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  موعد االنعقاد ومكانه  -أوالً  
 ٤/٢ر مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف مقـرَّره          رَّقـ   -١

املعنون "مكان انعقاد الـدورة السـابعة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          
  .  ٢٠١٧الفساد" أن تعقد دورته السابعة يف مقر األمانة يف عام 

يف مركـز فيينـا الـدويل يف فيينـا،     السـابعة  املـؤمتر  دورة ُتعقـد  وعمالً بذلك املقرَّر، سـوف    -٢
  .  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦من 

    
  افتتاح املؤمتر  -اًثاني  

 M، يف قاعـة اجللسـات العامـة    ٢٠١٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٦فتتح املؤمتر يوم االثنني سُي  -٣
  .٤٥/٩. ويرجى من املندوبني التواجد يف مقاعدهم يف الساعة ٠٠/١٠، الساعة Mباملبىن 

  ويرجى من املشاركني إقفال هواتفهم احملمولة أو إسكاهتا طوال انعقاد اجللسات.  -٤
    

  املؤقَّت وتنظيم األعمال املقترح جدول األعمال  -ثالثاً  
ــدورة يف        -٥ ــرح للــ ــال املقتــ ــيم األعمــ ــروح وتنظــ ــت املشــ ــال املؤقَّــ ــدول األعمــ ــرد جــ يــ

املتاحـــة بلغـــات األمـــم املتحـــدة الرمسيـــة الســـت علـــى املوقـــع         ،CAC/COSP/2017/1 الوثيقـــة
 /www.unodc.org/unodc/enملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) (  الشبكي

corruption/COSP/session7.html.(  
التوصُّـل إىل  ونظراً لألمهية البالغة للمسائل اليت سينظر فيها املؤمتر يف هذه الدورة وضرورة   -٦

  قرارات هامة بشأهنا، من احملبذ جدا أن يكون متثيل احلكومات على أعلى مستوى سياسي ممكن.
وسينظِّم بعض الشركاء األساسيني لألمانة عدداً من األحداث اخلاصة أثناء انعقـاد املـؤمتر.     -٧

  مكتب. نشر معلومات توضيحية عن هذه األحداث اخلاصة على املوقع الشبكي للوسوف ُت
    

  مشاريع القرارات  -رابعاً  
ــة األمــم املتحــدة      ٥١وفقــا للمــادة   -٨ ــدول األطــراف يف اتفاقي ــداخلي ملــؤمتر ال مــن النظــام ال

ملكافحة الفساد، ُيرجى مـن الـدول الـيت تعتـزم تقـدمي مشـاريع قـرارات لُينظـر فيهـا يف دورة املـؤمتر           
  يتجاوز يوما واحدا قبل انعقاد الدورة.أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال  السابعة

وإرســاهلا بالربيــد اإللكتــروين إىل أمانــة   Wordوينبغــي تقــدمي مشــاريع القــرارات بصــيغة    -٩
) وأن يبيَّن فيها النطاق املتـوخَّى للقـرار واجلـدول الـزمين املقتـرح      uncac.cop@unodc.orgاملؤمتر (

لتنفيـذه، إىل جانـب املعلومـات األخـرى ذات      لتنفيذه، وأن تتضمن معلومات عن املـوارد املتاحـة  
  الصلة. وينبغي أن يكون مشروع القرار مصحوباً مبذكِّرة إحالة رمسية.

وال بدَّ أليِّ تنقيح ملشروع قرار ُوزِّع كوثيقة رمسية من أن يكون مستنداً إىل الصيغة الرمسيـة    - ١٠
القــرارات أن حيصــلوا علــى الوثيقــة  احملــرَّرة مــن الــنص. وهلــذا الغــرض، ُيرجــى مــن مقــدِّمي مشــاريع   
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. وجيـب أن تكـون التنقيحـات    M0119من األمانة، يف الغرفـة   Wordاإللكترونية الرمسية النهائية بصيغة 
  .Wordيف برنامج  "track changes"املدخلة على النص معلَّمة بوضوح باستخدام خاصية 

    
  االجتماعات الثنائية  -خامساً  

حلجز غـرف لعقـد اجتماعـات ثنائيـة بـني الـدول األعضـاء أثنـاء الـدورة، يرجـى إرسـال              -١١
. ويرجـى مالحظـة أنـه    conference@unvienna.orgطلب بالربيـد اإللكتـروين إىل العنـوان التـايل:     

  الطلبات على أساس األولوية باألسبقية. دراسةسيجري 
لــدولُ األعضــاُء بضــرورة حتديــد وخبصــوص تقــدمي طلــب حلجــز غرفــة اجتمــاع، ُتــذَكَّر ا   -١٢

    تاريخ االجتماع وتوقيته ومدته املقترحة وعدد املسؤولني الذين سيحضرونه.
    

  املشاركة والتكاليف  -سادساً  
جيوز للجهات التالية حضـور وقـائع املـؤمتر أو املشـاركة      )١(،وفقاً للنظام الداخلي للمؤمتر  -١٣

  فيه بصفة مراقب:
  االتفاقية؛الدول األطراف يف   (أ) 
  الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقَّعت على االتفاقية؛  (ب) 
الــــدول ومنظمــــات التكامــــل االقتصــــادي اإلقليميــــة األخــــرى غــــري املوقِّعــــة     (ج) 

  االتفاقية؛  على
اهليئات واملنظمات اليت تلقَّت دعوةً دائمةً مــن اجلمعيـة العامــة للمشـاركة      يممثِّل  (د) 

  بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ُتعقد حتت رعايتها؛  
  هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّصة وصناديقها؛   يممثِّل  (ه) 
  االقتصادي واالجتماعي؛  اللجان الفنية التابعة للمجلس  يممثِّل  (و) 
  املنظمات احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة؛ يممثِّل  (ز) 
املنظمات غري احلكوميـة ذات الصـلة الـيت تتمتـع مبركـز استشـاري لـدى اجمللـس           (ح) 

  االقتصادي واالجتماعي؛
  املنظمات غري احلكومية األخرى ذات الصلة.  )ط(  

ــة   وســوف تتحمَّــل احلكومــات واملنظمــات     -١٤ ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي احلكومي
  املشاركة تكاليف مشاركة مندوبيها.  

───────────────── 
 ميكن االطالع على النص الكامل للنظام الداخلي على املوقع الشبكي التايل:  )١(  

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/rules-of-procedure. 
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  وثائق التفويض  -سابعاً  
"تقــدمي وثــائق التفــويض"، علــى أن ُتقــدَّم  مــن النظــام الــداخلي، املعنونــة ١٨تــنصُّ املــادة   -١٥

وثائق تفـويض ممثِّلـي كـل دولـة طـرف وأمسـاء األشـخاص الـذين يتشـكَّل منـهم وفـدها إىل أمانـة             
  ساعة على األقل من افتتاح الدورة، إن أمكن ذلك.   ٢٤املؤمتر قبل 

ولـة الطـرف   على أن يتوىل إصدار وثائق التفويض رئـيس الد  أيضاًوينصُّ النظام الداخلي   -١٦
أو رئيس حكومتها أو وزير خارجيتها أو ممثلـها الـدائم لـدى األمـم املتحـدة وفقـا ملـا تـنص عليـه          
ــائق        ــوىل إصــدار وث ــة، فتت ــا بالنســبة ملنظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمي ــة؛ أم ــها الوطني قوانين

  التفويض اجلهة املختصة هبذا الشأن يف كل منظمة منها.
كتروين صور مسبَّقة ممسوحة إلكترونيا من وثـائق التفـويض إىل أمانـة    وُترسل بالربيد اإلل  -١٧

  ).uncac.cop@unodc.orgاملؤمتر (
أمَّــا الوثــائق األصــلية لتفــويض ممثِّلــي كــل دولــة طــرف وأمســاء األشــخاص الــذين يتكــوَّن   -١٨

 M، بـاملبىن  M0118كتـب أمانـة املـؤمتر، الكـائن يف الغرفـة      منهم وفد الدولـة الطـرف فتسـلَّم إىل م   
  .  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦من يوم االثنني،  ٠٠/١٠اعتباراً من الساعة 

    
    التسجيل وقائمة املشاركني -اًمنثا  

يرجى إرسال مـذكِّرة شـفوية أو رسـالة تتضـمَّن أمسـاء املنـدوبني (التكـوين الرمسـي لكـلِّ            -١٩
  إلكترونيا أو بالربيد، إىل أمانة املؤمتر يف أقرب وقت ممكن.وفد)، 

  
 Secretariat of the Conference of the States Parties to the United العنوان الربيدي:

Nations Convention against Corruption  
  United Nations Office on Drugs and Crime  

P.O . Box 500  
1400 Vienna  

Austria 
uncac.cop@unodc.org الربيد اإللكتروين:

ويرجى مـن احلكومـات أن حتـرص، عنـد تقـدمي القـوائم الرمسيـة لوفودهـا، علـى تضـمني             -٢٠
املعلومات املقدَّمـة عـن أعضـاء وفـدها عنـوان الربيـد اإللكتـروين اخلـاص بكـل منـهم حـىت يتسـىن             

تسجيله حلضور املؤمتر. وسيتضمَّن هذ الـرد التلقـائي   موافاته بردٍّ تلقائي بالربيد اإللكتروين يؤكِّد 
وصلة إلكترونية تتـيح لكـل عضـو مـن أعضـاء الوفـد حتميـل صـورته الفوتوغرافيـة. ويرجـى            أيضاً

مالحظة أنه يف حال عدم تلبية هذين املطلـبني (تـوفري عنـوان إلكتـروين وحتميـل الصـورة) سـوف        
ليمها للممـثلني يف املكـان املخصـص للتسـجيل.     املـؤمتر مسـبقا وجتهيزهـا لتسـ     تصاريحيتعذر طبع 

  مالحظة ما يلي: أيضاًويرجى 
  أنَّ على كل مشارك يف دورة املؤمتر أن يتسلم شخصيا التصريح اخلاص به؛    (أ)  
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ممثل عن البعثة الدائمة تسلُّم التصاريح اخلاصـة جبميـع أعضـاء وفـدها؛     أن بوسع   (ب)  
  ولكن يشترط يف من سيتسلمها ما يلي:  

أن يكــون يف حوزتــه إذن صــحيح موقَّــع مــن املمثِّــل الــدائم أو القــائم باألعمــال    ‘١‘  
  ؛  التصاريحبتسلم 

ــاملؤمتر إىل صــاحبه مــن    تصــريحأن يكــون مســؤوال عــن توصــيل كــل     ‘٢‘   خــاص ب
  أعضاء الوفد.

أمــا يف حــال عــدم إمتــام إجــراءات التســجيل املســبق، فيجــب علــى املمثِّــل غــري املســجل      -٢١
اخلـاص بـه لـدى وصـوله      التصـريح مسبقا أن يتبع اإلجراءات املعتادة اللتقـاط الصـور واستصـدار    

  إىل مركز فيينا الدويل.  
الـدعوات أو  ويف إطار الترتيبات األمنية املشددة، يتعني على مجيـع املشـاركني أن يـربزوا      -٢٢

اخلطابات الرمسية اليت تبني صفتهم كمندوبني، إضافة إىل جـوازات سـفرهم أو غريهـا مـن وثـائق      
اهلوية الرمسية اليت حتمل صورا فوتوغرافية، عند املدخل قبـل املضـي إىل مكـان التسـجيل املوجـود      

وجيــب محــل  املــؤمتر اخلاصــة هبــذه الــدورة. تصــاريحللتســجيل واحلصــول علــى  ١يف البوَّابــة رقــم 
حبيــث تكــون ظــاهرة للعيــان يف مجيــع األوقــات داخــل مركــز فيينــا الــدويل. وســوف     التصــاريح 

  ُيفحص مجيع األشخاص وحقائبهم إلكترونيا عند مدخل املركز.
يف  ١) عنـد البوَّابـة رقـم    Pass Officeالـدخول (  تصـاريح وسيجري التسجيل يف مكتـب    -٢٣

إىل السـاعة   ٠٠/٨مـن السـاعة    ٢٠١٧شـرين الثـاين/نوفمرب   ت ٦مركز فيينـا الـدويل، يـوم االثـنني     
ع حضـورهم، ُيشـجَّع املنـدوبون الـذين يصـلون قبـل       . ونظراً لكثرة عدد املشاركني املتوق٣٠/١٠َّ

افتتاح الدورة على التسـجيل يف أقـرب وقـت ممكـن. ويـتعني علـيهم إمتـام إجـراءات التسـجيل يف          
علــى أبعــد  ٢٠١٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦ ثــننييف صــباح يــوم اال ٤٥/٩موعــد أقصــاه الســاعة 

الـدخول مفتـوح    تصـاريح تقدير، حىت يكونوا جاهزين يف املوعد احملدد الفتتاح الدورة. ومكتب 
  ، من االثنني إىل اجلمعة.٠٠/١٦إىل الساعة  ٠٠/٨من الساعة 

املْتَجـــر (الكوميســـاري)، بعـــد االنتـــهاء مـــن عمليـــة   تصـــاريح دخـــولوســـوف ُتصـــدر   -٢٤
  سجيل، لرؤساء وفود الدول األعضاء.  الت
املؤمتر املطبوعـة مسـبقا لفائـدة منـدوبيها      تصاريحويرجى من البعثات الدائمة أن ُتحصِّل   -٢٥

 ،١) عنـد البوَّابـة رقـم    Pass Officeالـدخول (  تصـاريح الذين سجَّلوا أنفسهم مسـبقاً مـن مكتـب    
تشــرين الثــاين/نوفمرب، بــني الســاعة     ٣ويــوم اجلمعــة،   تشــرين الثــاين/نوفمرب،  ٢يــوم اخلمــيس  

. ويــتعني علــى مــوظفي البعثــات الدائمــة الــذين يرغبــون يف تســلم        ٠٠/١٦والســاعة  ٠٠/١٤
املؤمتر لفائدة مندوبيها أن يكونوا حائزين على إذن صحيح، موقَّـع مـن املمثـل الـدائم أو     تصاريح 

 .التصاريحالقائم باألعمال بتسلم 
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  وتوكولية وتسجيل رؤساء الدول أو احلكومات والوزراءاملسائل الرب
من احملبَّذ جـدا أن تقـدِّم الوفـود أمسـاء الـوزراء وسـائر املنـدوبني املسـاوين هلـم أو األرفـع             -٢٦

)، مع إرسـال نسـخة إىل   uncac.cop@unodc.orgمنهم إىل أمانة املؤمتر مسبقا بالربيد اإللكتروين (
املـــؤمتر تصـــاريح )، لإلســـراع بإعـــداد protocol@unvienna.org( املســـائل الربوتوكوليـــةمكتـــب 

  اخلاصة هبم وختفيف املشاق عليهم.
وسائر املندوبني املساوين هلـم أو األرفـع منـهم     املؤمتر اخلاصة بالوزراء تصاريحوستكون   -٢٧

. وجيـوز ملمثـل   ١جاهزة ليتسلمها الشخص املأذون لـه بـذلك مـن مكتـب التسـجيل عنـد البوابـة        
موقَّـع   ؛ على أن يكون حبـوزة مـن سيتسـلمها إذن صـحيح    تلك التصاريحالبعثة الدائمة تسلم  عن

. وينبغــي إرســال مجيــع األســئلة املتعلقــة  التصــاريحمــن املمثِّــل الــدائم أو القــائم باألعمــال بتســلم  
املـــؤمتر اخلاصـــة بـــالوزراء واملنـــدوبني املســـاوين هلـــم أو األرفـــع منـــهم بالربيـــد  تصـــاريح بتســـلم 

ــارد كوتكاســنري (    اإل ــن الســيد برن ــروين إىل كــل م )، bernhard.kothgassner@unvienna.orgلكت
 مكتــــــب تصــــــاريح الــــــدخول دائــــــرة األمــــــم املتحــــــدة لشــــــؤون األمــــــن والســــــالمة وإىل 

PassOffice@unvienna.org.  
وال تتــاح تصــاريح دخــول املركبــات إال للــوزراء. وجيــب تقــدمي طلبــات احلصــول علــى هــذه    - ٢٨

)، VICSecurityCoordinator@unvienna.orgالتصاريح بالربيـد اإللكتـروين إىل دائـرة األمـن والسـالمة (     
  ).protocol@unvienna.orgنسخة إىل مكتب املسائل الربوتوكولية (مع إرسال 

ويتعني على أي بعثة دائمة حتتاج إىل تصريح دخول من أجل سائقها أن تقدم طلبـها إىل كـل     - ٢٩
) ومكتـب  VICSecurityCoordinator@unvienna.orgمن منسق شـؤون األمـن يف مركـز فيينـا الـدويل (     

  ).PassOffice@unvienna.orgالتصاريح األمنية يف مركز فيينا الدويل (
  بات األمنية واملسائل ذات الصلة إىل:وينبغي توجيه الطلبات احملددة بشأن الترتي  -٣٠

Chief of the United Nations Security and Safety Service  
United Nations Office at Vienna  

P.O. Box 500  
1400 Vienna, Austria  

Room F0E08  
  VICSecurityChiefOffice@unvienna.org  الربيد اإللكتروين:

      +٤٣) ٠( ١ ٢٦٠٦٠ ٥٨٣٤رقم الفاكس: ؛ +٤٣) ٠( ١ ٢٦٠٦٠ ٣٩٠١اهلاتف: 
  تسجيل مرافقي املندوبني واملشاركني

ــدوبني وغريهــم مــن املشــاركني إىل        -٣١ ــرافقني للمن ــع األشــخاص امل ينبغــي تقــدمي أمســاء مجي
خاصــة، تتــيح هلــم  تصــاريحاألشــخاص  األمانــة يف أقــرب وقــت ممكــن. وســوف تصــدر ألولئــك 

  دخول مركز فيينا الدويل.
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  اللغات والوثائق  -تاسعاً  
اللغات الرمسية للمـؤمتر هـي لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت: اإلسـبانية واإلنكليزيـة            -٣٢

والروسية والصينية والعربية والفرنسية. وسوف تترَجُم فوريا إىل اللغات الرمسية اخلمس األخـرى  
ثـائق  الكلماُت اليت ُتلقـى بـأيٍّ مـن لغـات املـؤمتر الرمسيـة أثنـاء اجللسـات العامـة. وسـوف ُتتـاح و           

  املؤمتر الرمسية جبميع اللغات الرمسية الست.  
وقد أعدَّت األمانة عددا من الوثائق لتسهيل النظر يف بعـض املسـائل املدرجـة يف جـدول       -٣٣

  زيل تلك الوثائق من املوقع الشبكي للمكتب.ـاألعمال املؤقت هلذه الدورة. وميكن تن
ض النفقات واحلدِّ من اآلثـار البيئيـة الضـارة    وملساعدة األمانة يف مساعيها الرامية إىل خف  -٣٤

اليت قد تنشـأ عـن انعقـاد الـدورة، سـوف تتـاح الوثـائق يف مكـان انعقـاد املـؤمتر بأعـداد حمـدودة.             
وسوف حيصل كل وفد على جمموعة كاملة واحدة من الوثائق باللغة (أو اللغـات) الـيت خيتارهـا.    

قـع الشـبكي للمكتـب، وكـذلك مـن خـدمات       وميكن للوفود احلصول على هـذه الوثـائق مـن املو   
االتصال احلاسويب املباشر مبركز فيينا الدويل. ولذلك، يرجـى مـن الوفـود أن حتضـر معهـا النسـخ       

  اليت قد حتتاجها يف الدورة من الوثائق املنشورة مسبقا.  
يف  Mاملـبىن   األول مـن  وسوف يكون موقع املكتـب الرئيسـي لتوزيـع الوثـائق يف الطـابق       -٣٥
. وسـوف خيصـص لكـل وفـد صـندوق يف      Bز فيينا الدويل، جبوار مدخل قاعة االجتماعـات  مرك

  مكتب توزيع الوثائق توضع فيه الوثائق الصادرة أثناء الدورة.  
ولكي حتدَّد االحتياجات املضـبوطة مـن الوثـائق الصـادرة أثنـاء الـدورة، ُيرجـى مـن كـل            -٣٦

ق باحتياجاتــه، مبيِّنــاً عــدد النســخ مــن كــل وثيقــة  وفــد أن يبلِّــغ العــاملني يف مكتــب توزيــع الوثــائ
حيتاجها واللغة أو اللغات اليت يود تسلُّم الوثائق هبا أثنـاء الـدورة. وينبغـي أن يكـون عـدد النسـخ       

  املطلوبة كافيا لتغطية كل االحتياجات، ألنه سيتعذر طلب نسخ إضافية.
    
  اخلدمات احلاسوبية املباشرة يف مركز فيينا الدويل    

لخدمات احلاسوبية املباشـرة يف مركـز فيينـا الـدويل للمشـاركني      الربنامج التطبيقي لتيح ي  -٣٧
االطِّالع بسهولة على الوثائق، مبـا فيهـا جـدول األعمـال وبرنـامج العمـل وبرنـامج االجتماعـات         
ا واجلدول الزمين لألحداث اخلاصة واملعلومات املتعلقة بـاملرافق واخلـدمات املتاحـة يف مركـز فيينـ     

مثـل   احملمولـة مـن خـالل أجهـزة املشـاركني     االجتماعات يتاح الربنامج التطبيقي الدويل. وخالل 
. http://myconference.unov.orgاهلواتـــف الذكيـــة واحلواســـيب اللوحيـــة علـــى العنـــوان التـــايل:   

املباشـرة يف مركـز فيينـا الـدويل إىل تيسـري توزيـع        لخدمات احلاسوبيةالربنامج التطبيقي لهدف يو
الوثائق واملعلومات املتعلقة باجللسات على نطاق أوسع أثنـاء املـؤمتر، مـع املسـاعدة علـى تقلـيص       

  الورق.  استخدام
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  تقدمي الورقات  - عاشراً  
الــيت تعــدها  ســوف تــوزَّع أثنــاء الــدورة نســخ مــن البيانــات الوطنيــة والورقــات املوقفيــة    -٣٨

الدول املشاركة باللغات والكميات اليت توفرهـا هبـا احلكومـات. ويتضـمن اجلـدول الـوارد أدنـاه        
  احلد األدىن لعدد النسخ املقترح اليت ينبغي تقدميها:  

 اللغات املستخدمة
  احلد األدىن لعدد النسخ

  اإلسبانية  الروسية  الفرنسية اإلنكليزية الصينية العربية
  –  –  –  ٤٢٥ – ١٧٥ بالعربية واإلنكليزية فقط
  –  –  –  ٤٢٥ ١٠ – بالصينية واإلنكليزية فقط

  –  –  –  ٦٠٠ – – باإلنكليزية فقط
  –  –  ١٧٥  ٤٢٥ – – باإلنكليزية والفرنسية فقط

باإلنكليزية والفرنسية 
 واإلسبانية فقط

–  –  ١٠٠  –  ١٢٥  ٣٧٥  

  –  ١٠٠  –  ٤٢٥ – – باإلنكليزية والروسية فقط
      ١٧٥  –  –  ٤٢٥ – – باإلنكليزية واإلسبانية فقط

علـى   ٣٠٠وإذا تعذر توفري العدد املقترح من النسخ، فال ينبغي أن يقل عدد النسخ عـن    -٣٩
اإلطالق من أجل تزويد كل وفـد بنسـخة واحـدة وتـوفري عـدد حمـدود مـن النسـخ لألمانـة لكـي           
تستخدمه يف عملها. ومن احملبذ بشدة أن حيرص كـل وفـد علـى أن حيضـر معـه عـددا كافيـا مـن         

يف مركـز فيينـا الـدويل يف     Mالوثائق املوجود يف الطابق األول مـن املـبىن   النسخ إىل مكتب توزيع 
  تشرين الثاين/نوفمرب، قبل افتتاح الدورة. ٦وقت مبكر من يوم االثنني 

للوكـــاالت املتخصصـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري   أيضـــاًوميكـــن   -٤٠
معينـة تتعلـق باملواضـيع قيـد النظـر (انظـر        احلكومية أن تعدَّ ورقات معلومات أساسية عن مسـائل 

  أعاله خبصوص الكميات املوصى هبا). ٣٩و ٣٨الفقرتني 
) يف أقــرب وقــت uncac.cop@unodc.orgوينبغــي أن ترســل إىل األمانــة، بالربيــد اإللكتــروين (  - ٤١

  الصلة.  ممكن، نسخ إعالمية من مجيع الكلمات الوطنية والورقات املوقفية، وكذلك سائر الوثائق ذات
    
  متثيل وسائط اإلعالم  - حادي عشر

على ممثِّلي وسـائط اإلعـالم الـراغبني يف تغطيـة هـذا احلـدث أن يقـدِّموا طلبـاً العتمـادهم قبـل             - ٤٢
  ريق االتصال مبكتب االعتماد يف دائرة األمم املتحدة لإلعالم بفيينا: الدورة أو خالهلا، وذلك عن ط

 Ms. Veronika Crowe-Mayerhofer  
United Nations Information Service 

  +٤٣) ٠( ١ ٢٦٠٦٠ ٣٣٤٢اهلاتف: 
  +٤٣) ٠( ٦٩٩ ١٤٥٩ ٣٣٤٢ اهلاتف احملمول:

       press@unvienna.orgالربيد اإللكتروين: 
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) مزيـد  www.unis.unvienna.orgاملوقع الشبكي لدائرة األمـم املتحـدة لإلعـالم (   ويرد يف   -٤٣
  من املعلومات عن اعتماد ممثِّلي وسائط اإلعالم.

    
  معلومات عامة   - ثاين عشر

  التأشريات
يلـزم لــدخول النمسـا تأشــرية دخــول سـارية وجــواز ســفر سـارٍ. وينصــح املشــاركون يف       -٤٤

  تأشريات قبل موعد الدورة بفترة كافية.املؤمتر بطلب احلصول على ال
ويتعني علـى املشـاركني الـذين حيتـاجون إىل تأشـرية أن يتصـلوا باهليئـات الدبلوماسـية أو           -٤٥

القنصلية النمساوية املختصة ويطلبوا تأشرية إقامة قصرية األمـد خاصـة مبنطقـة اتفـاق شـنغن (مـن       
ثالثـة أسـابيع علـى األقـل. ويف البلـدان الـيت       ")، قبل تاريخ وصـوهلم املزمـع إىل النمسـا ب   Cالنوع "

يوجد فيها متثيل دبلوماسي أو قنصلي للنمسا، ميكن تقدمي طلبـات احلصـول علـى التأشـرية إىل      ال
ــة طــرف يف اتفــاق شــنغن تقــوم مقــام النمســا يف البلــد املعــين. ويرجــى       ــة القنصــلية أليِّ دول اهليئ

  دكم للحصول على مزيد من املعلومات.االتصال بالسفارة أو القنصلية النمساوية يف بل
  

  اإلقامة
يتوىل كل مشارك مسؤولية اختاذ ترتيبات إقامته، وميكنه االتصال، عنـد الضـرورة، ببعثـة      -٤٦

بلده الدائمة يف فيينا لطلب املساعدة. وتوجد على املوقع الشـبكي للمكتـب قائمـة بالفنـادق الـيت      
  تقدم أسعارا خاصة للمشاركني يف املؤمتر.

ورمبا يود املشاركون الذين يصـلون إىل مطـار فيينـا الـدويل دون أن يكونـوا قـد حجـزوا          -٤٧
 Vienna tourist service( غرفة يف أحد الفنادق أن يتصلوا مبكتب االستعالمات السياحية يف فيينا

desk(          ـا مـناملوجود قرب مكتـب اإلرشـادات يف منطقـة الوصـول. وهـذا املكتـب مفتـوح يومي ،
  .٠٠/٢٢إىل الساعة  ٠٠/٧ة الساع

  
  النقل
  يتوىل املشاركون مسؤولية اختاذ ترتيبات تنقلهم بني املطار ومركز فيينا الدويل.  -٤٨
  (حمطــة  Morzinplatzوتوجــد حــافالت عموميــة تعمــل بــني مطــار فيينــا الــدويل وســاحة     -٤٩

"Schwedenplatz اليت مير هبا خطَّا مترو األنفاق "U1 وU4 للرحلة الواحـدة،   اتويور ٨) بتكلفة
دقيقــة تقريبــاً. وتغــادر احلــافالت املطــار إىل ســاحة   ٢٠مبــا يف ذلــك األمتعــة. وتســتغرق الرحلــة  

Morzinplatz ــاعة ــة كـــل   ٥٠/٢و ٢٠/١و ٢٠/١٢ يف السـ ــادر حافلـ ــا بـــني   ٣٠مث تغـ ــة مـ دقيقـ
إىل املطــار يف الســاعة  Morzinplatz. وتغــادر احلــافالت ســاحة ٥٠/٢٣والســاعة  ٥٠/٤الســاعة 

  .٣٠/٢٣و ٠٠/٤دقيقة بني الساعة  ٣٠مث كل  ٠٠/٢و ٣٠/١٢
ــاًوهنــــاك   -٥٠ ــة     أيضــ ــام حمطــ ــا الــــدويل (أمــ ــز فيينــ ــة تعمــــل بــــني مركــ حــــافالت عموميــ

"Kaisermühlen/Vienna International Centre   ــاق ــرو األنفـ ــط متـ ــى خـ ــا  U1" علـ ــار فيينـ ) ومطـ
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عنـد شـراء   يـورو   ١٣، وعنـد شـراء بطاقـة باجتـاه واحـد      اتيـورو  ٨الدويل. وتبلغ أجرة ركوهبـا  
دقيقـة تقريبـاً. وتغـادر هـذه احلـافالت       ٣٠. وتسـتغرق الرحلـة   معـاً  ياباإلو ذهاببطاقة رحلة ال

، وتغـادر  ١٠/٢٠والسـاعة   ١٠/٧املطار إىل مركز فيينا الدويل كل ساعة، يف الفترة بني الساعة 
  .  ١٠/١٩والساعة  ١٠/٦ الفترة بني الساعة مركز فيينا الدويل إىل املطار كل ساعة، يف

)، ينقل الركـاب  City Airport Train - CATومثة قطار يعمل بني املدينة واملطار، ُيسمَّى (  -٥١
علـى خطـي متـرو األنفـاق      "Wien Mitte/Landstrasseيف فيينا (الكائنـة يف حمطـة "   CATبني حمطة 

U3 وU4 عنـد شـراء بطاقـة باجتـاه واحـد     يـورو   ١٢كـوب  ) ومطار فيينا الدويل. وتبلغ أجـرة الر، 
دقيقـة. وتغـادر    ١٦، وتسـتغرق الرحلـة   معـاًً  يـاب اإلو ذهابعند شراء بطاقة رحلة اليورو  ١٩و

" كـل ثالثـني دقيقـة، يف الفتـرة بـني السـاعة       Wien Mitte/Landstrasseالقطارات املطار إىل حمطة "
ــاعة  ٠٩/٦ ــة  ٣٩/٢٣والسـ ــادر حمطـ ــل ثالثـــني   "Wien Mitte/Landstrasse"، وتغـ ــار كـ إىل املطـ

  .٠٦/٢٣والساعة  ٣٦/٥دقيقة، يف الفترة بني الساعة 
    
  املرافق املوجودة يف مركز فيينا الدويل  - ثالث عشر

  سوف ُتتاح للمشاركني يف املؤمتر املرافق املذكورة أدناه املوجودة يف مركز فيينا الدويل.   -٥٢
  

  وصالت اإلنترنت الالسلكية
. ويوجـد يف الطـابق األرضـي مـن     Mمثة وصل السـلكي باإلنترنـت يف مجيـع أحنـاء املـبىن        -٥٣

ــان لإلنترنــت")، وضــعت فيهمــا حواســيب       Mاملــبىن  ــدوبني ("ركن ــان خمصَّصــان لعمــل املن مكان
  مكتبية مزوَّدة بربجميات اعتيادية ووصالت باإلنترنت.

  
  مكتب الربيد

. وتشـمل  Cيد الكائن يف الطابق األول مـن املـبىن   اخلدمات الربيدية متاحةٌ يف مكتب الرب  -٥٤
  إرسال الفاكسات. أيضاًخدمات هذا املكتب 

  
  اإلسعافات األولية

هناك خدمة عناية صحية متاحـة يف العيـادة الـيت تتـولَّى تشـغيلها دائـرة اخلـدمات الطبيـة،           -٥٥
ــبىن      ــن امل ــابع م ــابق الس ــة يف الط للحــاالت  ٢٢٢٢٢، أو التوصــيلة ٢٢٢٢٣(التوصــيلة  Fالكائن

، باسـتثناء أيـام اخلمـيس،    ٠٠/١٧ إىل السـاعة  ٣٠/٨الطارئة). وتفتح العيادة أبواهبـا مـن السـاعة    
وللحصــول علــى مســاعدة عاجلــة  .٠٠/١٥إىل الســاعة  ٣٠/٨حيــث تفــتح أبواهبــا مــن الســاعة 

، F0E18خــارج هــذه األوقــات، يرجــى االتصــال مبــوظفي األمــن والســالمة املنــاوبني (الغرفــة          
  ).٣٩٠٣وصيلة الت
) صـيدلية، تفـتح أبواهبـا مـن السـاعة      F0709(الغرفة  Fوتوجد يف الطابق السابع من املبىن   -٥٦
  من االثنني إىل اجلمعة. ٠٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/١٠
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  املصرف
) الكـائن يف الطـابق   Bank Austriaمصرفية متاحة يف فـرع "بنـك أوسـتريا" (    اتمثة خدم  -٥٧

أيام االثنني والثالثـاء   ٠٠/١٥إىل الساعة  ٠٠/٩. وهو يفتح أبوابه من الساعة Cاألول من املبىن 
  ، أيام اخلميس.٣٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/٩واألربعاء واجلمعة، ومن الساعة 

  
  خدمات الطعام

ــبىن      -٥٨ ــا مــن الســاعة     Fتوجــد يف الطــابق األرضــي مــن امل ــتح أبواهب ــا تف إىل  ٣٠/٧كافيتري
. ويفتح املقهى املوجـود يف الكافترييـا   ٣٠/١٤إىل الساعة  ٣٠/١١ومن الساعة  ٠٠/١٠الساعة 

. ومثــة مكانــان آخــران لتنــاول القهوة/الســتراحة  ٣٠/١٥إىل الســاعة  ٠٠/٨أبوابــه مــن الســاعة  
ــبىن     ــان يف الطــابق األرضــي مــن امل ــدوبني يقع ــبىن   M )M0E47املن  C) ويف الطــابق الســابع مــن امل

)C0702٣٠/١٦إىل الساعة  ٠٠/٩عة )، ويفتحان أبواهبما من السا  .  
وميكــن الترتيــب إلعــداد موائــد غــداء وحفــالت اســتقبال خاصــة يف مركــز فيينــا الــدويل    -٥٩

+، أو  ٤٣) ٠( ١ ٢٦٠٦٠ ٤٨٧٥باالتصــال مبكتــب خــدمات الطعـــام (علــى رقــم اهلـــاتف:      
  ).cateringVIC@eurest.at الربيد اإللكتروين:

  
  خدمات السفر

ميكن للمشـاركني الـذين حيتـاجون إىل مسـاعدة بشـأن السـفر أو اسـتئجار السـيارات أو           -٦٠
ــب شــركة "أمريكــان إكســربس"         ــرحالت أن يتصــلوا مبكت ــيم ال ــع الســياحية أو تنظ ــارة املواق زي

)American Express الغرفة) (C0E01       ة مـن  )، الذي يفـتح أبوابـه مـن يـوم االثـنني إىل يـوم اجلمعـ
  .٠٠/١٧إىل الساعة  ٣٠/٨الساعة 

  
  مكتب خدمات فيينا

) معلومــات building-Cر مكتــب خــدمات فيينــا الواقــع يف هبــو مركــز فيينــا الــدويل ( فِّيــو  -٦١
عن الشؤون الثقافية والتسوق والعشاء وما يتصل هبـا مـن مسـائل سـياحية. ويـوفر املكتـب        جمانية
كتيبات جمانية مثل خرائط املدينة. وهو مفتوح من يوم االثنني إىل يوم اخلميس مـن السـاعة    أيضاً
  وميكن االتصال هبذا املكتب على العنوان التايل: .٣٠/١٣إىل الساعة  ٣٠/٨

  
Ms. Angelika Wölfer  

Vienna Service Office 
Vienna International Centre  
Wagramerstrasse 5, C0E14  

1400 Vienna  
  +  ٤٣) ٠( ١ ٢٦٠٢٦ ٤٢٣٤اهلاتف: 

  viennaserviceoffice@unvienna.orgالربيد اإللكتروين: 
 


