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 الدورة الحادية عشرة 
    ( 1) 2022تشرين األول/أكتوبر    21- 17فيينا،  

 معلومات للمشاركين   
  

 مقدمة  - أول  
عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية   -1

األمم المتحـدة لماـافحـة المريمـة المنعمـة عور الوطنيـةت وعـد تخضــــــــــــــي هـذه المعلومـات للت يير، رهنـا بـالت ورات  
 ( في األشهر المقولةت19-المتعلقة بمائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

  
 موعد النعقاد ومكانه  - ثانيا  

مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لماافحة المريمة المنعمة عور ســــــوف تعقد الدورة الحادية عشــــــرة ل  - 2
وافقة  وبم تفاصــــــــي  نهائية  ورهنا بما ســــــــيو ــــــــ  من  ت  2022تشــــــــرين األول/أكتوبر    21إلى   17الوطنية في الفترة من  

مركز فيينا الدولي،  من المقرر أن تعقد هذه الدورة في ـشا  همين، يممي يين المـشاركة وـضوريا في    ، الماتب الموـسي 
 (Wagramer Strasse 5, 1220, Vienna  ، والمشــــــــــاركة عور ا نترن ،) ت  19- مائحة كوفيد ب   تبعا للعروف المرتب ة
، على الموعي  التي عد يلزم إدخالها المعلومات المتعلقة بالت ييرات  و شـــا  الدورة  ســـيعلن عن مزيد من التفاصـــي  بشـــ ن و 

لـلـمؤتـ  ــرة  عشـــــــــــ الحـــــــاديـــــــة  للـــــــدورة  ـــبـاي  ) الشـــــــــــ -www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COPمر 

session11.html ت) 

 Mفي عاعة الملسـات العامة  2022تشـرين األول/أكتوبر  17وسـوف تفتت  الدورة صـباي يوم انثنين،   -3
 تMبال ايق األول من المونى 

،  CTOC/COP/2022/1ويرد جدول األعمال المؤعَّ  المشـــــروي للدورة والتنعيم المقتري ألعمالها في الوثيقة   - 4
 يل ات األمم المتحدة الرسمية الس  على الموعي الشباي لدورة المؤتمر الحادية عشرةت  التي ستتاي 

  

 __________ 

 ت2022تموز/يوليه  8أُعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية في  * 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session11.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session11.html
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 ة المشاورات غير الرسمية السابقة للدور   

ره  -5 ر المؤتمر، في مقرَّ ــفوية، ُتعقد  6/3عرَّ ، أن تســــوق دوراته مشــــاوراتم ةير رســــمية، من دون ترجمة شــ
في يوم العم  الذي يســـــــوق اليوم األول للمؤتمر، ممَّا يتي  للدول الفرصـــــــة لعقد مشـــــــاورات ةير رســـــــمية بشـــــــ ن  

 مؤتمر التاليةت مشاريي القرارات، وبش ن جملة أمور منها جدول األعمال المؤعَّ  لدورة ال

ــابقة للدورة يوم الممعة،  -6 ــمية الســ ــاورات ةير الرســ ــرين األول/أكتوبر  14وســــوف ُتعقد المشــ ، 2022تشــ
 تMبال ايق األول من المونى  Mعاعة الملسات العامة  في
  

 المشاركة والتكاليف  - ثالثا  
 تمر أو المشاركة فيه بصفة مراعب:وفقًا للنعام الداخلي للمؤتمر، يموز للمهات التالية وضور وعائي المؤ  - 7

 الدول األطراف في انتفاقية؛ )أ( 

 الدول أو منعمات التكام  انعتصادي ا عليمية التي وعَّع  على انتفاقية؛  )ب( 

الــدول أو منعمــات التكــامــ  انعتصــــــــــــــــادي ا عليميــة األخرق التي لم توع  ي على انتفــاقيــة،  )ج( 
 يقرر المؤتمر خالف ذلك؛ لم ما

ممث  لي الهيئات والمنعمات التي تلقَّ  دعوة دائمة من الممعية العامة للمشاركة بصفة مراعب   )د( 
ُتعقــــد يرعـــايتهــــا، وممث  لي هيئــــات األمم المتحــــدة ووكـــانتهــــا   في دورات وأعمــــال جميي المؤتمرات الـــدوليــــة التي 

صة وصناديقها، وكذلك ممث  لي اللمان الفنية التابعة للمملس  انعتصادي وانجتماعي؛ المتخص  

ر المؤتمر خالف ذلك؛ )ه(   ممث  لي المنعمات الحاومية الدولية األخرق ذات الصلة، ما لم يقر  

المنعمات ةير الحاومية ذات الصــلة التي تتمتَّي بمركز اســتشــاري لدق المملس انعتصــادي   )و( 
ر المؤتمر خالف ذلك؛  وانجتماعي، ما لم يقر  

ر المؤتمر خالف ذلكت )ز(   المنعمات ةير الحاومية األخرق ذات الصلة، ما لم يقر  

 www.unodc.orgويمان انطالع على النعــــام الــــداخلي للمؤتمر على الموعي الشــــــــــــــباي التــــالي: ) -8
/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.htmlت) 

وتتحمَّ  الحاومات والمنعمات الحاومية الدولية والمنعمات ةير الحاومية المشـــــــار كة المســـــــؤولية عن  -9
 تكاليف مشاركة مندوبيها في المؤتمرت

  
 19- المشاركة حضوريا وتدابير الوقاية من مرض كوفيد   

الولد المضــيف والمدينة المضــيفة فيما يتعلق يلتزم مركز فيينا الدولي باللوائ  والتوصــيات الصــادرة عن   -10
ــباي 19-باوفيد ــاركون على التحقق بانتعام من وجود تحديثات يهذا الخصـــوو على الموعي الشـ ي المشـ ــمَّ ت ويشـ

 ت19-لدورة المؤتمر الحادية عشرة، في القسم الخاو بالمعلومات المتعلقة باوفيد

، يمان أن تكون  19-ينة المضـــــيفة المتعلقة باوفيدوتماشـــــيا مي لوائ  وتوصـــــيات الولد المضـــــيف والمد -11
المشـــاركة وضـــوريا محدودةت وســـتتاي معلومات مفصـــلة عن المشـــاركة وضـــوريا والتســـمي  على الموعي الشـــباي 

 للدورة الحادية عشرةت
  

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html
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 المشاركة عبر اإلنترنت   

جميي  رونيةت وسيحص يمان للمشاركين أيضا المشاركة عور ا نترن  من خالل منصة المؤتمر ا لكت  -12
يمانهم   المندوبين المســـملين للمشـــاركة عور ا نترن  على رابو للوصـــول إلى منصـــة المؤتمر ا لكترونية، وي 

ــافة إلى ذلك، ســــــــــتو  جميي  اننضــــــــــمام من خاللها إلى الملســــــــــة العامة والتحدب أثناة انجتماعاتت وبا  ــــــــ
 ات؛ ويمان لمميي المشــــــــــاركين الذين ن يحتاجون إلى الملســــــــــات العامة علنا على شــــــــــباة ا نترن  بمميي الل

 التحدب أمام المؤتمر متابعة أعمال المؤتمر هناكت

 في للمشـــــاركة  التوجيهية  وينب ي للمشـــــاركين عور ا نترن  الراةوين في التحدب انطالع على المباد  -13
 www.unodc.org/documents/treaties/WG_TiP_2021بـــاســــــــــــــتخـــدام الترجمـــة الفوريـــة عن بعـــد )  اجتمـــاع

/4_Steps_and_Equipment_List_Rev_2.pdfت) 
  

 وثائق التفويض والتسجيل  - رابعا  
 وثائق التفويض   

وأســــــــماة األشــــــــخاو الذين يتشــــــــا  منهم وفد الدولة   يمب تقديم وثائق تفويض ممثلي ك  دولة طرف -14
الـداخلي للمؤتمرت وينب ي أن تقـدم وـثائق التفويض،   من النعـام  20إلى   18  للمواد منفقـًا ال رف إلى األمـاـنة، و 

 ساعة على األع  من افتتاي الدورةت 24أمان، عو   إن

ويمب أن يتولى إصـــدارث وثائق التفويض رئيُس الدولة أو الحاومة أو وزير الشـــؤون الخارجية أو ممث   -15
الـدولـة ال رف الـدائم لـدق األمم المتحـدة، وفقـًا للقـانون الوطني لتلـك الـدولـة ال رف أو، في وـالـة منعمـة تكـامـ  

 اعتصادي إعليمية، المهة المختصة في تلك المنعمةت 

المرف -16 للمؤتمر ويوين  الشــــــــــــــباي  الموعي  على  ــا  أيضــــــــــــــــــ متـــــــاي  وهو  التفويض،  لوثـــــــائق  نموذجـــــــًا  ق 
(http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/COP/info-sumission-of-credentials.html ت)  

وُترســـــ  مســـــبقًا نســـــا مصـــــورة بالمســـــ  الضـــــوئي من وثائق التفويض إلى أمانة المؤتمر عور الوريد ا لكتروني  
(untoc.cop@un.org ن (ت أمَّا الوثائق األصــــلية لتفويض ممث  لي ك  دولة طرف وأســــماة األشــــخاو الذين يتكوَّ

 ت Mمن المونى  M0123ولة ال رف فترسث  إلى ماتب أمانة المؤتمر، الكائن في ال رفة منهم وفد الد
  

 التسجيل   

تن وق إجراةات التســـــمي  التالية على جميي المشـــــاركين، بمن فيهم مندوبو الدول األطراف، ون عالعة   -17
 لهذه ا جراةات بإجراةات تقديم وثائق التفويضت 

 (ت  https://indico.un.org/loginويمب على جميي المشاركين التسمي  من خالل نعام التسمي  ) -18

ويرجى من الحاومات في هذا الشــ ن مراعاة  ــرورة تحمي  مذكرة شــفوية رســمية في نعام  إندياو  مشــفوعة  - 19
كان  المشــاركة   إذا  ما  بالويانات ا لزامية الخاصــة با  مندوب )اســمه ولابه الو يفي وعنوان يريده ا لكتروني، وتحديد 

ا نترن (ت ولن توافق األمانة على طلبات التســمي  إن بعد التحقق منها بمضــاهاتها  في المؤتمر تتم وضــوريا أو عور  
ــفوية  على المذكرة الشــــــــفوية الرســــــــمية التي ُوم  ل  في نعام  إندياو ت ويرجى  من الحاومات أن ُترســــــــ  المذكرات الشــــــ

ممان، وتى تتمان األمانة من   التســـــــــــــمي  في أعرب وع   المتعلقة بالمندوبين المعينين، لكي يتمانوا من إكمال عملية 
 اننتهاة من جميي األعمال التحضيرية التقنية الالزمة لالجتماعت 

http://www.unodc.org/documents/treaties/WG_TiP_2021/4_Steps_and_Equipment_List_Rev_2.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/WG_TiP_2021/4_Steps_and_Equipment_List_Rev_2.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/WG_TiP_2021/4_Steps_and_Equipment_List_Rev_2.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/WG_TiP_2021/4_Steps_and_Equipment_List_Rev_2.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/COP/info-sumission-of-credentials.html
mailto:untoc.cop@un.org
https://indico.un.org/login/
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ــمي  على موعي  إندياو ،  -20 ــفحة التســـــ ــمي ، فضـــــــال عن رابو صـــــ ــلة عن التســـــ ــر معلومات مفصـــــ وتنشـــــ
ــباي بانتعام على ــاركون على زيارة الموعي الشـــــ ــمي المشـــــ ــرةت ويشـــــ ــباي للدورة الحادية عشـــــ من أج     الموعي الشـــــ

 الحصول على المعلومات المحدثة عو  التسمي  في  إندياو ت
  

 المشاركة حضوريا   

في إطار الترتيبات األمنية، ســــوف ي لب من المشــــاركين وضــــوريا تقديم ت كيد لتســــميلهم من  إندياو    -21
وتوةرافية، من أج   يوي  ن صفتهم كمندوبين، إلى جانب جوازات سفرهم أو وثيقة هوية رسمية أخرق تحم  صورة ف

الحصــــول على شــــارات الدخول في عين الماانت ويمب أن ُتحمث  هذه الشــــارات بشــــا   اهر للعيان في جميي 
األوعات داخ  مركز فيينا الدوليت وســـــــــيخضـــــــــي جميي األشـــــــــخاو ووقائوهم ومحاف  أوراعهم لتفتي  أمني عند 

والموجهة للمشـاركين   19-شـادات المتعلقة باوفيدمدخ  المركزت وينب ي للمشـاركين وضـوريا أن ي لعوا على ا ر 
في انجتماعات في مركز فيينا الدولي وأن يتبعوها، وهي متاوة على الموعي الشـــــــــــــباي للدورة الحادية عشـــــــــــــرة، 

 ت19-عسم المعلومات المتعلقة باوفيد في

لي يوم الممعة  في مركز فيينا الدو   1وســـــــوف تصـــــــدر شـــــــارات الدخول للمشـــــــاركين المســـــــملين عند الووابة   - 22
تشـــــــرين األول/أكتوبر    17، ويوم انثنين  13/ 00إلى الســـــــاعة   9/ 00، من الســـــــاعة 2022تشـــــــرين األول/أكتوبر   14

 ، ما لم يولغ بخالف ذلك على الموعي الشباي للدورة الحادية عشرةت 11/ 00إلى الساعة    8/ 00، من الساعة 2022

الخاصـة بالمندوبين المؤكد تسـميلهم من ماتب شـارات    ويمان للبعثات الدائمة أن تسـتلم شـارات الدخول -23
 00/9، من السـاعة  2022تشـرين األول/أكتوبر   14، عو  الدورة، يوم  1( عند الووَّابة رعم Pass Officeالدخول )

ت ويتعين على مو في البعثات الدائمة الذين يودون اسـتالم شـارات الدخول الخاصـة بمندوبي  00/13إلى السـاعة  
ــالة ممهورة  ــمي ت ويمب أن تكون الرســـ ــدة التســـ ــمية محررة لذلك ال رض عند منضـــ ــالة رســـ يلدانهم أن يورزوا رســـ

 يتوقيي رئيس البعثةت

ر )الكوميســـاري( لر ســـاة وفود الدول األعضـــاة، ومو في الفئة الفنية  -24 وســـوف يســـم  بالدخول إلى متمث
صـــــة، وجميي مو في األمم المتحدة  المنتديين إلى دورة المؤتمر الحادية عشـــــرة من مراكز  في الوكانت المتخصـــــ  

 عم  أخرق ةير فيينات
  

 المسائل البروتوكولية وتسجيل رؤساء الدول أو الحكومات والوزراء    

يرجى من البعـثات اـلدائمـة إخ ـار إدارة المراســــــــــــــم الـتابعـة للوزارة انتحـادـية لشــــــــــــــؤون أوروـبا وانـندمـاج   -25
( عو  وع  كاف في وال كان وزراة في الحاومة ور ســاة abti1@bmeia.gv.atســا )والشــؤون الخارجية في النم

دول أو ر ســـــــــــاة واومات مشـــــــــــاركين  ـــــــــــمن وفودهمت وينب ي تقديم ا خ ار باســـــــــــتخدام انســـــــــــتمارة الموفرة  
  (تwww.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Reise_Aufenthalt/VIP_Form.docx)  الوزارة  من 

أيضـــــا تقديم المعلومات المتعلقة بضـــــبال األمن وأســـــلحتهم ومعداتهم الالســـــلكية عن طريق مذكرة شـــــفوية  ويمب
 لتابعة للوزارة انتحاديةتترس  إلى إدارة المراسم ا

م الوفود أســماة الوزراة في الحاومة وســائر المندوبين المســاوين لهم في المرتبة أو   - 26 كما يوصــى بشــدة ب ن تقد  
(، مي إرسال نسخة إلى ماتب المراسم untoc.cop@un.orgاألرفي مرتبًة إلى أمانة المؤتمر مسبقًا بالوريد ا لكتروني ) 

 (unovprotocol@un.org بغية ا سراع بإعداد تصاري  المؤتمر الخاصة يهم وتخفيف المشقَّة عليهمت ،) 

بالوزراة في الحاومة والمندوبين المســــــاوين لهم في المرتبة  وســــــوف تكون تصــــــاري  المؤتمر الخاصــــــة   -27
ت ويموز لممث  1األرفي مرتبًة جاهزة ليتســلمها الشــخم الم ذون له يذلك من ماتب التســمي  عند الووابة رعم  أو

mailto:mabti1@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Reise_Aufenthalt/VIP_Form.docx
mailto:untoc.cop@un.org
mailto:untoc.cop@un.org
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عن البعثة الدائمة تسـلم تلك التصـاري ؛ على أن ياون في ووزة الشـخم المعيَّن لتسـلمها إذن صـحي  موعَّي من 
لممث    الدائم أو القائم باألعمال يتســلم التصــاري ت وينب ي إرســال جميي األســئلة المتعلقة يتســلم تصــاري  المؤتمر ا

الخاصــــة بالوزراة في الحاومة والمندوبين المســــاوين لهم في المرتبة أو األرفي مرتبًة بالوريد ا لكتروني إلى دائرة  
( وإلى ماتب التصــاري  األمنية في  vicsecuritycoordinator@un.orgاألمم المتحدة لشــؤون األمن والســالمة )

 (تvicsecuritypassoffice@un.orgمركز فيينا الدولي )

للوزراةت ويمب تقديم طلبات الحصـــــــــول على هذه التصـــــــــاري   ون ُتتاي تصـــــــــاري  دخول المركبات إن  -28
(،  vicsecuritycoordinator@un.orgبالوريد ا لكتروني إلى دائرة األمم المتحدة لشــــــــــــؤون األمن والســــــــــــالمة )

 (تunovprotocol@un.orgإرسال نسخة إلى ماتب المراسم ) مي

ق  -29 م طلوها إلى ك  من منســــ   ويتعين على أي   بعثة دائمة تحتاج إلى شــــارة دخول من أج  ســــائق أن تقد  
وماتب التصــاري  األمنية في مركز   (vicsecuritycoordinator@un.orgشــؤون األمن في مركز فيينا الدولي )

 (تvicsecuritypassoffice@un.orgفيينا الدولي )

 وينب ي توجيه ال لبات المحددة بش ن الترتيبات األمنية والمسائ  ذات الصلة إلى: -30

 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.orgالوريد ا لكتروني:   
 3901 26060 1 0043رعم الهاتف:  
   5834 26060 1 0043رعم الفاكس:  

 قائمة المشاركين   

ر القائمة األولية ب ســــــــــماة المشــــــــــاركين في دورة المؤتمر الحادية عشــــــــــرة يوم الثالثاة،  -31 ســــــــــوف ُتصــــــــــدث
لوا  2022تشــــــرين األول/أكتوبر   18 ت وســــــوف تقتصــــــر هذه القائمة األولية على أســــــماة المشــــــاركين الذين تســــــمَّ

ــاركين الذين ُأيل   يهم األمان  ــماة المشــ ــاه يوم الخميس، وأســ ــميفا، في موعد أعصــ ــرين األول/أكتوبرت    13ة رســ تشــ
 ووفقًا لذلك، ُيرجى من الحاومات والمنعمات موافاة األمانة بالمعلومات الضرورية على وجه السرعةت

  
 اللغات والوثائق  - خامسا  

ا سـبانية وا نكليزية والروسـية والصـينية  الل ات الرسـمية للمؤتمر هي ل ات األمم المتحدة الرسـمية السـ :  - 32
والعربية والفرنســـيةت وســـوف ُتوفَّر ترجمة شـــفوية للكلمات التي ُتلقى ب ي ا من الل ات الرســـمية أثناة الملســـات العامة 

 إلى الل ات الرسمية الخمس األخرقت وسوف ُتتاي وثائق المؤتمر الرسمية بمميي الل ات الرسمية الس ت 

كـ  مقعـد في عـاعـات انجتمـاع الموجودة في مركز فييـنا اـلدولي والتي ُتوفَّر لهـا ترجمـة  وســــــــــــــوف ياون   -33
دًا بمهاز اســــــــــتابال محمول وســــــــــماعةت ويرجى من المشــــــــــاركين عدم إخراج تلك األجهزة من عاعة  شــــــــــفوية مزوَّ

ركين أيضـــــا  انجتماع لكي يتســـــنى فحصـــــها دوريفا وإعادة شـــــحن ب ارياتها إذا اعتضـــــ  الضـــــرورةت ويمان للمشـــــا
 إوضار السماعات الخاصة يهمت

mailto:mvicsecuritycoordinator@un.org
mailto:mvicsecuritypassoffice@un.org
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وعــــد أعــــدَّت األمــــانــــة عــــددًا من الوثــــائق لتيســــــــــــــير النعر في بعض ينود جــــدول األعمــــال المؤعــــَّ ت   -34
)تن  ويمان عشــــــــــــــرة  ــاديــــــة  الحــــ للــــــدورة  الشــــــــــــــباي  الموعي  من  ــائق  الوثــــ تلــــــك   www.unodc.org/unodcزيــــــ  

/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session11.htmlت) 

نــة  - 35 ع مث ــعي األمــانــة إلى خفض النفقــات والحــد من اْثــار الويئيــة، من خالل رث وثــائق   وفي إطــار ســــــــــــ
ــوراته، لن ُيتاي في ماان انعقاد المؤتمر ســــــــــوق عدد محدود من وثائق ما عو  الدورةت ولذلك،   المؤتمر ومنشــــــــ
ر إلى انجتماعات نسخها الخاصة من وثائق ما عو  الدورة، إذا اعتضى األمرت  ُيرجى من الوفود أن ُتحض 

ــندو  خاو به  - 36 تودع فيه الوثائق و اليومية ت   وســـــوف ياون لك  وفد، في ماتب توزيي الوثائق، صـــ
 وسوف تحتوي اليومية على الورنامج اليومي للدورة وعلى معلومات أخرق متعلقة بسير عم  الدورةت

د  - 37 ــتالم وثــائق الهيئــات التــداوليــة من ماتــب توزيي الوثــائق، أن يحــد   وُيرجى من كــ  وفــد، عنــد اســــــــــــ
ــا التي يحتاجها من ك  وثيقة، والل ة أو الل ات التي يودُّ أن يتلقى الوثائق يها أثناة   للعاملين فيه عدد النســـــــــــ

 الدورةت ولن ياون با ماان طلب ُنسا إ افيةت
  

 تطبيقة الخدمات اإللكترونية في مركز فيينا الدولي   

الع بســــهولة على الوثائق، بما  - 38  فيها  تتي  ت ويقة الخدمات ا لكترونية في مركز فيينا الدولي للمشــــاركين انط  
هـة إلى  جـدول األعمـال وبرـنامج العمـ  وبرـنامج انجتمـاعـات والمـدول الزمني لخوـداب الخـاصــــــــــــــة والمعلومـات الموجَّ
الع على التـسميالت الرعمية للملـسات   المـشاركين عن المرافق والخدمات المتاوة في مركز فيينا الدوليت كما تتي  انط  

 ت http://myconference.unov.orgي:  العلنيةت وهذه الت ويقة متاوة على الموعي الشبا 

وتهــدف ت ويقــة الخــدمــات ا لكترونيــة في مركز فيينــا الــدولي إلى تيســــــــــــــير توزيي الوثــائق والمعلومــات  -39
 المتعلقة بالملسات على ن ا  أوسي أثناة المؤتمر، مي المساعدة على تقليم استخدام الور ت

  
 الكلمات ومشاريع القرارات  - سادسا  

 الكلمات   

ســــــوف ياون الحد األعصــــــى للوع  المخصــــــم  لقاة الكلمات هو ثالب دعائق )يعادل ييان تولغ مدة  -40
كلمــة(ت ويرجى من المنــدوبين الــذين يودون إلقــاة كلمــات أن يقــدموا نصــــــــــــــوو   300إلقــائــه ثالب دعــائق ووالي  

(ت ويمانهم، يدًن من ذلك، تقديم نســـــــــــخة untoc.cop@un.orgاألمانة بالوريد ا لكتروني )كلماتهم مســـــــــــبقًا إلى 
و إرســــــــالها ، أMم ووعة من كلماتهم إلى المو ف المســــــــؤول عن خدمة المؤتمرات في عاعة الملســــــــات العامة  

 تunov.conference@un.orgبالوريد ا لكتروني إلى العنوان التالي: 

وســـــــــتتاي الكلمات التي أدلي يها أثناة المناعشـــــــــة العامة على الموعي الشـــــــــباي للدورة الحادية عشـــــــــرةت   -41
 كانوا ن يريدون نشــــــر كلماتهم على ا نترن ت ويمان نشــــــر الكلمات المتعلقة للمتكلمين إيالغ األمانة إذا  وينب ي
 أخرق من جدول األعمال عند ال لبت  يونود
  

 المناقشة العامة   

ــباية ، على أن ياون  - 42 ــاس  األولوية باألســ ــة العامة على أســ د عائمة المتكلمين في المناعشــ ســــوف تحدَّ
زاري أو على مســــــتوق أعلى ســــــيع ون األولوية؛ إذا ما اســــــتعيض عن مفهوما أنَّ الممثلين على المســــــتوق الو 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session11.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session11.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session11.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session11.html
http://myconference.unov.org/
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متكلم من المستوق الوزاري بمتكلم آخر من مرتبة أخرق، فسوف ُيضاف هذا المتكلم إلى عائمة المتكلمين تبعًا 
لمين  لوعـ  إيالغ األمـاـنة يهـذا الت يير؛ وإذا أراد أوـد المتكلمين من أوـد الوفود أن يـودل ماـاـنه في عـائمـة المتك

مي متكلم من نفس مرتوتـه من وفـد آخر، فينب ي للمتكلمين اتخـاذ الترتيبـات الالزمـة في هـذا الشـــــــــــــــ ن وإيالغ 
ت وفي وال 2022 ســـــوتمور/أيلول  5األمانة خ يًا يذلكت وســـــتفت  فترة التســـــمي  للمناعشـــــة العامة يوم انثنين  

ــوتمور/أيلول  5تلقي أي   طلبـات عوـ    ــميـ  في القـائمـةت   ، يمـب إعـادة تقـديمهـا2022 ســــــــــــ بعـد فت  بـاب التســــــــــــ
للمنعمات الحاومية الدولية والمنعمات ةير الحاومية )التي ينســـــــــقها ولف المنعمات ةير الحاومية  ويموز

 المعني بمني المريمة والعدالة المنائية( أن تلقي كلمات أثناة الدورة، إذا سم  الوع  يذلكت

كلمات مسـملة مسـبقا بالفيديو للمناعشـة العامة )يمب التقيد يدعة ويمان للوفود أيضـا أن تختار تقديم   - 43
بالوع  المخصــــــم لذلك وهو ثالب دعائق(ت ويمب تســــــمي  الممثلين الذين يلقون بالمات بالفيديو في الدورة  
كمزة من الوفدت ويرجى من الوفود عند تقديم أســــمائهم لتســــميلها في عائمة المتكلمين في المناعشــــة العامة أن  

 عبارة  كلمة مسملة بالفيديو  إلى جانب اسم الممث  الذي يلقي الكلمةت تضي 

وينب ي إرســـــال الكلمات المســـــملة بالفيديو ونصـــــوو تلك الكلمات إلى األمانة من خالل منصـــــة لتبادل   - 44
إرســال   (ت وينب ي Dropboxالملفات توفر الحماية األمنية المناســبة، مث  وماية كلمات الســر والروابو اْمنة )مث  

في موعـــد أعصــــــــــــــــاه يوم    unov.conference@un.orgرابو الملفـــات ذاك عور الوريـــد ا لكتروني على العنوان:  
 ت ويرجى من الوفود عدم إرسال ملفات فيديو بالوريد ا لكترونيت  2022تشرين األول/أكتوبر    7الممعة،  

  
 رات  مشاريع القرا   

ر المؤتمر   -45 ، ُي لب من الدول التي تعتزم تقديم مشــــــــــــاريي عرارات لكي ينعر فيها المؤتمر  6/3وفقًا لمقرَّ
)أي عو     2022تشـــــــــرين األول/أكتوبر   3في دورته الحادية عشـــــــــرة أن تقد  مها في موعد ن يتماوز يوم انثنين،  

 أسووعين من يداية الدورة(ت

م مشاري  -46  وورد   ( بصي ة  untoc.cop@un.orgي القرارات إلى األمانة بالوريد ا لكتروني )وينب ي أن ُتقدَّ
(Word)مشــروع  ، وأن ترفق با  مشــروع عرار مذكرة إوالة رســمية على شــا  مذكرة شــفوية من المقدم الرئيســي ل

القرارت وينب ي أن يويَّن في المذكرة الن ا  المتوخَّى لمشــــــــــروع القرار والمدول الزمني المقتري لتنفيذه، ومعلومات 
 عن الموارد المتاوة لتنفيذه، إلى جانب المعلومات األخرق ذات الصلةت 

رة   -47 ون يدَّ ألي   تناي  لمشــروع عرار ُوز  ع كوثيقة رســمية من أن ياون مســتندًا إلى الصــي ة الرســمية المحرَّ
ــلوا على الوثيقة ا لكترونية الرســـــــــمية  ــاريي القرارات أن يحصـــــــ من النمت ولهذا ال رض، ُيرجى من مقد  مي مشـــــــ

لمدخلة على النم معلَّمة يو ـــــــوي باســـــــتخدام  من األمانةت ويمب أن تكون التنايحات ا  وورد النهائية بصـــــــي ة  
ــية   ت وألةراض ا والة، يمان انطالع على جميي  وورد في يرنامج   (track changes تتبي التعديالت  )خاصــــــــ

القرارات والمقررات الســــــــــــــابـقة للمؤتمر على الموعي الشــــــــــــــباي لماـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والمريمـة 
 ات والمريمة(ت)الماتب المعني بالمخدر 

وينب ي للوفود الراغبة في إجراة مشــــــاورات ةير رســــــمية خالل دورة المؤتمر الحادية عشــــــرة أن ترســــــ    -48
 تcop.reservations@un.orgطلبًا لحمز ةرفة بالوريد ا لكتروني إلى العنوان التالي:  

الراغبة في اننضــــــمام إلى مقدمي مشــــــروع من مشــــــاريي القرارات الايام يذلك   ويمان للدول األعضــــــاة -49
في  المشــاركة( مي ا شــارة إلى مشــروع القرار الذي تود untoc.cop@un.orgبإرســال مذكرة شــفوية إلى األمانة )

 تقديمهت

mailto:unov.conference@un.org
mailto:untoc.cop@un.org
mailto:untoc.cop@un.org
mailto:untoc.cop@un.org
mailto:cop.reservations@un.org
mailto:untoc.cop@un.org
mailto:untoc.cop@un.org
mailto:untoc.cop@un.org
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 الجانبية   والفعاليات الجتماعات الثنائية  - سابعا  
 الجتماعات الثنائية   

ــاة أثـناة اـلدورة، يرجى إرســــــــــــــال طـلب ـبالورـيد  -50 لحمز ةرف لعقـد اجتمـاعـات ثـنائـية يين اـلدول األعضــــــــــــ
ت ويرجى مالوعـة أنَّ ال لـبات ســــــــــــــوف ُتلوى على  cop.reservations@un.orgا لكتروني إلى العنوان الـتالي:  

 أساس األولوية باألسبايةت

وبخصــــــوو تقديم طلب لحمز ةرفة اجتماع، ُتذثكَّر الدوُل األعضــــــاُة بضــــــرورة تحديد تاريا انجتماع  -51
 وتوعيته ومدته المقتروة وعدد المسؤولين الذين سوف يحضرونهت

  
 الفعاليات الجانبية   

ــاُة والممتمُي الم -52 م ماتُب المخد  رات والمريمة والدوُل األعضــ ــلًة من أثناة المؤتمر، ســــوف ُينع   ــلســ دني ســ
الفعاليات المانويةت وســـــوف ُتتاي معلومات تفصـــــيلية بشـــــ ن هذه الفعاليات على الموعي الشـــــباي للماتب المعني  

 بالمخد  رات والمريمةت
  

 المعلومات ووسائط اإلعالم  - ثامنا  
اعتمادهم عو  الدورة  يتعيَّن على ممث  لي وســــــــــــــائو ا عالم الراةوين في ت  ية الحدب أن يقد  موا طلبات  -53
 أثناةها، بانتصال يدائرة األمم المتحدة لإلعالم على العنوان التالي: أو

 Media accreditation 

 3342 26060 1 0043رعم الهاتف:  
 73342 26060 1 0043رعم الفاكس:  
  press.vienna@un.orgالوريد ا لكتروني:   

المتحـــــدة لإلعالم ) -54 لــــدائرة األمم  الشــــــــــــــباي  في الموعي  ( مزيــــد من www.unis.unvienna.orgويرد 
 المعلومات عن اعتماد ممث  لي وسائو ا عالمت

ين إنَّ لممث  لي  ولن ُيســــم  بحضــــور الملســــات والفعاليات المانوية وبالدخول إلى من قة عم  الصــــحافي  -55
 وسائو ا عالم الحاصلين على الشارات الصحافية الخاصةت

 ولالستفسارات الخاصة يوسائو ا عالم، يرجى انتصال على العنوان التالي:  -56
 Brian Hansford 

 Chief, Advocacy Section, UNODC  

  83225 26060 1 0043رعم الهاتف:  
  brian.hansford@un.orgالوريد ا لكتروني:   

  
 معلومات عامة  - تاسعا  

 التأشيرات   

يتعين على المشـــــــاركين الذين يحتاجون إلى ت شـــــــيرة أن يتصـــــــلوا بالهيئات الديلوماســـــــية أو القنصـــــــلية  -57
 (، عو  تاريا Cاتفا  شــن ن )من النوع  النمســاوية المختصــة وي لووا ت شــيرة إعامة عصــيرة األمد خاصــة بمن قة 

mailto:cop.reservations@un.org
mailto:press.vienna@un.org
http://www.unis.unvienna.org/
mailto:brian.hansford@un.org
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وصــــــــــــولهم المزمي إلى النمســــــــــــا يثالثة أســــــــــــاييي على األع ت وفي الولدان التي ن يوجد فيها تمثي  ديلوماســــــــــــي 
عنصــــلي للنمســــا، يمان تقديم طلبات الحصــــول على الت شــــيرة إلى الهيئة القنصــــلية ألي   دولة طرف في اتفا   أو

لولد المعنيت ويمان لخمانة أن تعد، يناة على طلب الحاومة المعنية، مذكرة شـفوية شـن ن تقوم مقام النمسـا في ا
تتضـــــمن المعلومات المتعلقة بمشـــــاركة مقدمي ال لبات في دورة المؤتمر، وهو ما يمان أن يفيد في عملية طلب  

الممثلة بمقدمي   الت شــــــــــــيرةت ومن أج  إعداد هذه المذكرة الشــــــــــــفوية، تت لب األمانة ت كيدا رســــــــــــميا من الحاومة
ال لبات بشـ ن مشـاركتهم، فضـال عن نسـخة من جوازات سـفرهمت وينب ي أن تتلقى األمانة مذكرة شـفوية أو رسـالة 

 رسمية تتضمن هذا الت كيد عو  يدة انجتماع ب ربعة أساييي على األع ت

التي تصـدرها  19-ويمب على المشـاركين انمتثال لمت لبات الدخول والحمر الصـحي المتعلقة باوفيد -58
انجتمـــــــاعيـــــــة  الشــــــــــــــؤون  لوزارة  الشــــــــــــــباي  الموعي  على  عليهـــــــا  انطالع  يمان  والتي  ــا،  النمســــــــــــــــــ واومـــــــة 

-www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-inووماية المســـــــــــــتهلك ) والرعاية والصـــــــــــــحة

English.html#entering-austriaت) 

  
 اإلقامة   

يتولى ك  مشــــارك مســــؤولية اتخاذ ترتيبات مويته، ويمانه انتصــــال، عند الضــــرورة، يبعثة يلده الدائمة  -59
 في فيينا ل لب المساعدةت

  
 السفر برفقة أطفال   

( معلومات عن الفناد  المناســبة لخطفال التي توفر أثســر ة  info@wien.infoتقدم هيئة فيينا للســياوة ) -60
ــافة إلى معلومات عن  ــة لخطفال، با  ــــــ ــة األطفال وةيرها من المرافق المخصــــــــصــــــ لخطفال وخدمات ممالســــــ

 خدمات األطفال ورعاية األطفال المتعددة الل ات في المدينةت
  

 المواصالت   

 المشاركون وضوريا المسؤولية عن اتخاذ ترتيبات تنقلهم يين الم ار ومركز فيينا الدوليت  يتولى -61

( تعمـ  يين م ـار فييـنا اـلدولي ومـديـنة فييـنا، وتولغ Vienna Airport Linesوتوجـد وـافالت عمومـية ) -62
 3الخو  تصــــــــ  وافالت  و يورو ذهابًا وإيابًا، بما يشــــــــم  الحقائبت   13يوروات في اتماه واود، و 8أجرة ركوبها  

ــدولي ) الــ ــا  فيينــ ــدولي ومركز  الــ ــا  فيينــ ــار  ــافالت  يين م ــ الحــ ــة  تقف  ــانــــب مح ــ  Kaisermühlen/Viennaبمــ

International Centre  ،خو المترو األول   يــالتوازي ميU1  دقيقــةت وتتوفر   30(ت وتســــــــــــــت ر  الرولــة ووالي
ــالــي:  الــتـــــ ا لــكــتــرونــي  الــمــوعــي  عــلــى  ــة  الــزمــنــيـــــ ــداول  والــمـــــ والــمســــــــــــــــــــارات  ــات  ــدمـــــ الــخـــــ وــول  ــات  مــعــلــومـــــ

www.viennaairportlines.at/en ت 
  

 الدليل اإللكتروني للسفر إلى مدينة فيينا   

ــافرين الــذين يزورون فيينــات   -63 يوفر الــدليــ  ا لكتروني للســــــــــــــفر إلى مــدينــة فيينــا معلومــات مفيــدة للمســـــــــــــ
ــباي:   والدلي  ددة  ؛ كما يمان انطالع من خالله على معلومات محwww.wien.info/enمتاي على الموعي الشــ

 (ت www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information)  19-تتعلق باوفيد
  

http://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-in-English.html
http://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-in-English.html
mailto:info@wien.info
http://www.viennaairportlines.at/en
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information
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 الوصول إلى مركز فيينا الدولي   

رة )تاكسـي( ب ن يترجلوا منها  ُينصـ  المشـاركون الذين يصـلون إلى مركز فيينا الدولي يواسـ ة سـيارة أج -64
لوا أنفسـهم عند الووابة رعم Wagramerstrasseفي الشـارع المانوي الموازي للشـارع  فاةرامرشـتراسـه  ) ، 1(، ويسـم  

  ت M  ويتبعوا العالمات التي ترشدهم إلى المونى  Aويدخلوا إلى المونى   Memorial Plazaثمَّ يعوروا ساوة 

( من وســـــــو المدينة أن يتوجهوا إلى U1ويمب على المشـــــــاركين الذين يصـــــــلون يواســـــــ ة المترو )الخو   - 65
ــ ـــــــة   ــحـ ــى      Kaisermühlen/Vienna International Centre  مـ إلـ ــم  ــرشــــــــــــــــــــدهـ تـ ــي  ــتـ الـ ــالمـــــــات  ــعـ الـ ــوا  ــعـ ــبـ ــتـ  ويـ

  Vienna International Centre ــارة الدخول عند الووابة ــول على شــــــ ــاركين 1 ت وبعد الحصــــــ عوور   ، ينب ي للمشــــــ
ــاوة   ــي عدما نحو المدخ    Memorial Plazaســـــــــ ــدهم إلى المونى   A، والمضـــــــــ  ت  M  واتباع العالمات التي ترشـــــــــ
ــوب  ــت لق مح ة   وبســـــــــ   Oberlaaفي اتماه   Kaisermühlen/Vienna International Centre  أعمال الوناة، ســـــــــ

ت وينصــ  المشــاركون الذين 2022تشــرين الثاني/نوفمور    30وتى   2022آب/أةســ س    8)نحو وســو المدينة( من 
(، Leopoldau   )في اتماه مح ة Kagranيســــافرون في هذا انتماه في نهاية ك  يوم يركوب المترو إلى مح ة   

 (ت Oberlaaالمترو مرة أخرق في انتماه المعاكس )في اتماه مح ة    ركوب و وعوور المنصة  

ــتثناة مندوبي البعثات الدائمة  -66 ــاركين في المؤتمر، باســـ ــة بالمشـــ ــيارات خاصـــ ون توجد مرافق لوعوف الســـ
 الذين لديهم أذون صالحة لوعوف السياراتت 

  
 خدمات المساعدة الخاصة   

يرجى من المشـاركين المحتاجين لخدمات مسـاعدة خاصـة أو من ذوي اوتياجات معينة أخرق، بما في  -67
 (ت untoc.cop@un.orgلمرافقة من عو  مساعد شخصي أو كلب مرافقة، انتصال باألمانة مسبقًا )ذلك خدمات ا

  
 المرافق الموجودة في مركز فيينا الدولي  - عاشرا  

 سوف ُتتاي للمشاركين في المؤتمر المرافق المذكورة أدناه الموجودة في مركز فيينا الدوليت  -68
  

 وصالت اإلنترنت الالسلكية   

 ت Mيتاي توصي  نسلكي با نترن  في جميي أنحاة المونى   -69
  

 مكتب البريد   

  Cال ــايق األول من المونى    جميي الخــدمــات الوريــديــة انعتيــاديــة متــاوــةم في ماتــب الوريــد الكــائن في -70
(ت وتشـــــــم  خدمات هذا الماتب الوريدي أيضـــــــًا إرســـــــال الفاكســـــــات، وهو يعم  من 4986)التوصـــــــيلة الهاتفية  

 ، من انثنين إلى الممعةت00/18إلى الساعة  00/8 الساعة
  

 خدمات النسخ التصويري    

 ليس في وسي األمانة تقديم خدمات النسا التصويري للوفودت  -71
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   19- اإلرشادات الموجهة للمشاركين حضوريا فيما يتعلق باإلسعافات األولية وكوفيد   

على الموعي الشـــــباي لدورة   19-ســـــتتاي ا رشـــــادات الموجهة للمشـــــاركين وضـــــوريا فيما يتعلق باوفيد -72
على   المؤتمر الحادية عشـــــرةت ويشـــــمي المشـــــاركون وضـــــوريا على زيارة هذا الموعي بانتعام من أج  الحصـــــول

 معلومات محدثةت 

في مركز فيينا  Fوتوفر شعبة الخدمات ال وية الرعاية ال وية، وهي تقي في ال ايق السابي من المونى  -73
ــيلة الهاتفية  ــيلة الهاتفية 22223الدولي )التوصـــــــ ــبة لحانت ال وار ، التوصـــــــ (ت وهذه الخدمة  22222؛ وبالنســـــــ

ــاعة  ــاعة   30/8مفتووة من السـ ــاعدة ال ارئة في أوعات أخرق،  ت وم30/17إلى السـ ــول على المسـ ن أج  الحصـ
 (ت3903)التوصيلة الهاتفية  F0E21يرجى انتصال بماتب األمن المركزي في ال رفة 

أيوايها   ( صــيدلية، تفت  21599، التوصــيلة الهاتفية F0709)ال رفة   Fوتوجد في ال ايق الســابي من المونى   - 74
 ، من انثنين إلى الممعةت وعد تخضي ساعات العم  هذه للت ييرت  17/ 00إلى الساعة  10/ 00واليا من الساعة  

  
 المصرف   

  C( فرع يقدم جميي الخدمات المصــــرفية، في ال ايق األول من المونى  Bank Austriaلدق  ينك أوســــتريا  )  - 75
ت وتمتد  Cوفي ال ايق األول من المونى    Dفي مركز فيينا الدولي، فضـــــــال عن أجهزة صـــــــرف آلي عند مدخ  المونى  

 ت عد تخضي للت يير  ، من انثنين إلى الممعة، ولكنها 16/ 00إلى الساعة  9/ 00ساعات العم  واليا من الساعة  
  

 خدمات الطعام   

من المونى  والسابي   الرابيويوجد مقهيان في ال ابقين  Fتوجد الكافتيريا في ال ايق األر ي من المونى  -76
Cت 
  

 مكتب المفقودات   

، التوصـــــــيلة F0E18)ال رفة  Fتقدم ةرفة المناوبة لخمن والســـــــالمة في ال ايق األر ـــــــي من المونى   -77
 قودات المعثور عليها ت( خدمة  المف3903الهاتفية 
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 المرفق 
 صيغة نموذجية لوثائق التفويض   

 
 ]الترويسة الرسمية[

 [  الماان والتاريا ]

 وثائق التفويض 
 

ــم الولدأتشـــــرف بإعالمام ب ن ]واومة   [ في الدورة الحادية عشـــــرة  الولد[ عد عين  الوفد المســـــمَّى أدناه لتمثي  ]اســـ
المتحــدة لماــافحــة المريمــة المنعمــة عور الوطنيــة المقرر عقــدهــا في فيينــا، لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة األمم  

 : 2022تشرين األول/أكتوبر   21إلى  17الفترة من  في

 رئيس/رئيسة الوفد -1
 [ انسم الكام  ][، اللقب الكام  ] 

 الرئيس المناوب/الرئيسة المناوبة للوفد )عند النطباق( -2
 [انسم الكام  ][، اللقب الكام  ] 

 العضو/األعضاء في الوفد )عند النطباق( -3
 [انسم الكام  ][، اللقب الكام  ] 

  
 )طباعًة(  اللقب وانسم ]

 التوقيي 
   الختم الرسمي[

 ترس  إلى أمانة مؤتمر األطراف
 في اتفاقية األمم المتحدة لماافحة المريمة المنعمة عور الوطنية

 فيينا  
 


