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 الدورة الثامنة
      ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠-١٦أبوظيب، 

      لمشاركنيلمعلومات   
    ومكانه املؤمترموعد انعقاد   -أوًال  

املعنون "مكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف  ٥/٢رحَّب املؤمتر، يف مقرَّره   -١
ضافة دورة  ست يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"، بعرض حكومة اإلمارات العربية املتحدة ا

  .٢٠١٩عام  املؤمتر الثامنة، وقرَّر أن ُتعقد الدورة الثامنة يف اإلمارات العربية املتحدة يف
بذلك املقرَّر، ســــــوف ُتعقـد دورة املؤمتر الثـامنـة يف مركز   -٢   ، الوطين للمعـارض أبوظيبوعمًال 

  . وترد يف املرفق األول خريطة للمركز.٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠إىل  ١٦يف أبوظيب، من  الكائن
   

    الوطنيةاملنظِّمة اللجنة   -ثانيًا  
وطنية، برئاســة رئيس ديوان املحاســبة باإلمارات منظِّمة عيَّنت احلكومة املســتضــيفة جلنة   -٣

  .العميميالعربية املتحدة، السيد حارب سعيد 
من التالية أمساؤهن املســؤوالت تنســيق مجيع اجلوانب التنظيمية لدورة املؤمتر الثامنة  وتتوىل  -٤

إىل الســاعة  ٠٠/٧أوقات الدوام (من الســاعة  أثناء هبنَّاإلمارات العربية املتحدة. وميكن االتصــال 
  هبنَّ: اخلاصة االتصال وترد فيما يلي بياناتبالتوقيت املحلي)، من األحد إىل اخلميس.  ٠٠/١٥
  

  السيدة مسية عبد اهللا املرزوقي
  ديوان املحاسبة رئيس كتبمبرئيسة قسم التطوير املؤسسي والعالقات الدولية 

     sumaya.almarzooqi@saiuae.gov.aeالربيد اإللكتروين: 
  السيدة فاطمة حممد بن بطي

  ديوان املحاسبةكتب رئيس مبمسؤولة إدارية تنفيذية 
   fatma.binbuti@saiuae.gov.aeالربيد اإللكتروين: 
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   احلوسين مالسيدة مها جاس
  ديوان املحاسبةكتب رئيس مبمسؤولة تنفيذية 

  maha.alhosani@saiuae.gov.aeالربيد اإللكتروين: 
ــــارات عامة، ميكن للمندوبني االتصــــال باللجنة املنظِّ ويف حال وجود  -٥ ــــتفس الوطنية مة اس
  القنوات التالية:  عرب

  26994104 971+: اهلاتف ،وسيناحلالسيدة مها جاسم 
  26994167 971+اهلاتف:  ،اُحلَصينعنود 

   8cosp@saiuae.gov.aeالربيد اإللكتروين: 
   www.8cosp.aeاملوقع الشبكي: 

  
    حفل االفتتاح والكلمات االفتتاحية وترتيبات اجللوس  -ثالثًا  

ــُيق  -٦ اجللســات ، يف قاعة ٢٠١٩كانون األول/ديســمرب  ١٦ام حفل االفتتاح يوم االثنني، س
 حبلولويرجى من املندوبني أن يكونوا جالســني يف مقاعدهم . ٠٠/١٠من الســاعة  ابتداًءة، عامال

  .صباحًا ٤٥/٩الساعة 
ــــــُتخ  -٧  ص لكل وفد حكومي، أثناء حفل االفتتاح، أربعة مقاعد على النحو التايل:صــــــَّ وس

مقعدان عند الطاولة ومقعدان يف الصــف اخللفي. وســتوفر للمشــاركني اآلخرين يف الدورة أماكن 
  .جلوس معيَّنة خصيصًا هلم

باب التســجيل يف قائمة املتكلمني بشــأن  ســوف ُيفَتح، املاضــيلممارســة املتَّبعة يف ووفقًا ل  -٨
ند  عامة"،  ١الب ناقشـــــــة ال جدول األعمال، "امل تداًء من يوم اال(و) من  يه اب لذي ســــــينظر ف ثنني، ا
 ٠٠/١٢وسُيغلق يف الساعة  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥يف  ،٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٦

رجى من الوفود أن ترســـل طلبات أخذ . وُي٢٠١٩كانون األول/ديســـمرب  ١٦من ظهر يوم االثنني 
تشــــــرين  ١٥من  ابتداًء) uncac@un.orgالكلمة إىل األمانة كتابيًّا (على عنوان الربيد اإللكتروين: 

إعادة  جيب، ٢٠١٩تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١٥. ويف حال تلقي أيِّ طلبات قبل ٢٠١٩الثاين/نوفمرب 
 تبعًاتقدمي هذه الطلبات بعد فتح باب التســــــجيل يف القائمة. وســــــُتدرج الدول يف قائمة املتكلمني 

  .أو املستويات األعلى اريالوز ىية للممثِّلني على املستووسبقية الطلب، مع مراعاة إعطاء األولأل
، ســـوف ُتدعى الوفود إىل تقدمي معلومات إضـــافية تؤكِّد أن احلكومينيالوزراء ويف حالة   -٩

، انفســه املرتبةتكلم آخر ليس من بدل وزير حكومي مبما ُأاملتكلم وزير من أعضــاء احلكومة. فإذا 
  األمانة بتغيري املتكلم. وقت إبالغل تبعًافسوف ُيضاف هذا املتكلم إىل قائمة املتكلمني 

 له أن يتوىل مع وفد آخر، فينبغي ترتيب أخذ الكلمةأحد الوفود يف تبديل  رغبةويف حال   -١٠
مع إرسال نسخة إىل الوفد  ًة،أن يبلغ األمانة كتابومع الوفد اآلخر ذلك ب اخلاصةالترتيبات  اختاذ بنفسه

  .انفسه املرتبةمن إذا كان املتكلمان على هذا النحو إال  ترتيب أخذ الكلمةجيوز تبديل   اآلخر. وال
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ــــــيًا مع املادة   -١١ من النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  ٤٥ومتاش
حة الفســـــــاد، كاف ــــــوف ُيطَلب )١(مل قائق بأالَّ من الوفود التقيُّد  س مة أربع د مدة الكل جاوز  تت

ــــاملســــتوى، مبن فيهم املمثلون الرفيعو مني، كلمة) جلميع املتكل  ٤٠٠ (أو ــــاء وس ص لرؤس ُتخصــــَّ
املجموعات اإلقليمية مدَّة قدرها ســبع دقائق. وســوف ُتلتزم الصــرامة يف تطبيق هذا احلدِّ األقصــى 

  املناقشة العامة.  أثناءخصوصًا 
ر، وســـوف ُتنشـــر الكلمات األطول من احلدِّ األقصـــى على املوقع الشـــبكي اخلاص باملؤمت  -١٢

إىل األمانة (ما مل تبلغ الوفود األمانة بأنَّها ال ترغب يف نشـــر  منها شـــريطة إرســـال نســـخة نظيفة
  كلماهتا على شبكة اإلنترنت).

يف رســالة خاصــة على الوفود  (و) ١متكلمني بشــأن البند للُتعمَّم القائمة األولية وف وســ  -١٣
  كــانون األول/ ١٧هــذا البنــد حبلول مســـــــاء يوم ُقبيــل انعقــاد املؤمتر. وُيقترح اختتــام النظر يف 

، على أن ُيدعى بقية املتكلمني إىل أخذ الكلمة يف إطار بنود أخرى كحد أقصـــى ٢٠١٩ديســـمرب 
من جدول األعمال. ومن شـــأن ذلك أن يتيح للمؤمتر أن يركِّز اهتمامه على البنود املواضـــيعية من 

  . ٢٠١٩ كانون األول/ديسمرب ١٨من  ابتداًءجدول أعماله 
وضــــــعها يف أو  النقالةهواتفهم  إغالق أن يتذكَّروا أن عليهم وُيرجى من املشــــــاركني  -١٤

  .أثناء مجيع وقائع املؤمتر" silent" احلالة الصامتة
  

  جدول األعمال املؤقَّت وتنظيم األعمال املقترح  -رابعًا  
 
يرد جــدول األعمــال املؤقَّــت املشــــــروح وتنظيم األعمــال املقترح للــدورة يف الوثيقــة   -١٥

CAC/COSP/2019/1 املوقع الشبكي ملكتب األمم  يف، املتاحة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
 عـــــرب الـــــرابـــــط: (املـــــكـــــتـــــب) املـــــتـــــحـــــدة املـــــعـــــين بـــــاملـــــخـــــدِّرات واجلـــــرميـــــة

www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8.html.   
من طابع بالغ األمهية، ملسائل اليت سينظر فيها املؤمتر يف هذه الدورة ملا تتسم به اونظرًا   -١٦
ل إىل قرارات لو يل احلكومات على من املحبذ جدًّا أن يكون متثفبشــأهنا،  ُمهمةضــرورة التوصــُّ

  أعلى مستوى سياسي ممكن.
اخلاصة أثناء املؤمتر. وسوف  الفعالياتاألساسيني عددًا من األمانة وسينظِّم بعض شركاء   -١٧
  املوقع الشبكي للمكتب.  يفاخلاصة  تلك الفعالياتعن  مفصَّلةمعلومات  ُتتاح

    
    املشاركة والتكاليف  -خامسًا  

  وقائع املؤمتر: يف الداخلي للمؤمتر، جيوز للجهات التالية أن تشاركوفقًا للنظام   -١٨
  الدول األطراف يف االتفاقية؛  (أ)  

__________ 
املوقع الشبكي التايل:  يفميكن االطالع على النص الكامل للنظام الداخلي   )١(  

http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/V.07-80228_Ebook-a.pdf .  
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  الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقَّعت على االتفاقية؛  (ب)  
  االتفاقية؛ الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية األخرى غري املوقِّعة على  (ج)  
ممثِّلي اهليئات واملنظمات اليت تلقَّت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشــــــاركة   د)(  

  بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ُتعقد برعايتها؛ 
  ممثِّلي هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّصة وصناديقها؛  (ه)  
  س االقتصادي واالجتماعي؛ممثِّلي اللجان الفنية التابعة للمجل  (و)  
  ممثِّلي املنظمات احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة؛  (ز)  
املنظمات غري احلكومية ذات الصــــلة اليت تتمتع مبركز اســــتشــــاري لدى املجلس   (ح)  

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

كومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املشــــــاركة وتتحمَّل احلكومات واملنظمات احل  -١٩
  تكاليف مشاركة مندوبيها.

   
  مشاريع القرارات  -سادسًا  

 
ــــــاريع  ٥١وفقًا للمادة   -٢٠ من النظام الداخلي للمؤمتر، ُيرجى من الدول اليت تعتزم تقدمي مش

ممكن ويف موعد ال يتجاوز قرارات لينظر فيها املؤمتر يف دروته الثامنة أن تفعل ذلك يف أقرب وقت 
  يومًا واحدًا قبل انعقاد الدورة.

وإرســاهلا بالربيد اإللكتروين إىل  )Word( "وورد" وينبغي تقدمي مشــاريع القرارات بصــيغة  -٢١
نة املؤمتر ( ما هاuncac@un.orgأ جلدول الزمين املقترح  )، على أن يبيَّن في طاق املتوخَّى للقرار وا الن

علومات أخرى ذات صــلة. ملتنفيذه، وأن تتضــمن معلومات عن املوارد املتاحة لتنفيذه، إىل جانب 
  وينبغي أن يكون مشروع القرار مصحوبًا مبذكِّرة إحالة رمسية.

الرمسية  النص ســتندًا إىل صــيغةع كوثيقة رمسية ُموزَُّيتنقيح ملشــروع قرار وجيب أن يكون أي   -٢٢
املحرَّرة. وهلذا الغرض، ُيرجى من مقدِّمي مشاريع القرارات أن حيصلوا على الوثيقة اإللكترونية الرمسية 

الوطين للمعارض. وجيب أن تكون  أبوظيبمبركز  CS5-bمن األمانة، يف الغرفة  Wordالنهائية بصــــــيغة 
  .Word" يف برنامج track changesوح باستخدام خاصية "التنقيحات املدخلة على النص معلَّمة بوض

  
    االجتماعات الثنائية  -سابعًا  

حجز غرف لعقد اجتماعات ثنائية بني الدول األعضـــــــاء أثناء الدورة، يرجى من أجل   -٢٣
ويرجى مالحظة أنَّ  unov.conference@un.orgإرســـال طلب بالربيد اإللكتروين إىل العنوان التايل: 

  ساس األولوية باألسبقية.الطلبات سوف ُتلىب على أ
ضـــرورة  تتذكَّروعند تقدمي طلب حلجز غرفة اجتماعات، ُيرجى من الدول األعضـــاء أن   -٢٤
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  ومدته املقترحة وعدد املسؤولني الذين سيحضرونه. ووقت انعقادهتضمني الطلب تاريخ االجتماع 
   

  وثائق التفويض  -ثامنًا  
 
من النظام الداخلي للمؤمتر، املعنونة "تقدمي وثائق التفويض"، على أن ُتقدَّم  ١٨تنصُّ املادة   -٢٥

وثائق تفويض ممثِّلي كل دولة طرف وأمساء األشــخاص الذين يتشــكَّل منهم وفدها إىل أمانة املؤمتر 
  ساعة على األقل من افتتاح الدورة، إن أمكن ذلك.  ٢٤قبل 
خلي أيضًا على أن يتوىل إصدار وثائق التفويض رئيس الدولة الطرف وينصُّ النظام الدا  -٢٦

أو رئيس حكومتها أو وزير خارجيتها أو ممثلها الدائم لدى األمم املتحدة وفقا ملا تنص عليه 
قوانينها الوطنية، أما بالنســـــبة ملنظمات التكامل االقتصـــــادي اإلقليمية، فتتوىل إصـــــدار وثائق 

  ذا الشأن يف كل منظمة منها.التفويض اجلهة املختصة هب
من وثائق التفويض بالربيد  باملســــح الضــــوئيرة وَّمصــــ مســــبقةنســــخ  إرســــالوينبغي   -٢٧

). uncac@un.orgإىل أمانة املؤمتر ( ،تشــكيل الوفودب املتعلقةالرســالة الرمسية  ، إىل جانباإللكتروين
  وتيسريًا لتقدمي وثائق التفويض، ترد يف املرفق الثاين صيغة منوذجية هلذه الوثائق. 

، ينبغي ٢٠١٩كانون األول/ديســــمرب  ١٥من يوم األحد،  ٠٠/١٠من الســــاعة  وابتداًء  -٢٨
شكَّل  نممثِّلي كلِّ دولة من الدول األطراف وأمساء األعضاء الذي لتفويض يةالوثائق األصلتقدمي  يت

  الوطين للمعارض.  أبوظيبمبركز  CS7-bيف الغرفة  ، الكائنمنهم وفدها إىل مكتب أمانة املؤمتر
  

    التسجيل وقائمة املشاركني  -تاسعًا  
ــالةالشــفوية أو الذكِّرة املإرســال  ينبغي  -٢٩ الرمسي  التشــكيلتتضــمَّن أمساء املندوبني ( اليت رس

مالحظة أنَّ األمانة  وُيرجىلكلِّ وفد)، إلكترونيًّا أو بالربيد، إىل أمانة املؤمتر يف أقرب وقت ممكن. 
املمســوحة إلكترونيًّا للمذكِّرات الشــفوية أو الرســائل اليت ســوف  النُّســخســتقبل بصــفة مؤقتة 

  .أصوهلا استالمترسل إليها بالربيد اإللكتروين إىل حني 
    

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

  United Nations Office on Drugs and Crime 
  PO Box 500 
  1400 Vienna 
  Austria 

عنوان الربيد 
  اإللكتروين:

uncac@un.org 

    
املعلومات  تتضــــــمنأن باحلكومات  تتكفَّلوعند تقدمي قوائم الوفود الرمسية، ينبغي أن   -٣٠

الربيد  توفري عناوين فمن شـــأن .لكل ممثلالربيد اإللكتروين  عنواناملقدمة عن تشـــكيل وفودها 
رد تلقائي بالربيد اإللكتروين يؤكِّد تســــجيله. تلقِّي كل ممثِّل هذه أن يضــــمن لالفردية  اإللكترونية

صورته  حتميلأعضاء الوفد وسيتضمَّن هذا الرد التلقائي أيضًا وصلة إلكترونية تتيح لكل عضو من 
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(توفري عنوان الربيد اإللكتروين  املتطلبنيالفوتوغرافية. وُيرجى مالحظة أنَّه يف حال عدم تلبية هذين 
سوف يتعذر طبع تصاريح املؤمتر مسبقًا وجتهيزها لتسليمها للممثلني يف املكان ، الصورة) وحتميل

  املخصص للتسجيل. وُيرجى أيضًا مالحظة ما يلي:
  ؛أنه يطلب من املشاركني يف املؤمتر أن يتسلَّموا شخصيًّا شارات املؤمتر اخلاصة هبم  أ)(  
اخلاصـــة جبميع  شـــارات املؤمتر يتســـلَّمميكن أيضـــًا ملمثل عن البعثة الدائمة أن أنه   (ب)  

  :الشاراتالشخص املكلَّف بتسلُّم يف أعضاء وفدها. ولكن، يف هذه احلالة، ُيشترط 
املمثِّــل الــدائم أو القــائم  منــاســـــــب ممهور بتوقيعأن يكون يف حوزتــه تفويض   ‘١’  

  باألعمال؛
  .وفدهأعضاء مجيع املؤمتر إىل شارات عن توصيل يكون مسؤوًال أن   ‘٢’  

الصـــورة  حتميلأمَّا املشـــاركون الذين ال يتمون إجراءات التســـجيل املســـبَّق، مبا يف ذلك   -٣١
يجب ف، بتوقيت فيينا، ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٥الفوتوغرافية، حبلول منتصف الليل من يوم 

 شــــارات املؤمترهلم وإصــــدار فوتوغرافية التقاط صــــور املتمثلة يف عليهم اتِّباع اإلجراءات العادية 
  الوطين للمعارض. أبوظيبوصوهلم إىل مركز  عنداخلاصة هبم 

ويف إطار الترتيبات األمنية املشــــــددة، يتعني على مجيع املشــــــاركني أن يربزوا الدعوات أو   -٣٢
جوازات ســـفرهم أو غريها من وثائق اهلوية  جانب اخلطابات الرمسية اليت تبني صـــفتهم كمندوبني، إىل

يف الردهة  الكائنةالتســــجيل  منطقةتوغرافية، عند املدخل قبل املضــــي إىل الرمسية اليت حتمل صــــورا فو
املؤمتر  شـــاراتواحلصـــول على  أنفســـهم تســـجيلمن أجل الوطين للمعارض  أبوظيبالوســـطى مبركز 

حبيث تكون ظاهرة للعيان يف مجيع األوقات داخل املركز  الشــاراتاخلاصــة هبذه الدورة. وجيب ارتداء 
  أثناء الدورة. وسوف ُيفَحص مجيع األشخاص وحقائبهم وحمافظ أوراقهم عند مدخل املركز.

يوم من  ٠٠/١٠املطبوعة مســـبقًا يف الســـاعة  الشـــاراتوســـيبدأ التســـجيل يف املوقع وتســـلُّم   -٣٣
. ٠٠/١٩ مكتب التســجيل مفتوحًا حىت الســاعة ، وســيظل٢٠١٩ُّكانون األول/ديســمرب  ١٣اجلمعة 

  يف األوقات التالية:  بعد ذلكوسوف ُيفتح مكتب التسجيل 
  .٠٠/١٩إىل الساعة  ٠٠/١٠: من الساعة ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٥و ١٤  
  .٣٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/٨: من الساعة ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٨إىل  ١٦  
  .٠٠/١٤إىل الساعة  ٠٠/٩: من الساعة ٢٠١٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠و ١٩  

ــــــوف تعمِّم عليها، عقب انتهاء الدورة   -٣٤ وُيرجى من الوفود أن حتيط علمًا بأنَّ األمانة س
أثناء  منيالدعم املقدو ةاملشــاركني عن اخلدم ىلتقييم مدى رضــ وجيزًاالثامنة للمؤمتر، اســتقصــاًء 

ــــــتبيانًا فســــــوف يتلقى املندوبون ا ،الدورة. ومن مثَّ عرب اإلنترنت على عناوين الربيد  إلكترونيًّاس
  أثناء التسجيل. املبيَّنةاإللكتروين 
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  تسجيل رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء
األعلى أو  املرتبةأن تقدِّم الوفود أمساء الوزراء أو غريهم من املندوبني املساوين يف  بشدَّةيوصى   -٣٥

اخلاصة بكبار الشخصيات شارات املؤمتر مسبقًا بغية التعجيل بإعداد ) uncac@un.org(إىل األمانة مرتبة 
يف منطقة جاهزة ليتســلمها الشــخص املفوَّض  الشــارات وتقليًال لإلزعاج قدر اإلمكان. وســتكون تلك

. وجيوز ملمثل عن البعثة الدائمة مبركز أبوظيب الوطين للمعارض يف الردهة الوســـــطى الكائنةالتســـــجيل 
أن يكون يف حوزة الشــخص املكلَّف بتســلمها تفويض  الشــارات. ويف تلك احلاالت، يلزمتســلم تلك 

تتعلق املمثِّل الدائم أو القائم باألعمال. وُيرجى إرسال أي أسئلة  يعممهور بتوق بتسلم الشارات، مناسب
) Bernhard Kothgassner(بــالربيــد اإللكتروين إىل الســــــيــد برينــارد كوتغــاســــــنر  بتلــك الشـــــــارات

)bernhard.kothgassner@un.org أو الســــــيد غاري إيفريت ()Gary Everett ()gary.everett@un.org (
  بدائرة األمم املتحدة لشؤون األمن والسالمة.

 (فقط) احلكوميني للوزراءدخول املركبات  أذونوجيب توجيه مجيع طلبات اســــــتصــــــدار   -٣٦
)، porracin@un.orgاألمن ( جهاز ة، مســاعدة رئيســ)Cinzia Porracin( بوراتشــني ســينتســياالســيدة   إىل

) بدائرة األمم املتحدة لشــؤون األمن والســالمة. وســوف gary.everett@un.orgوالســيد غاري إيفريت (
  .بومشات أذون دخول املركباتأعاله مشفوعة املذكورة املنظِّمة لدخول املركبات من الفئة  اللوائحُتوزَّع 

   
  واإلعالميني تسجيل الصحفيني

أن يقــدِّموا طلــب اعتمــاد عن طريق االتصــــــــال بــدائرة بــوســــــــائط اإلعالم  ُيلَزم ممثلو  -٣٧
. وميكن إمتام إجراءات الدورةاملتحدة لإلعالم يف فيينا، وُيفضــــــَّل أن يكون ذلك قبل انعقاد  األمم

ع على مزيد الوطين للمعارض. ولالطال أبوظيباالعتماد أيضًا يف مكتب تسجيل الصحفيني مبركز 
  من املعلومات يف هذا الصدد، انظر القسم الثاين عشر أدناه.

  
  اللغات والوثائق  -عاشرًا  

 
ــــــبانية واإلنكليزية   -٣٨ اللغات الرمسية للمؤمتر هي لغات األمم املتحدة الرمسية الســــــت: اإلس

الرمسية اخلمس األخرى والروســية والصــينية والعربية والفرنســية. وســوف تترَجُم فوريًّا إىل اللغات 
الكلماُت اليت ُتلقى بأيٍّ من لغات املؤمتر الرمسية أثناء اجللســات العامة. وســوف ُتتاح وثائق املؤمتر 

  الرمسية جبميع اللغات الرمسية الست.
ــــــيكون كلُّ مقعد   -٣٩ يف غرف االجتماعات اليت تتوفر فيها الترمجة الفورية مزوَّدًا جبهاز س

ــــــتقبــال حممول ومســا عــات. ويرجى من املشـــــــاركني عــدم إخراج تلــك األجهزة من غرف اس
  االجتماعات لكي يتسىن فحصها دوريًّا وإعادة شحن بطارياهتا إذا اقتضى األمر.

وقد أعدَّت األمانة عددًا من الوثائق لتســــهيل النظر يف بعض املســــائل املدرجة يف جدول   -٤٠
لدورة. وميكن تن  /www.unodc.org/unodc/enلوثائق عرب الرابط: زيل هذه ااألعمال املؤقت هلذه ا

corruption/COSP/session8.html الرابط:  أوwww.8cosp.ae.  
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ــــــاعيها الراميةبغية و  -٤١ ــــــاعدة األمانة يف مس إىل خفض النفقات واحلدِّ من اآلثار البيئية  مس
الضارة اليت قد تنشأ عن انعقاد الدورة، سوف ُتتاح الوثائق يف مكان انعقاد املؤمتر بأعداد حمدودة. 

باللغة (أو اللغات)  ما قبل الدورةوســـوف حيصـــل كل وفد على جمموعة كاملة واحدة من وثائق 
صــول على هذه الوثائق من املوقع الشــبكي للدورة، وكذلك اليت خيتارها. وُتشــجَّع الوفود على احل

ر ومن مثمن خدمات االتصــال احلاســويب املباشــر مبركز فيينا الدويل.  ، ُيرجى من الوفود أن ُتحضــِ
  . اقتضى األمرإىل الدورة نسخها اخلاصة من وثائق ما قبل الدورة، إذا 

التســجيل وحدات ذاكرة حتتوي على وثائق ما قبل  وقَتوســوف ُتوزَّع على املشــاركني   -٤٢
  الدورة واملنشورات املتصلة باملؤمتر.

منطقة انعقاد املؤمتر، بالقرب من غرف  وســــــطويقع مكتب توزيع الوثائق الرئيســــــي يف   -٤٣
اليت يه الوثائق توضع ف صندوق االجتماعات. وسوف خيصَّص لكل وفد يف مكتب توزيع الوثائق

  أثناء الدورة. ُتصدر
، ُيرجى من حتديدًا دقيقًا أثناء الدورةاالحتياجات من الوثائق الصــــادرة ومن أجل حتديد   -٤٤

كل وفد أن يبلِّغ العاملني يف مكتب توزيع الوثائق باحتياجاته، مبيِّنًا عدد النســــــخ من كل وثيقة 
وثائق هبا أثناء الدورة. وينبغي أن يكون عدد النســــــخ حيتاجها واللغة أو اللغات اليت يود تســــــلُّم ال

  املطلوبة كافيًا لتغطية كل االحتياجات، ألنه سيتعذر طلب نسخ إضافية.
  
    تقدمي الورقات   -حادي عشر

الوطنية والورقات املوقفية اليت تعدها الدول  الكلماتســوف توزَّع أثناء الدورة نســخ من   -٤٥
غات والكميات ال بالل هبا احلكومات. ويقترح توفري املشـــــــاركة  ية  احلدوديت توفرها  تال يا ال لدن ا

  النسخ: أعداد من

  توليفة اللغات
  احلد األدىن لعدد النسخ

 اإلسبانية  الروسية الفرنسية اإلنكليزية الصينية  العربية

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

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

باإلنكليزية والفرنسية 
  واإلسبانية فقط

-  -  ١٠٠  -  ١٢٥  ٣٧٥  

  -  ١٠٠  -  ٤٢٥  -  -  باإلنكليزية والروسية فقط
    ١٧٥  -  -  ٤٢٥  -  - باإلنكليزية واإلسبانية فقط

على  عدد النســـــخل احلد األدىن يقل أالوإذا تعذر توفري العدد املقترح من النســـــخ، فينبغي   -٤٦
من أجل تزويد كل وفد بنسخة واحدة واستبقاء عدد حمدود من النسخ نسخة  ٣٠٠عن  اإلطالق

لألمانة لكي تســتخدمه يف عملها. وتوجد يف خمتلف الفنادق ويف مكان انعقاد املؤمتر مراكز أعمال 
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ــتنســاخ الوثائق على أســاس جتاري.  توفر بشــدَّة أن جتلب معها  توصــى الوفود، غري أنهمرافق الس
  كافية من الوثائق إىل مركز املؤمترات قبل افتتاح الدورة بوقت كاف. أعدادًا
ضًا للوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية   -٤٧ وميكن أي

 ٤٥ات أســاســية عن مســائل معينة تتعلق باملواضــيع قيد النظر (انظر الفقرتني أن تعدَّ ورقات معلوم
  أعاله لالطالع على اللغات والكميات املوصى هبا). ٤٦و

نة، بالربيد اإللكتروين (  -٤٨ ) يف أقرب وقت uncac@un.orgوينبغي أن ترســـــــل إىل األما
  سائر الوثائق ذات الصلة. والورقات املوقفية، وكذلك ممكن، نسخ من مجيع الكلمات الوطنية

    
    املعلومات ووسائط اإلعالم  -ثاين عشر

وقاعة  اصحفيًّ ًامركزتضم مرافق إعالمية،  سوف تتاح يف مركز أبوظيب الوطين للمعارض  -٤٩
  جللسات اإلحاطة الصحفية.

وعلى ممثِّلي وسائط اإلعالم الراغبني يف تغطية هذا احلدث أن يقدِّموا طلبًا العتمادهم قبل   -٥٠
على  ، عن طريق االتصـــــال مبكتب االعتماد يف دائرة األمم املتحدة لإلعالم بفييناأثناءهاالدورة أو 

  :العنوان التايل
  Veronika Crowe-Mayerhofer  
  United Nations Information Service  
  3342 26060 1 43+اهلاتف:   
 3342 1459 699 43+: النقالاهلاتف   
 press.vienna@un.orgالربيد اإللكتروين:   

  يف ذلك:مبا  ،د اإلعالميون لدى تقدمي أوراق االعتماد الصحفية الصحيحة املطلوبةوُيعتَم  -٥١
ــــــالة انتداب   •   مكتوبة على ورقة عليها ترويســــــة رمسية ملنظمة إعالمية وموقَّعة من رس

حفياســم  ُتبنير املنتدب أو رئيس التحرير أو رئيس املكتب، الناشــر/املحرِّ ولقبه  الصــُّ
  اإللكتروين. املوجهة بالربيد الوظيفي. ولن ُتقبل الرسائل غري املوقَّعة أو الرسائل

  سارية أو تصريح عمل سار.بطاقة صحفية ل نسخة مصورة  •  
  . press.vienna@un.orgإىل عنوان الربيد اإللكتروين التايل: أوراق االعتماد وُترسل   -٥٢
  فريونيكا وعلى ممثِّلي وســـــائط اإلعالم الذي ســـــيغطون وقائع الدورة أن يتصـــــلوا بالســـــيدة   -٥٣
ون دُّلتزويدها بتفاصــــــيل دقيقة عن املعدات اليت يو )Veronika Crowe-Mayerhofer( مايرهوفر-كرو

  ا من السلطات الوطنية.جلبها إىل اإلمارات العربية املتحدة، ألنَّ بعض أنواع املعدات يتطلب إذنًا خاصًّ
ــــاعة   -٥٤ ، ميكن ٢٠١٩ديســــمرب كانون األول/ ١٣من يوم اجلمعة،  ٠٠/١٠وابتداًء من الس

العتمادهم لدى مكتب تســـجيل الصـــحفيني بطلب ملمثِّلي وســـائط اإلعالم أن يتقدموا شـــخصـــيًّا 
الصــحفية لدى إبراز وثيقة هوية رمسية  الشــارات ُتصــدرالوطين للمعارض. وســوف  أبوظيبمبركز 
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حتمل صــورة فوتوغرافية. ولن ُيســمح حبضــور اجللســات واألحداث اخلاصــة ودخول منطقة عمل 
  الصحفية اخلاصة باملؤمتر. الشاراتالصحفيني إال ملمثِّلي وسائط اإلعالم احلاصلني على 

 /www.unodc.org/unodcوميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن الدورة عرب الرابط التايل:   -٥٥
en/corruption/COSP/session8.html.   

    
    التأشريات والسفر واحلجز يف الفنادق   -ثالث عشر

ي وجواز ســـفر ســـار املفعول يلزم لدخول اإلمارات العربية املتحدة تأشـــرية دخول ســـارية  -٥٦
على مجيع الدبلوماســيني  وف يتعنيمنح املشــاركون يف املؤمتر تأشــريات خاصــة، وســُيوال . املفعول

، أن واملســافرين ألغراض جتارية ، واألشــخاصاملنظمات الدولية واهليئات احلكومية األجنبيةوموظفي 
تأشريات دخول من سفارات اإلمارات العربية املتحدة  خيضعوا لإلجراءات االعتيادية للحصول على

صليا شرية يف أقرب وقت ممكن؛ وقن شاركون على بدء إجراءات طلب التأ شجَّع امل هتا يف اخلارج. وُي
  احلكومة املستضيفة.  ملتطلباتوهم مسؤولون عن تقدمي طلباهتم يف الوقت املناسب وفقًا 

وميكن احلصـــول على املعلومات ذات الصـــلة مبتطلبات احلصـــول على التأشـــرية يف املوقع   -٥٧
ية املتحدة (الشــــــبكي اخلاص ب  وجَّهتوقد  ).www.mofa.gov.aeوزارة خارجية اإلمارات العرب

الوزارة تعليمات جلميع ســفاراهتا وقنصــلياهتا حول العامل بتيســري إصــدار التأشــريات للمشــاركني يف 
  دورة املؤمتر الثامنة.

ــــاركني من دول ال توجد فيها  -٥٨ ــــفارة أو قنصــــلية لإلمارات العربية املتحدة أن  وعلى املش س
ــــَّ ولن ُت .visa8cosp@saiuae.gov.aeبالربيد اإللكتروين إىل العنوان التايل:  وثائقهميقدِّموا  ر عملية يس

إال للمشـــاركني من بلدان ال توجد فيها ســـفارة أو قنصـــلية  عرب هذه القناة إصـــدار التأشـــريات
من حكومة  مساِندةإىل تقدمي وثيقة من الدول اليت حتتاج  نواملشارك وأما. لإلمارات العربية املتحدة

للوصــــول إىل وجهتهم النهائية يف اإلمارات عبور اإلمارات العربية املتحدة للحصــــول على تأشــــرية 
الوطنية عن طريق الربيد اإللكتروين املنظمة أيضــــــًا االتصــــــال باللجنة فينبغي هلم املتحدة،  العربية
. وميكن االطِّالع على املزيد من املعلومات بشأن التأشريات visa8cosp@saiuae.gov.aeالعنوان:   على

  .www.8cosp.aeيف املوقع الشبكي: 
وعمًال باتفاق البلد املضيف املوقَّع بني األمم املتحدة وحكومة اإلمارات العربية املتحدة   -٥٩

الدورة، ســـــوف ُيعفى املندوبون املوفدون للمشـــــاركة يف املؤمتر اخلاصـــــة بترتيبات البشـــــأن 
  .رسوم التأشرية من
وتفرض اخلطوط اجلوية التجارية قيودًا صـــــــارمة على حجم األمتعة ووزهنا، وعلى كل   -٦٠

وزن حقائب الســفر واألمتعة املحمولة قبل احلدود املفروضــة على مســافر أن يســتفســر بنفســه عن 
، جوًّا املغادرة لتفادي النفقات أو التعقيدات غري الضـــــرورية. وحرصـــــًا على ســـــالمة املســـــافرين

راكب بأن حيمل معه أو يضــع يف أمتعته أشــياء أو مواد خطرة. وميكن للمشــاركني يســمح أليِّ   ال
مة الواردات  قائ يةاالطالع على  تاب عة إلقرارات ك خلاضــــــ ملء اإلقرارات ا ، وكذلك إجراءات 
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وديب، عرب الرابطني:  أبوظيباجلمركية اخلاصة باملسافرين، على املوقعني الشبكيني الرمسيني ملطاري 
www.abudhabiairport.ae وwww.dubaiairports.ae.  

ــــــاركني الراغبني يف حجز رحالهتم اجلوية   -٦١ ــــــركة االحتاد للطريان أن  لدىوميكن للمش ش
" SAIDEC5: الرمز "خمفَّضةى تذاكرهم بأسعار يستخدموا الرمزين التروجييني التاليني للحصول عل

" للرحالت SAIDEC10من الواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ والرمز " أبوظيبللرحالت املتجهــة إىل 
 لدىمن أي مكان آخر. وميكن للمشـــاركني الراغبني يف حجز رحالهتم اجلوية  أبوظيباملتجهة إىل 

 خمفَّضةشركة طريان اإلمارات أن يستخدموا الرمز التروجيي التايل للحصول على تذاكرهم بأسعار 
  ".EVE6UNC: "٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٥إىل  ٩للرحالت يف الفترة من 

    
  اإلقامة
ــــــيتحمل املشــــــاركون   -٦٢ مســــــؤولية حجز غرفهم يف الفنادق (انظر املرفق الثالث هم أنفس

  لالطالع على قائمة بالفنادق املوصى هبا رمسيًّا). 
اخلدمات األمنية  ،أثناء الدورة ،والفنادق الواردة يف املرفق الثالث هي وحدها اليت ســــتوفِّر  -٦٣

كل صـــــباح إىل مركز  املقدَّمة من احلكومة املضـــــيفة، وكذلك خدمة نقل املشـــــاركني باحلافالت
الوطين للمعارض وإعادهتم كلَّ مســـاء إىل فنادقهم. وبالنظر إىل أنَّ غالبية الفنادق املوصـــى  أبوظيب

هبا تقع على مســــــافة ميكن قطعها ســــــريًا على األقدام من مكان انعقاد املؤمتر، فلن ُتقدَّم خدمات 
  البستان.  أبوظيبنوفوتيل النقل باحلافالت إال للمشاركني املقيمني يف فندقي هيلتون و

    
  االستقبال يف املطار

وديب منطقة للترحيب باملشــاركني القادمني حلضــور املؤمتر  أبوظيبســوف ُتهيأ يف مطاري   -٦٤
  ومدخل خاص لتسريع مرورهم ومكتب لالستعالمات. 

    
  النقل إىل الفنادق ومنها وإىل املطارين ومنهما

وديب والفنادق  أبوظيبســــــوف تتاح للمشــــــاركني جمانًا خدمة للنقل باحلافالت بني مطاري   -٦٥
فر يف املطارين أيضــًا ســيارات تاكســي وســيارات لالســتئجار بتكاليف اتواملوصــى هبا رمسيًّا للدورة. وت

  حنو ساعة ونصف الساعة. أبوظيب. ويستغرق االنتقال من مطار ديب إىل معتادةجتارية 
حلافالت نقل املشـــــــاركني   -٦٦ تاح اجلدول الزمين  ــــــوف ُي املوقع الشــــــبكي للمؤمتر  يفوس

)www.8cosp.ae.(  
    

  املعلومات املتعلقة بالرحالت اجلوية
ـــــكك احلديدية   -٦٧ ـــــمية ناقل رمسي عن طريق اجلو والس خاص تعمل اللجنة املنظمة على تس
  يف بداية تشرين األول/أكتوبر. www.8cosp.aeاملوقع الشبكي  يفلدورة. وسوف ُتنشر التفاصيل با
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    الوطين للمعارض  أبوظيباملرافق املتوافرة يف مركز   -رابع عشر
  :املرافق التالية الوطين للمعارض أبوظيبسوف تتاح للمشاركني يف مركز   -٦٨

  دة مبقهى لتناول الوجبات اخلفيفة؛الوفود، مزوَّ ألعضاء استراحةصالة   (أ)  
  مركز أعمال؛   (ب)  
على  الســــلكي باإلنترنت يف كل أحناء مركز املؤمترات دون تكلفة إضــــافية ربط  (ج)  
  ؛املشاركني
  غرفة لإلسعافات األولية؛  (د)  
  صرَّاف آيل؛ب مزوَّدانمصرف ومكتب بريد   (ه)  
إلحدى وكاالت ممثل املســـاعدة يف شـــؤون الســـفر: ســـيكون يف مركز املؤمترات   (و)  

اجلوية أو تغيريها أو استئجار  رحالهتمالسفر من أجل مساعدة املشاركني الراغبني يف تأكيد حجز 
  سيارات أو حجز جوالت سياحية؛

  مكتب استعالمات للمشاركني؛  (ز)  
  صيدلية؛  (ح)  
  متجر بقالة.  (ط)  

    
      معلومات مفيدة عن اإلمارات العربية املتحدة  -خامس عشر

  التأمني الصحي
ُيوصــــى املشــــاركون بشــــدَّة بأن حيصــــلوا قبل ســــفرهم على تأمني طيب دويل يغطي فترة   -٦٩

  مشاركتهم يف الدورة.
    

  اجلغرافيا
ــــبه  تتألَّف  -٧٠ ــــرقي من ش ــــبع إمارات، حتتلُّ الركن اجلنويب الش اإلمارات العربية املتحدة من س

من مكونًا أســـاســـيًّا اجلزيرة العربية. وتشـــكِّل كلُّ إمارة، مبا تتســـم به من طابع فريد وتقاليد عريقة، 
الشــــــرق ُعمان االحتاد. وحيدُّ اإلمارات العربية املتحدة من الشــــــمال اخلليُج العريب، ومن مكونات 

  وخليج ُعمان، ومن اجلنوب ُعمان واململكة العربية السعودية ومن الغرب اململكة العربية السعودية.
هي العاصــــمة االحتادية لإلمارات العربية املتحدة، وهي أكرب اإلمارات مســــاحة.  أبوظيبو  -٧١

  وحيكمها مسو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان، وهو أيضًا رئيس الدولة.
قبائل  يف معظمها صـحراء خاوية ال تسـكنها إالَّ أبوظيبوقبل فترة ليسـت بالبعيدة، كانت   -٧٢

ــــــاف النفط يف  وأدَّىالبدو الرحل، مع وجود بعض القرى حول املناطق األكثر خصــــــوبة.  اكتش
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ســـاعدت فجذري. واســـُتغلت عائدات النفط يف االســـتثمار حبكمة  تغيُّرإىل إحداث  ١٩٥٨  عام
  مزدهرة.وإىل إمارة حديثة  يبأبوظعلى حتويل 

جاهدة من أجل احلدِّ من  أبوظيبقطاع النفط، تعمل  حقَّقهومع االعتراف بالنجاح الذي   -٧٣
اقتصـادها. وتتواصـل االسـتثمارات يف قطاعات  نطاقاعتمادها على املواد اهليدروكربونية وتوسـيع 

ية  يةالبن ياحة والنقل والصــــــحة والتعليم  التحت ــــــ ية ٢٠٣٠ طةوفقًا خلوالس اليت اعتمدهتا  العمران
إلمارة. وجيري ضــخُّ اســتثمارات ل. وتؤدي الســياحة دورًا أســاســيًّا يف التنمية االقتصــادية احلكومة

  وفنادق لألعمال.جديدة كبرية يف منتجعات فاخرة 
ــــــــاريس الكثري لتقـــدِّمـــه للزوار واملقيمني:  أبوظيبولـــدى   -٧٤ مركز مزدهر ومتنوعـــة، تض

وأحد أقل معدالت اجلرمية الدخل الفردي بيئة ودية تفتخر بأحد أعلى معدالت ، ولالســــــتثمارات
، وســوف تســتضــيف قريبًا مؤســســات "لوفر أبوظيب"موطنًا ملتحف  أبوظيبيف العامل. وقد صــارت 

  ثقافية رائدة أخرى، منها متحف زايد الوطين ومتحف غوغنهامي أبوظيب.
قد أصــــــبحت   -٧٥ ية ألحداثمركزًا  أبوظيبو عامل ية  ياضــــــ لة  ،ر ثل بطو للجولف،  أبوظيبم

 فورموال وان" اجلائزة الكربى ، وسباق"الصحراوي أبوظيبحتدي " املسمَّىالسيارات املرموق   وسباق
  ."أبوظيب
ويوجد يف واحة ليوا الشــــــهرية، الواقعة يف جنوب اإلمارة، عدد من أكرب الكثبان الرملية   -٧٦

وأمجلها يف العامل، يف حني تقع مدينة العني العامرة باحلدائق اخلضراء، وهي ثاين أكرب مدن اإلمارة، 
  .الشهرية قمم جبال احلجر واحدًا منعد ُيعند سفح جبل حفيت، الذي 

يد آل هنيان، اجملس تنفيذي يرأســه ويل عهدها، مسو الشــيخ حممد بن ز أبوظيبويتوىل شــؤون   -٧٧
 ذاتمســــــتقلة  هيئات عدَّةوزارات. وتوجد يف اإلمارة أيضــــــًا تعمل كمســــــتقلة  إداراتتتفرع منه 

  عضوًا من ممثِّلي القبائل الرئيسية. ٦٠من  مكوَّنجملس استشاري وطين وات حمدَّدة بوضوح، يصالح
 التابعة هلا، داس النفطية حمطةومنطقة  ،ويترأس املنطقة الغربية واملنطقة الشــرقية من اإلمارة  -٧٨

والعني، ســـــلطتان بلديتان. وقد  أبوظيبتوىل إدارة املدينتني الرئيســـــيتني، تلحكام، يف حني لممثلون 
  بية.ُأنشئت سلطة بلدية للمنطقة الغر

    
  املناخ
 وتشـــهديوم تقريبًا يف أبوظيب.  كلومساء صـــافية  مشـــمســـًاللمرء أن يتوقع طقســـًا ميكن   -٧٩

تجاوز متوســـــط ييف الفترة من نيســـــان/أبريل إىل أيلول/ســـــبتمرب، حيث  ًارطب احارًّ مناخًااملدينة 
هذه الفترة، ميكن  وأثناءرهنايت). هدرجات ف ١٠٤درجة مئوية ( ٤٠ القصــــــوىدرجات احلرارة 

الرؤية يف بعض األحيان إىل بضـــعة  درجةنخفض فيها تأيضـــًا أن هتب عواصـــف رملية غري متوقعة 
تشــــرين األول/أكتوبر من الفترة أما تكييف اهلواء. وبأجهزة  مزوَّدةيف املدينة  املباينأمتار. ومعظم 

نســـبيًّا. وميكن أيضـــًا أن يظهر ضـــباب كثيف يف بعض األيام. وشـــهرا  باردة فهيآذار/مارس إىل 
باط/فرباير مها  ــــــ ناير وش ثاين/ي ــــــهور أبرد كانون ال نةش ــــــ ــــــط درجات احلرارة يف الس . ومتوس

  رهنايت). هدرجة ف ٦٩درجة مئوية (أو  ٢٠األول/ديسمرب هو   كانون
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  اللغة
هي اللغة العربية. واللغة اإلجنليزية مفهومة على اللغة الرمسية يف اإلمارات العربية املتحدة   -٨٠

  . يةنطاق واسع وُتستعمل إىل جانب العربية كلغة جتار
    

  الُعملة
بدوالر   -٨١ لدرهم اإلمارايت، وهي مربوطة  ية املتحدة هي ا ية يف اإلمارات العرب العملة الوطن

وُتجرى مجيع املعامالت يف اإلمارات . درمهًا ٣,٦٧٢٥الواليات املتحدة. ويعادل الدوالر الواحد 
  .العربية املتحدة بالدرهم، مبا يف ذلك معامالت البطاقات املصرفية

ــية واملصــارف  أبوظيبالعمالت يف مطاري  لتبديلوتوجد أماكن   -٨٢ وديب ويف الفنادق الرئيس
مصــارف  بضــعةيف مجيع أحناء املدينة. وتشــتري مجيع املصــارف الدوالر واليورو وتبيعهما، وهناك 

ضًا سترلييناجلنيه اإلتبدل  سعار الصرف باختالف املصارف. ويرجى العلم  وميكن. أي أن ختتلف أ
ًا العمالت؛ وقد تطلب بعض املصـــارف أيضـــ تبديلبعض املصـــارف قد تتقاضـــى عمولة على بأنَّ 

  وية، مثل جواز سفر.تقدمي شكل من أشكال حتديد اهل
ــــــام وعلى وجه العموم  -٨٣ ، تقبل الفنادق واملطاعم واملحالت التجارية الكبرية املتعددة األقس

ــــــتر كارد وأمريكان التعامل ببطاقات االئتمان أخرى وعدَّة متاجر كبرية  ــــــية (فيزا وماس الرئيس
إكسربيس وداينرز ْكَلب). وميكن صرف الشيكات السياحية واألوراق النقدية من مجيع العمالت 

ـــية يف  فر خدمات ااملصـــارف التجارية ويف معظم الفنادق ومكاتب الصـــرافة. كما تتومجيع الرئيس
تقبل البطاقات املصــــــرفية،  أبوظيبتاجر يف من امل وكثريالصــــــرَّاف اآليل. ورغم أنَّ غالبية املطاعم 

  النقدية. املبالغيوصى الزائرون أيضًا حبمل بعض 
  :، هيأو سرقتها بطاقة ائتمانيف حال فقدان ميكن االتصال هبا متاحة  هاتفيةأرقام ومثة   -٨٤

   4492222 4 971+؛ ديب: 5996299 2 971+: أبوظيبأمريكان إكسربيس:   
  2431 303 4 0 971+ْكَلب:  داينرز  
  3895-0444-800ماستر كارد:   

    
  التوقيت املحلي

  متقدم عن توقيت غرينيتش بأربع ساعات. أبوظيبالتوقيت املتبع يف   -٨٥
    

  الضرائب واإلكراميات
يف املائة على مجيع  ٥اســـتحدثت اهليئة االحتادية للضـــرائب ضـــريبة للقيمة املضـــافة بنســـبة   -٨٦

  واخلدمات.السلع 
ضريبة القيمة املضافة املسدَّدة عن السلع املشتراة يف اإلمارات   -٨٧ سترداد  وميكن للمتسوقني ا

املنطبقة)، شريطة أن يثبتوا صحة  والشروط األحكامبالعربية املتحدة اليت سيجري تصديرها (رهنًا 
  مشترياهتم وفقًا للقواعد املحلية.
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ضـــريبة القيمة املضـــافة. للحصـــول على املزيد من املعلومات، وتوجد يف املطارين مكاتب لردِّ   -٨٨
  يرجى زيارة الرابط: 

  www.tax.gov.ae  
  أو الرابط:  
  www.planetpayment.ae/tourist    

يف املائة من إمجايل  ١٥و ٥ومن املعتاد يف اإلمارات العربية املتحدة دفع إكرامية تتراوح ما بني   -٨٩
دراهم  ١٠ســــــتوى اخلــدمــة. ومن املعتــاد يف الفنــادق دفع إكراميــة تتراوح مــا بني مل تبعــًاالفــاتورة، 

 ظيف الغرف.خدمات محل احلقائب وتن لقاءمن دوالرات الواليات املتحدة)  ٥إىل  ٣درمهًا (  ٢٠و
    

  الكهرباء
 ومن املعتادفولطًا.  ٢٢٠ قدره يعمل التيار الكهربائي يف اإلمارات العربية املتحدة جبهد  -٩٠

أمبريًا حســـــب  ١٣قدرها أن تكون مآخذ الكهرباء من النوع الذي يقبل املقابس الثالثية بشـــــدَّة 
  الربيطاين.املعياري التصميم 

    
  هاتفية مفيدةاخلدمات اهلاتفية وأرقام 

قاهي. وتتواتتو  -٩١ طاعم وامل نادق وامل ية يف الف هلاتف خلدمات ا هلاتف افر ا قات ا طا قالفر ب  الن
  االتصال اهلاتفي هي كما يلي: ورموزاملسبقة الدفع يف الفنادق واملحال التجارية املحلية. 

ثال، إلجراء على ســـــبيل امل ؛الرقمالرمز الرقمي للمدينة + +  +)971( للمكاملات املحلية:  
  + الرقم 2+ +)971(مكاملة حملية يف أبوظيب، اطلب 

  الرقم+ الرمز الرقمي للبلد + (...+) للمكاملات الدولية:   
املوقع الشـــبكي  منالرحالت اجلوية يف مطار أبوظيب  عن ميكن احلصـــول على معلوماتو  -٩٢

www.etihad.comاملوقع الشبكي  منويف مطار ديب  ؛www.emirates.com.  
املوقع الشــــبكي الرمسي اخلاص بالســــياحة  يفوميكن االســــتعالم عن األنشــــطة الســــياحية   -٩٣
  ).www.visitabudhabi.aeاإلمارات العربية املتحدة ( يف
    
  اإلنترنتية وخدمات دمات الربيداخل
ية يف مكاتب الربيد واتتو  -٩٤ خلدمات الربيد ية. كما تتويف فر ا ــــــ نادق الرئيس فر امعظم الف

ــــــية و ويف مركز  أبوظيبيف مقاهي اإلنترنت يف كذلك خدمات اإلنترنت يف معظم الفنادق الرئيس
  الوطين للمعارض. أبوظيب

    
  ساعات العمل

ــــــاعة   -٩٥ تعمل املكاتب احلكومية وغريها من املكاتب الرمسية من األحد إىل اخلميس من الس
  .٠٠/١٥إىل الساعة  ٠٠/٧
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يومي اجلمعة  اآلخر بعضـــــها، ويغلق وتغلق بعض الشـــــركات اخلاصـــــة يوم اجلمعة فقط  -٩٦
من الســـاعة جممعات التســـوق طوال أيام األســـبوع املوجودة يف الكربى لســـبت. وتفتح املتاجر وا
يف عطالت  إىل منتصــف الليل ٠٠/١٠من الســاعة يف أيام العمل، و ٠٠/٢٢إىل الســاعة  ٠٠/١٠

من الصباح حىت منتصف الليل، دون استراحة. وتكون عادة . وتفتح املطاعم أبواهبا هناية األسبوع
يوم الثالثاء. وتغلق معظم املتاحف أبواب الدخول قبل موعد  وإمَّامغلقة إمَّا يوم االثنني  املتاحف

إىل  ٠٠/١٠. وســاعات عمل املصــارف هي من الســاعة واحدة ســاعةباإلغالق بثالثني دقيقة أو 
كل  فتفتحجممعات التســـوق املصـــارف املوجودة يف  أمَّامن األحد إىل اخلميس،  ٠٠/١٤الســـاعة 
  .٠٠/٢١إىل الساعة  ٠٠/١٠من الساعة ل يوم عم

    
    اخلاصة الفعاليات -سادس عشر

خاصـــــة أثناء املؤمتر. وميكن احلصـــــول على  فعالياتالطلب، أن تنظِّم عند ميكن للوفود،   -٩٧
الشــحن بشــأن مبا يف ذلك  ،واالطالع على مزيد من التفاصــيل ةخاصــ فعاليةطلب تنظيم  اســتمارة

ــــــركاتوتوريد الطعام  ــــــفوية وش  /www.unodc.org/unodc/enاملحلية، عرب الرابط:  الترمجة الش
corruption/COSP/session8.html.   

    
    املناسبات االجتماعية وتوريد الطعام  -سابع عشر

 الوفودفة مناســبتني اجتماعيتني مها: عشــاء رمسي لرؤســاء احلكومة املســتضــي ســوف تنظم  -٩٨
وحفل اســـتقبال مفتوح جلميع املشـــاركني املســـجَّلني يف املؤمتر. وســـوف ُيتاح  ،(للمدعوين فقط)

  .www.8cosp.aeاملوقع الشبكي:  يفهاتني املناسبتني  بشأنمزيد من التفاصيل 
  بالسيدة: أن يتصلوا الدورة أثناءيرجى من املشاركني الراغبني يف تنظيم مناسبات اجتماعية و  -٩٩

  اُحلَصيننود مطر َع  
  ديوان املحاسبة مكتب رئيس -مسؤولة إدارية تنفيذية   
  167 6994 2 971+اهلاتف:   
 anood.alhosani@saiuae.gov.aeالربيد اإللكتروين:   

  املسائل املتعلقة بتوريد الطعام، ُيرجى االتصال بالسيدة: خيصُّوفيما 
  )Ana Khachfani(آنا خاشفاين   
  4063777 2 971+اهلاتف:   
     sales@capitalhospitality.aeالربيد اإللكتروين:   

    شحن املواد من جانب الوفود  -ثامن عشر
ركز املؤمترات (مثل املنشورات لوفود الراغبة يف شحن مواد ذات صلة باملؤمتر إىل مل ينبغي  -١٠٠

  السيد: ،املستضيفالبلد ) أن تتصل مبسؤول االتصال املعين بالشحن املعني من والنشرات اإلعالمية
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  )Alexander Philip( ألكساندر فيليب
  مساعد املدير لشؤون العمليات 

  4496311 2 971+اهلاتف: 
 6886356 56 971+: النقالاهلاتف 

  palexander@agility.comالربيد اإللكتروين: 
   

    بالربوتوكول (املراسم)املسائل املتصلة   -تاسع عشر
، ميكن للوفود أن تتصــل مبســؤول )املراســمبالربوتوكول (فيما يتعلق بأيِّ مســائل متصــلة   -١٠١

  السيد:  ،املستضيف البلداملعين باملراسم يف االتصال 
  حممد عيسى مسلم عوض  
  237 6994 2 971+اهلاتف:   
 7845 621 50 971+: النقالاهلاتف   
  9998 635 2 971+الفاكس:   
    m.musallem@saiuae.gov.aeالربيد اإللكتروين:   
يف ســـياق و ،تنشـــأ أثناء الدورة )املراســـمالربوتوكول (وفيما يتعلق بأي مســـائل متصـــلة ب  -١٠٢

ملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة  ية مع ا نائ ماعات الث باملخدِّاالجت  يرجىرات واجلرمية، املعين 
  السيد: ، املكتب يف )املراسمالربوتوكول (االتصال املعين بمبوظف  االتصال
  )Teymuraz Gogolashvili( تيموراز غوغوالشفيلي  
  موظف مراسم  
  مكتب املدير العام/مكتب املدير التنفيذي  
  املعين باملخدرات واجلرميةمكتب األمم املتحدة يف فيينا/مكتب األمم املتحدة   
  l 26060 3955 43+اهلاتف:   
  teymuraz.gogolashvili@un.orgالربيد اإللكتروين:   
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     املرفق األول
  الوطين للمعارض أبوظيبخريطة مركز     
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      املرفق الثاين
      صيغة منوذجية لوثائق التفويض    
    وثيقة تفويض    

نا [ لدى أعلن أ لدائم  ثل ا ية أو املم خلارج مة أو وزير الشــــــؤون ا لة أو رئيس احلكو لدو رئيس ا
] تعيني الوفد املســمَّى أدناه وتفويضــه وختويله حســب األصــول مبقتضــى هذه الوثيقة املتحدة األمم

الدورة [...] ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد ] يف البلدلتمثيل [
  املقرر عقدها يف [املدينة/املكان] [البلد] من [التاريخ].

    
  ] الوفد (رئيسة) اسم رئيسالوفد [(رئيسة) رئيس /(املمثلة) املمثل

  ] للوفد (الرئيسة املناوبة املناوباسم الرئيس للوفد [ (الرئيسة املناوبة) الرئيس املناوب
  )](أمساء املستشارين (املستشارة) اسم املستشار(املستشارون) [ (املستشارة) املستشار

    
  ]السنة[ يف عام] الشهر] من [اليوم[ ] يفاملدينةيف [ ُحرِّرت

  
  
  

  [التوقيع]
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      املرفق الثالث
      الفنادقب اخلاصة ترتيباتال    

    الفنادقيف احلجز   -ألف  
املوقع الشـــبكي  مباشـــرة عربالفنادق إجراء حجوزاهتم اخلاصـــة مع ُيرجى من املشـــاركني   -١

). وترد أدناه قائمة بالفنادق www.8Cosp.aeالرمسي الذي أعدَّته اإلمارات العربية املتحدة للدورة (
. وهذه الفنادق اليت حددهتا احلكومة املضــيفة رمسيًّا واليت تتيح الغرف بأســعار خاصــة للمشــاركني

وديب ومنهما، وعند  أبوظيبوحدها هي اليت ستوفِّر خدمات نقل املشاركني باحلافالت إىل مطاري 
  الوطين للمعارض ومنه. أبوظيباالقتضاء إىل مركز 

  وميكن للمشاركني الذين يواجهون صعوبات يف احلجز االتصال بالسيد:  -٢
  شهاب عبد اللطيف املال   
  بديوان املحاسبة مدققي األداءكبري   
  204 6994 2 971+اهلاتف:   
      s.almulla@saiuae.gov.aeالربيد اإللكتروين:   

    قائمة الفنادق املوصى هبا   -باء  
يبيِّن اجلدول أدناه األســــــعار اليت جرى التفاوض عليها للغرف يف جمموعة خمتلفة من الفنادق   -٣

تكون األســعار املوصــى هبا. واألســعار املبينة هي للمبيت ليلة واحدة وتشــمل اإلفطار والضــرائب. ولن 
ناء تاحة إالَّ أث خلاصـــــــة م  يبيَّنأن  . وُيرجى٢٠١٩كانون األول/ديســــــمرب  ٢٠إىل  ١٤الفترة من  ا

  متعلق حبضور مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. أنهاحلجز  إجراء  عند
على مســافة ميكن قطعها ســريًا على األقدام  : تقع غالبية الفنادق املوصــى هباملحوظة هامة  -٤

إىل فندقي هيلتون  ت إالَّفلن ُتتاح خدمة نقل املشــــــاركني باحلافال ،من مكان انعقاد املؤمتر. ومن مثَّ
  البستان.  أبوظيبونوفوتيل 
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  مالحظات  املوقع الشبكي  االتصال جهة  األسعار  الفندق
أنداز كابيتال 

   أبوظيبيت غ
  جنوم ٥

)Andaz Capital 

Gate Abu 

Dhabi(  

 درمهًا ٥٥٤,٥٠ غرفة فردية:
من (دوالرًا  ١٥٠,٩٦(

  ))دوالرات الواليات املتحدة
درمهًا  ٦١٥,٠٠ مزدوجة:غرفة 

  دوالرًا) ١٦٧,٤٣(
  

األسعار تشمل اإلفطار ومجيع 
  الضرائب املنطبقة

  االسم: السيد نقيب عثمان
  1707 596 2 971+اهلاتف: 
  8504 688 56 971+: النقالاهلاتف 

  الربيد اإللكتروين:
naqeeb.osman@hyatt.com 

https://www.hyatt.com/en-US/ho-
tel/united-arab-emirates/andaz-
capital-gate-abu-
dhabi/abdcc?src=corp_lclb_gmb_
seo_swa_abdcc 

 رابط احلجز:
https://www.hyatt.com/en-US/ho-
tel/united-arab-emirates/andaz-
capital-gate-abu-
dhabi/abdcc?corp_id=G-UNC2 

سارية األسعار اخلاصة 
تشرين األول/  ٣١حىت 

 ٢٠١٩أكتوبر 

  أبوظيبألوفت 
  جنوم ٤

)Aloft Abu 
Dhabi(  

درمهًا  ٣٩٠ غرفة فردية:
  )دوالرًا ١٠٦,٢٠(

درمهًا  ٤٤٠ غرفة مزدوجة:
  دوالرًا) ١١٩,٩٠(
  

األسعار تشمل اإلفطار ومجيع 
  الضرائب املنطبقة

   االسم: السيدة بورفا كولكارين
)Ms. Poorva Kulkarni(  والسيدة

  )Ms. Sacha Collin(ساشا كولني 
  5080 654 2 (0) 971اهلاتف: 

  9703 449 2 (0) 971+الفاكس: 
  الربيد اإللكتروين: 

 sales.auh@aloft.com؛

Reservations.AloftAbuDhabi@aloftho-
tels.com  

https://www.marriott.com/ho-
tels/travel/auhnl-aloft-abu-dhabi  

 رابط احلجز:
Book your group rate for COSP 
SESSION 8 - UNODC, 16th to 
20th Dec, 2019 

سارية األسعار اخلاصة 
تشرين األول/ ٣٠حىت 

  ٢٠١٩أكتوبر 

بريل روتانا 
  كابيتال سنتر 

  جنوم ٤
)Pearl Rotana 

Capital Centre( 

 دراهم ٤٠٤ غرفة فردية:
  دوالرًا) ١١٦(

درمهًا  ٤٥٤ غرفة مزدوجة:
  دوالرًا) ١٣٠(
  

األسعار تشمل اإلفطار ومجيع 
  الضرائب املنطبقة

 .Ms( االسم: السيدة كورايل موراليس

Coralie Morales(  
  4444 495 2 (0) 971+اهلاتف: 

 الربيد اإللكتروين:
coralie.morales@rotana.com 

https://www.rotana.com/rotanahot
elandresorts/unitedarabemirates/a
budhabi/pearlrotana  

ميكن احلجز اعتبارًا 
 تشرين الثاين/  ٦  من

 ٢٠١٩نوفمرب 

كابيتال  سنترو
  سنتر 

  جنوم ٣
)Centro Capital 

Centre(  

دراهم  ٣٥٥ غرفة فردية:
  دوالر) ١٠٢(

درمهًا  ٣٩٥ غرفة مزدوجة:
  دوالرًا) ١١٣(
  

األسعار تشمل اإلفطار ومجيع 
  الضرائب املنطبقة

االسم: السيدة كورايل موراليس 
)Ms. Coralie Morales(  

  4444 495 2 (0) 971+اهلاتف: 
  اإللكتروين:الربيد 

coralie.morales@rotana.com 

https://www.rotana.com/centrohot
els/unitedarabemirates/abudhabi/c
entrocapitalcentre  

ميكن احلجز اعتبارًا 
 تشرين الثاين/  ٦  من

 ٢٠١٩نوفمرب 

  ري إن يبرمي
  جنوم ٣

)Premier Inn( 

درمهًا  ٣٤٥ غرفة فردية:
  دوالرًا) ٩٣,٩٢(

درمهًا  ٣٨٥ غرفة مزدوجة:
  )دوالرًا ١٠٤,٨١(
  

األسعار تشمل اإلفطار ومجيع 
  املنطبقةالضرائب 

  االسم: السيد علي ممدوح
  8131953/54 2 971+اهلاتف: 

  الربيد اإللكتروين:
stayADCC@mena.premierinn.com 

https://global.premierinn.com/en   سارية األسعار اخلاصة
تشرين األول/  ٣١حىت 

 ٢٠١٩أكتوبر 
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  مالحظات  املوقع الشبكي  االتصال جهة  األسعار  الفندق
هيلتون كابيتال 

  أبوظيبجراند 
  جنوم  ٥

 ٧عد (على ُب
دقائق بالسيارة من 

مكان انعقاد 
  املؤمتر)

)Hilton Capital 
Grand Abu 

Dhabi(  

درمهًا  ٤٢٥ غرفة فردية:
  دوالرًا) ١١٥,٧١(

درمهًا  ٤٩٠ غرفة مزدوجة:
  دوالرًا) ١٣٣,٤٠(
  

األسعار تشمل اإلفطار ومجيع 
  الضرائب املنطبقة

 .Ms(االسم: السيدة كارول تشان 

Carol Chan(  
  0905 617 2 971+اهلاتف: 
  7788 685 56 971+: النقالاهلاتف 

  الربيد اإللكتروين:
Carol.Chan@Hilton.com 

https://www3.hilton.com/en/hotel
s/uae/hilton-capital-grand-abu-
dhabi-
AUHAMHI/index.html?WT.mc_i
d=zELWAKN0EMEA1HI2DMH
3LocalSearch4DGGenericx6AU
HAMHI  

األسعار اخلاصة سارية 
 تشرين الثاين/ ١حىت 

  ٢٠١٩نوفمرب 

نوفوتيل أبوظيب 
  البستان 

  جنوم  ٤
 ١٠ ُبعد(على 

 دقائق بالسيارة 
 انعقادمن مكان 

  املؤمتر)
)Hotel Novotel 

Abu Dhabi Al 

Bustan(  

درمهًا  ٣٤٥ غرفة فردية:
  )ًادوالر ٩٣,٩٢(

درمهًا  ٣٨٥ غرفة مزدوجة:
  )دوالرًا ١٠٤,٨١(
  

األسعار تشمل اإلفطار ومجيع 
  الضرائب املنطبقة

   االسم: السيدة يوالندا سانشيز
)Ms. Yolanda Sanchez(  

  6075 501 2 971+اهلاتف: 
  05667 640 5 971+: النقالاهلاتف 

 الربيد اإللكتروين: 
 H6533_Sm9@accor.com؛
H6533_Re1@accor.com  

https://www.accorhotels.com/gb/h
otel-6533-novotel-abu-dhabi-al-
bustan/index.shtml  

األسعار اخلاصة سارية 
 تشرين الثاين/ ١حىت 

  ٢٠١٩نوفمرب 

 


