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 *الدورة السادسة
        ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩- ١٥فيينا، 

      معلومات للمشاركني    
    ا ومكاهنالدورةموعد انعقاد   -أوالً  

ــسادسة د عقَُتســ  -١ ــدورةُ ال ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    ال ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقي
 وجيـب  .٢٠١٢أكتـوبر  /ين األول تـشر ١٩ إىل ١٥ يف فيينـا، يف الفتـرة مـن          املنظّمة عرب الوطنيـة   

 ,Wagramerstrasse 5 ( ملركـز فيينـا الـدويل   ١على املشاركني أن يسّجلوا أنفسهم يف البوَّابة رقم 

1220 Vienna.(  
    

    االجتماع االفتتاحي  -ثانياً  
ســينعقد االجتمــاع االفتتــاحي يف مركــز فيينــا الــدويل ابتــداًء مــن الــساعة العاشــرة مــن    -٢

ى مــن املنــدوبني أن يكونــوا    رَجــ وُي. ٢٠١٢أكتــوبر  /تــشرين األول  ١٥ يــوم االثــنني  صــباح 
  . صباحا٤٥/٩ الساعة حبلولجالسني يف مقاعدهم 

    
    جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترح  -ثالثاً  

ت املــشروح وتنظــيم األعمــال املقتــرح للــدورة يف الوثيقــة  يــرد جــدول األعمــال املؤقَّــ   -٣
CTOC/COP/2012/1 تاحة جبميع لغات األمم املتحـدة الرمسيـة الـست علـى املوقـع الـشبكي                ، امل

───────────────── 
ى من املندوبني رَجلذا، ُي.  وثائق الدورةسوف ُتطَبع كميات حمدودة من للتكاليف، ألسباب بيئية، وتوفرياً  *  

  .م بإحضار نسخهم إىل الدورةالتكرُّ
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 /www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC: (ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة 

CAC-COSP-session4.html.(  

هــذه الــدورة مــن أمهيــة بالغــة، املــؤمتر يف ســينظر فيهــا ملــسائل الــيت ملــا تكتــسيه ا ونظــراً  -٤
احلكومــات علــى أعلــى ذ جــداً أن يكــون متثيــل  مــن احملبَّــل إىل قــرارات هامــة،التوّصــضــرورة و

ــ .مــستوى سياســي ممكــن   عــنممــثلنيعلــى وفودهــا تــشتمل  علــى أن ع احلكومــاُتشجَّكمــا ُت
ــة و     ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــاون ال ــسؤولة عــن التع ــة امل ــسلطات املركزي ــى ال ســائر املمــثلني  عل

  .ة يف املسائل الواردة يف جدول األعمالاحلكوميني ذوي اخلرب

مكتُب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة والـدول األعـضاء واجملتمـع                م  نظِّيوس  -٥
وسـوف ُتتـاح يف املوقـع الـشبكي للمكتـب      . أثناء الدورة سلـسلة مـن األحـداث اخلاصـة        املدين  

  .معلومات ذات صلة
    

    املشاركة والتكاليف  -رابعاً  
  :املؤمتر وقائع حضوُرللجهات التالية جيوز  ،مؤمترل الداخلي لللنظام وفقاً  -٦

  ؛االتفاقيةالدول األطراف يف   )أ(  

  عت على االتفاقية؛منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقَّوالدول   )ب(  

ــة األخـــرى الـــيت مل توقِّـــ  والـــدول   )ج(     ع منظمـــات التكامـــل االقتـــصادي اإلقليميـ
  ؛على االتفاقية

 دائمــة ت مــن اجلمعيــة العامــة دعــوةً    الكيانــات واملنظمــات الــيت تلقَّــ   يممثّلــ  )د(  
حتـت رعايتـها،    الـيت ُتعقَـد      بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيـع املؤمترات الدولية          للمشاركة

 اللجـان الفنيـة     يممثّلـ وكـذلك   ،  هاصة وصـناديق   املتخصّـ  ا هيئات األمم املتحدة ووكاالهتـ     يممثّلو
  مجلس االقتصادي واالجتماعي؛للالتابعة 

  صلة؛الخرى ذات األدولية الكومية احلنظمات امل يممثّل  )ه(  

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

  .املنظمات غري احلكومية األخرى ذات الصلة  )ز(  

ة املـشارِك حلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة        املنظمات ا ول احلكومات   وتتحّم  -٧
  . مندوبيهاتكاليف مشاركة
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    التسجيل  -خامساً  
وظيفتـه، ومكـان عملـه، ورقـم        /اسـم املنـدوب، ولقبـه      (بيانات املنـدوبني  ينبغي إرسال     -٨

يف أجـل أقـصاه يـوم       املـؤمتر   إىل أمانـة    ) ، وعنـوان بريـده اإللكتـروين      اهلاتف والفاكس اخلاص به   
  :وفيما يلي عنوان األمانة. ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥معة اجل

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 

 +)٤٣-١ (٢٦٠٦٠ ٤٤٦٠  :اهلاتفرقم 
 +)٤٣-١ (٢٦٠٦٠ ٧٣٩٥٧  :رقم الفاكس

 untoc.cop@unodc.org  :الربيد اإللكتروين
  
ــسجيل       -٩ ــوّد ت ــيت ت ــات ال ــي للحكوم ــضمّ    ممثّلوينبغ ــى أن تت ــسبقاً أن حتــرص عل ــا م ن يه

. وفـد عـضو مـن أعـضاء ال      املعلومات املقّدمة عن تشكيلة وفدها عنوان الربيد اإللكتـروين لكـل            
 بالربيـد اإللكتـروين   تلقائيـا  ي كـل واحـد منـهم ردا   فتوفري هذه العناوين الشخصية سـيكفل تلقّـ    

 ن ذلـك الـردُّ    كمـا سيتـضمّ   .  وأيَّ معلومات إضافية قد حتتاج األمانة إىل إرساهلا        د تسجيله يؤكّ
لـذي  ة، ممـا يـساعد علـى تقـصري الوقـت ا            من حتميـل صـورته الفوتوغرافيـ       ممثّلن كل    متكِّ وصلةً

  .سيستغرقه إصدار بطاقات الدخول يف يوم التسجيل

ــزم أخــذ صــور        -١٠ ــذين ال يتّمــون إجــراءات التــسجيل املــسبق فــسوف يل ــدوبون ال ــا املن أّم
ــم     ــة رق ــد وصــوهلم إىل البوَّاب ــة هلــم عن ــدويل ١فوتوغرافي ــا ال ــع  .  يف مركــز فيين وُيرجــى مــن مجي

  .املندوبني أن يؤكّدوا حضوَرهم

يبـــات األمنيـــة، يتعـــّين علـــى مجيـــع املـــشاركني أن ُيـــربزوا الـــدعوات أو  ويف إطـــار الترت  -١١
املراسالت الرمسية اليت تعّرف هبم كمندوبني، إىل جانب جـوازات سـفرهم أو غريهـا مـن وثـائق              
ــة، عنــد املــدخل قبــل االنتقــال إىل مكــان التــسجيل       ــة الــيت حتمــل صــوراً فوتوغرافي ــة الرمسي اهلوي

وجيب محـل تلـك البطاقـات بـصورة بـارزة          . خلاصة باالجتماع  الدخول ا  بطاقاتواحلصول على   
وسيجري فحـص مجيـع األشـخاص وحقائبـهم عنـد           . يف مجيع األوقات داخل مركز فيينا الدويل      

  .مدخل املركز

وسـيكون مكتـب    . ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٢ اجلمعة وسيجرى التسجيل يومَ    -١٢
/  تــشرين األول١٢ يــوَم اجلمعــة ٠٠/١٦ إىل الــساعة ٠٠/١٤الــساعة التــسجيل مفتوحــاً مــن 
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أكتــوبر، / تــشرين األول١٤ يــوَم األحــد ٠٠/٢٠ إىل الــساعة ٠٠/١٨مــن الــساعة أكتــوبر، و
 ونظـراً لكثـرة   .أكتـوبر / تـشرين األول ١٥ يوَم االثنني ٠٠/١٦ إىل الساعة    ٠٠/٨ومن الساعة   

  .يف أقرب وقت ممكنعدد املشاركني املتوقَّعني، ُيرجى من املندوبني أن يسجِّلوا أنفسهم 
    

    وثائق التفويض    
يتـولَّى إصـدار وثـائق التفـويض         من النظام الداخلي للمؤمتر، جيـب أن         ١٨ للمادة   وفقاً  -١٣

 الـدائم للدولـة   للدولـة الطـرف، أو املمثّـل    رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير الشؤون اخلارجيـة    
ة الــداخلي، أو يف حالــة منظَّمــة تلــك الدولــ  لقــانونالطــرف لــدى األمــم املتحــدة وذلــك وفقــاً 

  .ةجلهة املختصة يف تلك املنظَّمإصدار وثائق التفويض ا ، تتولَّىاالقتصاديلتكامل إقليمية ل

ــدما و  -١٤ ــم املتحــدة      ينظــر عن ــة األم ــى اتفاقي ــديالت عل ــؤمتر يف مقترحــات إلدخــال تع امل
 مـن النظـام     ٦٢اقيـة واملـادة      مـن االتف   ٣٩ للمـادة     وفقـاً  )١(ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة       

ا عـن رئـيس الدولـة أو رئـيس احلكومـة أو         الداخلي للمؤمتر، جيب أن تصدر وثائق التفويض إمَّ       
وزير الشؤون اخلارجية للدولة الطرف، أو يف حالـة منظمـة إقليميـة للتكامـل االقتـصادي، عـن                   

  .السلطة املختصة يف تلك املنظمة

فحــص وثــائق أن يلمكتــب ينبغــي لاخلي للمــؤمتر،  مــن النظــام الــد١٩ للمــادة وفقــاًو  -١٥
م لون وفـد الدولـة الطـرف ويقـدِّ        تفويض ممثلي كل دولة طرف وأمساء األشـخاص الـذين يـشكّ           

انتظار صـدور قـرار مـن املكتـب         ويف   من النظام الداخلي،     ٢٠ للمادة   وفقاًو. تقريره إىل املؤمتر  
 ممثـل   أيُّمؤقتاً  جيب أن جيلس    و. لدورةعن وثائق تفويضهم، حيق للممثلني االشتراك مؤقتا يف ا        

ع تمتّـ ياحلقـوق الـيت     ، وأن يتمّتع بنفس     على اشتراكه اعترضت دولة طرف أخرى     لدولة طرف   
حــىت يقــدَِّم املكتــُب تقريــره ويتَّخــذَ املــؤمتُر قــراره يف هــذا هبــا غــريه مــن ممثلــي الــدول األطــراف 

 .الشأن

ممثلــي الــدول إىل طلــب ظــام الــداخلي، ُي للنوفقــاًوثــائق التفــويض وألغــراض اعتمــاد و  -١٦
مــن قبــل   حــسب األصــول   عــة  موقَّوثــائق التفــويض   م إىل األمانــة رســائل   األطــراف أن تقــدّ 

 . املصدرةالسلطات

 مسبقة ممسوحة ضوئيا مـن وثـائق التفـويض إىل أمانـة             ل بالربيد اإللكتروين نسخٌ   رَسوُت  -١٧
م الوثـائق األصـلية لتفـويض ممثّلـي كـل دولـة       قـدَّ ُتأن وينبغـي  ). untoc.cop@unodc.org(املؤمتر  

يتــشكّل منــهم وفــد الدولــة الطــرف إىل مكتــب أمانــة مــؤمتر    طــرف وأمســاء األشــخاص الــذين 
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
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 الكـائن يف الغرفـة     ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنيـة      املتحدة   اتفاقية األمم  الدول األطراف يف  
M0123يف مركز فيينا الدويل .  

    
    لوثائقاللغات وا  -اًسادس  

 واإلنكليزية اإلسبانية: ألمم املتحدة الرمسية الستاغات ل هي ؤمترلمل الرمسية اللغات  - ١٨
 من  ُتلقى بأيٍّكلمات  أيُّاًترجم شفويُتوسوف . والروسية والصينية والعربية والفرنسية

ئق تاح وثاُتوس.  األخرىاخلمس اجللسات العامة إىل اللغات الرمسية أثناءلغات الرمسية ال
 .املؤمتر الرمسية جبميع اللغات الرمسية الست

توفّر لـه ترمجة شفوية،  ،الدويل فييناركز مب االجتماع يف قاعات مقعد كل وسيكون  - ١٩
ويرجى من املشاركني عدم نقل تلك األجهزة من . ومساعة جبهاز استقبال حممول مزّوداً

  .ارياهتا إذا اقتضى األمر وإعادة شحن بطاًدوري فحصها  لكي يتسّنىاالجتماعقاعات 

وقد أعّدت األمانة عدداً من الوثائق لتيسري النظر يف بعض املسائل املدرجة يف   - ٢٠
وميكن تنـزيل تلك الوثائق من املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة . جدول األعمال املؤقَّت

  املعين باملخدرات واجلرمية

احلد من اآلثار البيئية، من خالل ويف إطار سعي األمانة إىل خفض النفقات و  - ٢١
َرقَْمنة مواد املؤمتر ومنشوراته، سوف ُيتاح عدد حمدود من وثائق ما قبل الدورة يف مكان 

وسوف حيصل كل وفد على جمموعة كاملة واحدة من الوثائق باللغة اليت . انعقاد املؤمتر
 وثائق ما قبل لوا بإحضار نسخهم منولذلك، يرجى من املندوبني أن يتفّض. خيتارها

  .الدورة إىل االجتماع

ع على املشاركني يف مكاتب توزيع الوثائق، عند إبراز شاراهتم، وسوف ُتوزَّ  - ٢٢
  .وحدات ذاكرة حتتوي على وثائق ما قبل الدورة ومنشورات ذات صلة باملؤمتر

وسوف ُتخّصص لكل وفد يف مكتب توزيع الوثائق كُوَّة منفردة توضع فيها الوثائق   - ٢٣
  .الصادرة أثناء الدورة

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

  .ولن يكون باإلمكان طلب ُنسخ إضافية. أثناء الدورة
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    تقدمي الورقات  -سابعاً  
ُيرجى من الوفود الراغبة يف توزيع بياناهتا الوطنية وورقاهتا املوقفية أثناء الدورة أن   - ٢٥

 وتلقي  نسخة منها، ضماناً لتلقي مجيع الوفود نسخة واحدة٢٠٠تزوِّد األمانة مبا ال يقل عن 
  .األمانة أيضاً عدداً حمدوداً من النُّسخ

    
    املعلومات ووسائط اإلعالم  -ثامناً  

يتعّين على ممثلي وسائط اإلعالم الراغبني يف تغطية احلدث أن يتقّدموا بطلب   -٢٦
  :العتمادهم قبل الدورة أو أثناءها، باالتصال بدائرة األمم املتحدة لإلعالم على العنوان التايل

 

  Veronika Crowe-Mayerhofer 
  Media Accreditation Officer   

 3342 26060 (1-43+)    :اهلاتف  
  73342 26060 (1-43+)  :الفاكس  

  veronika.crowe-mayerhofer@unvienna.org:  اإللكتروينالربيد 
  
 http://www.unis.unvienna.org( وُيتاح يف املوقع الشبكي لدائرة األمم املتحدة لإلعالم   -٢٧

/unis/en/media_accreditation.html(  مزيد من املعلومات عن كيفية حصول ممثلي وسائط اإلعالم
  .على وثائق اعتمادهم

ولن ُيسمح حبضور اجللسات واألحداث اجلانبية وبالدخول إىل منطقة عمل الصحفيني   -٢٨
  .إالَّ ملمثلي وسائط اإلعالم احلاصلني على التصاريح الصحفية اخلاصة

  وُيتاح مزيد من املعلومات عن الدورة يف املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة   -٢٩
  .املعين باملخدرات واجلرمية

    
    التأشريات واملبيت واالنتقال  -تاسعاً  

    التأشريات  
جيب على املشاركني الذين حيتاجون إىل تأشرية أن يتصلوا باهليئات الدبلوماسية أو   -٣٠

   املختصة ويطلبوا تأشرية مكوث قصرية األمد خاصة مبنطقة اتفاق شنغن القنصلية النمساوية
ويف البلدان . قبل ثالثة أسابيع على األقل من تاريخ وصوهلم املعتزم إىل النمسا") C"من النوع (

اليت ال يوجد فيها متثيل دبلوماسي أو قنصلي للنمسا، ميكن تقدمي طلبات احلصول على التأشرية 
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نصلية إلحدى الدول األطراف يف اتفاق شنغن اليت تقوم مقام النمسا يف البلد املعين إىل اهليئة الق
  ).أْي إسبانيا أو أملانيا أو إيطاليا أو الربتغال أو بلجيكا أو فرنسا أو هولندا(
    
    املبيت  

يتوىل كل مشارك اختاذ ترتيباته اخلاصة باحلجز يف الفنادق، واالتصال ببعثة بلده الدائمة   -٣١
  . فيينا لطلب املساعدة، إذا اقتضت الضرورةيف

ورمبا يودُّ املشاركون الذين يصلون إىل مطار فيينا الدويل دون أن يكونوا قد حجزوا   - ٣٢
 Vienna tourist(مكاناً للمبيت يف أحد الفنادق أن يتصلوا مبكتب فيينا خلدمة السائحني 

service desk(ويفتح مكتب خدمة السائحني . لوصول، املالصق ملكتب املعلومات يف منطقة ا
  .٠٠/٢٣ إىل الساعة ٠٠/٦أبوابه يومياً من الساعة 

    
    االنتقال  

  .يتوىل املشاركون اختاذ ترتيبات انتقاهلم بني املطار ومركز فيينا الدويل  - ٣٣

قرب حمطة  (Morzinplatzومثة خدمة حافالت تعمل بني مطار فيينا الدويل وساحة   -٣٤
“Schwedenplatz” على خطي املترو U1و U4 .( اجتاه واحديف ويبلغ مثن التذكرة  

 كل Morzinplatzوتغادر احلافالت املطار إىل .  دقيقة٢٠وتستغرق الرحلة قرابة .  يوروهات٧
 بعد منتصف الليل، وتغادر ١٥/١٢ صباحاً إىل الساعة ١٥/٥ثالثني دقيقة، من الساعة 

Morzinplatz٢٥/٢٣ إىل الساعة ٥٥/٣ة، من الساعة  إىل املطار كل ثالثني دقيق.  

قرب حمطة (وهناك أيضاً خدمة حافالت بني مركز فيينا الدويل   -٣٥
“Kaisermühlen/Vienna International Centre” على خط املترو U1 (ويبلغ . ومطار فيينا الدويل

غرق الرحلة وتست.  يورو ذهاباً وإيابا١٢ً يوروهات للرحلة يف اجتاه واحد، و٧مثن التذكرة 
 ١٠/٧وتغادر احلافالت املطار إىل مركز فيينا الدويل كل ساعة، من الساعة . ثالثني دقيقةقرابة 

 الساعة، وتغادر احلافالت مركز فيينا الدويل إىل املطار كل ساعة، من ١٠/٢٠إىل الساعة 
  .١٠/١٩ الساعة إىل ١٠/٦

عند (املسافرين بني حمطته يف فيينا  ينقل City Airport Train” (CAT)“ومثة قطار امسه   - ٣٦
ويبلغ مثن . ومطار فيينا الدويل) U4 وU3على خطي املترو  ”Wien Mitte/Landstrasse“حمطة 

وتستغرق الرحلة قرابة .  يورو ذهاباً وإيابا١٦ً يوروهات للرحلة باجتاه واحد و٩التذكرة 
 كل ثالثني دقيقة، ”Wien Mitte/Landstrasse“وتغادر القطارات املطار إىل حمطة .  دقيقة١٦
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 إىل املطار ”Wien Mitte/Landstrasse“، وتغادر حمطة ٣٥/٢٣ الساعة إىل ٠٥/٦ الساعةمن 
  .٠٨/٢٣ الساعة إىل ٣٨/٥ الساعةكل ثالثني دقيقة، من 

    
    املرافق املتوافرة يف مركز فيينا الدويل  -عاشراً  

  . املرافق املذكورة أدناهسوف ُتتاح للمشاركني، يف مركز فيينا الدويل،  - ٣٧
    
    وصالت اإلنترنت الالسلكية  

ومثة ركنان لإلنترنت يف الطابق . Mتتوافر وصالت السلكية يف مجيع أحناء املبىن   - ٣٨
  .Mاألرضي من املبىن 

  
    مكتب الربيد واهلواتف والفاكسات  

. C املبىن مثة خدمات بريدية متوافرة يف مكتب الربيد الكائن يف الطابق األول من  - ٣٩
أّما املكاملات الدولية فال ميكن إجراؤها إالَّ من . وميكن إرسال الفاكسات من مكتب الربيد

  .اهلواتف العاملة بالنقود املعدنية
    
    اإلسعاف األّويل  

تتوافر خدمة العناية الصحية يف العيادة اليت تتوىل تشغيلها دائرة اخلدمات الطبية،   - ٤٠
 للحاالت 22222، أو التوصيلة 22224التوصيلة  (Fبع من املبىن الكائنة يف الطابق السا

 صباحاً حىت منتصف النهار، مث من الساعة ٣٠/٨وتفتح العيادة أبواهبا من الساعة ). العاجلة
، كلَّ يوم عدا يوم اخلميس حيث تفتح أبواهبا من الساعة ٣٠/١٦ إىل الساعة ٠٠/١٤
ويف احلاالت . ٠٠/١٥ إىل الساعة ٠٠/١٤ حىت منتصف النهار، مث من الساعة ٣٠/٨

، F0E21الغرفة (العاجلة خارج هذه األوقات، ُيرجى االتصال مبوظفي غرفة املناوبة األمنية 
  ).3903التوصيلة 

    
    املصارف  

. C الكائن يف الطابق األول من املبىن Bank Austriaتتوافر اخلدمات املصرفية يف فرع   - ٤١
 أياَم االثنني والثالثاء واألربعاء واجلمعة، ٠٠/١٥ إىل الساعة ٠٠/٩ويعمل الفرع من الساعة 

  .، أياَم اخلميس٣٠/١٧ إىل الساعة ٠٠/٩ومن الساعة 
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    خدمات الطعام  
ويفتح املطعم أبوابه . Fتوجد كافيترييا ومطعم وحانة يف الطابق األرضي من املبىن   - ٤٢

). 4877وائد مسبقاً، على التوصيلة ُيوَصى حبجز امل (٣٠/١٤ إىل الساعة ٣٠/١١من الساعة 
 إىل ٣٠/١١، مث من الساعة ٠٠/١٠ إىل الساعة ٣٠/٧وتفتح الكافيترييا أبواهبا من الساعة 

   إىل الساعة ٣٠/٨ويعمل املقهى الكائن يف الكافيترييا من الساعة . ٤٥/١٤الساعة 
 .٣٠/١٦ إىل الساعة ٠٠/٩، فيعمالن من الساعة Mاملبىن أمَّا املقهيان الكائنان يف . ٣٠/١٥

وميكن الترتيب ملوائد غداء وحفالت استقبال خاصة يف مركز فيينا الدويل باالتصال مبكتب 
  ).4875، رقم التوصيلة اهلاتفية F184Cالغرفة (العمليات اخلاص خبدمات الطعام 

    
    خدمات السفر  

 Carlson Wagonlit Travelو) COE01الغرفة  (Express Americanمثة مكتبان لشركيت   -٤٣
، متاحان للمشاركني الذين حيتاجون إىل مساعدة بشأن السفر أو استئجار )F0E13الغرفة (

ويفتح هذا املكتبان أبواهبما من الساعة . السيارات أو زيارة املواقع السياحية أو تنظيم الرحالت
  . أيام االثنني إىل اجلمعة٠٠/١٧ إىل الساعة ٣٠/٨
    
     الدويلالوصول إىل مركز فيينا  

ُينَصح املشاركون الذين يصلون إىل مركز فيينا الدويل بواسطة تاكـسي أن ينــزلوا منـها                  -٤٤
، ويـــسّجلوا (Wagramerstrasse) لـــشارع فاغرامرشتراســـه (Nebenfahrbahn)يف املـــسار اجلـــانيب 

ــة    ــد البوَّاب ــسهم عن ــربوا ســاحة  ١أنف ــبىن  Memorial Plaza، مث يع ــدخلوا إىل امل ــوا  ويتب”A“ وي ع
) U1اخلـط   (أمَّا املشاركون الذين يصلون بواسطة املتـرو        . ”M“العالمات اليت ترشدهم إىل املبىن      
 ويتبعوا عالمـات  ”Kaisermühlen/Vienna International Centre“فينبغي هلم أن ينـزلوا عند حمطة 
“Vienna International Centre”    احة ، مث يعـربوا سـ  ١ ويسّجلوا أنفـسهم عنـد البوَّابـةMemorial 

Plaza ويدخلوا إىل املبىن “A”.  

  


