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  الدورة الثامنة
 ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١- ١٧فيينا 

   
 معلومات إىل املشاركني       

  موعد االنعقاد ومكانه - الًأو 
 
سوف ُتعقَد الدورةُ الثامنـة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة           -١

وســُتفتتح . Wagramerstrasse 5, 1220 Vienna ،املنظَّمــة عــرب الوطنيــة يف مركــز فيينــا الــدويل 
يف قاعـة اجللسـات    ٠٠/١٠الساعة يف ، ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٧الدورة يوم االثنني، 

  .M املبىنب M العامة
 يف الوثيقـة  اويرد جدول األعمال املؤقَّـت املشـروح للـدورة والتنظـيم املقتـرح ألعماهلـ        -٢

CTOC/COP/2016/1 ،ملكتـب   الشـبكي مسية الست على املوقـع  املتاحة بلغات األمم املتحدة الر
 .األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب)

    
    املشاورات غري الرمسية السابقة للدورة    

ــرَّره     -٣ ــؤمتر يف مق ــرَّر امل ــدون ترمجــة       ٦/٣ق ــة، ب ــه مشــاوراٌت غــري رمسي أن تســبق دورت
ؤمتر، ممَّـا يتـيح للـدول عقـد مشـاورات      شفوية، ُتعقد يف يوم العمل الذي يسبق اليوم األول للم

املؤقَّـت لـدورة   غري رمسية بشأن مشاريع القـرارات، وبشـأن مجلـة أمـور منـها جـدول األعمـال        
  املؤمتر التالية.

 تشـرين األول/  ١٤الرمسية السابقة للدورة يوم اجلمعـة،   غري وسوف ُتعقد املشاورات  -٤
 ٠٠/١٠، مـن السـاعة   Cلرابـع مـن املـبىن    يف الطـابق ا  Dيف قاعـة االجتماعـات    ٢٠١٦أكتوبر 

  .٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥، ومن الساعة ٠٠/١٣إىل الساعة 
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  الكلمات    
 
يف إطـار البنـود املختلفـة مـن جـدول       املندوبني الذين يـودون إلقـاء كلمـات   يرجى من   -٥

 وينمسـبقاً إىل األمانـة، ويفضـل إرسـاهلا بالربيـد اإللكتـر      يقدموا نصـوص كلمـاهتم   األعمال أن 
(untoc.cop@unodc.org) .تقـدمي نسـخة مطبوعـة منـها إىل املوظـف       ،بدالً من ذلـك  هم،وميكن

  .M املسؤول عن خدمة املؤمترات يف قاعة اجللسات العامة
علـى وفـود الـدول واملنظمـات      نصـوص كلماهتـا  يرجى من الوفود الراغبـة يف توزيـع   و  -٦
  .نسخة منها هلذا الغرض ٢٠٠عن  د األمانة مبا ال يقلوِّورة أن تزيت حتضر الدال

  مشاريع القرارات    
، ُيرجى من الدول اليت تعتزم تقدمي مشاريع قرارات لُينظر فيهـا  ٦/٣وفقاً ملقرَّر املؤمتر   -٧

ــنني      ــوم االث ــدِّمها يف موعــد ال يتجــاوز ظهــر ي ــة أن تق ــؤمتر الثامن  رين األول/تشــ ٣يف دورة امل
  .من بداية الدورة ، أي قبل أسبوعني٢٠١٦أكتوبر 

لتقـدمي مشـاريع القـرارات    األقصـى  املوعد يكون  بأنأيضاً،  ٦/٣مقرَّر املؤمتر ويقضي   -٨
املنبثقة من جلسات األفرقة العاملة، اليت تنعقد بالتزامن مع جلسات اهليئـة العامـة للمـؤمتر، هـو     

  .٢٠١٦ول/أكتوبر تشرين األ ٢٠يس، ظُهر يوم اخلم
ــد اإللكتـــــــروين        -٩ ــرارات إىل األمانـــــــة بالربيـــــ ــدَّم مشـــــــاريع القـــــ ــي أن ُتقـــــ وينبغـــــ
)untoc.cop@unodc.orgبصيغة ( Word النطاق املتـوخَّى للقـرار واجلـدول الـزمين     ، وأن يبيَّن فيها

ألخرى ااملعلومات  ، إىل جانباملوارد املتاحة لتنفيذه، وأن تتضمن معلومات عن املقترح لتنفيذه
  .مبذكِّرة إحالة رمسية أن يكون مشروع القرار مصحوباً ينبغيو .ذات الصلة

وثيقة رمسية من أن يكـون مسـتنداً إىل الصـيغة    كوال بدَّ أليِّ تنقيح ملشروع قرار ُوزِّع   -١٠
وهلذا الغرض، ُيرجى من مقدِّمي مشاريع القـرارات أن حيصـلوا علـى     .الرمسية احملرَّرة من النص

وجيــب أن . M0122 مــن األمانــة، يف الغرفــة Word اإللكترونيــة الرمسيــة النهائيــة بصــيغة الوثيقــة
يف  track changes تكــون التنقيحــات املدخلــة علــى الــنص معلَّمــة بوضــوح باســتخدام خاصــية  

  .Wordج برنام
وميكن للـدول األعضـاء الراغبـة يف االنضـمام إىل مقـدِّمي مشـاريع القـرارات أن توقِّـع           -١١
  .M0122 لدى األمانة يف القاعةموجودة صحيفة املخصَّصة لذلك اليت ستكون يف ال
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    االجتماعات الثنائية    
اجتماعات ثنائية بني الـدول األعضـاء أثنـاء الـدورة، يرجـى إرسـال        لعقدحلجز غرف   -١٢

ويرجى مالحظـة أنـه    .conference@unvienna.org: الربيد اإللكتروين إىل العنوان التايلبطلب 
  .بالطلبات على أساس األولوية باألسبقيةاالعتناء يجري س
وخبصوص تقدمي طلب حلجز غرفـة اجتمـاع، ُتـذَكَّر الـدولُ األعضـاُء بضـرورة حتديـد          -١٣

  .املقترحة وعدد املسؤولني الذين سيحضرونه تهتاريخ االجتماع وتوقيته ومد
  

    األحداث اجلانبية    
واجملتمـُع املـدين، أثنـاء املـؤمتر، سلسـلةً مـن األحـداث         ُينظِّم املكتُب والدولُ األعضاُءس  -١٤

  .للمكتب الشبكيوسُتتاح املعلومات ذات الصلة هبذه األحداث على املوقع  .اجلانبية
    

    املشاركة والتكاليف  - ثانياً  
وفقاً للنظام الداخلي للمؤمتر، جيوز للجهات التالية حضـور وقـائع املـؤمتر أو املشـاركة       -١٥
  ب:اقه بصفة مرفي

  الدول األطراف يف االتفاقية؛  (أ)  
  يمية اليت وقَّعت على االتفاقية؛الدول أو منظمات التكامل االقتصادي اإلقل  (ب)  
الدول أو منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميـة األخـرى الـيت مل توقِّـع علـى        (ج)  

  االتفاقية، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك؛
مـــات الـــيت تلقَّـــت دعـــوة دائمـــة مـــن اجلمعيـــة العامـــة   لـــي اهليئـــات واملنظثِّمم  (د)  

للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدوليـة الـيت ُتعقـد حتـت رعايتـها،      
وممثِّلي هيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصِّصـة وصـناديقها، وكـذلك ممثِّلـي اللجـان الفنيـة         

  التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى ذات الصــلة، مــا مل يقــرِّر املــؤمتر   يممثِّلــ  )ه(  

  خالف ذلك؛
املنظمات غري احلكومية ذات الصلة اليت تتمتَّع مبركز استشـاري لـدى اجمللـس      (و)  

  االقتصادي واالجتماعي، ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك؛
  .ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك املنظمات غري احلكومية ذات الصلة،سائر   (ز)  
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: متر علــــــى املوقــــــع التــــــايلميكــــــن االطــــــالع علــــــى النظــــــام الــــــداخلي للمــــــؤ و  -١٦
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP.html.  

 املشـارِكة كومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة   ل احلكومات واملنظمات احلحمَّتتو  -١٧
  .تكاليف مشاركة مندوبيهامسؤولية 

    
    التسجيل  - ثالثاً  

(اسـم املنـدوب ولقبـه أو وظيفتـه، ومكــان     الشخصــية ينبغـي إرسـال بيانـات املنـدوبني       -١٨
ــاء        ــوم األربعـ ــاه يـ ــد أقصـ ــؤمتر يف موعـ ــة املـ ــروين) إىل أمانـ ــده اإللكتـ ــوان بريـ ــه وعنـ  ١٢عملـ

  :وفيما يلي بيانات االتصال باألمانة .٢٠١٦أكتوبر ل/األو  شرينت
  

Secretariat of the Conference of the Parties to the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime 
United Nations Office on Drugs and Crime 
PO Box 500 
1400 Vienna 
Austria 

  5762 26060 (1-43+) :تفرقم اهلا
  73957 26060 (1-43+) :رقم الفاكس

  untoc.cop@unodc.org :الربيد اإللكتروين
  

وينبغي للحكومات اليت تودُّ تسجيل ممثِّليها مسبقاً أن حترص على أن تتضمَّن املعلومات   -١٩
تــوفري  إنَّ إذ .املتعلقــة بتكــوين وفــدها عنــوان الربيــد اإللكتــروين الشخصــي لكــل عضــو يف الوفــد

عناوين الربيد اإللكتروين الشخصية يكفل تلقِّي كل منـهم ردا تلقائيـا بالربيـد اإللكتـروين يؤكِّـد      
وسـوف يتضـمَّن ذلـك الـردُّ أيضـاً       .تسجيله وأيَّ معلومات إضافية قد حتتاج األمانـة إىل إرسـاهلا  

علـى  ، ممـا يسـاعد   لفوتوغرافيـة صـورته ا يـه  لعكل ممثِّل أن حيمِّل ل ميكنوصلةً إىل موقع إلكتروين 
  .الدخول يف يوم التسجيل شاراتاختصار الوقت الذي يستغرقه إصدار 

ون إجـراءات التسـجيل املسـبق، فسـوف يلـزم أخـذ صـور        مُّـ أمَّا املنـدوبون الـذين ال يت    -٢٠
  يف مركز فيينا الدويل. ١ابة رقم فوتوغرافية هلم عند وصوهلم إىل البوَّ

ت األمنية، يتعيَّن على مجيع املشاركني أن ُيربزوا، عنـد املـدخل وقبـل    ويف إطار الترتيبا  -٢١
الـدخول اخلاصـة بالـدورة، الـدعوات أو      شـارات االنتقال إىل مكان التسـجيل واحلصـول علـى    

املراسالت الرمسية اليت تثبت كوهنم مندوبني، إىل جانب جوازات سفرهم أو غريها من وثـائق  
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 الشـارات بشـكل ظـاهر للعيـان    وجيـب أن ُتحمـل هـذه     .غرافيةاهلوية اليت حتمل صورهم الفوتو
وســوف ُيفحــص مجيــع األشــخاص وحقائبــهم   .يف مجيــع األوقــات داخــل مركــز فيينــا الــدويل 

  .إلكترونيا عند مدخل املركز
. وسـيكون مكتـب   ٢٠١٦تشرين األول/أكتـوبر   ١٣وسوف يبدأ التسجيل يوم اخلميس   - ٢٢

ــاً ــجيل مفتوحــ ــاعة  التســ ــن الســ ــاعة  ٠٠/١٤مــ ــيس،  ٠٠/١٦إىل الســ ــوم اخلمــ ــرين  ١٣يــ تشــ
تشـرين األول/أكتـوبر؛    ١٤يـوم اجلمعـة،    ٠٠/١٢السـاعة  إىل  ٠٠/٨األول/أكتوبر؛ ومن السـاعة  

تشرين األول/أكتوبر؛ ومن السـاعة   ١٦من يوم األحد،  ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٤ومن الساعة 
لضخامة عدد املشـاركني   وبر. ونظراًتشرين األول/أكت ١٧يوم االثنني، ٠٠/١٢الساعة إىل  ٠٠/٨

املتوقع حضورهم، يرجى مـن املنـدوبني الـذين يصـلون قبـل افتتـاح الـدورة أن يبـادروا إىل تسـجيل          
  .وقت ممكنيف أبكر  أنفسهم
املْتَجــر (الكوميســاري)، بعــد االنتــهاء مــن عمليــة التســجيل، شــارات وســوف ُتصــدر   -٢٣

ة الفنيـة يف الوكـاالت املتخصِّصـة، وكـل مـوظفي      لرؤساء وفود الدول األعضاء، وموظفي الفئـ 
  .غري فييناأخرى من مراكز عمل إىل املؤمتر األمم املتحدة املنتدبني 

ــل      -٢٤ ــة أن ُتحصِّ ــات الدائم ــن البعث ــدوبيها دخــول  شــاراتويرجــى م ــذين ســجَّلوا  من ال
مــن  ، بــدءا١ً) عنــد البوَّابــة رقــم Pass Officeالــدخول ( شــاراتأنفســهم مســبقاً مــن مكتــب 

  تشرين األول/أكتوبر. ١٣ ،من يوم اخلميس ٠٠/١٤الساعة 
    

    قائمة املشاركني    
ر القائمة األولية بأمساء املشـاركني يف الـدورة الثامنـة للمـؤمتر يـوم الثالثـاء       صَدُتسوف   -٢٥
. وستقتصر هذه القائمة األولية على أمساء املشـاركني الـذين   ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٨

ــذين أُبلغــت هبــ   فســهم وأســجَّلوا أن ــة رمسيــ م مســاء املشــاركني ال ــوم    ااألمان ــد أقصــاه ي يف موع
تشرين األول/أكتوبر. ومن ثَمَّ، ُيرجى من احلكومات واملنظمات موافاة األمانـة   ١٣ ،اخلميس

  على وجه السرعة.باملعلومات الضرورية 
    

    وثائق التفويض    
ر، جيب أن تكـون وثـائق التفـويض صـادرة     من النظام الداخلي للمؤمت ١٨وفقاً للمادة   -٢٦

أو وزيـر خارجيتـها أو ممثِّلـها الـدائم لـدى األمـم       تها حكومرئيس أو الطرف دولة العن رئيس 
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 لتكامــل االقتصــادي ا منظمــةيف حالــة ا أمَّــ ؛تلــك الدولــة ل لقــانون الــداخلي لاملتحــدة، وفقــاً  
  .  املنظمةختصة يف تلك يجب أن تكون وثائق التفويض صادرة عن اجلهة املف، قليميةاإل
ــدما ُي  -٢٧ ــعوعن ــة األمــم      زَم أن ينظــر املــؤمتر يف مقترحــات إلدخــال تعــديالت علــى اتفاقي

مــن  ٦٢مــن االتفاقيــة واملــادة  ٣٩املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وفقــاً للمــادة 
أو الطـرف  لـة  دوالعـن رئـيس   صـادرة  وثائق التفويض  تكونالنظام الداخلي للمؤمتر، جيب أن 

ــيس حكوم ــها أو رئ ــها ت ــر خارجيت ــ ؛وزي ــة منظمــة  ا أمَّ ــة،  لتكامــل االقتصــادي ايف حال اإلقليمي
  املختصة يف تلك املنظمة.فيجب أن تكون صادرة عن اجلهة 

بفحــص وثــائق املــؤمتر مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر، يقــوم مكتــب  ١٩ووفقــاً للمــادة   -٢٨
الدولـة الطـرف    تلـك شـخاص الـذين يشـكِّلون وفـد     تفويض ممثِّلي كـل دولـة طـرف وأمسـاء األ    

 أن يشـاركوا مـن النظـام الـداخلي، حيـقُّ للممـثِّلني       ٢٠ويقدِّم تقريره إىل املؤمتر. ووفقـاً للمـادة   
وثـائق تفويضـهم. وسـوف ُيعطـى أيُّ ممثِّـل       بشـأن الدورة، ريثما يبتُّ املكتـُب  أعمال مؤقَّتاً يف 

وســوف  ،مقعــداً للجلــوس مؤقَّتــاً مشــاركتهعلــى دولــة طــرف اعترضــت دولــةٌ طــرٌف أخــرى ل
يتمتَّع بنفس احلقوق اليت يتمتَّع هبا غريه من ممثِّلي الدول األطراف إىل أن يقدِّم املكتـُب تقريـره   

  شأن.هذا اليف ويتَّخذ املؤمتُر قراره 
وألغراض اعتماد وثائق التفويض، ووفقـاً للنظـام الـداخلي للمـؤمتر، ُيرجـى مـن ممثِّلـي          -٢٩

بـل  ِقحسـب األصـول مـن     الدول األطراف أن يقدِّموا إىل األمانة رسائل وثائق التفويض موقَّعةً
  السلطات اليت أصدرهتا.

مسوحة إلكترونيا إىل أمانة املؤمتر عرب الربيـد  املوثائق التفويض لقة سباملصور الوُترسل   -٣٠
الوثــائق األصــلية لتفــويض ممثِّلــي كــل دولــة طــرف  اأمَّــ .)uncac.cop@unodc.orgاإللكتــروين (

 ،إىل مكتــب أمانـة املــؤمتر فترَسـل  منـهم وفــد الدولـة الطــرف   ن يتكــوَّوأمسـاء األشــخاص الـذين   
  . مركز فيينا الدويليف M0123 الكائن يف الغرفة

    
    اللغات والوثائق  - اًرابع  

السـت: اإلسـبانية واإلنكليزيـة    اللغات الرمسية للمؤمتر هي لغات األمم املتحدة الرمسيـة    -٣١
ُتلقـى بـأيٍّ   الـيت  كلمـات  لل ةشـفوي  وفَّر ترمجـة نية والعربية والفرنسية. وسوف تُـ والروسية والصي

من اللغات الرمسية أثناء اجللسـات العامـة إىل اللغـات الرمسيـة اخلمـس األخـرى. وسـوف ُتتـاح         
  وثائق املؤمتر الرمسية جبميع اللغات الرمسية الست.
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ون كل مقعد يف قاعات االجتماع املوجـودة يف مركـز فيينـا الـدويل والـيت ُتـوفَّر       وسيك  -٣٢
هلا ترمجة شفوية مزوَّداً جبهـاز اسـتقبال حممـول ومساعـة. ويرجـى مـن املشـاركني عـدم إخـراج          

لكــي يتســىن فحصــها دوريــا وإعــادة شــحن بطارياهتــا إذا   االجتمــاع قاعــةتلــك األجهــزة مــن 
  .اقتضت الضرورة

أعدَّت األمانة عدداً من الوثائق لتيسري النظر يف بعض املسائل املدرجـة يف جـدول   وقد   -٣٣
للمكتـــــب  الشـــــبكيزيـــــل تلـــــك الوثـــــائق مـــــن املوقـــــع   األعمـــــال املؤقَّـــــت. وميكـــــن تـــــن

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session8.html.  
وسيحصـل كـل وفـد علـى جمموعــة كاملـة واحـدة مـن وثـائق مــا قبـل الـدورة باللغـة الــيت              - ٣٤

 وثـائق خيتارها. ويف إطار سعي األمانة إىل خفض النفقات واحلد من اآلثار البيئية، من خالل َرقَْمنة 
  .د من وثائق ما قبل الدورةعدد حمدوسوى  ُيتاح يف مكان انعقاد املؤمترلن املؤمتر ومنشوراته، 

وسيكون لكل وفد، يف مكتب توزيع الوثائق، صـندوق خـاص بـه تـودع فيـه الوثـائق         -٣٥
معلومــات أخــرى علــى الربنــامج اليــومي للــدورة و علــى اليوميــة  ســوف حتتــوي. و"اليوميــة"و

  متعلقة بسري عمل الدورة.
اوليـة مـن مكتـب توزيـع     علـى وثـائق اهليئـات التد   عند التحصُّـل  وُيرجى من كل وفد،   -٣٦

واللغـة أو اللغـات الـيت     ،الوثائق، أن حيدِّد للعاملني فيه عدد النسخ اليت حيتاجها مـن كـل وثيقـة   
  يودُّ أن يتلقى الوثائق هبا أثناء الدورة. ولن يكون باإلمكان طلب ُنسخ إضافية.

    
    باالتصال احلاسويب املباشر الوثائقالع على طِّاال    

الع خلدمات احلاسوبية املباشـرة يف مركـز فيينـا الـدويل للمشـاركني االطِّـ      ا ةتيح تطبيقت  -٣٧
جدول األعمال وبرنامج العمل وبرنامج االجتماعـات واجلـدول    هابسهولة على الوثائق، مبا في

ملشـاركني عـن املرافـق واخلـدمات املتاحـة يف      هة إىل ااملوجَّالزمين لألحداث اخلاصة واملعلومات 
 هـذه . والعلنيـة  الع علـى التسـجيالت الرقميـة للجلسـات    تـيح االطِّـ  تكمـا   مركز فيينـا الـدويل.  

  .http://myconference.unov.org: على املوقع ة متاحةالتطبيق
 اخلـدمات احلاسـوبية املباشـرة يف مركـز فيينـا الـدويل إىل تيسـري توزيـع         ةدف تطبيقـ هتو  -٣٨

املؤمتر، مع املساعدة على تقلـيص   أثناءعلى نطاق أوسع  باجللساتالوثائق واملعلومات املتعلقة 
  استخدام الورق.
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    املعلومات ووسائط اإلعالم  - خامساً  
ــة احلــدث أن         -٣٩ ــراغبني يف تغطي ــائط اإلعــالم ال ــى ممثِّلــي وس ــيَّن عل ــدِّيتع  موا طلبــاتيق

  تصال بدائرة األمم املتحدة لإلعالم على العنوان التايل:اعتمادهم قبل الدورة أو أثناءها، باال
  

Veronika Crowe-Mayerhofer 
Media Accreditation Officer 

  3342 26060 (1-43+) ف:رقم اهلات
  73342 26060 (1-43+) س:رقم الفاك

  veronika.crowe-mayerhofer@unvienna.org: الربيد اإللكتروين
  

) /www.unis.unvienna.orgلــدائرة األمــم املتحــدة لإلعــالم (  الشــبكيويــرد يف املوقــع   -٤٠
  .مزيد من املعلومات عن اعتماد ممثِّلي وسائط اإلعالم

يـــة وبالـــدخول إىل منطقـــة عمـــل  ولـــن ُيســـمح حبضـــور اجللســـات واألحـــداث اجلانب   -٤١
  .الصحفية اخلاصة الشاراتالصحفيني إالَّ ملمثِّلي وسائط اإلعالم احلاصلني على 

  .مزيد من املعلومات عن الدورةلمكتب ل الشبكيويوجد يف املوقع   -٤٢
    

      التأشريات واملبيت والتنقل  - سادساً  
    التأشريات    

 تأشـرية أن يتصـلوا باهليئـات الدبلوماسـية أو     على املشاركني الذين حيتـاجون إىل يتعني   -٤٣
القنصلية النمساوية املختصة يف بلداهنم ويطلبوا تأشرية إقامة قصرية األمد خاصة مبنطقـة اتفـاق   

ويف  .ثالثـة أسـابيع علـى األقـل    ب إىل النمسـا  عزمقبل تاريخ وصوهلم امل)، "C" شنغن (من النوع
ي أو قنصـلي للنمسـا، ميكـن تقـدمي طلبـات احلصـول       البلدان اليت ال يوجـد فيهـا متثيـل دبلوماسـ    

علـــى التأشـــرية إىل اهليئـــة القنصـــلية أليِّ دولـــة طـــرف يف اتفـــاق شـــنغن تقـــوم مقـــام النمســـا   
  .إسبانيا أو أملانيا أو إيطاليا أو الربتغال أو بلجيكا أو فرنسا أو هولندا) يف البلد املعين  (أي

  
    املبيت    

االتصـال، عنـد الضـرورة،    ميكنـه  و، اذ ترتيبـات مبيتـه  اختـ مسـؤولية  كـل مشـارك    يتوىل  -٤٤
  .ببعثة بلده الدائمة يف فيينا لطلب املساعدة
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ن الذين يصلون إىل مطار فيينـا الـدويل دون أن يكونـوا قـد حجـزوا      واملشاركرمبا يود و  -٤٥
يف فيينـــــــا الســـــــياحية ســـــــتعالمات المبكتـــــــب اأن يتصـــــــلوا غرفـــــــة يف أحـــــــد الفنـــــــادق 

)Vienna Tourist Information Deskـا      .)، املوجود يف منطقة الوصولوهـذا املكتـب مفتـوح يومي
  .٠٠/٢٢إىل الساعة  ٠٠/٧من الساعة 

    
    التنقل    

  .اختاذ ترتيبات تنقلهم بني املطار ومركز فيينا الدويل مسؤوليةاملشاركون  يتوىل  -٤٦
(قـرب   Morzinplatz وتوجد حافالت عمومية تعمـل بـني مطـار فيينـا الـدويل وسـاحة        -٤٧

تبلــغ أجــرة ركوهبــا يف و). U4و U1 ا متــرو األنفــاقالــيت ميــر هبــا خطَّــ "Schwedenplatz"حمطــة 
ــاً  هــيورو ٨اجتــاه واحــد   ــاً وإياب ــة حــوايل    ١٣ات، وذهاب ــورو. وتســتغرق الرحل ــة.  ٢٠ي دقيق

والسـاعة   ٥٠/٤كل ثالثني دقيقة، بـني السـاعة    Morzinplatz وتغادر هذه احلافالت املطار إىل
إىل املطـار كـل ثالثـني دقيقـة، بـني السـاعة        Morzinplatz بعد منتصف الليـل، وتغـادر   ٢٠/٠٠
  .٣٠/٢٣الساعة و ٠٠/٤
تبلـغ   ،وهناك أيضاً حافالت عمومية تعمل بني مركز فيينا الدويل ومطـار فيينـا الـدويل     -٤٨

لـة حـوايل   يـورو. وتسـتغرق الرح   ١٣ات، وذهاباً وإيابـاً  هيورو ٨أجرة ركوهبا يف اجتاه واحد 
 بـني يف الفتـرة  ثالثني دقيقة. وتغادر هذه احلـافالت املطـار إىل مركـز فيينـا الـدويل كـل سـاعة،        

يف الفتـرة  ، وتغادر مركز فيينـا الـدويل إىل املطـار كـل سـاعة،      ١٠/٢٠الساعة و ١٠/٧الساعة 
  .١٠/١٩الساعة و ١٠/٦الساعة بني 
ــةو  -٤٩ ــة واملطــار، ُيســمَّى     مث ــني املدين ــل )City Airport Train )CAT قطــار يعمــل ب ، ينق

الـيت ختـدم أيضـاً     "Wien Mitte/Landstrasse" حمطةالكائنة يف يف فيينا ( CAT ةالركاب بني حمط
وتبـدأ أجـرة الركـوب يف اجتـاه واحـد مـن        .) ومطار فيينا الـدويل U4و U3 خطي مترو األنفاق

راة عـرب اإلنترنـت)، وتسـتغرق    يـورو (بالنسـبة للتـذاكر املشـت     ١٧يورو، وذهاباً وإياباً مـن   ١١
كـل ثالثـني    "Wien Mitte/Landstrasse" دقيقة. وتغادر القطارات املطـار إىل حمطـة   ١٦الرحلة 

إىل  "Wien Mitte/Landstrasse" ، وتغـادر حمطـة   ٣٩/٢٣والسـاعة   ٠٩/٦دقيقة، بـني السـاعة   
  .٠٦/٢٣والساعة  ٣٦/٥املطار كل ثالثني دقيقة، بني الساعة 
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    إىل مركز فيينا الدويل الوصول    
زلـوا منـه يف    ُينصح املشاركون الذين يصلون إىل مركز فيينا الدويل بواسـطة تاكسـي أن يـن     - ٥٠

 )، ويسجِّلوا أنفسهم عند البوابةWagramerstrasseاملوازي لشارع فاغرامرشتراسه (اجلانيب الشارع 
ويتبعـوا العالمـات الـيت ترشـدهم إىل      "A" ويـدخلوا إىل املـبىن   Memorial Plaza ، مثَّ يعربوا ساحة١

 زلوا عنـد حمطـة   أن ينهلم ) فينبغي U1 أمَّا املشاركون الذين يصلون بواسطة املترو (اخلط ."M" املبىن
"Kaisermühlen/Vienna International Centre" ويتبعــوا عالمــات "Vienna International Centre" 

ويتبعـوا   "A" ويدخلوا إىل املـبىن  Memorial Plaza عربوا ساحة، مثَّ ي١ويسجِّلوا أنفسهم عند البوابة 
  ."M" العالمات اليت ترشدهم إىل املبىن

 البعثـات وال توجد مرافق لوقوف السـيارات للمشـاركني يف املـؤمتر، باسـتثناء منـدويب        -٥١
  .صاحلة لوقوف السياراتلديهم أذون الدائمة الذين 

    
      فيينا الدويل يف مركزاملوجودة املرافق   - سابعاً  

يف مركــز فيينــا املوجــودة ســوف ُتتــاح للمشــاركني يف املــؤمتر املرافــق املــذكورة أدنــاه    -٥٢
  الدويل.

    
    وصالت اإلنترنت الالسلكية    

ويوجـد يف الطـابق األرضـي مـن      .Mيف مجيع أحناء املبىن باإلنترنت  السلكيمثة وصل   -٥٣
ركنــان لإلنترنــت")، وضــعت فيهمــا حواســيب (" املنــدوبنيمكانــان خمصَّصــان لعمــل  M املــبىن

  .اإلنترنتاعتيادية ووصالت ب بربجمياتمكتبية مزوَّدة 
    

    مكتب الربيد    
ــبىن         -٥٤ ــن امل ــابق األول م ــد الكــائن يف الط ــب الربي ــة متاحــةٌ يف مكت  .Cاخلــدمات الربيدي

  وتشمل خدمات هذا املكتب أيضاً إرسال الفاكسات.
    

    اإلسعاف األوَّيل    
يف العيادة اليت تتـولَّى تشـغيلها دائـرة اخلـدمات الطبيـة      متاحة عناية صحية  خدمةاك هن  -٥٥

 ٢٢٢٢٢، أو التوصـيلة  ٢٢٢٢٤(التوصـيلة   F يف الطـابق السـابع مـن املـبىن    الكائنـة  املشتركة، 
ومـن السـاعة    ٠٠/١٢إىل السـاعة   ٣٠/٨وتفتح العيادة أبواهبا من الساعة  .)الطارئةللحاالت 
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تفــتح حيــث مــن االثــنني إىل اجلمعــة، باســتثناء أيــام اخلمــيس،    ،٣٠/١٦اعة إىل الســ ٠٠/١٤
. ٠٠/١٥إىل الســاعة  ٠٠/١٤ومــن الســاعة  ٠٠/١٢إىل الســاعة  ٣٠/٨أبواهبــا مــن الســاعة  

ــى مســاعدة    ــة وللحصــول عل ــن      عاجل ــوظفي األم ــات، يرجــى االتصــال مب ــذه األوق خــارج ه
  ).3903 ، التوصيلةFOE18ة (الغرفاملناوبني والسالمة 

ــة F وتوجــد يف الطــابق الســابع مــن املــبىن    -٥٦ مــن تفــتح أبواهبــا  ، صــيدلية )F0709 (الغرف
  من االثنني إىل اجلمعة. ٠٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/١٠الساعة 

    
    املصرف    

يف الطـابق  الكـائن  ) Bank Austria( "بنـك أوسـتريا  " يف فـرع متاحة مصرفية  مثة خدمة  -٥٧
 والثالثـاء  االثـنني  أيـام  ٠٠/١٥ السـاعة  إىل ٠٠/٩ الساعة من أبوابه ويفتح .Cاألول من املبىن 

  .اخلميس أيام ،٣٠/١٧ الساعة إىل ٠٠/٩ الساعة من، وواجلمعة واألربعاء
    

    خدمات الطعام    
إىل  ٣٠/٧تفــتح أبواهبــا مــن الســاعة  كافيتريــا Fتوجــد يف الطــابق األرضــي مــن املــبىن   -٥٨

يف  دويفـــتح املقهـــى املوجـــو. ٣٠/١٤ســـاعة إىل ال ٣٠/١١ومـــن الســـاعة  ،٠٠/١٠الســـاعة 
ــا ــه  الكافترييـ ــاعة  أبوابـ ــن السـ ــاعة  ٠٠/٨مـ ــاول   و. ٣٠/١٥إىل السـ ــران لتنـ ــان آخـ ــة مكانـ مثـ

ــان    ــدوبني يقع ــتراحة املن ــبىن   يف القهوة/الس ــن امل ــابق األرضــي م ــابق M )M0E47 الط ) ويف الط
  .٣٠/١٦الساعة إىل  ٠٠/٩ن الساعة م ، ويفتحان أبواهبما)C )C0702 السابع من املبىن

وميكن الترتيب إلعداد موائد غـداء وحفـالت اسـتقبال خاصـة يف مركـز فيينـا الـدويل          -٥٩
أو عنـوان الربيـد   ، 4875-26060-1-43+: باالتصال مبكتب خـدمات الطعـام (علـى رقـم اهلـاتف     

  .)cateringVIC@eurest.at: اإللكتروين
    

    خدمات السفر    
إىل مساعدة بشأن السـفر أو اسـتئجار السـيارات أو    الذين حيتاجون ميكن للمشاركني   -٦٠

" أمريكــان إكســربس" مبكتــب شــركةأن يتصــلوا زيــارة املواقــع الســياحية أو تنظــيم الــرحالت  
)American Expressالغرفــة) ( COE01( إىل الســاعة  ٣٠/٨مــن الســاعة يفــتح أبوابــه ، الــذي

  .االثنني إىل اجلمعة، من ٠٠/١٧
  


