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  *الدورة اخلامسة
        ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-١٨فيينا، 

      معلومات للمشاركني    
     ومكانه الدورةموعد انعقاد -أوال 

ــة        -١ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــراف يف اتفاقيـ ــؤمتر األطـ ــسة ملـ ــدورة اخلامـ ــد الـ ــوف ُتعقـ سـ
ــة  ــة عــــرب الوطنيــ ــة املنظمــ ــا، يف يفاجلرميــ ــرة مــــن  فيينــ ــوبر /األول تــــشرين ٢٢ إىل ١٨ الفتــ أكتــ

ــة  أن يــــسّجلوا أنفــــسهم يف البوَّنيكوجيــــب علــــى املــــشار . ٢٠١٠ ــا الــــدويل  ملر١ابــ ــز فيينــ  كــ
)Vienna International Centre, Wagramerstrasse 5, 1220 Vienna.(  

  
    يةلسة االفتتاحاجل -ثانيا 

أوستريا  " مركزيف منها وكذلك اجلزء الرفيع املستوى  للدورةيةفتتاحااللسة اجلسُتعقد   -٢
، اعتبارا ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٨االثنني، يوم  )Austria Center Vienna" (سنتر فيينا

عرب " أوستريا سنتر فيينا" وميكن للمندوبني املسجَّلني الدخول إىل مركز .٣٠/٩من الساعة 
حبلول الساعة وُيرجى من املندوبني أن يكونوا يف مقاعدهم  . يف مركز فيينا الدويلMاملبىن 
 تشرين ٢٢ إىل ١٩ركز فيينا الدويل يف الفترة من مب Mوسوف ُتعقَد اجللسات يف املبىن . ١٥/٩

  .٢٠١٠أكتوبر /األول

───────────────── 
ولذلك ُيرجى . لدواعي مراعاة البيئة واالقتصاد يف التكاليف، سوف ُتطبع وثائق الدورة بكميات حمدودة *  

 .من املندوبني التكّرم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل الدورة
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    اجلزء الرفيع املستوى -ثالثا 
، سُيعقد جزء رفيع املستوى ٦٤/١٧٩لتوصية الواردة يف قرار اجلمعية العامة  باعمالً  - ٣

ثون رفيعو املستوى ع أن يديل متحّدومن املتوقّ .خلامسة للمؤمتر االدورةيف اليوم األول من 
 جمموعات إقليمية بكلمات خالل هذا اجلزء، وأن يناقشوا مسائل منها التحديات  عدةمن

ومن جهة أخرى، ُدعي رئيس اجلمعية  . األشكال اجلديدة والناشئة للجرميةتطرحهااليت 
اع الرفيع املستوى للجمعية بشأن اجلرمية املنظمة عرب العامة لُيقدِّم إىل املؤمتر نتائج االجتم
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢١ و١٧الوطنية، الذي ُعقد يف نيويورك يومي 

    
    جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترح -رابعا  

ــرح يف الوثيقــة           -٤ ــيم أعماهلــا املقت ــدورة وتنظ ــت املــشروح لل ــال املؤق ــدول األعم يــرد ج
CTOC/COP/2010/1              املتاحة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست على املوقع الشبكي ملكتـب األمـم ،

  .)www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html(املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

سم بـه املـسائل الـيت سـينظر فيهـا املـؤمتر يف دورتـه هـذه مـن أمهيـة بالغـة،                        ونظرا ملـا تتّـ      -٥
 أن ُتَمثَّـل احلكومـات علـى أعلـى     املوَصـى بـه بـشّدة    وّصل إىل قرارات هامة، فمـن       ولضرورة الت 

لني عــن  وفودهــا ممــثّ  إىلكمــا ُتــشجَّع احلكومــات علــى أن تــضم    . مــستوى سياســي ممكــن  
لني حكـوميني آخـرين     السلطات املركزية املسؤولة عن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، وممـثّ           

  . جدول األعمالنهايتضّميع اليت ذوي خربة فنية يف املواض

.  اجملتمـع املـدين    الـيت يـشارك فيهـا      الـدورة سلـسلة مـن األحـداث          على هامش م  نظَّوسُت  -٦
  .وسوف ُتتاح املعلومات ذات الصلة يف املوقع الشبكي للمكتب

  
    املشاركة والتكاليف -خامسا 

-www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/rules-of(ر  وفقا للنظـام الـداخلي للمـؤمت        -٧

procedure.html(جيوز للجهات التالية أن تشارك يف وقائع املؤمتر :  

  الدول األطراف يف االتفاقية؛ )أ( 

  الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقّعت على االتفاقية؛ )ب( 

  ى االتفاقية؛اليت مل توقّع علاألخرى الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية  )ج( 
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لو الكيانات واملنظمات اليت تلقّت من اجلمعية العامة دعوة دائمة للمـشاركة        ممثّ )د( 
لـو هيئـات   بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيـع املؤمترات الدولية اليت ُتعقَد حتت رعايتها، وممثّ        

لتابعـة للمجلـس    لـو اللجـان الفنيـة ا      األمم املتحدة ووكاالهتا املتخّصـصة وصـناديقها، وكـذلك ممثّ         
  االقتصادي واالجتماعي؛

  لو أي منظمات حكومية دولية أخرى ذات صلة؛ممثّ )ه( 

ع مبركز استـشاري لـدى اجمللـس        املنظمات غري احلكومية ذات الصلة اليت تتمتّ       )و( 
  االقتصادي واالجتماعي؛

  .سائر املنظمات غري احلكومية ذات الصلة )ز( 

ــة  ل احلكومـــات واملنظمـــات وســـتتحمَّ  -٨ ــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـ ــة الدوليـ احلكوميـ
  .املشاركة تكاليف مشاركة مندوبيها

    
    التسجيل -سادسا 

وظيفتــه، ومكــان /اســم املنــدوب، ولقبــه(ينبغــي إرســال التفاصــيل املتعلقــة باملنــدوبني    -٩
 تــشرين ٨إىل أمانــة املــؤمتر يف أجــل أقــصاه يــوم اجلمعــة،   ) عملــه، وعنــوان بريــده اإللكتــروين 

  :وفيما يلي عنوان األمانة. ٢٠١٠أكتوبر /لاألو
 Secretariat of the Conference of the Parties to the United Nations  

Convention against Transnational Organized Crime 
 United Nations Office on Drugs and Crime 
 P.O. Box 500 
 1400 Vienna 
 Austria 

  5752 26060 (1-43+) : رقم اهلاتف 
  75752 26060 (1-43+)  :رقم الفاكس 
      untoc.cop@unodc.org  :الربيد اإللكتروين 

ــى أن تتــضّمن           -١٠ ــسبق أن حتــرص عل ــسجيل امل ــتخدام الت ــيت تــوّد اس ــة ال ــى احلكوم وعل
فمـن  .  الربيد اإللكتروين لكل عضو من أعـضاء الوفـد          املتعلقة بتشكيلة وفدها عنوانَ    املعلوماُت
د يؤكّـ   بالربيـد اإللكتـروين     آليـا  ال رد ي كـل ممثّـ    أن يكفـل تلقِّـ    الفردية  ري تلك العناوين    شأن توف 

كمـا ستتـضّمن الـردود     .  إرساهلا  إىل  معلومات إضافية قد حتتاج األمانة     تسجيله، إضافة إىل أيّ   
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هـا،   ميكن لكل مندوب أن حيمِّل صـورته الفوتوغرافيـة علي   بالربيد اإللكتروين وصلةًآليااملرَسلة  
  . له يف يوم التسجيلبطاقة دخول يتيح اختصار الوقت الالزم إلصدار ّمما

 الــذين ال يتّمــون إجــراءات التــسجيل املــسبق فــسوف يلــزم أخــذ صــور  املنــدوبونا أّمــ  -١١
وُيطلـب مـن مجيـع املنـدوبني       . يف مركز فيينـا الـدويل      ١ابة   البوَّ  إىل فوتوغرافية هلم عند وصوهلم   

  .حضوَرهمدوا أن يؤكّ

ويف إطـــار الترتيبـــات األمنيـــة، يتعـــّين علـــى مجيـــع املـــشاركني أن ُيـــربزوا الـــدعوات أو   -١٢
 الرمسية اليت تعّرف هبم كمندوبني، إىل جانب جـوازات سـفرهم أو غريهـا مـن وثـائق                املراسالت

ــد املــدخل قبــل االنتقــال إىل مكــان التــسجيل       ــة، عن ــة الــيت حتمــل صــوراً فوتوغرافي ــة الرمسي اهلوي
 بــصورة البطاقــاتوجيــب محــل تلــك .  الــدخول للمــشاركة يف الــدورةبطاقــاتلــى  عواحلــصول

وســـيجري تفتــيش مجيـــع األشـــخاص  . ظــاهرة يف مجيـــع األوقــات داخـــل مركـــز فيينــا الـــدويل   
  . املركزمدخلوحقائبهم عند 

وســيكون مكتــب . ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١٥وســيبدأ التــسجيل يــوم اجلمعــة،   -١٣
أكتـوبر ومـن    / تـشرين األول   ١٥ يوم   ٠٠/١٦ إىل الساعة    ٠٠/١٣اعة  التسجيل مفتوحاً من الس   

ــساعة  ــساعة ٠٠/٨الـ ــوم ٠٠/١٦ إىل الـ ــشرين األول١٨ يـ ــوبر/ تـ ــدد   . أكتـ ــرة عـ ــراً لكثـ ونظـ
لوا أنفـسهم  عني، ُيرجى من املندوبني الذين يصلون قبـل افتتـاح الـدورة أن يـسجِّ             املشاركني املتوقَّ 

  .يف أقرب وقت ممكن
  

    وثائق التفويض  
ى إصـداَر وثـائق التفـويض رئـيُس      مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، يتـولَّ         ١٨ للمـادة    وفقاً  -١٤

ــة أو ممثّــ    ــشؤون اخلارجي ــر ال ــة أو احلكومــة أو وزي ــدى األمــم   الدول ــدائم ل ــة الطــرف ال ل الدول
ــصادي       ــة منظمــة تكامــل اقت ــة الطــرف أو، يف حال ــوطين لتلــك الدول ــانون ال ــا للق املتحــدة وفق

  . املختصة يف تلك املنظمةإقليمية، اجلهة

قترحة علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة             املتعديالت  الوعندما ينظر املؤمتر يف       -١٥
 مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر،         ٦٢ مـن االتفاقيـة واملـادة        ٣٩وفقـا للمـادة      )١(املنظمة عرب الوطنيـة   

ومة أو وزيُر الشؤون اخلارجيـة يف الدولـة         ا رئيُس الدولة أو احلك    ى إصداَر وثائق التفويض إمّ    يتولَّ

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥رقم ، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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ــ أو ممثــل الدولــة الطــرف الــدائم لــدى األمــم املتحــدة،  الطــرف ــ وإّم منظمــة تكامــل  ا خيــّصا، في
  . يف تلك املنظمةاقتصادي إقليمية، اجلهةُ املختصةُ

ى املكتـب فحـص وثـائق تفـويض          من النظام الـداخلي للمـؤمتر، يتـولَّ        ١٩ا للمادة   ووفقً  -١٦
لون وفد الدولة الطرف ويرفـع تقريـره إىل         ولة طرف وأمساء األشخاص الذين يشكّ     لي كل د  ممثّ

تـا يف الـدورة إىل      لني أن يـشاركوا مؤقّ     للممثّ  من النظام الداخلي، حيقّ    ٢٠ووفقا للمادة    .املؤمتر
  دولـة طـرف كانـت دولـةٌ        ل أيّ وُيـسمح ملمثّـ    .حني اختاذ املكتب قرارا بشأن وثائق تفويـضهم       

لـو  ع هبـا ممثّ   تا بنفس احلقوق اليت يتمتّ    ترضت على مشاركته بأن يشارك مؤقّ     طرف أخرى قد اع   
  .الدول األطراف األخرى إىل حني تقدمي املكتب تقريره واختاذ املؤمتر قراره هبذا الشأن

    
    تسجيل رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء    

وزراء وســائر املنــدوبني  الــ إىل األمانــة أمســاَءمــسبقاة بــأن تقــدِّم الوفــود ى بــشدَّوَصــُي  - ١٧
، من أجـل تعجيـل إعـداد        JPGهم الفوتوغرافية، بالنسق    ذوي املرتبة املماثلة فما فوق وصورَ     

وستكون تلـك   .  حد أدىنزعاج إىل   اإل وتقليل دواعي شارات كبار الشخصيات اخلاصة هبم      
 وينبغـي إرسـال   .  عنـد الوصـول    ١ابـة   الشارات جاهزة لالستالم يف مكتـب التـسجيل يف البوَّ         

اهر ظـــ أســـئلة عـــن شـــارات كبـــار الشخـــصيات بالربيـــد اإللكتـــروين إىل املقـــدَّم عمـــاد  أّي
(imad.zaher@unvienna.org)يف دائرة األمن والسالمة ،.  

  
    اللغات والوثائق -سابعا 

اإلسـبانية واإلنكليزيـة    : اللغات الرمسية للمؤمتر هي لغات األمم املتحدة الرمسيـة الـست            -١٨
 مــن  كلمــات ُتلقــى بــأيٍّوســوف ُتتــرجم شــفوياً أيُّ .ة والعربيــة والفرنــسيةوالروســية والــصيني

وســُتتاح وثــائق . اللغــات الرمسيــة أثنــاء اجللــسات العامــة إىل اللغــات الرمسيــة اخلمــس األخــرى  
  .املؤمتر الرمسية جبميع اللغات الرمسية الست

ــ  الــيتعــات االجتمــاع مبركــز فيينــا الــدويل وســيكون كــل مقعــد يف قا  -١٩  ترمجــة ا هلــَوفَُّرُت
ويرجى من املشاركني عدم نقـل تلـك األجهـزة          . نيحممولومساعة   مزّوداً جبهاز استقبال     شفوية

  .من قاعات االجتماع لكي يتسّنى فحصها دورياً وإعادة شحن بطارياهتا إذا اقتضى األمر

ة يف ت األمانــة عــدداً مــن الوثــائق لتيــسري النظــر يف بعــض املــسائل املدرجــ عــدَّوقــد أَ  - ٢٠
  .لمكتبلوميكن تنـزيل تلك الوثائق من املوقع الشبكي . جدول األعمال املؤقت
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 األمانة إىل خفض النفقات واحلد من اآلثـار البيئيـة، مـن خـالل إعـداد                 يويف إطار سع    -٢١
صيغ إلكترونية من مواد املؤمتر ومنشوراته، سوف ُيتاح عدد حمدود من وثائق مـا قبـل الـدورة                  

وسوف حيصل كل وفد على جمموعة كاملة واحدة مـن الوثـائق باللغـة    . ملؤمتريف مكان انعقاد ا 
لوا بإحـضار نـسخهم مـن وثـائق مـا قبـل       ولـذلك، يرجـى مـن املنـدوبني أن يتفـضَّ       . اليت خيتارها 

   .الدورة إىل االجتماع

 توزيــع الوثــائق، عنــد إبــراز تــبك، يف مكتــب جمــاور ملاملنــدوبنيع علــى وســوف ُتــوزَّ  -٢٢
، وحدات ذاكـرة حتتـوي علـى وثـائق مـا قبـل الـدورة ومنـشورات ذات صـلة                     بطاقات دخوهلم 

  .باملؤمتر

 منفرد توضع فيـه الوثـائق       ُدرج ، يف مكتب توزيع الوثائق    ،ص لكل وفد  خصَُّيوسوف    -٢٣
  .الصادرة أثناء الدورة

منــها، وُيرجــى مــن كــل وفــد أن يبلِّــغ العــاملني يف مكتــب توزيــع الوثــائق باحتياجاتــه    -٢٤
 أن يتلقّـى الوثـائق هبـا    حمدِّداً عدد النسخ اليت حيتاجها من كل وثيقة واللغة أو اللغـات الـيت يـودّ            

  .ولن يكون باإلمكان طلب ُنسخ إضافية. أثناء الدورة
  

     الوطنيةالكلماتتقدمي  -ثامنا 
اء الـدورة أن    ُيرجى من الوفود الراغبـة يف توزيـع بياناهتـا الوطنيـة وورقاهتـا املوقفيـة أثنـ                   -٢٥

ي ي مجيع الوفود نسخة واحدة وتلقِّـ       نسخة منها، ضماناً لتلقِّ    ٢٠٠تزوِّد األمانة مبا ال يقل عن       
  .األمانة أيضاً عدداً حمدوداً من الُنسخ

  
    املعلومات ووسائط اإلعالم -تاسعا 

مـادهم  موا طلبا العت  لي وسائط اإلعالم الراغبني يف تغطية احلدث أن يقدِّ         على ممثّ  جيب  -٢٦
  ): UNIS( باالتصال بدائرة األمم املتحدة لإلعالم أثناءهاقبل الدورة أو 

 Veronika Crowe-Mayerhofer  
 Media Accreditation Officer  

  3342 26060 (1-43+) : رقم اهلاتف 
  73342 26060 (1-43+)  :رقم الفاكس 
    veronika.crowe-mayerhofer@unvienna.org  :الربيد اإللكتروين 
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ــدائرة األمــم املتحــدة لإلعــالم     -٢٧  /www.unis.unvienna.org(وُيتــاح يف املوقــع الــشبكي ل

unis/en/media_accreditation.html (   ّــة حــصول ممث ــات عــن كيفي ــن املعلوم ــد م ــي وســائط  مزي ل
  .اإلعالم على وثائق اعتمادهم

ل ولـــن ُيـــسمح حبـــضور اجللـــسات واألحـــداث اخلاصـــة وبالـــدخول إىل منطقـــة عمـــ   -٢٨
  .  الصحفية اخلاصةالشاراتلي وسائط اإلعالم احلاصلني على الصحفيني إال ملمثّ

ــشبكي ملكتــب األمــم املتحــدة        -٢٩ ــع ال ــدورة يف املوق ــد مــن املعلومــات عــن ال ــاح مزي   وُيت
  .املعين باملخدرات واجلرمية

    
    واإلقامة والنقلالتأشريات  -عاشرا 

    التأشريات  
حيتـاجون إىل تأشـرية أن يتـصلوا باهليئـات الدبلوماسـية أو             جيب على املشاركني الـذين        -٣٠

مـن  ( خاصة مبنطقة اتفـاق شـنغن   املدة قصرية إقامةالقنصلية النمساوية املختصة ويطلبوا تأشرية      
ويف البلـدان  . قبل ثالثة أسابيع علـى األقـل مـن تـاريخ وصـوهلم املعتـزم إىل النمـسا            ") C"النوع  

ســي أو قنــصلي للنمــسا، ميكــن تقــدمي طلبــات احلــصول علــى  الــيت ال يوجــد فيهــا متثيــل دبلوما
التأشرية إىل اهليئة القنصلية إلحدى الدول األطراف يف اتفاق شنغن اليت تقـوم مقـام النمـسا يف                  

وبوسـع األمانـة     ).أي إسبانيا وأملانيا وإيطاليا والربتغال وبلجيكـا وفرنـسا وهولنـدا          (البلد املعين   
ن معلومـات عـن مـشاركة مقـدِّم الطلـب يف            رة شـفوية تتـضمّ    ذكّطلب، م ال على   م، بناءً أن تقدّ 
ن مـن  وسـتحتاج األمانـة، لكـي تـتمكّ     .اخلامسة، قد ُتفيد يف عملية طلب التأشـرية      ملؤمتر  ادورة  

، وتـاريخ مـيالده، وجنـسيته،     ولقبهتقدمي هذه املذكرة الشفوية، إىل معرفة اسم طالب التأشرية      
 .د مـشاركته  لـها تؤكّـ   مـن احلكومـة أو املنظمـة الـيت ميثّ         وتفاصيل جـواز سـفره، ورسـالة رمسيـة          

  . من بدء الدورة على األقلرة الشفوية قبل ثالثة أسابيعوينبغي طلب املذكّ
   

    اإلقامة  
 واالتــصال ببعثــة بلــده اذ ترتيباتــه اخلاصــة حبجــز الفنــادقاختــمــسؤول عــن كــل مــشارك   -٣١

   .ورةالدائمة يف فيينا لطلب املساعدة، إذا اقتضت الضر

 املـشاركون الـذين يـصلون إىل مطـار فيينـا الـدويل دون أن يكونـوا قـد حجـزوا             ورمبا يـودّ    -٣٢
، )Vienna tourist service(مكاناً لإلقامة يف أحد الفنادق أن يتصلوا مبكتب فيينـا خلدمـة الـسائحني    

ميـاً مـن    ويفـتح مكتـب خدمـة الـسائحني أبوابـه يو          . املالصق ملكتب املعلومـات يف منطقـة الوصـول        
   .٠٠/٢٣ إىل الساعة ٠٠/٦الساعة 
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    النقل  
  . بني املطار ومركز فيينا الدويلتنقّلهم اختاذ ترتيبات  مسؤولون عناملشاركون  -٣٣

قـرب حمطـة     (Morzinplatzخدمة حافالت تعمل بني مطار فيينـا الـدويل وسـاحة             ومثة  -٣٤
“Schwedenplatz”     على خطي املترو U1 و U4 .(  يـوروات  ٦تذكرة باجتـاه واحـد      ويبلغ مثن ال  .

 كـل ثالثـني     Morzinplatz باجتـاه   املطـارَ  وتغـادر احلـافالتُ   .  دقيقـة  ٢٠وتستغرق الرحلـة قرابـة      
 بعـــد منتـــصف الليـــل، وتغـــادر    ٢٠/١٢ صـــباحاً إىل الـــساعة  ٢٠/٦دقيقـــة، مـــن الـــساعة   

Morzinplatz ٣٠/٢٣ إىل الساعة ٠٠/٥ إىل املطار كل ثالثني دقيقة، من الساعة.  

 /Kaisermühlen“قــرب حمطــة (أيــضاً خدمــة حــافالت بــني مركــز فيينــا الــدويل  وهنــاك  -٣٥

Vienna International Centre”    علـى خـط املتـرو U1 (   ويبلـغ مثـن التـذكرة    . ومطـار فيينـا الـدويل  
.  دقيقـة ٣٠وتـستغرق الرحلـة قرابـة    .  يـورو ذهابـاً وإيابـاً    ١١ يوروات للرحلة باجتاه واحـد، و      ٦

ــادر احلــ  ــدويل كــل ســاعة، مــن   وتغ ــا ال ــساعةافالت املطــار إىل مركــز فيين ــساعة إىل١٠/٧  ال   ال
 إىل ١٠/٦  الــساعة، وتغــادر احلــافالت مركــز فيينــا الــدويل إىل املطــار كــل ســاعة، مــن ١٠/٢٠

  .١٠/١٩الساعة 

عنـد  ( ينقل املسافرين بني حمطتـه يف فيينـا   City Airport Train” (CAT)“مسه اقطار  ومثة  -٣٦
ويبلـغ مثـن   . ومطار فيينا الـدويل ) U4 وU3 على خطي املترو ”Wien Mitte/Landstrasse“حمطة 

   يــورو ذهابــاً وإيابــاً، وتــستغرق الرحلــة قرابــة  ١٦ يــوروات للرحلــة باجتــاه واحــد و٩التــذكرة 
  دقيقة، من٣٠ كل ”Wien Mitte/Landstrasse“وتغادر القطارات املطار إىل حمطة .  دقيقة١٦

 إىل املطـار كـل   ”Wien Mitte/Landstrasse“، وتغادر حمطة ٣٥/٢٣  الساعة إىل٠٥/٦ الساعة
   .٠٨/٢٣  الساعة إىل٣٨/٥  الساعة دقيقة، من٣٠

    
     مركز فيينا الدويليف املتوافرة املرافق  -حادي عشر

 . يف مركز فيينا الدويل، املرافق املذكورة أدناهللمشاركني، ُتتاح سوف  -٣٧
    

    لالسلكية ااإلنترنت وصالت    
 لإلنترنــت يف الطــابق ركنــانومثــة . Mاملــبىن مجيــع أحنــاء  يف وصــالت الســلكيةتتــوافر   -٣٨

  .M األرضي من املبىن
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     واهلواتف والفاكساتالربيد مكتب    
. C الربيـد الكـائن يف الطـابق األول مـن املـبىن              مكتـب  خـدمات بريديـة متـوافرة يف         مثة  -٣٩

 مـن  أما املكاملـات الدوليـة فـال ميكـن إجراؤهـا إالّ     . ربيدالوميكن إرسال الفاكسات من مكتب      
  .املعدنيةاهلواتف العاملة بالنقود 

    
    األّويل اإلسعاف    

  العيــادة الــيت تتــوىل تــشغيلها دائــرة اخلــدمات الطبيــة يف خدمــة العنايــة الــصحية تتــوافر  -٤٠
ــشتركة ــن    امل ــسابع م ــابق ال ــة يف الط ــبىن، الكائن ــم (F امل ــةف اهلات التوصــيلةرق ــم ،22224 ي  أو رق
 ٣٠/٨مــن الــساعة يوميــا وتفــتح العيــادة أبواهبــا ).  العاجلــةللحــاالت 22222 يــةاهلاتفالتوصــيلة 

ــهار،    ــصف الن ــساعة  مثصــباحاً حــىت منت ــن ال ــساعة ٠٠/١٤ م ــتثناء ، ٣٠/١٦ إىل ال ــام باس أي
 إىل ٠٠/١٤ حــىت منتــصف النــهار، مث مــن الــساعة ٣٠/٨ الــساعة مــناخلمــيس، حيــث تفــتح 

ويف احلاالت العاجلة خارج هـذه األوقـات، ُيرجـى االتـصال مبـوظفي غرفـة                . ٠٠/١٥عة  السا
  ).3903 يةاهلاتفالتوصيلة رقم  ،F0E21الغرفة ( األمنية املناوبة

    
    املصارف    

 يف الكـائنني  Bank Austria Creditanstalt  املـصرف فرعـي  اخلدمات املصرفية يف تتوافر  -٤١
ــساعة . D الطــابق األرضــي مــن املــبىن  يفو Cالطــابق األول مــن املــبىن    ويعمــل الفرعــان مــن ال

 إىل  ٠٠/٩، أيام االثنني والثالثاء واألربعاء واجلمعة؛ ومـن الـساعة           ٠٠/١٥ إىل الساعة    ٠٠/٩
  .، أيام اخلميس٣٠/١٧الساعة 

    
    الطعام خدمات    

 أبوابـه مـن      املطعـم  ويفـتح . F األرضي مـن املـبىن       الطابق كافيترييا ومطعم وبار يف      توجد  -٤٢
 يـة  اهلاتف التوصـيلة  رقـم علـى ى حبجـز املوائـد مـسبقاً،      وَصُي (٣٠/١٤ إىل الساعة    ٣٠/١١الساعة  

 ٣٠/١١، مث من الساعة     ٠٠/١٠ إىل الساعة    ٣٠/٧ الساعةوتفتح الكافيترييا أبواهبا من     ). 4877
 ة إىل الـــساع٣٠/٨ يف الكافيترييـــا مـــن الـــساعة الكـــائنويعمـــل املقهـــى . ٤٥/١٤إىل الـــساعة 

. ٣٠/١٦ إىل الـساعة  ٠٠/٩ مـن الـساعة     فـيعمالن  ،Mأما املقهيان الكائنـان يف املـبىن        . ٣٠/١٥
 خاصـة يف مركـز فيينـا الـدويل باالتـصال مبكتـب              اسـتقبال وميكن الترتيب ملوائد غداء وحفـالت       

  ).4875 يةاهلاتفالتوصيلة رقم  ،F-184Cالغرفة (العمليات اخلاص خبدمات الطعام 
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    السفر خدمات    
 Carlson Wagonlit Travelو) COE01الغرفـة   (Express American لـشركيت  مكتبـان  مثة  -٤٣

 أو اســـتئجار الـــسفر، متاحـــان للمـــشاركني الـــذين حيتـــاجون ملـــساعدة بـــشأن )F0E13الغرفـــة (
 أبواهبمــا مــن املكتبــان نويفــتح هــذا. الــسيارات أو زيــارة املواقــع الــسياحية أو تنظــيم الــرحالت 

  . أيام االثنني إىل اجلمعة٠٠/١٧ الساعة  إىل٣٠/٨الساعة 
    

     مركز فيينا الدويلإىل الوصول    
 بواسـطة تاكـسي أن ينــزلوا منـها          الدويل املشاركون الذين يصلون إىل مركز فيينا        ُينَصح  -٤٤

لوا  ويـــسجِّ،(Wagramerstrasse) فاغرامرشتراســـه لـــشارع (Nebenfahrbahn)يف املـــسار اجلـــانيب 
أمـا املـشاركون   . C إىل املـبىن  ويـدخلوا  Memorial Plaza، مث يعربوا ساحة ١ابة أنفسهم عند البوَّ

 Kaisermühlen/Viennaفينبغي هلم أن ينـزلوا عند حمطـة  ) U1اخلط (الذين يصلون بواسطة املترو 

International Centre عالمـات  ويتبعوا “Vienna International Centre”  ّأنفـسهم عنـد   لواويـسج 
  .C إىل املبىن ويدخلوا Memorial Plaza يعربوا ساحة مث ،١ابة البوَّ
 


