكـلمات   
 .لغات الرمسية الستالرمسية جبميع ال وثائق املؤمتر تاحوست. األخرى

كز املؤمتر يف مر  يف قاعات   بـه إمكانيات االستماع إىل الترمجة الشفوية        د كـل مقعـد      وسـيزوّ  -٢٢
عــدم نقــل تلــك املشــاركني يــرجى مــن و. هــاز اســتقبال حممــول ومساعــةجب لــلمؤمترات بــايل الــدويل 

 .، إذا اقتضى األمروإعادة شحن بطارياهتادوريا   حىت ميكن فحصهااألجهزة من غرف االجتماعات

جدول يف   املسائل املدرجة     بعض ل النظر يف  وثائق تسهّ عـددا مـن ال     األمانـة ت  أعـدّ قـد   و -٢٣
 /http://www.unodc.org)ميكـن حتمـيل الوثـائق مـن املوقـع الشـبكي لـلمؤمتر        و. مـال املؤقـت  األع

unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session2.html)       أو مـن املوقـع اإلندونيسي الرمسي الشبكي 
)http://www.csp2indonesia.org.( 
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 إىل احلد من اآلثار ويف إطـار سـعي األمانـة إىل خفـض الـنفقات ودعـم اجلهـود الرامية            -٢٤
البيئـية مـن خـالل رقمـنة مـواد املؤمتـر ومنشـوراته، سـوف تتاح وثائق ما قبل الدورة يف مكان                       

وسوف حيصل كل وفد على جمموعة واحدة كاملة من الوثائق          . انعقـاد املؤمتـر بـأعداد حمدودة      
ق ما قبل   واملـرجو مـن الوفـود لذلك أن حتضر نسخها اخلاصة من وثائ            . باللغـة الـيت خيـتارها     

 .الدورة إىل االجتماع

وســوف تــوّزع عــلى املشــاركني يف مكاتــب التســجيل، وهــم يتســلمون شــاراهتم،   -٢٥
 .وحدات ذاكرة حتتوي على وثائق ما قبل الدورة واملنشورات املتصلة باملؤمتر

. وسـيكون مكــان املركــز الرئيســي لــتوزيع الوثـائق يف الطــابق األرضــي ملركــز املؤمتــرات   -٢٦
 .صص لكل وفد فيه صندوق منفرد توضع فيه الوثائق الصادرة خالل انعقاد الدورةوسوف خي

ولـتحديد االحتـياجات الدقـيقة مـن الوثـائق الصـادرة أثـناء الـدورة، عـلى كل وفد أن                    -٢٧
يـبلغ العــاملني يف مركـز توزيــع الوثـائق باحتــياجاته مبّيـنا عــدد النسـخ مــن كـل وثــيقة حيــتاجها       

يــود تسـلم الوثــائق هبـا خــالل الـدورة، عــلى أن يـراعى أن يكــون عــدد     واللغـة أو اللغــات الـيت   
 .الوثائق املطلوبة كافيا لتغطية كافة االحتياجات بالنظر إىل تعذر طلب نسخ إضافية

  
  تقدمي األوراق    -ا ثامن 

اليت أعّدهتا  الورقات املوقفية   والبيانات الوطنية   نسخ من   توزيع  خالل الدورة   سـيجري    -٢٨
 تقدمي  ُيقترحو. احلكوماتهبا  رهتا   وفّ ركة خـالل الـدورة باللغـات والكمـيات اليت         الـدول املشـا   

 :العدد التايل من النسخ كحد أدىن
 

 احلد األدىن من عدد النسخ
اإلنكليزية الفرنسية الروسية اإلسبانية  اللغة العربية الصينية

       
 العربية واإلنكليزية فقط ١٧٥ - ٤٢٥ - - -
 الصينية واإلنكليزية فقط - ١٠ ٤٢٥ - - -
 اإلنكليزية فقط - - ٦٠٠ - - -
 اإلنكليزية والفرنسية فقط - - ٤٢٥ ١٧٥ - -
 اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية فقط - - ٣٧٥ ١٢٥ - ١٠٠
 اإلنكليزية والروسية فقط - - ٤٢٥ - ١٠٠ -
 اإلنكليزية واإلسبانية فقط - - ٤٢٥ - - ١٧٥
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من النسخ الالزمة للتوزيع املطلق تقدمي العدد املقترح من النسخ، فإن احلد األدىن ر وإذا تعذّ -٢٩
 الستخدامات  تـزويد كـل وفـد بنسـخة واحـدة وترك عدد حمدود من النسخ              بغـية    نسـخة    ٣٠٠هـو   

سـوف يوفّـر مركز لألعمال واقع يف فندق وستني اجملاور ملركز املؤمترات مرافق استنساخ                و. األمانـة 
اس جتـاري، وإن كـان من احملبذ بشدة أن حتضر الوفود أو تشحن كميات كافية من     تعمـل عـلى أسـ     

 .الوثائق إىل مركز املؤمترات قبل افتتاح الدورة بوقت كاف

ــية و  لوكــاالت املتخّصوميكــن أيضــا ل  -٣٠ ــية الدول ــنظمات احلكوم ــنظمات صــة وامل غــري امل
الفقرتني انظر (واضيع قيد النظر دة تتعلق باملعن مسائل حمّد أساسية   احلكومـية إعـداد معلومات    

 ). ملعرفة اللغات والكميات املوصى هباأعاله  ٢٩ و٢٨

املوقفية إىل  إرسال نسخ من مجيع البيانات الوطنية والورقات ، للعـلم واإلحاطة،  وينـبغي  -٣١
 :الوثائق األخرى ذات الصلة يف شكل إلكتروين يف أقرب وقت ممكن إىل أمني املؤمترجانب 

Mr. Dimitri Vlassis 
Chief 
Crime Convention Section 
Division for Treaty Affairs 
United Nations Office on Drugs and Crime 
P.O. Box 500 
1400 Vienna 
Austria 

 4534/4281 26060 (1-43+) :اهلاتف  
 5841/74281 26060 (1-43+) :فاكسال  
   uncac.cop@unodc.org :الربيد اإللكتروين  

   اإلعالم  طاملعلومات ووسائ   -اتاسع 
ر مـرافق إعالمـية، مـن بيـنها مركـز صـحفي وقاعـة جللسات اإلحاطة الصحفية                  سـتتوفّ  -٣٢

 .يف مركز املؤمترات

العتمادهم تقدمي طلب احلدث  اإلعـالم الراغبني يف تغطية     طويـتعني عـلى ممثـلي وسـائ        -٣٣
ســـم مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين االتصـــال بالـــناطق باأثـــناءها عـــن طـــريق أو الـــدورة قـــبل 

 :باملخدرات واجلرمية
  Mr. Walter Kemp 
  Acting Spokesman 
 United Nations Office on Drugs and Crime 

 
 5629 26060 (1-43+): اهلاتف  
  walter.kemp@unodc.org: الربيد اإللكتروين  
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 مشفوعة بالوثائق املصاحبة إىل وميكـن إرسـال استمارة طلب االعتماد بعد تعبئة بياناته     -٣٤
 :٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٧العنوان التايل بالربيد اإللكتروين أو الفاكس حىت يوم األحد، 

  Mr. Adila Arief 
  Media Accreditation Officer 
 United Nations Information Centre – Jakarta 

 
 1014 3983 (21-62+):  الفاكس  
  adila.arief@unic-jakarta.org:  روينالربيد اإللكت  
 1011/13 3983 (21-62+) :  اهلاتف  
 736 891 08111 (62+):  اهلاتف النقال  

انظر (وينـبغي ملمثـلي وسـائط اإلعـالم الـذي سـيغطون الـدورة االتصال بالسيد أريف                -٣٥
ــرة الســابقة    ــه يف الفق ــتعلقة باالتصــال ب ــتزويده مبعلومــات مفصــ ) املعلومــات امل ــيقة عــن  ل لة دق

املعــدات الــيت يــودون اصــطحاهبا إىل إندونيســيا حيــث إن بعــض أنــواع املعــدات ممــنوع يف          
 .إندونيسيا أو يتطلب إذنا خاصا من السلطات الوطنية

يســتطيع ممــثلو ، ٢٠٠٨يــناير / كــانون الــثاين٢٧ األحــد، واعتــبارا مــن بعــد ظهــر يــوم -٣٦
.  مكتب وثائق االعتماد يف مركز املؤمترات      استالم وثائق االعتماد شخصيا يف    اإلعالم  ط  وسـائ 

أو رسـالة تكليف    /وجيـب أن ُتـرفق باسـتمارة الطلـب املعـّبأة صـورة لـبطاقة املمـثل الصـحفية و                   
صـادرة عـلى ورقـة رمسـية حتمـل اسـم مؤسسـة وموقّعـاً عليها من رئيس حترير أو مدير مكتب                       

 .املؤسسة اإلعالمية

م احلاصـلني على التصاريح الصحفية اخلاصة       وال ُيسـمح سـوى ملمثـلي وسـائط اإلعـال           -٣٧
ــحافيني    ــل الصـ ــان عمـ ــية ومكـ ــاطات اجلانبـ ــالدخول إىل اجللســـات والنشـ ــدار . بـ ــيتم إصـ وسـ

 .عليها صورة شخصيةرمسية  بطاقة هوية التصاريح الصحفية يف مركز املؤمترات لدى تقدمي

لشبكي ملكتب األمم  على املوقع ا   زيد من املعلومات عن املؤمتر    وميكـن احلصـول عـلى املـ        -٣٨
-http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC)املــــتحدة املعــــين بــــاملخدرات واجلــــرمية 

COSP-session2.html). 
  

   ، وحجوزات الفنادق     والسفر تأشريات   ال -ا شراع 
جيـب عـلى مجـيع املشاركني ممن هم ليسوا مواطنني إندونيسيني أو ليست لديهم إقامة            -٣٩

وبالنظر .  إندونيسـيا أن حيملـوا جـواز سـفر سـاٍر وتأشرية دخول إلندونيسيا مناسبة               قانونـية يف  
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ــرب ســفارة أو        ــبغي للمشــاركني االتصــال بأق ــبات اســتخراج التأشــرية، ين إىل اخــتالف متطل
ــا       ــول هب ــن إجــراءات التأشــرية املعم ــلى   . قنصــلية إندونيســية لالســتعالم ع وميكــن االطــالع ع

احلصــول عــلى تأشــرية يف املوقــع الشــبكي لســفارة إندونيســيا يف  املعلومــات املتصــلة مبتطلــبات 
أو يف املوقع الشبكي    ) http://www.kbriwina.at/abouttheembassy/protocolkonsuler(النمسـا   

 ).http://www.csp2indonesia.org(للدورة اإلندونيسي الرمسي 

فـاق الـبلد املضـيف املوقـع بـني األمم املتحدة وحكومة إندونيسيا بشأن               وعمـال بات   -٤٠
 .ترتيبات الدورة، ُيعفى مجيع املندوبني املسميني للمشاركة يف املؤمتر من رسوم التأشرية

ويتعـّين عـلى املشـاركني مـن الـدول الـيت ال توجـد فـيها إلندونيسـيا سفارة أو قنصلية                       -٤١
مـة من احلكومة اإلندونيسية الستخراج تأشرية مرور للوصول    والذيـن حيـتاجون إىل وثـيقة داع       

إىل إندونيســيا باعتــبارها وجهــتهم النهائــية، أن يتصــلوا باللجــنة املــنظِّمة الوطنــية عــلى عــنواهنا    
 . أعاله٤املبني يف الفقرة 

ــن يواجهــون صــعوبة يف احلصــول عــلى تأشــريات أن يتصــلوا        -٤٢ وعــلى املشــاركني الذي
 . أعاله٤املنظمة على العنوان املبني يف الفقرة باللجنة الوطنية 

  
  اإلقامة
 . املشاركون مسؤولون عن ترتيبات اإلقامة اخلاصة هبم -٤٣

ــا املدرجــة يف       و -٤٤ ــنادق املوصــى هب ــية إال يف الف ــبات أمن ــة املضــيفة ترتي ــر احلكوم ــن توفّ ل
نقل املشاركني إىل مركز    القائمـة الـواردة يف املـرفق الـثاين، وسـُتوفَّر خدمـة حـافالت منـتظمة ل                 

 .إىل فنادقهم يف املساءوإعادهتم ملؤمترات يف الصباح ا

فيورد  الدخـول إىل شـبكة اإلنترنـت،      يسـتطيعون  أمـا بالنسـبة إىل املشـاركني الذيـن ال          -٤٥
 الفــندق الــذي  إىلا بالكــامل وإرســاهلاملــرفق الــثاين اســتمارة حجــز يف الفــنادق علــيهم تعبئــتها 

 .خيتاره كل منهم
  

 االستقبال يف املطار
سـوف ختصـص منطقة للترحيب بالقادمني ومدخل خاص هبم لتيسري مرورهم بسرعة              -٤٦

ومكتـب اسـتعالمات يف مطـار نغوره راي الدويل يف بايل ملساعدة املشاركني القادمني حلضور            
 .املؤمتر

  



 

11  
 

CAC/COSP/2008/INF/1  

 االنتقال من وإىل الفنادق
 نغـوره راي الـدويل والفنادق       سـوف تـتاح خدمـة حـافالت منـتظمة للـنقل بـني مطـار                -٤٧

كمــا توجــد ســيارات أجــرة وســيارات خاصــة  . املوصــى هبــا رمســيا للــدورة للمشــاركني جمانــا 
 .لالستئجار يف املطار

وسـوف تـنقل املشـاركني حـافالت تعمـل بصـفة منتظمة من وإىل الفنادق املوصى هبا                    -٤٨
 .رمسيا صباحا ومساء خالل الدورة

  
  رحالت الطريانعن معلومات 

.  للدورة ناقال رمسياشركة غارودا اإلندونيسية للطريانمة الوطنـية    نـت اللجـنة املـنظِّ     عّي -٤٩
ــّد  وللحصــول عــلى  . خاصــا عــلى أســعار تذاكــر الطــريان  خصــماللمشــاركني   الشــركةموتق

اخلصـم، ينـبغي أن يقّدم كل مشارك إليها نسخة من رسالة الدعوة ووثيقة تبّين هويته باعتباره             
 :وفيما يلي معلومات خاصة باالتصال هبا.  الوفودعضوا يف أحد

  Mr. Luqmanul Hakim  
 أو  

 Mr. Andreas Firdaus 

 5348  أو 5340: ، اخلط الداخلي777 6256 (21-62+): اهلاتف  
 807 0804/807 (21-62+) : مركز االتصاالت اهلاتفية  
 724/727/728/729 4223 (21-62+)   : الفاكس  
 marketingpr.bojakarta@garuda-indonesia.com : لكتروينالربيد اإل   

     http://www.garuda-indonesia.com: املوقع الشبكي 
  مركز بايل الدويل للمؤمترات      رة يف املرافق املتوفّ    -ي عشرحاد

 :سوف تتاح املرافق التالية للمشاركني يف مركز املؤمترات -٥٠

 قهوة والوجبات اخلفيفة؛صالة وفود مزودة بكافيتريا لل )أ( 

 مقهى إنترنت؛ )ب( 

 غرفة إسعافات أولية؛ )ج( 

 وخدمات (automatic teller machine)مصـرف ومكتب بريد هبما صراف آيل   )د( 
 بريدية؛
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سـوف يـتواجد ممثل جلهة تنظيمية متمرسة تابعة         : ركـن للمسـاعدة يف السـفر       )هـ( 
ــرات ملســ   ــلمؤمتر يف مركــز املؤمت ــبني يف تأكــيد حجــوزات ســفرهم أو   اعدة املشــاركنيل  الراغ

 ؛حجز جوالت سياحية أو استئجار السيارات أو تغيريها

  للمشاركني؛ستعالماتمكتب ا )و( 

عــلى املشــاركني ): مــتاحة يف خمــتلف أرجــاء مركــز املؤمتــرات(وصــلة الســلكي  )ز( 
 .لدى الوصولالذين حيتاجون إىل وصلة شبكية السلكية شراء مدة اتصال يف مركز املؤمترات 

  
   إندونيسيا  معلومات مفيدة عن   - عشر ينثا

  اجلغرافيا والسكان 
وتؤلــف . تقــع إندونيســيا بــني قــارتني وحمــيطني، وهــي أكــرب دولــة أرخبيلــية يف العــامل    -٥١

 كيلومـتر بـني الـرب الرئيسـي جلـنوب شرقي آسيا             ٥ ٠٠٠سلسـة اجلـزر قوسـا ميـتد عـلى طـول             
 كيلو متر ٨٠ ٠٠٠ إندونيسـيا بسـاحل ميـتد بطـول يـربو عـلى       وبـابوا غينـيا اجلديـدة، ممـا حـبا       

 .  مليون كيلومتر مربع٣,١ومياه إقليمية تبلغ مساحتها 

وقــد تشــكلت التركيــبة اجليولوجــية إلندونيســيا وهيئــتها الطبيعــية مــنذ ماليــني الســنني  -٥٢
 يكسوها وإندونيسـيا، الـيت تتـناثر يف أرجائها براكني      . بفعـل تصـادم ثـالث صـفائح جيوديسـية         

غطـاء كثـيف مـن النـباتات املداريـة وحقـوق أرز خضراء يانعة وحتيطها شعاب مرجانية، بقعة                   
ويتـباين األرخبـيل يف هيئـته الطبيعـية ومـناخه من وفرة يف األمطار والنباتات               . ذات مجـال فـائق    

 .يف الغرب إىل جفاف وجدب يف الكثري من اجلزر الشرقية

 مليون نسمة هي رابع بلد يف العامل       ٢٢٠بو عددهم على    وإندونيسـيا بسـكاهنا الـذي ير       -٥٣
وكانت اهلجرات اليت استمرت على مدار القرون مع التباين يف توزيع           . مـن حيـث عدد السكان     

 .املوارد االقتصادية عامال ساهم يف إجياد خليط ثقايف ال نظري له يف أي مكان يف العامل

 وهــي مشــهورة يف العــامل   ٣٣ عددهــا وجزيــرة بــايل مقاطعــة مــن مقاطعاهتــا الــبالغ      -٥٤
وهــي معــروفة أيضــا  . باعتــبارها واحــدة مــن أمجــل الــبقاع الســياحية وأكــثرها تــنوعا يف آســيا   

بفـنوهنا املـتطورة الرفـيعة، ومـن بيـنها الرقص والنحت والتصوير واملصنوعات اجللدية واملعدنية                
 يف املائة من سكان     ٩٢يل  ورغـم أن غالبـية اإلندونيسـيني مـن املسـلمني، فإن حوا            . واملوسـيقى 

بــايل يعتــنقون اهلندوســية البالــية، وهــي عقــيدة توفيقــية جتمــع بــني املعــتقدات احمللــية وتــأثريات    
 . هندوسية قادمة من الرب الرئيسي آلسيا
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  املناخ 
. يتسـم مـناخ إندونيسـيا املـداري بارتفـاع درجـة احلـرارة يف الـنهار مـع شـدة الرطوبة                      -٥٥

  ٦٠ درجـة مئوية والرطوبة بني       ٣٣ و ٢١ة يف األمـاكن املنخفضـة بـني         وتـتراوح درجـة احلـرار     
وخــالل موســم األمطــار، يكــثر هطــول األمطــار املداريــة وهــبوب العواصــف .  يف املائــة١٠٠و

ــترات قصــرية     ــنهمر املطــر بشــكل فجــائي لف ــرعدية وي ــتد موســم   . ال ويف غــرب إندونيســيا، مي
أبريل إىل تشرين   /تد موسم اجلفاف من نيسان    أبـريل ومي  /األمطـار مـن تشـرين الـثاين إىل نيسـان          

 .ويوجد مومسان للمطر يف شرقي إندونيسيا، ومها خيتلفان من مكان إىل آخر. أكتوبر/األول
  

  اللغة 
واللغة الرمسية إلندونيسيا .  لغة خمتلفة متكلمة يف خمتلف أرجاء األرخبيل٣٠٠توجد حوايل  -٥٦

 حديثا من اللغة املالوية اليت استخدمت طويال كلغة تفاهم يف هي البهاسا إندونيسيا، اليت متثل شكال
وأشـيع اللغـات املسـتخدمة يف بـايل هـي البالية والبهاسا إندونيسيا، وإن كان               . الـتجارة يف إندونيسـيا    

 .الكثري من السكان يتكلمون أيضا اإلنكليزية بسبب صناعة السياحة املهمة يف اجلزيرة
  

  ملةالُع 
 :بالفـئات التالــية األوراق الـنقدية  وتصــدر .  إندونيسـيا الوحــدة الـنقدية يف  روبـية هـي  ال -٥٧

ــية١٠٠ ٠٠٠ و٥٠ ٠٠٠ و٢٠ ٠٠٠ و١٠ ٠٠٠ و٥ ٠٠٠ و١ ٠٠٠ ــا  .  روبـ ــناك أيضـ وهـ
ــية قطــع  ــبلغ ســعر الصــرف  .  روبــية١ ٠٠٠ و٥٠٠ و١٠٠ و٥٠ و٢٥مــن فــئة نقــد معدن وي
 . روبية لدوالر الواليات املتحدة٩ ٢٠٠تقريبا 

الكبرية من احملالت والعديد الفـنادق واملطـاعم واحملـالت الـتجارية الكربى          مومـا   عتقـبل   و -٥٨
الشيكات و) Diners Club وAmerican Express وMastreCard وVisa( الرئيسية  االئـتمان بطاقـات   

مجــيع وميكــن صــرف الشــيكات الســياحية واألوراق الــنقدية مــن  . الســياحية بــالعمالت الرئيســية
كما .  الصرافة مكاتب، ومعظم الفنادق و   مجيع املصارف التجارية  الرئيسية يف   مـالت األجنبـية     الُع
 . خدمات الصرف اآليل لألموالرتتوفّ
  

  التوقيت 
ففـــي ســـومطرة وجـــاوا وغـــرب ووســـط  . توجـــد بإندونيســـيا ثـــالث مـــناطق زمنـــية  -٥٩

كاليمانــتان يســتخدم توقيــت غــرب إندونيســيا، وهــو يســبق توقيــت غرينــتش بســبع ســاعات    
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ويف بــايل وجــنوب وشــرق كاليمانــتان وسوالويســي ونوســا تيــنّغرا  ).  ســاعات٧+ نــتش غري(
ويف مــالوكو وإيـريان جايــا توقيـت شــرق   ).  سـاعات ٨+ غرينــتش (توقيـت وســط إندونيسـيا   

 ). ٩+غرينتش(إندونيسيا 
  
  واإلكرامياتالضرائب  

ومن الشائع . تري الفواعلى يف املائة ١٠مقدارها  ضـريبة قـيمة مضافة      تفـرض احلكومـة      -٦٠
 . يف املائة للخدمة يف املطاعم٥يف املدن الكربى إضافة 

 يف  ٢٠ودفـع اإلكرامـيات لـيس إجباريا حىت يف املدن، ولكن دفع إكرامية ال تتجاوز                 -٦١
 .املائة من السعر املدفوع يقابل بامتنان كبري بوجه عام

  
  الكهرباء 

 ٥٠د قـــدره بـــترّد( اًفولـــت ٢٣٠ - ٢٢٠  إندونيســـياتـــبلغ قـــوة التـــيار الكهـــربائي يف  -٦٢
  . مقابس من النوعية األوروبية ذات الشعبتنيستخدمتو. )اًهرتز

  
  اخلدمات اهلاتفية واألرقام اهلاتفية املفيدة 

  النقال وتتوفر بطاقات اهلاتف  . ر اخلدمـات اهلاتفـية يف الفـنادق واملطاعم واملقاهي         تـتوفّ  -٦٣
 :وأرقام االتصال اهلاتفي هي كما يلي.  احملليةال التجاريةاملسبقة الدفع يف الفنادق واحمل

 يطلب الرقم مباشرة؛: املكاملات احمللية )أ( 

ــناطق أخــرى يف إندونيســيا    )ب(  ــاتفي مب ــنطقة   : لالتصــال اهل ــز امل وهــو (اطلــب رم
 رقم اهلاتف؛) + 0361 ولبايل 021جلاكرتا 

رمز ) + 008 أو 001(ملباشر اطلـب رقـم االتصال الدويل ا    : املكاملـات الدولـية    )ج( 
 .رقم اهلاتف+ رمز املنطقة + البلد 

 رمــز الــبلد+ لالتصــال بإندونيســيا مــن اخلــارج، اطلــب رقــم االتصــال الــدويل املباشــر  -٦٤
 .0وعند االتصال من اخلارج، ال جيب طلب بادئة رمز املنطقة . الرقم+ رقم املنطقة ) + 62(

 : يف بايل هي كما يليأرقام اهلاتف يف حاالت الطوارئ  -٦٥
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  هاتف    
 مركز بايل خلدمات الطوارئ 122
 سيارات اإلسعاف 108
 اإلطفاء 113
 الشرطة 110

 البحث واإلنقاذ 51111
 الصليب األمحر 26465

 :طلب املكاملات مبساعدة عمال االتصال 
 داخل إندونيسيا 100
 دوليا 101

 
هـّتا الدويل على    -التصـال مبطـار سـوكارنا     وميكـن االسـتعالم عـن رحـالت الطـريان با           -٦٦

 أو مطــار نغــوره راي الــدويل عــلى 5655 5189/550 5177/550 550 (21-62+)األرقـام التالــية  
 .011 751 (361-62+)الرقم 

 :وميكن االستعالم عن األنشطة السياحية باالتصال باألرقام التالية -٦٧

 اهلاتف        
 251419 (361-62+)   املركز اإلعالمي احلكومي  
 51011 (361-62+)     املركز اإلعالمي  
 222387/226313 (361-62+)    هيئة السياحة يف بايل  
 225649/233474 (361-62+)   املركز اإلعالمي السياحي يف بايل  

  خدمات الربيد والفاكس واإلنترنت 
ظــم الفــنادق   تــتوافر اخلدمــات الــربيدية وخدمــات الفــاكس يف مكاتــب الــربيد ومع       -٦٨

 ر خدمـات اإلنترنـت يف معظـم الفـنادق الرئيسـية ويف مقاهي اإلنترنت يف               كمـا تـتوفّ   . الرئيسـية 
 . للمؤمترات بايل الدويل ويف مركزنوسا دوا

  
  الدوامأوقات  

املصــارف مــن يــوم االثــنني إىل اجلمعــة مــن الســاعة الثامــنة صــباحا إىل الســاعة   تعمــل  -٦٩
 .الثانية ظهرا
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   األنشطة االجتماعية  - عشر ثالث
مـن املشاركني الراغبني بترتيب مناسبات اجتماعية االتصال مبوظفة املراسم يف           ُيـرجى    -٧٠

 :العنوان التايلاألمم املتحدة على 
  Ms. Phillipa Lawrence  
  Protocol Officer 
  Office of the Executive Director 
  United Nations Office on Drugs and Crime 
  Room E1413  
  P.O. Box 500 
  1400 Vienna 
 Austria 

 26060 5497 (l-43+) : اهلاتف  
 5929 26060 (1-43+): الفاكس  

  phillipa.lawrence@unvienna.org: الربيد اإللكتروين 
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   املرفق األول  
  خمطط الطوابق يف مركز بايل الدويل للمؤمترات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطابق األول

 الطابق األرضي
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  املرفق الثاين   
  ترتيبات الفنادق     

  استمارة احلجز يف الفنادق             -ألف  
مـن احملـبذ أن يسـتخدم املشـاركون يف املؤمتـر االتصال احلاسويب املباشر للحجز، أما من                   -١

ال يستطيع منهم احلجز باالتصال احلاسويب املباشر، فينبغي أن ميأل استمارة احلجز الفندقي التالية        
للتعرف على معلومات االتصال بالفنادق انظر الباب       (ىل الفندق   وأن يرسـلها بالفاكس مباشرة إ     

 ".أولوية اخلدمة لألسبق"ونرجو مالحظة أن احلجز يتم على قاعدة أن ). باء أدناه

Mr./Mrs./Ms./Miss      

First name:   Last name:   

Telephone:  Facsimile number:   
 Country code/area code/number  Country code/area code/number  

Home address:     

     

     

E-mail:     

Nationality:  Country of residence:   
 

Booking information 

Arrival date:  Check-in date:  Flight number:   

Departure date:  Check-out date:  Flight number:   
 

Type of hotel requested (please tick the appropriate box)   

Room rates at less than US$ 100    Room rates at US$ 100-200    Room rates at over US$ 200    
  

Room requirements (please tick the appropriate boxes) 

Single room   Double bed   Twin bed     Number of adults   

Non-smoking    
  

Credit card:  Name on card:   

Number:  Expiry date:   
 

Please fax this form directly to the hotel. رجاء إرسال االستمارة مباشرة إىل الفندق 
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   الفنادق املوصى هبا         -باء  
 السعر

بالدوالر (
)األمريكي  الفندق نوع الغرفة

The Westin Hotel and Resort (http://www.westin.com/bali) 

 Made Sudiana: اسم مسؤول االتصاالت
 771906 (361-62+) : اتفاهل

 772047 (361-62+)  :الفاكس
 made.sudiana@westin.com : الربيد اإللكتروين

 :الغرف
١٨٥ Classic garden view, single occupancy غرفة كالسيكية لشخص واحد مطلة 

  على احلديقة
١٩٥ Classic garden view, double occupancy غرفة كالسيكية لشخصني مطلة 

  لى احلديقة ع
١٩٥ Classic pool view, single occupancy غرفة كالسيكية لشخص واحد مطلة 

  على محام السباحة
٢٠٥ Classic pool view, double occupancy غرفة كالسيكية لشخصني مطلة على 

  محام السباحة

Ayodya Resort Bali (http://www.ayodyaresortbali.com) 

 Budi Susanta: صاالتاسم مسؤول االت
 771102 (361-62+): اهلاتف
 771616 (361-62+): الفاكس

 budi.susanta@ayodyaresortbali.comالربيد اإللكتروين 
 :الغرف

١٣٥* Deluxe garden view, single/ double / غرفة فاخرة لشخص واحد
  شخصني مطلة على احلديقة 

١٥٠* Grande garden view, single/ double / غرفة ممتازة لشخص واحد
  شخصني مطلة على احلديقة 

١٨٥* Grande ocean view, single/ double / غرفة ممتازة لشخص واحد
  شخصني مطلة على احمليط 

١٨٥* Ayodya garden view, single/double / غرفة أيودا لشخص واحد
  شخصني مطلة على احلديقة 

                                                                 
 .رسوم اخلدمةزائد الضرائب احلكومية و *
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 السعر
بالدوالر (

)األمريكي  الفندق نوع الغرفة
٢١٥* Ayodya ocean view, single/double / غرفة أيودا لشخص واحد

  شخصني مطلة على احمليط 
٣١٥* Ayodya suite garden view, 

single/double

/ جناح أيودا لشخص واحد
  شخصني مطل على احلديقة

٣٤٥* Ayodya suite ocean view, single/double / جناح أيودا لشخص واحد
  شخصني مطل على احمليط

٥٥٠* Bharata suite, single/double / جناح هباراتا لشخص واحد
  شخصني

٥٥٠* Mandavi suite, single/double / جناح ماندايف لشخص واحد
  شخصني

٦٥٠* Rama shinta suite, single/double / جناح راما شينتا لشخص واحد
  شخصني

٧٥٠* Kausalya suite, single/double / جناح كوساليا لشخص واحد
  شخصني

٧٥٠* Dasaratha suite, single/double / جناح دساراثا لشخص واحد
  شخصني

  
Aston Bali Resort & Spa (http://www.astonbali.com) 

 Ketut Kanten: مسؤول االتصال
 577 773 (361-62+) : اهلاتف
 954 774 (361-62+) : الفاكس

 kanten@AstonBali.com : الربيد اإللكتروين
 :الغرف

٨٢ Deluxe   غرفة فاخرة
٩٣ Deluxe ocean view    فاخرة مطلة على احمليط  غرفة
١٦٥ Ocean view suite   جناح مطل على احمليط
٢٤٢ Ocean front suite    مطل على شاطئ احمليط جناح

                                                                 
 .زائد الضرائب احلكومية ورسوم اخلدمة *
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 السعر
بالدوالر (

)األمريكي  الفندق نوع الغرفة

Novotel Nusa Dua – Bali Hotel & Residences (http://www.novotelnusaduabali.com)  
 Eka Theresia: لمسؤول االتصا

 55 80 84 (361-62+) : اهلاتف
 3709 478 817 (62+): اهلاتف النقال

 501 80 84 (361-62+)  : الفاكس
  salesmgr3@novotelnusaduabali.com: الربيد اإللكتروين

 :الغرف
١٣٥* Deluxe   غرفة فاخرة
١٥٢* 1-Bedroom residences   شقة بغرفة نوم واحدة
٢١١* 2-Bedroom residences   شقة بغرفيت نوم
٢٥٩* 2-Bedroom residences with pool   شقة بغرفيت نوم ومحام سباحة
٢٩٠* 3-Bedroom residences   شقة بثالث غرف نوم
٣٣٨* 3-Bedroom residences with pool شقة بثالث غرف نوم ومحام 

  سباحة
٣٩٦* Penthouse بنت (شقة يف الطابق العلوي 

  )هاوس
   

Novotel Benoa Bali (http://www.novotelbali.com) 
 Sonny Juliono: مسؤول االتصال

 239 772 (361-62+): اهلاتف
 237 772 (361-62+):الفاكس
 :الغرف

٨٥ Superior, single/double   ممتازة شخصني/لشخص غرفة

Nusa Dua Beach Hotel & Spa (http://www.nusaduahotel.com) 

 Ketut Sudiantara :ؤول االتصالمس
 771210 (361-62+): اهلاتف
 772617 (361-62+): الفاكس

 sudiantara@nusaduahotel.com : الربيد اإللكتروين
 :الغرف

                                                                 
 .زائد الضرائب احلكومية ورسوم اخلدمة *
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 السعر
بالدوالر (

)األمريكي  الفندق نوع الغرفة
١٥٠ Superior room غرفة ممتازة  
١٦٠ Deluxe room غرفة فاخرة  
٢٠٠ Palace Club room غرفة باالس كْلَب  
٣٠٠ Palace Club suite جناح باالس كْلَب  
٣٦٠ Palace Club باالس كْلَب  

The Laguna Resort & Spa Bali (http://www.luxurycollection.com/bali) 

 Maria Goretti: مسؤول االتصال
 327 771 (361-62+): اهلاتف
 163 772 (361-62+): الفاكس

 laguna.reservation@luxurycollection.com: الربيد اإللكتروين
:الغرف  

١٩٥ Deluxe garden view, single/double غرفة فاخرة لشخص واحد /
  شخصني مطلة على احلديقة 

٢١٠ Deluxe lagoon view, single/double غرفة فاخرة لشخص واحد /
  شخصني مطلة على البحرية

Melia Bali Villas & Spa Resort (http://www.meliabali.com)  

 Ferry Firmansyah :صالمسؤول االت
 510 771 (361-62+): اهلاتف
 360 771 (361-62+): الفاكس

  ferry.firmansyah@meliabali.com : الربيد اإللكتروين
 فالغر

١٠٠ Superior غرفة ممتازة  
١١٠ Deluxe garden غرفة فاخرة مطلة على احلديقة  
١٦٠ Duplex suite جناح دوبلكس  
١٩٠ The LEVEL ذا ليفل  

Inna Putri Bali Hotel, Cottages & Spa (http://www.putribali.com) 

 I Gede Sunarya: مسؤول االتصال
  زائد الضرائب احلكومية ورسوم اخلدمة 020 771 (361-62+): اهلاتف
 138 771 (361-62+): الفاكس

  ;dini@putribali.com; putribali@denpasar.wasantara.net.id:الربيد اإللكتروين
reservationipb@putribali.com 

:الغرف  
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 السعر
بالدوالر (

)األمريكي  الفندق نوع الغرفة

٧٢ Superior, single/double/twin / غرفة ممتازة لشخص واحد
  بسريرين/شخصني

٩٥ Deluxe, single/double/twin / غرفة فاخرة لشخص واحد
  بسريرين/شخصني

١٥٠ Suite room, single/double/twin غرفة جناح لشخص واحد /
  بسريرين/شخصني

٢٥٠ Penthouse, single/double/twin  بنت (غرفة يف الطابق العلوي
/ لشخص واحد) هاوس

  بسريرين/شخصني
١٦٥ Cottages, single/double/twin كوخ لشخص واحد /

  بسريرين/شخصني
 

أسـعار الغـرف املذكـورة أعـاله سـارية أثـناء فـترة انعقـاد املؤمتـر، ونـرجو الـتأكّد مـن وجود غرف                           :مالحظة
 .خالية ومن األسعار مباشرة من مسؤول االتصال املذكور

 


