
           NERC/12/INF/1 
 
May 2012  

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para laорганизация

О

Наций

Alimentación y la
Agric ultu ra

Organisation  
Nations Unies

pour
l'alimentation

et l'agriculture

  des  

бъединенных

Продовольственная и
cельскохозяйственная  

 

__________________________________________________________________________________________
This document is printed in limited numbers to minimize the environmental impact of FAO's processes and 

contribute to climate neutrality. Delegates and observers are kindly requested to bring their copies to meetings 
and to avoid asking for additional copies. Most FAO meeting documents are available on the Internet at 

www.fao.org 

 

A 

 والزراعة األغذية لمنظمة اإلقليمي المؤتمر
 األدنى للشرق

 الدورة الواحدة والثالثون

 2012أيار /مايو18-14روما، 

 مذآرة إعالمية

 ترتيبات عقد المؤتمر -أوًال 
ة         ة األغذي ر منظم راء بمق ة الحم ي القاع ى ف شرق األدن ون لل د والثالث ي الواح ؤتمر اإلقليم د الم ُيعق

ايو  18إلى   14 من  ايطالي والزراعة في روما، إ  ار  /م دأ المؤتمر باجتماع على مدى       . 2012أي وسوف يب
رة من              ار المسؤولين في الفت ايو  16إلى    14ثالثة أيام لكب ار /م ومي       ،أي ه اجتماع وزاري ي  18 و 17 يعقب

ين،     9:30وتبدأ الجلسة االفتتاحية الجتماع آبار المسؤولين في الساعة         . أيار/مايو  14 من صباح يوم االثن
ايو ساعة      /م ي ال وزاري ف اع ال اح االجتم م افتت دأ مراس ا تب ار، بينم يس،   9:30أي وم الخم باح ي ن ص م

 .2012أيار /مايو 17
ن    ؤتمر م الل الم ة خ ل العادي اعات العم ى  9:00س ساعة 12.00إل ن ال ساعة  14:00وم ى ال د  17:00إل بع

 .لم يقرر المؤتمر خالف ذلك الظهر، ما
متضمنًا معلومات تفصيلية عن عمل       " برنامج عمل اليوم  "ًا تعميمًا بعنوان    سيصدر أمين المؤتمر يومي   

م        ي ته ات الت ن المعلوم ك م ر ذل ه، وغي شة في ة للمناق ود المطروح ي، والبن ه الزمن ؤتمر، وجدول الم
 .رآين بصفة عامةاالمش

ت   صيلي المؤق ال التف دول األعم ة (سُيرسل ج ش ) NERC/12/1الوثيق دان األعضاء والم ى البل رآين اإل
دوبين                 . اآلخرين مرفقًا بخطاب الدعوة    م المن شأن القضايا التي ته اءات خاصة ب ومن المقرر ترتيب لق

 .أثناء المؤتمر، سوف ُيعلن عنها في التعميم الخاص ببرنامج عمل اليوم
نصر الدين األمين، المستشار اإلقليمي للسياسات الزراعية، المكتب / أمين المؤتمر هو السيد

وسيعاونه عدد من موظفي المنظمة ستصدر . للشرق األدنى لمنظمة األغذية والزراعةاإلقليمي 
 .قائمة بأسمائهم ووظائفهم في اليوم األول النعقاد المؤتمر

 لغاتال -ألف 
ذه   ائق به صدر الوث ا ست سية، آم ة والفرن ة واإلنجليزي ة باللغات العربي ة الفوري ُتقدم خدمات الترجم س

 .اللغات الثالث
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 التصال بالصحافة وأجهزة اإلعالما -باء 
سوف يتولى مسؤول اإلعالم بالمنظمة، بمساعدة فريق من المؤتمر مهمة االتصال بالصحافة، ويكون               
اد                      رة انعق المؤتمر إلى الجمهور خالل فت ة ب مسؤوًال عن الشؤون الخاصة بتوصيل المعلومات المتعلق

 .المؤتمر
دي            دى تق صحفيين ل اد لل ات اعتم ي             لمهم  سوف تصدر بطاق ة الت ر أو الجه يس التحري خطاب من رئ

 .مكتب التسجيل في مكان إنعقاد المؤتمريعملون بها، إلى 
 الوثائق -جيم 

ؤتمر       اد الم ل انعق دعوين قب راقبين الم ات والم ع الحكوم ى جمي ل إل ائق العم ل وث ن . سُترس ويمك
ن   ؤتمر م اء الم دادها أثن تم إع ي ي ائق الت ى الوث ؤتمرات الحصول عل ز م ارج ،آوريامرآ ة خ قاع

 .بمهمة تسليم الرسائل البريدية والرد على أي استفسارات عامةالمرآز آذلك سيقوم . المؤتمر
  التوصيات والتعديالتمسودات -دال 

رار             مسوداتُيرجى من السادة المندوبين الراغبين في تقديم         ائق أخرى تتطلب اتخاذ ق  توصيات أو وث
سليم نصوصها باللغة ا         ة      من المؤتمر، ت ة أو اإلنجليزي سية  أو  لعربي ع      الفرن إلى أمين المؤتمر، في أرب

ن ة . نسخ مطبوعة إن أمك واد أخرى مكتوب ة م ع أي راغبين في توزي دوبين ال سادة المن وُيرجى من ال
ن  ل ع ا ال يق سليم م ؤتمر ت ال الم دول أعم صل بج ة، و 40تت ة العربي سخة باللغ ة  20 ن سخة باللغ ن

 .إلى أمانة المؤتمر لتوزيعهاة الفرنسية  نسخة باللغ10و اإلنجليزية 
 تقديم نصوص الخطب والبيانات قبل إلقائها

إذا أراد السادة المندوبون توزيع خطب أو بيانات، فالمرجو تقديم ثالث نسخ مطبوعة إلى أمانة 
 .المؤتمر قبل إلقائها

 المراسالت -هاء 
ين إلى   ه جميع المراسالت الخاصة بالمؤتمر اإلقليمي الواحد       ُتوجَّ وان   أمين المؤتمر   والثالث  على العن
 :التالي

i. نصر الدين األمين/ السيد 
 للشرق األدنى لمنظمة األغذية والزراعةوالثالثين أمين المؤتمر اإلقليمي الواحد 

 المكتب اإلقليمي للشرق األدنى لمنظمة األغذية والزراعة،
 ، القاهرة، مصر2223صندوق بريد رقم 

 33316171 (202+) أو الرقم المباشر 2720 ، داخلي 6000 3331 (202+) : رقمهاتف
 33373419  أو37495981 (202+) : رقمفاآس
 1000049402 (20+) : رقم خلويهاتف

 NERC31@fao.org :بريد إلكتروني
 :مع إرسال صورة منها إلى

ii. بالمؤتمر في روما،ة االتصال الخاصةمسؤول  Ms Isabel Mendez 
 0657056099 (39+) : رقمفاآس

 Isabel.Mendez@fao.org :بريد إلكتروني
 55895 06570 (39+) : رقمهاتف

 3665783893 (39+)  : رقمهاتف خلوي
 : هوأمين المؤتمروفي أثناء المؤتمر، سيكون عنوان 
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 السيد نصر الدين األمين
 أمين المؤتمر الواحد والثالثين للشرق األدنى  لمنظمة األغذية والزراعة

 )39( +3665783892 :  رقمويهاتف خل

 السفر واإلقامة -ثانيًا 
 اإجراءات الدخول إلى إيطالي -ألف 

الحصول على تقديم طلبات ل والمرجو من المشارآين في المؤتمر الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخ
لبلدان أو البعثات القنصلية األخرى التابعة  البعثات الدبلوماسية والقنصلية اإليطالية إلىتأشيراتهم 

توجد فيها  أما المشارآون من البلدان التي ال.  سفرهمخ على األقل من تاري ثالث أسابيع قبل  جننش
ملء نموذج البيانات الشخصية المرفق ، فالمرجو منهم  لبلدان شنجن أو بعثات دبلوماسية إليطاليا

ز السفر الذي جوا(، مع إرفاق صورة من صفحات جواز السفر الساري الصالحية )المرفق ألف(
 بالمؤتمر ة االتصال الخاصةإلى مسؤولوإرسالها السفر رحلة وتفاصيل ) سُيستخدم في دخول إيطاليا

وُترسل . ، أعالهii-المراسالت المبين في البند واوعلى عنوان )بالبريد اإللكتروني أو بالفاآس(
د المؤتمر، مع إرسال صورة يومًا على األقل من تاريخ انعقا 20المعلومات الخاصة بجواز السفر قبل

 .منها إلى أمانة المؤتمر بالقاهرة
قبل وصولهم بأسبوعين على األقل باسم شرآة أمين المؤتمررجى من السادة المشارآين إبالغ وُي

مسؤولة وآذلك إبالغ ، الطيران، ورقم الرحلة، وتاريخ وساعة الوصول، وغير ذلك من المعلومات
 .Protocol@fao.org  على عنوان البريد اإللكتروني،اإلتصالب االتصال الخاصة بالمؤتمر ومكت

 الفنادق -باء 
سادة المشارآين االتصال بمكتب شرآة           ا، يمكن لل ادق في روم سبة للفن ، Carlson Wagonlit Travel بالن

 .+)93 (57055970 06 ؛ أو هاتف رقمit.cwtbook@faotravel :إلكتروني بريد
 تسهيالت السفر -جيم 

ة والزراعة Carlson Wagonlit Travel شرآة ة األغذي سفر الرسمي لمنظم ل ال ع مكتب.، هي وآي ا ويق ه
المبنى دال   ابق األرضي ب ة(بالط وم     )D074 الغرف ى ي ين إل وم االثن ن ي ب م ل بالمكت اعات العم ، وس

وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكن        . طاعدون انق  17:00إلى الساعة    9:00الجمعة، من الساعة    
شرآة      ر المنظمة    57055970 06 أو (55970 ، داخلي للسادة المشارآين االتصال بمكتب ال )  من خارج مق

 .it.cwtbook@faotravel :أو بالبريد اإللكتروني
ساعة  24توفر شرآة السفر خدمات طوارئ لمدة وفي حاالت الطوارئ في غير ساعات العمل، 

 من جميع 7579000 208 44+  و871932 – 800 هاتف من داخل إيطاليا(مخصصة لمساعدة المسافرين 
 .البلدان األخرى

ولذلك فالمرجو . والمرجو من جميع السادة المشارآين إنهاء ترتيبات رحلة العودة في تاريخ مبكر
 رحلة عدومباشرة االتصال بمكتب السفر بمقر المؤتمر لتأآيد تاريخ ومنهم بعد وصولهم إلى روما م

 .العودة
 النقد األجنبي والتسهيالت المصرفية -دال 

وفي المعامالت اليومية، يمكن تبديل العمالت األجنبية حسب . العملة الوطنية في إيطاليا هي اليورو
دوالر أمريكي مقابل  1,34حالي هو والسعر المصرفي ال. األسعار الرسمية في البنوك والفنادق

والشيكات السياحية وبطاقات االئتمان المعترف بها دوليًا مقبولة في الفنادق، وآذلك . اليورو تقريبًا
 . الكبيرةمفي المحالت والمطاع
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 الخدمات الطبية واألمن -هاء 
وارئ الطبية، ُيرجى وفي حاالت الط. سيتم توفير الخدمات الطبية واإلسعافات األولية بمقر المؤتمر

وبالنسبة للخدمات الطبية األخرى، ُيرجى االتصال . هاتف داخل المنظمة من أي 30االتصال برقم 
 . من خارج المنظمة3577-5705-06 أو برقم 53577بالرقم الداخلي 

ة  ر المنظم ن صارمة بمق دابير أم ى ألف . وُتراعى ت دخل المبن ادن بم شاف المع زة الآت د أجه . وتوج
وا محافظ                    السادة  و من   والمرج ات، وأال يترآ ع األوق ات دخول المبنى في جمي المشارآين تعليق بطاق

 .أوراقهم أو أي أشياء أخرى ثمينة في غرف االجتماعات
ن  و م سادة والمرج ائل  ال ي وس صوصًا ف ن، وخ ان آم ي مك ة ف يائهم الثمين ع أش شارآين وض الم

رو وفي الحافالت          ويمكن وجود نشالين في الشوارع    . المواصالت العامة  ، وفي محطات وعربات المت
ادق،      . وعربات الترام  ائقهم المهمة مثل جوازات             وبمجرد دخول المشارآين في الفن  ُينصح بوضع وث

 .السفر في خزانة الفندق وأن يحملوا صورة فوتوغرافية منها
–رئ الطبية الطوا: وقد تكون أرقام الهواتف التالية مفيدة في حالة الطوارئ خارج مقر المنظمة

؛ طبيب المدينة الذي يمكن 118–؛ سيارات اإلسعاف 115–؛ الحريق 113–؛ الطوارئ العامة 118
 .58201030-06االتصال به 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات اإلدارية -ثالثًا 
 التسجيل -ألف 

راقبين    دوبين والم سادة المن ن ال راءات الُيرجى م ام إج سجيلإتم دول  ت ضاء وال دول األع سبة لل   بالن
ةاأل ي  عضاء المراقب سجيل اإللكترون وذج الت لء نم ي   ُيرجى م ع اإللكترون ن خالل الموق اح م والمت

دائمين   ي، ُيرجى تحميل       و. at: http://permreps.fao.org  (PRWS) للممثلين ال سجيل اإللكترون ة الت في حال
سفر           ة بيضاء، مقاس       ،  JPEG(صورة إلكترونية حديثة بحجم صورة جواز ال  x) عرض (مم    26بخلفي

م33 اع(  م سل  190أو ) ارتف رض (بك سل x 248ع اع( بك ى )ارتف ا عل د حجمه ث ال يزي  100، بحي
ا للمرفق ألف مع صورة                          ).آيلوبايت سجيل وفق راقبين يرجي ملء وإرسال نموذج الت سبة للم ا بالن أم

الفقرة                           ا هو موضح ب ا آم اهرة وروم سكرتارية المؤتمر في الق سفر ل شخصية بحجم صورة جواز ال
د وصولهم             السادة   وندعو جميع .هاء/والأ ة عن المشارآين إلى التسجيل المسبق لتالفي الطوابير الطويل

 .إلى مقر المؤتمر
وم             . مقر المؤتمر  في ومن الممكن أيضًا إتمام إجراءات التسجيل      سجيل من ي تح مكتب الت  14 وسوف ُيف

عطى البطاقات الخاصة بالدخول إلى       وسوف تُ  .16:00إلى الساعة    8:00أيار من الساعة    /مايو 18إلى يوم   
 . الذين سجلوا أسماءهم فقط، لتمكينهم من الدخول إلى قاعات المؤتمرقاعة المؤتمر للمشارآين

انتينو         ارع أف دخل ش تعمال م اع اس ل اجتم ن آ وم األول م ي الي شارآين ف سادة الم ن ال وب م والمطل
)VialeAventino (   را    . المترومحطة  بالقرب من د األمن من المشارآين المرور تحت           وسوف يطلب أف

ة      بوابة األمن في مرآز الزوار الموجودة أعلى درجات السلم، قبل توجيههم إلى              سجيل الترآي ة الت غرف
 . الدخولاتلتسلم بطاقبالمبنى ألف 
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م تقديمه   إذا آان  (تسلم بطاقات الدخولينبغي في داخل غرفة التسجيل الترآية،  و د ت ) نموذج التسجيل ق
 .جيل وأخذ صورة فوتوغرافيةالتسأو 

 .ومن الالزم تقديم وثيقة هوية سارية المفعول إلى موظفي التسجيل للحصول على بطاقة دخول المبنى
 .وينبغي اإلبالغ عن فقدان بطاقات دخول المبنى إلى مكتب األمن بالمنظمة فور فقدانها

 الدخول إلى مقر المؤتمر -باء 
ة والزراعة      ر منظمة األغذي شارع  يقع مق ة VialedelleTerme di Caracallaب ويمكن  . Circo Massimo، قبال

 ).Circo Massimoمحطة (الوصول إليه بالسيارات، أو الحافالت، أو الترام أو المترو الخط باء 
 .وتقع القاعة الحمراء في المبنى ألف. ويتكون مقر المنظمة من ستة مباني، تصل بينها ممرات

انتينو،    (لون بطاقات الدخول استعمال المدخل الرئيسي للمبنى ألف              ويمكن للزوار الذين يحم    شارع أف
رو ة) مخرج المت ر المنظم دخول مق اط دخول. ل خروج أخرى في أجزاء /وال يمكن استعمال أي نق
 .الزوار ويمكنهم العودة من خالل بوابات األمن في مرآز. المباني األخرى

 تسهيالت الدخول الخاصة -جيم 
ة، حيث يوجد مصعد                       يمكن للمعوق   ستعملون آراسي خاصة بالمقعدين دخول مقر المنظم ذين ي ين ال

المبنى ألففي الطابق األرضي،        دورة مياه   توجد   خاص في المبنى ألف، آما     خاصة بالزوار المقعدين ب
 .االجتماعات وآذلك في الطابقين األول والثالث بجوار غرف

 موقف السيارات -دال 
سيارات     توجد أماآن محدودة في م       ومع  . مكن للمشارآين في اجتماعات المنظمة استعمالها         يوقف ال

 .بالقرب من مقر المنظمةفي ساحة االنتظار ذلك، فمن الممكن ترك السيارات 
 تأجير السيارات -هاء 

سيارات             أجير ال . المشارآون الذين تلزمهم سيارات يمكنهم اتخاذ الترتيبات الخاصة بذلك مع شرآات ت
و    (Fiumicino  و Ciampino بعة لها بمطاري  اوبعض هذه الشرآات توجد مكاتب ت      ين   ممفتوحة من ي  االثن

 ).18:30 إلى الساعة 9:00إلى يوم األحد، من الساعة 
ة    Ciampino مطار ، وFiumicino مطار: Avis شرآة • ) Termini Station(، ومحطة قطارات المدين

الرقم      . وأحد عشر مكتبًا أخرى بالمدينة   -100-199 وللحصول على معلومات، يمكن االتصال ب
 .99-419-(06) ، يمكن االتصال بالرقم؛ وللحجز133

 يمكن   للحجز . ، وخمسة مكاتب بالمدينة   Ciampino ، ومطار Fiumicino مطار: Eurodollar شرآة •
 .1111-228-(06) االتصال بالرقم

ار: Europcar آةرش • ارFiumicino مط ة   Ciampino ، ومط ارات المدين ة قط  Termini(، ومحط
Station (    ة و،              . وثمانية مكاتب أخرى بالمدين شرآة في ميالن وللحجز يمكن االتصال بمكتب ال

 .99700-703-(02) هاتف رقم
ة   Ciampino ، ومطارFiumicino مطار: Hertz شرآة • ) Termini Station(، ومحطة قطارات المدين

 .112211-199 وللحجز يمكن االتصال بالرقم. وأربعة مكاتب أخرى بالمدينة
رآة • ار:Maggiore ش ارFiumicino مط ة   Ciampino ، ومط ارات المدين ة قط  Termini(، ومحط

Station (867067-848 وللحجز يمكن االتصال بالرقم. وخمسة مكاتب أخرى بالمدينة. 
 :ويمكن أيضًا ترتيب استئجار السيارات من مقر المنظمة
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وفر شرآة   • م       Carlson Wagonlit Travel ت ة رق المبنى دال، الغرف ، الموجودة بالطابق األرضي ب
D074     سيارات أجير ال ك ت ي ذل ا ف سيارات بم دمات ال ى 9:00( خ ى  ). 17:00 إل صول عل وللح

سادة المش         داخلي      المزيد من المعلومات، يمكن لل رقم ال شرآة على ال  55970 ارآين االتصال بال
 .it.cwtbook@faotravel:أو بالبريد اإللكتروني)  من خارج المنظمة57055970 06 أو الرقم(

 سيارات التاآسي -واو 
دادات      زودة بع صة الم سي المرخ يارات التاآ تعمال س شارآون باس َصح الم طُين رة  .  فق ضاف أج وُت

ومكتب االستقبال   . إضافية مقابل حمل الحقائب، واستعمال التاآسي ليًال وفي أيام األحد وأيام العطالت  
 .يمكنه مساعدة السادة المشارآين في طلب التاآسي) بالطابق األرضي بالمبنى ألف(الرئيسي 

م  هاتف (ويمكن للسادة المشارآين أيضًا طلب خدمة التاآسي الالسلكي  د  ). or 06-4994 3570-06 رق وعن
م                   ه رق ه وسوف يعطي م هاتف شرآة من الطالب ِذآر رق طلب التاآسي على هذا الرقم، سيطلب ممثل ال

 .، وآذلك الوقت التقريبي لوصول السيارة إلى الطالب) على جانبي السيارةكتوبالم(التاآسي 
 المواصالت العامة -زال 

صالت العامة مقدمًا، وهي متوافرة بمحطات المترو، ومحالت         ينبغي شراء تذاآر رآوب وسائل الموا     
غ و    ع أآشاك   بيع التب ع الصحف بمقر المنظمة                  بي دى محل بي بالطابق األرضي،    (الصحف، وآذلك ل

 .Banca Intesa San Paoloالمبنى باء، قبالة بنك 
رو وعدة مرات                     ثو  في رآوب     من التذآرة يورو واحد، ويمكن استعمالها مرة واحدة في رآوب المت

دى دخول            . دقيقة 75الحافالت أو الترام طوال مدة صالحيتها وهي         ذاآر ل ويتم التحقق من صالحية الت
ة رو/الحافل رام أو المرور من نقطة دخول المت وم لرآوب . الت ذاآر صالحة طول الي ويمكن شراء ت

 .الترام وشبكة المترو/جميع الحافالت
ديرها شرآة        ا ت  Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune diوالحافالت العامة في روم

Roma (ATAC) . ة وينبغي شراء   . ويمكن رآوب الحافالت وعربات الترام من األبواب الخلفية واألمامي
ات للتحقق من صالحيتها                  التذاآر مقدماً  رام بإحدى الماآين .  وتمريرها فور رآوب الحافلة أو عربة الت

 .الترام/ صفراء أو خضراء اللون لتمييز محطات وقوف الحافالتوتوجد لوحات معدنية
ومحطات المترو عليها إشارات . الخط ألف والخط باء: ويوجد خطان للمترو  تحت األرض في روما

هي ) Termini Station(قطارات المدينة ومحطة . "M"رف حباللونين األحمر واألبيض تحمل ال
 Circo ومحطة المترو القريبة من مقر المنظمة هي محطة. الخطانالمحطة الوحيدة التي يتقاطع فيها 

Massimo) ويجب شراء التذاآر قبل الرآوب). الخط باء. 

 مقر المؤتمر -رابعًا 
 المقاصف والمطاعم -ألف 

اتهم جلوساً                أو  ،يوجد بمقر المنظمة عدد من المقاصف والمطاعم حيث يستطيع المشارآون تناول وجب
ات سريعة ة والمحالت  . ومشروب طلب وجب ر من المطاعم المحلي د الكثي ة أخرى، يوج ومن ناحي

 .Viale Aventinoبشارع 
ا                     اوتقع آافتيري  داء فيم ة الغ اول وجب ستطيع المشارآون تن اء، وي المبنى ب  المنظمة في الطابق الثامن، ب

ساعة   ين ال ساعة  12:00ب بالت، واألط    و. 14:30 وال ن المق شكيلة م ا ت دِّم الكافتيري شويات  تق اق، والم ب
 .والَسلطات
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ى   ة باإلضافة إل ام يومي ة طع دم قائم المبنى جيم، فيق امن، ب ائن في الطابق الث ة، الك م المنظم ا مطع أم
رقم          56823وللحجز، يمكن االتصال بالرقم     . أطباق حسب الطلب    6823-5705-06 من داخل المنظمة أو ال
 .من خارج المنظمة

 مرآز أعمال سلوفاآيا -باء 
سهيالت                     مرآز أ  اآس، وت اتف، وأجهزة ف دد الوظائف، ومزود به ع للعمل متع عمال سلوفاآيا هو موق

وب تعمال الحاس ي . الس ابق األرض ي الط ع ف اء بويق م)B013(المبنى ب ي رق اتف داخل  57090 ، ه
ة      7090-5705-06 ورقم( ت،               )، من خارج المنظم دخول إلى اإلنترن ع لل ة استقبال، ومواق شمل منطق ، وي

 .وغير مسموح بتناول الطعام في هذه المنطقة. يرةغسترخاء، وغرفة اجتماعات صلالومنطقة 
 التغطية الالسلكية -جيم 

 .توفر المنظمة تغطية السلكية في جميع غرف االجتماعات
والمشارآون الذين يحملون أجهزة حاسوب متنقلة أو أجهزة شخصية رقمية مزودة بقدرات شبكة 

 .، يمكنهم استعمال هذه الخدمة802.11g  أو معيار802.11b المطابقة لمعيارالمنطقة المحلية الالسلكية، و
 :وللتوصيل بالخدمة، ُيرجى اتباع الخطوات الثالث التالية

 .فتح الحاسوب أو الجهاز الشخصي الرقمي في واحدة من مناطق االتصال الالسلكي - 1
 ".إنترنت الضيوف"السماح للحاسوب أو الجهاز الشخصي الرقمي باآتشاف شبكة  - 2
ويمكن الحصول على اسم المستعمل وآلمة . فتح المتصفح ومحاولة اآتشاف موقع اإلنترنت - 3

 .المرور من مكتب الوثائق
 نقطة اإلنترنت وتنزيل الوثائق -دال 

وبين       د ل ة ديفي ي مكتب شارآين ف ة للم ذه متاح ة ه ة الخدم ة )David Lubin Library(نقط ، الواقع
ي   ابق األرض ف  بالط المبنى أل ة  (ب ودة    ). A.022bis.Aالغرف وب الموج زة الحاس سمح أجه وت

ًا   ت عموم ى اإلنترن ة، وإل شبكة العنكبوتي ى ال ة عل ع المنظم ى موق دخول إل ة بال ذه المنطق به
 .وإلى حسابات البريد اإللكتروني

ا ب         دخول عليه الضغط  ووثائق األجهزة الرئاسية متاحة على صفحات المنظمة على اإلنترنت ويمكن ال
 . األجهزة الرئاسية أو على الصفحة الرئيسية للمنظمةىعل

 ل العمالتيالتسهيالت المصرفية وتبد -هاء 
ورو  ي الي ا ه ة إيطالي ر .  عمل ع مق كويق اء،  BancaIntesa San Paolo بن المبنى ب ابق األرضي، ب  بالط

ساعة   وساعات العمل من ساعة    8:35ال  في  BancaPopolare di Sondrioويوجد مكتب لبنك    . 16:35إلى ال
ن   ل م اعات العم المبنى دال، وس ابق األرضي، ب ى 8:30الط ن  . 16:30 إل ين، يمك ى البنك وباإلضافة إل

ك     وار بن ائن بج الي الك د اإليط ب البري ضًا لمكت ة حصرف الBanca Intesa San Paoloأي واالت البريدي
صرفذون وأ ات  . ال ا ببطاق سحب منه ي لل ات للصرف اآلل د ماآين ك وتوج دخل البن د م ان، عن االئتم

 .البريد ومكتب
 نقطة مبيعات المنظمة -واو 

ل       اعات العم اء، وس المبنى ب ي، ب ابق األرض ك بالط ر البن ة مق ة قبال ات المنظم ة مبيع ع نقط تق
ساعة  ن ال ساعة9:00م ى ال ة   . 12:30  إل ة الحديث ات المنظم ن مطبوع ات م ا منتخب د به وتوج

ن الم  شكيلة م ة وت راص المدمج ا   واألق ة، آم صدرها المنظم ي ت ع الت الت والطواب داليات والعم ي
 يمكن شراء شعار المنظمة وبعض األشياء التذآارية 
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 الصحفآشك  -زال 
آشك الصحف بالطابق األرضي من المبنى باء بالقرب من مقر البنك، ويعرض الصحف يقع 

وساعات العمل من . ياتوالمجالت الدولية، وبطاقات البريد، والخرائط، وتشكيلة آبيرة من الدور
 53273 وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكن االتصال بالرقم. 17:30إلى الساعة  7:00الساعة 

 . من خارج المنظمة3-5705-06 من داخل المنظمة أو الرقم
 الطقسحالة  -حاء 

 . درجة مئوية30  و22أيار بين /تتراوح درجة الحرارة خالل شهر مايو
 لكهربائيالتيار ا -طاء 

 CEE 7/16وأداة التوصيل الكهربائي المستعملة هي . فولت 220تردد التيار الكهربائي في إيطاليا 
)Europlug.( 

 التسوق -ياء 
. 19:30إلى الساعة  15:30ومن الساعة  13:00إلى الساعة  9:00المتاجر في إيطاليا مفتوحة من الساعة 

 .ط المدينة يبقى مفتوحا أثناء فترة الغداءومع ذلك، فإن آثيرًا من المتاجر بمنطقة وس
 غرفة أداء الصالة -آاف 

 ).A250 Ter(يستطيع المشارآون في المؤتمر أداء الصالة بالغرفة المخصصة لذلك بالمبنى ألف 
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 المرفق ألف
 يلجالتس نموذج

ديثة وبًا بصورة حح، مصأيار/يتجاوز أول مايو موعد الينبغي تقديم هذا النموذج بعد ملئه في 
 .السفر جوازصورة بحجم 

 

 

 بيانات شخصية
 
 

.......................................................................... :المنظمة/الدولة
.............................. 

 ........................................................................................................... :اسم العائلة
 ........................................................................................................... :االسم األول

 السيد السيدة

 .............................................................................................................. :الوظيفة
....................................................................................................... :الرسمي العنوان

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

........................................................................... 
 ..................................................................................................... :نسيةالج

 .................................................................................................... :تاريخ الوصول
 ............................................................................................. :المغادرة تاريخ
 ................................................................................................. :الهاتف رقم
 ................................................................................................. :الفاآس رقم

 .......................................................................................... :اإللكتروني البريد
 ...................................................................................................... :التاريخ

 

يرجي وضع الصورة 
 في هذا المكان
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 المرفق ألف
 

 بيانات جواز السفر التفصيلية

  اإلسم األول

  إسم األب

  إسم العائلة

  تاريخ الميالد

  مكان الميالد

  الجنسية

  نوع جواز السفر

  رقم جواز السفر

  تاريخ ومكان اإلصدار

  تاريخ إنتهاء الصالحية

  العمل

  مكان صدور التأشيرة

مكان اإلقامة في 
 طالياإي

 

تاريخ آخر زيارة الي 
 إيطاليا

 

 خط سير الرحلة
اليتضمن أي من دول (

 )شنجن األخري

 

 :رقم الرحلة تفاصيل الوصول
 :تاريخ وساعة الوصول

 


