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 فريق اخلرباء املعين باخلدمات األمنية
 اخلاصة املدنية
        ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤- ١٢فيينا، 

      معلومات للمشاركني    
    موعد انعقاد االجتماع ومكانه  -أوال  

ــة ســيعقد فريــق اخلــرباء املعــين    -١ ــة املدني اجتماعــه يف قاعــة  اخلاصــة باخلــدمات األمني
 يف مركـز فيينـا الــدويل، يف الفتـرة مــن    Mطــابق األول مـن املــبىن  ، الكائنـة يف ال M3االجتماعـات  

ــشرين األول ١٤ إىل ١٢ ــوبر/ت ــسهم يف    . ٢٠١١ أكت ــسّجلوا أنف ــشاركني أن ي ــى امل وجيــب عل
  ).(Wagramerstrasse 5, 1220 Vienna  ملركز فيينا الدويل١البوَّابة رقم 

    
    جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترح  -ثانيا  

، املتاحة بلغات UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/1يرد جدول األعمال املؤقت يف الوثيقة   -٢
ــشبكي ملكتــب األمــم امل     ــع ال ــة الــست علــى املوق تحــدة املعــين باملخــدرات  األمــم املتحــدة الرمسي

  .واجلرمية
    

    التسجيل  -ثالثا  
 يؤكّـد تـسجيلهم،      آليـا  رّداًسيتلقّى املندوبون الـذي قـّدموا عنـاوين بريـدهم اإللكتـروين               -٣

كمـا ستتـضّمن الـردود      . ويتضّمن هذا الرد أّي معلومـات إضـافية قـد حتتـاج األمانـة إىل إرسـاهلا                
املرَسلة آليا بالربيد اإللكتروين وصلةً تتيح لكل منـدوب حتميـل صـورته الفوتوغرافيـة عربهـا، ّممـا                 

  .يتيح اختصار الوقت الالزم إلصدار بطاقة دخول له يف يوم التسجيل
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ــزم أخــذ صــور        -٤ 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 ــن مجي وُيرجــى م

  .املندوبني أن يؤكّدوا حضوَرهم
دعوات أو ويف إطـــار الترتيبـــات األمنيـــة، يتعـــّين علـــى مجيـــع املـــشاركني أن ُيـــربزوا الـــ   -٥

املراسالت الرمسية اليت تعّرف هبم كمندوبني، إىل جانب جـوازات سـفرهم أو غريهـا مـن وثـائق                  
ــد املــدخل قبــل االنتقــال إىل مكــان التــسجيل       ــة، عن ــة الــيت حتمــل صــوراً فوتوغرافي ــة الرمسي اهلوي

وجيب محـل تلـك البطاقـات بـصورة بـارزة           . واحلصول على بطاقات الدخول اخلاصة باالجتماع     
وسيجري فحـص مجيـع األشـخاص وحقائبـهم عنـد           .  مجيع األوقات داخل مركز فيينا الدويل      يف

  .مدخل املركز
ــاء،     -٦ ــوم األربع ــسجيل ي ــشرين األول١٢وســيجرى الت ــوبر / ت ــساعة  ٢٠١١أكت ــن ال  م

ونظراً لكثرة عـدد املـشاركني املتـوقَّعني، ُيرجـى مـن املنـدوبني أن         . ٠٠/١٦ إىل الساعة    ٠٠/٨
  .م يف أقرب وقت ممكنيسجِّلوا أنفسه

    
    اللغات والوثائق  -رابعا  

اإلســـبانية : اللغـــات الرمسيـــة لالجتمـــاع هـــي لغـــات األمـــم املتحـــدة الرمسيـــة الـــست    -٧
وسـُتتاح وثـائق االجتمـاع الرمسيـة جبميـع          . واإلنكليزية والروسية والـصينية والعربيـة والفرنـسية       

  .اللغات الرمسية الست
الجتمــاع مبركــز فيينــا الــدويل الــيت ُتــَوفَُّر هلــا ترمجــة  وســيكون كــل مقعــد يف قاعــات ا  -٨

ويرجى مـن املـشاركني عـدم نقـل تلـك األجهـزة             . شفوية مزّوداً جبهاز استقبال حممول ومساعة     
  .من قاعات االجتماع لكي يتسّنى فحصها دورياً وإعادة شحن بطارياهتا إذا اقتضى األمر

) UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/CRP.1(وقــد أَعــدَّت األمانــة ورقــة غرفــة اجتماعــات     -٩
وميكن تنــزيل تلـك الوثـائق       . لتيسري النظر يف بعض املسائل املدرجة يف جدول األعمال املؤقت         
  .من املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

د ويف إطار سعي األمانة إىل خفض النفقات واحلد من اآلثـار البيئيـة، مـن خـالل إعـدا                    -١٠
صيغ إلكترونيـة مـن مـواد املـؤمتر ومنـشوراته، لـن ُيتـاح إالّ عـدد حمـدود مـن الوثـائق يف مكـان                       

وسوف حيصل كل وفد على جمموعة كاملة واحـدة مـن الوثـائق باللغـة الـيت                 . انعقاد االجتماع 
ــا ــائق إىل     . خيتارهـ ــن الوثـ ــسخهم مـ ــضار نـ ــضَّلوا بإحـ ــدوبني أن يتفـ ــن املنـ ــى مـ ــذلك، يرجـ ولـ
  .االجتماع
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سوف ُيخصَّص لكل وفد، يف مكتب توزيع الوثائق، ُدرج منفرد توضع فيـه الوثـائق               و  -١١
  .الصادرة أثناء االجتماع

وُيرجــى مــن كــل وفــد أن يبلِّــغ العــاملني يف مكتــب توزيــع الوثــائق باحتياجاتــه منــها،    -١٢
الوثـائق هبـا    حمدِّداً عدد النسخ اليت حيتاجها من كل وثيقة واللغة أو اللغـات الـيت يـوّد أن يتلقّـى                    

  .ولن يكون باإلمكان طلب ُنسخ إضافية. أثناء االجتماع
    

    التأشريات واإلقامة والنقل  -خامسا  
    التأشريات    

جيب على املشاركني الـذين حيتـاجون إىل تأشـرية أن يتـصلوا باهليئـات الدبلوماسـية أو                    -١٣
مـن  (صة مبنطقة اتفـاق شـنغن   القنصلية النمساوية املختصة ويطلبوا تأشرية إقامة قصرية املدة خا     

ويف البلـدان   . قبل ثالثة أسابيع علـى األقـل مـن تـاريخ وصـوهلم املعتـزم إىل النمـسا                 ") C"النوع  
الــيت ال يوجــد فيهــا متثيــل دبلوماســي أو قنــصلي للنمــسا، ميكــن تقــدمي طلبــات احلــصول علــى    

 تنـوب عـن النمـسا يف        التأشرية إىل اهليئة القنصلية إلحدى الدول األطراف يف اتفاق شنغن اليت          
وبوسـع األمانـة    ). أي إسبانيا وأملانيا وإيطاليا والربتغال وبلجيكـا وفرنـسا وهولنـدا          (البلد املعين   

ــدِّم الطلــب يف        ــضّمن معلومــات عــن مــشاركة مق ــب، مــذكّرة شــفوية تت ــد الطل ــّدم، عن أن تق
ــد يف        ــد ُتفي ــة اخلاصــة، ق ــة املدني ــين باخلــدمات األمني ــق اخلــرباء املع ــاع فري ــب  اجتم ــة طل  عملي

وسـتحتاج األمانـة، لكـي تـتمكّن مـن تقـدمي هـذه املـذكّرة الـشفوية، إىل معرفـة اسـم               . التأشرية
طالب التأشرية ولقب أسـرته، وتـاريخ مـيالده، وجنـسيته، وتفاصـيل جـواز سـفره، وسـتحتاج                   

وينبغـي  . إىل رسالة رمسيـة مـن احلكومـة أو املنظمـة الـيت ميثّلـها مقـدم الطلـب تؤكّـد مـشاركته                      
  .طلب املذكّرة الشفوية قبل ثالثة أسابيع على األقل من بدء االجتماع

    
    اإلقامة    

كل مشارك مسؤول عن اختاذ ترتيباته اخلاصـة بـاحلجز يف الفنـادق وكـذلك االتـصال                   -١٤
  .ببعثة بلده الدائمة يف فيينا لطلب املساعدة، إذا اقتضت الضرورة

 فيينا الدويل دون أن يكونوا قد حجزوا مكانـاً          وميكن للمشاركني الذين يصلون إىل مطار       -١٥
، )Vienna tourist service(لإلقامــة يف أحــد الفنــادق أن يــستعينوا مبكتــب فيينــا خلدمــة الــسائحني  

ويفـتح مكتـب خدمـة الـسائحني أبوابـه يوميـاً مـن              . املالصق ملكتب املعلومـات يف منطقـة الوصـول        
  .٠٠/٢٣ إىل الساعة ٠٠/٦الساعة 
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    النقل    
املشاركون مسؤولون عن ترتيب انتقـاهلم مـن املطـار إىل مركـز فيينـا الـدويل ومنـه إىل           -١٦

  .املطار
قـرب حمطـة    (Morzinplatzومثة خدمة حافالت تعمل بني مطـار فيينـا الـدويل وسـاحة            -١٧

"Schwedenplatz "    على خطي املتروU1 و U4 .(         يـوروات  ٦ويبلغ مثن التـذكرة باجتـاه واحـد  .
 كــل ثالثــني Morzinplatzوتغــادر احلــافالُت املطــاَر باجتــاه .  دقيقــة٢٠لــة حنــو وتــستغرق الرح

 بعـــد منتـــصف الليـــل، وتغـــادر     ٢٠/١٢ صـــباحاً إىل الـــساعة   ٢٠/٦دقيقـــة، مـــن الـــساعة   
Morzinplatz ٣٠/٢٣ إىل الساعة ٠٠/٤ إىل املطار كل ثالثني دقيقة، من الساعة.  

ــا      -١٨ ــز فيينـــ ــني مركـــ ــافالت بـــ ــة حـــ ــضاً خدمـــ ــاك أيـــ ــدويل وهنـــ ــة  ( الـــ ــرب حمطـــ   قـــ
"Kaisermühlen/Vienna International Centre "  ــرو ــى خــط املت ــدويل ) U1عل ــا ال . ومطــار فيين

وتستغرق الرحلـة   .  يورو ذهاباً وإياباً   ١٢ يوروات للرحلة باجتاه واحد، و     ٧ويبلغ مثن التذكرة    
عة، مـن الـساعة     وتغـادر احلـافالت املطـار باجتـاه مركـز فيينـا الـدويل كـل سـا                 .  دقيقة ٣٠قرابة  
، وتغادر احلافالت مركز فيينا الدويل باجتاه املطار كل سـاعة، مـن             ١٠/٢٠ إىل الساعة    ١٠/٧

  .١٠/١٩ إىل الساعة ١٠/٦الساعة 
 ينقـل املـسافرين بـني حمطتـه يف فيينــا     City Airport Train "(CAT)"وهنـاك قطـار امسـه      -١٩

. ومطــار فيينــا الــدويل ) U4 وU3و علــى خطــي املتــر " Wien Mitte/Landstrasse"عنــد حمطــة (
 يورو ذهابـاً وإيابـاً، وتـستغرق الرحلـة     ١٦ يوروات للرحلة باجتاه واحد و   ٩ويبلغ مثن التذكرة    

ــو  ــة١٦حن ــة    .  دقيق ــار إىل حمط ــادر القطــارات املط  ٣٠كــل " Wien Mitte/Landstrasse"وتغ
إىل " Wien Mitte/Landstrasse"، وتغـادر حمطـة   ٣٥/٢٣ إىل الـساعة  ٠٥/٦دقيقة، من الساعة 

  .٠٨/٢٣ إىل الساعة ٣٨/٥ دقيقة، من الساعة ٣٠املطار كل 
    

    املرافق املتوافرة يف مركز فيينا الدويل  -سادسا  
  .سوف ُتتاح للمشاركني املرافق املذكورة أدناه يف مركز فيينا الدويل  -٢٠
    

    وصالت اإلنترنت الالسلكية    
ومثـة ركنـان لإلنترنـت يف       . Mيف مجيع أحناء املبىن     السلكية  التتوافر وصالت اإلنترنت      -٢١

  .Mالطابق األرضي من املبىن 
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    مكتب الربيد واهلواتف والفاكسات    
وميكـن  . Cُتتاح اخلدمات الربيدية يف مكتب الربيد الكائن يف الطابق األول مـن املـبىن                 -٢٢

ن اهلواتــف العاملــة إرســال الفاكــسات مــن مكتــب الربيــد، وميكــن إجــراء املكاملــات الدوليــة مــ 
  .بالنقود املعدنية

    
    اإلسعاف األّويل    

ــة           -٢٣ ــرة اخلــدمات الطبي ــشغيلها دائ ــوىل ت ــيت تت ــادة ال ــة يف العي ــة الطبي ــة العناي ــوفّر خدم تت
، أو رقــم ٢٢٢٢٤رقــم التوصــيلة اهلاتفيــة  (Fاملــشتركة، الكائنــة يف الطــابق الــسابع مــن املــبىن  

 ٣٠/٨وتفتح العيـادة أبواهبـا يوميـا مـن الـساعة            ). لعاجلة للحاالت ا  ٢٢٢٢٢التوصيلة اهلاتفية   
ــساعة       ــن ال ــهار، مث م ــصف الن ــساعة ٠٠/١٤صــباحاً حــىت منت ــام  ٣٠/١٦ إىل ال ــتثناء أي ، باس

 إىل ٠٠/١٤ حــىت منتــصف النــهار، مث مــن الــساعة ٣٠/٨اخلمــيس، حيــث تفــتح مــن الــساعة 
جـى االتـصال مبـوظفي غرفـة       ويف احلاالت العاجلة خـارج هـذه األوقـات، ُير         . ٠٠/١٥الساعة  

  ).٣٩٠٣، رقم التوصيلة اهلاتفية F0E21الغرفة (املناوبة األمنية 
    

    املصارف    
 الكــائنني يف الطــابق Bank Austria AGتتــّوفر اخلــدمات املــصرفية يف فرعــي املــصرف   -٢٤

 إىل ٠٠/٩عة ويعمـل الفرعـان مـن الـسا    . D ويف الطـابق األرضـي مـن املـبىن     Cاألول من املبىن   
 إىل الــساعة ٠٠/٩، أيــام االثــنني والثالثــاء واألربعــاء واجلمعــة؛ ومــن الــساعة ٠٠/١٥الــساعة 

  .، أيام اخلميس٣٠/١٧
    

    اخلدمات الغذائية    
ويفـتح املطعـم أبوابـه مـن        . Fتوجد كافيترييا ومطعم وبار يف الطابق األرضي مـن املـبىن              -٢٥

ى حبجـز املوائـد مـسبقاً، علـى رقـم التوصـيلة اهلاتفيـة           ُيوَص (٣٠/١٤ إىل الساعة    ٣٠/١١الساعة  
ــساعة     ). ٤٨٧٧ ــا مــن ال ــتح الكافيترييــا أبواهب ــن الــساعة  ٠٠/١٠ إىل الــساعة ٣٠/٧وتف ، مث م

 إىل ٣٠/٨ويعمـــل املقهـــى الكـــائن يف الكافيترييـــا مـــن الـــساعة . ٤٥/١٤ إىل الـــساعة ٣٠/١١
 إىل الــساعة ٠٠/٩يعمالن مــن الــساعة ، فــMأمــا املقهيــان الكائنــان يف املــبىن  . ٣٠/١٥الــساعة 

وميكن الترتيب ملوائد غداء وحفالت استقبال خاصة يف مركز فيينـا الـدويل باالتـصال          . ٣٠/١٦
  ).٤٨٧٥، رقم التوصيلة اهلاتفية F-184Cالغرفة (مبكتب العمليات اخلاص خبدمات الطعام 
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    خدمات السفر    
 Carlson Wagonlit Travelو) COE01رفـة  الغ (American Expressمثة مكتبان لـشركيت    -٢٦

مــساعدة بــشأن الــسفر أو اســتئجار إىل ، متاحــان للمــشاركني الــذين حيتــاجون )F0E13الغرفــة (
ويفــتح هــذان املكتبــان أبواهبمــا مــن  . الــسيارات أو زيــارة املواقــع الــسياحية أو تنظــيم الــرحالت 

  . أيام االثنني إىل اجلمعة٠٠/١٧ إىل الساعة ٣٠/٨الساعة 
    

    الوصول إىل مركز فيينا الدويل    
ُينَصح املشاركون الذين يصلون إىل مركز فيينا الدويل بواسطة تاكـسي أن ينــزلوا منـها                  -٢٧

ــسار اجلــانيب   ، ويــسجِّلوا )Wagramerstrasse(لــشارع فاغرامرشتراســه  ) Nebenfahrbahn(يف امل
ــم    ــة رق ــد البوَّاب ــربوا ســاحة  ١أنفــسهم عن ــبىن   وMemorial Plaza، مث يع ــدخلوا إىل امل ــا . Mي أم

ــرو    ــطة املتـ ــذين يـــصلون بواسـ ــة   ) U1اخلـــط (املـــشاركون الـ ـــزلوا عنـــد حمطـ ــم أن ينـ فينبغـــي هلـ
Kaisermühlen/Vienna International Centre ويتبعـــوا عالمـــات "Vienna International Centre "

  .Mيدخلوا إىل املبىن  وMemorial Plaza، مث يعربوا ساحة ١ويسّجلوا أنفسهم عند البوَّابة رقم 
 
 

 


