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 دليل الم اركي 
 في مؤتمر األطراف

 
 

 والموعد المكا 
 

فتتتتتتتتتي اتما يتتتتتتتتتة من متتتتتتتتتة ال تتتتتتتتت ة العالميتتتتتتتتتة ا  اريتتتتتتتتتة  لمتتتتتتتتتاتمر ا  تتتتتتتتترا  الخامستتتتتتتتتةعقد التتتتتتتتتدورة ستتتتتتتتتت   
الكتتتتتتامن فتتتتتتي مركتتتتتت  كتتتتتتوكس ل تما يتتتتتتا  والمعتتتتتتار  فتتتتتتي ستتتتتتول فتتتتتتي مركتتتتتت  المتتتتتتاتمرا   التبتتتتتت  مكاف تتتتتتة بشتتتتتت ن

+، 21 1 0111 2211، ر ت  الهتات   Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-731 159) كوريتا بجمهوريتة
www.coex.co.krالعاشتتترة متتتن  تتتبان يتتتو  اقثنتتتين الموافتتت  فتتتي تمتتتا  الستتتالة  (. وستتتتبدع علمتتتال عول جمستتتة لامتتتة

، ومتتن المتو تت  عن تختتتت  علمالهتتا فتتي مولتتد ع  تتا  3Fبال تتاب   D2فتتي القالتتة  1121تشتترين الثتتاني/ نتتوفمبر  21
 .  1121تشرين الثاني/ نوفمبر  21بعد  هر يو  السب  المواف  من لوا دة السالة ا

 
متتن الستتالة  1121تشترين الثتتاني/ نتوفمبر  22وستت عقد اجتمالتتا  ي ميميتة ريتتر رستمية يتتو  ا  تد الموافتت   

 الرابعة ل رًا يلى السالة السادسة والن   مساًء. 
 

 صصة النمقاد الدورة.والتدخي  غير مسموح  ه في منطقة المؤتمرات المخ 
 

 التسجيلعملية 
 

لتبسي  لممية التسجيل يم   اآلن التستجيل يلكترونيتًا ل رتور اجتمالتا  متاتمر ا  ترا  و يماتتي المرليتة،  
وذلتتب بواستت ة ن تتا  مماثتتل لمن تتا  المستتتخد  فيمتتا يتعمتت  باجتمالتتا  ا جهتت ة الرماستتية لمن متتة ال تت ة العالميتتتة. 

مو تتت  اقتما يتتتة ا  اريتتتة لمتتتى شتتتبكة ا نترنتتت  بواستتت ة التتتراب  المتتتتان فتتتي  يلكترونيتتتاً  ويمكتتتن الشتتترول فتتتي التستتتجيل
(http://www.who.int/fctc/cop/sessions/fifth_session_cop)  وكممتتتتة الستتتتر  المستتتتخد . وينبغتتتي عن ي ستتتتتخد  استتتت

ويمكتتن  التتواردين فتتي خ تتاو التتدلوة  جتتل تستتجيل مستتاول اقت تتال التتذة ستتيتكمل بالمستتاولية لتتن تستتجيل الوفتتد.
لكل وفد )ويمرل عن يكون في البعثة الداممة بجنيت ، عو فتي العا تمة( وستو  يتتولى  وا دتسجيل مساول ات ال 

لتتدول ريتتر ا  تترا  والمن متتا  المعتمتتدة ب تتمة المستتاولية لتتن تستتجيل كتتل علرتتاء الوفتتد. وستتي  مو عيرتتًا متتن ا
 مرا و عن تستخد  ن ا  التسجيل ا لكتروني.
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 ويمكتتتتتتن تن يتتتتتتل يرشتتتتتتادا  التستتتتتتجيل ا لكترونتتتتتتي متتتتتتن مو تتتتتت  اقتما يتتتتتتة ا  اريتتتتتتة لمتتتتتتى شتتتتتتبكة ا نترنتتتتتت  
(http://www.who.int/fctc/cop/sessions/fifth_session_cop)  . 

 
 .1121تشرين ا ول/ عكتوبر  12في مولد ع  ا  وينبغي يتما  لممية التسجيل  

 
 أوراق االعتماد

 
ت تدر عورا  اقلتمتاد لتن رمتيس الدولتة عو و يتر الخارجيتة عو و يتر ال ت ة عو عة ستم ة معنيتة  يجتو عن 

وينبغتي عن تترتمن عورا  اقلتمتاد المعمومتا  التاليتة لتن  .عخرى، عة البعثا  الداممتة وكبتار المستاولين ال كتوميين
كتل مشتتارب  استت  العاممتة )بتتا  ر  الكبيتترة( واقست  ا ول والمقتتو والو يمتتة والماسستة والمدينتتة ونتتول الجتنس )متتا لتت  
ن يكن مذكورًا في المقو(. وفي  التة من متا  التكامتل اق ت تادة ا  ميمتي فتان عورا  اقلتمتاد يجتو عن ت تدر لت

 الهيما  المخت ة في تمب المن ما .
 

فةن  ولمى الرر  من عني سيكون  تد تت  تقتدي  نستخة متن عورا  اقلتمتاد بواست ة ن تا  التستجيل ا لكترونتي  
 بتل افتتتان التدورة. ولتن ين تر يق فتي  أوراق االعتمةاد األصةلية م ا ةرة  لةى أمانةة االتفاقيةةعلى األطراف أ  تقدم 
 فق  التي سيعتبر ا ماتمر ا  را  عورا  التماد رسمية.الوثام  ا  مية و ي 

 
  ارات الدخول

 
يستتت ي  المنتتدوبون وريتتر   متتن المشتتاركين عن يتستتمموا شتتاراته   بتتل افتتتتان التتدورة متتن مكتتتو التستتجيل فتتي  

  . وسيكون مكتو التسجيل ممتو اً 3F، بال اب  D2مرك  كوكس خارج القالة 
 22‚11يلى السالة  21‚11نوفمبر، من السالة  تشرين الثاني/ 22ا  د  يو  -
تشتترين الثتتاني/ نتتوفمبر، متتن الستتالة  20يلتتى يتتو  الجمعتتة تشتترين الثتتاني/ نتتوفمبر  21متتن يتتو  اقثنتتين  -

 22‚11يلى السالة  2‚11
 21‚11يلى السالة  2‚11من السالة  تشرين الثاني/ نوفمبر 21السب ،  يو  -

 
ولمتتى المنتتدوبين التتذين لتت  تقتتد  عورا  التمتتاد   يلتتى عمانتتة اقتما يتتة  بتتل افتتتتان التتدورة عن يستتجموا عنمستته   

والرجةا  محاظةةة بواست ة ن تا  التستجيل ا لكترونتتي عو بت ورا  التمتاد   ا  تتمية ويودلو تا لتدى مكتتو التستتجيل. 
اةدعم الةيي  ستصةدر لرةم  ةارة دخةول. أ  األ خاص الةيي  تظرةر أسةماؤعم علةى أوراق اعتمةاد صةاياة عةم و 

 وسوف يقتصر السماح  دخول مركز المؤتمرات وقاعات االجتماعات على اليي  ياملو  عيه ال ارات. 
 

شتتارا  اقجتمتتال فتتي  ي ممتتواعن المشتتاركين جميتت   فتتان لمتتىوقلتبتتارا  عمنيتتة ولمتعتتر  لمتتى ا شتتخا ،  
 جتمالية.با  اقسواء ل رور اقجتمالا  عو المناس ،ا و ا جمي  

 
 
 

 االجتماعات ا قليمية غير الرسمية
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ستت عقد اجتمالتا  ريتر رستمية لممجمولتا  ا  ميميتة لا متتي  ا فريقتي وار متي  ا متريكتين وار متي  جنتوو شتتر   
 آسيا وار مي  شر  المتوس  وار مي  ررو الم ي  الهادئ 

 
 22‚11يلى السالة  20‚11تشرين الثاني/ نوفمبر، من السالة  22ا  د،  يو  -
 
تشترين الثتاني/ نتوفمبر متن الستالة  21تشرين الثاني/ نتوفمبر  تتى يتو  الستب ،  21الث ثاء،  من يو  -

 9‚54يلى السالة  2‚54
 

 ساعات الممل
 

 8108نوفم ر  ت ري  الثاني/ 08االثني ، 
 

  مل اقفتتان والجمسة العامة ا ولى 21.11-21.11
 

 العامة الجمسة 24.11-22.11
 

، D1اقفتتتان فتتي رتيافة و يتتر ال ت ة والرلايتة بجمهوريتتة كوريتا )القالتتة   متل   29.11
 (3F ال اب 

 
 نوفم ر  ت ري  الثاني/ 01 لى الجممة ت ري  الثاني/ نوفم ر  01الثحثا  

 
ي متتي  جنتتوو شتتتر   ،ي متتتي  ا متتريكتين ا فريقتتي، ميميتتة )ا  متتي  ا  اقجتمالتتا  2.54-9.54

 ي مي  ررو الم ي  الهادئ( ،ي مي  شر  المتوس  ،ا  مي  ا وروبي ،آسيا
 

 اجتمالا  المجانالجمسة العامة عو  21.11-21.11
 

 اجتمالا  المجانالجمسة العامة عو  24.11-22.11
 

 نوفم ر  ت ري  الثاني/ 01الس ت، 
 

ي متتي  جنتتوو شتتتر   ،ي متتتي  ا متتريكتين ا فريقتتي، ميميتتة )ا  متتي  ا  اقجتمالتتا  2.54-9.54
 ي مي  ررو الم ي  الهادئ( ،ي مي  شر  المتوس  ،ا  مي  ا وروبي ،آسيا

 
 اجتمالا  المجانالجمسة العامة عو  21.11-21.11

 
 واختتا  علمال الدورةالجمسة العامة 

 
 القات دراسية تمقد في فترة الغدا 

 
 بتتتتاو اقشتتتتتراب فيهتتتتا ممتو تتتتًا عمتتتتا  جميتتتت ختتتت ل فتتتتترة الغتتتتداء يكتتتتون  دراستتتتية عثنتتتتاء التتتتدورة  مقتتتتا ستتتتتن    
  ذ  ال مقا  الدراسية. مسبقًا جدول مواليدتان ين. وسيالمشارك

 
 الترتي ات المالية
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 تتتي الوكيتتتل الم متتتي الرستتتمي المعتتتين متتتن  كومتتتة جمهوريتتتة كوريتتتا  (INTERCOM)  نتركةةةومين شتتتركة  
ليتتي، وكتتذلب  لمستتالدة المشتتاركين، بالتنستتي  متت  عمانتتة اقتما يتتة، فيمتتا يختت  ا  امتتة فتتي ستتول والنقتتل متتن الم تتار وار
ن  افمتتة النقتتل بتتين المنتتد  ومكتتان انعقتتاد المتتاتمر، فرتتً  لتتن ستتامر الترتيبتتا  الم ميتتة. ول  تت ل لمتتى الم يتتد متت

لمتتتتتى شتتتتتبكة ا نترنتتتتت  والمخ تتتتت   متتتتتاتمر ا  تتتتترا  الختتتتتامس المعمومتتتتتا  نتتتتتدلو المشتتتتتاركين يلتتتتتى  يتتتتتارة مو تتتتت 
 .http://www.cop5fctc.go.kr لمدورة 

 
 الوصول  لى سول والنقل م  المطار  لى الفندق

 
ي الدولي مكتو لمتر يو بالمشتاركين فتي متاتمر ا  ترا  الختامس وذلتب فت ينشوينسيوجد في م ار سول  

تشتترين الثتتاني/ نتتوفمبر  21 تتتى يتتو  اقثنتتين تشتترين الثتتاني/ نتتوفمبر  21م  تتة الو تتول التبتتارًا متتن يتتو  الستتب  
 لمسالدة المشاركين لمى الذ او يلى فناد ه . 1121

 
د يقتة متن م تار ستول ينشتوين التدولي  11وتعمل خدما   افمة الميمو ين في الم تار بانت تا  وتتذ و كتل  

دوقرًا  24وتتو   لنتد مع ت  المنتاد  ولنتد مركت  كتوكس. وتبمت  تكممتة التذ او ب افمتة الميمتو ين يلى وس  المدينة، 
(. ول  تتتت ل لمتتتتى الم يتتتتد متتتتن المعمومتتتتا  لتتتتن ختتتتدما  1121  يتتتتران/ يونيتتتتو  2عمريكيتتتتًا تقريبتتتتًا )التبتتتتارًا متتتتن 

لمتتتتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتتتتبكة  متتتتتتتتتتتتاتمر ا  تتتتتتتتتتتترا  الختتتتتتتتتتتتامس الميمتتتتتتتتتتتتو ين فتتتتتتتتتتتتي الم تتتتتتتتتتتتار يرجتتتتتتتتتتتتى  يتتتتتتتتتتتتارة مو تتتتتتتتتتتت   افمتتتتتتتتتتتتة
 .http://www.cop5fctc.go.kr نترن ا 
 

كيمتومترًا لتن وست  المدينتة. ويستتغر  التذ او بستيارة ا جترة عو  11سول ينشوين الدولي ن و  رويبعد م ا 
د يقتة تقريبتًا. وتبمت  تكممتة التذ او  91د يقتة و 01بتين   افمة الميمو ين متن م تار ينشتوين التدولي يلتى وست  المدينتة

(. 1121  يتران/ يونيتو  2دوقرًا عمريكيتًا )التبتارًا متن  21و 01بسيارة ا جرة من الم ار يلى وس  المدينة متا بتين 
( COEX) يت  يقت  مركت   Samseongالذ او لن  ري  المترو متن م  تة م تار ينشتوين التدولي يلتى م  تة عما 

 .تقريباً  دوقرا  عمريكية 5وبتكممة  د يقة 51 والي سالة وا دة و فيستغر 

 
 الاصول على الت  يرة  روط

 
ي رجتتى متتتن المشتتتاركين عن يت كتتدوا متتتن  يتتتا ته  جتتتوا ا  ستتمر  تتتال ة عو وثيقتتتة ستتمر مناستتتبة تعتتتتر  بهتتتا  

فتتي بمتتدانه   كومتتة جمهوريتتة كوريتتا وعن ي  تتموا،  ستتو اق ترتتاء، لمتتى ت شتتيرة دختتول متتن ستتمارة جمهوريتتة كوريتتا 
 .  ورية كورياكي يتمكنوا من دخول جمه لجمهورية كورياا  مية عو من ع رو سمارة عو  ن مية 

 
و تتتد يعمتتتى ال امتتترون متتتن البمتتتدان التتتتي عبرمتتت  اتما تتتا  خا تتتة متتت  جمهوريتتتة كوريتتتا متتتن شتتتر  ال  تتتول  

يومتتًا، وذلتب  ستو نتتول اقتمتا  المبتتر  بتين البمتتدين. ولم  تول لمتتى  91الت شتيرة مادامتت  ي تامته  لتتن تتجتاو   لمتى
لمتتتتتى شتتتتتبكة  متتتتتاتمر ا  تتتتترا  الختتتتتامس  تتتتت الم يتتتتتد متتتتتن المعمومتتتتتا  لتتتتتن ا لمتتتتتاء متتتتتن الت شتتتتتيرة يمكتتتتتن  يتتتتتارة مو 

 .http://www.cop5fctc.go.kr ا نترن 
 

ولم  تتتتتول لمتتتتتتى الم يتتتتتتد متتتتتن المعمومتتتتتتا  لتتتتتتن شتتتتترو  ال  تتتتتتول لمتتتتتتى الت شتتتتتيرا ، يرجتتتتتتى اقت تتتتتتال  
التمثيتتتتتتتل الدبموماستتتتتتتي عو القن تتتتتتتمية التابعتتتتتتتة لجمهوريتتتتتتتة كوريتتتتتتتا عو  يتتتتتتتارة المو تتتتتتت  التتتتتتتتالي لمتتتتتتتى  مكاتتتتتتتتو ب  تتتتتتتد

 .http://www.mofat.go.kr ا نترن 
 

 الاجز في الفنادق
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 نتتاب لتتدد متتن المنتتاد  المختتتارة التتتي تتت  التمتتاو  لمتتى عستتعار ا وجتترى فيهتتا  جتت  مستتب  متتن   ب تتل البمتتد  
(. ولمتتتى المشتتتاركين التتتذة يرربتتتون فتتتي ا  امتتتة فتتتي 1المرتتتي  متتتن عجتتتل تستتتهيل ي امتتتة المنتتتدوبين )ان تتتر المم تتت  

فةي موعةد ماتمر ا  را  الخامس استيماء استمارة  مو ال ج  فتي المنتد   المناد  الم جو ة مسبقًا لممشاركين في
مباشترة  متاتمر ا  ترا  الختامس لمتى شتبكة ا نترنت  ، وذلتب فتي مو ت 8108ت ةري  األول/ أكتةو ر  01أقصاه 

(http://www.cop5fctc.go.kr)   والشرو .يجدون الم يد من المعموما  لن كل فند ، بما في ذلب ا سعار  ي 
 

التعامل م   مبا  المشاركين لمى ا  امة فتي المنتاد  المختتارة لممشتاركين  INTERCOMوستتولى شركة  
بت كيتتد ال جتتو ا  لنتتد  INTERCOM. وستتتقو  شتتركة علةةى أسةةاب أسةة قية الطلةة فتتي متتاتمر ا  تترا  الختتامس 

متتاتمر ا  تترا   ا  تتو مبتتين فتتي مو تت استتت   بيانتتا  ب ا تتة اقمتمتتان عو ا يتتدال لتتن  ريتت  الت ويتتل البنكتتي، كمتت
 الخامس لمى شبكة ا نترن .

 
والمنتتدوبون  تتت  المستتاولون لتتتن  جتتت  رتترفه  فتتتي المنتتتاد  ولتتن اقستمستتتار لتتتن سياستتة يلغتتتاء ال جتتت  عو  

 تعديمتتي التتتي ي بقهتتا كتتل فنتتد . وعة يلغتتاء عو تعتتديل لم جتت  فتتي المنتتد ، عو عة تغييتتر آختتر، يتتت  لتتن  ريتت  مو تت 
فتتي مولتتد ع  تتا   INTERCOM  الختتامس لمتتى شتتبكة ا نترنتت  ينبغتتي عن يرستتل كتابيتتًا يلتتى شتتركة متتاتمر ا  تترا

 .8108ت ري  األول/ أكتو ر  11
 

 الت مي 
 

ينبغي لممشاركين م   ة عن عمانتة اقتما يتة ق يمكتن عن تكتون مستاولة لتن عة م البتا  تنتتف لتن الوفتاة  
يتعمتت  بمشتتاركته  فتتي التتدورة. ولميتتي فتتان لمتتى المشتتاركين اتختتاذ عو ا  تتابة عو المتتر  عو عة لجتت  ي تتد  فيمتتا 

 الترتيبا  الت مينية ال  مة في  ذا ال دد.
 

 وسائل النقل المالية
 

تشتترين  21تشتترين الثتتاني/ نتتوفمبر يلتتى الستتب   22ستتتتان  افمتتة نقتتل عثنتتاء التتدورة ب تتمة يوميتتة متتن ا  تتد  
ومركتتت  كتتوكس. ولمتتتى المشتتتاركين الرجتتتول يلتتتى  1ورة فتتتي المم تتت  لمنقتتتل متتتن المنتتاد  المتتتذك 1121 الثتتاني/ نتتتوفمبر

جتتداول مواليتتد  افمتتة النقتتل التتتي ستتتعم  فتتي من قتتة اقستتتقبال فتتي المنتتاد . ول  تت ل لمتتى الم يتتد متتن المعمومتتا  
 .http://www.cop5fctc.go.krماتمر ا  را  الخامس لمى شبكة ا نترن   يرجى  يارة مو  

 
 ألطراف المستاقة للاصول على دعم تكاليف السفرالترتي ات الخاصة  ا

 
متتتن عجتتتل تستتتهيل مشتتتاركة البمتتتدان ا  تتترا   لمنتتتدوو وا تتتدستتتيتان التتتدل   FCTC/COP4(21)وفقتتتًا لمقتتترار  

 ( 2المنخمرة الدخل والبمدان ا  را  من الشري ة الدنيا من الدخل المتوس  )ان ر المم   
 
المتالي الختا  بتكتالي  تتذكرة الستمر بال تامرة )عرخت  درجتة    ل البمدان نموًا عن ت  ل لمى التدل  -

 ا ت ادية ب كثر ال ر  مباشرة( وبدل المعيشة اليومي  يمة مدة الدورة لممثل وا د فق ؛
 
لستتامر البمتتدان المنخمرتتة التتدخل وبمتتدان الشتتري ة التتدنيا متتن التتدخل المتوستت  عن ت  تتل لمتتى التتدل   -

بال تتامرة فقتت  )عرختت  درجتتة ا ت تتادية بتت كثر ال تتر  مباشتترة(  المتتالي الختتا  بتكتتالي  تتتذكرة الستتمر
 لممثل وا د فق .

ولتتن تقتتتو  عمانتتتة اقتما يتتتة بانجتتا  ترتيبتتتا  الستتتمر يق لنتتتد استتت   عورا  اقلتمتتتاد ال تتت ي ة المقدمتتتة يلتتتى  
لستتتمر فتتتي تيبتتتا  اعمانتتتة اقتما يتتتة لتتتن  ريتتت  ن تتتا  التستتتجيل ا لكترونتتتي عو المقدمتتتة ك  تتتول. ولتستتتهيل ينجتتتا  تر 
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ي متتو متتن ا  تترا  المستتت قة لم  تتول لمتتى التتدل  الختتا  بالستتمر،  بقتتًا لمقاممتتة التتواردة فتتي التو يتت  المناستتو 
أيلةةول/  01فةةي موعةةد أقصةةاه ، عن تستتجل عورا  اقلتمتتاد يلكترونيتتًا عو عن تقتتد  عورا  اقلتمتتاد ا  تتمية 2المم تت  
ق عن ي  تتتل لمتتتى  تتتذا التتتدل  المتتتالي. ون تتترًا لقيتتتود  ، وعن تتتتذكر متتتا يذا كتتتان المنتتتدوو ينبغتتتي ع 8108سةةة تم ر 

المي انيتتة، ومتت  مرالتتاة ارتمتتال عستتعار تتتذاكر الستتمر بال تتامرة، ق تستتت ي  ا مانتتة عن ترتتمن تقتتدي   تتذا التتدل  المتتالي 
 يذا فا  مولد  النهامي.

 
ين تنجت  ا مانتتة وستيت  لتادة دفتت  بتدل المعيشتتة اليتومي لممشتتاركين المستت قين لمتدل  الختتا  بالستمر، والتتذ 

 ترتيبا  سمر  ، لن  ري  الت ويل الم رفي ل ساو المندوبين المعنيين.
 

وال يجوز طل  استرداد التكاليف في االة اتخاي الطرف أو الم ارك م ا رة ترتي ات السفر دو  موافقة  
 مس قة م  أمانة االتفاقية.

 
 التسريحت المتااة في الموقع

 
(، وستو  يع تي 3F، ال تاب  D2يوجد المكتو ختارج  التة الجمستا  العامتة )القالتة  مكت  االستمحمات: 

المكتتتو معمومتتا  لتتن مجمولتتة مستتتامل  امتتة لممشتتاركين، وستتيوجهه  يلتتى الختتتدما  ا ختترى، مثتتل الستتمر والبريتتتد 
 .والخدما  ال بية واقت اق ، ورير ا. ويمكن يلادة الممقودا  يلى المكتو عو  مو استرجالها لديي

 
ذا متتا ا تتتاج  وكالةةة السةةفريات:  ينبغتتي لممشتتاركين عن يرتتمنوا ت كيتتد  جتت  ر تت   لتتودته  يلتتى بمتتدانه . وار

التذة ستيكون ممثمتي  INTERCOMالمشاركون يلتى تعتديل  جتو اته  خت ل التدورة فعمتيه  اقت تال بالوكيتل الم متي 
 .(3F، ال اب  D2)القالة  لعامةموجودًا في مكتو الوكالة الكامن في مرك  كوكس خارج  الة الجمسا  ا

 
ا نترنتتت  ل ت تتتال با نترنتتت   عكشتتتابالعديتتتد متتتن  يوجتتتد مجانتتتًا فتتتي من قتتتة المتتاتمر  المقرةةةى ا لكترونةةةي 

بن تتتا  ل ت تتتال ال ستتتمكي با نترنتتت    تتتو عيرتتاً متتت ود المتتتاتمرا  مركتت  ونتتتي ومعالجتتتة الن تتتو . و البريتتد ا لكتر و 
(WI-FI). 
 

. وستتي  ود ال ارمتتة تتاق  لمفتتي مركتت  المتتاتمرا  مرفتت  لتقتتدي  الختتدما  ال بيتتة  ستتيوجد الخةةدمات الط يةةة: 
تشتتترين الثتتتاني/ نتتتوفمبر  20تشتتترين الثتتتاني/ نتتتوفمبر يلتتتى الجمعتتتة  21 تتتذا المرفتتت  بممتتتر / ممررتتتة متتتن اقثنتتتين 

 .مكتتتو اقستتتتع ما  متتن( والعامتتة اممتتة ب ستتماء المستشتتتميا  )الخا تتة   متتو ويمكتتن. (22‚11-9‚11)الستتالة 
 .001وفي  اق  ال وارئ ال بية بعيدًا لن مرك  الماتمرا  نن ح المشاركين اقت ال بخدمة ال وارئ ر    

 
دوقر الت) جمهوريتة كوريتاالنقديتة المتداولتة فتي  الو تدة تو  التوون الكتورة المصرف/ مرافق صرف الممةحت: 

ا جنبيتة   تر  العمت   ويتتان عيرتاً (. 1121  يتران/ يونيتو  2وونتًا التبتارًا متن  2221يساوة  توالى  مريكيا 
و تي تمتتح مركت  المتاتمرا   وتوجتد برتعة م تار  عيرتًا فتي في م  ة الو ول في الم ار وفتي مع ت  المنتاد .

لمت   شتيكا  المستافرين و . ويمكتن  تر  20.11 تتى الستالة  9.11متن الستالة  عبوابها، فتي ا  توال العاديتة،
 ب ا تتتتتا  اقمتمتتتتتان الدوليتتتتتة التتتتتدف  ب مع تتتتت  المنتتتتتاد  والم تتتتتال  والم تتتتت  ل تقبتتتتتمع تتتتت  البمتتتتتدان فتتتتتي الم تتتتتار . و 

(Visa وMaster Card وDiners Club وAmerican Express.) 
 

 توجد في مرك  الماتمرا   وات  لمومية تعمل بالب ا ا   جراء المكالما  الم مية والدولية. الراتف: 
 تشتترين 21 اقثنتتين متتن لممشتتاركين بستتخاء الغتتداء وجبتتا  كوريتتا جمهوريتتة  كومتتة ستتتتيح :الطمةةام مرافةةق 
 .ومقهى م ال  لدة الماتمرا  مرك  في يوجد كما. نوفمبر/ الثاني تشرين 20 الجمعة يلى نوفمبر/ الثاني
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 الم اركي  قائمة

 
فتي بدايتة التدورة. وست تدر  (FCTC/COP/5/DIV/1ستيت  تو يت   اممتة ما تتة ب ستماء المشتاركين )الوثيقتة  

 تتذ  القاممتتة استتتنادًا يلتتى عورا  اقلتمتتاد التتتي تتترد يلتتى عمانتتة اقتما يتتة  تتتى الستتالة الرابعتتة متتن ل تتر يتتو  ا  تتد 
 تشرين الثاني/ نوفمبر. وستنشر  اممة منق ة بعد ذلتب فتي مو ت  اتما يتة المن متة ا  اريتة لمتى شتبكة ا نترنت  22

(www.who.int/fctc).  ويرجى، في  الة عة تغيير رسمي في لروية الوفود، عن تبم  الوفتود عمانتة اقتما يتة بتذلب
كتابيتًا عثنتاء التتدورة بواست ة اقستتمارة الرستتمية المتا تة فتتي مكتتو التستجيل. وينبغتتي التو يت  لمتى اقستتتمارة متن   ب تتل 

 رميس الوفد.
 

 الوثائق توزيع
 

 فتي وستيوجد. التدورة علمتال افتتتان مولتد متن يومتاً  01  بل والمرا بين ا  را  يلى ال  مة الوثام  سترسل 
ال  تول  يمكتن كمتا. التدورة وثتام  لمتى منتي ي  تموا عن ممشتاركينل يمكتنو  الوثتام ، لتو يت  مكتو الماتمرا  مرك 
 قتما يتتتتة المن متتتتة ا  اريتتتتة المو تتتت  ا لكترونتتتتي متتتتن وثتتتتام  متتتتاتمر ا  تتتترا  الختتتتامس وستتتتج تي الرستتتتميةلمتتتتى 

(http://www.who.int/fctc) . والتو ي  الو يد لموثتام  التذة يعتتد بتي رستميًا لمتدورة  تو التو يت  التذة يتت  فتي مكتتو
 تو ي  الوثام  التاب  لألمانة.

 
ون رًا  تا ة الوثام  لمى شبكة ا نترن ، و ررا  اق ت اد فتي النمقتا ، لتن يتت  يرستال عو نقتل الوثتام   

 ورة.التي تتان عثناء الد
 

 اجز القاعات لمقد االجتماعات الثنائية والخاصة
 

لنتتد ال متو عن تخ ت  عمانتتة  جتمالتا  الثناميتتة والخا تة، ويمكتنق توجتد ستوى عمتاكن م تتدودة لعقتد اق 
 اقتما ية  الا  لعقد لقاءا  م ددة. ولن يتسنى لألس  توفير خدمة الترجمة المورية لهذ  اقجتمالا .

 
 التطميم  روط

 
. ولم  تتتتول لمتتتتى الم يتتتتد متتتتن المعمومتتتتا  جمهوريتتتتة كوريتتتتام تتتتددة لمت عتتتتي  لتتتتدخول  شتتتترو ق توجتتتتد عة  
ن بتتاق  ل لمتتى مو تت  من متتة ال تت ة العالميتتة المخ تت  لمستتمر التتدولي وال تت ة لمتتى العنتتوان المشتتاركي نن تتح
 .http://www.who.int/ithالتالي  

 
 االة الطقب والتوقيت

 
درجتة  22درجتا  سمستيوس و 1تتراون درجا  ال رارة في سول في شهر تشرين الثاني/ نتوفمبر لتادة بتين  
 سمسيوس.

 
 سالا . 9والتو ي  الم مي في سول  و تو ي  ررينتش + 

 
 الكرر ا 
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 ولمقتتابس الكهربتتاء. (Adaptor) تتد يمتت   استتتعمال م تتول و  رتتت .  01فولتتتًا لمتتى  111ن تتا  الكهربتتاء  تتو  
 اس وانيان. رعسان

 
 

  (VAT) المضافة القيمة ضري ة
 

لمتتتى جميتتت  الستتتم  والختتتدما ، و تتتي مدرجتتتة لتتتادة فتتتي  ٪21تبمتتت   تتتذ  الرتتتريبة  اليتتتًا نستتتبة مو تتتدة  تتتي  
لمتتى الغتتر  والوجبتتا  وستتامر الختتدما  وتتتدرج فتتي  ٪21عستعار التج متتة. وفتتي المنتتاد  ت بتت   تتذ  الرتتريبة البالغتة 

المتتاتورة. ويمكتتن استتتترداد  يمتتة رتتريبة القيمتتتة المرتتافة لتتن عة منتتتتف ي متتل ب ا تتة  معمتتتى متتن الرستتو  الجمركيتتتة  
(Tax Free Shopping)  وتشتتتتروني عثنتتتاء ي تتتامتك  فتتتي جمهوريتتتة كوريتتتا. وقستتتترداد  تتتذ  القيمتتتة يجتتتو عن تغتتتادروا

رون ث ثة شهور من شراء المنتتف. وق يمكتن الم البتة باستترداد  يمتة رتريبة القيمتة المرتافة جمهورية كوريا في ر
 لمى فواتير المناد . 

 
 المفيدة االتصال مض أرقام 

 
 أمانة االتفاقية في جنيف:

 +(52) 11 192 4211+(؛ الماكس  52) 11 192 1121/4525الهات    -
 copfctc@who.intالبريد ا لكتروني  
 www.who.int/fctc  المو   ا لكتروني

 
 :سولجرات االتصال في 

 وزارة الصاة والرعاية في جمرورية كوريا -
75 Yulgong-ro, Jongro-gu, Seoul 

 leejsoon@korea.krالبريد ا لكتروني  
 www.wm.go.krالمو   ا لكتروني  

 مركز كوكب لحتفاقيات والممارض -
159 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-731 

 +21 1 0111 2211الهات   
 karmajin@coex.co.krالبريد ا لكتروني  
 www.coex.co.krالمو   ا لكتروني  

- INTERCOM )الوكيل الم مي( 
 +21 1 0154 0119الهات   

 fctc@intercom.co.krالبريد ا لكتروني  
 http://www.cop5fctc.go.krالمو   ا لكتروني لماتمر ا  را  الخامس  

 
ويمكن ال  ول، من مكتو الوثتام ، لمتى دليتل لمهتات  يترتمن عستماء وو تام  المتو مين التذين يقومتون  

 لمى خدمة الدورة.
 السحمة واألم 
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ت عد سول لادة مدينة آمنة وم  ذلب نن ح المشاركين بالتقيد بالت و ا  ا منية العادية لند التنقل في  
 المدينة، وخ و ًا ما يمي  

 توخي ال  ر لمى الدوا   مرا بة ا متعة و قامو اليد. -
الختت امن  الرجتتاء اقستمستتار متتن مكتتتو اقستتتقبال فتتي المنتتد  التتذة تن لتتون فيتتي لتتن يمكانيتتة استتتخدا  -

 الم مونة.
 

اق تمتا  دومتًا بعنتتوان المنتد  ومركت  المتتاتمرا  )ويمرتل عن يكتون ذلتتب بتالمغتين ا نكمي يتة والكوريتتة(  -
 ركوو سيارة لألجرة. يلىفان ذلب يسالد المشارب يذا ا تاج 

خةدمات يذا تعررت  لمو ت  ممتاجو وا تجتت  يلتى المستالدة، الرجتاء اقت تال ب ر تا  ال توارئ التاليتة   -
 .008/ ال رطة: 001الطوارئ: 

الرجاء م   ة عن من مة ال  ة العالمية والجها  الم ميتة التتي تتن   المتاتمر لتن تت متل مستاولية  -
 المتعمقا  الشخ ية التي تترب بدون مرا بة في الجمسا .ريال 

 
 أرقام الطوارئ وأرقام أخرى مفيدة في سول:

 001المطافئ/ ا نقاي:  -
 008ال رطة:  -
) تتتذ  الخدمتتتة تتتتتيح مجمولتتتة كبيتتترة متتتن المعمومتتتا   081فةةةي سةةةول:  (DASAN)مركةةةز االتصةةةال  -

المميتتتدة بخ تتتو   يتتتارة المعتتتال  الستتتيا ية، ووستتتامل النقتتتل العتتتا ، وختتتدما  ال جتتت ، ورير تتتا(. و تتتذ  
 الخدما  متا ة با نكمي ية وال ينية واليابانية والمنغولية والميتنامية.

غتة، بمتا فيهتا العربيتة وال تينية ل 20ختدما  الترجمتة متا تة يلتى  .1155-0122خدمات الترجمة:  -
 وا نكمي ية والمرنسية والروسية وا سبانية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 المم  
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  2المستاقة للاصول على الدعم الخاص  السفراألطراف 
 

 *مالي *عفغانستان
 ج ر مارشال *عنغوق
 *موريتانيا عرمينيا

 وقيا  ميكروني يا المو دة *بنغ ديش
 منغوليا بمي 
 *ميانمار *بنن
 ناورو *بوتان

 *نيبال دولة بوليميا المتعددة القوميا 
 نيكاراروا *بوركينا فا و

 *النيجر *بوروندة
 نيجيريا *كمبوديا

 نيووة الكاميرون
 باكستان الرعس ا خرر

 بابوا رينيا الجديدة *جمهورية عفريقيا الوس ى
 بارارواة *تشاد

 الممبين *ج ر القمر
 جمهورية مولدوفا الكونغو

 *رواندا ج ر كوب
 *ساموا كو  ديموار

 *سان تومي وبرينسيبي جمهورية كوريا الديمقرا ية الشعبية
 *السنغال *جمهورية الكونغو الديمقرا ية

 *سيراليون *جيبوتي
 *ج ر سميمان م ر
 سرة قنكا فيجي
 *السودان *رامبيا
 سوا يمند جورجيا
 الجمهورية العربية السورية رانا

 *لشتي -تيمور  رواتيماق
 *تورو *رينيا
 تونغا *بيساو -رينيا 
 تركمانستان ريانا

 *توفالو  ندوراس
 *عورندا الهند
 عوكرانيا العرا 
 *جمهورية تن انيا المت دة كينيا

 *عو باكستان *كيريباتي
 *فانواتو  يرري ستان

 فيي  نا  *جمهورية قو الديمقرا ية الشعبية
 *اليمن *ليسوتو
 * امبيا *ليبيريا

 1 المم     *مدرشقر
                                                        

 الستمر بتتذاكر الختا  المتالي التدل  لمتى لم  تول مستت قة و تي نمتوًا، البمتدان ع تل جانو يلى)*(  نجمية ل مة ترد    2
 فقتت ؛ وا تتد لممثتل التتدورة انعقتاد  يمتتة اليتومي المعيشتتة بتدل ولمتتى ،(مباشترة ال تتر  وعكثتر ا ت تتادية درجتة عرختت ) بال تامرة
 لمتى لم  تول مستت قة المم ت   تذا فتي المدرجتة المتوست  الدخل من الدنيا الشري ة وبمدان الدخل المنخمرة البمدان وسامر
 القتتترار) فقتتت  وا تتتد لممثتتتل( مباشتتترة ال تتتر  وعكثتتتر ا ت تتتادية درجتتتة عرختتت ) بال تتتامرة الستتتمر بتتتتذاكر الختتتا  المتتتالي التتتدل 

FCTC/COP4(21).) 



 الفنادق قائمة 
 

 ورتريبة الخدمتة رستو  شتاممة الكتورة بتالوون وا تدة لميمتة الوا دة لمغرفة  ي عدنا  المبينة الغر  عسعار ين 
 فنتتد ي باستتتثناء) INTERCOM شتتركة يلتتى مباشتترة التتدف  مشتتارب كتتل يتتتولى عن ينبغتتيو . وا ف تتار المرتتافة القيمتتة

Intercontinental Seoul Coex و Ibisلستعر  بقتاً  الكتورة بتالوون (مباشترة عجور متا يليهمتا ت تدف  عن ينبغتي المتذين 
 ستتعر عستتاس لمتتى ا مريكتتي بالتتدوقر عيرتتاً  مبتتين والستتعر) التتدف  و تت  فتتي بتتي المعمتتول ا مريكتتي التتدوقر  تتر 
 (.كورة وون 2221=  عمريكي دوقر 2  1121 يونيو/   يران 2 في ال ر 

 
وستتتتان  افمتتة نقتتتل بتتين المنتتتاد  التتواردة عدنتتتا  وبتتين مركتت  كتتتوكس ل تما يتتا  والمعتتتار . والمستتافة  تتتتى  

(. ول  تتت ل لمتتتى معمومتتتا  اقت تتتال مكتتتان المتتتاتمر مبينتتتة عيرتتتًا )ر نتتتًا بتتت  وال المتتترور وستتتامر ا  تتتوال الم ميتتتة
لمتتتى شتتتبكة  بالمنتتاد  وشتتترو  يلغتتتاء/ تعتتتديل ال جتتت ، نتتتدلو المشتتتاركين يلتتى  يتتتارة مو تتت  متتتاتمر ا  تتترا  الختتتامس

 .http://www.cop5fctc.go.kr  ا نترن 
 

ا نكمي يتتتة، وتتتترد عستتتماء المنتتتاد  با نكمي يتتتة والكوريتتتة،  ن  متتتيً  متتتن ستتتيارا  ا جتتترة  تتتو التتتذة يت تتتد   
 ونن ح المشاركين با هار اس  المند  لمسام  بالمغتين ا نكمي ية والكورية.

 

 



FCTC/COP/5/DIV/2  Annex 2  

13 

 
 
 

=   =   = 
 
 


