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  باجلرمية السيربانيةفريق اخلرباء املعين 
          ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢١- ١٧فيينا، 

      لمشاركني لمعلومات    
    موعد انعقاد االجتماع ومكانه  -أوال  

، الكائنـة   Bجتماعـات   ال اجتماعـه يف قاعـة ا      باجلرمية السيربانية سيعقد فريق اخلرباء املعين       -١
 / كـانون الثـاين   ٢١ إىل   ١٧ يف مركـز فيينـا الـدويل، يف الفتـرة مـن              Mىن  يف الطابق األول من املـب     

 ملركـز فيينـا الـدويل       ١  رقـم  وجيب على املشاركني أن يسّجلوا أنفـسهم يف البوَّابـة         . ٢٠١١يناير  
)Vienna International Centre (Wagramerstrasse 5, 1220 Vienna).(  
    

    ال املقترحجدول األعمال املؤقت وتنظيم األعم  -ثانيا  
، املتاحـة بلغـات     UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/1يرد جدول األعمال املؤقت يف الوثيقة         -٢

األمم املتحدة الرمسية الست على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة              
)www.unodc.org/unodc/en/treaties/expert-group-on-cybercrime.html.(  
    

    التسجيل  -ثالثا  
وظيفتـه، ومكـان عملـه، ورقـم        /اسـم املنـدوب، ولقبـه      (بيانات املنـدوبني  ينبغي إرسال     -٣

ــه   ــروين اهلــاتف والفــاكس اخلــاص ب ــده اإللكت ــوان بري ــوم   ) ، وعن ــصاه ي ــة يف أجــل أق إىل األمان
  :وفيما يلي عنوان األمانة. ٢٠١١يناير / كانون الثاين٤الثالثاء، 
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United Nations Office on Drugs and Crime 
P.O. Box 500 
1400 Vienna 
Austria 

 +)٤٣-١ (٢٦٠٦٠ ٤٨٠٩  :رقم اهلاتف  
 +)٤٣-١ (٢٦٠٦٠ ٧٤٨٠٩  :رقم الفاكس  
 cybercrime@unodc.org  :الربيد اإللكتروين  

  
ومن شـأن تـوفري عنـاوين الربيـد اإللكتـروين الفرديـة أن يكفـل تلقِّـي كـل ممثّـل ردا آليـا                         -٤

. يد اإللكتروين يؤكّد تسجيله، إىل جانب أّي معلومات إضافية قد حتتاج األمانة إىل إرساهلا             بالرب
كما ستتضّمن الردود املرَسلة آليا بالربيد اإللكتروين وصلةً ميكن لكل مندوب أن حيمِّـل صـورته     

  .سجيلالفوتوغرافية عليها، ّمما يتيح اختصار الوقت الالزم إلصدار بطاقة دخول له يف يوم الت

ــا املنــدوبون الــذين ال يتّمــون إجــراءات التــسجيل املــسبق فــسوف يلــزم أخــذ صــور       -٥ أّم
ــة    ــد وصــوهلم إىل البوَّاب ــة هلــم عن ــم فوتوغرافي ــدويل ١ رق ــا ال ــع  وُيرجــى.  يف مركــز فيين  مــن مجي

  .املندوبني أن يؤكّدوا حضوَرهم

ربزوا الـــدعوات أو ويف إطـــار الترتيبـــات األمنيـــة، يتعـــّين علـــى مجيـــع املـــشاركني أن ُيـــ  -٦
املراسالت الرمسية اليت تعّرف هبم كمندوبني، إىل جانب جـوازات سـفرهم أو غريهـا مـن وثـائق               
ــة، عنــد املــدخل قبــل االنتقــال إىل مكــان التــسجيل       ــة الــيت حتمــل صــوراً فوتوغرافي ــة الرمسي اهلوي

ورة وجيـب محـل تلـك البطاقـات بـص         . واحلصول على بطاقات الدخول للمشاركة يف االجتمـاع       
 مجيع األشخاص وحقائبهم    فحصوسيجري  . ظاهرة يف مجيع األوقات داخل مركز فيينا الدويل       

  .عند مدخل املركز

 إىل  ٠٠/٨ مـن الـساعة      ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ١٧وسيبدأ التسجيل يوم االثنني،       -٧
لوا ونظــراً لكثــرة عــدد املــشاركني املتــوقَّعني، ُيرجــى مــن املنــدوبني أن يــسجِّ . ٠٠/١٦الــساعة 

  .أنفسهم يف أقرب وقت ممكن
    

    اللغات والوثائق  -رابعا  
اإلســـبانية : اللغـــات الرمسيـــة لالجتمـــاع هـــي لغـــات األمـــم املتحـــدة الرمسيـــة الـــست   -٨

جبميـع  الرمسيـة   االجتمـاع   وثـائق   وسـُتتاح   . واإلنكليزية والروسية والـصينية والعربيـة والفرنـسية       
  .اللغات الرمسية الست
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عــد يف قاعــات االجتمــاع مبركــز فيينــا الــدويل الــيت ُتــَوفَُّر هلــا ترمجــة   وســيكون كــل مق  -٩
ويرجى مـن املـشاركني عـدم نقـل تلـك األجهـزة             . ومساعةحممول  ية مزّوداً جبهاز استقبال     شفو

  .من قاعات االجتماع لكي يتسّنى فحصها دورياً وإعادة شحن بطارياهتا إذا اقتضى األمر

من الوثائق لتيسري النظر يف بعض املسائل املدرجة يف جـدول           وقد أَعدَّت األمانة عدداً       -١٠
  .وميكن تنـزيل تلك الوثائق من املوقع الشبكي للمكتب. األعمال املؤقت

ويف إطار سعي األمانة إىل خفض النفقات واحلد من اآلثـار البيئيـة، مـن خـالل إعـداد                     -١١
مـن وثـائق مـا قبـل     فقـط  عـدد حمـدود   صيغ إلكترونية من مواد املؤمتر ومنشوراته، سوف ُيتـاح      

وسوف حيصل كـل وفـد علـى جمموعـة كاملـة واحـدة مـن                . الدورة يف مكان انعقاد االجتماع    
ولـذلك، يرجـى مـن املنـدوبني أن يتفـضَّلوا بإحـضار نـسخهم مـن                 . الوثائق باللغة الـيت خيتارهـا     

  .وثائق ما قبل الدورة إىل االجتماع

ع الوثائق، ُدرج منفرد توضع فيـه الوثـائق         وسوف ُيخصَّص لكل وفد، يف مكتب توزي        -١٢
  .الصادرة أثناء االجتماع

وُيرجــى مــن كــل وفــد أن يبلِّــغ العــاملني يف مكتــب توزيــع الوثــائق باحتياجاتــه منــها،    -١٣
حمدِّداً عدد النسخ اليت حيتاجها من كل وثيقة واللغة أو اللغـات الـيت يـوّد أن يتلقّـى الوثـائق هبـا                

  .كون باإلمكان طلب ُنسخ إضافيةولن ي. أثناء االجتماع
    

      التأشريات واإلقامة والنقل  -خامسا  
    التأشريات    

جيب على املشاركني الـذين حيتـاجون إىل تأشـرية أن يتـصلوا باهليئـات الدبلوماسـية أو                    -١٤
مـن  (القنصلية النمساوية املختصة ويطلبوا تأشرية إقامة قصرية املدة خاصة مبنطقة اتفـاق شـنغن        

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

 النمـسا يف    تنـوب عـن   التأشرية إىل اهليئة القنصلية إلحدى الدول األطراف يف اتفاق شنغن اليت            
وبوسـع األمانـة    ). أي إسبانيا وأملانيا وإيطاليا والربتغال وبلجيكـا وفرنـسا وهولنـدا          (البلد املعين   
ــّدم،  ــدأن تق ــضّمن معلومــات عــن مــشاركة مقــدِّم الطلــب يف      عن ــب، مــذكّرة شــفوية تت  الطل

وسـتحتاج  . ، قـد ُتفيـد يف عمليـة طلـب التأشـرية       باجلرميـة الـسيربانية   اجتماع فريق اخلرباء املعين     
ولقـب  رة الـشفوية، إىل معرفـة اسـم طالـب التأشـرية             تمكّن من تقدمي هذه املذكّ    األمانة، لكي ت  
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 جــواز ســفره، ورســالة رمسيــة مــن احلكومــة أو   وبيانــات، وتــاريخ مــيالده، وجنــسيته،  أســرته
وينبغي طلب املذكّرة الشفوية قبل ثالثة أسابيع على األقـل          . املنظمة اليت ميثّلها تؤكّد مشاركته    

  .من بدء االجتماع
    

    اإلقامة    
االتـصال  كـذلك   الفنـادق و   يفجز  احلكل مشارك مسؤول عن اختاذ ترتيباته اخلاصـة بـ           -١٥

  .ببعثة بلده الدائمة يف فيينا لطلب املساعدة، إذا اقتضت الضرورة

 الذين يصلون إىل مطار فيينا الدويل دون أن يكونوا قد حجزوا مكانـاً              وميكن للمشاركني   -١٦
، )Vienna tourist service( مبكتــب فيينــا خلدمــة الــسائحني ستعينوايــلإلقامــة يف أحــد الفنــادق أن 

ويفـتح مكتـب خدمـة الـسائحني أبوابـه يوميـاً مـن              . املالصق ملكتب املعلومـات يف منطقـة الوصـول        
  .٠٠/٢٣ إىل الساعة ٠٠/٦الساعة 

    
    النقل    

  . وبالعكسمركز فيينا الدويلإىل  املطار ترتيب انتقاهلم مناملشاركون مسؤولون عن   -١٧

قـرب حمطـة     (Morzinplatzومثة خدمة حافالت تعمل بني مطار فيينـا الـدويل وسـاحة               -١٨
"Schwedenplatz"    على خطي املترو U1و U4 .(    يـوروات ٦ويبلغ مثن التـذكرة باجتـاه واحـد  .

 كـل ثالثـني     Morzinplatzوتغـادر احلـافالُت املطـاَر باجتـاه         .  دقيقـة  ٢٠وتستغرق الرحلـة قرابـة      
 بعـــد منتـــصف الليـــل، وتغـــادر    ٢٠/١٢ صـــباحاً إىل الـــساعة  ٢٠/٦، مـــن الـــساعة  دقيقـــة

Morzinplatz ٣٠/٢٣ إىل الساعة ٠٠/٥ إىل املطار كل ثالثني دقيقة، من الساعة.  

ــدويل      -١٩ ــا الـــ ــز فيينـــ ــافالت بـــــني مركـــ ــة حـــ ــضاً خدمـــ ــاك أيـــ ــة (وهنـــ ــرب حمطـــ   قـــ
"Kaisermühlen/Vienna International Centre"  ــرو ــدويل ) U1 علــى خــط املت ــا ال . ومطــار فيين

وتستغرق الرحلـة   .  يورو ذهاباً وإياباً   ١١ يوروات للرحلة باجتاه واحد، و     ٦ويبلغ مثن التذكرة    
وتغــادر احلــافالت املطــار إىل مركــز فيينــا الــدويل كــل ســاعة، مــن الــساعة    .  دقيقــة٣٠قرابــة 
ار كـل سـاعة، مـن       ، وتغادر احلافالت مركـز فيينـا الـدويل إىل املطـ           ١٠/٢٠ إىل الساعة    ١٠/٧

  .١٠/١٩ إىل الساعة ١٠/٦الساعة 

عنـد  (ينقل املسافرين بني حمطتـه يف فيينـا    City Airport Train "(CAT)"ومثة قطار امسه   -٢٠
ويبلـغ مثـن   . ومطار فيينا الـدويل ) U4 وU3 على خطي املترو "Wien Mitte/Landstrasse"حمطة 

  و ذهابــاً وإيابــاً، وتــستغرق الرحلــة قرابــة  يــور١٦ يــوروات للرحلــة باجتــاه واحــد و٩التــذكرة 



 

V.10-57673 5 
 

UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/INF/1 

 دقيقة، مـن  ٣٠ كل "Wien Mitte/Landstrasse"وتغادر القطارات املطار إىل حمطة .  دقيقة١٦
 إىل املطـار كـل   "Wien Mitte/Landstrasse"، وتغادر حمطـة  ٣٥/٢٣ إىل الساعة ٠٥/٦الساعة 

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

      املرافق املتوافرة يف مركز فيينا الدويل  -سادسا  
  .يف مركز فيينا الدويل  املرافق املذكورة أدناهسوف ُتتاح للمشاركني  -٢١
    

    وصالت اإلنترنت الالسلكية    
ومثــة ركنــان لإلنترنــت يف الطــابق . Mتتــوافر وصــالت الســلكية يف مجيــع أحنــاء املــبىن   -٢٢

  .Mاألرضي من املبىن 
    

    واهلواتف والفاكساتمكتب الربيد     
. Cمثة خـدمات بريديـة متـوافرة يف مكتـب الربيـد الكـائن يف الطـابق األول مـن املـبىن                         -٢٣

أما املكاملـات الدوليـة فـال ميكـن إجراؤهـا إالّ مـن       . وميكن إرسال الفاكسات من مكتب الربيد     
  .اهلواتف العاملة بالنقود املعدنية

    
    اإلسعاف األّويل    

ــة ا   -٢٤ ــوافر خدم ــة تت ــةلعناي ــة     الطبي ــرة اخلــدمات الطبي ــشغيلها دائ ــوىل ت ــيت تت ــادة ال  يف العي
، أو رقــم ٢٢٢٢٤رقــم التوصــيلة اهلاتفيــة  (Fاملــشتركة، الكائنــة يف الطــابق الــسابع مــن املــبىن  

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

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

  ).٣٩٠٣ية ، رقم التوصيلة اهلاتفF0E21الغرفة (املناوبة األمنية 
    

    املصارف    
 الكـائنني يف  Bank Austria Creditanstaltتتوافر اخلدمات املصرفية يف فرعـي املـصرف     -٢٥

ــساعة  . D ويف الطــابق األرضــي مــن املــبىن  Cالطــابق األول مــن املــبىن   ويعمــل الفرعــان مــن ال
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 إىل  ٠٠/٩ساعة  ، أيام االثنني والثالثاء واألربعاء واجلمعة؛ ومـن الـ         ٠٠/١٥ إىل الساعة    ٠٠/٩
  .، أيام اخلميس٣٠/١٧الساعة 

    
    اخلدمات الغذائية    

ويفـتح املطعـم أبوابـه مـن        . Fتوجد كافيترييا ومطعم وبار يف الطابق األرضي مـن املـبىن              -٢٦
ُيوَصى حبجـز املوائـد مـسبقاً، علـى رقـم التوصـيلة اهلاتفيـة         (٣٠/١٤ إىل الساعة  ٣٠/١١الساعة  
ــساعة   وتفــتح الكافيترييــا  ). ٤٨٧٧ ــا مــن ال ، مث مــن الــساعة  ٠٠/١٠ إىل الــساعة ٣٠/٧أبواهب

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

ستقبال خاصة يف مركز فيينـا الـدويل باالتـصال    وميكن الترتيب ملوائد غداء وحفالت ا   . ٣٠/١٦
  ).٤٨٧٥، رقم التوصيلة اهلاتفية F-184Cالغرفة (مبكتب العمليات اخلاص خبدمات الطعام 

    
    خدمات السفر    

 Carlson Wagonlit Travelو) COE01الغرفـة   (American Expressلـشركيت  مثة مكتبان   -٢٧
 حيتـــاجون ملـــساعدة بـــشأن الـــسفر أو اســـتئجار ، متاحـــان للمـــشاركني الـــذين)F0E13الغرفـــة (

ويفــتح هــذان املكتبــان أبواهبمــا مــن  . الــسيارات أو زيــارة املواقــع الــسياحية أو تنظــيم الــرحالت 
  . أيام االثنني إىل اجلمعة٠٠/١٧ إىل الساعة ٣٠/٨الساعة 

    
    الوصول إىل مركز فيينا الدويل    

ينا الدويل بواسطة تاكـسي أن ينــزلوا منـها        ُينَصح املشاركون الذين يصلون إىل مركز في        -٢٨
ــانيب   ــه  ) Nebenfahrbahn(يف املــسار اجل ــشارع فاغرامرشتراس ، ويــسجِّلوا )Wagramerstrasse(ل

ــة   ــد البوَّاب ــسهم عن ــمأنف ــربوا ســاحة  ١  رق ــبىن  Memorial Plaza، مث يع ــدخلوا إىل امل ــا . C وي أم
ــرو   ــطة املتـ ــذين يـــصلون بواسـ ــة   فين) U1اخلـــط (املـــشاركون الـ ــد حمطـ ـــزلوا عنـ بغـــي هلـــم أن ينـ

Kaisermühlen/Vienna International Centre ويتبعـــوا عالمـــات "Vienna International Centre" 
  .C ويدخلوا إىل املبىن Memorial Plaza، مث يعربوا ساحة ١  رقمويسّجلوا أنفسهم عند البوَّابة

 


