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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠  مجهورية كوريا،،تشانغوون

  معلومات للمشاركني    
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف       تعقد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف         

وتتضمن .  يف تشانغوون جبمهورية كوريا٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١ إىل ١٠الفترة من 
وستتاح يف الوقت املناسب معلومات إضافية      . هذه الوثيقة معلومات عامة قد تفيد املشاركني      

:  وموقـع البلـد املـضيف      <http://www.unccd.int>: على موقع االتفاقية على اإلنترنـت     
<http://english.unccdcop10.go.kr>.  

  األمانة  -١  
ويقع مقر األمانـة    . يتوىل رئاسة أمانة االتفاقية األمني التنفيذي السيد لوك غناكاديا          

  :بون بأملانيا، على العنوان التايل يف
Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 
Langer Eugen  
Hermann-Ehlers-Strasse, 10 
53113 Bonn, Germany 
Tel.:  (+49 228) 815 28 00 
Fax:  (+49 228) 815 28 98/99 
E-mail: secretariat@unccd.int 
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  سلطات البلد املضيف  -٢  
 جلنة حتضريية وطنية مكلفـة بالتحـضري للـدورة    مجهورية كوريا شكلت حكومة     

وللحصول على املزيد من املعلومات، ميكن للمشاركني االتـصال         . األطرافالعاشرة ملؤمتر   
  :بشعبة الغابات الكورية أو حبكومة مقاطعة غيونغنام على العنوانني التاليني

Korea Forest Service 
Government Complex-Daejeon Bldg. 1 
189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon 
Republic of Korea 
Zip code:302-701 
Tel.:  (+ 82 42) 481 8878 
Fax:  (+ 82 42) 481 4036 
E-mail: forest@forest.go.kr, hearee@korea.kr 
 
Gyeongnam Provincial Government 
Gyeongsangnam-do Provincial Hall 
300 Jungang-daero  
Uichang-gu, Changwon, Gyeongsangnam-do 
Republic of Korea 
Zip code: 641-702  
Tel.: (+ 82 55) 211 6475  
Fax: (+ 82 55) 211 6459 
E-mail: mjung_shin@korea.kr 

  مكان انعقاد الدورة  -٣  
، )CECO(ستعقد الدورة العاشرة ملؤتـمر األطراف يف مركز معارض تـشانغوون             

  :مبقاطعة غيونغنام، وعنوانه كالتايل
362 Wonidaero Uichang-gu 
Changwon, Gyeongsangnam-do 
Republic of Korea 
Tel.: (+ 82 55) 212 1002 
Fax: (+ 82 55) 212 1200 
E-mail: dhkim@coex.co.kr 
Website: <http://www.ceco.co.kr>  

وستكون أوقات العمل   . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠وُتفتتح الدورة يوم االثنني،       
اً االعتيادية من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الثالثة عصر             

عات لعقد االجتماعات غري الرمسية دون توفري       وستتاح غرف اجتما  . إىل الساعة السادسة مساء   
  .خدمات ترمجة شفوية، رهناً باالتفاق على الترتيبات الالزمة لذلك مع األمانة
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  التسجيل  -٤  
 والوكاالت املتخصصة والربامج التابعـة      ،لوفود الوطنية املسبق ل تسجيل  السيجري    

يف وسائط اإلعالم،   و احلكومية،   لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري      
  : مدخل مركز املعارض يف األوقات التالية

الواحـدة   من الساعة التاسعة صباحاً إىل الساعة        أكتوبر،/ تشرين األول  ٧ ،اجلمعة •
 .بعد الظهر ومن الساعة الثانية بعد الظهر إىل الساعة اخلامسة مساء

الواحـدة  احاً إىل الساعة     من الساعة التاسعة صب    أكتوبر،/ تشرين األول  ٨ ،السبت •
 .بعد الظهر ومن الساعة الثانية بعد الظهر إىل الساعة اخلامسة مساء

الواحـدة   من الساعة التاسعة صباحاً إىل الساعة        أكتوبر،/ تشرين األول  ٩األحد،   •
 .إىل الساعة السادسة مساءاً بعد الظهر ومن الساعة الثالثة عصر

تـشرين   ١٠يـوم االثـنني املوافـق       ن صباح   يف الساعة الثامنة م   وسيبدأ التسجيل     
وسيستمر طيلة مدة الدورة يف أيام العمل من الساعة الثامنة صباحاً إىل الـساعة              أكتوبر  /األول

. الواحدة والنصف بعد الظهر ومن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إىل الساعة اخلامسة مساء             
 جريوسي. ن طريق اليومية الرمسية للدورة    غ بأي تغيري يف مواعيد فتح مكتب التسجيل ع        وسيبلَّ

املشاركني محل هذه البطاقات يف مجيـع       على  عند التسجيل إصدار بطاقات التعريف باهلوية، و      
  . األوقات، إذ لن ُيسمح هلم بدخول مكان انعقاد الدورة دون االستظهار هبا

من احلجـم   ومن األمهية القصوى أن ُترَسل إىل األمانة، مع وثائق التفويض، صورة              
املستعَمل يف جوازات السفر لكل عضو من أعضاء الوفود الذين سيحضرون الدورة العاشرة             

وسيتيح ذلك تسريع إجـراء     ).  أدناه ٥للمزيد من املعلومات، انظر الفصل      (ملؤمتر األطراف   
  .التسجيل املسَبق، وهو ما سيختصر كثرياً مدة انتظار الوفود املشاركة يف مكان انعقاد الدورة

  وثائق التفويض  -٥  
يتعني أن يقوم رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية بإصدار وثائق تفويض ممثلي                

ولضمان املشاركة الكاملة يف أعمال املـؤمتر،       . األطراف وتسمية املمثلني املناوبني واملستشارين    
 عنـد   يوصى بتخويل ممثلي األطراف كامل الصالحيات للمشاركة يف الـدورة، وللعمـل،           

  .الضرورة، كأعضاء يف مكتب مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وأي جلان أو أفرقة عاملة للدورة
وسيقوم مكتب مـؤمتر األطـراف      . وجيب تقدمي وثائق التفويض إىل أمانة االتفاقية        

وجيب أن تكون الـدول      .)١(العاشر بفحص وثائق التفويض وتقدمي تقرير بشأهنا إىل الدورة        
ة مراقب واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية مزودة أيـضاً           املشاركة بصف 
  .بوثائق تفويض

__________ 

 .الل الدورة اليت ستصدر خ،ICCD/COP(10)/30الوثيقة  )١(
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ويوصى بقوة بأن يرسل املشاركون وثائق تفويضهم بالفاكس إىل األمانة سلفاً على              
  :الرقم التايل، تيسرياً لتسجيلهم أثناء املؤمتر

  Fax: (+49 228) 815 28 98/99  

  عالممعلومات لوسائط اإل  -٦  
يف أثناء سـاعات    ميكن ملمثلي وسائط اإلعالم التسجيل يف مدخل مركز املعارض            

  .التسجيل املسبق وساعات التسجيل، وذلك بعد تقدمي بطاقة صحفية صاحلة
  :وعلى مقدمي طلبات االعتماد من وسائط اإلعالم توفري الوثائق التالية  

  خطاب توصية من رئيس مكتبهم •
   ألغراض حتديد اهلويةجواز سفر أو بطاقة هوية •
  صورة مشسية ملونة حبجم صورة جواز السفر •
  بطاقة صحفية صاحلة •
  طلب اعتماد ممثلي وسائط اإلعالم •

وميكن ترتيل استمارة الطلب من القائمة اخلاصة بوسائط اإلعالم على املوقع الشبكي       
  .<http://www.unccd.int/cop/cop10/menu.php>: ملؤمتر األطراف العاشر

بغي ملقدمي طلبات االعتماد إرسال الوثائق آنفة الذكر إىل أمانـة االتفاقيـة إىل              وين  
 press@unccd.int: عنوان الربيد اإللكتروين التايل

  2898/99 815 (228 49+): أو إىل رقم الفاكس التايل

  :وللحصول على معلومات خبصوص االعتماد، ُيرجى االتصال باجلهة التالية
Ms. Wagaki Mwangi 
Tel.: (+ 49 228) 815 2820 
Fax: (+ 49 228) 815 2898/99 
E-mail: wmwangi@unccd.int 

. وتنطبق مجيع الشروط الواردة أعاله على الصحفيني احملليني واألجانب على الـسواء             
بيد أن الصحفيني احملليني ُينصحون ببدء إجراءات االعتماد يف أقرب وقت ممكن، وقبل موعـد               

  .وميكن للصحفيني األجانب القيام بذلك فور وصوهلم إىل البلد. هر على األقلانعقاد املؤمتر بش
 .وسُيتاح يف مكان انعقاد املؤمتر مكان عمل خمصص للصحافة ووسـائط اإلعـالم    

وميكن ملمثلي وسائط اإلعالم احلصول على املزيد من املعلومات عن االتفاقية واملـؤمتر مـن               
  .كور أعالهأمانة االتفاقية على العنوان املذ
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  كيفية الوصول إىل مكان عقد الدورة  -٧  

  الرحالت اجلوية    
تقوم بعض اخلطوط اجلوية برحالت مباشرة إىل بوسان وتتجه خطوط جوية أخـرى               
) Seoul Incheon ( وليكن يف علم املشاركني، يف حال اهلبوط مبطار ِسيول إنتشيون. إىل ِسيول

) Seoul Gimpo(ون متاحة من مطار ِسـيول غيمبـو         الدويل، أن الرحالت اجلوية إىل تشانغو     
وتوجـد  . ، الذي ميكن الوصول إليه باحلافلة من مطار إنتشيون        )حمطة رحالت داخلية  (الدويل  
مطـار غيمهـاي    (إىل بوسـان    ) احملطة الداخلية ( رحلة جوية من مطار غيمبو       ٣٠ حنو   يومياً

)Gimhae (دقيقة٤٠-٣٠ وتفصل بني الرحلة واألخرى فترة  )الدويل .  
وسيوفر املنظمون قبل انعقاد املؤمتر نقاط استعالم خاصة بالدورة العاشـرة ملـؤمتر               

) احملطـة الداخليـة   (األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر يف مطارات إنتـشيون وغيمبـو            
وميكن للمشاركني االستعانة باملتطوعني الناطقني باإلنكليزية للحـصول علـى          . وغيمهاي

وترد يف اجلدول أدناه أماكن نقاط      . قة بالنقل أو االستفسار عن أمور أخرى      املعلومات املتعل 
  :االستعالم

  مكان مكتب املساعدة  املطار
  )ِسيول(مطار إنتشيون الدويل 

  )سيول) (احملطة احمللية(مطار غيمبو الدويل 
  )بوسان(مطار غيمهاي الدويل 

   بالطابق األول٤٤رقم يف مكتب االستقبال 
   بالطابق األول١رقم قبال يف مكتب االست

   بالطابق األول١رقم يف مكتب االستقبال 

  القطارات    

  إىل مركز املعارض) سيول(من مطار إنتشيون الدويل     
 فائق السرعة من مطار إنتشيون إىل       KTXأن يستقلوا قطار    اً  بإمكان املشاركني أيض    

 ساعات  ٤-٣,٥حلة حوايل   وتدوم الر . حمطة قطارات ِسيول مث إىل حمطة قطارات تشانغوون       
  :ويف ما يلي تفاصيل الرحالت. حبسب القطارات

 دقيقة، حوايل   ٣٠ دقيقة، كل    ٤٣بال توقف،   (من مطار إنتشيون إىل حمطة ِسيول        •
تنطلق الرحلة األوىل علـى الـساعة       ). من دوالرات الواليات املتحدة   اً   دوالر ١٢

 .ف ليالً؛ واألخرية على التاسعة والنصاخلامسة والنصف صباحاً

 دقيقة، حوايل   ٣٠ دقيقة، كل    ٤٣بال توقف،     (من حمطة ِسيول إىل مطار إنتشيون        •
تنطلق الرحلة األوىل علـى الـساعة       ). من دوالرات الواليات املتحدة   اً   دوالر ١٢

 .؛ واألخرية على العاشرة ليالًالسادسة صباحاً

 ) دوالرا٤٨ًساعتان ونصف الساعة، حوايل (من حمطة ِسيول إىل حمطة تشانغوون  •
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حمطة تشانغوونيونغانغ يف الشمال وحمطة تشانغوون      : وتوجد بتشانغوون حمطتان مها     
 ٧قرابـة  : مثن الرحلة( دقيقة من مركز املعارض      ٢٠-١٥وتقع كلتامها على بعد     . يف الغرب 
KTXقطارات وُيرجى العودة إىل جدول مواعيد ). دوالرات

  : أدناه)٢(
  من سيِول إىل تشانغوون

  مالحظات  تشانغوون  تشانغوونيونغانغ  ِسيول لقطاررقم ا
٠٧:٥٦ ٠٥:١٥ ٣٥١    
٠٩:٢٣ ٠٦:٣٥ ٣٨١    
  اجلمعة والسبت واألحد  ١٠:٥٤ ٠٨:١٠ ٢٨١
١١:٣١  ٠٨:٤٠ ٣٨٣  
  اجلمعة والسبت واألحد ١١:٥٧ ٠٩:١٠ ٢٨٣
١٣:٢٨ ١٠:٤٠ ٣٨٥    
  اجلمعة والسبت واألحد١٦:٠٢  ١٣:١٠ ٢٨٥
١٦:٢١ ١٣:٤٠ ٣٨٧   
  اجلمعة والسبت واألحد  ١٨:٥٨ ١٦:١٠ ٢٨٩
١٩:٣٠ ١٩:٢٢ ١٦:٤٠ ٣٨٩  
٢١:٥٨ ١٩:١٠ ٣٩١    
٠٠:٤٢  ٢١:٥٠ ٣٩٣  

  
  من تشانغوون إىل ِسيول

  مالحظات  ِسيول  تشانغوونيونغانغ  تشانغوون  رقم القطار
٠٨:٢٩  ٠٥:٣٥ ٣٨٢   
٠٩:٤٤  ٠٦:٥٥ ٣٥٢   
١٠:٤٩ ٠٨:٠٥   ٣٨٤   
١٠:١٣١٢:٥٤ ١٠:٠٥ ٣٨٦   
  اجلمعة والسبت واألحد ١٤:٣٩ ١١:٥٥  ٢٨٢
  اجلمعة والسبت واألحد ١٥:٢٤  ١٢:٣٥ ٢٨٤
١٦:٢١ ١٣:٤٠  ٣٨٨   
١٨:٢٩  ١٥:٣٥ ٣٩٠   
  اجلمعة والسبت واألحد ١٧:٠١١٩:٤٤  ٢٨٦
٢٠:٢٣ ١٧:٤٠  ٣٩٢   
  اجلمعة والسبت واألحد ٢٢:٤٤  ١٩:٥٥ ٢٩٠
٢١:٣٠٠٠:١٤  ٣٩٤   

__________ 

 علـى اإلنترنـت     Korailيرد املزيد مـن املعلومـات علـى موقـع الـسكك احلديديـة الكوريـة                  )٢(
http://info.korail.com/2007/eng/eng_index.jsp. 
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  إىل مركز املعارض) بوسان(يمهاي الدويل من مطار غ    
يقع مطار غيمهاي، وهو أقرب مطار إىل مكان عقد مؤمتر األطراف العاشر، علـى                
 دقيقة من وسط    ٣٠وتستغرق الرحلة إليه بالسيارة     .  من مركز املعارض    كيلومتراً ٣٨مسافة  

سـيارة أجـرة    وبإمكان املشاركني الذين يصلون إىل هذا املطار أن يـستقلوا           . تشانغوون
  .احلافلة إىل وسط مدينة تشانغوون أو

 إىل   صـباحاً  ٠٦:٣٥ دقيقـة مـن الـساعة        ٢٠كل  اً  وخترج حافلة املطار يومي     
).  دوالرات من دوالرات الواليات املتحـدة      ٦حوايل  : سعر التذكرة (   ليالً ٢١:٥٠ الساعة

 هبذه احملطـة،    وبعد الرتول ". حمطة حافالت تشانغوون  "وأقرب حمطة من مركز املعارض هي       
: مثن الرحلـة  (إىل مركز املعارض    ) تستغرق الرحلة مخس دقائق   (ينبغي استقالل سيارة أجرة     

  ).  دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة٣ حوايل
 ٥٠ و ٤٠وتتراوح تكلفة الرحلة بسيارة أجرة من مطار غيمهاي إىل تشانغوون بني              
ويوفر عدد من الـشركات     . يشمل رسوم الطريق   من دوالرات الواليات املتحدة، مبا       دوالراً
  .من دوالرات الواليات املتحدةاً  دوالر٦٠-٥٠ حافالت صغرية للمجموعات لقاء أيضاً

 من مركز املعارض إىل الفنادق الرئيـسية يف         )٣(وإياباًاً  وستوفَّر خدمات النقل ذهاب     
  .تشانغوون

  اإلقامة بالفنادق  -٨  
بـأن  اً  وُيرجى اإلحاطة علم  . غرفهم يف الفنادق  يتحمل املشاركون مسؤولية حجز       

  . احلجز الفندقي يقتضي تقدمي بطاقة ائتمان أو إجراء حتويل مصريف
ـ      Holiday Plannersوسيتيح مكتب هوليدي بالنرز        ع  نظام حجز فنقدي على املوق

 ١ على مدى الفترة من      >http://english.unccdcop10.go.kr<الشبكي ملؤمتر األطراف العاشر     
وسُتعطى األولوية يف احلجز حسب األسـبقية يف        . ٢٠١١أغسطس  / آب ٣١يوليه إىل   /متوز

  . هذه الوثيقة قائمة الفنادق من ١رفق امل يف وترد. الطلب
Housing bureau:  Holiday Planners 
Ms. Hong-Eun LEE 
Tel.: (+ 82 2) 336 3532 
E-mail: tour@holidayplanners.co.kr 

__________ 

 .>http://english.unccdcop10.go.kr<: ف العاشر على املوقع الشبكي ملؤمتر األطراسُتنشر معلومات أكثر تفصيالً ) ٣(
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  اخلدمات املتاحة للمشاركني يف مكان انعقاد الدورة  -٩  
 يسُتنَشر يف اليومية الرمسية للدورة معلومات عن اخلدمات املتاحة للمشاركني، وه            

تشمل اخلدمات الطبية، وأرقام الطوارئ، وخدمات الربيد واهلـاتف والفـاكس والنـسخ             
 اإلنترنت، واملطاعم واحلانات، واملصارف، ووكـاالت الـسفر،         الضوئي، وخدمات شبكة  

  .وغريها من اخلدمات املتاحة للمشاركني

  إجراءات اجلوازات واألنظمة اجلمركية  -١٠  

  أنظمة إصدار التأشريات    
وميكـن  . جيب على مجيع زوار مجهورية كوريا محل جوازات سفر وتأشريات صـاحلة            

 مع مجهورية كوريا مـن شـرط التأشـرية           خاصاً  أبرمت اتفاقاً  إعفاء الزوار القادمني من بلدان    
  ).٢انظر املرفق (دون تأشرية، حبسب نوع االتفاق املربم بني البلدين اً  يوم٩٠وميكنهم البقاء فيها 

وللحصول على املزيد من املعلومات ُيرجى االتصال بـأقرب قنـصلية أو سـفارة                
وينبغي للمـشاركني   . <http://www.hikorea.go.kr>كورية، أو الرجوع إىل املوقع الشبكي       

املقيمني يف بلدان ال توجد هبا قنصليات أو سفارات كورية أن حيصلوا على التأشـرية مـن                 
  .أقرب سفارة أو قنصلية جلمهورية كوريا

ــشبكي      ــع ال ــن املوق ــرية م ــب التأش ــتمارة طل ــل اس ــن ترتي : وميك
<http://www.mofat.go.kr/english/visa/apply/index.jsp>.  

  األنظمة اجلمركية    
لالطالع على معلومات مفصلة بشأن اإلجراءات اجلمركية، يرجى زيـارة املوقـع              

  .>http://english.customs.go.kr< :اإللكتروين لإلدارة الوطنية للهجرة على العنوان التايل

  ات الرمسيةأخذ الكلمة يف االجتماع  -١١  
 بشأن خطة املؤمترات إىل األمني العام القيـام         ٦٤/٢٣٠يطلب قرار اجلمعية العامة       

وحرصـاً علـى سـري      . بأمور منها مضاعفة جهوده لكفالة أجود خدمات الترمجة الفورية        
االجتماعات سرياً سلساً، يتعني على املشاركني التزام السرعة العادية عند إلقاء خطاباهتم أو             

 ببياناهتم، حىت يتسىن توفري الترمجة الشفوية الالزمة عالية اجلودة على النحـو الـذي               اإلدالء
  .يرتضيه مجيع املعنيني
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  األحداث املوازية  -١٢  
يرجى من املشاركني الراغبني يف تنظيم أحداث موازية خالل الدورة العاشرة ملؤمتر              

  :ت التاليةاألطراف أن ُيرسلوا طلباهتم إىل األمانة باستخدام البيانا
Tel.:  + 49 228 815 2800  
Fax:  + 49 228 815 2898/99 
E-mail:  sideevents@unccd.int 

. <http://www.unccd.int> :وميكن ترتيل استمارة الطلب من موقع االتفاقية على اإلنترنت          
  .٢٠١١أغسطس / آب٣١واملوعد النهائي لتقدمي الطلبات إىل األمانة هو 

وسُتلّبى . ملشاركني أن األمانة غري مسؤولة إال عن ختصيص الُغرف        وليكن يف علم ا     
طلبات حجز مواعيد االجتماعات والقاعات وفقاً ملا هو متوافر وعلى أساس منح األولويـة              

   .للطلبات حبسب األسبقية يف تقدميها
وإذا ما استدعى حدث مواز توافر خدمات الترمجة الفوريـة مـن الكوريـة إىل                 
الفرنسية ومن هذه اللغات إىل الكورية، فيمكن أن توفّر هذه اخلـدمات            /نكليزيةاإل/اإلسبانية

على أساس جتاري عن طريق معهد الترمجة التحريرية والفورية اخلاصة بـاملؤمترات يف آسـيا        
 ).Conference Interpretation & Translation Institute in the Asia Pacific(واحمليط اهلادئ 

  :ُيرجى االتصال باجلهة التاليةوهلذا الغرض،   
Mrs. Kwiyeon Kim 
Tel: (+82 10) 5268 9879 
Fax: (+82 2) 527 2942 
E-mail: citiap@naver.com 

  معلومات الدفع    
Bank name: Wooribank 
Account number: 126-749913-41-001  
Swift code: HVBKKRSE 
Account holder: Kim Kwiyeon  
Payment currency: USD 

  )من تاريخ عقد االجتماعاً  يوم٣٠ُيدفع احلساب يف غضون (
وللحصول على معلومات عن جتهيزات الترمجة الفورية، مبا يف ذلك طريقة الـدفع،               

  :ُيرجى االتصال باجلهة التالية
Ms. Mi Young Song 
Manager, Panorama Media 
Tel: (+82 2) 6000 3242 
Fax: (+82 2) 6000 3244 
E-mail: panorama@pano-m.com 
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 ومقدماليت يتيحها   على موقع االتفاقية على اإلنترنت قائمة اخلدمات        وسوف ُتنشر     
   .نواخلدمات احمللي

 خـالل سـاعات      أنه ال ميكن تنظيم أي أحداث موازية       نياملشاركوليكن يف علم      
اجلزء اخلاص من املؤمتر    وخالل  )  أعاله ٣انظر الفصل   (راف العاشر    الرمسية ملؤمتر األط   العمل

  ).أكتوبر/ تشرين األول١٨-١٧(
يف خالل مؤمتر األطراف العاشـر      املوازية  و  اجلانبية ألحداثلجدول زمين   وسوف ُينشر     

على املوقع الشبكي الذي خيصصه البلد املـضيف        اً   للدورة وسيتاح هذا اجلدول أيض     الرمسيةاليومية  
وللحصول على معلومـات عـن       .<http://english.unccdcop10.go.kr>: ملؤمتر األطراف العاشر  

 .األحداث املوازية، ُيرجى الرجوع إىل املبادئ التوجيهية املنشورة على موقع االتفاقية على اإلنترنت

  منتدى األعمال اخلاص باإلدارة املستدامة لألراضي  -١٣  
باإلدارة املستدامة لألراضي يف مكان عقد املؤمتر، أي        سٌيعقد منتدى األعمال اخلاص       

أكتوبر بالتوازي مـع مـؤمتر األطـراف        / تشرين األول  ١٨ و ١٧يف مركز املعارض، يومي     
وسيضم املنتدى مديرين تنفيذيني وأصحاب أعمال كبـارا وسياسـيني وصـناع            . العاشر

وجهات معنية أخـرى  سياسات وممثلني حكوميني وشخصيات مؤثرة يف الرأي العام وخرباء       
 سيما ويتوخى املنتدى توعية القطاع اخلاص بأمهية إدارة األراضي وال . من مجيع بقاع األرض   

وللحصول على املزيد من املعلومـات، ُيرجـى        . مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف    
  : االتصال باجلهة التالية

Mr. Ji-cheol JEONG 
Assistant Director, Korea Forest Service 
Tel: (+82 42) 481 8889 
Fax: (+82 42) 481 8884  
E-mail: stopiron@korea.kr 

  مرافق العرض  -١٤  
وميكن إجراء الترتيبات   . ستكون مساحات مرافق العرض املتاحة للمشاركني حمدودة        

  .الالزمة عن طريق األمانة على أساس منح األولوية حبسب األسبقية يف الطلب
 الراغبون يف إقامـة معـارض إىل االتصال بالـسيد بريتـران           وُيدعى املشاركون   
  :Corinna Voigt أو بالسيدة كورينا فويكت Bertrand Vincent فنسان

Tel.:  + 49 228 815 2857/23 
Fax:  + 49 228 815 2898/99 
E-mail:  bvincent@unccd.int 
                cvoigt@unccd.int 

وسيتاح ملقدمي الطلبات حيز    . واألمانة ليست مسؤولة إال عن حجز مكان العرض         
ستمنح مع مراعاة صلة العرض بأهـداف االتفاقية        أمتار مربعة،    ٩عرض ال تتجاوز مساحته     

 ١٤ موعد لتقدمي الطلبات إىل األمانة هـو         وآخر. ملتطلبات التوزيع اجلغرايف املنصف   اً  ووفق
  . ٢٠١١أغسطس /آب
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وسيكون العارضون مسؤولني عن ختليص معروضاهتم من اجلمارك وفقاً للقـوانني             
وسـيكون  . بيد أن األمانة قد تقدم بعض املـساعدة       . اجلمركية السارية يف مجهورية كوريا    

عرض بالتشاور مع إدارة    وجيب تركيب منصات ال   . العارضون مسؤولني عن منصات عرضهم    
وللحصول على املزيد من املعلومات عن جتهيزات العرض اإلضافية، مبا فيها           . مركز املعارض 

  :البنية األساسية والتكنولوجيا، يرجى االتصال باجلهة التالية
Mr. Ji-Hang Shin 
Project Manager 
Coex Convention Team 
E-mail: solcamer@coex.co.kr 
Tel.: (+82 2) 6000 1085  
Fax: (+82 2) 6000 1306  

وللحصول على أية معلومات أخرى عن النقل والشحن والتخزين، ُيرجى االتصال             
  :باجلهة التالية

Mr. Edward Lee 
Project Manager 
Coex Convention Team 
E-mail: eskimofriend@coex.co.kr 
Tel.: (+82 2) 6000 1125 
Fax: (+82 2) 6000 1306 

  :خدمات الطعام    
Mr. James Han 
Tel.: (+82) 55 212 1137 or (+82) 55 212 1111 
E-mail: cecobq@naver.com 

  معلومات عامة بشأن مكان انعقاد الدورة  -١٥  

  معلومات عن تشانغوون    
 تقع هبا مدينة تشانغوون، ميكن العثور على معلومات مفيدة عن مقاطعة غيونغنام اليت  

مبا يف ذلك معلومات عن السكن واملواصالت واملرافق األخرى، على املوقع الشبكي ملـؤمتر              
 .<http://english.unccdcop10.go.kr> :األطراف العاشر

  سعر صرف العملة    
  )سعر صرف إرشادي( ُون كوري ١ ١٠٠حوايل = دوالر أمريكي واحد   

  الطقس    
أكتـوبر  /درجات احلرارة يف غيونغنام خالل شهر تـشرين الثـاين         يتراوح متوسط     

  . درجة مئوية١٨ و١٥ بني
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  الكهرباء    
  .غري أنه قد يتعني استخدام أجهزة املهايأة.  هرتز٦٠ فولت، ٢٢٠: الكهرباء  

  التوقيت احمللي    
  .   ساعات٩+ توقيت غرينتش   

  أوقات العمل    
  :املصارف  
هناية األسبوع والُعطـل    اً،  إىل الرابعة عصر  اً  حمن التاسعة صبا  : أيام العمل     

  .مغلقة: الرمسية
  :املكاتب واملنظمات احلكومية  
إىل السادسة مساء، هناية األسبوع والُعطـل  اً من التاسعة صباح: أيام العمل     

  .مغلقة: الرمسية
  :مكاتب الربيد  
اسـعة  من الت : إىل السادسة مساء، السبت   اً  من التاسعة صباح  : أيام العمل     

  .مغلقة: إىل الواحدة بعد الظهر، األحد والُعطل الرمسيةاً صباح
  :وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة  
 :للحصول علـى املزيـد مـن املعلومـات ُيرجـى اتبـاع الـرابط التـايل               

<http://www.mofat.go.kr/english/main/index.jsp> ،مغلقة: هناية األسبوع والُعطل الرمسية.  
  .إىل الثامنة مساءاً من العاشرة والنصف صباح: لكربىاحملالت ا    

  الضرائب    
 يف املائـة،    ١٠ضريبة القيمة املضافة مفروضة على معظم السلع واخلدمات ونسبتها            

 يف املائة هـذه     ١٠ويف الفنادق السياحة، ُتطّبق ضريبة      . وهي حمسوبة يف سعر البيع بالتجزئة     
وُيمكـن للزائـر    .  وهي حمسوبة يف الفـاتورة     على الغرف واألطعمة وغريها من اخلدمات     

معفى "استرجاع ضريبة القيمة املضافة املدفوعة يف مجهورية كوريا على أي منتج حيمل عالمة 
وُيشترط هلذا الغرض مغادرة مجهورية كوريا يف غضون ). Tax Free Shopping" (من الضريبة

  .ثالثة أشهر من تاريخ شراء البضاعة

  معلومات السفر    
  .<http://www.visitkorea.or.kr/intro.html> :نظر العنوان اإللكتروينا  
ويرد املزيد من املعلومات املتعلقة باملؤمتر يف الصفحة الرئيسية لالتفاقية على العنوان              

  .<http://www.unccd.int> :اإللكتروين التايل
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  ١املرفق 

  )١(قائمة الفنادق    
  وروجبة الفط  السعر  نوع الغرفة  الفندق

  )مكان عقد املؤمتر(منطقة مركز املعارض 
City 7 Pullman Hotel  Deluxe King  

Deluxe Twin  
   ُون١٨٨  ١٠٠

  ) دوالرا١٧١ًحنو (
يشمل وجبة (سعر الغرفة 

) الفطور لشخص واحد
   ُون٢٠٨  ١٦٠

يشمل وجبة (سعر الغرفة       
  )الفطور لشخصني

   ُون٢٢٨ ٣٣٠
  ) دقائق بالسيارة من مركز املعارض٣ دقائق مشياً، ١٠(ميونغسيو دونغ 
Hotel Cinema Double  ُون٧٠  ٠٠٠   

  ) دوالرا٦٤ًحنو (
  تقّدم ال

K Motel Double ُون٦٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٥ًحنو (

  ال تقّدم

Partner Motel Double ُون٧٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٦٨ًحنو (

  تقّدم ال

Amiga Motel Double  ُون٧٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٦٤ًحنو (

  قّدمت ال

Dream Motel Double ُون٧٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٦٤ًحنو (

  تقّدم ال

Swiss Motel Single ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

  تقّدم ال

Single ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

Twin ُون٥٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٠ًحنو (

Buckingham Motel 

Suite  ُون٦٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٥ًحنو (

  تقّدم ال

__________ 

 .<http://english.unccdcop10.go.kr/sub/04_01.jsp> :للمزيد من املعلومات انظر ) ١(
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  وروجبة الفط  السعر  نوع الغرفة  الفندق
Single ُون٥٠  ٠٠٠   

  ) دوالرا٤٥ًحنو (
Valentine Motel  

Double ُون٥٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٠ًحنو (

  تقّدم ال

Mong Motel    ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

  تقّدم ال

Single  ُون٦٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٦٠ًحنو (

Sorento Motel 

Twin  ُون٧٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٧٠ًحنو (

  تقّدم ال

Single  ُون٥٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٠ًحنو (

Firenche 

Twin ُون٦٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٥ًحنو (

  تقّدم ال

Skytel  ُون٧٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٦٨ًحنو (

  تقّدم ال

  )مخس دقائق بالسيارة من مركز املعارض(باليونغ دونغ 
Double ُون٩٩  ٥٠٠   

  ) دوالرا٩٠ًحنو (
Dragon Tourist Hotel  

Twin ُون ١٢٤  ٢٠٠  
  ) دوالرا١١٣ًحنو (

   ُون١٢  ٠٠٠

  ) دقائق بالسيارة من مركز املعارض١٠(ونغانغ دونغ ي
Double ُون٩١  ٢٠٠   

  ) دوالرا٨٣ًحنو (
Canberra Hotel  

Twin ُون١١٤  ٠٠٠   
  ) دوالرا١٧١ًحنو (

  مشمولة

Single ُون١٣١  ٠٠٠   
  ) دوالرا١١٩ًحنو (

Changwon Hotel  

Double ُون١٣٨  ٠٠٠   
  ) دوالرا١٢٥ًو حن(

   ُون١٣  ٠٠٠

Hotel International  Double  
Twin 

   ُون١٣٥  ٢٠٠
  ) دوالرا١٢٣ًحنو (

   ُون١٦  ٣٦٠
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  وروجبة الفط  السعر  نوع الغرفة  الفندق
Double ُون٧٩  ٨٠٠   

  ) دوالرا٧٣ًحنو (
AT Business Hotel  

Twin ُون١٠٢  ٦٠٠   
  ) دوالرا٩٣ًحنو (

  مشمولة

Double ُون٦٨  ٤٠٠   
  ) دوالرا٦٢ًحنو (

Hotel Highfere 

Twin ُون٧٩  ٨٠٠   
  ) دوالرا٧٣ًحنو (

  مشمولة

King + Single 
Queen 

   ُون٧٩  ٨٠٠
  ) دوالرا٧٣ًحنو (

Namsun Hotel  

Double  ُون٦٨  ٤٠٠   
  ) دوالرا٦٢ًحنو (

  مشمولة

Single ُون٧٩  ٨٠٠   
  ) دوالرا٧٣ًحنو (

Olympic Hotel  

Twin ُون١٠٢  ٦٠٠   
  ) دوالرا٩٣ًحنو (

  مشمولة

Double  ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

JoongAng Hotel  

Twin ُون٧٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٦٤ًحنو (

  ال تقّدم

Double ُون٧٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٦٤ًحنو (

Jeonwon Hotel  

Twin ُون٧٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٦٤ًحنو (

  ال تقّدم

  ) دقائق بالسيارة من مركز املعارض١٠(يونغو دونغ 
Double ُون٥٧  ٠٠٠   

  )راً دوال٥٢حنو (
Deluxe Double  ُون٩١  ٢٠٠   

  ) دوالرا٨٣ًحنو (

Hotel Sungsan 

Twin ُون٧٩  ٨٠٠   
  ) دوالرا٧٣ًحنو (

   ُون١٠  ٠٠٠

Avenue Hotel  Double  ُون١٢٥  ٤٠٠   
   دوالرا١١٤ًحنو (

  مشمولة

Hotel Amour Double ُون٥٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٠ًحنو (

  ال تقّدم
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  وروجبة الفط  السعر  نوع الغرفة  الفندق
  )ارض دقيقة بالسيارة من مركز املع١٥(سنغنام دونغ 

Palace Motel Single ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

 ال تقّدم

Shanghai Motel Single ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

  ال تقّدم

Aqua Motel Single ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

  ال تقّدم

  ) دقيقة بالسيارة من مركز املعارض٢٠(ماسان 
Riviera Hotel  Double  

Twin  
  ُون ٩٧  ٨٢٠

  ) دوالرا٨٩ًحنو (
   ُون١٠  ٠٠٠

Double ُون٩٦  ٩٠٠   
  ) دوالرا٨٨ًحنو (

Savoy Hotel 

Twin ُون١١١  ٧٢٠   
  ) دوالرا١٠٢ًحنو (

  مشمولة

Double ُون٦٨  ٤٠٠   
  ) دوالرا٦٢ًحنو (

Masan Arirang 
Tourist Hotel 

Twin ُون٩١  ٢٠٠   
  ) دوالرا٨٣ًحنو (

   ُون١٠  ٠٠٠

Double ُون٦٨  ٤٠٠   
  ) دوالرا٦٢ًحنو (

Double + Twin ُون٩١  ٢٠٠   
  ) دوالرا٨٣ًحنو (

Masan Tourist Hotel 

Deluxe Double ُون١٠٢  ٦٠٠   
  ) دوالرا٩٣ًحنو (

   ُون٦  ٠٠٠

Double ُون١٠٢  ٦٠٠   
  ) دوالرا٩٣ًحنو (

Twin ُون١٢٥  ٤٠٠   
  ) دوالرا١١٤ًحنو (

Masan M Hotel  

Suite ُون٢٥٠  ٨٠٠   
  ) دوالرا٢٢٨ًو حن(

  مشمولة

Single (weekday) ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

Secret Garden 

Single (weekend) ُون٦٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٥ًحنو (

  ال تقّدم
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  وروجبة الفط  السعر  نوع الغرفة  الفندق
Amiens Motel Single ُون٥٥  ٠٠٠   

  ) دوالرا٥٠ًحنو (
  

Single (weekday) ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

Joy Motel 

Single (weekend) ُون٦٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٥ًحنو (

  

Single (weekday) ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

Puzzle Motel 

Single (weekend) ُون٥٥  ٠٠٠   
  ) دوالرا٥٠ًحنو (

  

Haebeach Motel Single ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

  

Juliet Motel Single ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

  

Sky Motel Single ُون٥٠  ٠٠٠   
  ) دوالرا٤٥ًحنو (

  

  ) دقيقة بالسيارة من مركز املعارض٤٠(تشانغنيونغ 
Lake Hill Resort   ُون١٠٠  ٣٢٠   

  ) دوالرا٩١ًحنو (
   ُون٨  ٠٠٠

Royal Hotel  Single ُون٦٨  ٤٠٠   
  ) دوالرا٦٢ًحنو (

   ُون١٠  ٠٠٠

  :مالحظات
ورسـم  )  يف املائة  ١٠( املضافة   األسعار مقّومة بالُون الكوري وتشمل ضريبة القيمة        
  ). يف املائة١٠(اخلدمة 

ُيحسب سعر الغرفة بالليلة الواحدة للغرفة؛ وُيحسب سعر وجبة الفطور بالوجبـة              
  .الواحدة للفرد

   ُون١ ١٠٠حوايل= دوالر أمريكي واحد : سعر صرف العملة  
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  ٢املرفق 

  )١(البلدان املعفاة من التأشرية    

  تفاقات اإلعفاء من التأشريةالبلدان املشمولة با    
بإمكان رعايا البلدان املشمولة باتفاقات اإلعفاء من التأشرية دخول مجهورية كوريا             

وُيسمح لرعايا البلـدان  . أو البقاء بصفة مؤقتة فقطاً دون تأشرية ما دام هدف الزيارة سياحي  
ظام الدخول بال تأشرية    لناً  الدخول دون تأشرية، وفق   ) ٢٠١١مايو  /يف أيار اً   بلد ٩٣(التالية  

  :املنطبق على املواطنني الكوريني
  مدة البقاء القصوى  نوع اجلواز  البلد  القارة

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  بنغالديش
   يوما٦٠ً  دبلوماسي، رمسي  كمبوديا

   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  اهلند
  شهر أ٣  دبلوماسي، رمسي  مجهورية إيران اإلسالمية

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  إسرائيل
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  اليابان

   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  كازاخستان
   يوما٣٠ً  دبلوماسي، رمسي  قريغيزستان

   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
   أشهر٣  عادي، دبلوماسي، رمسي  ماليزيا
   يوما٣٠ً  دبلوماسي، رمسي  منغوليا
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  ميامنار

   أشهر٣  عادي، دبلوماسي، رمسي  باكستان
  غري حمدودة  دبلوماسي، رمسي  الفلبني

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  سنغافورة
غـري  : اجلواز الدبلوماسي والرمسي    عادي، دبلوماسي، رمسي  تايلند

   يوما٩٠ً: يحمدودة، واجلواز العاد
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  تركيا

   يوما٣٠ً  دبلوماسي، رمسي  تركمانستان
   يوما٦٠ً  دبلوماسي، رمسي  أوزباكستان

  )٢٠(آسيا 

   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  فييتنام

__________ 

ـ                  )١( . يُتستنسخ هذه املعلومات كما تلقتها أمانة االتفاقية من شعبة الغابات يف كوريـا ودون حتريـر رمس
 :وللحــصول علــى أيــة معلومــات إضــافية ُيرجــى الرجــوع إىل املوقــع اإللكتــروين التــايل 

<http://www.mofat.go.kr/english/main/index.jsp>. 
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  مدة البقاء القصوى  نوع اجلواز  البلد  القارة
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  أنتيغوا وبربودا

   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  األرجنتني
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  جزر البهاما
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  بربادوس

   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  بليز
  عادي، دبلوماسي، رمسي  مجهورية فرتويال البوليفارية

  
 ٣٠: اجلواز الدبلوماسي والرمسـي   

   يوما٩٠ً: يوماً، واجلواز العادي
   يوما٩٠ً   رمسيعادي، دبلوماسي،  الربازيل
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  شيلي

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  كولومبيا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  كوستاريكا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  دومينيكا

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  اجلمهورية الدومينيكية
غري حمـدودة،   : جلواز الدبلوماسي ا  دبلوماسي، رمسي  إكوادور

   أشهر٣: واجلواز الرمسي
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  السلفادور
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  غرينادا

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  غواتيماال
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  هاييت

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  جامايكا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  املكسيك
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  نيكاراغوا

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  بنما
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  باراغواي

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  بريو
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  مجهورية بوليفيا متعددة القوميات

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  يتس ونيفسسانت ك
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  سانت لوسيا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  سانت فنسنت

   أشهر٣  عادي، دبلوماسي، رمسي  سورينام
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  ترينيداد وتوباغو

  )٣٠(األمريكتان 

   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  أوروغواي
 ١٨٠:اجلواز الدبلوماسي والرمسي    عادي، دبلوماسي، رمسي  النمسا

   يوما٩٠ً: يوماً، واجلواز العادي
   يوما٣٠ً  دبلوماسي، رمسي  أذربيجان
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  بيالروس
   أشهر٣  عادي، دبلوماسي، رمسي  بلجيكا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  بلغاريا

  )٣٥(أوروبا 

   يوما٩٠ً  اسي، رمسيدبلوم  كرواتيا
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  مدة البقاء القصوى  نوع اجلواز  البلد  القارة
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  قربص

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  اجلمهورية التشيكية
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  الدامنرك
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  إستونيا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  فنلندا
  اً يوم٩٠  عادي، دبلوماسي، رمسي  فرنسا
غـري  :اجلواز الدبلوماسي والرمسـي     عادي، دبلوماسي، رمسي  أملانيا

   يوما٩٠ً: حمدودة، واجلواز العادي
غـري  :اجلواز الدبلوماسي والرمسـي     عادي، دبلوماسي، رمسي  اليونان

   أشهر٣: حمدودة، واجلواز العادي
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  هنغاريا
   يوما٩٠ً  مسيعادي، دبلوماسي، ر  آيسلندا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  آيرلندا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  إيطاليا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  التفيا

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  ليختنشتاين
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  ليتوانيا

   أشهر٣  عادي، دبلوماسي، رمسي  لكسمربغ
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  مالطة
   أشهر٣  عادي، دبلوماسي، رمسي  هولندا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  النرويج
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  بولندا

   يوما٦٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  الربتغال
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  رومانيا

   يوما٩٠ً  سي، رمسيدبلوما  االحتاد الروسي
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  سلوفاكيا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  إسبانيا
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  السويد
   أشهر٣  عادي، دبلوماسي، رمسي  سويسرا
   يوما٩٠ً  جواز دبلوماسي  أوكرانيا

   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  ماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  اجلزائر
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  بنن
   يوما٩٠ً  دبلوماسي، رمسي  مصر

   يوما٦٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  ليسوتو
   يوما٩٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  ليبرييا
  اً يوم٩٠  عادي، دبلوماسي، رمسي  املغرب

  )٧(أفريقيا 

   يوما٣٠ً  عادي، دبلوماسي، رمسي  تونس
   أشهر٣  عادي، دبلوماسي، رمسي  نيوزيلندا  أوقيانوسيا
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  الدخول اخلاص دون تأشرية    
مراعاة لالتفاقيات الدولية ومبادئ املعاملة باملثل واملصلحة الوطنية وعوامل أخـرى             

  .رية بالدخول دون تأشمن هذا القبيل، ُيمنح رعايا بلدان معينة إذناً
ـ  ٣٠وُيسمح لرعايا البلدان الواردة يف اجلدول التايل بالبقاء فترة أقصاها              دون اً   يوم

  .تأشرية بغرض السياحة أو الزيارة
 أشـهر ولرعايـا أسـتراليا    ٦ُيسمح لرعايا كندا بالبقاء فترة أقصاها       : االستثناءات  

  . يوما٩٠ًقاء فترة أقصاها وسلوفينيا وهونغ كونغ والواليات املتحدة األمريكية واليابان بالب

البلدان اليت ُيسمح لرعاياها احلاملني جوازات دبلوماسية وجـوازات رمسيـة               
  ) بلدا٤١ً(حكومية وجوازات عادية بالدخول دون تأشرية 

  البلدان  القارة
، ) يومـاً ٩٠(اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، بروين دار السالم، تايوان، عمان، قطر، الكويت، ماكاو        آسيا

  ، اليمن) يوما٩٠ً(اململكة العربية السعودية، هونغ كونغ 
  ) يوما٩٠ً(، الواليات املتحدة األمريكية ) أشهر٦(غيانا، كندا   أمريكا
، صـربيا، الكرسـي   ) يومـاً ٩٠(ألبانيا، أندورا، البوسنة واهلرسك، اجلبل األسود، سان مارينو، سلوفينا            أوروبا

  الرسويل، موناكو
  جنوب أفريقيا، سوازيلند، سيشيل، موريشيوس  ياأفريق

، باالو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، ساموا، غوام، فيجي، كاليـدونيا             ) يوماً ٩٠(أستراليا    أوقيانوسيا
  اجلديدة، كرييباس، ميكرونيزيا، ناورو 

  ): بلدان٨(ة البلدان اليت ُيسمح لرعاياها احلاملني جوازات عادية بالدخول دون تأشري  
  ) يوما٩٠(األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، قربص، كرواتيا، مصر، اليابان   
البلدان اليت ُيسمح لرعاياها احلاملني جوازات دبلوماسية وجوازات رمسية حكوميـة        

  ):بلدان(بالدخول بال تأشرية 
  إندونيسيا، لبنان  

        


