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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :مايو 1023

املؤمتر الدبلوماسي املعني بإبرام معاهدة لتيسري نفاذ األشخاص
معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات
املنشورة

مراكش ،من  27اإىل  12يونيو 1023
معلومات عامة

من اإعداد املكتب ادلويل
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موعد انعقاد املؤمتر
س ُيعقد املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإبرام معاهدة لتيسري نفاذ ا ألشخاص معايق البرص وا ألشخاص العاجزين عن قراءة
املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة يف الفرتة من الثنني  27يونيو اإىل امجلعة  12يونيو  .1023وتدعو الويبو اإىل عقد هذا
املؤمتر اذلي ستس تضيفه اململكة املغربية.

ماكن انعقاد املؤمتر
س ُيعقد املؤمتر ادلبلومايس يف مدينة مراكش ابملغرب يف قرص املؤمترات املنصور اذله،ي ،شار محد الساد،،
مراكش  ،00000رمق الهاتف .+121 5 10 33 12 00 :وملزيد من املعلومات عن ماكن انعقاد املؤمتر ،الرجاء زايرة املوقع
التايل.http://www.mansoureddahbi.com/palaisdescongres :
ويُرىج الانتباه اإىل أأ ّن التدخني ممنو يف ماكن انعقاد املؤمتر.

التسجيل
س يتسمل املشاركون املعمتدون بطاقات تعريف بصورمه يف مكتب التسجيل (ماكن الاس تقبال والتسجيل يف الطابق ا ألريض
لقرص املؤمترات) عند تقدمي بريد التسجيل الإلكرتوين ( أأو رمق تثبيت التسجيل) أأو نسخة عن أأوراق الاعامتد أأو خطاب
التعيني وصورة خشصية .وإان مل تكن أأوراق الاعامتد ( أأو خطاب التعيني ابلنس بة اإىل ممثيل املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت غري احلكومية) أأرسلت اإىل الويبو مس بقاُ ،فريىج تقدمي النسخة ا ألصلية من الوثيقةااطخطاب اإىل أأمانة الويبو يف
ماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس يف اليوم ا أل ّول من املؤمتر.
وس يفتح مكتب التسجيل أأبوابه من الساعة  2:30صباحا اإىل الساعة  7:30مساء يوم الثنني  27يونيو لإجراء التسجيل
املس بق وتسمل بطاقات التعريف .وتالفيا لوقو أأي تأأخري يف صباح يوم الافتتاح الرمسي ألعامل املؤمتر يُفضّ ل أأن يس تمكل
املندوبون اإجراءات التسجيل يوم الثنني  27يونيو .1023
وس ُيوفر مكتب خاص لتسجيل الشخصيات الرفيعة املس توى .يُرىج الاس تفسار عن ذكل يف مكتب التسجيل.
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الوصول اإىل ماكن انعقاد املؤمتر
عند دخول ماكن انعقاد املؤمتر س يخضع املشاركون لتفتيش أأمين جيريه موففو ا ألمن ،ذذكل اذلي ُجيرى يف املطارات
( أأي عرب أأهجزة الإشعا السيين ومعدات الكشف عن املعادن)ُ ،فريىج الوصول مبكرا اما يكفي من وقت للخضو
لهذا الإجراء.

مواعيد الاجامتعات
اجلدول الزمين للجلسات :من الساعة  20:00صباحا اإىل الساعة  2:00بعد الظهر ومن الساعة  3:00بعد الظهر اإىل الساعة
 0:00مساء ،ما مل ي ُرش اإىل خالف ذكل .وسيبد أأ العمل املوضوعي للمؤمتر ادلبلومايس يوم الثالاثء  22يونيو  1023ويس متر
خصص
حىت  12يونيو ( 1023اما يف ذكل يويم السبت وا ألحد) .والرجاء الإحاطة علام بأأ ّن يوم الثنني  27يونيو س ُي ّ
لتسجيل املشارذني مس بقا.

الرتمجة الفورية
س ُتقدم خدمات الرتمجة الفورية يف اجللسات الرمسية للمؤمتر ادلبلومايس ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية
والروس ية والإس بانية ومن اللغة الربتغالية اإىل اللغات الست ا ألخرى.

بياانت املتحدثني الكتابية يف املؤمتر ادلبلومايس
سيتيرس معل ا ألمانة واملرتمجني الفوريني بقدر كبري اإذا تفضّ ل املتحدثون ابإرسال نسخة عن بياهنم (بياانهتم) اإىل ا ألمانة قبل
انعقاد املؤمتر عىل الربيد الإلكرتوين التايل .copyright.mail@wipo.int :ويف حال عدم اإرسال البياانت اإلكرتونيا ،ينبغي
تسلمي النسخ الورقية (حىت وإان اكنت مكتوبة خبط اليد) للموففني املنتدبني لشؤون املؤمتر يف أأرس وقت ممكن أأثناء
أأعامل املؤمتر.

ّ
البث عرب الإنرتنت ونص احلوار
ستُنقل اجللسات اليت تُعقد يف قاعة الاجامتعات ّ 2
احلي عىل موقع الويبو الإلكرتوين .وس يعرض عىل الشاشة أأيضا
ابلبث ّ
نص احلوار.

مكتب توزيع الواثئق
يوجد مكتب توزيع واثئق املؤمتر يف الطابق ا ألريض لقرص املؤمترات املنصور اذله،ي ،خارج قاعة الاجامتعات العامة
(( )Salle des Ministresقاعة الوزراء).

مكتب الاس تعالمات
يوجد مكتب اس تعالمات املؤمتر يف ماكن الاس تقبال والتسجيل الواقع يف الطابق ا ألريض لقرص املؤمترات املنصور اذله،ي،
جبوار قاعة الاجامتعات العامة .وس يفتح مكتب الاس تعالمات أأبوابه اعتبارا من الساعة  2:00صباحا من يوم الثنني
 27يونيو.
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مقهى الإنرتنت
للمندوبني واملشارذني اس تخدام مقهى الإنرتنت اذلي يتيحه املؤمتر يف الطابق السفيل (جناح أأوزود) لقرص املؤمترات املنصور
اذله،ي أأثناء ساعات انعقاد الاجامتعات .وس تكون خدمة الإنرتنت الالسليك متاحة أأيضا ابجملان يف قرص املؤمترات.

مكتب ا ألسفار
سيُتاح مكتب ل ألسفار يف قرص املؤمترات.

حفل الاس تقبال
ستتفضل اململكة املغربية بتنظمي حفل اس تقبال يوم الثالاثء  22يونيو  1023يف الواحة .وسيمت تأأكيد موعد وماكن احلفل قبل
حلول ذكل التارخي.
ذام سيمت تأأكيد تظاهرات اجامتعية أأخرى يف ا ألسابيع القادمة.

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

النقل
س ُتوفر خدمات النقل للمندوبني امل ُسجلني للمشارذة يف املؤمتر ادلبلومايس وذكل من مطارات الرابط وادلار البيضاء
ومراكش اإىل الفنادق ومن الفنادق اإىل تكل املطارات يف توارخي حمدّدة .وستنقل احلافالت املندوبني اإىل الفنادق عند وصوهلم
يويم  25و 20يونيو ،وستنقلهم من الفنادق اإىل املطارات املذكورة للمغادرة يويم  11و 30يونيو .واحملطة الرئيس ية للوصول
ويح جلزي.
واملغادرة امراكش يه مطار املنارة ( ،)+121 10 007205الواقع عىل بعد  0كيلومرتات جنوب غرب املدينة ّ
وسيُبلّغ عن مواعيد معل احلافالت قبل حلول موعد املؤمتر ادلبلومايس.
وعىل املندوبني اذلين يصلون اإىل املطارات املذكورة يويم  25أأو  20يونيو التوجه اإىل مكتب الاس تقبال اطخاص ابملؤمتر
ادلبلومايس واملوجود عند ابب خروج الواصلني من الرحالت ادلولية يف لك من تكل املطارات للحصول عىل املساعدة
الالزمة .ذام س ُتوفر ل ألشخاص معايق البرص مساعدة خاصة يف تكل املطارات من قبل موففني يتلكمون لغات متعددة.
وس ُتوفر أأيضا خدمة النقل ابحلافالت من الفنادق الواردة أأسامؤها يف املوقع الإلكرتوين للمؤمتر ادلبلومايس
( )www.wipo.int/dc2013/enاإىل قرص املؤمترات .وستُتاح تكل اطخدمة خالل ساعات العمل الرمسية للمؤمتر
ادلبلومايس .ولن تشمل خدمة النقل الفنادق ا ألخرى.

متطلبات ادلخول اإىل املغرب
عىل املندوبني وممثيل املنظامت املراقبة وغريمه من املشارذني أأن يتولّوا احلصول عىل تأأشريات دخوهلم .وعلهيم مجيع ًا احلصول
عىل تأأشريات ادلخول اإىل املغرب من سفارات أأو قنصليات املغرب يف بدلاهنم .وينبغي أأن تكون دلهيم تأأشرية دخول صاحلة
قبل السفر .ويُرىج التصال بسفارة أأو قنصلية املغرب يف بدل اإقامتمك لالس تفسار عن متطلبات تأأشرية ادلخول فامي خيصمك.
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ولالسرتشاد ترد قامئة ابتفاقات الإعفاء املتبادل من تأأشرية ادلخول بني اململكة املغربية والبدلان ا ألجنبية عىل املوقع الإلكرتوين
التايل.http://www.wipo.int/dc2013/en/visa.html :

الإقامة
مت احلصول عىل أأسعار خمفّضة للغرف يف فنادق عىل مقربة من ماكن انعقاد املؤمتر ،لفائدة املندوبني امل ُسجلني للمشارذة يف
املؤمتر ادلبلومايس .وللحصول عىل مزيد من التفاصيل عن ا ألسعار املتاحة والتسجيل للحجز يف الفنادق يُرىج زايرة املوقع
الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/dc2013/en/accommodation.html :

معلومات خاصة لفائدة املندوبني معايق البرص واملندوبني املسافرين بصحبة الكب مرشدة
املعلومات املفصةل عن اللواحئ املغربية يف هذا اطخصوص متاحة عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/dc2013/en/guidedogs
وس ُتوفر للمندوبني معايق البرص مساعدة وتسهيالت خاصة يف املطارات ويف قرص املؤمترات.
وفامي يتعلق ابلإقامة ،يُرىج الالتفات اإىل أأن ّه ميكن لفنديق نوفوتيل سويت ( )NOVOTEL SUITEولو مرييداين
( )Le MERIDIENقبول املندوبني اذلين ترافقهم الكب مرشدة .وملزيد من املعلومات يُرىج زايرة املوقع التايل:
http://www.wipo.int/dc2013/en/accommodation.html
ويكفل قرص املؤمترات ل ألشخاص ذوي الإعاقة اإماكنيات ادلخول والتنقل.

وسائل الإعالم
املؤمتر مفتوح لوسائل الإعالم .وعىل لك الصحفيني الراغبني يف تغطية املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإبرام معاهدة لتيسري نفاذ
ا ألشخاص معايق البرص وا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة طلب اعامتدمه لهذا الغرض عىل
املوقع التايل.http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article 0003.html :
خصص ماكن لوسائل الإعالم يف الطابق ا ألريض لقرص املؤمترات.
وس ُي ّ

خدمات س يارات ا ألجرة
تُقدم خدمات س يارات ا ألجرة يف الفنادق ،وميكن ملوففي الفنادق تقدمي املساعدة عىل طلب س يارة أأجرة .وابلإماكن أأيضا
اس تقالل س يارة أأجرة من الشار يف مراكش اإىل ماكن انعقاد املؤمتر أأو أأية وهجة أأخرى .وتوجد س يارات أأجرة أأيضا عند
ماكن انعقاد املؤمتر.
ويُرىج الالتفات اإىل أأ ّن تاكليف س يارات ا ألجرة يتحملها املشاركون يف املؤمتر .ذام يُرىج الانتباه اإىل أأ ّن س يارة ا ألجرة من
نو "طاكيس صغري" أأق ّل تلكفة من س يارة ا ألجرة من نو "طاكيس كبري" .فالطاكيس الصغري ينقكل من املطار اإىل املدينة
بسعر  70درهام بيامن تلكّفك الرحةل نفسها يف الطاكيس الكبري  200درمه أأ ّما الانتقال بس يارة ا ألجرة من قرص املؤمترات اإىل
وسط املدينة فيلكّفك  10اإىل  15درهام تقريبا.
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الهواتف والتصالت
أأثناء ساعات انعقاد الاجامتعات ميكن اإجراء ماكملات حملية من مكتب اس تعالمات املؤمتر .ويف خارج ساعات انعقاد
الاجامتعات ميكن ،مقابل دفع التاكليف الالزمة ،اإجراء املاكملات وإارسال الفاكسات من ماكن الاس تقبال والتسجيل لقرص
املؤمترات املنصور اذله،ي أأو يف الفنادق ا ألخرى .ونلفت نظر املشارذني اذلين يس تخدمون الهواتف اجلواةل (احملمول) اإىل أأ ّن
يف املغرب ثالث رشاكت رئيس ية تقدم خدمات الهواتف اجلواةل ويه :اإنوي (تغطية بش بكيت HSDPAو ،)3Gواتصالت
املغرب (ش بكة  ،) GSMوميديتيل (تغطية بش بكيت HSDPAو .)3Gوللنفاذ اإىل الإنرتنت ،ابإماكن املندوبني واملشارذني
اس تخدام مقهى الإنرتنت اذلي يتيحه املؤمتر يف الطابق السفيل (قاعة فا )،لقرص املؤمترات املنصور اذله،ي أأثناء ساعات
انعقاد الاجامتعات.

معلومات متنوعة
أأرقام الطوارئ يف املغرب:
الرشطة( 21 :املدنااملناطق احلرضية)ا ( 277البواديااملناطق الريفية)
الإسعاف25 :
املطائف25 :

املناخ وقواعد اللبا،
حر ا ألشهر يف مراكش ،اإذ يبلغ معدل درجات احلرارة  32درجة مئويةا 22درجة عىل ّ
سمل فهرهنايت مع حرارة
يونيو هو من أأ ّ
سمل فهرهنايت أأثناء الهنار و 20درجة مئويةا 02درجة عىل ّ
تصل اإىل  00درجة مئويةا 17درجة عىل ّ
سمل فهرهنايت أأثناء
التعرض للشمل اإىل  1ساعات يوميا .ولتاليف رضبة
الليل (استنادا إاىل معدلت ا ألرصاد اجلوية) .ويصل متوسط فرتة ّ
الشمس يوىص بشدة رشب املاء ابس مترار واس تعامل مادة حاجبة ألشعة الشمس تضمن مؤرش حامية عال .واجلدير ابذلكر أأ ّن
املغرب خال من املالراي.
وفامي خيص قواعد اللبا ،للمؤمتر ادلبلومايس فينبغي ارتداء الزي الرمسي يف اليوم ا أل ّول واليوم ا ألخري من املؤمتر ويف احلفالت
الرمسية .وميكن ارتداء زي العمل غري الرمسي يف ا ألايم ا ألخرى (ربطة العنق غري لزمة).

السالمة وا ألمن
س ُتوفر تدابري السالمة وا ألمن املناس بة داخل مبىن انعقاد املؤمتر .وهناك أأيضا وحدة طبية يف قرص املؤمترات .وس ُتوفر
خمصصة حلالت الطوارئ الصحية قرب قرص املؤمترات .وس تكون هناك طائرة مروحية عىل اس تعداد
س يارة اإسعاف ووحدة ّ
للقيام بأأي اإجالء ط،ي رضوري .وتوجد أأيضا مرافق طبية يف مدينة مراكش.
وستتوىل قوات ا ألمن الرمسية (الرشطة -ادلرك) للمملكة املغربية تأأمني احمليط اطخاريج .وس يخضع النفاذ اإىل قرص املؤمترات
لإجراءات املراقبة ذاهتا املُطبقة يف جمال أأمن املطارات (معدات الكشف عن املعادن و أأهجزة الإشعا السيين) ،اما يف ذكل
مراقبة بطاقات تعريف ا ألشخاص اذلين حيرضون املؤمتر.

التوقيت احمليل والكهرابء
التوقيت احمليل يف مراكش هو توقيت غرينتش زائد صفر ساعات .والتيار الكهرابيئ يف املغرب هو  110فولت
و 50هريتس.
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العمةل
العمةل احمللية يف املغرب يه ادلرمه املغري اذلي يُ ّقسم اإىل  200س نتمي .ويبلغ سعر رصف تكل العمةل حوايل  2,00درهام
لدلولر ا ألمرييك الواحد و 22,21درهام لليورو الواحد (رهنا ابلتغيري) .وتوجد ماكتب رصف يف منطقة الوصول يف املطارات
ادلولية ويف الفنادق.
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لالتصال:
يف املسائل العامة وتنس يق املؤمتر ادلبلومايس معوما:
 oالس يدة اكرول كرويال ( ،)Carole Croellaمن كبار املستشارين ،شعبة قانون حق املؤلف
 oالربيد الإلكرتوينcarole.croella@wipo.int :
 oالس يد اكرلو ،اكسرتو ( ،)Carlos Castroمستشار ،شعبة قانون حق املؤلف
 oالربيد الإلكرتوينcarlos.castro@wipo.int :
يف اإجراءات التسجيل:
 oالس يدة جانيس دريسكول ( ،)Janice Driscollرئيسة ،قسم املؤمترات
 oالربيد الإلكرتوينjanice.driscoll@wipo.int :
يف املسائل املتعلقة بأأوراق الاعامتد والتفويض الاكمل:
 oالس يدة كريس تني اكسرتو هوبلني ( ،)Christine Castro Hublinرئيسة ،قسم الشؤون القانونية وادلس تورية،
مكتب املستشار القانوين
 oالربيد الإلكرتوينchristine.hublin@wipo.int :
[هناية الوثيقة]

