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 مقدمة

برصي سمعي ا ليعقد املؤمتر ا بلومايس املعين حبامية األداء ا ل يجني لصني من األربعاء سـ ثال<ء 20ب يف  ل يويو إىل ا ن يويو 26ن
ساعة املؤمتر فتتح يسـ و2012 يوم األول10:00لأعامF يف ا باح ا ل من   . ص

 انعقاد املؤمترماكن 

ندق الصني العاملي  فيعقد املؤمتر ا بلومايس يف  تجارة العاملي لصني ) China World Hotel(سـ ليف مركز ا
)China World Trade Centre ( نوانه وللحصول . Jian Guo Men Wai Avenue, Beijing, China 1عو

تايل  .>com.cwtc.www://http<: لعىل مزيد من املعلومات يرz زxرة املوقع اإللكرتوين ا

يل  لتسجا

شاركونسـيتسمل  متد ملا تعريف بصورمهنوملعا يل ل بطاقات ا تب ا لتسج يف  ندق الصني (مك سفيل يف  فرواق الطابق األول ا ل
يل اإللكرتوين ) العاملي سجند تقدمي بريد ا يلتثبيت أو رمق (لتع يني ) لتسجا سخة عن أوراق �ع�د أو خطاب ا تعأو  لن

ية يني(وإن مل تكن أوراق �ع�د . خشصوصورة  نظامت غري لتعخطاب ا ية ا وية وا نظامت احلكو ثيل ا بة إىل  مل  ل مل مم مسـ لن
ية بقا، فريz تقدمي ) ماحلكو بو  سـأرسلت إىل الو ية منمي سخة األ صلا بو يف /ث الويقةلن ماكن انعقاد ياخلطاب إىل أمانة الو

 .املؤمتر ا بلومايس

ساعة  يل أبوابه من ا تب ا تح  لو لتسج مك ساعة 10:00سـيف باحا إىل ا ل  ثال<ء  10:00ص لساء يوم ا يل 19م سج يويو إلجراء ا لتن
تبقا وسل تعريف ميمسـ بذا لو . لبطاقات ا ندوبوّحصل حو بقبطاقاهتم ن ملا يل ا سـيف يوم ا ملسج يا ألي تأخري يف يوم لت ف تال

تاح أعامل املؤمتر يع . فتا تهيسـتطوملن ال  قيل بطا تحتص بق  يل ا سـيف يف يوم ا سـ ملسج تب أبوابه يوم األربعاء لت ن يويو 20ملكح ا
ساعة  باحا8:00لا  .ص 

  ماكن انعقاد املؤمترإىلالوصول 

يش أمين جيريه موظفو األمن، كذ¼ ا«ي جيري يف املطارات  شاركون  يخضع ا تفتند دخول ماكن انعقاد املؤمتر  مل سـ أي (لع
ية ملرور عرب بوات  شف عن امل) x-ray(لسـيناإلشاعة ا بكرا مبا يكفي)عادنلكومعدات ا   من وقتم، فريz الوصول 
ياز هذا اإلجراء  .جتال

يد �ج�عات  عموا

ساتاجلدول الزمين  ساعة : لللج ساعة 10:00لمن ا باحا إىل ا ل  هر  1:00ص ساعة لظبعد ا ساعة  3:00لومن ا  6:00لإىل ا
رش إىل خالف ذ¼ يساء، ما مل   .م

 الرتمجة الفورية

ية إىل سـتقدم ية ومن الربتغا با ية واإل ية والرو ية والفر ل خدمات الرتمجة الفورية للغات اإلنلكزيية والعرية وا ن سـ سـ سـ ي نب نلص
ست األخرى  .لاللغات ا
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تحدثني بياÑت ية ملا تا با  لك

ياهن سخة عن  تحدثون  برس معل األمانة، واملرتمجني الفوريني عىل وجه اخلصوص، إذا أرسل ا ن مل إىل األمانة ) بياÑهتم(م سيتي
تايل لبل انعقاد املؤمتر عىل الربيد اإللكرتوين ا ياÑت . int.wipo@mail.copyright: ق سخ ا سمل  بوإن مل يكن  ن لت وإن (ف

يد توبة خبط ا لاكنت  نل) مك سؤول عن املؤمتر يف أرسع وقت ممكن أ ثلموظف ا  .اء انعقاد املؤمترمل

 مركز الو<ئق

ندق الصني العاملي ) الطابق األريض(يوجد مركز و<ئق املؤمتر يف الطابق األول  سات العامةفيف   .جللخارج قاعات ا

تعالمات سـتب �  مك

تعالمات املؤمتر يف الطابق األول  تب ا سـيوجد  سات ا) الطابق األريض(مك ندق الصني العاملي خارج قاعات ا جلليف  . لعامةف
تح  تبسـيفو ثال<ء ملكا تداء من يوم ا ل أبوابه ا ساعة 19ب ل يويو يف ا باحا9:00ن تؤكد أرقام . ص  مكتب هواتف وفاكس سـو

تاح أعامل املؤمتر يل ا تعالمات  ت� ب فسـ  .ق

 مقهـى اإلنرتنت

ـى اإلنرتنت ا«ي  تخدام  شاركني ا مقهندوبني وا سـ مل ندق الصني العاملي ) لسفيلاالطابق  (B1 املؤمتر يف الطابق يتيحهللم فيف 
ناء ساعات انعقاد �ج�عات تقدم أيضا خدمة اإلنرتنت الالسليك إىل ا. ثأ ناء انعقاد املؤمترسـو شاركني أ ثندوبني وا مل  .مل

بالحفل   سـتق�

بو  شرتك ينب الو بال  ينظم حفل ا م تقس ية وحكومة بéوإدارة سـي هورية الصني ا ية يف  بحق املؤلف الو شعن لط يجني مج بية 
ية يوم األربعاء  ساعة 2012ن يويو 20لشعبا ندق الصني العاملي 6:30ل يف ا ساء يف  ف   ).األولالطابق هبو (م

ية  نباألحداث اجلا

تاح معرض الصني ا ويل حلق املؤلف ية وحفل ا بو اإلبدا تحفل توزيع جوائز الو ع  .في

تارخي  2012ن يويو 21 :لا
ساعة  :املوعد ساعة  إىل 7:30لمن ا ساء 9:30لا ساعة (م  ساعة 7:30لمن ا تاح 7:45ل إىل ا  )عرضاملفت ال
شعب الكربى :املاكن نقل سـتؤكد خدمات  (لقاعة ا ناء املؤمترلا شاركني أ ثندوبني وا مل  )للم

 معرض الصني ا ويل حلق املؤلف 

تارخي  2012ن يويو 24 إىل 22من  :لا
سا :املوعد ساعة 9:00عة لمن ا باحا إىل ا ل  ساء5:00ص  م 
تجارية العاملي لصني :املاكن  لقاعة املعارض يف مركز ا

ناء املؤمتر ا بلومايس يف قاعة املعارض  ثنظم حكومة الصني معرض الصني ا ويل حلق املؤلف أ ندق الصني العاملي(ت ) فجبوار 
تجارة العاملي لصني هور من . ليف مركز ا توح  للجموهو  ساعة 2012ن يويو 24 إىل 22مف باحا إىل 9:30ل من ا ص 

ساعة ساء5:00 لا ندوبنيوندعو. م  هار و ،ملعرضازxرة   إىلمل ا وحلضور . يف مدخل املعرضبطاقاهتم ظبإماكهنم ا خول بإ
ندق ساعدة من موظفي ا لفاملعرض يرz طلب ا  .مل
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 نيمتطلبات ا خول إىل الص

ندوبعىل  ثيلنيملا شاركني مم و بة وغريمه من ا نظامت املرا مل ا هماحلصول عىل تأشريات دخوهلمقمل يعا. نفس بأ ًوعلهيم   احلصول مج
يات ال بغي أن تكون  هيم تأشرية دخول صاحلة . بéاهنميف صني قنصلعىل تأشريات ا خول إىل الصني من سفارات أو  ينو

سفر لبل ا بات تأشريات ا خول. ق سار عن  تمك لال ية الصني يف بé إقا سفارة أو  تطلويرz �تصال  تف نصل مب سـق . م
éب هورية الصني وا بادل من تأشرية ا خول بني  لولالسرتشاد ترد قامئة تفاقات اإلعفاء ا مجت ية عىل املوقع مل جنبان األ

تايل : لاإللكرتوين ا
>http://www.wipo.int/export/sites/www/dc2012/en/pdf/mutual_visa_exemption_agreements.pdf<. 

 اإلقامة

نادقّخمفضة حصلت حكومة الصني عىل أسعار  سعة  فللغرف يف   ا«ين ملندوبنيفائدة ا عىل مقربة من ماكن انعقاد املؤمتر، لت
تاحة يرz زxرة املوقع . سـيحرضون املؤمتر ا بلومايس يل حول األسعار وأنواع الغرف ا تفا ملوللحصول عىل مزيد من ا ص ل

تايل  .>http://www.wipo.int/dc2012/en/accommodation.html<: لاإللكرتوين ا

يجني ا ويل نقل ندوبني من مطار  يع ا ب  مل  مج

يحرضون املؤمتر ا بلومايس يويم سـتقدم حكومة ندوبني ا«ين  يع ا نقل املكويك إىل  سـ الصني خدمات ا مل مج ن يويو 19 و18ل
ناحيف  ناح) T1 (1 جلا ناح) T2 (2 جلوا يجني ا ويل من مب) T3 (3 جلا ساعةبطار  يل6:00 لا تصف ا باحا إىل  لل  ن . مص

ندوبني ا« يجني ا ويل يويم إىل ين يصلون ملوعىل ا تعالمات اخلاص ملؤمتر 19 أو 18بمطار  تب � توجه إىل  سـ يويو ا ل مكن
ند  ند. لالرحالت ا ويةعىل ب خروج الواصلني عا بلومايس املوجود  بو وجواز عو تمل من الو هار خطاب ا عوة ا ي إ ملسـ ظ

ندوبني ألي م نقل إىل ا تقدم خدمة ا سفر  ملا ل سـ سعة ل نادق ا لتن ا ندق الصني املذكورةلف بو اإللكرتوين، مبا فهيا  ف عىل موقع الو ي
 .العاملي

نقل املكويكنيرz مالحظة أو ند  لن تقدمل خدمات ا يجني ع   ).رحالت العودة(بمغادرة 

 املواصالت العامة

نقل خدمات   العاملا

ساعة  يل لك يوم 6:00لتعمل احلافالت العامة من ا تصف ا للباحا إىل  ن  يوان 3 إىل 1توبلغ أجرة احلافالت من . مص
يفة ومن يفة6 إىل 2 ملكللحافالت غري ا  .ملك يوان للحافالت ا

 حمطة املرتو

ية(تقع حمطة املرتو غوماو  تقاطع بني خط املرتو )国贸地铁站لصين تجارة العاملي لصني، ويه حمطة ا ل أمام مركز ا ل
. وحمطة غوماو تعج عادة لراكب وخاصة يف ساعات ا«روة. 10地铁10号线رتو رمق وخط امل 地铁1号线 1 رمق

رشها واخلط 1اخلط (ويزتايد الطلب عىل اخلطني  نة  ق ا«ي يربط غرب املد ب نوهبا10ي ها  جب ا«ي يربط شام  أxم خالل) ل
بوع  . من احملطة10ط عريضة جدا يف اجلزء اخلاص خلأرصفة الضغط هذا من وما خيفف . سـاأل

شارك ها ا يف املواصالت العامة  ملويرz مالحظة أن تاك  . يف املؤمترونيتحملل
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يارات األجرة  سـخدمات 

يارات األجرة  سـتقدم خدمات  ُ出租车  ساعدة نادق تقدمي ا نادق، وميكن ملوظفي ا مليف ا لف يارة أجرةعىللف . سـ طلب 
شوإلماكن  يارة أجرة من ا تقالل  لأيضا ا سـ يارات أجرة أيضا . ارع إىل ماكن انعقاد املؤمتر أو أي و�ة أخرىسـ سـوتوجد 

تفات إىل z روي. عند ماكن انعقاد املؤمتر يجني ل� يس من العرف يف  بأن  يارات األجرةل سائقي  يش  سـترك  ل  .بقش

شاركون ها ا يارات األجرة  يف  ملويرz مالحظة أن تاك سـ  . يف املؤمتريتحملل

هواتف و�ت  صاالتلا

ية  ناء ساعات انعقاد �ج�عات ميكن إجراء ماكملات  حملأ تعالمات املؤمترمنث تب ا سـ  خارج ساعات انعقاد يف و. مك
سات  ندق الصني العاملي منك�ج�عات ميكن إجراء املاكملات وإرسال الفا نادق األخرى(ف مركز األعامل يف  . جماÑ) لفأو يف ا

شاركنيونلفت نظر هواتف اجلوا�مل ا تخدمون ا ل ا«ين  تنيكرشتالصني يف   إىل أنيسـ هواتف اجلوا�  تقدمان نيئيسـي ر لخدمات ا
تد َشترشكة : هامو لميينا مويل  تان) China Mobile Limited(ي بكوها  هواتف اجلوا� شـل -TDو  GSM(2G) -لل 

CDMA(3G) ننا يويكوم َشورشكة ؛ تان )China Unicom (BVI) Limited(لمييتد ي بكوها  هواتف اجلوا� شـل  -لل 
GSM(2G)و WCDMA(3G). ـى اإلنرتنت يف الطابق ابإماكن  ،لنفاذ إىل اإلنرتنتلو تخدام  مقهندوبني ا سـ  يف B1مل

ناء ساعات انعقاد �ج�عات ثندق الصني العاملي أ  .ف

نوعة  متمعلومات 

 :أرقام الطوارئ يف الصني

رشطة  110: لا
 120: سعافاإل

تعالمات  114: سـ�
 121: الطقس

ناخ  ملا

نهر يويو هو أحد  هر أمجل ش يجني، إذ ترتاوح درشاأل هرهنايت و66/ درجة مأوية18,89جات احلرارة بني بيف   30,65ف درجة 
توسط(فهرهنايت درجة  87/درجة مأوية نادا إىل  ما  ). األرصاد اجلويةست

يت تو قا هرءل  لك احمليل وا

يت  يجني هو تو يت احمليل يف  تو قا بق تش ل هريئ يف الصني هو و.  ساعات8زائد ينغر يار ا لكا  .هريتس 50و ت فول220لت

 العم 

نيب  ية يف الصني يه الر منالعم  ا ية) (RMB(يحملل يين)لشعبالعم  ا يوان ا لص أو ا يوان. ل ية يه ا لووحدهتا األسا بلغ سع. سـ ر يو
يري ( الواحد يوان لéوالر األمرييك6,25فرصها حوايل  نا  تغر نطقة الوصول يف املطار ا ويل رصف توجد ماكتب و). له ميف 

نادق  .لفويف ا
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 اجلدول الزمين املؤقت للمؤمتر ا بلومايس

نظر يفمن املقرتح  ية يف األxم لا تا نود جدول األعامل ا ل  ل هب نود جدول األعامل ميكن أن ًويرz مالحظة أن أx. الاملقاب   ب من 
نا بقرار الريس 2012ن يويو 26 إىل 20يفتح يف أي من األxم من  ئ، ر نظام ا اخيل) الرؤساء(ه  .للوفقا 

 

ساعة 20األربعاء  ل يويو ا باحا10:00ن سة العامة ص  سة العامةا سة العامةا سة العامةا نود : جللجللجللجللا   10 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1لبا

 
ساعة ن يويو 20األربعاء  ساء3:00لا سة العامة م  سة العامةا سة العامةا سة العامةا ند : جللجللجللجللا   10لبا

 
يس  ساعة 21مخلا ل يويو ا باحا10:00ن   أوراق �ع�د أوراق �ع�د أوراق �ع�د أوراق �ع�د    حفصحفصحفصحفصجلجلجلجلنةنةنةنة ص 

ية األوىل نة الر ية األوىلا نة الر ية األوىلا نة الر ية األوىلا نة الر سـا سـللج سـللج سـللج   ئئئئييييللج

 
يس  ساعة 21مخلا ل يويو ا ساء3:00ن سة العامة  م  سة العامةا سة العامةا سة العامةا ند : جللجللجللجللا   10لبا

 
ساعة 22امجلعة  ل يويو ا باحا10:00ن ية األوىلاااا ص  ية األوىلنة الر ية األوىلنة الر ية األوىلنة الر سـنة الر سـللج سـللج سـللج  ئئئئييييللج

ياغة ياغةنة ا ياغةنة ا ياغةنة ا لصنة ا لصجل لصجل لصجل     جل

 
ساعة 22امجلعة  ل يويو ا ساء3:00ن سة العامة م  سة العامةا سة العامةا سة العامةا ند : جللجللجللجللا  9لبا

ية األوىل نة الر ية األوىلا نة الر ية األوىلا نة الر ية األوىلا نة الر سـا سـللج سـللج سـللج  ئئئئييييللج

 
بت  ساعة 23لسا ل يويو ا باحا10:00ن ية ص  ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر نا ل سـ نللج ل سـ نللج ل سـ نللج ل سـ  ئئئئييييللج

 
بت  ساعة 23لسا ل يويو ا ساء3:00ن ية م  ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر نا ل سـ نللج ل سـ نللج ل سـ نللج ل سـ  ئئئئييييللج

 لصلصلصلصياغةياغةياغةياغةجلجلجلجلنة انة انة انة ا

 
ساعة 24األحد  ل يويو ا باحا10:00ن  أوراق �ع�دأوراق �ع�دأوراق �ع�دأوراق �ع�دحفصحفصحفصحفص    جلجلجلجلنة نة نة نة  ص 

ية ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر نا ل سـ نللج ل سـ نللج ل سـ نللج ل سـ  ئئئئييييللج

 
ساعة 24األحد  ل يويو ا ساء3:00ن ية األوىل م  نة الر ية األوىلا نة الر ية األوىلا نة الر ية األوىلا نة الر سـا سـللج سـللج سـللج  ئئئئييييللج

ية ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر يةا ثا ية ا نة الر نا ل سـ نللج ل سـ نللج ل سـ نللج ل سـ  ئئئئييييللج
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نني  ساعة 25ث� ل يويو ا باحا10:00ن سة العامة ص  سة العامةا سة العامةا سة العامةا ند ::::جللجللجللجللا   12لب ا
نة نةا نةا نةا ية األوىلللجللجللجللجا ية األوىل الر ية األوىل الر ية األوىل الر  ئئئئييييسـسـسـسـ الر

 
نني  ساعة 25ث� ل يويو ا ساء3:00ن ياغة م  ياغةنة ا ياغةنة ا ياغةنة ا لصنة ا لصجل لصجل لصجل  جل

 
ثال<ء  ساعة 26لا ل يويو ا باحا10:00ن سة العامة ص  سة العامةا سة العامةا سة العامةا نود ::::جللجللجللجللا   16 و15 و14 و13 و11لب ا

 
ثال<ء  ساعة 26لا ل يويو ا ساء3:00ن يع م  تو يعحفل ا تو يعحفل ا تو يعحفل ا تو ققققحفل ا يةثثثثالويقة الويقة الويقة الويقة : : : : لللل تا يةا تا يةا تا يةا تا مممما   واملعاهدة واملعاهدة واملعاهدة واملعاهدةخلخلخلخل

 

سائل املدرجة يف جدول األعامل ف* ييل :مالحظة  ):AVP/DC/1ثالويقة (مل ا
بو املدير العام  .1  يفتتح املؤمتريللو
نظام ا اخيل واع�ده .2  لحفص ا
تخاب ريس املؤمتر .3 ئا  ن
 حفص جدول األعامل واع�ده .4
تخاب نواب ريس املؤمتر .5 ئا  ن
نة حفص أوراق �ع�د .6 تخاب أعضاء  جلا  ن
ياغة .7 نة ا تخاب أعضاء  لصا جل  ن
تخاب .8 ياغةنا نة ا تني و تني الر نة حفص أوراق �ع�د وا لص أعضاء ماكتب  جل ن ئيسـيجل  للج
نة حفص أوراق �ع�د .9 تقرير األول  للجحفص ا  ل

ثلو  .10 ندوبون و تاح يلقهيا ا مملكامت � مل ئات فت بةلهيا  قاملرا
تان .11 تان الر نصوص اليت تقرت/ا ا سيحفص ا ن يل  ئللج
نة حفص أوراق �ع� .12 ثاين  تقرير ا للجحفص ا ل  دل
 املعاهدةاع�د  .13
ية .14 تا يه أو ويقة  تفق  يان  ية أو قرار أو  ماع�د أية تو خ ثم عل ب  ص
ثلو  .15 ندوبون و تام يلقهيا ا مملكامت � مل ئات خت بةلهيا  قاملرا
تمت املؤمتر .16 خيالريس   ئ

 ]ثهناية الويقة[


