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*1803211*  

  التاسعةالدورة 
    ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا 

     معلومات إىل املشاركني  
   موعد االنعقاد ومكانه -ًالأو 

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة  التاسعةسوف ُتعَقد الدورُة   -١
لدويل نا ا ية يف مركز فيي فاغرامر ،عرب الوطن ـــــــارع  . )Wagramerstrasse 5, 1220 Vienna( يف ش

يف قاعة  ٠٠/١٠الساعة يف ، ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥ُتفتتح الدورة يوم االثنني، وف وس
  .M بىناملب M اجللسات العامة

 يف الوثيقــة اويرد جــدول األعمــال املؤقَّــت املشــــــروح للــدورة والتنظيم املقترح ألعمــاهلــ  -٢
CTOC/COP/2018/1 ، ملكتب األمم  الشبكياملتاحة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست على املوقع

 .املكتب)مكتب املخدِّرات واجلرمية أو املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (
    

    املشاورات غري الرمسية السابقة للدورة    
ــــــبق دور ،٦/٣يف مقرَّره  ،قرَّر املؤمتر  -٣ دون ترمجة من ته مشـــــــاوراٌت غري رمسية، اأن تس

ــــــبق اليوم األول للمؤمتر، ممَّا يتيح للدول  ــــــفوية، ُتعقد يف يوم العمل الذي يس عقد الفرصــــــة لش
مشـــاورات غري رمسية بشـــأن مشـــاريع القرارات، وبشـــأن مجلة أمور منها جدول األعمال املؤقَّت 

  لدورة املؤمتر التالية.
 تشـــرين األول/ ١٢اجلمعة،  الرمسية الســـابقة للدورة يوم غري وســـوف ُتعقد املشـــاورات  -٤

إىل  ٠٠/١٠، من الســـــــاعة Cيف الطابق الرابع من املبىن  Dيف قاعة االجتماعات  ٢٠١٨أكتوبر 
  .٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥، ومن الساعة ٠٠/١٣الساعة 

    
    املشاركة والتكاليف  -ثانيًا  

ه املؤمتر أو املشـــاركة فيوفقًا للنظام الداخلي للمؤمتر، جيوز للجهات التالية حضـــور وقائع   -٥
  ب:بصفة مراق

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/1
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  الدول األطراف يف االتفاقية؛  (أ)  
  يمية اليت وقَّعت على االتفاقية؛الدول أو منظمات التكامل االقتصادي اإلقل  (ب)  
ية األخرى اليت مل توقِّع على   (ج)   مل االقتصـــــــادي اإلقليم كا لدول أو منظمات الت ا

  ذلك؛االتفاقية، ما مل يقرر املؤمتر خالف 
لي اهليئات واملنظمات اليت تلقَّت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشــــــاركة ثِّمم  (د)  

رعايتها، وممثِّلي هيئات األمم ببصــــــفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ُتعقد 
صة وصناديقها، وكذلك ممثِّلي اللجان الفنية التابعة لل مجلس االقتصادي املتحدة ووكاالهتا املتخصِّ

  واالجتماعي؛
املنظمات احلكومية الدولية األخرى ذات الصــــلة، ما مل يقرِّر املؤمتر خالف  يممثِّل  )ه(  
  ذلك؛

املنظمات غري احلكومية ذات الصــــلة اليت تتمتَّع مبركز اســــتشــــاري لدى املجلس   (و)  
  االقتصادي واالجتماعي، ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك؛

  .نظمات غري احلكومية ذات الصلة، ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلكاملسائر   (ز)  
مؤو  -٦ ل ل خلي  نظـــام الـــدا ل على ا ملوقعميكن االطالع  على ا بكي متر  لتـــايل الشـــــــ : ا

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html.  
ية واملنظمات غري احلكومية حمَّتتو  -٧ لدول  املشـــــــاِركةل احلكومات واملنظمات احلكومية ا
  .يف املؤمتر تكاليف مشاركة مندوبيهاعن سؤولية امل
    

    ووثائق التفويض التسجيل  -ثالثًا  
(اســم املندوب ولقبه أو وظيفته، ومكان عمله الشــخصــية ينبغي إرســال بيانات املندوبني   -٨

بواســــطة مذكرة شــــفوية رمسية ) الشــــخصــــي وعنوان بريده اإللكتروينوأرقام الفاكس واهلاتف 
أقرب موعد إىل أمانة املؤمتر يف (احلكومات) أو على الورق الرمسي بترويســــــة العنوان (املنظمات) 

  :بأمانة املؤمتروفيما يلي بيانات االتصال  .ممكن
  

Secretariat of the Conference of the Parties to the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime 
United Nations Office on Drugs and Crime 
PO Box 500 
1400 Vienna 
Austria 

  5762 26060 (1-43+) :رقم اهلاتف
  73957 26060 (1-43+) :رقم الفاكس

  untoc.cop@un.org :الربيد اإللكتروين
  

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html
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الشــفوية على الورق الرمسي بترويســة العنوان، وينبغي أن تتضــمن  املذكراتوينبغي تقدمي   -٩
م كل عضـــو من الوفد ولقبه الوظيفي وعنوان بريده اإللكتروين الشـــخصـــي، وكذلك االســـم اســـ

الكامل للجهة املفوضــــــة ولقبها الوظيفي وتوقيعها وختمها. ولالطِّالع على مزيد من املعلومات، 
وإىل االســتمارة الشــكلية لوثائق التفويض من النظام الداخلي للمؤمتر  ١٨يرجى الرجوع إىل املادة 

  حيحة، على املوقع الشبكي اخلاص بدورة املؤمتر التاسعة.الص
تلقِّي كل  من ضمانألمانة أن ميكِّن اتوفري عناوين الربيد اإللكتروين الشخصية  ومن شأن  -١٠
ردًّا تلقائيًّا بالربيد اإللكتروين يؤكِّد تســــــجيله وأيَّ معلومات إضــــــافية قد حتتاج األمانة إىل  ممثل

كل ل ميكنأيضــًا وصــلًة إىل موقع إلكتروين بالربيد اإللكتروين وســوف يتضــمَّن ذلك الردُّ  .إرســاهلا
اختصار الوقت الذي يستغرقه إصدار على صورته الفوتوغرافية، مما يساعد عليه أن حيمِّل  مندوب
  .الدخول يف يوم التسجيل شارات

ـــــمُّأمَّا املندوبون الذين ال يت  -١١ ـــــجيل املس ـــــور ون إجراءات التس ـــــوف يلزم أخذ ص بق، فس
  يف مركز فيينا الدويل. ١ابة رقم فوتوغرافية هلم عند وصوهلم إىل البوَّ

ية، يتعيَّن على مجيع املشـــــــاركني أن ُيربزوا، عند املدخل وقبل   -١٢ ويف إطار الترتيبات األمن
بالدورة، الدعوات أو  الدخول اخلاصـــــَة شـــــاراتاالنتقال إىل مكان التســـــجيل واحلصـــــول على 

مندوبني، إىل جانب جوازات ســفرهم أو غريها من  هويتهم بصــفتهماملراســالت الرمسية اليت تثبت 
 الشــارات بشــكل ظاهر للعيانل هذه وجيب أن ُتحَم .وثائق اهلوية اليت حتمل صــورهم الفوتوغرافية
وحمافظ ص مجيع األشــــخاص وحقائبهم وســــوف ُيفَح .يف مجيع األوقات داخل مركز فيينا الدويل

  .إلكترونيًّا عند مدخل املركزأوراقهم 
يكون وف . وســــ٢٠١٨تشــــرين األول/أكتوبر  ١١ســــوف يبدأ التســــجيل يوم اخلميس و  -١٣

تشـــرين  ١١يوم اخلميس، من  ٠٠/١٦إىل الســـاعة  ٠٠/١٤من الســـاعة  مكتب التســـجيل مفتوحًا
شرين األول/أكتوبر؛ ومن ت ١٢يوم اجلمعة،  ٠٠/١٢الساعة إىل  ٠٠/٨األول/أكتوبر؛ ومن الساعة 

 ٠٠/٨تشرين األول/أكتوبر؛ ومن الساعة  ١٤من يوم األحد،  ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٤الساعة 
ضـــخامة عدد املشـــاركني إىل  تشـــرين األول/أكتوبر. ونظرًا ١٥يوم االثنني،  ٠٠/١٢الســـاعة إىل 
أن يبادروا إىل تســـــجيل ع حضـــــورهم، يرجى من املندوبني الذين يصـــــلون قبل افتتاح الدورة املتوقَّ

  وقت ممكن.يف أبكر  أنفسهم
ل   -١٤ الذين ســـجَّلوا أنفســـهم مندوبيها دخول  شـــاراتويرجى من البعثات الدائمة أن ُتحصـــِّ

 ٠٠/١٤، بدءًا من الســاعة ١) عند البوَّابة رقم Pass Officeالدخول ( شــاراتمســبقًا من مكتب 
تعيِّن على موظفي البعثات الدائمة الذين وســـــوف ي تشـــــرين األول/أكتوبر. ١١ ،من يوم اخلميس

يودون حتصـــيل شـــارات املؤمتر ملندويب بلداهنم أن يقدِّموا رســـالة رمسية لذلك الغرض عند منضـــدة 
  التسجيل. وجيب أن تكون الرسالة ممهورة بتوقيع رئيس البعثة.

االنتهاء من عملية التسجيل، لرؤساء  عنداملْتَجر (الكوميساري)، شارات وسوف ُتصدر   -١٥
صــة، وكل موظفي األمم املتحدة  وفود الدول األعضــاء، وموظفي الفئة الفنية يف الوكاالت املتخصــِّ

  .غري فييناأخرى من مراكز عمل إىل املؤمتر املنتدبني 
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    املسائل الربوتوكولية وتسجيل رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء    
جدًا أن تقدِّم الوفود أمساء الوزراء وســــائر املندوبني املســــاوين هلم يف املرتبة أو من املحبَّذ   -١٦
)، مع إرسال نسخة إىل untoc.cop@un.orgإىل أمانة املؤمتر مسبقًا بالربيد اإللكتروين ( ع مرتبًةفاألر

)، بغية اإلسراع بإعداد تصاريح املؤمتر اخلاصة هبم وختفيف unovprotocol@un.org( راسماملمكتب 
  املشقَّة عليهم.

صة بالوزراء وسائر املندوبني املساوين هلم يف املرتبة أو   -١٧ صاريح املؤمتر اخلا وسوف تكون ت
. وجيوز ١ذلك من مكتب التسجيل عند البوابة مها الشخص املأذون له بجاهزة ليتسّل ع مرتبًةفاألر

على أن يكون يف حوزة الشــخص املعيَّن لتســلمها  ؛ملمثل عن البعثة الدائمة تســلم تلك التصــاريح
إذن صــــحيح موقَّع من املمثِّل الدائم أو القائم باألعمال بتســــلم التصــــاريح. وينبغي إرســــال مجيع 

صاريح املؤمتر اخل سلم ت ساوين هلم يف املرتبة أو األراألسئلة املتعلقة بت صة بالوزراء واملندوبني امل ع فا
اإللكتروين إىل دائرة األمم املتحدة لشــــؤون األمن والســــالمة وإىل مكتب تصــــاريح مرتبة، بالربيد 

  .vicsecuritypassoffice@un.org الدخول
وال ُتتاح تصـــاريح دخول املركبات إال للوزراء. وجيب تقدمي طلبات احلصـــول على هذه   -١٨

ــحـــدة  ــت ــم امل ــن والســــــــالمـــة يف األم ــرة األم ــروين إىل دائ ــت ــك ــربيـــد اإلل ــح بـــال ــتصـــــــــاري ال
)vicsecuritycoordinator@un.org(.  ـــــــــال مـــع ـــــــــخـــة إىل مـــكـــتـــب املـــرإرس ـــــــــم نس اس
)unovprotocol@un.org.(  

دائمة حتتاج إىل تصـــريح دخول من أجل ســـائقها أن تقدِّم طلبها إىل  ويتعني على أيِّ بعثة  -١٩
ق شـــــؤون األمن يف مركز فيينا الدويل  ومكتب  )vicsecuritycoordinator@un.org(كل من منســـــِّ

  ).vicsecuritypassoffice@un.orgالدويل (التصاريح األمنية يف مركز فيينا 
  وينبغي توجيه الطلبات املحددة بشأن الترتيبات األمنية واملسائل ذات الصلة إىل :  -٢٠

  Chief of the United Nations Security and Safety Service 
  United Nations Office at Vienna 
  P.O. Box 500 
  1400 Vienna, Austria 
  Room F0E08 
 VICSecurityChiefOffice@un.orgالربيد اإللكتروين:   
 3901 26060 (1-43+)رقم اهلاتف:   
 5834 26060 (1-43+)رقم الفاكس:   

    
    وثائق التفويض    

من النظام الداخلي للمؤمتر، جيب أن تكون وثائق التفويض صـــــادرة عن  ١٨وفقًا للمادة   -٢١
أو وزير خارجيتها أو ممثِّلها الدائم لدى األمم املتحدة، تها حكومرئيس أو الطرف دولة الرئيس 
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، قليميةاإل لتكامل االقتصــــــاديا نظمةاحلالة املتعلقة مبيف أمَّا  ؛تلك الدولةل لقانون الداخليلوفقًا 
  . املنظمةيجب أن تكون وثائق التفويض صادرة عن اجلهة املختصة يف تلك ف

ية األمم املتحدة  زَمعوعندما ُي  -٢٢ فاق عديالت على ات أن ينظر املؤمتر يف مقترحات إلدخال ت
من النظام الداخلي  ٦٢من االتفاقية واملادة  ٣٩ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وفقًا للمادة 

تها أو أو رئيس حكومالطرف دولة العن رئيس صــــــادرة وثائق التفويض  تكونللمؤمتر، جيب أن 
اإلقليمية، فيجب أن تكون  لتكامل االقتصـــــــاديانظمة املتعلقة مبالة احليف أمَّا  ؛اوزير خارجيته

  املختصة يف تلك املنظمة.صادرة عن اجلهة 
بفحص وثائق تفويض املؤمتر من النظام الداخلي للمؤمتر، يقوم مكتب  ١٩ووفقًا للمادة   -٢٣

الدولة الطرف ويقدِّم تقريره إىل  تلكممثِّلي كل دولة طرف وأمساء األشخاص الذين يشكِّلون وفد 
الدورة، أعمال مؤقَّتًا يف  أن يشـــاركوامن النظام الداخلي، حيقُّ للممثِّلني  ٢٠املؤمتر. ووفقًا للمادة 

دولة طرف اعترضـــت دولٌة لوثائق تفويضـــهم. وســـوف ُيعطى أيُّ ممثِّل  بشـــأنريثما يبتُّ املكتُب 
اليت يتمتَّع هبا نفســها احلقوق بوســوف يتمتَّع  ،قَّتًامقعدًا للجلوس مؤ مشــاركتهطرٌف أخرى على 

  شأن.يف هذا الإىل أن يقدِّم املكتُب تقريره ويتَّخذ املؤمتُر قراره  ،غريه من ممثِّلي الدول األطراف
وألغراض اعتماد وثائق التفويض، ووفقًا للنظام الداخلي للمؤمتر، ُيرجى من ممثِّلي الدول   -٢٤

بل الســلطات ِقحســب األصــول من  إىل األمانة رســائل وثائق التفويض موقَّعًة األطراف أن يقدِّموا
  .)٩(انظر الفقرة  اليت أصدرهتا

وثائق التفويض إىل أمانة املؤمتر عرب الربيد ل مسبقًا نسخ مصَورة باملسح اإللكتروينوُترسل   -٢٥
مساء  أمَّا .)untoc.cop@un.orgاإللكتروين ( لة طرف وأ كل دو ية لتفويض ممثِّلي  ثائق األصــــــل الو

 الكائن يف الغرفة ،إىل مكتب أمانة املؤمترفترَسل فد الدولة الطرف منهم ويتكوَّن األشخاص الذين 
M0114 مركز فيينا الدويليف .  

    
    قائمة املشاركني    

شاركني يف الدورة صَدُتسوف   -٢٦ سعةر القائمة األولية بأمساء امل  ١٦للمؤمتر يوم الثالثاء  التا
تقتصـــر هذه القائمة األولية على أمساء املشـــاركني الذين وف . وســـ٢٠١٨تشـــرين األول/أكتوبر 

 ١١ ،يف موعد أقصـــــاه يوم اخلميس ،ااألمانة رمسيًّم مساء املشـــــاركني الذين ُأبلغت هبســـــجَّلوا وأت
، ُيرجى من احلكومات واملنظمات موافاة األمانة باملعلومات وفقًا لذلكوتشــــــرين األول/أكتوبر. 

  على وجه السرعة.الضرورية 
    

    اللغات والوثائق  -ًارابع  
ــــــبانية واإلنكليزية   -٢٧ اللغات الرمسية للمؤمتر هي لغات األمم املتحدة الرمسية الســــــت: اإلس

ُتلقى بأيٍّ من اليت كلمات لل ةشــفوي وفَّر ترمجةنية والعربية والفرنســية. وســوف ُتوالروســية والصــي
اخلمس األخرى. وسوف ُتتاح وثائق املؤمتر اللغات الرمسية أثناء اجللسات العامة إىل اللغات الرمسية 

  الرمسية جبميع اللغات الرمسية الست.
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يكون كل مقعد يف قاعات االجتماع املوجودة يف مركز فيينا الدويل واليت ُتوفَّر وف وســـــ  -٢٨
هلا ترمجة شـــفوية مزوَّدًا جبهاز اســـتقبال حممول ومساعة. ويرجى من املشـــاركني عدم إخراج تلك 

ــــــحن بطــاريــاهتــا إذا  االجتمــاع اعــةقــاألجهزة من  لكي يتســــــىن فحصــــــهــا دوريًّــا وإعــادة ش
  .الضرورة اقتضت

وقد أعدَّت األمانة عددًا من الوثائق لتيســـــري النظر يف بعض املســـــائل املدرجة يف جدول   -٢٩
املخــدِّرات واجلرميــة ملكتــب  الشــــــبكيزيــل تلــك الوثــائق من املوقع األعمــال املؤقَّــت. وميكن تن

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session9.html.  
حيصــــــل كل وفد على جمموعة كاملة واحدة من وثائق ما قبل الدورة باللغة اليت وف وســــــ  -٣٠

 وثائقخيتارها. ويف إطار ســــــعي األمانة إىل خفض النفقات واحلد من اآلثار البيئية، من خالل َرْقَمنة 
 .ورةعدد حمدود من وثائق ما قبل الدســــــوى ُيتاح يف مكان انعقاد املؤمتر لن املؤمتر ومنشــــــوراته، 

  م بإحضار النسخ اخلاصة هبم من وثائق ما قبل الدورة إىل اجللسات.ولذلك ُيرجى من املندوبني التكرُّ
يكون لكل وفد، يف مكتب توزيع الوثائق، صـــندوق خاص به تودع فيه الوثائق وف وســـ  -٣١
ــــــوف حتتوي. و"اليومية"و ة معلومات أخرى متعلقعلى الربنامج اليومي للدورة وعلى اليومية  س

  بسري عمل الدورة.
على وثائق اهليئات التداولية من مكتب توزيع الوثائق، عند التحصُّل وُيرجى من كل وفد،   -٣٢

واللغة أو اللغات اليت يودُّ أن يتلقى  ،أن حيدِّد للعاملني فيه عدد النســـــخ اليت حيتاجها من كل وثيقة
  الوثائق هبا أثناء الدورة. ولن يكون باإلمكان طلب ُنسخ إضافية.

    
    باالتصال احلاسويب املباشر الوثائقالع على طِّاال    

الع اخلدمات احلاســـــوبية املباشـــــرة يف مركز فيينا الدويل للمشـــــاركني االطِّ ةتيح تطبيقت  -٣٣
ــــــهولة على الوثائق،  جدول األعمال وبرنامج العمل وبرنامج االجتماعات واجلدول  هامبا فيبس

ملشاركني عن املرافق واخلدمات املتاحة يف مركز املوجَّهة إىل االزمين لألحداث اخلاصة واملعلومات 
 ة متاحةالتطبيق هذه. والعلنية الع على التســجيالت الرقمية للجلســاتتيح االطِّتفيينا الدويل. كما 

  .http://myconference.unov.org: الشبكي قععلى املو
سري توزيع الوثائق  ةدف تطبيقهتو  -٣٤ شرة يف مركز فيينا الدويل إىل تي سوبية املبا اخلدمات احلا

قة  ــــــع  باجللســـــــاتواملعلومات املتعل طاق أوس ناءعلى ن عدة على تقليص  أث املؤمتر، مع املســـــــا
  الورق. استخدام

  
    الكلمات ومشاريع القرارات  -خامسًا  

   الكلمات    
يعادل   سوف يكون احلد األقصى لوقت الكالم املخصص إللقاء الكلمات مخس دقائق (ما  -٣٥
يقدموا نصــوص كلماهتم أن  املندوبني الذين يودون إلقاء كلماتيرجى من كلمة تقريبًا)، و ٥٠٠

بدًال من  هم،وميكن. (untoc.cop@un.org) ل إرســـاهلا بالربيد اإللكتروينمســـبقًا إىل األمانة، ويفضـــَّ 
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إىل املوظف املســــــؤول عن خدمة املؤمترات يف قاعة  كلماهتم تقدمي نســــــخة مطبوعة من ،ذلك
  .M اجللسات العامة

على وفود الدول واملنظمات اليت  نصــوص كلماهتايرجى من الوفود الراغبة يف توزيع ا كم  -٣٦
  .نسخة منها هلذا الغرض ٢٠٠د األمانة مبا ال يقل عن وِّحتضر الدورة أن تز

  مشاريع القرارات    
ظر فيها لكي ين، ُيرجى من الدول اليت تعتزم تقدمي مشاريع قرارات ٦/٣وفقًا ملقرَّر املؤمتر   -٣٧

ــــــعة املؤمتر  تشــــــرين األول/أكتوبر  ١أن تقدِّمها يف موعد ال يتجاوز يوم االثنني يف دورته التاس
  .)من بداية الدورة قبل أسبوعني أْي(، ٢٠١٨
ضًا،  ٦/٣قرَّر املؤمتر مل ووفقًا  -٣٨ صى املوعد يكون أي شاريع القرارات املنبثقة من األق لتقدمي م

ــالتزامن مع  تشــــــرين  ١٨ملؤمتر، ُظهر يوم اخلميس، اجلســــــــات األفرقــة العــاملــة، اليت تنعقــد ب
يوم وســـوف يعقد الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل اجتماعًا ليوم واحد  .٢٠١٨األول/أكتوبر 

  تشرين األول/أكتوبر. ١٦الثالثاء 
) untoc.cop@un.orgُتقدَّم مشــــــاريع القرارات إىل األمانة بالربيد اإللكتروين (وينبغي أن   -٣٩

، وأن لقرار واجلدول الزمين املقترح لتنفيذهشــروع االنطاق املتوخَّى مل ، وأن يبيَّن فيهاWord بصــيغة
أن  ينبغيو .ذات الصلةاألخرى املعلومات  ، إىل جانباملوارد املتاحة لتنفيذهتتضمن معلومات عن 
  .مبذكِّرة إحالة رمسية مصحوبًايكون مشروع القرار 

رمسية من أن يكون مســــتندًا إىل الصــــيغة وثيقة كوال بدَّ أليِّ تنقيح ملشــــروع قرار ُوزِّع   -٤٠
وهلذا الغرض، ُيرجى من مقدِّمي مشـــــاريع القرارات أن حيصـــــلوا على  .الرمسية املحرَّرة من النص

وجيب أن تكون . M0123 من األمانة، يف الغرفة Word الوثيقة اإللكترونية الرمسية النهائية بصــــــيغة
  .Wordج يف برنام track changes املدخلة على النص معلَّمة بوضوح باستخدام خاصية التنقيحات

وميكن للدول األعضــــاء الراغبة يف االنضــــمام إىل مقدِّمي مشــــاريع القرارات أن توقِّع يف   -٤١
  .M0123 لدى األمانة يف القاعةموجودة تكون وف اليت س ،الصحيفة املخصَّصة لذلك

    
      االجتماعات الثنائية واألحداث اجلانبية  -سادسًا  

    االجتماعات الثنائية    
اجتماعات ثنائية بني الدول األعضــاء أثناء الدورة، يرجى إرســال طلب  لعقدحلجز غرف   -٤٢
تايلب بات أْن يالحظ أنَّ ويرجى  .unovconference@un.org: الربيد اإللكتروين إىل العنوان ال الطل

  .األولوية باألسبقيةعلى أساس سوف ُتلىب 
وخبصــوص تقدمي طلب حلجز غرفة اجتماع، ُتَذكَّر الدوُل األعضــاُء بضــرورة حتديد تاريخ   -٤٣

  .حيضرونهوف املقترحة وعدد املسؤولني الذين س تهاالجتماع وتوقيته ومد
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    األحداث اجلانبية    
ألعضـــــاُء واملجتمُع املدين، والدوُل ااملخدِّرات واجلرمية ُينظِّم مكتُب وف ســـــأثناء املؤمتر،   -٤٤

ُتتاح املعلومات ذات الصــــلة هبذه األحداث على املوقع وف وســــ .ســــلســــلًة من األحداث اجلانبية
  .للمكتب الشبكي

    
    املعلومات ووسائط اإلعالم  -ًاسابع  

ــــــائط اإلعالم الراغبني يف تغطية احلدث أن   -٤٥ اعتمادهم  يقدِّموا طلباتيتعيَّن على ممثِّلي وس
  قبل الدورة أو أثناءها، باالتصال بدائرة األمم املتحدة لإلعالم على العنوان التايل:

  
Media Accreditation:  

  3342 26060 (1-43+) ف:رقم اهلات
  73342 26060 (1-43+) س:رقم الفاك

  veronika.crowe-mayerhofer@unvienna.org: الربيد اإللكتروين
  
) مزيد من /www.unis.unvienna.orgلدائرة األمم املتحدة لإلعالم ( الشبكيويرد يف املوقع   -٤٦

  .ثِّلي وسائط اإلعالماملعلومات عن اعتماد مم
فيني اولن ُيســمح حبضــور اجللســات واألحداث اجلانبية وبالدخول إىل منطقة عمل الصــح  -٤٧

  .فية اخلاصةاالصح الشاراتإالَّ ملمثِّلي وسائط اإلعالم احلاصلني على 
  ولالستفسارات اخلاصة بوسائط اإلعالم، يرجى االتصال على العنوان التايل:  -٤٨

  Brian Hansford 
  UNODC Advocacy Section Chief 
  Telephone: (+43-1) 26060 83225 
  Email: brian.hansford@un.org 

    
      معلومات عامة  -ًاثامن  

    استعمال اهلواتف املحمولة    
يرجى من املشــاركني يف املؤمتر إبقاء هواتفهم املحمولة مغلقة داخل قاعات االجتماعات،   -٤٩

الترددات الراديوية للنظام الصـــويت، مما يؤثر ســـلبًا على نوعية الترمجة تشـــويش على بفهي تتســـبب 
  الشفوية لوقائع االجتماعات وتسجيالهتا.

    
    التأشريات    

على املشــــاركني الذين حيتاجون إىل تأشــــرية أن يتصــــلوا باهليئات الدبلوماســــية أو يتعني   -٥٠
القنصــلية النمســاوية املختصــة يف بلداهنم ويطلبوا تأشــرية إقامة قصــرية األمد خاصــة مبنطقة اتفاق 

ويف البلدان  .ثالثة أسابيع على األقلب إىل النمسا عزمقبل تاريخ وصوهلم امل)، "C" شنغن (من النوع
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ليت ال يوجد فيها متثيل دبلوماســي أو قنصــلي للنمســا، ميكن تقدمي طلبات احلصــول على التأشــرية ا
إســــبانيا أو أملانيا أو   إىل اهليئة القنصــــلية أليِّ دولة طرف يف اتفاق شــــنغن تقوم مقام النمســــا (أي

  .إيطاليا أو الربتغال أو بلجيكا أو فرنسا أو هولندا) يف البلد املعين
    

    املبيت    
االتصـــال، عند الضـــرورة، ببعثة ميكنه و، اختاذ ترتيبات مبيتهمســـؤولية كل مشـــارك  يتوىل  -٥١

  .بلده الدائمة يف فيينا لطلب املساعدة
يكونوا قد حجزوا غرفة يف ومل ن الذين يصــلون إىل مطار فيينا الدويل واملشــاركرمبا يود و  -٥٢

يف فــيــيــنـــا الســــــــيـــاحــيـــة ســــــــتــعــالمـــات المبــكــتـــب اأن يــتصــــــــلــوا أحـــد الــفــنـــادق 
)Vienna Tourist Information Deskالســــتعالمات ل وهذا املكتب .)، املوجود يف منطقة الوصــــول

  .٠٠/٢٢إىل الساعة  ٠٠/٧مفتوح يوميًّا من الساعة السياحية 
    

    التنقل    
  .اختاذ ترتيبات تنقلهم بني املطار ومركز فيينا الدويلعن  سؤوليةاملاملشاركون  يتوىل  -٥٣
(قرب حمطة  Morzinplatz حافالت عمومية تعمل بني مطار فيينا الدويل وســــــاحةوتوجد   -٥٤

"Schwedenplatz" َّا مترو األنفاقاليت مير هبا خط U1 وU4 .(٨تبلغ أجرة ركوهبا يف اجتاه واحد و 
دقيقة. وتغادر هذه احلافالت  ٢٠يورو. وتســــــتغرق الرحلة حوايل  ١٣ات، وذهابًا وإيابًا هيورو

بعد منتصف  ٢٠/٠٠والساعة  ٥٠/٤كل ثالثني دقيقة، بني الساعة  Morzinplatz ساحة املطار إىل
الســــــاعة و ٠٠/٤إىل املطار كل ثالثني دقيقة، بني الســــــاعة  Morzinplatz ســــــاحة الليل، وتغادر

٣٠/٢٣.  
ضًا حافالت عمومية تعمل بني مركز فيينا الدويل ومطار فيينا الدويل  -٥٥ تبلغ أجرة  ،وهناك أي

يورو. وتســــــتغرق الرحلة حوايل ثالثني  ١٣ات، وذهابًا وإيابًا هيورو ٨ركوهبا يف اجتاه واحد 
ساعة،  ساعة  يف الفترة بنيدقيقة. وتغادر هذه احلافالت املطار إىل مركز فيينا الدويل كل   ١٠/٧ال

 ١٠/٦الســـاعة بني  يف الفترة، وتغادر مركز فيينا الدويل إىل املطار كل ســـاعة، ١٠/٢٠الســـاعة و
  .١٠/١٩الساعة و

، ينقل )City Airport Train )CAT قطار يعمل بني املدينة واملطار، ُيســــــمَّى كما يوجد  -٥٦
خطي اليت ختدم أيضًا  "Wien Mitte/Landstrasse" حمطةالكائنة يف يف فيينا ( CAT ةالركاب بني حمط
لدويلU4و U3 مترو األنفاق نا ا بدأ أجر .) ومطار فيي يورو،  ١١ة الركوب يف اجتاه واحد من وت

دقيقة.   ١٦يورو (بالنسبة للتذاكر املشتراة عرب اإلنترنت)، وتستغرق الرحلة  ١٧وذهابًا وإيابًا من 
 ٠٦/٦كل ثالثني دقيقة، بني الساعة  "Wien Mitte/Landstrasse" وتغادر القطارات املطار إىل حمطة

غادر حمطة ،٣٩/٢٣والســـــــاعة  قة، بني  "Wien Mitte/Landstrasse" وت إىل املطار كل ثالثني دقي
  .٠٦/٢٣والساعة  ٣٦/٥الساعة 
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    الوصول إىل مركز فيينا الدويل    
أن  )تاكســيســيارة أجرة (ُينصــح املشــاركون الذين يصــلون إىل مركز فيينا الدويل بواســطة   -٥٧

)، ويســـجِّلوا Wagramerstrasseاملوازي لشـــارع فاغرامرشـــتراســـه (اجلانيب يف الشـــارع  امنه يترجلوا
ويتبعوا العالمات  "A" ويدخلوا إىل املبىن Memorial Plaza ، مثَّ يعربوا ســـاحة١ أنفســـهم عند البوابة

أن هلم ) فينبغي U1 أمَّا املشــاركون الذين يصــلون بواســطة املترو (اخلط ."M" اليت ترشــدهم إىل املبىن
ـــة يــتــرجــلــوا ـــد حمــط ـــات "Kaisermühlen/Vienna International Centre" عــن  ويــتــبــعــوا عــالم

"Vienna International Centre"  مثَّ يعربوا ســاحة١ويســجِّلوا أنفســهم عند البوابة ، Memorial Plaza 
  ."M" ويتبعوا العالمات اليت ترشدهم إىل املبىن "A" ويدخلوا إىل املبىن

الدائمة  البعثاتتثناء مندويب وال توجد مرافق لوقوف السيارات للمشاركني يف املؤمتر، باس  -٥٨
  .صاحلة لوقوف السياراتلديهم أذون الذين 

    
      يف مركز فيينا الدويلاملوجودة املرافق   -ًاتاسع  

  يف مركز فيينا الدويل.املوجودة سوف ُتتاح للمشاركني يف املؤمتر املرافق املذكورة أدناه   -٥٩
    

    وصالت اإلنترنت الالسلكية    
ويوجد يف الطابق األرضــي من  .Mيف مجيع أحناء املبىن باإلنترنت  الســلكي متاح توصــيل  -٦٠
صــان لعمل  M املبىن ("ركنان لإلنترنت")، وضــعت فيهما حواســيب مكتبية  املندوبنيمكانان خمصــَّ

  .اإلنترنتووصالت ب منطية جمياتابربمزوَّدة 
    

    مكتب الربيد    
وتشــــــمل  .Cاخلدمات الربيدية متاحٌة يف مكتب الربيد الكائن يف الطابق األول من املبىن   -٦١

  أيضًا إرسال الفاكسات.الربيدي خدمات هذا املكتب 
    

    خدمات النسخ التصويري    
صويري للوفود. ولكْن ميكن   -٦٢ سخ الت سمح هلا بتقدمي خدمات الن ست يف وضع ي األمانة لي

  عددًا حمدودًا من النسخ يف مكتب الربيد، الذي يتقاضى أجرًا هلذه اخلدمة.للمندوبني أن يصوروا 
    

    ةاألوَّلي اتاإلسعاف    
عناية صحية يف العيادة اليت تتولَّى تشغيلها دائرة اخلدمات الطبية املشتركة، يف  خدمة ُتتاح  -٦٣

 .)الطارئةللحاالت  22222 اهلاتفية ، أو التوصيلة22224 اهلاتفية (التوصيلة F الطابق السابع من املبىن
ـــاعة  ـــاعة  ٣٠/٨وتفتح العيادة أبواهبا من الس ـــاعة  ٠٠/١٢إىل الس ـــاعة  ٠٠/١٤ومن الس إىل الس

إىل  ٣٠/٨تفتح أبواهبا من الســاعة حيث من االثنني إىل اجلمعة، باســتثناء أيام اخلميس،  ،٣٠/١٦
يف عاجلة صــول على مســاعدة . وللح٠٠/١٥إىل الســاعة  ٠٠/١٤ومن الســاعة  ٠٠/١٢الســاعة 
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 ، التوصــــيلةFOE18ة (الغرفاملناوبني هذه األوقات، يرجى االتصــــال مبوظفي األمن والســــالمة  غري
  ).3903 اهلاتفية
من الساعة تفتح أبواهبا ، صيدلية )F0709 (الغرفة F توجد يف الطابق السابع من املبىنكما   -٦٤
  اجلمعة.من االثنني إىل  ٠٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/١٠
    

    املصرف    
يف الطابق األول من الكائن ) Bank Austria( "بنك أوســتريا" مصــرفية يف فرع خدمة ُتتاح  -٦٥

 واألربعاء والثالثاء االثنني أيام ٠٠/١٥ الســــــاعة إىل ٠٠/٩ الســــــاعة من أبوابه ويفتح .Cاملبىن 
  .اخلميس أيام ،٣٠/١٧ الساعة إىل ٠٠/٩ الساعة من، وواجلمعة

    
    خدمات الطعام    

إىل الســاعة  ٣٠/٧كافيتريا تفتح أبواهبا من الســاعة  Fتوجد يف الطابق األرضــي من املبىن   -٦٦
أبوابه  الكافتريياويفتح املقهى املوجود يف . ٣٠/١٤إىل الســــاعة  ٣٠/١١ومن الســــاعة  ،٠٠/١٠

مكانان آخران لتناول القهوة/الســتراحة املندوبني  وهناك. ٣٠/١٥إىل الســاعة  ٠٠/٨من الســاعة 
، )C0702( C ) ويف الطابق الســـــــابع من املبىنM )M0E47 يف الطابق األرضــــــي من املبىنيقعان 

  .٣٠/١٦إىل الساعة  ٠٠/٩ن الساعة م ويفتحان أبواهبما
ــــــتقبال خاصـــــــة يف مركز فيينا الدويل   -٦٧ وميكن الترتيب إلعداد موائد غداء وحفالت اس

هلاتف مات الطعـام (على رقم ا خد يد ، 4875-26060-1-43+: باالتصـــــــال مبكتـب  أو عنوان الرب
  .)cateringVIC@eurest.at: اإللكتروين

    
    خدمات السفر    

جولة أو  سياراتإىل مساعدة بشأن السفر أو استئجار الذين حيتاجون ميكن للمشاركني   -٦٨
" أمريكان إكســــــربس" مبكتب شــــــركةأن يتصــــــلوا زيارة املواقع الســــــياحية أو تنظيم رحالت ل
)American Expressالغرفة) ( COE01( ٠٠/١٧إىل الساعة  ٣٠/٨من الساعة يفتح أبوابه ، الذي ،

  .االثنني إىل اجلمعةمن 
    

    خدمات املكتبة    
ُيرحَّب باملشـــاركني يف املؤمتر لالســـتفادة من خدمات ومرافق مكتبة األمم املتحدة الكائنة   -٦٩

طابق الرابع من املبىن  عة  Eيف ال قا عة من E0482(ال بة من يوم االثنني إىل يوم اجلم ). وتفتح املكت
  .٠٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/٩الساعة 
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    متجر اهلدايا التذكارية من األمم املتحدة    
(التوصــــــيلة  ١تجر اهلدايا التذكارية من األمم املتحدة يقع يف مركز الزوار عند البوابة م  -٧٠

هلاتفية  إىل الســـــــاعة  ٠٠/١٠) وهو مفتوح من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة من الســـــــاعة 4435ا
  ، ويعرض امللصقات والبطاقات والقمصان وغري ذلك من اهلدايا التذكارية.٠٠/١٦
    

    مكتب املفقودات    
، التوصــــيلة F0E18(الغرفة  Fغرفة املناوبة لألمن والســــالمة يف الطابق األرضــــي من املبىن   -٧١

  )، تقدم خدمات "املفقودات املعثور عليها".390اهلاتفية (
  
  


