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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1023 مايو 7التارخي: 

 
 
 
تيسري نفاذ األشخاص لملؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة ا

املصنفات معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل 
 املنشورة

 
 1023يونيو  12اإىل  27من ، مراكش

 
 

 معلومات عامة

عدادمن   املكتب ادلويل اإ
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 انعقاد املؤمتر موعد

برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة س ُيعقد  املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ
ىل املصنفات املنشورة ىل امجلعة  27ثنني يف الفرتة من ال املطبوعات اإ ىل عقد هذا . 1023يونيو  12يونيو اإ وتدعو الويبو اإ

 اململكة املغربية.ستس تضيفه اذلي املؤمتر 

 ماكن انعقاد املؤمتر

د الساد،، نصور اذله،ي، شار  محامل املؤمترات يف قرص  س ُيعقد املؤمتر ادلبلومايس يف مدينة مراكش ابملغرب
+. وملزيد من املعلومات عن ماكن انعقاد املؤمتر، الرجاء زايرة املوقع 121 5 10 33 12 00مق الهاتف: ، ر00000 مراكش
 .http://www.mansoureddahbi.com/palaisdescongresالتايل: 

ىل أأّن التدخني ممنو  يف   ماكن انعقاد املؤمتر.ويُرىج الانتباه اإ

 

 التسجيل

الاس تقبال والتسجيل يف الطابق الأريض  ماكنس يتسمل املشاركون املعمتدون بطاقات تعريف بصورمه يف مكتب التسجيل )
خطاب  ( عند تقدمي بريد التسجيل الإلكرتوين )أأو رمق تثبيت التسجيل( أأو نسخة عن أأوراق الاعامتد أأوقرص املؤمتراتل

ىل ممثيل املنظامت احلكومية ادلولية أأو ن مل تكن أأوراق الاعامتد )اإ خشصية. و  التعيني وصورة خطاب التعيني ابلنس بة اإ
ىل الويبو مس بقا، فرُي  ىل أأمانة الويبو يف واملنظامت غري احلكومية( أأرسلت اإ ىج تقدمي النسخة الأصلية من الوثيقةااطخطاب اإ

 .من املؤمتريف اليوم الأّول  ماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس

ىل الساعة  2:30وس يفتح مكتب التسجيل أأبوابه من الساعة  يونيو لإجراء التسجيل  27 الثننيمساء يوم  7:30صباحا اإ
 يس تمكليف صباح يوم الافتتاح الرمسي لأعامل املؤمتر يُفّضل أأن  تالفيا لوقو  أأي تأأخري بطاقات التعريف. و وتسمل املس بق

جراءات املندوبون   .1023يونيو  27وم الثنني يالتسجيل اإ

 س ُيوفر مكتب خاص لتسجيل الشخصيات الرفيعة املس توى. يُرىج الاس تفسار عن ذكل يف مكتب التسجيل.و 

http://www.mansoureddahbi.com/palaisdescongres/
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 الوصول اإىل ماكن انعقاد املؤمتر

يف املطارات  رىريه موففو الأمن، ذذكل اذلي جيُ عند دخول ماكن انعقاد املؤمتر س يخضع املشاركون لتفتيش أأمين جي
لخضو  من وقت ل ىج الوصول مبكرا اما يكفيومعدات الكشف عن املعادن(، فرُي  السيين الإشعا  أأهجزةعرب  )أأي
 الإجراء. هذال 

 مواعيد الاجامتعات

ىل الساعة  20:00اجلدول الزمين للجلسات: من الساعة  ىل الساعة بعد الظهر  3:00بعد الظهر ومن الساعة  2:00صباحا اإ اإ
ويس متر  1023يونيو  22وسيبدأأ العمل املوضوعي للمؤمتر ادلبلومايس يوم الثالاثء  اإىل خالف ذكل.رش مساء، ما مل يُ  0:00
يونيو س ُيخّصص  27(. والرجاء الإحاطة علام بأأّن يوم الثنني يويم السبت والأحد)اما يف ذكل  1023يونيو  12حىت 

 لتسجيل املشارذني مس بقا.

 الرتمجة الفورية

والفرنس ية الإنلكزيية و ابللغات العربية والصينية يف اجللسات الرمسية للمؤمتر ادلبلومايس لفورية قدم خدمات الرتمجة اس تُ 
ىل اللغات الست الأخرى.اللغة والروس ية والإس بانية ومن   الربتغالية اإ

 يف املؤمتر ادلبلومايس بياانت املتحدثني الكتابية

ذا بقدر كبري رتمجني الفوريني وامل سيتيرس معل الأمانة رسال املتحدثون  تفّضلاإ ىل الأمانة قبل ابإ نسخة عن بياهنم )بياانهتم( اإ
لكرتونيا، . copyright.mail@wipo.intانعقاد املؤمتر عىل الربيد الإلكرتوين التايل:  رسال البياانت اإ  ينبغيويف حال عدم اإ

ن اكنت مكتوبة خبط اليد( للموففحىت )الورقية نسخ ال  ميتسل املؤمتر يف أأرس  وقت ممكن أأثناء ون شؤ املنتدبني ل  نيواإ
 املؤمتر. أأعامل

 احلوارنص و البّث عرب الإنرتنت 

وس يعرض عىل الشاشة أأيضا عىل موقع الويبو الإلكرتوين.  ابلبّث احليّ  2اجللسات اليت تُعقد يف قاعة الاجامتعات ستُنقل 
 .احلوارنص 

 مكتب توزيع الواثئق

اذله،ي، خارج قاعة الاجامتعات العامة  املنصوريوجد مكتب توزيع واثئق املؤمتر يف الطابق الأريض لقرص املؤمترات 
(Salle des Ministres.)قاعة الوزراء( ) 

 مكتب الاس تعالمات

اذله،ي،  ملنصورالقرص املؤمترات الطابق الأريض يف  ماكن الاس تقبال والتسجيل الواقعيوجد مكتب اس تعالمات املؤمتر يف 
صباحا من يوم الثنني  2:00جبوار قاعة الاجامتعات العامة. وس يفتح مكتب الاس تعالمات أأبوابه اعتبارا من الساعة 

 يونيو. 27
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 مقهى  الإنرتنت

املنصور لقرص املؤمترات ( جناح أأوزود)السفيل  للمندوبني واملشارذني اس تخدام مقهى  الإنرتنت اذلي يتيحه املؤمتر يف الطابق
 .متاحة أأيضا ابجملان يف قرص املؤمترات خدمة الإنرتنت الالسليكوس تكون انعقاد الاجامتعات.  أأثناء ساعات اذله،ي

 مكتب الأسفار

 سيُتاح مكتب للأسفار يف قرص املؤمترات.

 حفل الاس تقبال

ة. وسيمت تأأكيد موعد وماكن احلفل قبل الواحيف  1023يونيو  22حفل اس تقبال يوم الثالاثء بتنظمي اململكة املغربية تفضل ست 
 حلول ذكل التارخي.

 ذام سيمت تأأكيد تظاهرات اجامتعية أأخرى يف الأسابيع القادمة.

 خدمات املطامع

ىل الساعة  1:00ميكن للمندوبني رشاء وجبات خفيفة ومرشوابت غري كحولية من الساعة  مساء خالل املؤمتر.  5:00صباحا اإ
 املؤمترات.واكفيتريايت قرب ماكن انعقاد املؤمتر. ذام س ُيوفر ماء الرشب مجليع املشارذني يف مرذز وهناك أأيضا عدة مطامع 

 النقل

املؤمتر ادلبلومايس وذكل من مطارات الرابط وادلار البيضاء  سجلني للمشارذة يفاملُ  فر خدمات النقل للمندوبنيس ُتو 
ىل الفنادق ومن الفنادق اإىل تكل املطارا ىل الفنادق عند وصوهلم احلافالت تنقل س توارخي حمّددة. و  ت يفومراكش اإ املندوبني اإ

ىل املطارات املذكورة للمغادرة يويم  20و 25يويم  يونيو. واحملطة الرئيس ية للوصول  30و 11يونيو، وستنقلهم من الفنادق اإ
 جلزي.ويّح جنوب غرب املدينة كيلومرتات  0بعد  +(، الواقع عىل121 10 007205واملغادرة امراكش يه مطار املنارة )

 حلول موعد املؤمتر ادلبلومايس.قبل احلافالت وسيُبلّغ عن مواعيد معل 

ىل  ىل  20أأو  25يويم املذكورة  املطاراتوعىل املندوبني اذلين يصلون اإ اطخاص ابملؤمتر  الاس تقبال مكتبيونيو التوجه اإ
يف لك من تكل املطارات للحصول عىل املساعدة  الرحالت ادلولية مناملوجود عند ابب خروج الواصلني و ادلبلومايس 

 مساعدة خاصة يف تكل املطارات من قبل موففني يتلكمون لغات متعددة.ذام س ُتوفر للأشخاص معايق البرص  .الالزمة

لومايس من الفنادق الواردة أأسامؤها يف املوقع الإلكرتوين للمؤمتر ادلبابحلافالت فر أأيضا خدمة النقل و وس تُ 
(www.wipo.int/dc2013/en اإىل قرص املؤمترات. وستُتاح تكل اطخدمة خالل ساعات العمل الرمسية للمؤمتر )

 ولن تشمل خدمة النقل الفنادق الأخرى. ادلبلومايس.

 املغربمتطلبات ادلخول اإىل 

احلصول عىل تأأشريات دخوهلم. وعلهيم مجيعًا احلصول يتولّوا  أأناملندوبني وممثيل املنظامت املراقبة وغريمه من املشارذني  عىل
ىل  يف بدلاهنم. وينبغي أأن تكون دلهيم تأأشرية دخول صاحلة  املغربمن سفارات أأو قنصليات  املغربعىل تأأشريات ادلخول اإ

قام  املغربأأو قنصلية  رىج التصال بسفارةقبل السفر. ويُ  . فامي خيصمك ادلخول ةتمك لالس تفسار عن متطلبات تأأشري يف بدل اإ

http://www.wipo.int/dc2013/en


VIP/DC/INF/1 
5 
 

والبدلان الأجنبية عىل املوقع الإلكرتوين  اململكة املغربيةولالسرتشاد ترد قامئة ابتفاقات الإعفاء املتبادل من تأأشرية ادلخول بني 
 .http://www.wipo.int/dc2013/en/visa.html التايل:

 لإقامةا

يف سجلني للمشارذة لفائدة املندوبني املُ  عىل أأسعار خمفّضة للغرف يف فنادق عىل مقربة من ماكن انعقاد املؤمتر،مت احلصول 
رىج زايرة املوقع يُ  للحجز يف الفنادقاملتاحة والتسجيل الأسعار  عناملؤمتر ادلبلومايس. وللحصول عىل مزيد من التفاصيل 

 .http://www.wipo.int/dc2013/en/accommodation.html الإلكرتوين التايل:

 الكب مرشدة صحبةمعلومات خاصة لفائدة املندوبني معايق البرص واملندوبني املسافرين ب 

مات املفصةل عن اللواحئ املغربية يف هذا اطخصوص متاحة عىل املوقع التايل: املعلو 
http://www.wipo.int/dc2013/en/guidedogs. 

 ويف قرص املؤمترات.خاصة يف املطارات وتسهيالت مساعدة وفر للمندوبني معايق البرص س تُ و 

ىل أأنّه ميكن لفنديق نوفوتيل سويت ) وفامي ( ولو مرييداين NOVOTEL SUITEيتعلق ابلإقامة، يُرىج الالتفات اإ
(Le MERIDIEN :قبول املندوبني اذلين ترافقهم الكب مرشدة. وملزيد من املعلومات يُرىج زايرة املوقع التايل )

http://www.wipo.int/dc2013/en/accommodation.html 

ماكنيات ادلخول والتنقل.قرص املؤمترات ويكفل   للأشخاص ذوي الإعاقة اإ

 الإعالم وسائل

برام معاهدة لتيسري نفاذ املؤمتر مفتوح لوسائل الإعالم. وعىل لك الصحفيني الراغبني يف تغطية  املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ
ىل املصنفات املنشورة  لهذا الغرض عىل طلب اعامتدمه الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ

 .http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article 0003.htmlاملوقع التايل: 

 وس ُيخّصص ماكن لوسائل الإعالم يف الطابق الأريض لقرص املؤمترات.

 س يارات الأجرة خدمات

تُقدم خدمات س يارات الأجرة يف الفنادق، وميكن ملوففي الفنادق تقدمي املساعدة عىل طلب س يارة أأجرة. وابلإماكن أأيضا 
ة أأيضا عند وهجة أأخرى. وتوجد س يارات أأجر  ةاإىل ماكن انعقاد املؤمتر أأو أأييف مراكش اس تقالل س يارة أأجرة من الشار  

 ماكن انعقاد املؤمتر.

ىل أأنّ رويُ  ىل أأّن س يارة الأجرة من تاكليف س يارات الأجرة يتحملها املشاركون يف املؤمتر ىج الالتفات اإ . ذام يُرىج الانتباه اإ
ىل  املدينة نو  "طاكيس صغري" أأقّل تلكفة من س يارة الأجرة من نو  "طاكيس كبري". فالطاكيس الصغري ينقكل من املطار اإ

ىل  درمه  200الطاكيس الكبري الرحةل نفسها يف فك لكّ درهام بيامن ت 70 بسعر أأّما الانتقال بس يارة الأجرة من قرص املؤمترات اإ
ىل  10وسط املدينة فيلكّفك   درهام تقريبا. 15اإ

http://www.wipo.int/dc2013/en/visa.html
http://www.wipo.int/dc2013/en/accommodation.html
http://www.wipo.int/dc2013/en/guidedogs/
http://www.wipo.int/dc2013/en/guidedogs/
http://www.wipo.int/dc2013/en/accommodation.html
http://www.wipo.int/dc2013/en/accommodation.html
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 الهواتف والتصالت

جراء ماكملات حملية من مكتب اس تعالمات املؤمتر. ويف خارج ساعات انعقاد  أأثناء ساعات انعقاد الاجامتعات ميكن اإ
جراء املاكملات و ، مقابل دفع التاكليف الالزمة، جامتعات ميكنالا الاس تقبال والتسجيل لقرص  ماكنرسال الفاكسات من اإ اإ

ىل أأنّ )احملمول( . ونلفت نظر املشارذني اذلين يس تخدمون الهواتف اجلواةل أأو يف الفنادق الأخرىاملنصور اذله،ي  املؤمترات  اإ
نوي: دم خدمات الهواتف اجلواةل ويهتق ةرئيس ي ترشاكثالث  املغربيف  ، واتصالت (3Gو HSDPAتغطية بش بكيت) اإ

ماكن املندوبني . (3Gو HSDPAتغطية بش بكيت)ميديتيل و (،  GSM)ش بكة  املغرب ىل الإنرتنت، ابإ واملشارذني وللنفاذ اإ
 أأثناء ساعات املنصور اذله،ي لقرص املؤمترات( قاعة فا،)السفيل  الطابقاذلي يتيحه املؤمتر يف اس تخدام مقهى  الإنرتنت 

 .انعقاد الاجامتعات

 معلومات متنوعة

 :املغربأأرقام الطوارئ يف 

 املناطق الريفية(البواديا) 277طق احلرضية(ا ااملناملدنا) 21الرشطة: 
 25الإسعاف: 

 25: املطائف

 املناخ وقواعد اللبا،

ذ يبلغ  مع حرارة  فهرهنايت درجة عىل سملّ  22درجة مئويةا 32درجات احلرارة  معدليونيو هو من أأحّر الأشهر يف مراكش، اإ
ىل  أأثناء  فهرهنايت درجة عىل سملّ  02درجة مئويةا 20وأأثناء الهنار  فهرهنايتدرجة عىل سمّل  17درجة مئويةا 00تصل اإ

ىل الليل )استنادا اإ  يوميا. ولتاليف رضبة  ساعات 1ىل معدلت الأرصاد اجلوية(. ويصل متوسط فرتة التعّرض للشمل اإ
تضمن مؤرش حامية عال. واجلدير ابذلكر أأّن مادة حاجبة لأشعة الشمس واس تعامل الشمس يوىص بشدة رشب املاء ابس مترار 

 املغرب خال من املالراي.

ؤمتر ويف احلفالت وفامي خيص قواعد اللبا، للمؤمتر ادلبلومايس فينبغي ارتداء الزي الرمسي يف اليوم الأّول واليوم الأخري من امل
 الرمسية. وميكن ارتداء زي العمل غري الرمسي يف الأايم الأخرى )ربطة العنق غري لزمة(.

 السالمة والأمن

س ُتوفر تدابري السالمة والأمن املناس بة داخل مبىن انعقاد املؤمتر. وهناك أأيضا وحدة طبية يف قرص املؤمترات. وس ُتوفر 
سعاف ووحدة خمّصصة حلال ت الطوارئ الصحية قرب قرص املؤمترات. وس تكون هناك طائرة مروحية عىل اس تعداد س يارة اإ

 يف مدينة مراكش.للقيام بأأي اإجالء ط،ي رضوري. وتوجد أأيضا مرافق طبية 

ادلرك( للمملكة املغربية تأأمني احمليط اطخاريج. وس يخضع النفاذ اإىل قرص املؤمترات  -وستتوىل قوات الأمن الرمسية )الرشطة
، اما يف ذكل (السيين وأأهجزة الإشعا  معدات الكشف عن املعادنلإجراءات املراقبة ذاهتا املُطبقة يف جمال أأمن املطارات )
 مراقبة بطاقات تعريف الأشخاص اذلين حيرضون املؤمتر.

 التوقيت احمليل والكهرابء

فولت  110هو  املغرب. والتيار الكهرابيئ يف اتساع صفرهو توقيت غرينتش زائد  مراكشالتوقيت احمليل يف 
 هريتس. 50و
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 العمةل

ىل  احمللية يف املغرب يه ادلرمه املغري العمةل  درهام 2,00حوايل  رصف تكل العمةل ويبلغ سعرس نتمي.  200اذلي يُقّسم اإ
 اتيف منطقة الوصول يف املطار )رهنا ابلتغيري(. وتوجد ماكتب رصف درهام لليورو الواحد  22,21ولدلولر الأمرييك الواحد 

 ويف الفنادق. ةادلولي
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 لالتصال:

 تنس يق املؤمتر ادلبلومايس معوما:العامة و يف املسائل 

o ( الس يدة اكرول كرويالCarole Croellaمن كبار املستشارين، شعبة قانون حق املؤلف ،) 

o  :الربيد الإلكرتوينcarole.croella@wipo.int 

o ( الس يد اكرلو، اكسرتوCarlos Castroمستشار، شعبة قانون حق املؤلف ،) 

o  :الربيد الإلكرتوينcarlos.castro@wipo.int 

جراءات ا  لتسجيل:يف اإ

o ( الس يدة جانيس دريسكولJanice Driscoll ،رئيسة ،) املؤمتراتقسم 

o الربيد الإلكرتوين :janice.driscoll@wipo.int 

 ملسائل املتعلقة بأأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل:يف ا

o ( الس يدة كريس تني اكسرتو هوبلنيChristine Castro Hublin ،رئيسة، قسم الشؤون القانونية وادلس تورية ،)
 املستشار القانوينمكتب 

o  :الربيد الإلكرتوينchristine.hublin@wipo.int 

 

 ]هناية الوثيقة[
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