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  املؤمتر العام
  الدورة السادسة عشرة

        ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ -تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا، 
  *للمشاركني أوليةمعلومات     

    
  احملتويات

الصفحة  
  ٣   ..................................................................... موعد الدورة ومكان انعقادها -أوالً
  ٣   ................................................................... حفل االفتتاح وترتيبات اجللوس -ثانياً
  ٣   ..................................................... نظيم األعمال املقترحت وتجدول األعمال املؤقَّ -ثالثاً
  ٤   .............................................................................. املشاركة والتكاليف -رابعاً
  ٥   ..........................................................................................  األمانة - خامساً
  ٥   .................................................................................. وثائق التفويض -سادساً
  ٦   ........................................................................ التسجيل وقائمة املشاركني - سابعاً
  ٨   .................................................................................. اللغات والوثائق -ثامناً
  ١٠   ....................................................................... املتكلمون يف املناقشة العامة - تاسعاً

                                                            
هود . ويف حني ُبذلت أقصى اجلاعدادهإحتتوي هذه الوثيقة على معلومات عن املؤمتر العام كانت متاحة وقت  * 

أمانة اليونيدو ال ميكنها أن تقبل املسؤولية عن األخطاء الواردة  مة، فإنَّد من دقّة املعلومات املقدَّاملمكنة للتأكّ
الوثائق سوف توزع ، حلّد من اآلثار البيئية من خالل رقمنة مواد املؤمتراخفض النفقات وفيها. ولدواعي 

ومن مث، لن تتاح نسخ من الوثائق يف مكان . )IDB.41/5/Add.1من الوثيقة  ١٢إلكترونياً فقط (انظر الفقرة 
ريجى من املندوبني التكّرم بإحضار نسخهم من هذه الوثيقة وغريها من وثائق املؤمتر إىل . فانعقاد املؤمتر

 الدورة.
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    موعد الدورة ومكان انعقادها  - أوالً  
ــد دورة    -١ ــام ال اســوف تعق ــؤمتر الع ــاين/نوفمرب   ٣٠ســة عشــرة مــن  سادمل إىل تشــرين الث
علــى ) VICفيينــا الــدويل (. وســوف جيتمــع املــؤمتر يف مركــز ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٤

علـى  املزيـد مـن املعلومـات    تـاح  يسوف ( .Wagramer Strasse 5, 1220, Viennaالعنوان التايل: 
  )./www.unido.org/gc16املوقع الشبكي لليونيدو (

      
    حفل االفتتاح وترتيبات اجللوس  - اًنيثا  

يف السـاعة  ، ٢٠١٥ نـوفمرب /تشـرين الثـاين   ٣٠سوف ُيقام حفل االفتتاح يـوم االثـنني     -٢
ــ، ٠٠/١٠ ــبىن    ة يف قاع ــن امل ــابق األول م ــة يف الط ــدويل   Mاجللســات العام ــا ال . يف مركــز فيين

 جـى مـن املنـدوبني   فُير. للتأهـب الفتتـاح املـؤمتر    ٥٠/٩السـاعة  دعى احلضور يف متام وسوف ُي
  .٤٥/٩يكونوا جالسني يف مقاعدهم الساعة  أن
وقـد اخـتري   وسوف جتلس الوفود حسب الترتيب األجبدي اإلنكليـزي ألمسـاء بلـداهنا.      -٣

بالقرعــة، ولــذا ســوف جيلــس وفــد هــذه الدولــة العضــو يف أقصــى الــيمني مــن  هنــدوراس اســم 
الصف األمامي يف قاعة اجللسات العامة بالنسبة للناظر من املنّصـة. وسـوف ُيحـَتفَظ بالترتيـب     

  ذاته يف اجتماعات اللجنة الرئيسية.
 الطاولـة واثنـان يف الصـف    أربعة مقاعد: اثنان إىل[وسوف ُيخصَّص لكل وفد حكومي   -٤

  هلم. وسوف تتاح للمشاركني اآلخرين يف دورة املؤمتر مقاعد حمددة خصيصاً ]وراءمها.
أو وضـعها يف احلالـة الصـامتة طـوال     نقالـة  من املشاركني إقفال هواتفهم ال ويرجى  -٥

  .انعقاد املداوالت يف مجيع اجللسات
    

    عمال املقترحت وتنظيم األجدول األعمال املؤقَّ  - ثالثاً  
، GC.16/1ســة عشــرة للمــؤمتر يف الوثيقــة سادت للــدورة اليــرد جــدول األعمــال املؤقَّــ  -٦

ــيت ــرأ   ال ــي أن تق ــةًينبغ ــ مقترن ــال املؤقَّــ جب ــان GC.16/1/Add.1ت املشــروح (دول األعم ). وهات
الوثيقتـــان متاحتـــان باللغـــات الرمسيـــة الســـت لـــدى اليونيـــدو علـــى املوقـــع الشـــبكي التـــايل:    



GC.16/INF/1 
 

4 V.15-06287 

 

)www.unido.org/gc16/ وسوف ترد يف الوثيقة .(GC.16/INF/3
قائمةٌ مؤقتـة بالوثـائق الـيت     )١(

  ت من أجل املؤمتر.دَّأُِع
ونظــراً ملــا تكتســيه املســائل الــيت ســينظر فيهــا املــؤمتر يف هــذه الــدورة مــن أمهيــة بالغــة،   -٧

مثَّلَ احلكومـات علـى أرفـع مسـتوى     ا أن ُتات هامة، ُيسَتحَسُن جدرولضرورة التوّصل إىل مقّر
  سياسي ممكن.

ت، من جـدول األعمـال املؤقَّـ    ٩وسوف ُيعقَد منتدى للتنمية الصناعية، يف إطار البند   -٨
منتـدى اليونيـدو الرابـع للتنميـة الصـناعية      وسوف يشتمل علـى عـدد مـن األحـداث، مـن قبيـل       

الــيت ســوف تــدرس مة واالجتمــاع الثــاين للجهـات املاحنــة لليونيــدو،  الشـاملة للجميــع واملســتدا 
  ".  التصنيع املستدام من أجل الرخاء املشتركمواضيع مرتبطة باملوضوع العام للدورة: "

مجيــع حتتــوي علـى مزيــد مــن املعلومـات عــن   ، الــيت )GC.16/4(وثيقـة  الوسـوف ُتتــاح    -٩
 ). وميكـن أيضـاً  /www.unido.org/gc16لتـايل: ( علـى املوقـع الشـبكي ا    ،األحداث املزمع إقامتها

، مـديرة أمانـة   (Fatou Haidara) هيـدارا احلصول على معلومات إضافية باالتصال بالسيدة فـاتو  
ملـؤمتر  اأجهزة تقرير السياسات، فـرع الـدعوة والعالقـات اخلارجيـة، واألمينـة التنفيذيـة لـدورة        

ــام الا ــاتف    سادلعـــــ ــدو، اهلـــــ ــام، اليونيـــــ ــدير العـــــ ــب املـــــ ــرة، مكتـــــــب نائـــــ ــة عشـــــ   ســـــ
  .f.haidara@unido.org+ أو الربيد اإللكتروين ٤٣  )١( ٢٦٠٢٦-٥٢٣٢

    
    املشاركة والتكاليف  - رابعاً  

خصـيات التاليـة املشـاركة يف    جيـوز للش  )٢(للنظام الداخلي للمؤمتر العام لليونيدو، وفقاً  -١٠
  أعمال املؤمتر:

  ممثِّلو الدول األعضاء يف اليونيدو؛  (أ)    
ممثِّلو املراقبني يف اليونيدو، وممثِّلو الدول غري األعضاء يف اليونيدو األعضـاء يف    (ب)    

و مــن وكاالهتــا املتخصصــة أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وممثِّلــ    األمــم املتحــدة أو يف أيٍّ
  الدول اليت تتمتع مبركز مراقب يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

  ممثِّلو األمم املتحدة وأجهزة األمم املتحدة؛  (ج)    

                                                            
  سوف تصدر قبيل انعقاد املؤمتر.  )١(  
  :بكيالنص الكامل للنظام الداخلي متاح على موقع اليونيدو الش  )٢(  

)http://www.unido.org/who-we-are/structure/pmo/gc/rules-of-procedure.html.(  
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  ممثِّلو الوكاالت املتخصصة والوكاالت ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة؛  (د)    
برمـت اليونيـدو   ممثِّلو املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة الـيت أ      (ه)    

  معها اتفاق عالقات؛
  ممثِّلو املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اليونيدو؛  (و)    
من املنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى املسـّماة علـى أسـاس دائـم         ممثِّلو أيٍّ  (ز)    

  اخلي؛من نظامه الد ٧٩لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة مبوجب املادة 
مـن الدسـتور، والـيت مل ُتـذكَر يف      ١-٤للمـادة   ممثِّلو املنظمـات املـدعّوة وفقـاً     (ح)    

  أي جزء سابق من هذه الفقرة.
ــة واملنظمـــات غـــري     -١١ ــة الدوليـ ــة واملنظمـــات احلكوميـ احلكومـــات واجلهـــات املراقبـ

  .احلكومية، املشاركة يف الدورة، مسؤولة عن تكاليف مشاركة مندوبيها
    

    األمانة  - خامساً  
ــدورة ال    ــة للــ ــة التنفيذيــ ــاتو   ساداألمينــ ــيدة فــ ــام هــــي الســ ــرة للمــــؤمتر العــ ــة عشــ ــداراســ  هيــ

(Fatou Haidara)  ٤٣ )١( ٢٦٠٢٦-٥٢٣٢. وميكــن االتصــال باألمينــة التنفيذيــة باهلــاتف ،+
، أو بالكتابـة  pmo@unido.org+ أو الربيـد اإللكتـروين   ٤٣ )١( ٢٦٠٢٦ ٦٨٧٤أو الفاكس 

  إىل العنوان التايل:
  Executive Secretary of the Conference 
  Policymaking Organs Secretariat 
  UNIDO 
  Vienna International Centre 
  P.O. Box 300 
  A-1400 Vienna 
  Austria     

    وثائق التفويض  - سادساً  
داخلي للمؤمتر العام، ُتقدَّم وثائق تفويض املمثِّلني (عـادة  من النظام ال ٢٧باملادة  عمالً  -١٢

رئــيس الوفــد) إىل املــدير العــام، قبــل موعــد افتتــاح الــدورة مبــا ال يقــل عــن أســبوع إن أمكــن.  
ا عــن رئــيس الدولــة أو رئــيس احلكومــة أو وزيــر وجيــب أن تصــدر وثــائق تفــويض املمــثِّلني إمَّــ

  اخلارجية يف الدولة العضو املعنية.
وثـائق تفـويضٍ خاصـٍة إذا     إىل أيِّ ،املعـيَّن ممـثِّالً   ،ملنظمـة اوال حيتاج املمثِّل الدائم لدى   -١٣

ض بتمثيـل حكومـة بلـده يف دورات    د من قبـلُ أنـه مفـوَّ   كان خطاب اعتماده لدى املنظمة حيدِّ
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خـر  آ ض تلـك احلكومـة شخصـاً   املؤمتر العام، علـى أالّ ُيفَهـَم مـن ذلـك أنـه حيـول دون أن تفـوِّ       
  ممثِّالً هلا بواسطة وثائق تفويض خاصة.

وميكــن إرســال نســخ مســبقة مصــّورة باملســح الضــوئي عــن وثــائق التفــويض بالربيــد       -١٤
)، على أن ُتقدَّم النسـخ األصـلية يف   pmo-registration@unido.orgاإللكتروين إىل أمانة املؤمتر (

  قرب وقت ممكن بعد ذلك.أ
وُيرجى مـن املمـثِّلني الـذين مل يتسـنَّ هلـم تقـدمي وثـائق تفويضـهم األصـلية قبـل افتتـاح              -١٥

أدنـاه) يف أول يـوم    ٢١املؤمتر إيداعها لدى مكتب التسجيل (انظـر سـاعات الـدوام يف الفقـرة     
عمـل   ه سـوف يسـهِّل كـثرياً   تقدمي وثائق التفويض يف أوان من انعقاد املؤمتر. وتذكَّر الوفود بأنَّ

  جلنة وثائق التفويض.
    

    التسجيل وقائمة املشاركني  - سابعاً  
من النظام الداخلي للمؤمتر العام على أن متثَّـل كـل دولـة عضـو مبمثِّـل       ٢٦تنّص املادة   -١٦

ــاوبني ومستشــارين وخــرباء. ويكــون لكــل وفــد      واحــد أو أكثــر، وجيــوز هلــم أن يســتعينوا مبن
  مناوب أو مستشار أو خبري أن ميثِّل وفده بناًء على تعليمات رئيس الوفد. يِّرئيس. وجيوز أل

لـدول  ا فيمـا خيـصُّ  ولن يسجَّل سوى املندوبني الذين أُبِلَغت أمانة املؤمتر بأمسائهم. أما   -١٧
وفـد  أن ُتبلَّـغَ كتابـةً بأمسـاء رئـيس ال    ترجـو  األمانة  فإنَّملراقبني الدائمني، ااألعضاء يف اليونيدو و

ــفوية صــادرة       ــذكرة ش ــد، يف شــكل م ــائر أعضــاء الوف ــنوس ــة أو   ع ــة الدائم ــن البعث وزارة ع
اإلبـالغ عـن أمسـاء رئـيس      مجيـع الكيانـات األخـرى، فـيمكن أيضـاً      فيما خيـصُّ اخلارجية. وأما 

الوفد وسائر أعضـاء الوفـد يف شـكل رسـالة. ومـن أجـل تسـهيل إجـراءات التسـجيل وإصـدار           
ُتوجَّــه املــذكرات الشــفوية والرســائل يف مرفــق برســالة إلكترونيــة إىل  بطاقــات دخــول املــؤمتر، 

. وعالوة على ذلـك، ُيرجـى تقـدمي عنـوان     pmo-registration@unido.org العنوان التايل حصراً
 اه نظـام التسـجيل آليـ   وجِّـ الربيد اإللكتروين اخلاص بكل عضو يف الوفد لالتصال به. وسوف ي

د، تطلــب إىل املنــدوب أن حيمِّــل صــورة هويــة شخصــية لــه رســالة إلكترونيــة إىل العنــوان احملــدَّ
ومـــن الضـــروري أن ُترَســـل التبليغـــات ميغابايـــت).  ٢يتجـــاوز  (حبجـــم ال "jpeg."بصـــيغة 

  :إىل األمانة على العنوان التايل األصلية أيضاً
  Policymaking Organs Secretariat 
  Room D2209 
  UNIDO 
  Vienna International Centre 
  P.O. Box 300 
  1400 Vienna 
  Austria 
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لكثــرة عــدد املشــاركني املتوقّــع حضــورهم، ُيشــجَّع املنــدوبون علــى التســجيل    نظــراًو  -١٨
يوم من  ٠٠/١٤الساعة حىت  ويظل التسجيل املسبق مفتوحاًاملسبق يف أقرب وقت ممكن. 

 ، بعـد ذلـك التـاريخ،   لن يكون بوسع املشاركنيو ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩حد األ
إذ جيــب علــيهم اّتبــاع اإلجــراء العــادي يف احلضــور اللتقــاط صــورة   ،حتميــل الصــور بأنفســهم

  .مركز فيينا الدويلفوتوغرافية هلم واستصدار بطاقات دخول املؤمتر فور وصوهلم إىل 
لـدخول   ميكنـهم اسـتالم بطاقـات مطبوعـة مسـبقاً     ، م مسبقاًوالذين يسّجلون أنفسه  -١٩

لغايـة السـاعة    ٠٠/١٠، مـن السـاعة   ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧يوم اجلمعة املؤمتر 
لغايــة  ٠٠/١٤، مــن الســاعة ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩، ويــوم األحــد ٠٠/١٦

، ١لبوابـة رقـم   مـن مكتـب تصـاريح الـدخول يف مركـز فيينـا الـدويل، ا       ، ٠٠/١٧الساعة 
. وإذا مـا رغبـت الوفـود يف إرسـال شـخص ال حيمـل بطاقـة لـدخول املـؤمتر مـن           فيينا، النمسا

أجل اسـتالم بطاقـات دخـول املـؤمتر، فينبغـي هلـا أن توّجـه مـذكرة شـفوية هبـذا اخلصـوص إىل            
ويـرد يف املرفـق الثـاين منـوذج     . pmo-registration@unido.org: عنوان الربيد اإللكتـروين التـايل  

  .عن مذكرة شفوية ُيطلب فيها تسليم بطاقات دخول املؤمتر يف وقت مبكر
  

تشـرين   ٣٠يـوم االثـنني   مـن   ١عند البوابة رقـم  سوف يفتح مكتُب التسجيل أبوابه و  -٢٠
، مـن  ٢٠١٥ون األول/ديسـمرب  كـان  ٣الثاين/نوفمرب (اليوم األول للمؤمتر)، حىت يوم اخلمـيس  

ــوميف و. ٠٠/١٦الســاعة  حــىت ٠٠/٨الســاعة  ــة  ي ــانون األول/ديســمرب  ٤اجلمع ، ٢٠١٥ ك
وحىت انتهاء أعمـال الـدورة. ونظـراً     ٠٠/٨مفتوحاً من الساعة التسجيل سوف يكون مكتب 

ورة لكثرة عدد املشاركني املتوقّع حضورهم، ُيشجَّع املنـدوبون الـذين يصـلون قبـل افتتـاح الـد      
  على التسجيل يف أقرب وقت ممكن.

ــد         -٢١ ــربِزوا عن ــع املشــاركني أن ُي ــن مجي ــة املشــدَّدة، ُيرجــى م ــات األمني ويف إطــار الترتيب
ــدوبون، مــع جــوازات       ــة الــيت تشــري إىل أهنــم من ــدعوة أو اخلطابــات الرمسي املــدخل بطاقــات ال

ــة الــيت حتمــل صــورهم الفوتو    ــائق اهلويــة الرمسي غرافيــة، وذلــك قبــل  ســفرهم أو ســواها مــن وث
مـن أجـل التسـجيل واحلصـول علـى بطاقـاهتم       مركز فيينا الدويل انتقاهلم إىل موقع التسجيل يف 

وبشـكل   اخلاصة بالدخول إىل مكان املؤمتر يف دورته هذه. وجيب محل بطاقات الدخول دائماً
بـهم  اص وحقائش مجيـع األشـخ  ظاهر يف مركـز املـؤمترات خـالل انعقـاد الـدورة. وسـوف ُيفـتَّ       

عند مدخل مركز املؤمترات. اوحمفظاهتم إلكتروني  
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    تسجيل رؤساء الدول أو احلكومات    
بغيـة   م الوفود أمساء رؤساء دوهلا أو حكوماهتـا إىل األمانـة مسـبقاً   ة بأن تقدُِّيوصى بشدَّ  -٢٢

ممكـن.   التعجيل بإعداد بطاقات دخول كبار الشخصيات، والتقليل مـن اإلزعـاج إىل أدىن حـدّ   
ل بـذلك يف مكتـب   شـخص خمـوَّ   وسوف تكون بطاقـات الـدخول تلـك جـاهزة لتسـليمها أليِّ     

) أو يف موقع التسـجيل الكـائن   ٢٠-١٨الفقرات تصاريح الدخول يف مركز فيينا الدويل (انظر 
. وُتوجَّـه االستفسـارات املتعلقـة ببطاقـات دخـول كبـار الشخصـيات عـن         فيينا الدويليف مركز 

  .protocol@unido.orgوين إىل العنوان التايل: طريق الربيد اإللكتر
    

    قائمة املشاركني    
ُتــنقَّح يف موعــد  ســوف ُتتــاح يف اليــوم األول مــن املــؤمتر قائمــة مؤقتــة باملشــاركني، مثَّ   -٢٣

قــاهبم قبــل فتــرة الحــق. وُيرجــى مــن احلكومــات واملنظمــات تقــدمي أمســاء أعضــاء وفودهــا وأل  
  مناسبة من انعقاد املؤمتر.

 بـأيِّ أن ُتبِلـغَ كتابـةً مـوظفي موقـع التسـجيل أو أمانـة املـؤمتر         وُيرجى من الوفود أيضاً  -٢٤
تـة، بغيـة احلفـاظ علـى سـجالت      تغيريات الحقة يف املعلومات الواردة يف قائمة املشاركني املؤقَّ

  قائمة املشاركني النهائية حمدَّثة ودقيقة.
    

    اللغات والوثائق  - ثامناً  
ــة للمــؤمتر هــي لغــات     -٢٥ ــدو اللغــات الرمسي ــة   اليوني ــة الســت: اإلســبانية واإلنكليزي الرمسي

ــة اخلمــس      ــا إىل اللغــات الرمسي ــرَجُم فوري ــة والفرنســية. وســوف تت والروســية والصــينية والعربي
جللسات العامة. وسـوف ُتتـاح   من لغات املؤمتر الرمسية أثناء ا األخرى الكلماُت اليت ُتلقى بأيٍّ

الشــبكي التــايل:  اليونيــدو موقــع علــى  وثــائق املــؤمتر الرمسيــة جبميــع اللغــات الرمسيــة الســت      
)www.unido.org/gc16(.  

وكل مقعد يف قاعات االجتماعات مبركـز املـؤمترات ُتتـاح فيـه إمكانيـة االسـتماع إىل         -٢٦
مجــة الفوريــة ســوف يــزوَّد جبهــاز اســتقبال حممــول وّمساعــة. ويرجــى مــن املشــاركني عــدم    التر

ا وإعــادة شــحن إخــراج تلــك األجهــزة مــن قاعــات االجتماعــات لكــي يتســىن فحصــها دوريــ  
  .اان ذلك ضروريبطارياهتا، إذا ك

سـائل  لتسـهيل النظـر يف بعـض امل    مـا قبـل الـدورة   وثـائق  من  وقد أعدَّت األمانة عدداً  -٢٧
زيل تلك الوثائق من املوقع الشـبكي   املدرجة يف جدول األعمال املؤقت هلذه الدورة. وميكن تن
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تـة بالوثـائق   قائمـةٌ مؤقَّ  GC.16/INF/3). وسوف ترد يف الوثيقـة  www.unido.org/gc16للمؤمتر (
  اليت أُعدَّت من أجل املؤمتر.

للمشـاركني االطـالع بسـهولة علـى الوثـائق      " VIC Online Servicesتيح صفحة "وست  -٢٨
ــا       وعلــى املعلومــات اخلاصــة باملشــاركني بشــأن التســهيالت واخلــدمات املتاحــة يف مركــز فيين
الدويل. وميكن للمشاركني الوصول إىل تلك الصفحة باستخدام أجهزهتم النقالة مثل اهلواتـف  

  .http://myconference.unov.orgلى العنوان التايل: الذكية واحلواسيب اللوحية ع
ويف إطار سعي األمانة إىل خفض النفقـات ودعـم اجلهـود الراميـة إىل احلـّد مـن اآلثـار          -٢٩

رجـى  فُي، الوثـائق إلكترونيـاً فقـط   تـوزع  سـوف   البيئية من خالل رقمنة مواد املؤمتر ومنشوراته
  .من املندوبني أن ُيحِضروا إىل الدورة نسخهم من وثائق ما قبل الدورة

مكتـب توزيـع   مـن   الـدورة أثنـاء  الصـادرة  ثـائق  الوميكن استالم أثناء انعقاد املؤمتر، و  -٣٠
. وسـوف خيصَّـص لكـل    )Mيف الطابق األول من املبىن  ،قاعة اجللسات العامة، (خارج الوثائق

 . وسوف يكون املكتب مفتوحـاً فيه وضع الوثائقلب توزيع الوثائق يف مكت بريد وفد صندوق
، وُيغلَـق بعـد نصـف سـاعة مـن انتـهاء       ٣٠/٨مـن السـاعة    يف كل يوم من أيـام الـدورة اعتبـاراً   

  آخر جلسة يومية.
، ُيرجـى مـن   الوثـائق الصـادرة أثنـاء الـدورة    ولكي حتدَّد االحتياجـات املضـبوطة مـن      -٣١

عـدد النسـخ مـن كـل      لني يف مكتـب توزيـع الوثـائق باحتياجاتـه، مبيِّنـاً     كل وفـد أن يبلِّـغ العـام   
وثيقة حيتاجها واللغة أو اللغات اليت يود تسلُّم الوثائق هبا أثناء الدورة. وينبغي أن يكـون عـدد   

  لتلبية كل االحتياجات، وذلك لتعذُّر طلب نسخ إضافية. النسخ املطلوبة كافياً
ــأنَّ   -٣٢ ــذكَّر الوفــود ب ــة،   الربيــد ُتســتخدم حصــراً  اديقصــن وُت ــائق املــؤمتر الرمسي لتوزيــع وث
قدَّم إىل األمـني التنفيـذي،   أوراق أو وثائق أخرى. وجيب أن ُت جيوز استخدامها لتعميم أيِّ وال

ة مـواد أخـرى باسـتثناء    من خالل مكتب توزيع الوثائق، طلبات توزيع الدعوات الرمسيـة أو أيَّـ  
  الوثائق التشريعية.

    
    ة املؤمتريومي    

، وسوف ُتتـاح أيضـاً علـى املوقـع الشـبكي      اإلنكليزية اللغةاملؤمتر ب يوميةسوف تصدر   -٣٣
ن معلومــات مــن قبيــل اجلــدول الــزمين ). وســوف تتضــمhttp://www.unido.org/gc16َّالتــايل: (

لعامة وجلسات اللجنـة الرئيسـية املعقـودة يف    للجلسات ا جللسات ذلك اليوم، وموجزاً مقتضباً



GC.16/INF/1 
 

10 V.15-06287 

 

ــواد          ــي إرســال امل ــة. وينبغ ــات خمتلف ــايل وإعالن ــوم الت ــات الي ــد اجتماع ــوم الســابق، ومواعي الي
  .اليوميةاملطلوب نشرها إىل حمّرر 

    
    تقدمي مشاريع املقررات أو مشاريع القرارات    

مشـاريع قـرارات أمـام الـدورة،      رات أوعلى املندوبني الراغبني يف اقتراح مشاريع مقـرَّ   -٣٤
تشـرين   ٦حبلول باإلنابة واألربعني جمللس التنمية الصناعية الثالثة تقدمي نّصها إىل رئيس الدورة 

. ويف ضــوء اخلــربة (الفقــرة "و") ٩-/م٤٣-ص ت ر ماملقــرَّ مــع ، متشــيا٢٠١٥ًالثــاين/نوفمرب 
ر املقـرَّ  مـع  متشـياً باإلنابة، اجمللس  ُيجري رئيسساملكتسبة يف التحضري لدورات املؤمتر السابقة، 

ــرة " ٩-/م٤٣-ص ت م ــة حتضــري   ، ")ه(الفق ــدورة ال اًمشــاورات غــري رمسي عشــرة سادســة لل
تشــرين منتصــف املشــاورات يف فيينــا يف الفتــرة مــن    تلــك للمــؤمتر. ومــن املتوقــع أن جتــري    

  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  هناية إىل أكتوبر/األول
    

    ةالتسجيالت الصوتي    
ــ  -٣٥ ــة    ٦-/م٤٣-ص ت ر ماملقرَّعمــالً ب (الفقــرة "ن")، لــن تــوفر حماضــر مــوجزة مكتوب

جللســات املــؤمتر وستســتمر عمليــة االستعاضــة عنــها بتســجيالت صــوتية رقميــة لفتــرة الســنتني  
ســوف ُتعــّد تســجيالت صــوتية جللســات املــؤمتر العامــة وجلســات هيئــات  . و٢٠١٧-٢٠١٦

تـاح التسـجيالت الصـوتية جبميـع اللغـات الرمسيـة علـى        الدورات، حسب االقتضـاء. وسـوف تُ  
، كما أهنـا سـتتاح علـى صـفحة     )http://extranet.unido.org(املوقع الشبكي اخلارجي لليونيدو 

"VIC Online Services) " :يف املوقع التايلhttp://myconference.unov.org.(  
    

    املتكلمون يف املناقشة العامة  - تاسعاً  
قائمة املتكلمني يف جلسات املـؤمتر العامـة،    ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢سوف ُتفَتَتح يف   - ٣٦

 ) قيد االستعراض. ولـن ٢٢إىل  ٧ت (البنود من عندما تكون البنود املوضوعية جلدول األعمال املؤقَّ
مة قبل ذلك التاريخ. وينبغـي تقـدمي الطلبـات إىل    ُينظََر يف طلبات التسجيل على قائمة املتكلمني املقدَّ

أو  +،٤٣) ١(  ٢٦٠٢٦- ٣٥٠٤، اهلـاتف  D2211أمانة أجهزة تقرير السياسـات، اليونيـدو، الغرفـة    
. f.castellani-koessler@unido.org+ أو الربيــد اإللكتــروين  ٤٣- )١(  ٢٦٠٢٦- ٦٨٧٤فــاكس ال

وبعد بدء املؤمتر، ُيرجى من املندوبني الذين يرغبـون يف الـتكلم يف اجللسـات العامـة إعطـاء أمسـائهم       
وسوف ُتـدَرُج أمسـاء املـتكلمني يف القائمـة     املؤمترات يف قاعة اجللسات العامة. ملوظف شؤون 

  .دت به طلبات التسجيلحسب الترتيب الذي ور
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نكليزيـة والروسـية   سـبانية واإل اإل(ستترجم املداخالت اليت تلقـى بـأي مـن اللغـات الرمسيـة      و  - ٣٧
ترمجة شفوية إىل اللغات الرمسية األخرى. وجيوز ألي مشترك أن يلقي  )والصينية والعربية والفرنسية

يبلغ وحدة مراقبـة  م يف هذه احلالة أن على املتكل ولكن يتعنيكلمته بلغة أخرى غري اللغات الرمسية. 
ــها مســبقاً وأن   ــؤمن الترمجــة  االجتماعــات وخدمت ــة إإىل الشــفوية ي ــوىل  مث ،حــدى اللغــات الرمسي يت

ا إىل اللغات الرمسية األخرى.املترمجون الشفويون الرمسيون لدى األمانة ترمجتها شفوي  
    

    الكلمات املكتوبة    
موا لشـفويني والصـحفيني، ُيرجـى مـن املـتكلمني أن يقـدِّ      بغية تسهيل عمـل املتـرمجني ا    -٣٨

نسخ على األقـل مـن نصـوص كلمـاهتم إىل موظـف شـؤون        ١٠مسبقاً ويف أقرب وقت ممكن 
  املؤمترات يف قاعة اجللسات العامة.

    
    طلبات االجتماعات  - عاشراً  

يعاب سوف ُيبذل كل جهد ممكن، يف حدود املكـان املتـاح واخلـدمات املتاحـة، السـت       -٣٩
جمموعات الوفود الراغبة يف االجتماع. وينبغي تقدمي الطلبات اخلاصة بعقد هـذه االجتماعـات   

ــب  ــا (الغرفتــان      إىل مكت ــم املتحــدة يف فيين ــب األم ــات يف مكت ــدة إدارة االجتماع  D0783وح
  .)٢٦٠٦٠٤٣٢٢أو ٢٦٠٦٠٣١١٥، رقم اهلاتف D0779و
  

    ووسائط اإلعالماملعلومات  - عشرحادي 
وسـتغطى وقـائع املـؤمتر مـن     ، املعتمدين وسائط اإلعالمراسلي ملخصص غرفة سوف ُت  -٤٠

  .املؤمترات الصحفيةخالل النشرات الصحفية و
مثِّلي وسائط اإلعالم الراغبني يف تغطية هذا احلدث تقدمي طلبات االعتماد قبل ينبغي ملو  -٤١

لشــــــبكي االـــــدورة أو أثناءهـــــا بواســـــطة الوصـــــلة ذات الصـــــلة علـــــى موقـــــع اليونيـــــدو         
)www.unido.org/gc16(.  

  وسوف ُيمَنُح االعتماد لدى تقدمي وثائق اعتماد صحايف صحيحة تشمل ما يلي:  -٤٢
  استمارة اعتماد متأل مباشرةً عرب اإلنترنت؛  •  
قَّعـة مـن   رسالة انتداب مكتوبة على ورقة حتمل ترويسـة رمسيـة ملؤسسـة إعالميـة ومو      •  

د اسم الصـحفي ولقبـه   ب أو رئيس التحرير أو رئيس املكتب، حتّدر املنتَدالناشر/احملرِّ
  الوظيفي. ولن تقبل الرسائل غري املوقَّعة أو الرسائل اإللكترونية؛
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  رة من بطاقة صحافية صاحلة أو تصريح عمل صاحل.نسخة مصوَّ  •  
  الستمارة اإللكترونية.ميكن إرسال وثائق االعتماد يف شكل مرفقات با  -٤٣
ميكــن ملمثِّلــي وســائط اإلعــالم اســتالم وثــائق االعتمــاد بطلبــها   أثنــاء انعقــاد املــؤمتر، و  - ٤٤

وسـوف تصـدر التصـاريح الصـحافية     ١عنـد البوابـة   ا من مكتـب تسـجيل الصـحفيني    شخصي .
لسـات  لدى إبراز وثيقة هوية رمسية حتمل صورة فوتوغرافية لصاحبها. ولن ُيسمح حبضـور اجل 

ملمثِّلي وسـائط اإلعـالم احلاصـلني علـى      واألحداث اخلاصة ودخول منطقة عمل الصحفيني إالَّ
  التصاريح الصحافية اخلاصة باملؤمتر.

    
    التأشريات والسفر واحلجز يف الفنادق  - عشر ينثا

قد يلزم احلصـول علـى تأشـرية دخـول إىل النمسـا أو إىل دول أخـرى أطـراف يف اتفـاق           - ٤٥
 ٢٦تتيح تأشـرية شـينغن عمومـاً التنقـل حبريـة يف مجيـع أرجـاء منطقـة شـينغن الـيت تضـم            شينغن (

التمــاس معلومــات مــن البعثــات الدبلوماســـية أو     ببلــداً). وينصــح املشــاركون املعنيــون بشــدة      
القنصــلية النمســاوية يف بلــداهنم بشــأن مــا ينطبــق علــيهم مــن شــروط. وينبغــي للمشــاركني، قبــل  

جيروا الترتيبات الالزمة للحصول على تأشـريات الـدخول أو تصـاريح السـفر     مغادرة بلداهنم، أن 
  اليت قد تكون مطلوبة لرحلتهم بأكملها (مبا فيها متطلبات بلدان العبور) إىل فيينا، النمسا.

    أماكن اإلقامة    
  يف الفنادق.حجوزاهتم  ءمسؤولون عن إجرايف املؤمتر املشاركون   -٤٦
  

    إليهاالنتقال من املطار و    
ــد   -٤٧ ــط يوجـــ ــافالت خـــ ــدويل   حـــ ــا الـــ ــار فيينـــ ــني مطـــ ــل بـــ ــة  يعمـــ ــز املدينـــ ومركـــ

(Morzinplatz/Schwedenplatz)  أوDonauzentrum    عــن طريــق مركــز فيينــا الــدويل. وتكلــف
 ٦٠إىل  ٣٠كـل  احلـافالت  . وتنطلـق  دقيقـة تقريبـاً   ٣٠وتسـتغرق  مـع األمتعـة    يورو ٨الرحلة 
يـورو) للتنقـل بـني فيينـا      ٤,٤٠ريقـة رخيصـة (بتكلفـة    ) طS-Bahnواسـتخدام القطـار (   دقيقة.

ــه حــوايل    Wien Mitte(حمطــة  ــة في ــالعكس، وتســتغرق الرحل ــغ   ٢٥ ) واملطــار وب ــة. ويبل دقيق
 City Airportدقيقـة. وهنـاك قطـار آخـر خمصـص للمطـار        ٣٠الفاصل الـزمين بـني كـل قطـار     

Train (CAT)    ١١يقــة وتكلــف الرحلــة  دق ١٦تســتغرق رحلتــه مــن املطــار إىل مركــز املدينــة 
ــورو.  ــدويل      ي ـــا ال ـــار فيينـ وميكــن احلصــول علــى معلومــات عــن خطــوط النقــل مــن وإىل مطــ

  ).http:/www.viennaairport.comبالدخــول إىل موقــع املطــار الشبكي (على العنوان التايل: 
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يف كل أحناء فيينـا، وميكـن اسـتخدامها لالنتقـال إىل مطـار       سيارات أجرةتوجد خدمة و  - ٤٨
علـى خـط   عاديـة وسـيارات "ليمـوزين"    أجرة شركات تشغل سيارات هناك فيينا الدويل ومنه. و

اإللكتــــروين:  الربيــــد ؛+٤٣ )١( ٢٢٨٢٢ رقــــــم اهلــــاتف: ،AirportDriver.ATمثــــل ( املطــــار
office@airportdriver.at (للزبائن الذين حيجزون مسبقاً ها بأسعار خمفضةــوتقدم خدمات.  

    
    الوصول إىل مركز فيينا الدويل    

جـرة علـى   ا الدويل أن يرتلوا من سيارات األينصح املشاركون عند وصوهلم إىل مركز فيين  - ٤٩
ــاغرامر شتراســه" (    ــق اجلــانيب لشــارع "ف ــدرج  ، وي)Wagramer Strasseالطري صــعدوا الســلم أو امل

ملركز فيينا الـدويل، ومـن مث يسـريوا عـرب السـاحة اخلارجيـة وصـوالً         ١املنحدر للدخول عرب البوابة 
  .  Aإىل مدخل املبىن 

) U-Bahnوينبغي للمشاركني القادمني إىل مركز فيينا الدويل بواسـطة قطـار األنفـاق (     -٥٠
 Kaisermühlen-Vienna“يف حمطــــة ويرتلــــوا مــــن القطــــار  U-1أن يســــتقلوا قطــــار اخلــــط 

International Centre” وهنـاك عـدة أنـواع مـن      .، وأن يتبعوا اإلشارات حنو مركز فيينا الـدويل
تذاكر النقل العام، وميكـن شـراؤها مـن آالت خمصصـة لـذلك يف مجيـع حمطـات قطـار األنفـاق          

  ) املنتشرة يف مجيع أرجاء فيينا.Tabak-Trafikولدى حمال بيع التبغ (
) مـن مركـز املدينـة إىل مركـز فيينـا الـدويل       U-Bahnوتستغرق الرحلة بقطار األنفاق (  -٥١
، يف حني تستغرق نفس الرحلة بسـيارة األجـرة حـواىل    U-1دقائق تقريباً على اخلط األول  ١٠
  دقيقة (تبعاً حلركة املرور). ٢٠
عاقــات اجلســدية أن يطلبــوا املســاعدة مــن مــوظفي   وينبغــي للمشــاركني مــن ذوي اإل   -٥٢

دائرة األمن والسالمة باألمم املتحدة حسب احلاجة (كإرشادهم مثالً إىل املصاعد املناسبة هلـم  
  للوصول إىل أماكن انعقاد املؤمتر).

معلومــات عــن التســجيل وإصــدار بطاقــات دخــول املــؤمتر.  ٢٥- ١٨وتــرد يف الفقــرات   -٥٣
مث يعـربوا   ١يدخلوا، أثناء انعقاد املؤمتر، إىل مركز فيينا الدويل عرب البوابـة  وينصح املشاركون أن 

  مباشرة. Mفيصلوا عرب ممر فيهما إىل املبىن  Cأو املبىن  Aالساحة اخلارجية وصوالً إىل املبىن 
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    وخدمات املؤمترات مرافق  - عشر ثالث
  :ستتاح للمشاركني املرافق التالية يف مركز املؤمترات  -٥٤

  دائرة األمن والسالمة باألمم املتحدة  
 (Security Duty Room)األمن والسالمة باألمم املتحدة يف الغرفة دائرة جد تو

F0E21 اهلـاتف  رقـم  ، وتعمـل الـدائرة علـى مـدار السـاعة (     ركز فيينـا الـدويل  مب
ـــو الــداخلي  ــا الــدويل  ٣٩٠٣/٣٩٠٤هـــــ . وميكــن أن يقــدم )مــن مركــز فيين

 ،. ويرجـى وما إىل ذلك ب مساعدة بشأن االستفسارات العامة،الضابط املناو
    من مركز فيينا الدويل. ٩٩االتصال بالرقم الداخلي  ،يف احلاالت الطارئة

  مكتب املفقودات  
ــودات وتســليمها يف        ــالغ عــن املفق ــب لإلب ــؤمتر مكت ــاد امل ــاء انعق ســيوجد أثن

  الدويل. مركز فييناداخل  F0E21، الغرفة Fالطابق األرضي للمبىن 
  مواقف السيارات  

ــود الدائمــة باســتخدام مواقــف الســيارات       سيســمح للســيارات املســجلة للوف
كاملعتــاد. أمــا الســيارات غــري املســجلة فــال يســمح هلــا باســتخدام مواقــف          
السيارات. بيد أنه سيسمح للسيارات غري املسجلة، إذا أُبلـغ موظفـو املواقـف    

  من أجل نزول املشاركني وركوهبم.مسبقاً بقدومها، بالدخول إىل املواقف 
    

  املكاتب الالزمة للوفود  
لـن يكـون مبقـدور     ،Mلألسف، ونظراً للنقص الكبري يف املكاتب داخل املـبىن  

  الوفود استئجار مكاتب داخل مركز فيينا الدويل أثناء انعقاد املؤمتر.
  مقهى اإلنترنت  

، مزود حبواسـيب  M نترنت يف الطابق األرضي من املبىنمقهى إسيتاح للوفود 
مكتبية موصولة باإلنترنت. وميكن للوفود اسـتخدام تلـك احلواسـيب إلرسـال     

ــاوين بريــد    هم اإللكتــروين واســتقبال رســائل الربيــد اإللكتــروين باســتخدام عن
نترنـت. وميكـن، عنـد الطلـب، تقـدمي عـروض إيضـاحية        اخلاص على شبكة اإل

فــود ممــن لــديهم حواســيبهم عـن املنتجــات مــن براجميــات اليونيــدو. وميكــن للو 
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الشخصية املزودة خباصـية االتصـال الالسـلكي أن يسـتخدموا خدمـة االتصـال       
  .M) املتاحة يف مجيع أرجاء املبىن WiFiنترنت (الالسلكي باإل

  خدمات تقدمي الطعام  
ــافة إىل باإل ــان، Mاملقهـــى الواقـــع يف املـــبىن  ضـ ميكـــن ، )M01و M0E (الطابقـ

مـن مركـز فيينـا     Fتقدمي الطعام املوجودة يف املبىن مرافق للمشاركني استعمال 
وســوف تعلــن أوقــات عمــل هــذه املرافــق يف الــدويل، علــى مســتوى املــدخل، 

  .اليوميةالعدد األول من 
ميكن ترتيب مآدب يف قاعات طعام خاصة وحفالت استقبال عن طريق خدمة و

 +٤٣) ١( ٢٦٠٦٠- ٤٨٧٠ :اهلـاتف ، رقـم  تقدمي الطعام يف مركز فيينا الـدويل 
 .+٤٣) ١( ٢٦٠٦٠-٤٨٧٥ أو

  )"الكوميساري"(املتجر   
املــربم بــني اليونيــدو ومجهوريــة  )الكوميســاري(لالتفــاق اخلــاص بــاملتجر  فقــاًو

النمسا، حيق لرؤساء وفود الـدول األعضـاء املشـاركة يف اجتماعـات اليونيـدو      
لعـدميي  أو اليت تنظمها اليونيـدو، باسـتثناء املـواطنني النمسـاويني واألشـخاص ا     

بطاقـة  "دخـول إىل املتجـر   اجلنسية املقيمني يف النمسا، أن حيصـلوا علـى بطاقـة    
وإذا غـادر رئـيس وفـد قبـل انتـهاء املـؤمتر،       كوميساري" صـاحلة ملـدة الـدورة.    

وينبغــي للمنــدوبني الــذين حيــق هلــم  ينبغــي لــه أن يعــني رئيســاً جديــداً للوفــد.  
مــن بطاقــاهتم بأنفســهم  احلصــول علــى بطاقــات "الكوميســاري" أن يتســلموا  

مــن  ١رقــم مركــز فيينــا الــدويل  عنــد بوابــةالــدخول تصــاريح صــدار إمكتــب 
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠يـــوم االثـــنني  ٠٠/١١إىل الســـاعة  ٠٠/٨الســـاعة 
ــاراً ٠٠/١٦إىل الســاعة  ٠٠/٨مــن الســاعة  ، و٢٠١٥ ــاء   اعتب ــوم الثالث مــن ي

  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١
. ويفـتح املتجـر أبوابـه مـن     ١-، الطابق حتـت األرضـي   Fبىن ويقع املتجر يف امل

ــة مــن الســاعة     ــنني حــىت اجلمع . وال حيــق ٠٠/١٩حــىت الســاعة   ٠٠/١٢االث
  لني بالدخول إىل املتجر.  الدخول إىل املتجر سوى حلاملي البطاقات املخوَّ

ــئلة تتعلــــق ب ميكــــن و ــه أي أســ ــاري" إىل  إتوجيــ ــدار بطاقــــات "الكوميســ صــ
  .التسجيل  مكتب
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  اخلدمات الطبية  
تتوفر العناية الطبيـة  يف حاالت الطوارئ. و ٢٢٢٢٢يرجى االتصال برقم اهلاتف 

يف  اتاليت تتوىل تشغيلها دائرة الشؤون الطبية املشتركة. وتقع العيـاد  اتيف العياد
ــبىن    ــن املـ ــابع مـ ــابق السـ ــم  Fالطـ ــاتف(رقـ أو  +٤٣) ١( ٢٦٠٠- ٢٢٢٢٣ :اهلـ

ســبوع مــن الســاعة  مفتوحــة أيــام األ ات. والعيــاد+)٤٣) ١( ٢٦٠٠- ٢٢٢٢٥
) وتكـون  ٠٠/١٥، (ما عدا يوم اخلميس إىل الساعة ٣٠/١٦الساعة إىل  ٣٠/٨

ــا يف        ــة. (أم ــات العمــل بالنســبة للحــاالت الطارئ ــن أوق ــت م مفتوحــة يف أي وق
ــدمات األمنيــــة املناوبــــة       ــى االتصــــال بغرفــــة اخلــ ــات األخــــرى، فريجــ   األوقــ

)Security Duty Room) (F0E21٢٦٠٦٠-٩٩هلــاتف: ، رقــم ا )٤٣) ١+ 
  +).٤٣) ١( ٢٦٠٦٠-٣٩٠٣أو 

ســبوع مــن صــيدلية تعمــل أيــام األ  )F0715يف الغرفــة (وتوجــد جبــوار العيــادة  
 .٠٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/١٠الساعة 

  املصرفيةاخلدمات   
يعمل فيه موظفـون يتقنـون عـدة    منساوي مصرف وجد يف مركز فيينا الدويل ي

بانــك صــرف ". ويوجــد ملفية كاملــةخــدمات مصــراملصــرف قــدم لغــات، وي
وفـرع آخـر يف   ، Cيف الطابق األول مـن املـبىن   فرع ) Bank Austria( "أوستريا

هـو   Cولكـن الفـرع يف الطـابق األول مـن املـبىن      . Dالطابق األرضي من املبىن 
  :  يف األوقات التالية الفرعانويعمل الذي يقدم اخلدمات املصرفية. 

 ٠٠/١٥إىل الساعة  ٠٠/٩من الساعة  ء واجلمعة:االثنني والثالثاء واألربعا

 ٣٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/٩من الساعة  اخلميس:

) ويف الطـابق األرضـي   C0113وتوجد صـرافات آليـة دوليـة يف الطـابق األول (    
)D0E71 .(  ويوفر مكتب الربيد يف الطابق األول من املـبىنC    بعـض اخلـدمات

  .  ٠٠/١٧عة إىل السا ٠٠/٨املصرفية أيضاً من الساعة 
  الربيديةاخلدمات   

مكتب بريـد يقـدم كـل اخلـدمات الربيديـة       Cيف الطابق األول من املبىن يوجد 
إىل جانـب خدمـة الربيـد السـريع واخلـدمات املصـرفية أيـام االثـنني إىل          املعتادة

. وتشـمل اخلـدمات األخــرى   ٠٠/١٨إىل السـاعة   ٠٠/٨مـن السـاعة   اجلمعـة  
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وبيـــع بطاقـــات  Western Unionعـــن طريـــق التحـــويالت النقديـــة الســـريعة 
املكاملــات اهلاتفيــة املســبقة الســداد الــيت ميكــن اســتخدامها يف أكشــاك اهلــاتف         
العمومية وبعض أجهزة اهلاتف املوجودة يف غرف الفنادق، ومواد تغليف (علـب  

  ومظاريف)، وأشياء تذكارية من إدارة بريد األمم املتحدة، وبطاقات يانصيب.
ــراء بط ــاتف اقـــات وميكـــن شـ ــغ  اهلـ ــع التبـ ــد ويف حمـــالت بيـ   يف مكاتـــب الربيـ

)Tabak-Trafikيف كل أحناء فيينا (. 

 حفالت االستقبال واألحداث األخرى املقامة أثناء املؤمتر  

يرجى من منظمـي أو رعـاة حفـالت االسـتقبال أو األحـداث األخـرى املزمـع        
ذا كــانوا إ )٣٥فقــرة نظــر ال(ا اليوميــةر قامتــها أثنــاء املــؤمتر أن يتصــلوا مبحــرِّ إ

  .  عالن عن مثل هذه األحداث يف يومية املؤمترإيودون نشر 
  نصيحة أمنية  

الشخصــية  أغراضــهمنصــح املشــاركون بعــدم تــرك حقائــب أوراقهــم وســائر  ُي
علـى  والسالمة باألمم املتحـدة  األمن دائرة بالغ موظفي إدون مراقبة. وينبغي 

  الفور عن أي أشياء مثرية للشبهة.
  بريد األمم املتحدة دارةإ  

أثناء املـؤمتر يف مركـز    ) مفتوحاUNPAًدارة بريد األمم املتحدة (إسيكون كشك 
  .)٠٠/١٦الساعة إىل  ٠٠/١٠سبوع من الساعة أيام األ( ١الزوار بالبوابة 

  خدمات السفر  
 American“و  ”Carlson Wagonlit Travel“يوجــد مكتبــان للســفريات مهــا  

Express”  ــامتاحــان ــل     للمش ــور مث ــاجون إىل مســاعدة يف أم ــذين حيت ركني ال
النـــزهات الســفر ومشــاهدة املعــامل الســياحية واســتئجار الســيارات وتنظــيم       

الـدور األرضـي مـن    يف  ”Carlson Wagonlit Travel“السـياحية. ويقـع مكتـب    
ويقـع   .٣٠/١٧إىل السـاعة   ٣٠/٨سبوع من السـاعة  األ. ويعمل أيام Fاملبىن 

وهـو يعمـل أيـام     Cيف الدور األرضي من املـبىن   “American Express“مكتب 
  .٣٠/١٧إىل الساعة  ٣٠/٨األسبوع من الساعة 
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  كشك اجلرائد  
مبركـز فيينـا الـدويل. وهـو      )Cاملـبىن  (يوجد كشك للجرائد يف البهو الـدائري  

كشـك  ال ويبيـع . ٠٠/١٨إىل السـاعة   ٠٠/٦سبوع من الساعة مفتوح أيام األ
  .قات املعايدة والكتب واألشياء التذكارية وأشياء أخرىاجلرائد الدولية وبطا

  ١مركز الزوار بالبوابة   
ملركــز فيينــا الــدويل متاحــة  ١ســتكون املرافــق التاليــة يف مركــز الــزوار بالبوابــة 

  للمشاركني يف املؤمتر:
   ٠٠/٨من الساعة االثنني إىل اجلمعة،  املقهى:

 ٠٠/١٨الساعة إىل 

   ٣٠/٨من الساعة اجلمعة،  االثنني إىل :كشك الزهور
 ٠٠/١٨الساعة إىل 

   ٠٠/٩من الساعة االثنني إىل اجلمعة،  احلالق:
 ٠٠/١٩الساعة إىل 

   ٠٠/١٠من الساعة االثنني إىل اجلمعة،  دارة بريد األمم املتحدة:إكشك 
 ٠٠/١٦إىل الساعة 

   كشك اجلمعية النسائية
 ألمم املتحدة:ل

   ٠٠/١٢ من الساعةاالثنني إىل اجلمعة، 
 ٠٠/١٥إىل الساعة 

   ٠٠/١٢من الساعة االثنني إىل اجلمعة،  األمم املتحدة:هدايا كشك 
 ٠٠/١٨إىل الساعة 

  التدخني  
ال يف األمـاكن املخصصـة لـذلك.    إال يسمح بالتـدخني يف مركـز فيينـا الـدويل     

  يسمح بالتدخني يف قاعات املؤمترات واالجتماعات.  كما ال
  وية واحلواسيب الشخصيةاستخدام اهلواتف اخلل  

، االجتماعـات يرجى من الوفود إبقـاء هـواتفهم اخللويـة مغلقـة داخـل قاعـات       
، ممـا يـؤثر سـلباً    لنظـام الصـويت  للترددات الراديوية فهي تتسبب بتشويش على ا
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علـى نوعيــة الترمجــة الشـفوية لوقــائع االجتماعــات وتسـجيالهتا. وقــد يتســبب    
  ت االجتماعات مبشاكل مشاهبة.  يف قاعااحلواسيب الشخصية استخدام 

    
      النمسامعلومات مفيدة عن   - عشر رابع

    اجلغرافيا    
ــع   -٥٥ ــا  تقـ ــا وســـط أوروبـ ــّدها النمسـ ــا  وحتـ ــيكية وأملانيـ ــة التشـ ــمال، اجلمهوريـ ــن الشـ مـ
تقـع  من الغـرب. و سويسرا من اجلنوب، وسلوفينيا وإيطاليا من الشرق، وسلوفاكيا وهنغاريا و

  .ب النمسااأللب جنوسلسلة جبال 
    

    املناخ    
يف فيينـا باخنفـاض درجـات احلـرارة مـع احتمـال سـقوط        فصـل الشـتاء   تسـم  يما  كثرياً  -٥٦

  .  الثلج. أما املطر فيمكن أن يهطل يف أي وقت من السنة
    

    اللغة    
  .الرمسية هي األملانيةالنمسا لغة   -٥٧
    

    الُعملة    
. يـــورو) ١ = ســـنت ١٠٠( ـــــاتسنت، الـــذي ينقســـم إىل اليـــورووحـــدة العملـــة هـــي   - ٥٨

  .من املطاعم واملتاجرالعديد مقبولة يف معظم الفنادق ويف  املعترف هبا دولياوبطاقات االئتمان 
مبـا أن  ولكن  ،دخال النقود الورقية والشيكات السياحية إىل النمسا دون قيودإوميكن   -٥٩

بسـهولة. وميكـن للـزوار    بعضـها  صـرف  على مجيع العمالت فقد ال يتسىن  الطلب ليس واحداً
املغادرين أن يأخذوا معهم كل ما أدخلوه إىل البلد من عمـالت أجنبيـة وحمليـة وأوراق ماليـة.     

العملـة، إذ قـد حيتـاجون إىل    لصـرف  ويوصى الزوار بأن حيتفظوا بإيصاالت املعامالت الكـبرية  
  .قبل مغادرة البلدمرة أخرى العملة صرف 

    
    التوقيت    

  ).٠١:٠٠ +(توقيت غرينتش  أوروبا الوسطىتوقيت منطقة  يفتقع النمسا   -٦٠
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    الضرائب واإلكراميات    
يف املائـة. ومـن املـألوف أن يـدفع الـزّوار إكراميـة        ٢٠تبلغ نسبة ضريبة القيمة املضافة   -٦١

  ، عند تناول وجبات الطعام).يف املائة (مثالً ١٠قدرها 
    

    الكهرباء    
ويبلـغ التـردد    ،فولطـاً  ٢٣٠ النمسـا لكهربـائي املسـتخدم يف   يبلغ توتر (ضغط) التيـار ا   -٦٢

  .هرتزاً ٥٠القياسي 
    

    اخلدمات اهلاتفية واألرقام اهلاتفية املفيدة    
  .٤٣رمز النمسا الدويل هو   -٦٣
النقـال  تتوفَّر اخلدمات اهلاتفية يف الفنادق واملطاعم واملقاهي. كما تتوفّر بطاقـات اهلـاتف     - ٦٤

  التايل:على النحو ا يف املطار واحملالت التجارية احمللية. وميكن االتصال هاتفياملدفوعة مسبقاً 
  بالنسبة للمكاملات احمللية:  •    
  من هاتف أرضي إىل آخر: (رقم اهلاتف األرضي)  -      
  )النقال: (رقم اهلاتف نقالمن هاتف أرضي إىل هاتف   -      
  اهلاتف األرضي) ) + (رقم١+ ( ٠إىل هاتف أرضي: نقال من هاتف   -      
  )النقالإىل آخر: (رقم اهلاتف  نقالمن هاتف   -      
  بالنسبة للمكاملات الدولية:  •    
  + (رمز البلد) + (رمز املدينة) + (رقم اهلاتف األرضي) ٠٠  -      
  )النقال+ (رمز البلد) + (رقم اهلاتف  ٠٠  -      

ــال مبطـــ       -٦٥ ــريان باالتصـ ــالت الطـ ــن رحـ ــات عـ ــى معلومـ ــول علـ ــن احلصـ ــا ار وميكـ فيينـ
ــدويل ــ( الـ ــايل:  +٤٣) ١( ٧٠٠٧-٢٢٢٣٣اتف: اهلـ ــبكي التـ ــع الشـ ــدخول إىل املوقـ  ) أو بالـ

www.viennaairport.com/en/passengers.  
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    خدمات الربيد والفاكس واإلنترنت    
ــد       -٦٦ ــب الربي ــاكس يف مكات ــد والف ــوافر خــدمات الربي ــادق الرئيســية.   تت ويف معظــم الفن
ويف مركـز  فيينا تتوافر خدمات اإلنترنت يف معظم الفنادق الرئيسية ومقاهي اإلنترنت يف  كما

  فيينا الدويل.
    

    أوقات الدوام    
 ٣٠/١٣ومــن الســاعة  ٣٠/١٢الســاعة إىل  ٠٠/٨تفــتح املصــارف أبواهبــا مــن الســاعة   - ٦٧
  ).  ٣٠/١٧ الساعة (ما عدا يوم اخلميس إىل ٠٠/١٥الساعة إىل 
 ٠٠/٩السـاعة  مـن  (ماعدا األحـد)  أيام األسبوع يف مجيع تفتح املتاجر يف فيينا عادة و  -٦٨

مفتوحة حـىت السـاعة   أبواهبا بقى . أما املتاجر الكربى ومراكز التسوق فت٠٠/١٨حىت الساعــة 
ــة)      ٠٠/١٩ ــومي اخلمــيس واجلمع ــك ي ــن ذل ــرة أطــول م ــوم ، و(ولفت حــىت الســاعة  الســبت ي
يف املطار وحمطـات  (السوبرماركت) تاجر بعض امل. وتغلق املتاجر أيام األحد باستثناء ٠٠/١٨

  .  القطار الرئيسية
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  املرفق األول
  

     ترتيبات الفنادق    
  احلجز يف الفنادق  - ألف  

 
. وال تضـم القائمـة الـواردة    ُيرجى من املشـاركني حجـز غـرفهم بأنفسـهم يف الفنـادق       -١

يف فيينا وقد أدرجت أمسـاء الفنـادق فيهـا علـى سـبيل التوصـية فقـط، وهـي         أدناه مجيع الفنادق 
  مدرجة حسب تسلسل قرهبا من مركز فيينا الدويل.

    
  قائمة الفنادق املوصى هبا  -باء  

     
ARCOTEL Kaiserwasser ****  
Address: Wagramerstrasse 8, 1220 Vienna 
Tel. (43-1) 5851111 or (43-1) 22424-0, Fax +43 (1) 22424-710;  

 kaiserwasser@arcotelhotels.com  mail:-E 
 

Hotel NH Danube City ****  
Address: Wagramer Strasse 21, 1220 Vienna, 
Tel. +43 (1) 260 20 8266 (Ms. Berger), Fax +43 (1) 260 20/8108;  

hotels.com-nhdanubecity@nhmail: -E 
 

Hotel Park Inn & Suites by Carlson ****  
Address: Wagramer Strasse 16, 1220 Vienna 
Tel. +43 (1) 260 400, Fax +43 (1) 260 40-699;  

reservation.vienna@rezidorparkinn.commail: -E 
 

Hotel Donauzentrum ****  
Address: Wagramer Strasse 83-85, 1220 Vienna 
Tel. +43 (1) 203 55 45-113, Fax +43 (1) 203 55 45-183;  

trend.at-reservierung.donauzentrum@austriamail: -E 
 

Hotel Lasalle ****  
Address: Engerthstrasse 173-175, 1020 Vienna 
Tel. +43 (1) 213 15-151, Fax +43 (1) 213 15-100;  

trend.at-reservierung.lassalle@austriamail: -E 
 

Hotel Kunsthof ****'  
Address: Mühlfeldgasse 13, 1020 Vienna 
Tel. +43 (1) 214 31 78, Fax +43 (1) 214 31 78-66;  

welcome@hotelkunsthof.atmail: -E 
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Austria Classic Hotel Wien ***  
Address: Praterstrasse 72, 1020 Vienna 
Tel. +43 (1) 211 30-0, Fax +43 (1) 211 30-72;  

hotelwien.at-info@classicmail: -E 
 

Hilton Vienna Danube *****  
Address: Handelskai 269, 1020 Vienna 
Tel. +43 (1) 727 77-70000, Fax +43 (1) 727 77-71000;  

reservations.vienna@hilton.commail: -E 
 

Hotel City Central ****  
Address: Taborstrasse 8, 1020 Vienna 
Tel. +43 (1) 211 05-0, Fax +43 (1) 211 05-140;  

hotels.com-city.central@schickmail: -E 
 

Hotel City Central ****  
Address: Taborstrasse 8, 1020 Vienna 
Tel. +43 (1) 211 05-0, Fax +43 (1) 211 05-140;  

 hotels.com-city.central@schickmail: -E 
 

Hotel Capri ***  
Address: Praterstrasse 44-46, 1020 Vienna 
Tel. +43 (1) 214 84 04, Fax +43 (1) 214 27 85;  

office@hotelcapri.atmail: -E 
 

Hotel Stefanie ****  
Address: Taborstrasse 12, 1020 Vienna 
Tel. +43 (1) 211 50-520, Fax +43 (1) 21150-526;  

otels.comh-stefanie@schickmail: -E 
 

Hotel Capricorno ****  
Address: Schwedenplatz 3-4, 1010 Wien 
Tel. +43 (1) 533 31 04-0, Fax +43 (1) 533 76 714;  

hotels.com-capricorno@schickmail: -E 
 

Hotel Post ***  
Address: Fleischmarkt 24, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 515 83-0, Fax: 515 83 808;  

wien.at-post-office@hotelmail: -E 
 

Hotel Am Parkring ****  
Address: Parkring 12, 1015 Vienna 
Tel. +43 (1) 514 80-0, Fax +43 (1) 514 80-40;  

hotels.com-parkring@schickmail: -E 
  

Hotel Marriott ****  
Address: Parkring 12a, 1010 Vienna 
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Tel. +43 (1) 515 18-53, Fax +43 (1) 515 18-6722;  
vienna.marriott.reservations@marriotthotels.commail: -E 

 
Premium Apartments - MyPlace *****  
Address: Vorlaufstrasse 3, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 317 1717 75;  

place.at-sales@mymail: -E 
 

Hotel Radisson SAS Palais Hotel ****  
Address: Parkring 16, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 515 17-0, Fax +43 (1) 512 22 16;  

Sales.Vienna@RadissonSAS.commail: -E 
 

Hilton Vienna *****  
Address: Am Stadtpark 3, 1030 Vienna 
Tel. +43 (1) 717 00 10000, Fax +43 (1) 717 00 11000,  

reservations.vienna@hilton.commail: -E 
 

Hotel InterContinental Wien *****  
Address: Johannesgasse 28, 1030 Vienna 
Tel. +43 (1) 711 22-275, Fax +43 (1) 711 22-345;  

christian.nedbal@ihg.commail:  -E 
 

Grand Hotel Wien ***** 
Address: Kärntner Ring 9, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1)515 80-9900, Fax +43 (1) 515 13 13,  

reservation@grandhotelwien.commail: -E 
 

Hotel Imperial *****   
Address: Kärntner Ring 16, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 501 23-368, Fax +43 (1) 501 23-345,  

llection.comandrea.schich@luxurycomail: -E 
 

Hotel Kärntnerhof ***  
Address: Grashofgasse 4, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 512 19 23, Fax +43 (1) 513 22 28-33;  

karntnerhof@netway.atmail: -E 
 

Hotel Wandl ***  
Address: Petersplatz 9, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 53 455; 

wandl.com-reservation@hotelmail: -E 
 

Hotel Bristol *****  
Address: Kärntner Ring 1, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 501 23-368, Fax +43 (1) 501 23 345;  

andrea.schich@luxurycollection.commail: -E 
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Hotel Sacher ****  
Address: Philharmonikerstrasse 4, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 51 456-0, Fax +43 (1) 51456-810;  

(att. Mr. Glueck) wien@sacher.commail: -E 
 

Ambassador *****  
Address: Kärntner Strasse 22, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 961 61 0, Fax +43 (1) 513 29 99;  

reservations@ambassador.atmail: -E 
 

Austria Trend Hotel Europa Wien ****  
Address: Kärntnerstrasse 18, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 515 77-88, Fax +43 (1) 515 94-888;  

trend.at-europa.wien@austriamail: -E 
 

Best Western Hotel Opernring ****  
Address: Opernring 11, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 587 55 18, Fax: +43 (1) 587 55 18 29;  

reservation@opernring.atmail: -E 
 

Hotel Erzherzog Rainer ****  
Address: Wiedner Hauptstrasse 27-29, 1040 Vienna 
Tel. +43 (1) 501 11-316, Fax +43 (1) 50111-350;  

hotels.com-iner@schickramail: -E 
 

Premium Apartments - MyPlace *****'  
Address: Roßauer Lände 23, 1090 Vienna 
Tel. +43 (1) 317 1717 75;  

place.at-sales@mymail: -E 
 

Hilton Vienna Plaza *****  
Address: Schottenring 11, 1010 Vienna 
Tel. +43 (1) 31 390 20000, Fax +43 (1) 31 390 21000;  

reservations.vienna@hilton.commail: -E 
 

The Levante Laudon Apartments ***  
Address: Laudongasse 8, 1080 Vienna 
Tel. +43 (1) 407 13-70, Fax +43 (1) 407 13 71;  

reservationlaudon@thelevante.commail: -E 
 

Hotel Am Schottenfeld ****  
Address: Schottenfeldgasse 74, 1070 Vienna 
Tel. +43 (1) 5265181, Fax: 526 51 81-160;  

schottenfeld@falkensteiner.commail: -E 
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     املرفق الثاين
  منوذج عن مذكرة شفوية ُيطلب فيها تسليم بطاقات دخول املؤمتر   

      يف وقت مبكر
[LETTERHEAD] 

 

 

 

 

 

 

 

The Permanent Mission of [Country] to UNIDO has the honour to confirm that [First 
Name Last Name] has been authorized to collect the pre-printed conference access cards 
for the following participants of the fifteenth session of the General Conference:  

 

 

[FIRST NAME LAST NAME, FUNCTIONAL TITLE] 

[FIRST NAME LAST NAME, FUNCTIONAL TITLE] 

[FIRST NAME LAST NAME, FUNCTIONAL TITLE] 

[FIRST NAME LAST NAME, FUNCTIONAL TITLE] 
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