
 

 اإلقامة في روما
 

 الوصول والموقع
 

ي  دى عقد س ة والزراعة     في  المنت ة األغذي ر منظم ائن بشارع   مق ، Viale delle Terme di Caracalla الك
رو الخط     األتوبيسويمكن الوصول إلى موقع المنظمة بالسيارة أو        . بمدينة روما   B أو الترام أو المت

ى معلومات ع   ). Circo Massimoمحطة ( ا نرجو اإلطالع      وللحصول عل ن المواصالت داخل روم
 . في موقعنا على شبكة الويب Arriving in Romeعلى القسم المعنون الوصول إلى روما 

 
القاعة (المؤتمرات الكبيرة   وتوجد غرف   . ويتكون مقر المنظمة من ستة مبان موصلة آلها ببعضها        

وهناك العديد من قاعات االجتماعات       . A في المبنى ) الكبرى، والقاعة الحمراء، والقاعة الخضراء    
 .D، و A ،B ،C األصغر في المباني

 
ه يستخدم       B  و A الزجاجي الذي يرتفع لطابقين يربط المبنيين        والبهو ا ، آما أن بعض     أحيان  آمرآز ل

 . االجتماعاتاألنشطة المقررة أثناء
 

 صالحة يصدرها مرآز التسجيل في     دخولر الدخول إلى مقر المنظمة لغير الحاملين لبطاقة         ويحظ
وللحصول على مزيد من التفصيالت عن التسجيل، نرجو االطالع               ). Aالمبنى  (المدخل الرئيسي   

 .على شبكة الويب locationعلى موقعنا بعنوان الموقع 
 

 :ه البطاقات أن يستخدموا أيًا من المداخل التالية في مقر المنظمةللزوار الحاملين لهذويمكن 
 

 .)Viale delle Terme di Caracallaوبوابته على شارع  (Aالمدخل الرئيسي للمبنى  •
ى  • دخل المبن يارات   (Bم ار الس ة انتظ ي منطق زين ف ة البن د محط انبي بع دخل ج و م وه

 .)الخاصة بالمنظمة
 ).Viale Aventinoشارع وبوابته على  (Dمدخل المبني  •

 
ويعمل  . طاقة الدخولب فورًا في حالة فقدان    المنتدىوينبغي إبالغ مكتب األمن في المنظمة أو أمانة         

ي    (B062 بالغرفة   17.30 صباحًا حتى الساعة     7.30مكتب األمن في المنظمة من الساعة        هاتف داخل
د الساعة ؛ )55159 ا بع يمكن االتصال بحراس األمن 17.30أم ى  ف اتف  (Aالموجودين في المبن ه
 ). من خارج المنظمة06-57505-3145 أو 53145داخلي 

 
 ).B  وAبين المبنيين ( الزجاجي البهووهناك مكان لخلع المعاطف الستخدام المشارآين في 

 
 ذوي االحتياجات الخاصةالوصول إلى المقر وتسهيالت لألشخاص 

 
ع داخل جمي مح ل    م ث تس ممة بحي ة مص ر المنظم خاص مق ة ألش ات الخاص ذين ذوي االحتياج  ال

 .D، ومعبر منحدر في المبنى Aوهناك مصعد في المبنى . يستخدمون آراسي متحرآة
 

 .ومعظم المصاعد الموجودة في مقر المنظمة صالحة لمن يستخدمون الكراسي المتحرآة
 

الزوار    ة ب اه الخاص ة ودورات المي ات الخاص ي   ذوي االحتياج ي المبن ودة ف يA موج ابق  ف  الط
 .األرضي واألول والثالث بالقرب من قاعات االجتماعات
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 اإلقامة في روما

 
ة            accommodation قسم اإلقامة     على اإلطالعنرجو   ى قائم  في موقعنا على شبكة الويب للحصول عل
اآن مناسبة        بالفنادق امتهم الشخصية، وإن آانت             .  الموجودة في أم والمشارآون مسؤولون عن إق

وأغلب الفنادق المدرجة في القائمة تعطي أسعارًا خاصة . أمانة الندوة يسعدها المساعدة عند الحاجة
ادق    . للمشارآين في اجتماعات المنظمة، ولذا يرجى ذآر ذلك عند حجز الغرف            اآن بعض الفن وأم

 .online map الخريطة الموجودة على الموقعة من المنظمة عليها عالمات بريبالق
 

 التالتسهيالت المصرفية وتغيير العم
 

 .وهناك مصرفان في مقر المنظمة. عملة إيطاليا هي اليورو
 

ى      Banca Intesa San Paolo مصرف  8.35، ويعمل من الساعة    Bيقع في الطابق األرضي من المبن
 .16.35إلى الساعة 

 
، ويعمل من )D) D016، ويوجد في الطابق األرضي من المبنى Banca Popolare di Sondrioمصرف 
 .16.00 إلى الساعة 8.30الساعة 

 
 .وتوجد ماآينات للصرف اآللي يمكن السحب منها ببطاقات االئتمان في مدخل آل من المصرفين

 
، Banca Intesa San Paoloب مصرف  يوجد مكتب البريد اإليطالي بجان،وباإلضافة إلى المصرفين

 .وهو يصدر أيضًا حواالت بريدية ومالية
 

ان   ات االئتم تر (وبطاق يما ماس زا  الس ارد وفي ة   ،)آ ياحية الدولي يكات الس ة والش يكات العادي  والش
رة             ة الكبي ا المطاعم والمحال      . مقبولة في آثيٍر من المطاعم، والفنادق الشهيرة، والمحال التجاري أم

 .فقد ال تقبل إال الدفع نقدًاالصغيرة 
 

 المكتبات
 

ة تطرح  ى  الموجودة في الطابق األرضي من      Food for Thought  مكتب ع    B المبن  مالصقة لمحل بي
ة،  والجرائد والمجالت، مجموعة من الكتب باللغات اإلنكليزية والفرنسية       األسبانية، والهدايا المكتبي

دايا، وبطا ة، وورق تغليف اله اديةوأوراق الكتاب ب اإلرش دة والكت ات المعاي ة. ق ل المكتب نوتعم   م
ى الساعة      8.00الساعة   ات، نرجو االتصال               . 17.30 إل د من المعلوم ى مزي اتف وللحصول عل  باله
 ).06-5705-3127أو الهاتف  (53127الداخلي 

 
 الطقس

 
وبر             اء شهر أآت ا أثن ين      تشرين األول  /تتراوح درجة الحرارة في روم ادة ب  21وة   درجة مئوي    13 ع

 .ورغم أن الطقس يكون جافًا في الغالب، فقد تسقط األمطار أحيانًا. درجة مئوية
 

 مقاصفالمطاعم وال
 

 Viale Aventinoيوجد الكثير من المطاعم والخدمات المتوافرة حول مقر المنظمة في شارع 
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ا ال ى    وآافيتري ن المبن امن م ابق الث ي الط ودة ف ة، الموج ارآين م Bمنظم ة للمش اعة  مفتوح ن الس

اعة  12.00 ى الس داء  14.30إل ة الغ اول وجب ن     .  لتن ة م رض مجموع ة تع ا المفتوح ذه الكافيتري وه
 . آما توجد وجبات للنباتيين.  والسلطاتوالمشويات فاتحات الشهية، واألطباق األولى والثانية،

 
ة بحسب قائ       Cويقدم مطعم المنظمة الموجود في الطابق الثامن من المبنى           ات يومي ام    وجب ة الطع . م

داخلي   اتف ال ال باله ن االتص ة 06-5705-6823أو  (56823ويمك ارج المنظم ن خ ز )  م للحج
 .والحصول على مزيد من المعلومات

 
 : داخل المبانيمقاصفويوجد بالمنظمة عدة 

 
دي  • ى البولن ى  (المقه ن المبن ابق األرضي م ات، : )Aبالط روبات، والحلوي دم المش ويق

 .لخفيفةوالسندوتشات، والوجبات ا
امن من المبنى          ("C "المقهى األزرق  • دم المشروبات والسندوتشات      : )Cالطابق الث ويق

 .والحلويات
امن     • ى     (مقهى الطابق الث امن من المبن دم المشروبات والسندوتشات    : )Bالطابق الث ويق

 .والحلويات
 ويقدم المشروبات والحلويات والسلطات : )Dالطابق األرضي من المبنى   (الكازا  مقهى   •

 .خفيفةالوجبات الوالسندوتشات و
 

اني                 وهناك ماآينات بيع تحتوي على مجموعة مختلفة من المرطبات في العديد من المواقع داخل مب
 .B والطابق األرضي من المبنى Aالمنظمة، مثل الطابق الثاني من المبنى 

 
 .قدًا ال تقبل الدفع إال باليورو نوجميع المطاعم والمقاصف

 
 بائيةاألجهزة الكهر

 
و   ا ه ي إيطالي ود ف ار الموج ت، 220 التي ابس فول ة ذو  والق عبتين أو ثالث ع  .ش الت بي رح مح  وتط

 . األدوات الكهربائية محوالت آهربائية
 

 الدخول على االنترنت
 

 في قاعات االجتماع الرئيسية، ومنها القاعة الحمراء حيث ستعقد الندوة،           WiFi توفر المنظمة تغطية  
 . ، والصاالت، ومرآز األعمال السلوفاآيDavid Lubinلزجاجي، ومكتبة  االبهووآذلك في 

 
ة أو    يب محمول ون حواس ذين يحمل ارآون ال زةوالمش ال    أجه درات اتص زودة بق ة م اتصال رقمي

ذه     g 802.11 أو المعيار    b 802.11السلكي على الشبكة الداخلية ومطابقة للمعيار        ، يمكنهم استخدام ه
 .الخدمة مجانًا

 
 : ثالث خطوات ينبغي اتخاذها لالتصال بهذه الخدمةوهناك

 
ـ            ،شغل الحاسوب المحمول أو جهاز االتصال الرقمي      : 1الخطوة   اطق ال دما تكون في أحدى من   عن

WiFi. 
 ."guest_internet"اجعل الحاسوب المحمول أو جهاز االتصال الرقمي يبحث عن شبكة : 2الخطوة 
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ى متصفح االنترنت       : 3الخطوة   ى االنترنت        اضغط عل ع عل المستخدم  اسم    ىويعط . واتصل بموق
 .وآلمة المرور عند التسجيل

 
 مشكالت في االتصال بخدمة االنترنت الالسلكية أو عند مساعدات في حالة حدوثوال تتوافر 
 .استخدامها

 
 من أجهزة الحاسوب المتصلة باالنترنت مجانًا في ًا محدودًا إلى ذلك، فإن هناك عددوباإلضافة

 Davidمكتبة  الصالة الموجودة في مدخل  يمكن الوصول إليها منAابق األرضي من المبنى الط
Lubinوالغرفتان اللتان توجد الحواسيب فيهما تقعان على يمين ويسار المدخل.  التذآارية. 

 
 المحافظة على السالمة

 
كون واعيًا من وأن تآشيائك الثمينة في مكان  بأتحتفظآبيرة، تذآر أن آما هو الحال في أي مدينة 
فبمجرد . مزدحمةخدام وسائل المواصالت العامة والوجود في أماآن لما حولك، السيما عند است

دخول المشارآين إلى فنادقهم، يستحسن ترك الوثائق الهامة مثل جوازات السفر في خزانة الفندق 
أي أشياء أخرى ال يحتاج ومن األفضل ترك بطاقات الهوية والهدايا و. واالآتفاء بحمل صورة منها

 . في الفندق أو في مكان اإلقامة،مرء في المدينةإليها ال
 

 : وقد تكون األرقام التالية مفيدة في حالة حدوث أي طوارئ خارج مقر المنظمة
 

 .112 أو 113تصل برقم افي حاالت الطوارئ العامة  •
 .118 اتصل برقم واإلسعاففي حالة الطوارئ الطبية  •
 .115يق، اتصل برقم في حالة الحر •

 
والمرجو من المشارآين عدم ترك حقائبهم الشخصية أو أي أشياء ثمينة بعيدًا عنهم في قاعات 

 .االجتماعات
 

  التذآاريةDavid Lubinمكتبة 
 

التذآارية واحدة من أعظم المكتبات التي تحتوي على معلومات عن  David Lubinتعتبر مكتبة 
 بمقر Aوالمكتبة موجودة في الطابق األرضي من المبنى . لريفيةاألغذية والزراعة والتنمية ا

ومن . 17.00 إلى الساعة 8.30 إلى أيام الجمعة من الساعة االثنينالمنظمة، وهي مفتوحة من أيام 
 .الممكن للمشارآين في االجتماعات االستفادة منها

 
 والتغذية، والتنمية الريفية، الزراعة، واألغذية: ومن بين الموضوعات التي تحتوي عليها المكتبة

 وصحة الحيوان، والزراعة المختلطة بالغابات، الحيوانياية النباتات، واإلنتاج واإلنتاج النباتي ووق
، واالقتصاد الزراعي، والقضايا واإلحصاءاتوالغابات، ومصايد األسماك، والتنمية المستدامة، 
ذات ي، وتغير المناخ، والموضوعات األخرى البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية، والوقود الحيو

 .الصلة
 

 المفقودات مكتب 
 

الطابق مدخل موظف االستقبال في بإذا فقدت شيئًا أو عثرت على شيء، فالمرجو االتصال 
 .54427، أو بدائرة الحراسة، هاتف داخلي Aاألرضي من المبنى 
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 األبهاء
 

 : يمكن للمشارآين استخدام
 

نطقة الواقعة بين القاعة الحمراء والقاعة الخضراء في الطابق األول الم (يجي النروالبهو •
 .)Aمن المبنى 

المنطقة الواقعة على يمين القاعة الكبرى مباشرًة، بالطابق الثالث من المبنى  (الياباني البهو •
A(. 

نى المنطقة الواقعة على يسار القاعة الكبرى مباشرًة بالطابق الثالث من المب (الكاريبي البهو •
A(. 

 .)Aالمنطقة الواقعة أمام القاعة الكبرى مباشرًة بالطابق الثالث من المبنى  (البلجيكيالبهو  •
 

 الخدمات الطبية
 

 . مساعدات طبية في حاالت الطوارئ داخل المنظمة للمشارآين في االجتماعاتتقدم الدائرة الطبية
 

 من جميع هواتف 30رقم ل بوبالنسبة للخدمات الطبية في حاالت الطوارئ، المرجو االتصا
أو ( من داخل المنظمة 53577النسبة للخدمات الطبية األخرى المرجو االتصال برقم أما ب. المنظمة

 .) من خارج مقر المنظمة3577-5705-06
 

 .Bوتوجد الدائرة الطبية في الطابق األول من المبنى 
 

وهي تعمل من أيام االثنين إلى ) B012الغرفة  (Bوهناك صيدلية في الطابق األرضي من المبنى 
 .17.30 إلى الساعة 15.00 ثم من الساعة 14.00 إلى الساعة 8.00أيام الجمعة من الساعة 

 
 غرفة الصالة

 
 .A250 الغرفة Aلصالة في الطابق الثاني من المبنى ل هناك مكان

 
 محل بيع الصحف والمجالت 

 
 بالقرب من مصرف بنك Bن المبنى  الصحف والمجالت في الطابق األرضي مبيعليوجد محل 

Banca Intesa San  Paolo عرض الصحف والمجالت العالمية وآذلك بطاقات البريد والخرائط وي
وللحصول على . 18.00 إلى الساعة 6.00 وهو مفتوح من الساعة .ومجموعة آبيرة من الدوريات

 ). من الخارج06-5705-3273أو  (53273المزيد من المعلومات يمكن االتصال بالهاتف الداخلي 
 الخدمات البريدية

 
 إلى أيام االثنين، مفتوح من أيام Bمكتب البريد اإليطالي الموجود في الطابق األرضي من المبنى 

 .14.45 إلى الساعة 8.30الجمعة من الساعة 
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 وهو يقوم بخدمات للقطاعين الرسمي C005للبريد السريع في الغرفة  DHLويوجد مكتب خدمات 
من أيام ، 16.00 إلى الساعة 13.30 ثم من الساعة 12.30 إلى الساعة 10.30خاص من الساعة وال

 . إلى أيام الجمعةاالثنين
 

 المواصالت العامة
 

 . على شبكة الويبArriving in Rome نرجو االطالع على القسم المعنون الوصول إلى روما
 

 التسوق
 

 إلى 15.30 ثم من الساعة 13.00 إلى الساعة 9.00تفتح المحال اإليطالية أبوابها عادة من الساعة 
 . الكثير من المحالت الموجودة في وسط المدينة تظل مفتوحة أثناء فترة الغداءولكن. 19.30الساعة 

 
لموجودة في األماآن المزدحمة تظل مفتوحة إلى ساعات وبعض المحالت الكبيرة والمحالت ا

 .متأخرة من المساء
 

 مرآز األعمال السلوفاآي
 

 هو مكان عمل متعدد الخدمات به هواتف وفاآسات وحواسيب محمولة، مرآز األعمال السلوفاآي
ومن الخارج  (57090 هووالهاتف الداخلي ، )B) B013ويوجد في الطابق األرضي من المبنى 

، وغرفة اجتماعات وبهووهو يتكون من مكان استقبال، وأماآن لالنترنت، ) 7090-5705-06
 بالفاآس، وال يسمح إرسالها واحد لكل صفحة يتم طبعها أو يورووهناك رسم موحد قيمته . صغيرة

 .  إلى هذا المكانةبدخول أطعم
 

 التدخين
 

 . لهذه القاعدةالتدخين ممنوع في مقر المنظمة، ونرجو من زوارنا االمتثال
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 سيارات األجرة
 

 . على موقع الويبArriving in Rome على القسم المعنون الوصول إلى روما اإلطالعنرجو 
 

وهناك . التي بها عدادات يستخدموا سوى سيارات األجرة المرخصة أالوالمرجو من المشارآين 
 . على الحقائب، وعلى الرآوب ليًال، وفي أيام األحد والعطالتإضافيةأجور 

 
-4994 أو 06-63570هاتف (وبإمكان المشارآين أيضًا أن يطلبوا خدمة سيارات األجرة بالراديو 

رقم  وسيعطيهوعند طلب السيارة، سيطلب العامل الموجود في الشرآة رقم هاتف الطالب . )06
وآذلك الوقت ، )وهو الرقم الموجود على جانبي السيارة(سيارة األجرة التي ستحضر إليه 

 . السيارة إلى أن تصل إليهتستغرقهالتقديري الذي 
 

المشارآين في طلب سيارات ) Aالطابق األرضي من المبنى (ويساعد مكتب االستقبال الرئيسي 
 .األجرة

 
 الهاتف والفاآس

 
فإذا آنت ال تعرف الرقم الداخلي، . الرقم الداخلي + 39 06 5705  +ظمة هورقم هاتف مقر المن

 .ليرد عليك عامل الهاتف في المنظمة + 39 06 57051يمكنك أن تطلب رقم 
 

حات، ويمكن استخدامها في ع قاعات االجتماعات وفي االستراوالهواتف متوافرة في جمي
بالنسبة . خلية، يمكنك طلب الرقم المطلوبلمات الدافبالنسبة للمكا. المكالمات الداخلية والمحلية

نتظر نغمة المكالمة الخارجية، ثم أطلب رقم الهاتف ا و0، أضغط رقم )روما(للمكالمات المحلية 
 .المطلوب

 
وفي ممرات الطابق األول  Aآما توجد هواتف للمكالمات الداخلية أو المحلية في مدخل المبنى 

 .Aوالثالث من المبنى 
 

  وفي قاعةDوفي مدخل المدخل ، Aك أجهزة هواتف محلية في المدخل الرئيسي للمبنى وهنا
 اإليطالية التي متيليكووتعمل هذه الهواتف ببطاقات شرآة . B بالطابق األرضي من المبنى عالماأل

 أمام مصرف Bها من محل بيع الجرائد والمجالت في الطابق األرضي من المبنى ؤيمكن شرا
Banca Intesa San Paolo. 

 
 . فاآسات مقابل يورو واحد لكل صفحةإرسالويوفر مرآز األعمال السلوفاآي خدمة 

 
 .والبد من إغالق الهواتف المحمولة داخل قاعات االجتماعات

 
 خدمات السفر

 
وتوجد مكاتبها في الطابق .  هي وآالة السفر الرسمية للمنظمةCarlson Wagonlit Travelشرآة 

. 17.00 إلى الساعة 9.00وهي مفتوحة من الساعة ) D-074الغرفة  (Dى األرضي من المبن
وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للمشارآين االتصال بالشرآة على الهاتف الداخلي رقم 

أو بالبريد االلكتروني )  من خارج المنظمة06 57055970أو على الهاتف رقم  (55970
it.faotravel@cwtbook. 
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 .على شبكة الويب للعلمموقعنا ونرجو أن تتذآروا اإلطالع على الوثائق األخرى المعروضة على 

 
 .ونرجو لكم إقامة سعيدة


