
 CAC/COSP/2021/INF/1 األمــ
 ال���ـ�ة  

  

 

  األ��اف في اتفا�ة م
ت�� ال�ول  
 األم� ال����ة ل��اف�ة الف�اد 

Distr.: General 
14 October 2021 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

081121    081121    V.21-07736 (A) 

*2107736*  

 ال�ورة ال�اسعة 

  �2021ان�ن األول/د�����    17- 13ش�م ال��خ، م��،  
  
  
 

 معلمات لل��ار���     
 

 ال�ع� وال��ان   - أوالً   

ره   -1 ال�ع�6ن "م4ان انعقاد ال.ورة ال2اســعة ل�$ت�� ال.ول األ-�اف في اتفا*�ة   5/3رحَّ% ال�$ت��، في مق�َّ
ر أن ُتعق. ال.ورة  ــعة، وق�َّ ــافة دورة ال�$ت�� ال2اســـ ــاد"، >ع�ض ح�4مة م�ـــــ� اســـــ2:ـــ األم< ال�2=.ة ل�4اف=ة الف�ـــ

 .2021ال2اسعة في م�� في عام 

ر، ســــ�ف ُتعق. دورة ال�$ت�� ال2اســــعة في ا  -2 ل���M ال.ولي لل�$ت��ات، الJائH في شــــ�م وع�ًال بDلC ال�ق�َّ
 .�2021ان�ن األول/د�����  17إلى  13مH في الف�2ة م��،   ،ال��خ

�� ف�ها ال��ت�� في ه�ه ال�ورة م� ا�ع �الغ األه��ة    -3��ون��ًا ل�ا ت!$ــــــــ& �ه ال�$ــــــــائل ال!ي ســــــــ
ــأنها،   ل إلى ق�ارات ُمه�ة �+ـــ ــُّ ع ال378مات �+ـــــ�ة على  وضـــــ�ورة ال!3صـــ �ال8?ـــــ3ر    هاأن =37ن ت�;�لُت+ـــــ:َّ

 ال+BCي على أعلى م$!A3 س�اسي م��7.

 
 

�ة   - ثان�اً     الل" ة ال! �ة ال� �ِّ

4-  R6َّSارج�ة لل�$ون القان�ن�ة. عUال �Vة ب�ئاسة م�اع. وز� ِّZ6ال=�4مة ال�:�فة ل]6ة و-�6ة م 

مH م�ـــــ�، و_��ا ن ال2ال�ان  و�2Vلى ت�6ـــــS^ ج��ع ال]�ان% ال���Z62ة ل.ورة ال�$ت�� ال2اســـــعة ال��ـــــ$وال  -5
 :ابه� یلي ب�انات االت�ال

 م=�. ال�اه./وز�V مف�ض  

 وزارة الUارج�ة ،م.ی� وح.ة م4اف=ة الف�اد  

 ؛Mohamed.abdelsalam@mfa.gov.eg  ال��V. اإلل�2Jوني:  

      Elshahedmohamed75@gmail.com 

   ،f��Uاألح. إلى ال Hاالت�ال >ه م H4��) Hالقاه�ة) 00/15إلى ال�اعة  00/7ال�اعة م RSب�2ق  

   



CAC/COSP/2021/INF/1

 

2/22 V.21-07736 

 

 ��ة إس�اع�لأول/س��ت��    

� م�اف�ة الف�اد)  � ال��*لة ال"ائ�ة ال� او'ة ل�&� ل"% األم# ال���"ة (ف�� ا)، (م�

  heba.ismail@mfa.gov.eg  ال0�1" اإلل.��وني:  

      hebaismail.cosp9@gmail.com 

 ب�=ق�; ف�� ا) 00/18ال�اعة إلى  00/8ال�اعة  م3ال:�عة، (3��8 االت&ال بها م3 االث �3 إلى   
 
 

 االف��اح وال�ل�ات االف��اح�ة وت
ت��ات ال�لس م
اس�    - ثال�اً   

ــــ=ف ت�اح معل=مات ع3 ت�ت��ات    -6 ــــ�=% م�اســــــ#  ســ �اح ال�CDع ال��ــ�ــات  � ي ســــــ � ال ،االف قام في قاعة ال:ل�ـــ
ــــ��1    13  ،العامة صــــــــ�اح ی=م االث �3 ــــــف�ة  ، على الJ2021ان=ن األول/د�8ــــ ــــ&ــــــــ  ةالKــــــــ��C &ــ لل"ورة   ةال�L&ــــ

)www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9.html.( 

P ل.ل وف" ح�=مي، أث اء    - 7 �اح ال�ســـ�ي، أر'عة مقاع" على ال �= ال�الي: مقع"ان ع " م�اســـ#  وســـُ�L&ـــَّ�االف
دة خ&C&ًا له#.   ال]اولة ومقع"ان في ال&ف الLلفي. وس�=فَّ� لل�Kار3�J اآلخ�30 في ال"ورة أماك3 جل=س م�"َّ

(و) م3  1ووفقًا لل��ارسة ال��َّ�عة في ال�اضي، س=ف 8ُفَ�ح [اب ال��:�ل في قائ�ة ال��.ل��K] 3أن ال1 "   - 8
ــــ� CD �cه اع��ارًا م3 ی=م االث �3،   ــــ��1   13ج"ول األع�ال، "ال� اقKــــــة العامة"، الde ســ   ،  J2021ان=ن األول/د�8ــ

�  2021ت�ـــــ��� ال�اني/ن�ف���   15ق1ل    . وفي حال تلقي أg ِّdل�ات 2021تKـــــــ�30 ال*اني/ن=ف��1   15في  :8 ،
 إعادة تق"�8ها [ع" ف�ح [اب ال��:�ل في القائ�ة.  

ــ�.=ن إج�اءات وضــــــع قائ�ة ال��.ل��3 في ال� اقKــــــة العامة على ال �= ال�الي: (أ) ســــــ�"َرج م�*ل=   -9 ــ وســ
ــُ�ع]ى إلى  ــ�Ckة"، على أن �8=ن مفه=مًا أنَّ األول=0ة ســــــ ــاس "األول=0ة [األســــــ ال"ول في قائ�ة ال��.ل��3 على أســــــ

ــ�=% ال=زارd أو    م3ال��*ل�3   ــ�=0ات  ال��ــــ ــ�oCpاألعلى؛ (ب) إذا ما ال��ــــ ــ�=% ال  م3م�.ل#   ع3 اســــ =زارd ال��ــــ
ــــــاف هeا ال��.ل# إلى قائ�ة ال��.ل��3 ت�عًا ل=ق; إبالغ األمانة ب  ،أخ�% [��.ل# آخ� م3 م�ت�ة  هeا  ف�ــــــــــــ=ف u8ُــــــ

م3 نفw أراد أحـــ" ال��.ل��3 م3 أحـــ" ال=ف=د أن ی1ـــ"ل م�ـــانـــه في قـــائ�ـــة ال��.ل��3 مع م�.ل#    إذا  (ج)  ؛�غ���ال
 و10لغان األمانة خ]Cًا بeلx.  في هeا الKأن الالزمةاتLاذ ال��ت��ات  � �غي لل��.ل��3  فم3 وف" آخ�،   م�ت1�ه

ــ�قًا [الف�"ی= ل��*ل�3    -10 ــة ل�ق"J #8ل�ات م�ــــ:لة م�ــ ــُ�ع]ى ال=ف=د ف�صــ � ال�yت��، ســ�وع�ًال ب�=صــــCة م�
ــاء ال"ول أو ال��=مات، وال=زراء ون=اب ال=زراء ـــ ــ ــ�=%، م*ل رؤســ ــاء ال=ف=د وغ��ه# م�J 3ار   رCDعي ال��ـــــــ ـــ ورؤســــ

ــ�ون ال�yت��   ـــ�=% الeی3 ســـــu�Cـــ ـــ��ل=ها ال��*ل=ن ال�CDع= ال��ــ ـــL&ـــــCات، وذلx إلى جان� ال.ل�ات ال�ي ســ الKــ
  اتق"8# یلق�هJل�ة ال.ل�ات ال��ــ:لة م�ــ�قًا [الف�"ی= في قاعة ال:ل�ــات العامة [ع" هeه شــL&ــCًا. وســ=ف تع�ض  

ــCًا في القاعة  ــ ــL&ــــ ــــ ــ� شــ ــ=ر م�*ل ال=ف" ال�اضــــــ ــ ــ ــة [ال�uــ أو رئwC ال�yت�� إن ل# 3�8 ال=ف" م�*ًال في ال:ل�ــــــ
د تار0خ   ـــــي. وق" ُح"ِّ ـــــL&ــ ــ�قًا    ل�ق"8#، م=ع"ًا نهائCًا  �2021ان�ن األول/د��ـــــ���    6الKــ ـــ ـــــ:لة م�ــ ال.ل�ات ال��ــ

ال�ي ت�uــ�3 ال.ل�ات ال��ــ:لة    ،ل�لفاتLاصــة [الااإلل.��ونCة  ال=صــالت  [الف�"ی= مع ن&ــ=صــها. و0 �غي إرســال  
ــــــــــــ�قـا   ) م3 خالل  unov-conference.statements@un.org[ـالف�ـ"ی=، ع�1 ال0�1ـ" اإلل.��وني إلى األمـانـة (م�ــ

. و�0جى Dropboxم &ـــــة ل��ادل ال�لفات ت=ف� ال��ا8ة األم Cة ال� اســـــ�ة (ك�ل�ة ســـــ� و/أو را[� خاص)، م*ل 
ــــًا   ع�مم3 ال=ف=د  إلى ال��فق�3 ال*ال�   ال�ج=عإرفاق ملفات ف�"ی= ب�ســــــائل ال0�1" اإلل.��وني م�اشــــــ�ة (ی�جى أu8ــ

ــادات م3  �جى  وال�ا[ع لالgالع على ال��ـاد� ال�=ج�هCـة وال��]ل�ـات ال�ق Cـة). و0  ـــ ـــــ ـــًا اإلل�ـام [ـاإلرشــــ ــ ـــ ال=ف=د أu8ــــــ
أ3 ف�صـة ل,ق��1 �ل�ات 0/ـ.غة  ت,�ف�  �و+*الف ال'ل�ات ال��ـ%لة م�ـ!قًا، لوال��]ل�ات ق1ل ت�ـ:�ل Jل�اته#.  

 أث5اء ال�5اق�ة العامة. ،""Interprefyاف,�اض.ة، 0اس,*�ام م5/ة 
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، ســــ=ف 8ُ]َل� م3 ال=ف=د ال�ق�ُّ" [أالَّ  �عةوال��ارســــة ال��   ) 1( م3 ال cام ال"اخلي لل�yت��  45ووفقًا لل�ادة   -11
ــاوز ــائ� (أو    ت�:ـ ــــــــ�=%،    400مـــ"ة ال.ل�ـــة أر'ع دقـ ال�CDع= ال��ــــــ Jل�ـــة) ل:�Cع ال��.ل��3، [�3 ف�ه# ال��*ل=ن 

ة ق"رها س�ع دقائ�. P ل�ؤساء ال�:�=عات اإلقلC�Cة م"َّ َّ&L� وسُ

ــ=ف ُت Kــــ� ال.ل�ات األg=ل م3 ال�"ِّ األق&ــــى على ال  -12 ــف�ة  وســ [ال"ورة، شــــ�0]ة    ةالLاصــــ   ةالKــــ��C &ــ
  ها إلى األمانة (ما ل# ت1لغ ال=ف=د األمانة [ع"م رغ1�ها في نJ �Kل�اتها على اإلن��ن;).م نهائCةإرسال ن�Lة 

ــأن ال1 "   -13 ـــ=ف ُتع�َّ# القائ�ة األولCة لل��.ل��K] 3ـــ ــة ُق�1ل انعقاد   1وســ ـــالة خاصـــ (و) على ال=ف=د في رســ
 ال�yت��.

ـــــام�ة"  ال���=لو�0جى م3 ال�Kـــــــار3�J إغالق ه=اتفه#    -14 ـــــعها في "ال�الة ال&ــ أث اء ج�Cع وقائع ة أو وضــ
 .ال�yت��

 
 

 ج+ول األع�ال ال�*قَّ' وت&%�� األع�ال ال�ق�
ح   - را�عاً   

ــة   یـ�د  -15 الـ=ثـCـقـــــ فـي  ــا  ــالـهـــــ ـــ ألعـ�ــ الـ�ـقـ�ـ�ح  والـ�ـ ـcـCـ#  ــ"ورة  لـلـــــ ـــ�وح  الـ�Kـــــــــــ  ; ــَّ الـ�ـyقـــــ ــال  األعـ�ـــــ ــ"ول  جـــــ
CAC/COSP/2021/1ة ال�; على الCة ال�س�"�� ل"ورة.الLاصة [ا ةالC��K &ف�ة ، ال��احة بلغات األم# ال�

ــ�ل ع ها على   -16 �اح تفاصــ�ــ� cَّ# خالل ال�yت�� ع"د م3 الفعالCات الLاصــــة، وســــ ال&ــــف�ة الKــــ��Cة وســ
 . الLاصة [ال"ورة

 
 

 ال�1ار0ة وال��ال�/   - خام-اً   

 وفقًا لل cام ال"اخلي لل�yت��، 8:=ز لل:هات ال�الCة أن تKارك في وقائع ال�yت��:  -17

 ال"ول األ�gاف في االتفا�Cة؛  (أ)  

 ال"ول وم �cات ال�.امل االق�&ادd اإلقلC�Cة ال�=قِّعة على االتفا�Cة؛  (ب)  

 االتفا�Cة؛ ال"ول وم �cات ال�.امل االق�&ادd اإلقلC�Cة األخ�% غ�� ال�=قِّعة على  (ج)  

م�*ِّل= اله��ات وال� �cات ال�ي تلقَّ; دع=ة دائ�ة م3 ال:�Cpة العامة لل�KـارJة [&ـفة م�اق�    (د)  
 ل ج�Cع ال�yت��ات ال"ولCة ال�ي ُتعق" ت�; رعای�ها؛ في دورات وأع�ا

&ة وص اد8قها؛  )هـ(   ِّ&L� م�*ِّل= ه��ات األم# ال���"ة ووJاالتها ال�

 م�*ِّل= الل:ان الف Cة ال�ا[عة لل�:لw االق�&ادd واالج��اعي؛  (و)  

 م�*ِّل= ال� �cات ال��=مCة ال"ولCة األخ�% ذات ال&لة؛  (ز)  

�ع [���J اســ�Kــارd ل"% ال�:لw االق�&ــادd  ال� �cات غ�� ا  (ح)  ��ل��=مCة ذات ال&ــلة ال�ي ت
 واالج��اعي؛

 ال� �cات غ�� ال��=مCة األخ�% ذات ال&لة.  (�)  

 __________ 

رات وال����ة    )1(   �ي ل���� األم� ال����ة ال�ع�ي �ال���ِّ��ال�* ال(امل لل�'ام ال�اخلي م�اح في ال�!قع ال
)www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/rules-of-procedure.html .( 
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ل الA@�مـات وال��D5ـات الA@�م.ـة الـ�ول.ـة وال��D5ـات غ�B الA@�م.ـة ال��ــــــــــاِر�ـة ت'ـال.=    -18 وت,�Aـَّ
 م�ار�ة م5�و+Bها.

 
 

 الق
ارات م1ار4ع   - سادساً   

ــــــار0ع    ،م3 ال cــام الــ"اخلي لل�yت��، ُی�جى م3 الــ"ول  51ع�ًال [ــأح�ــام ال�ــادة    -19 ـــــ ال�ي تع��م تقــ"8# مKــــ
مها في أق�ب وق; م��3 وفي م=ع" ال ی�:اوز ی=مًا واح"ًا  ورتهق�ارات ل� �c ف�ها ال�yت�� في د ــعة، أن تق"ِّ ال�اسـ

 ق1ل انعقاد ال"ورة. 

ــات م*��ة ق1ل انعقاد   -20 ـــ ــ ى إج�اء م اقKــ ـــ ـــار0ع الق�ارات في أق�ب وق; م��3، ل.ي ی��ــ ــ و0 �غي تق"8# مKــ
� ال�yت��   [�=ج� هeا أن ت��C عل�ا  ال"ول األ�gاف�0جى م3 ال"ورة. و �ــ:[أن م� ـــــــ ــ"ة،شــ ـــــ ــ في اج��اعه   ع [Kــ
ــ1���1   8في  ال�عق=د ــه� م3  2021أیل=ل/ســــــ ــ ــ ــار0ع الق�ارات إلى األمانة ق1ل شــ ، ال"ول األ�gاف على تق"8# مKــــــ

 .2021ت���� ال�اني/ن�ف���  15انعقاد ال"ورة، أd في م=ع" أق&اه 

، و�رســالها [ال0�1" اإلل.��وني إلى أمانة ال�yت�� )Wordورد" (و ة "[&ــCغو0 �غي تق"8# مKــار0ع الق�ارات    -21
)uncac@un.org(  ه، ومعل=مــاتeف�ــ �. و0 �غي أن ی3َّ�1 ف�هــا ال ]ــاق ال��=خَّى للق�ار وال:ــ"ول ال�م ي ال�ق��ح ل

ــــــــــــلة. �Jا   ــــــــــــ�وع الق�ار ع3 ال�=ارد ال��احة ل� ف�eه، إلى جان� ال�عل=مات األخ�% ذات ال&ــ ی �غي أن �8=ن مKــ
 م&�='ًا [�Jeِّ�ة إحالة رس�Cة.

 
 

 االج��اعات ال�&ائ�ة   - سا�عاً   

ـــــاء  -22 ـــــ ــ أن  ء اـل"ورة،أثـ العقـ" اج��ـاعـات ثـ ائـCة �CDـا ب� هـا    غ�فال�ي ت=د ح:�    ،ی�جى م3 اـل"ول األعuــ
ــل ــ أنَّ  مالحcــة  و�0جى    .unov.conference@un.org  الع =ان ال�ــالي:[ــال0�1ــ" اإلل.��وني على    اgل�ــ   ت�ســـــــــــ

 أساس األول=0ة [األس�Ckة.ال]ل�ات س=ف ُتل1ى على 

، ُی�جى م3 ال"ول األعuـــــاء تuـــــ��3 ال]ل� تار0خ االج��اع اج��اعات غ�فةوع " تق"g #8ل� ل�:�    -23
 س�u�Cونه (على أال ی�0" ع"د ال�Kار3�J ع3 ث�انCة ن�cًا لل�"اب�� ال��eLة ووق; انعقاده وع"د ال��yول�3 الeی3 

� .))19-ك=ف�"(  م�ض ف��وس J=رونا [�1
 
 

 وثائ8 ال�ف64   - ثام&اً   

م وثــائ�   18ت Pُّ ال�ــادة    -24 م3 ال cــام الــ"اخلي لل�yت��، ال�ع =نــة "تقــ"8# وثــائ� ال�ف=o0"، على أن ُتقــ"َّ
ل م ه# وف"ها إلى أمانة ال�yت�� ق1ل   ــ�َّ ســــاعة   24تف=o0 م�*ِّلي Jل دولة �gف وأســــ�اء األشــــLاص الeی3 ی�Kــ

.xاح ال"ورة، إن أم�3 ذل�� على األقل م3 اف

ی,�لى إصــــ�ار وثائR ال,ف��P رئ.M ال�ولة ال�Oف أو رئ.M   و�L5ُّ الD5ام ال�اخلي أ�Iــــًا على أن  -25
�ة، وفـقًا لـ�ا تL5 علـ.ه ق�ان5Bـها ال�5Uـ.ة، أـما  Aاألم1 ال�,ـ X�ح@�م,ـها أو وز�� خـارجB,ـها أو م��لـها اـل�ائ1 ـل
ــة به\ا   ــ�ار وثائR ال,ف��P ال%هة ال�*,/ــ ــاد3 اإلقل.�.ة، ف,,�لى إصــ ــ!ة إلى م�D5ات ال,'امل االق,/ــ 0ال�5ــ

 ي �ل م�D5ة م5ها.ال�أن ف

ــ=ئي    -26 رة [ال��ــــح الuــ ــ=َّ ــ�قة م&ــ ــخ م�ــ ال0�1"  [ وثائ� ال�ف=o0 إلى أمانة ال�yت��  م3 و0 �غي إرســــال ن�ــ
 .)uncac@un.org(اإلل.��وني  
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ــ�C=ن   -27 ــ ��*لي Jل دولة  الLاصــــــة [ تق"8# وثائ� ال�ف=o0 األصــــــلCة    ،ق1ل انعقاد ال"ورة ،ب=ســــــع ال=ف=دوســ
 ��ــCًا (في ال�� ـــ في م��J ف�� ا ال"ولي)، أو ع�0�g 3 الE،    "0�1ال.ائ3 في ال�1 ى    �gE1280ف إما شـــــــــL&ــــ

 الع =ان ال�الي:على [إرسالها  

Secretariat of the Conference of the States Parties to the United Nations  

Convention against Corruption  

United Nations Office on Drugs and Crime  

PO Box 500  

1400 Vienna  

Austria 

 ،ال%�عة ی=م  و0:� على ال=ف=د ضــ�ان وصــ=ل وثائ� ال�ف=o0 األصــلCة إلى األمانة في تار0خ أق&ــاه  -28

 ، س=اء ُق"ِّم; شC&Lًا أو ُأرسل; ع�0�g 3 ال0�1". �2021ان�ن األول/د�����  3

29-   �Jت�� ال.ائ3 في ال��yأمانة ال� ��ــلCة إلى م� ــًا تق"8# وثائ� ال�ف=o0 األصــــــــ ــــــ ــ�C=ن م�� ًا أu8ــ ــــــ وســ
 .J2021ان=ن األول/د�1��8  12 ،م3 ی=م األح" 00/10ال"ولي لل�yت��ات، اع��ارًا م3 ال�اعة 

م3 ال cام ال"اخلي لل�yت�� ت Pُّ  19أنَّ ال�ادة  مالحcةوفي هeا ال&ـــــ"د، ی�جى م3 ال"ول األ�gاف    -30
م تق��0ه بهeا الKأن إلى ال�yت��.  � أd دورة [ف�P وثائ� ال�ف=o0 وأْن 8ق"ِّ� على أن 8ق=م م�

أو ع��  ي  0الIAـــ�ر ال�ـــ*/ـــو�R�O5 شـــ�a تق��1 وثائR ال,ف��P األصـــل.ة على ال�ف�د ال��ـــاِر�ة    -31
.cاإلن,�ن 

 
 

 ال�-��ل وقائ�ة ال�1ار9�0   - تاسعاً   

ــ:�ل الeاتي "إن"�8="   - 32 ــ:�ل في ال�yت�� نcام ال��ـــــ ـــ ــ�L"م لل��ــ ـــ ال�ا[ع لألم# ال���"ة. و0�ع�Indico (    3(  �8ُــ
في ال�yت��    لل�KـارJة  ، ث#َّ ال��ـ:�ل ) https://indico.un.org/login( في ال cام أوًال   ح�ـاب على ال�Kـار3�J إنKـاء 

 في خ]=ة ثانCة. 

ـــــــــــ��ل في ال��ت�� في وق"   -33 وفقا م" ال�%$و#�"،  و��جى  .  2021أیل�ل/ســـــــــــــ�����   1ُف�ح �اب ال��ــ

دتها     ع�ل2ة ال��ـــــــ��ل في أق�ب وق8 م�/" ق�ل ب$ء ال��ت��  ت�ام إ ال�3ـــــــ2فة،   ال0/�مةلل��-ل,ات ال�ي ح$َّ

ــاه   ــ��� ال�اني/ن�ف���    12في م�ع$ أق;ــــ ــ��ل �ع$   ق��ل م"  . ول" ت��/" األمانة2021ت�ــ @ل,ات ال��ــــ
ـــــــ��ل في ال$ورة م" خالل ال�ا�A ال�الي  ــ ــ�I%ائ2ة. و��/" لل�GـــــــــــارF�" ال��ــ ـــــ   : هMا ال�ار�خ إال في حاالت اســــ

)www.unodc.org/unodc/corruption/registration/cosp9/(. 

ــــ�ورة ال��=مات �0جى م3 و   -34   نcام "إن"�8=" فيت���ل م�Jeة شــــــف=0ة رســــــ�Cة  في هeا الKــــــأن م�اعاة ضــ
اإلل.��وني، وت�"ی" ما إذا ب�0"ه  ال=�Cفي وع =ان  ســـ�ه ول�kه (ا�ل م "وب الLاصـــة [ ل�امCة  مKـــف=عة [الC1انات اإل

ــارJةكان;  ــ=ر الKـــL&ـــيفي ال�yت��  ال�Kـ ــ=رة ف=ت=غ�اCDة و   [ال�uـ ــ=رة أو ع�1 اإلن��ن;)، وeJلx ت���ل صـ صـ
�ه [ال�u=ر الLK&ي. ول3 ت=اف� األمانة على gل�ات ال��:�ل ت�:�ل  م3 ج=از سف� ال� "وب في حال  JارKم

��ـــــاهاتها علىق� م ها [�إال [ع" ال ــف=0ة ال�ســـــــــــ�Cة ال�ي ُح�ِّل;   uــــــ ـــ نcام "إن"�8=". و�0جى م3   فيال��Jeة الKــــــ
ـــــف=0ةال��=مة أن ُت�ســـــــل ال��Jeة   ـــــ:�ل في أق�ب  الKــ إلى ال� "و'�3 ال�ع� �3، ل.ي ی��� =ا م3 إك�ال ع�لCة ال��ــ

ــاه    وق; م��3 ، وأن تل��م [ال�=ع" ال هائي ل.ي ت���3 األمانة 2021ت�ـــ��� ال�اني/ن�ف���   12في م=ع" أق&ــ
 م3 االن�هاء م3 ج�Cع األع�ال ال��0��uة ال�ق Cة الالزمة لالج��اع.  

في ت30�K األول/أك�='�    ال&ف�ة الC��Kة الLاصة [ال"ورة Cة ع3 ال��:�ل على  وس=ف ت�اح معل=مات تف&�ل   - 35
2021 . 
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 ال��ار�ة 0ال�IAر ال�*/ي     

 س��]ل� ال"خ=ل إلى م�ان انعقاد ال�yت�� إب�از شارات ال�ع��0 الLاصة [ال�yت�� في ج�Cع األوقات.   - 36

�g 3��8اعة شـارات ال�ع��0 م�ـ�قًا وت:ه��ها لالسـ�الم م3 ال��ان ال�L&ـP   ال  أنه  مالحcةو�0جى   -37
 gل� ال��:�ل. و�0ُجى أu8ًا مالحcة ما یلي:[ع" ال�=افقة على لل��:�ل إال 

 م3 ال�Kار3�J في ال�yت�� اس�الم شارات ال�ع��0 الLاصة به# شC&Lًا؛ م3 ال�]ل=بأن   (أ)  

ــارات ال�ع��0 الLاصــــــة [:�Cع  م�*ل ع3 ال�ع*ة ال"ائ�ةن م3 ال���3 أu8ــــــا أن ی��ــــــل# أ  (ب)   ــ شــ
��� في الPLK ال��لَّف ب��لُّ# الKارات ما یليبل" أعuاء وف"K8ُ ،ه ال�الةeه؛ ول.3، في ه:  

 أن �8=ن في ح=زته تف=o0 م اس� م�ه=ر ب�=�Cع ال��*ِّل ال"ائ# أو القائ# [األع�ال؛  ‘1’  

 =ن م�yوًال ع3 ت=ص�ل شارات ال�ع��0 إلى ج�Cع أعuاء وف"ه.أن �8  ‘2’  

إج�اءات ال��ـــــ:�ل ال��ـــــ�1 على ال �= ال�Je=ر [ال�ف&ـــــ�ل أعاله،   ی��=االeی3 ل#   ،8:� على ال��*ل�3  -38
"إن"�8=" ع " وصـــــ=له# إلى ال���J ال"ولي لل�yت��ات ع�0�g 3 ت���ل ج�Cع   نcامت�ـــــ:�له# في  ت�ام إج�اءات  إ

 .م3 أجله# Lاصة [ال�yت��ال�ع��0 ال اتإص"ار شار ح�ى ی�# ال=ثائ� ال�]ل='ة 

ــار3�J إب�از اـل"ع=ات أو الL]ـاـ[ات    -39 دة، ی�ع�3َّ على ج�Cع ال�Kــــــــــــ ــ"َّ ــــــــ ــ وفي إgـار ال��ت�ـ�ات األم ـCة ال�Kــ
ت3ِّ�1 صــف�ه# �J "و'�3، إلى جان� ج=ازات ســف�ه# أو غ��ها م3 وثائ� اله=0ة ال�ســ�Cة ال�ي ت��ل ال�ســ�Cة ال�ي  

ــي لل���J ال"ولي  ــ:�ل ال.ائ3 ع " ال�"خل ال�ئ�Cــــ P لل��ــــ ــ=رًا ف=ت=غ�اCDة، ع " ت=جهُّه# إلى ال��ان ال�L&ــــــَّ صــــ
ل"ورة. و0:� ارت"اء الKـارات  لل�yت��ات م3 أجل ت�ـ:�ل أنف�ـه# وال�&ـ=ل على شـارات ال�ع��0 الLاصـة بهeه ا

[&ـــــ=رة �اه�ة للCpان في ج�Cع األوقات داخل ال���J أث اء ال"ورة. وســـــ=ف 8ُفP�َ ج�Cع األشـــــLاص وحقائ1ه# 
 ع " م"خل ال��C .�Jاوم�اف� أوراقه# إل.��ون 

 10م3 ی=م ال:�عة  00/10في ال�=قع وت�ــلُّ# الKــارات ال�]1=عة م�ــ�قًا في ال�ــاعة   ال��ــ:�لوســ�1"أ    -40
ـــــاعة 2021كان=ن األول/د�8ـــــــ��1  ــ:�ل مف�=حًا ح�ى ال�ــ � ال��ـــــ�ـــــcCلُّ م� � 00/19، وســ�. وســـــــ=ف 8ُف�ح م�

  :ال��:�ل [ع" ذلx في األوقات ال�الCة

 00/19إلى ال�اعة  00/10م3 ال�اعة   :J2021ان=ن األول/د�1��8  12إلى   10م3   

 30/18ال�اعة  إلى 00/7م3 ال�اعة   :J2021ان=ن األول/د�1��8  15إلى   13م3   
 00/14إلى ال�اعة  00/9م3 ال�اعة   :J2021ان=ن األول/د�1��8  17و  16  

  

  

     cال��ار�ة ع�� اإلن,�ن 

ــي    -41 ــL&ــ ــ=ر الKــ ــار3�J [ال�uــ ــ:ل=ا  3��8 لل� "و'�3 غ�� ال�Kــ ــارJة ع�1 اإلن��ن;. و3��0  أن ی��ــ لل�Kــ
ــ=ر الKــــL&ــــي وع�1 اإلن��ن;ع3  االgالع على معل=مات  ــارJة [ال�uــ ــف�ة   إج�اءات ال��ــــ:�ل لل�Kــ على ال&ــ
 "إن"c  ."=�8امب إل.��ونCة وصالت ال�ي ت�3�u  الC��Kة الLاصة [ال"ورة

  

 

 ت�%Bل رؤساء ال�ول أو الA@�مات وال�زراء     

الMی" یSمع�ن ال�GــارFة �ال30ــ�ر    ، ب��ــ��ل رؤســاء ال$ول ورؤســاء ال0/�مات وال�زراء  �Gــ$ة ی�صــى    -42
ال��ت��  إع$اد شـــارات ال�ع��] الTاصـــة � � ، في نZام "إن$Y/�" ق�ل ال��ت�� ب�قF 8اٍف �2Uة ال�ع��ل الGـــT;ـــي

ــقات  ه` وتقل2^ م" أجل  ــارات جاهSة إلى أدنى ح$ٍّ م�/". و ال�Gـ ال��ـــ��ل الcائ" ع%$  م/�d في   ســـ��cن تلb الGـ
ــل�ها الGـــT^ ال�أذون له بMلb لcي   م$خل ال��SF ال$ولي لل��ت��ات  ل��Iل ع" ال,عIة ال$ائ�ة ت�ــــل`  و��/" . ی��ـ
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تف��i م%اسـd    الGـارات  أن Y/�ن في ح�زة الGـT^ ال�/لَّف ب��ـل̀ مIل هMه ال0االت في  ��ع�"  تلb الGـارات. و 
ــارات ال�ع��] الTاصــــة  م�ه�ر ب��2lع ال��Iِّل ال$ائ` أو ال  ها ب��ــــل�  ــ�ف�ــــارات ع" شــ ه أnُّ اســ قائ` �األع�ال. وُت�جَّ

األم"   ) م" دائ�ة Gary Everett (   )gary.everett@un.org( غــارn إYف��ــ8    �ــال��ت�� �ــال���ــ$ اإلل��cوني إلى
 . في األم` ال��0$ة  وال�المة 

إلى    - 43 خ]Cـــــــًا  (فق�)  لل=زراء  ـــــات  ال���Jــ دخ=ل  أذون  ــــــــ"ار  ـــــ ـــــــــــ�&ــــــ اســ gل�ـــــــات  ج�Cع  ت=جCـــــــه   �ـــــ   و0:ــ
عــ�مــي   ــاكــي  ( ) Jaki Azmi( جـــــ  ،azmij@un.org و'ــ�ــ�نــ ـــــــــــــ ــ�  هـــــــ )  ــاســ Jــ=تــغـــــ ،  )Bernhard Kothgassner( ارد 

 )bernhard.kothgassner@un.org ـــــالمة  ) م3 دائ�ة �ة في األم# ال���"ة   األم3 وال�ــ ِّc ـــــ=ف ُت=زَّع الل=ائح ال� . وســ
 مKف=عة [أذون دخ=ل تل&� على ال���Jات. ل"خ=ل ال���Jات م3 الف�ة ال�Je=رة أعاله 

  

 

     �BBواإلعالم �BBفA/ل الB%ت� 

م=ا gل� اع��اد ع�0�g 3 نcام "إن"�8=" (ان�c الفق�ت�3  علىی�ع�3َّ    -44  31م�*لي وسائ� اإلعالم أن 8ق"ِّ
ــــــــ:�ل 32و ــ � ت�ــ�ــًا في م� ــــ ــ ل أن �8=ن ذلx ق1ل انعقاد ال"ورة. و3��0 إت�ام إج�اءات االع��اد أu8ــــ ــــــــَّ ــ )، و0ُفuــ

ــ�ف��3 في ال���J ال"ولي لل�yت��ات. ولالgالع على م�0" م3 ال�عل=مات في هeا ال ــ# ال&ـــــــ ـــ ــ"د، ان�c الق�ــــ &ـــــــ
 ال*اني ع�K أدناه.

 
 

 اللغات والثائ8   - عاش
اً   

ــ�انCة واإلن.ل��0ة وال�وســـــــCة   -45 ـــــ�Cة لل�yت�� هي لغات األم# ال���"ة ال�ســـــــ�Cة ال�ـــــــ;: اإلســـــ اللغات ال�ســ
ـــ=ف ت��ج#  ــCة. وســ ـــف=0اوال&ـــــ� Cة والع�'Cة والف�ن�ـــ ال�ي ُتلقى [أd م3 لغات ال�yت�� ال�ســـــ�Cة أث اء   ،ال.ل�ات شــ

ــــ=ف ُت�اح وثائ� ال�yت�� ال�ســــــــ�Cة [:�Cع اللغات  ــــ�Cة الw�L األخ�%. وســــ ــــــات العامة، إلى اللغات ال�ســــ ال:ل�ــ
 ال�س�Cة ال�;.

ــــــــــــ�C=ن Jـلُّ مقعـ" فيو   -46 دًا [:هـاز الف=ر0ـةال��ج�ـة  خـ"مـات ال�ي ت�=ف� ف�هـا   ،االج��ـاعـات  غ�ف ســ ، م�وَّ
االج��اعات ل.ي ی��ــ ى  غ�ف م��=ل وســ�اعات. و�0جى م3 ال�Kــار3�J ع"م إخ�اج تلx األجه�ة م3   اســ��kال

ــها دور0ًا و�عادة  ــ�3ف�&ـ ــى األم�. و  شـ ــًا،  []ار0اتها إذا اق�uـ ه ان��اه ال=ف=د أu8ـ ــ"دفي هeا  0=جَّ ، إلى خ]ة  ال&ـ
 .73في الفق�ة  ال�Je=رة  J-19=ف�" ال=قا8ة م3

أع"َّت األمانة ع"دًا م3 ال=ثائ� ل��Cـــــــ�� ال �c في ال1 =د ال�"رجة في ج"ول األع�ال ال�yق; لهeه  وق"  -47
 .ال&ف�ة الC��Kة الLاصة [ال"ورةال"ورة. و3��0 ت ـ�0ل تلx ال=ثائ� م3 

ت Kــأ ع3 ول��ــاع"ة األمانة في م�ــاع�ها ال�امCة إلى خفo ال فقات وال�"ِّ م3 اآلثار الC��1ة الuــارة ال�ي ق"    - 48
ــــــ=ف �8&ــــــــل Jل وف" على م:�=عة  انعقاد ال"ورة، ســــــــ=ف ت�اح ال=ثائ� في م�ان انعقاد ال�yت�� [أع"اد م�"ودة. وســ

ع ال=ف=د على ال�&ـ=ل على هeه ال=ثائ� م3  كاملة واح"ة م3 ال=ثائ� [اللغة (أو اللغات) ال�ي  �ارها. وُتKـ:َّL8  ال&ـف�ة
ــة [ال"ورة  ــ ــــ='ي ال��اشــــــ� [���J ف�� ا ال"ولي. ، وeJلx م3 خ"مات اال الKــــــ��Cة الLاصــ ــال ال�اســ ــ ول\لf، ُی�جى م�    ت&ــ

 ال�ف�د أن ُت�IِA إلى ال�ورة ن�*ها ال*اصة م� وثائR ما ق�ل ال�ورة، إذا اق,Iى األم�.  

� ال�ئ�Cــــي ل�=ز0ع ال=ثائ� م=ج=دًا في ال�دهة ق�ب قاعة ال:ل�ــــات العامة (  -49�ــ�C=ن ال�� ).  Capitolوســ
P ل.ل وف"  َّ&L8 ي ت&"ر أث اء ال"ورة. وس=ف�� ت=ز0ع ال=ثائ� ص "وق ت=ضع CDه ال=ثائ� ال� في م�

ــادرة   -50 ـــ ـــــ ــ ـــــg=1ـة م3 ال=ثـائ� ال&ــ ـــ ــ د االح�ـCاجـات ال�uــــ ، ُی�جى مJ 3ـل وفـ" إبالغ أثـ5اء اـل�ورةول.ي ت�ـ"َّ
ــخ مJ 3ل وثCقة �8�اجها واللغة أو  العامل�3 في   � ت=ز0ع ال=ثائ� [اح�Cاجاته، م�1ِّ ًا ع"د ال �ـ�اللغات ال�ي ی=د  م�
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ت�ـلُّ# ال=ثائ� بها أث اء ال"ورة. و0 �غي أن �8=ن ع"د ال �ـخ ال�]ل='ة JاCDًا ل�غ]Cة Jل االح�Cاجات، ألنَّه سـ��عeر  
 gل� ن�خ إضاCDة.

 
 

 
 تق+<� الرقات     - حاد= ع1

ــخ م3 ال.ل�ات ال=C gة وال=رقات ال�=ق�Cة ال�ي تع"ها ال"ول    -51 ــ=ف ت=زَّع أث اء ال"ورة ن�ــــــــ ــــــ ــارJة ســ ــ ال�Kــــــ
م، �J"ٍّ أدنى، الع"د ال�الي م3 ال �خ:   [اللغات وال.�Cات ال�ي ت=ف�ها بها ال��=مات. و0ق��ح أن 8ق"َّ

 

 اللغات 

 ال� األدنى لع�د ال��خ

 اإلس�ان�ة ال�وس�ة  الف�ن��ة  اإلن�ل���ة ال����ة  الع���ة 

 – – – 425 – 175 �الع���ة واإلن
ل���ة فق�        

 – – – 425 10 – �ال����ة واإلن
ل���ة فق� 

 – – – 600 – – �اإلن
ل���ة فق� 

 – – 175 425 – – �اإلن
ل���ة والف�ن��ة فق� 

 100 – 125 375 – – �اإلن
ل���ة والف�ن��ة واإلس�ان�ة فق� 

 – 100 – 425 – – �اإلن
ل���ة وال�وس�ة فق� 

 175 – – 425 – – �اإلن
ل���ة واإلس�ان�ة فق� 

  

على أال 8قل لل�=ز0ع   الزمةالل�" األدنى لع"د ال �ــخ لف� �غي  و�ذا تعeَّر تق"8# الع"د ال�ق��ح م3 ال �ــخ،   -52
ن�ــLة [�Cة ت�وJ "0ل وف" ب �ــLة واح"ة وت�ك ع"د م�"ود م3 ال �ــخ لألمانة ل.ي ت�ــ�L"مه   300 اإلgالق ع3

�لف الف ادق وفي م�ان  Lــــــــاخ ال=ثائ�  في ع�لها. وت=ج" في م ــــــــ� �ــ انعقاد ال�yت�� م�اك� أع�ال ت=فِّ� م�اف� الســ
 dــــ�  على أســــاس ت:ارuــ"ة أن ت� ال=ف=د C�Jات JاCDة م3 ال=ثائ� إلى م��J ال�yت��ات ق1ل ، ول.3 ی=صــــى [Kــ

�اح ال"ورة ب=قٍ; Jاٍف.� اف

ــــــًا لل=Jاالت ال��L&ــــــــ&ــــــــة وال� �cات ال��=مCة ال"ولCة وال� �cات غ�� ال��=مCة إع"اد   -53 و3��0 أu8ــ
أعاله لالgالع  52و  51ع3 م�ائل مع� ة ت�عل� [ال�=اضCع ق�" ال �c (ان�c الفق�ت�3   أساسCةورقات معل=مات 

 على اللغات وال.�Cات ال�=صى بها).

وال=رقات ال�=ق�Cة، وeJلx سـائ� ال=ثائ� ذات ال&ـلة،    ال'ل�ات ال�5U.ةن�ـخ م� ج�.ع   إرسـال و�5!غي  -54
  في أق�ب وقc م�@�. )uncac@un.org(ال���� اإلل',�وني 0إلى األمانة 

 
 

 
 ال�علمات ووسائD اإلعالم   - ثاني ع1

55-   Cت��ات م�اف� إعالمyال"ولي لل� �Jاح في ال���ة، تuـ# م��Jًا صـ��Cًا وقاعة ل:ل�ـات اإلحاgة  سـ=ف ت
 ال&��Cة.

م=ا gل�ًا الع��اده# ق1ل ال"ورة أو   -56 ــائ� اإلعالم ال�اغ3�1 في تغ]Cة هeه الفعالCة أن 8ق"ِّ وعلى م�*ِّلي وســـــ
� االع��اد في دائ�ة األم# ال���"ة لإلعالم في ف�� ا على الع =ان ال�اليءها  أث ا� :ع�0�g 3 االت&ال [��

  Anne Thomas 

  United Nations Information Service 

 +43  699  1459 5588 :ال���=لالهاتف   
 press.vienna@un.org  ع =ان ال0�1" اإلل.��وني:  
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ل.ي ). و ال�اســع  الق�ــ#في نcام "إن"�8=" (ان�c  �8ــ:ل=ا أنف�ــه#أن 0�ع�3 على م�*لي وســائ� اإلعالم و   -57
ت3ِّ�1 اسـ# ال&ـ�في ول�kه ال=�Cفي رسـالة ان�"اب  تKـ�ل سـار0ةوثائ� تف=o0   ت���لی�=جَّ� عل�ه#  ی�# اع��اده#،  

وم=قعة م3 ال اشـ�/ال���ر ال� �ِ"ب أو رئwC ال����0   ال�ا[ع لها م��='ة على ال=رق ال�سـ�ي لل�yسـ�ـة اإلعالمCة
�. �Jا ی�=جَّ� عل�ه� # تق"8# ص=رة م3 []اقة ص�افة سار0ة أو ت&�0ح ع�ل ساٍر. أو رئwC ال��

، )Anne Thomas( الde ســـCغ]=ن وقائع ال"ورة، االت&ـــال [آن ت=ماس  ،وعلى م�*ِّلي وســـائ� اإلعالم  -58
ت&ــــــــ��0ا ع3 ال�ع"ات ال�ي ی=دون جل1ها إلى م&ــــــــ�، ألنَّ [عo أن=اع ال�ع"ات ی�]ل�   د�Cقة  C1اناتل��و0"ها ب 

 ال�ل]ات ال=C gة.خاصا م3 

، 3��8 ل��*ِّلي وســـائ�  J2021ان=ن األول/د�8ـــ��1  11م3 ی=م ال�ـــ1;،   00/10م3 ال�ـــاعة    واب�"اءً   -59
� ت�ـــــــ:�ل ال&ـــــــ�ف��3 في ال���J ال"ولي لل�yت��ات. �ـــــCًا []ل� الع��اده# ل"% م� اإلعالم أن ی�ق"م=ا شـــــــL&ــ

��ل صـــ=رة ف=ت=غ�اCDة. ول3 �8ُـــ�ح [�uـــ=ر وســـ=ف ُت&ـــ"ر الKـــارات ال&ـــ��Cة ل"% إب�از وثCقة ه=0ة رســـ�Cة ت 
ال:ل�ات والفعالCات الLاصة ودخ=ل م ]قة ع�ل ال&�ف��3 إال ل��*ِّلي وسائ� اإلعالم ال�اصل�3 على الKارات  

 ال&��Cة الLاصة [ال�yت��.

 .ال&ف�ة الC��Kة الLاصة بهاال�&=ل على م�0" م3 ال�عل=مات ع3 ال"ورة م3   و3��0  -60
 
 

 
 أش�
ات وال-ف
 والG�H في الف&ادق ال�   - ثالE ع1

یل�م ل"خ=ل م&ــــ� تأشــــ��ة دخ=ل ســــار0ة وج=از ســــف� ســــاٍر. ول3 �8 ح ال�KــــارJ=ن في ال�yت�� تأشــــ��ات   - 61
ـــــــــ��3 وم=�في ال� �cـات الـ"ولCـة واله��ـات ال��=مـCة األج C1ـة،   ــ ــــــــة، وســـــــــــــ=ف ی�ع�3َّ على ج�Cع الـ"بل=مـاســ خـاصــــــ

تأشـــــ��ات دخ=ل م3 ال��ـــــاف�30 ألغ�اض ت:ار0ة، أن uL8ـــــع=ا لإلج�اءات االع�Cاد8ة لل�&ـــــ=ل على   واألشـــــLاص 
ع ال�KــارJ=ن في ال�yت�� [Kــ"ة على ب"ء إج�اءات gل� ال�أشــ��ة في   ســفارات م&ــ� وق &ــلCاتها في الLارج. وK0ــ:َّ

�اح ال�yت��  �ــــــــــCفة.   ب�الثة أســــــــاب.ع أق�ب وق; م��3، أd ق1ل م=ع" اف على األقل، وفقًا ل��]ل�ات ال��=مة ال�uــ
 شه� على األقل اع��ارًا م3 تار0خ ال"خ=ل إلى م&�. ل�"ة س�ة أ  سار0ة و0:� أن ت.=ن ج=ازات ال�ف�  

و3��0 ال�&ــ=ل على معل=مات ع3 م�]ل�ات ال�&ــ=ل على ال�أشــ��ة م3 ســفارات م&ــ� وق &ــلCاتها   -62
ــــــ��   ــــــلCاتها في العال# ب��Cــ في الLارج. وق" وجَّه; وزارة الLارجCة ال�&ــــــــ�0ة تعل�Cات إلى ج�Cع ســــــــفاراتها وق &ــ

 3 في ال"ورة ال�اسعة لل�yت��. لل�Kار�J  ال�أش��اتإص"ار 

ي م"ة انعقاد ال�yت��، Jلَّ�ا أم�3،    -63 وسـ=ف ت�eL ال��ت��ات الالزمة لuـ�ان إصـ"ار تأشـ��ات دخ=ل تغ]ِّ
إلى م&ــ�، لألشــLاص الeی3 تعeَّر عل�ه# ال�&ــ=ل عل�ها ق1ل وصــ=له# [�ــ1� ��وف غ��    ال=صــ=لفي م]ار  

خ]�ت ال�ـــل]ات ال�&ـــ�0ة ال�ع Cة بهeه ال�االت ال��"دة في وق;  م�=قعة، شـــ�0]ة أن ت.=ن أمانة ال�yت�� ق" أ
�eL ت�ت��ات ل��Cــ�� م ح تأشــ��ات ال"خ=ل إلى ال�Kــار3�J ال�3��Ck في بل"ان ال�ی=ج" ف�ها [ع*ة   م اســ�. �Jا ســ

 إلى األمانة وال�ع*ات ال"ائ�ة لهeه ال1ل"ان في وق; الح�. تاإلج�اءادبل=ماسCة ل�&�. وس�1لَّغ هeه 

ــأن ت�ت��ات ال"ورة، 8ُعفى   -64 ــ ــــــ� [Kــــ وع�ًال [اتفاق ال1ل" ال�uــــــــ�C ال�=قَّع ب�3 األم# ال���"ة وح�=مة م&ــ
 ال�KارJ=ن في ال�yت�� م3 رس=م ال�أش��ة.

ــاف� أن   -65 ـــ ـــ ــ ـــــارمـة على ح:# األم�عـة ووزنهـا، وعلى Jـل م�ــــ ـــ وتف�ض الL]=� ال:=ـ0ة ال�:ـارـ0ة ق�=دًا صــــــ
زن حقائ� ال�ــف� واألم�عة ال���=لة ق1ل مغادرته تفاد8ًا لل فقات أو �8ــ�ف�ــ� ب ف�ــه ع3 ال�"ود ال�ف�وضــة على و 

ــاف�30 ج=ًا، ال �8ـــ�ح ألd راك� [أن ��8ل معه أو u8ـــع   ال�عق�"ات غ�� الuـــ�ور0ة. وح�صـــًا على ســـالمة ال��ـ
 في أم�ع�ه أشCاء أو م=اد خ]�ة.
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 اإلقامة     

ف� ال*اني لالgالع على قائ�ة [الف ادق ح:� غ�فه# في الف ادق (ان�c ال��  =ن ع3ال�KــــارJ=ن م�ــــyول  -66
 ال�=صى بها رس�Cًا).

67-    �ــار3�J ال�اغ3�1 في ت�ت� ــ ـــــ ــ��kال  أم=ر و�0جى م3 ال�Kــــ ــ ـــ ــ اإلقامة وح:� ال�حالت ال:=0ة وخ"مة االســــ
  #Cc ـــاع"ة وال قل وت ـــــــCخ  الفعالCاتوال��ــــــ ـــــ�م الKــ ـــــال [أح"   أث اءخارج م�ان انعقاد ال�yت�� في شــــ ال"ورة االت&ــــ

 � الCة أس�اؤه#:األشLاص ال

 سامح س�C ال"ی3  
 م"ی� الع�لCات  
 إدارة ال�yت��ات العال�Cة  
 +20 155  385  3252 الهاتف:  
 cosp2021@gcm-egypt.com:  ال0�1" اإلل.��وني  

  #Cأح�" ع1" ال�ح 

 م"ی� ال]��ان  

 إدارة ال�yت��ات العال�Cة   

 +20 155  385  3252 الهاتف:  
  cosp2021@gcm-egypt.com:  ال0�1" اإلل.��وني  

 ر0هام [�]ة   

 م"ی�ة الفعالCات   

 إدارة ال�yت��ات العال�Cة   

 +20 155  385  3252 الهاتف:  
  cosp2021@gcm-egypt.com:  ال0�1" اإلل.��وني  

ـــــه# في أح" الف ادق ال�Je=رة في قائ�ة الف ادق ال� ��ـــــــ�ة وال"فع   و3��0  -68 لل�Kـــــــار3�J ح:� غ�فه# [أنف�ــ
 .)https://connect.eventpro.net/eu/client/DB041011( :ع�1 ال�=قع ال��Kي ال�الي

  
 

 االس,k!ال في ال�Oار     

مع ُتهCأ في م]ارd القاه�ة وشــ�م الKــCخ م ]قة لل��ح�� [ال�Kــار3�J القادم�3 ل�uــ=ر ال�yت��    ســ=ف  -69
 � .  ل��اع"ته# � لالس�عالماتم"خل خاص ل���0ع م�وره# وم�

  
 

 ال5قل إلى الف5ادق وم5ها وlلى ال�Oار�� وم5ه�ا     

ــــ=ف  -70 ــــى بها  ســ ــــ�م الKــــــCخ والف ادق ال�=صــ ت�اح لل�Kــــــار3�J م:انًا خ"مة لل قل [ال�افالت ب�3 م]ار شــ
 رس�Cًا لل"ورة. وت�=اف� في ال�]ار أu8ًا سCارات تاك�ي وسCارات لالس��:ار [ال�.ال�C ال�:ار0ة ال�ع�ادة.

71-   deـــــــــ��ي ال ــ ـــــــــــار3�J على ال�=قع الKــ ـــــــــــ=ف ُی�اح ال:"ول ال�م ي ل�افالت نقل ال�Kــ ُت"ی�ه ال��=مة  وســ
 الLاصة [ال"ورة. الC��Kة eلx ال�=قع ال��Kي على ال&ف�ةب را[�  وسُ� �Kال�Cuفة. 

   
 ال�عل�مات ال�,علقة 0ال�حالت ال%��ة     

ــ�Cة خاصـــة [ال"ورة. وســـ� Kـــ� ال�فاصـــ�ل على   ســـ��ـــ�ي  -72 �ة شـــ�Jة نقل ج=d رسـ ِّc ال&ـــف�ة  الل: ة ال�
 [�:�د ت=اف�ها.  الC��Kة الLاصة [ال"ورة

  



CAC/COSP/2021/INF/1 

 

V.21-07736 11/22 

 

 
 القادم�9  الLاصة �ال�1ار9�0   19- ت+اب�
 القا<ة م9 0ف�+   - را�ع ع1

ــ�ع�ل  -73 ــــــــ ــة [ال�yت�� ل ســ ــــــ ــ ــع خ]ة خاصــ ــــــ ــ ــCفة معًا على وضــ   ل=قا8ة م3 األم# ال���"ة وال��=مة ال�uــــــــــ
ــ� "  19-ك=ف�" ـــ�Cة ال�]�قة على   ت�ـــــ ــ ــ�0ة وال�عای�� ال&ــ ـــ ــ"رتها ال��=مة ال�&ــ إلى ال��اد� ال�=ج�هCة ال�ي أصـــــ
�ها األم# ال���"ة. وســـــ=ف ت�اح هeه ال�عل=مات على  االج ِّc ي ت�ال&ـــــف�ة الKـــــ��Cة  ��اعات ال��=مCة ال"ولCة ال
 Cال�، وعلى ال�=قع الKـــــ��ي الde ت"ی�ه www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9.htmlة: ال

ع ال��=مة ال�&ـــــ�0ة (ســـــ�.=ن ال�عل=مات ال��احة على ال�=قع�3 م�]ا[قة). وألنَّ ال=ضـــــع م�غ�� []C1ع�ه، K8ـــــ:َّ 
ـــــــــــارJ=ن  ــ ال��علقــة   القــائ�ــةاالم�*ــال لل�ــ"اب��  �ه#  وعل  ،على االgالع على تلــx ال�عل=مــات [ــان�cــام  القــادم=ن   ال�Kــ

أع�اض م�ت�]ـة �ه�ت عل�ه#  ؛ وعلى وجـه ال��ـ"ـی"، عل�ه# االم�ـ اع ع3 حuــــــــــــــ=ر االج��ـاعـات إذا 19-[�=فـ�"
 عل�ه# ال�ق�" [��]ل�ات ال��اع" g=ال ال=ق;.أن . �Jا  19-[�=ف�"

  
 
 ال�
اف8 ال�جدة في ال�
G0 ال+ولي لل�*ت�
ات   - خامM ع1

  :س=ف ت�اح لل�Kار3�J ال��اف� ال�الCة في ال���J ال"ولي لل�yت��ات  -74

 وم]ع#؛  كاف���0ا  (أ)  

 وج�ات الC�Lفة؛ تق"م  مقاصف  (ب)  

 [اإلن��ن; في Jل أن�اء م��J ال�yت��ات دون ت.لفة إضاCDة على ال�Kار3�J؛ السل.ير'�   (ج)  

 م�ف� 1gي/غ�فة لإلسعافات األولCة؛  (د)  

 وخ"مات ال&�افة وأجه�ة ال&�اف اآللي؛ ل�&�فف�ع   (هـ)  

 ([�ا في ذلx خ"مة تأج�� ال�Cارات)؛ 0اتوJالة سف�   (و)  

�  (ز)  � اس�عالمات لل�Kار3�J؛   م�

 أع�ال؛  م��J  (ح)  

 تأمل ل:�Cع األد8ان. غ�فة  (�)  
  

 

   - سادس ع1Oمات مف�+ة ع9 م معل

 
 ال,أم�B ال/Aي     

�ه# في   ُی=صــــى  -75JــــارKة م��ــف�ه# على تأم�1g 3ي دولي 8غ]ي ف ــل=ا ق1ل ســ ة [أن �8&ــ ال�KــــارJ=ن [Kــــ"َّ
 .�K0-19ل J=ف�"و ال"ورة، 

   
 ال%غ�اn.ا وال,ار�خ     

�ع م&� ب�ار0خ    -76��م��َّ� و'�=قع جغ�افي ف�0"، ح�� تقع ع " نق]ة ال�قاء قارات أف�Ck0ا وآسCا وأورو'ا.  ت
ــــ�ق ال���  ــــــ=دان، وم3 الKــــ ها م3 الKــــــــ�ال ال��� األبoC ال��=ســــــــ�، وم3 الغ�ب ل�C1ا، وم3 ال: =ب ال�ــ و�0"ُّ

0�"ف� ع�1  ال"ولCة، و األح�� وخلC:ا ال�ـ=w0 والع�kة. وتuـ#ُّ م&ـ� ق اة ال�ـ=w0، وهي أح" أه# ال���ات ال�ائCة 
ــ�ها   ــ�3�0. وال� ]قة �8*لنه� ال �ل الde أراضـــ األعلى هي  نه� ال �ل  ال���"ة على ضـــــف�ي  شـــــ�0ان ال�Cاة لل�&ـــ

 آالف عام.  4 أك*� م3 ال�ي ُش�"ت على م"اراألث�0ة ال�عاب" وال�قاب� والق&=ر  وف�ةح�� ك*افة في العال# م3 
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. ول]ال�ا Jان; ه"ا لل�عا�8 ال�ــــــــــــــل�ي ب� هامل"8انات اإلب�ا�C�Cة و مع�1ا لوق" جعل ال �ل م3 م&ــــــــــــــ�    -77
 لل�قارب ال*قافي والف.�d ب�3 ال�Kق والغ�ب وال�Kال وال: =ب. رئC�Cةم&� وس�cل نق]ة 

ــارات م�عا��ة، م3 ف�ع=نCة إلى إغ�Ck0ة ورومانCة م&ــــــ� Jان;فق"   -78 ــ ، ومC[�� 3ة إلى ق"�8ة  مه"ًا ل�uــ
 إسالمCة.

ــ�  -79 ــC#، ول"یها نcام ج�ه=رd د�8ق�اgي قائ# على   وم&ـــــــــ ـــ ــCادة وم=ح"ة وغ�� قابلة لل�ق�ــــــ ـــــــ دولة ذات ســ
ـــ� ج�ء م3 العال# اإل ـــع� ال�&ـــــ�d ج�ء م3 األمة الع�'Cة. وم&ــ ــCادة القان=ن. والKــ ــالمي، وهي  ال�=اg ة وســـ ســـ

ــ# إلى  ـــــ ــCا. وت ق�ــ ـــــ ـــــ��ها القاه�ة في ح�3 أنَّ   27ت ��ي إلى القارة األف�Ck0ة وتع�� [ق�'ها م3 آســ م�افcة، وعاصــــ
 اإلس� "ر0ة هي ثاني أك�1 م"ی ة ف�ها. 

، ه= رئwC ال"ولة ورئwC ال�ـل]ة  في ال=ق; ال�اه3  ال�ئwC ع1" الف�اح ال�ـ�Cـي ، وه=ال:�ه=ر0ة  رئwCو   -80
ــــCة وال��'Cة، وال�"اول ال�ــــــل�ي لل�ــــــل]ة، والف&ــــــل ب�3   ال�ــــــCاســــــي0ق=م ال cام ال� ف�8eة. و  على ال�ع"د8ة ال�ــــــCاســ

ال�ــل]ات وت=ازنها، واالرت�ا� ال���ي ب�3 ال�ــل]ات وال��ــyولCات، واح��ام حق=ق اإلن�ــان وال��0ات، على ال �= 
 ال� &=ص علCه في ال"س�=ر.

ــــ�ا�/ف�1ای�    -81 ــ ــــــ�   [اســــــــ#Cة  وg    ة، أgلق; م&ــــــــ� خ]2016وفي شــ ــــ" الL]ة    "2030"رؤ0ة م&ــ ــ ت:�ــ
في   الغا8ات ال��&ـــــلة بهااالســـــ��اتC:Cة ال]=0لة األجل لل"ولة ال�امCة إلى ت ف�e م�اد� ال� �Cة ال��ـــــ�"امة وت�ق�� 

" إلى م�اد� ال� �Cة ال��ــ�"امة الKــاملة وال� �Cة اإلقلC�Cة ال��=ازنة،  2030ج�Cع ال�:االت. وت�ــ� " "رؤ0ة م&ــ�  
ال��1ي. وت�Jِّ� "رؤ0ة ال�ع" االج��اعي و ال�ع" تع�w األ[عاد ال*الثة لل� �Cة ال���"امة: أd ال�ع" االق�&ادd و وهي 

�لفة، وذلx م3 خالل ضـ�ان ت=�g"  2030م&ـ� Lـة في م:االت مKCpال� %=�" على ت��ـ�3 ن=�Cة ال�Cاة وم�ـ
ــارJة ج�Cع ال�=اg �3 في ال ــ ــCة واالج��ا�Cة، [االق��ان مع  م�اد� الع"الة واإلدماج االج��اعي ومKــ ــ ــCاســ �Cاة ال�ــــ

ــ� و' اء ق"راته# اإلب"ا�Cة م3   ــ�*�ار في ال�Kـ ــ�"ام، وتع��0 االسـ ــامل لل:�Cع وم�ـ ــادd م�تفع وشـ ت�ق�� ن�= اق�&ـ
 ال�ع�فة واالب�.ار وال��� العل�ي في ج�Cع ال�:االت.[  ال ه=ض خالل

ـــــــــــ� ال�=م  رغ# أن  و   - 82 ـــــــــــ� القـ"�8ـة إلى   ال�ـارCL0ـة �8ـ�"   مـاض ع��0 حـافـل [ـال��احـل على  ت�ت.�  م&ــ م3 م&ــ
ـــــ� فال اإلم�1اg=ر0ة ال�ومانCة   ـــــ=ال إلى  و اإلســـــــالمي    ع&ــ في القاه�ة وفي معc# ال�"ن   ، ف�ـــــــ=ف ت:" ال�ار0خ ال�"ی� صــ

ال�ئ�CــCة نا�gات ســ�اب و�gقًا ســ�0عة وف ادق دولCة وم]اع# وغ��ها م3 ال�ــ�ات ال�uــ�0ة. وق" ن�; م&ــ� خالل  
 �Jــــــ�ح م�&�ــي ل ــ ــــالت  ل  ح"ی*ا م�=ر0ا   ا العق" ال�اضــ هي تف�L ب=ج=د الع"ی" م3 ال�]ارات وال�=انئ  ف أف�Ck0ا،  في  ل�=اصــ

 ،xــــًال ع3 ذلuــــأة ح"ی*ًا. وفK ق ال�ــــ�0عة ال��[ــــ��ة م3 الK] ــــهاuة مع [عCــــ�Cوال��اســــي ال�"ی*ة، وت�ت�� ال�"ن ال�ئ
�Cة  ت�ده� خ"مات االت&االت واإلن��ن; في م&�، م�ا ی=ف� الC 1ة  �� الالزمة الس���ار ال� �Cة في ال1ل". ال

ــــــــ   - 83 ــــــCخ هي إح"% ال�"ن ال�]لَّة على ال��� األح��، وهي تقع على خلCج الع�kة،  وم"ی ة شــ �م الKــــ
J# م3 م��Cة رأس    J19# تق��0ًا م3 ال�ــــ=w0، وعلى [ع"    J300# م3 القاه�ة، وعلى [ع"    479على [ع"  

وتع��1  ن�ــــــ�ة.    �J417  69ل=م��ًا م�'عًا تق��0ًا، و0ق] ها ق�ا[ة    777م��" ال=C gة. وت1لغ م�ــــــاحة ال�"ی ة 
ش�م الCKخ إح"% ال=جهات ال�CاحCة في ال1ل"، و0ع=د الفuل في ذلx إلى ت]=ر ق]اع ال�Cاحة، واالع��اف  
ـــــCاحCة، م*ل م��Cة رأس م��" ال=C gة   ـــ ـــــ#ُّ ال�"ی ة ع"دًا م3 ال�عال# ال�ــــــ ـــ ــ [ه في ج�Cع أن�اء العال#. وتuــــ

 ،xــًال ع3 ذلuة ال �1. وفCج نع�ة وم��Cأن ت ]ل�   وخل x ��8   خ  م3 شــ�مCــK0ارة صــ��اء ســ� اء ودی� ل  ال�
ســان; Jات�30 أو ج1ل ســ� اء ال�ه��. وح&ــل; هeه ال�"ی ة على جائ�ة ال�فاحة الeهC1ة م3 االت�اد ال"ولي  

 لل&�ف��3 وال.�اب في م:ال ال�Cاحة. 

شــــــ�م الKــــــCخ ع"دًا م3 ال�yت��ات ال"ولCة في م��Jها ال"ولي لل�yت��ات، الde 8ع��1 م3  واســــــ�uــــــاف;  -84
أب�ز معال# ال�"ی ة، وق" صــــ�# ال���J وفقًا ل�عای�� وم=اصــــفات عال�Cة، وه= أك�1 م��J لل�yت��ات في م&ــــ�، 

 وثاني أك�1 م��J في ال�Kق األوس�.
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 ال�5اخ     

85-  wاوح درجـات ال��ارة ب�3  دافئ وجـاف على مـ"ار العـام،   ال]ق��ــــــــه�   25و  20وت درجـة م�=0ـة في أشــــــ
في شـ�م الKـCخ، ح�� ی��اوح م�=سـ� درجات ال��ارة CDه   [ال"فء شـه� Jان=ن األول/د�8ـ�eJ�1لx ی��ـ#  .الKـ�اء
 درجة م�=0ة.  23,2و  15ب�3  

 
 اللغة     

 اق واسع. الع�'Cة هي اللغة ال�س�Cة في م&�، ول.3 اللغة اإلن.ل��0ة مفه=مة على ن]  -86
  

 الع�لة     

 وت,1 ج�.ع ال�عامالت في م/� 0ال%5.ه.ل�&� هي ال: Cه ال�&�d،  ال=C gةالع�لة   -87

الع�الت في م]ارd القاه�ة وشــ�م الKــCخ، وفي الف ادق ال�ئ�CــCة وال�&ــارف في    &ــ�فلوت=ج" أماك3   -88
. وتق=م ج�Cع ال�&ـارف [Kـ�اء و'Cع ال"والر األم��0ي وال�=رو وال: Cه اإلسـ��ل� ي، و3��0 أن  ال�"ی ةج�Cع أن�اء 

�لف أســعار ال&ــ�ف [اخ�الف ال�&ــارف، Lو ت oع] �ل الع�الت أح" أشــ�ا صــ�فع "  أu8ــا  ال�&ــارفت]ل
 ت�"ی" اله=0ة م*ل ج=از ال�ف�. 

ة م�اج� ��1Jة   - 89 ــــام وع"َّ وعلى وجه الع�=م، تق1ل الف ادق وال�]اع# وال��الت ال�:ار0ة ال.��1ة ال��ع"دة األق�ــ
ـــــــــCة    ) Visa ،  MasterCard ،  American Express ،  Diners Club( أخ�% ال�عامل ب�]اقات االئ��ان ال�ئ�Cــ

ــCاحCة واألوراق ال ق"8ة م3  ــ�Cات ال�ـــ ــCاحCة. و3��0 صـــــ�ف الKـــ ــ�Cات ال�ـــ ــCة في ج�Cع والKـــ ج�Cع الع�الت ال�ئ�Cـــ
 ال�&ارف ال�:ار0ة وفي معc# الف ادق وم�ات� ال&�افة. �Jا ت�=اف� خ"مات ال&�َّاف اآللي. 

أنَّ غالC1ة ال�]اع# وال.*�� م3 ال��اج� في شـ�م الKـCخ تق1ل ال�]اقات ال�&ـ�CDة، ی=صـى  ال�غ#وعلى   -90
 ال�ائ�ون أu8ًا [��ل [عo ال��الغ ال ق"8ة.

  
 �قcB ال,     

 ش�م الCKخ م�ق"م ع3 ت=ق�; غ�0 ��� [�اع��3. ت=ق�;  -91
 

     pائ�Iال 

92-   d�:Cي ســ�دة ع3 ال�ــلع ال�Kــ��اة في م&ــ� ال 3��8 لل���ــ=ق�3 اســ��داد ضــ��0ة ال�Ckة ال�uــافة ال��ــ"َّ
والKـ�و� ال� ]�قة)، شـ�0]ة أن ی*1�=ا صـ�ة مKـ��0اته# وفقًا للق=اع" ال��لCة. وت=ج" في  [األح�امت&ـ"ی�ها (ره ًا 

 ال�]ار30 م�ات� ل�دِّ ض��0ة ال�Ckة ال�uافة.
  

 ال'ه�+اء     

 ف=ل]ًا، وCK0ع اس�L"ام ال�قا[w ال.ه�'ائCة ذات ال�أخeی3.   �220ل ال�Cار ال.ه�'ائي في م&� [:ه" ق"ره  8ع   - 93
 

�ة     Bة مف.qة وأرقام هات.qمات الهات� ال*

ــــــــ�ـقة  ال���=لالLـ"مـات الهـات�ـCة في الفـ ادق وال�]ـاع# وال�ـقاهي، وت�=اف� []ـاـقات الهـاتف   ت�=اف�  -94 ال��ــــــ
 ال"فع في الف ادق وال��ال ال�:ار0ة ال��لCة. و�CDا یلي رم=ز االت&ال الهاتفي:

 + ال�م� ال�ق�ي لل�"ی ة + ال�ق#  +)2( :ال��ال�ات ال��لCة  
 + ال�م� ال�ق�ي لل1ل" + ال�ق# 00 :ال��ال�ات ال"ولCة  



CAC/COSP/2021/INF/1

 

14/22 V.21-07736 

 

لLاص [ال�ـــــCاحة في م&ـــــ�  ع3 األنKـــــ]ة ال�ـــــCاحCة في ال�=قع الKـــــ��ي ال�ســـــ�ي ا االســـــ�عالم3��8    -95
)http://egypt.travel(. 

   
     cمات اإلن,�ن� ال*�مات ال�����ة وخ

ــCة. �Jا ت�=اف� خ"مات اإلن��ن;    الL"ماتت�=اف�   -96 ال0�1"8ة في م�ات� ال0�1" وفي معc# الف ادق ال�ئ�Cـــــــــــ
 في معc# الف ادق ال�ئC�Cة وeJلx في مقاهي اإلن��ن; في ش�م الCKخ وفي ال���J ال"ولي لل�yت��ات.

  
 ساعات الع�ل     

 .00/15 إلى ال�اعة 00/9ال��=مCة م3 األح" إلى الwC�L م3 ال�اعة  ال��ات�تع�ل   -97

وتغل� [عo الKــ�Jات الLاصــة ی=م ال:�عة فق�، و0غل� [عuــها اآلخ� ی=مي ال:�عة وال�ــ1;. وتف�ح   -98
ــ�اح    ال�=ج=دةال��اج� ال.%�1  ــ1=ع. وتف�ح ال�]اع# أب=ابها عادة م3 ال&ـــــ ـــ في م:�عات ال��ـــــــ=ق ج�Cع أ8ام األســ

 .ت=قفح�ى م �&ف الل�ل دون 
  

 
 الفعال�ات االج��ا�Pة   - سا�ع ع1

ل0/�مة ال�3ــ2فة فعال���" اج��اع���" ه�ا: عGــاء رســ�ي لc,ار الGــT;ــ2ات ورؤســاء ســ�ف ت%Z` ا  - 99
  $�S" في ال��ت��. وســــ�ف ُی�اح م�ل ــ�َّ ــارF�" ال��ــ ــ�t,ال مف��ح ل��2ع ال�Gــ ال�ف�د (لل�$ع��" فقA)، وحفل اســ

 م" ال�فاص�ل �Gأن هات�" الفعال���". 

 ج��ا2wة أث%اء ال$ورة، أن ی�;ل�ا �ال��$ة:و��جى م" ال�GارF�" ال�اغ��" في ت%2Z` فعال2ات ا  - 100

 ر0هام [�]ة  
 م"ی�ة الفعالCات  
 إدارة ال�yت��ات العال�Cة  
 +20 155  385  3252الهاتف:   
 cosp2021@gcm-egypt.com  ال0�1" اإلل.��وني:  

        catering@gcm-egypt.com 
  

 
0ل (ال�
اس�)   - ثام9 ع1
وتSال�لة Oال�-ائل ال�� 

101 -    ،( ــلة �ال��وت��Fل (ال��اســ̀ـ ���ـــ�ولة االت;ـــال   أن ت�;ـــل لل�ف�د�2y "/�Yا ی�علx �أnِّ م�ـــائل م�;ـ
 :ال�ع%2ة �ال��اس` ل$z ال0/�مة ال�23فة، وهي ال��$ة

 مار0هام ی=سف  
 +20 100  4935609الهاتف:   
 mariham.youssef@hotmail.com  ي:ال0�1" اإلل.��ون   

  
ــلة   - 102 ــائل م�;ـــ ــ2اق االج��اعات الI%ائ2ة مع و�2yا ی�علx �أn م�ـــ ــأ أث%اء ال$ورة، وفي ســـ ـ̀ـ ت%Gـــ �ال��اســـ
رات وال����ة، ی�جى االت;ـال    ل�/�d   ة ال�%ف�YM   ةال�$ی�  ِّ$Tاالت;ـال ال�ع%ي  �ـ�ول��األم` ال��0$ة ال�ع%ي �ال�

 ،d�/$وه� �ال��اس` في ال��ال�:  
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 )Teymuraz Gogolashvili(ت�C=راز غ=غ=الشف�لي    

 م=�ف م�اس#  

� ال�"ی�   �� ال�"ی� /ةالعام ةم�� ةال� ف�8e  ةم�

� األم# ال���"ة ال�ع ي [ال�L"رات وال:��0ة  �� األم# ال���"ة في ف�� ا/م��  م�
 +  43+1  26060  3955الهاتف:   
  teymuraz.gogolashvili@un.orgي:ال0�1" اإلل.��ون   
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 ال�
ف8 األول 

  

 

     64 ص�غة ن�ذج�ة لثائ8 ال�ف

 

     Pال,ف�� Rوثائ 

ــا   �ـــل الـــ�ائ� لـــ�� األم� ال�=قِّع أدنـــاه [  ،أنـرئ�� الـــ�ولـــة أو رئ�� ال���مـــة أو وز�� ال�ـــارج�ـــة أو ال

���ةــــى هeه ال=ثCقة  ، أعل3]ال ــــ�َّى أدناه   أن [�ق�uــ ــــ=ل لال=ف" ال��ــ ــــ� األصــ ] في ال"ورة ال ل���*�ل [ق" ع�3 ح�ــ
ــاد ال�ق�ر عق"ها في [ ] ال ل�] [ال�ی#ة/ال�ان[...] ل�yت�� ال"ول األ�gاف في اتفا�Cة األم# ال���"ة ل��اف�ة الف�ــ

 .األص=لح��  ف=ض وخ=ل ال&الحCات الالزمة لeلxق" وأنه   ]ال�ار�خم3 [
  

 

  ] اس� رئ�� (رئ�)ة) ال�ف�ال��*ل (ال��*لة)/رئwC (رئ�Cة) ال=ف" [

  ] (ال�ئ�)ة ال#او,ة) لل�ف� ال#اوباس� ال�ئ�� ال�ئwC ال� اوب (ال�ئ�Cة ال� او'ة) لل=ف" [

ــــــ�Kــــــــارون) ــــــارة) (ال��ــ ــــ�Kــ ــ ــــــار (ال��ــ ــــ�Kــ ــ ــــــ�Kــــــــارات)  ال��ــ ــــاء) اســــــــ�[ (ال��ــ ــــــارة)    (أســــ ــــ�.ــ ــ ــــــار (ال)ــ ــــ�.ــ ال)ــــ

�.ار�/(�.ارات/(ال( ])ال
   

رت   ]ال)#ة] في عام [ال.ه�] م3 [ال�2م] في [ال�ی#ة[ فيُح�ِّ
   

 [ال�=�Cع]
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 ال�
ف8 ال�اني 

 

 

 ال�
ت��ات الLاصة �الف&ادق     

 

 الs%A في الف5ادق     

3��8 لل�Kـار3�J إج�اء ح:=زاته# الLاصـة في الف ادق م�اشـ�ة ع�1 ال�=قع الKـ��ي الde ت"ی�ه ال��=مة    -1
ــCفة.  ــCفة رســــ�Cًا، وال�ي ت�Cح الغ�ف [أســــعار خاصــــة    وت�دال�uــ دتها ال��=مة ال�uــ أدناه قائ�ة [الف ادق ال�ي ح"َّ

3�J [ال�افالت إلى م]ار ش�م الCKخ وم ه،  لل�Kار3�J. وهeه الف ادق وح"ها هي ال�ي س�=فِّ� خ"مات نقل ال�Kار 
 وع " االق�uاء إلى ال���J ال"ولي لل�yت��ات وم ه.

 في ال�:� االت&ال [ال��": �8�اج=ن إلى م�اع"ة  لل�Kار3�J الeی3  و3��0  -2

 سامح س�C ال"ی3  
 م"ی� الع�لCات   
 إدارة ال�yت��ات العال�Cة   
 +20 155  385  3252الهاتف:   
 cosp2021@gcm-egypt.com  :اإلل.��ونيال0�1"    

 
ــ�ة وال"فع ع�1 ال�=قع  ــه# في أح" الف ادق ال�Je=رة في قائ�ة الف ادق ال� ��ـ ــار3�J ح:� غ�فه# [أنف�ـ و3��0 لل�Kـ

 ).https://connect.eventpro.net/eu/client/DB041011(ي:  ال�ال ال��Kي

 
 

 ال��صى بها قائ�ة الف5ادق      

ال�ي ج�% ال�فاوض عل�ها للغ�ف في  الLاصــة   (ب"والرات ال=ال8ات ال���"ة) ی3ِّ�1 ال:"ول أدناه األســعار  -3
�لفة م3 الف ادق ال�=صــى بها. واألســعار ال��1َّ ة هي لل��1; ل�لة واح"ة وتKــ�ل Lاإلف]ارم:�=عة م   .�والuــ�ائ

ــ��ي ال ــ ــعار الLاصــــــــة م�احة م3 خالل ال�=قع الKــــ ــ �Je=ر أعاله فق�. و�0جى ع " ال�:� بCان أنه خاص واألســــ
   [�u=ر مyت�� ال"ول األ�gاف في اتفا�Cة األم# ال���"ة ل��اف�ة الف�اد.

 
 مالح�ات ج�اح مف�د وم�دوج سع� غ�فة ل�����   سع� غ�فة ل��
 واح� الف��ق 

  رو�ال ساف!+      

Royal Savoy  

 دوالرا   35، وسع� وج�ة الع�اء ه!  دوالرا   25سع� وج�ة الغ�اء ه!   دوالرا  430 دوالرا  280 ا دوالر  198

  ف��ق ساف!+ 

Savoy Hotel 

    – دوالرا  116

 دوالرا  138

    – دوالرا 144

 دوالرا  198

  –  دوالرا 235

 دوالر  300

  ، وسع� وج�ة الع�اء ه!دوالرا 25سع� وج�ة الغ�اء ه! 

 (ال�8ع� ال�ئ56ي)  دوالرا 35

  :�ا:ف��ق س

Sierra Hotel 

  –   دوالرا 88

 دوالرا  99

  –   اتدوالر  110

 دوالرا  144

  ، وسع� وج�ة الع�اء ه!دوالرا 20سع� وج�ة الغ�اء ه!  ی!ج� ال

 (ال�8ع� ال�ئ56ي)  دوالرا 30

م���ع ص= رای> 
  أراب:= ب:�? 

Sunrise Arabian 
Beach Resort 

  ، وسع� وج�ة الع�اء ه!دوالرا 19سع� وج�ة الغ�اء ه!  ت دوالرا 205 دوالرا  140 دوالرا  126

 (ال�8ع� ال�ئ56ي)  دوالرا 25

BC!ك!ن(!رد دیل  

Concord Deluxe 

  ، وسع� وج�ة الع�اء ه!دوالرا 15سع� وج�ة الغ�اء ه!  ی!ج� ال دوالر  100 دوالرا  90

(ال�8ع� ال�ئ56ي)، وسع� ال���وHات غ:� ال(�!ل6ة   دوالرا 20
 دوالرا  15لل��* ال!اح� في ال:!م ه! 
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 مالح�ات ج�اح مف�د وم�دوج سع� غ�فة ل�����   سع� غ�فة ل��
 واح� الف��ق 

      Bرت!Kن(!رد س!C ف��ق  

Concord Sports 

Hotel 

  ، وسع� وج�ة الع�اء ه!دوالرا 15سع� وج�ة الغ�اء ه!  ی!ج� ال دوالرا  80 دوالرا  70

(ال�8ع� ال�ئ56ي)، وسع� ال���وHات غ:� ال(�!ل6ة   دوالرا 20
 دوالرا  15لل��* ال!اح� في ال:!م ه! 

  >اب:�ام:
Pyramisa 

 ال5ع� لإلقامة مع ال!ج�ات الQالث، ��ا في ذلM ال�Lائ�  ی!ج� ال دوالر  100 دوالرا  75

  ج�ان� روتانا 

Grand Rotana 

  110 – دوالر  100

 اتدوالر 

  –   اتدوالر  110

 دوالرا  120

  ، وسع� وج�ة الع�اء ه!دوالرا 19سع� وج�ة الغ�اء ه!  دوالرا  450

 (ال�8ع� ال�ئ56ي)  دوالرا 25

  ��5ي ��ارك ر 

Park Regency 

  سع� وج�ة الع�اء ه! دوالرا 20سع� وج�ة الغ�اء ه!  دوالرا  270 دوالرا  140 دوالرا  125

 (ال�8ع� ال�ئ56ي)  دوالرا 26

 T:�65!س س�  ر�

Rixos Seagate 

  ، وسع� وج�ة الع�اء ه!دوالرا 40سع� وج�ة الغ�اء ه!  دوالرا  365 دوالرا  265 دوالر  200

 (ال�8ع� ال�ئ56ي)  دوالرا 50

  ر��5!س ش�م ال�6خ

Rixos Sharm  el-

Sheikh 

  50، وسع� وج�ة الع�اء ه! دوالرا 40سع� وج�ة الغ�اء ه!  دوالرا  288 دوالرا  188 دوالرا  140

 (ال�8ع� ال�ئ56ي)  دوالرا

  م���ع ال�ارون 

Baron Resort 

  –  دوالرا 175

 ات دوالر  205

  250  – دوالرا 190

 دوالرا

ج�اح م��از  
)Executive suite  :(

  - دوالرا 355

 دوالرا  415

ووج�ة  اإلف8اراإلقامة مع   ال��احة أLZا ت��L= ال�6ارات
اإلقامة مع ال!ج�ات الQالث وم��وHات غ:� رئ656ة أخ�\، أو 

 ك�!ل6ة 

  �ارون �ال�>

Baron Palms 

  165  – دوالرا 145

 دوالرا

  185  – دوالرا 145

 دوالرا

ج�اح م��از  
)Executive suite  :(

  325 - دوالرا 285

 دوالرا

ووج�ة   ف8اراإلاإلقامة مع   ال��احة أLZا ت��L= ال�6ارات 
رئ656ة أخ�\، أو اإلقامة مع ال!ج�ات الQالث وم��وHات غ:� 

 ك�!ل6ة 

  ك!رال سي

Coral Sea 

ج�اح م��از   دوالرا  120 ت دوالرا  110
)Executive suite  :(

 دوالرا  145

  ، وسع� وج�ة الع�اء ه!دوالرا 12سع� وج�ة الغ�اء ه! 

 (ال�8ع� ال�ئ56ي)  دوالرا 16

  كل:!Hات�ا

Cleopatra 

  –   دوالرا 80

 دوالرا  96

  – دوالر  100

 دوالرا  120

ج�اح م��از  
)Executive suite  :(

 دوالرا  140

ووج�ة  ف8اراإلاإلقامة مع  ال��احة أLZا ت��L= ال�6ارات 
رئ656ة أخ�\، أو اإلقامة مع ال!ج�ات الQالث وم��وHات غ:� 

 ك�!ل6ة 

  م���ع ح�ائ[ ال5ل8ان 

Sultan Gardens 

Resort 

  –  دوالرا 144

 دوالرا  163

  –  دوالرا 227

 دوالرا  285

ج�اح م��از  
)Executive suite  :(

  - دوالرا 145

 دوالرا  178

ووج�ة رئ656ة    ف8ار اإل اإلقامة مع  ال��احة أLZا  ت��L= ال�6ارات  
 أخ�\، أو اإلقامة مع ال!ج�ات الQالث وم��وHات غ:� �C!ل6ة 
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 Eف8 ال�ال
 ال�

 

 �الف�+ی م-�قًا  �-�لة  ال �ل�ات  ال 
سائل/ ال تق+<�  �1أن  م�ادئ تج�ه�ة      

 

 []�0قة م=ح"ة وعالCة ال:=دة. [الف�"ی= م��قًا  ال��:لة�سائل الإع"اد ال�الCة ل�uان إم�انCة  اإلج�اءاتُتع�#  

�ابي  Jل�ة م�:لة م��قا [الف�"ی= م �سلأن ی  ال�ع Cةلل�KارJة في ال"ورة  م�:ل  وف"  0:=ز ألd و J ف�0غ�&�='ة ب
ق1ل أس1=ع   وذلunov-conference.statements@un.org  ،x:  ع =ان ال0�1" اإلل.��وني ال�اليعلى   دق�� ل &ها

�اح �ــ���   6  ،االث�B5ال"ورة، أd ی=م  واح" على األقل م3 اف ــة  �2021ان�ن األول/د��ــ ــ ــ��1ُّ خالل ال:ل�ــ . وســــ
لة [الف�"ی=، ال�ي �ســائل الال�م Cة ال��1َّ ة أدناه. وســ� Kــ�  ال�"ودتل��م [ال��اد� ال�=ج�هCة و  العامة ال.ل�ات ال��ــ:َّ

ــــــــ�قــًا   ــــــــــــ:لــة م�ــــــ ــة  على ال  إلى ال�yت��،ال�ي ســــــــــــــ�قــ"م  [ــالف�ــ"ی=،  ال��ــ ـــــــــــ ـــــ��Cــة الLــاصــ ـــــ ـــــف�ــة الKــــ ـــ ــ [ــالــ"ورة  &ــــ
)www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session9.html( ،  "ــالة ما ل# 8&ـــــــ"ر ال=ف الde ق"م ال�ســـــ

 تعل�Cات واض�ة [ع"م إتاح�ها على اإلن��ن;.  

لة م�ــ�قاً  �جى م3و0ُ  إلى ال"ورة ال�اســعة لل�yت�� أن تL]�    [الف�"ی=  ال=ف=د ال�ا¢�ة في تق"8# رســالة أو Jل�ة م�ــ:َّ
 �ة ال��.ل��3.األمانة، ع�0�g 3 ال0�1" اإلل.��وني، [ع�مها الCkام بeلx ع " ال��:�ل في قائ 

   
 ال,ق5.ةال��اصفات 

●   X�,Aال� 

      یلقي ال.ل�ة فق� 8 أن  ی �غي deال PLKع�ض الف�"ی= ص=رة ال 

      ع ف�ـ"ی= 8   أالی �غيgـة [ـاور'=0 ـ; أو مقـاC:ـة ب�1امCـــــــــــاح ــ أو   0ـة��=d الف�ـ"ی= على ع�وض إu8ــ
  dآخ� (أ dــ�عي أو [&ـــ� ــCقى صـــ=ر لفعالCات أو نP م��اك� أو أd م��=% سـ م3 دون م=سـ

 )أو أص=ات في الLل�Cة

      %"لة [الف�"ی= [إح ــــ�Cة لألم# ال���"ة، 8:� أن ت.=ن ج�Cع ال.ل�ات ال��ــــــ:َّ ت�اشــــــCًا مع اللغات ال�ســ
ــ�Cة (اإلن.ل��0ة أو   ــ� Cة أو اللغات ال�سـ ــCة أو ال&ـ ــ�انCة أو ال�وسـ ــCة).  الع�'Cة أو    اإلسـ ــ�  و الف�ن�ـ ــُ� Kـ سـ

 ت�ج�ة ف=ر0ة ع " ب*ِّه في ال:ل�ة)   س=ف ت�اف� الف�"ی= [اللغة األصلCة فق� (و   هات الف�"ی= 

      لة م��قًا [الف�"ی= مع ی �غي �ابي دق�� ل &هاتق"8# ال.ل�ات ال��:َّJ تف�0غ 

ــ� على  هاتول3 ُت�1َّ الف�"ی=  ــُ� Kــ ــة العامة، ول. ها ســ ــفات في ال:ل�ــ ــف�ة  ال�ي ال تفي بهeه ال�=اصــ ــ��C ال&ــ  ة الKــ
 [ال"ورة. ةالLاص

   
  الكلمة طول  ●

 على ال �= ال�الي: العامةال�" ال�م ي لل.ل�ات �8=ن  

    ةC�Cدقائ� 7 :ال�:�=عات اإلقل 

    ةC g=دقائ� 4 :ال.ل�ات ال 
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�ی�  ●Bة الف.tن�  

    ال�=اصفات 

  16:9  :الع�ض أ[عادن��ة   ■    

  0ة�لفات الف�"ی= الاســـــــ�L"ام صـــــــCغ  :=زال 8 و  .mp4  أو  mov  :ال=ســـــــائ]ي�لف  الصـــــــCغة  ■    
 )asfو flvو wmvال�uغ=gة م3 ال =ع ال���L"م على اإلن��ن; (

ـــــلي   ■     ـــــ ــ     1080×    1920(على ســــــــــــــ�1ــل ال�*ــال  �g  األُ ت�ــا[ع  ومعــ"ل    )16:9(ال�:# األصــ
  )720×   1280أو 

  أd م=ن�اجإلى ال �8�اج واح" وسائ]ي في ملف  ةتق"8# ال.ل�  ی �غي ■    

  ال&=رة 

 أن تcه� ال&=رة ت"رC:0ًا أو ت�الشى ت"رC:0ًا س=اء في ب"ا8ة ال.ل�ة أو في نهای�های �غي   ال  ■    

 االن��اه ع3 ال��.لِّ#وأال ت&�ف ص�اء أن ت.=ن الLل�Cة ی �غي    ■    

    ■   :��gأ� ) (م3 الL&� إلى ال�أس)medium close-up( لق]ة ق��0ة م�=س]ةال

    ■   �c ل# أن ی.� وه= ی�.ل# إلى ال.ام��ای �غي لل�

�ا[ة ال��ج�ة  ع او30 أو تعلCقاتال ی �غي اسـ�L"ام   ■    J ـاشـة  أوKة  إ�هار  أو  على الCانCرسـ=م ب
 =صأو ن&

    ال&=ت 

ْ�.ه   وضــع م��Cوف=ن [الق�ب م3 ال��.لِّ# أوی �غي    ■     [�ال[�ــه. ان�c ال��ف� ال�ا[ع لالgالع شــَ
 على م�0" م3 ال�=صCات ال�ف&�لCة [Kأن ال���Cوف=نات

 ثان���3 م3 ب"ء ال��:�لی �غي ح�ُّ ال��.لِّ# على ال1"ء في ق�اءة ال�سالة [ع"   ■    
  
 

 1���ی� ��%لة م�!قاً ال'ل�ات التقB0الف 

 اإلل',�وني0ال����  رسالة ن��ذج

 unov-conference.statements@un.org إلى:

 ]ع#�ان ال ��� اإلل6��وني ال�سيم3: [

 [الف�"ی= ال�=ض=ع: تق"J #8ل�ة م�:لة م��قاً 
 

 ]ال)ـى ال�;�في[و  ]االسـ�لل�ـ�"ة/ال�ـ�" [[الف�"ی=  ] أن تق"م Jل�ة م�ـ:لة م�ـ�قًا  لل ل�ال�ع*ة ال"ائ�ة [  ت=دُّ   
ــها ــ�"ة/بها =ف ت"لي  . وســــ ال���=ب  مع ن&ــ ــ�" [بها ی"لي  ال�ــ ]. و' اًء علCه، ل3 ی"لي وف" اللغة] [اللغة [االســــ�ال�ــ

  ] [�ل�ة خالل ال�yت��.ال ل�[

  
 ]ال��<�ع[

 ]االس�[

  ]رق� الهاتف[
   



CAC/COSP/2021/INF/1 

 

V.21-07736 21/22 

 

 ال
ا�ع ل�
ف8 ا 

 

���ة لل�ل�ات ��أن ال��اصفات  ت�ص�ات األم	 ال����ة      �ال ���ة وال
 ال� #لة م �قاً 

 

   ة:ال�=صCات ال�الC أن ت��ع ال=ف=د ال�ا¢�ة في تق"8# رسائل أو Jل�ات م�:لة م��قًا [الف�"ی= م3 ُی�جى 

 

 ت�ص.ات عامة

 ال�.لُّ# [إح"% لغات األم# ال���"ة ال�س�Cة ال�;  -  

 ال�=قف [&=رة CpC1gة في نها8ة ال:�ل واألف.ار  ت�Cح ال�.لُّ# ب=ت��ة مع�"لة  -  

��اً  50و  30ب�3   ی��اوحم�اش�ة في ال���Cوف=ن، ووضعه على [ع"   ال�.لُّ#  -  �C� س 

 ت: ُّ� ال]�ق على ال���Cوف=ن أو ال فخ أو ال&�اخ CDه  -  

 =سCقى في الLل�Cةت: ُّ� وضع ص=ر م���Jة [:ان� ال��.لِّ#، وع"م إضافة م  -  

 ب"ون نP ال��سلة هاتالف�"ی=   ت��ج# شف=0ا. ول3 الف�"ی=مع نP ال.ل�ة ال��:لة تق"#8    -  

  C&]mp4غة ال.ل�ة ال��:لة م��قا [الف�"ی= في ملف تق"#8    -  

�ةأخ�X بلغة ع " تق"J #8ل�ة م�:لة م��قًا و A,اللغات ال�س�.ة لألم1 ال� �Bغ 

ــف=علل.ل�ة    d ملف ف�"ی= 8ق"م   -   ــ=تيب   امKــ ــ:�ل صــ ــ�Cة   ل��ج��ها ��ــ ــف=0ة إلى إح"% اللغات ال�ســ الKــ
صـــ=ت ال��.لِّ# األصـــلي    .�#أن 8ُ 0:� و .  )voice-overتعل�� صـــ=تي (  لألم# ال���"ة في شـــ�ل

 ت�اماً 

  -    Pه 8ق"م نeج�ا ال.ل�ة ه��  إح"% اللغات ال�س�Cة لألم# ال���"ةإلى م

  إلى إح�X اللغات ال�سـ�.ة,�ج�ة م@,�+ة  بعلى ال�ـاشـة أو  ,�ج�ة بت,�ج1 شـف��ا ال'ل�ات ال�/ـ�A+ة فقw ول�  

�ةA,لألم1 ال� 

  
 ال/�ت     

�ع [ال�=اصفات ال�الCة ُی�جى�� :اس�L"ام م��Cوف=ن ی

(م��Cوف=ن    [ال�ال[wم1K=ك  ) أو  )cardioid(  ال �� القل1ي(  )directional(م3 ال =ع االت:اهي    -  
) dص"رlapel(( 

 ل"8ه قابلCة ال�ع�ف على ال.الم  -  

 ل"8ه قابلCة إلغاء الu=ضاء وال&"%  -  

 ص��Cة ه�ت� []�0قة 15 000ه�ت� و 125ت��اوح ب�3  إن�اج ال��ددات ال&=تCة ال�ي    8ع�"  -  

� أن و   :3  0�u�ال�فاج�ة. و0:� أن ت: � االن�قاالت  مع CpC1gة ب�3 ال:�ل  وقفات  ال&=تي   األداءی
�=ن  8 م�=ازنا []�0قة م اســـــــ�ة وخالCًا م3 ف�وق ال]=ر. و0:� أن  ال�:�ـــــــ#�8=ن ال&ـــــــ=ت ال��C]ي و 

 %=� م3 ال�قل�ات. اوخالC  اج=دة ال&=ت ثاب� م�
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وســـــــــ�اعات األذن    ال���Aلأو الهاتف    الAاســـــــــ�ب ��جى مالحDة أنَّ ال�.@�وف�نات ال��م%ة فيو   
ــ,*�مة للهاتف   ــ�اعات ال,ي تع�ل ��O0قة ال�ل�ت�ث  ال���Aلال��ــــــ ــ�ت    وال�ــــــ ال ت�ف� ج�دة ال/ــــــ

 ال�Oل�+ة و�%p ع�م اس,*�امها

   
 ال/�رة     

 ال=رق)   خKLKة   ] �3 أو ال ال��:�ل في غ�فة هادئة وخالCة م3 أd ض=ضاء (م*ل ال ق� أو  ی �غي    -   

 [��ل أو أك*�) 720ال"قة (ی �غي اس�L"ام Jام��ا عالCة   -  

 م��=% ارتفاع ال�أس وال �c إل�ها ع " ال��:�ل  ع "ی �غي وضع ال.ام��ا   -  

� اإلضاءة الLل�Cةم&ار0ع ال =افe /ی �غي إغالق ال��ائ�  -   :� ل

ال��.لِّ# []�0قة غ�� م�اشــ�ة ([اســ�L"ام م&ــ"ر إلنارة شــPL  ی �غي اســ�L"م الuــ=ء االصــ] اعي    -  
�لفة في حال وج=د م&ادر أو  )ال�قفه إلى م=جَّ  u=ءواح" للLءم3 ثالث زوا8ا م=uع"دة لل� م

   
 ال�.@�وف�نات ال��صى بها قائ�ة

 (أم*لة):الBاولة   م���وف�نات
 

Rode studio USB microphone 

Rode NT-USB mini USB microphone 

Blue Yeti USB microphone 

Fifine gooseneck USB microphone  

 

 :(أم*لة) ال�Cر�ةال���وف�نات  
 

Fifine k053 (pattern: cardioid; frequency: 50Hz–16kHz; connection: USB) 

Fifine k031 wireless lapel microphone for PC (pattern: cardioid; frequency: 

50Hz–16kHz; connection: USB) 

Movo M1 USB Lavalier microphone (pattern: omnidirectional; frequency: 

35Hz–18kHz; connection: USB) 

    
 

  ال�أس ال,ي ت�صي بها ال�اO0ة ال�ول.ة ل�,�ج�ي ال�zت��ات الف�ر��B، وال,ي تل�ي م,Oل!ات  س�اعات

 ال��ار��B ال�BO�5 في ال�zت�� 

 

 ت�دد س&اعة ال�أس  ت�دد ال&*(�وف%ن  ف%ق األذن  ال�&%ذج  ال#ل#لة  ال�انع

      Cyber Acoustics AC 6012 ه�ت>   16  000 - 100 نع� ه�ت>  29 000 - 20   

HAMA AH 100 ه�ت>  16 000 - 30 نع� ه�ت>  18 000 - 20   

HAMA Black Desire ه�ت>  15  000- 30 نع� ه�ت>  20 000 - 20   

HAMA Urage Soundz 113737 ه�ت>  20 000 - 20 نع� ه�ت>  20 000 - 20   

Logitech G 332 ه�ت>   20  000 - 100 نع� ه�ت>  20 000 - 20   

Logitech Zone Wired ه�ت>  16  000- 20 نع� ه�ت>  16  000- 20   

Sennheiser GSP 350 ه�ت>  24 000 - 10 نع� ه�ت>  26 000 - 15   

 


