
 
 

 ادلس توريةالاجامتعات بمك يف مرحبًا 

 2017عام  نومفرب 5-11

 أ نطاليا، تركيا

 للوفود معليةمعلومات 

 بمك مرحباً 

 لس نة للحركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محرالاجامتعات ادلس تورية حلضور  يف تركيا رحب بمكيأ ن  الهالل ال محر الرتيكيرس 

ىل 5 منخالل الفرتة  أ نطاليايف مدينة املقرر انعقادها ، 2017 فيدة املعلومات امل  بعضطالعمك عىل ا ونود .ةاجلاري الس نةمن  نومفرب 11 ا 

قامة مرحية وممتزية. متتعمكلضامن   ب 

   ركيات

ويه حماطة  وأ وروب. أ س يا وأ فريقيا - الثالثالعامل القدمي قارات  تقاطع عندوتقع أ وروب بآ س يا،  تربطاليت  الشمس والتارخيبدل يه  تركيا

جية وحبر مرمرة وحبر ال سود لبحرب الطرق  مفرتق ال انضول جزيرة ش بهشلكت  اجلغرايف، موقعها بسببو  املتوسط. ال بيض والبحر ا 

توليفة فريدة من مجعت و احلضارات  لعدد ال حيىص منكام اكنت همدًا  الرتيك. التارخي مسار سامهوا يف تشكيلللعديد من املهاجرين اذلين 

ن ف ودوةل حديثة، قدمية اً أ رضوهنا بربط ال تنفصم عراه. ولك ترتبط مع سابقاهتاخاصة متزيها ولكهنا الثقافات، للك مهنا هوية  تركيا يه ا 

نساين رتاث الوريث   .يف الوقت ذاته وحارسه املشرتكاال 

ىل كوهنا بدل وبال ضافة  ن تركيا تفخر ذوره يف التارخي، ضارًب جب اً ا  تراثيًا  ، مهنا س تة عرش موقعاً والبديعةاملواقع الرتاثية القدمية بلعديد من فا 

املسجد الكبري ومشفى و  ؛ةيصخر ا الاكبدوتش يومواقع  الوطينمنزته غورمي  الرتاث العاملي:اليونسكو ملواقع  الحئةمضن  مدرجاً 

؛ ليتون-وزانثوس ؛بمواكيل-؛ وهريابوليسجبل منرود: عامصة احليثيني؛ و ساسحتُّو و  ؛سطنبولا  املناطق التارخيية يف و  ؛رجييفدي

وقرية كوماليكزيك الواقعة يف  ؛هيوك احلجريوموقع شااتل الاجامتعي؛  هومركز  السلميية؛ ومسجد ال ثري طروادة موقعو  ؛سفرنبولو مدينةو 

داير بكر أ سوار و  ؛ومشهدها الثقايف متعدد الطبقات غامون بري مدينة وموقع ؛د انطالق اال مرباطورية العامثنيةمقاطعة بورسا اليت اكنت هم

 فسوس؛ وموقع أ ين ال ثري.ا  ؛ و دائق هيفسلاملشهد الثقايف حلو 

 .مليون نسمة، ويه موئل لبعض من أ كرب مدن العامل ومناطقه احلرضية 78.67 تركياويبلغ تعداد ساكن 

 بيليك أ نطاليا، 

شهرة عاملية لنحو ذي س ياحيًا رئيس يًا زارًا مة، مناظرها الطبيعية اخلالبواترخيها الغين و  كيلومرتاً  640بساحلها املمتد ملسافة  ،أ نطالياتعد 

عروفة املأ نطاليا قد أ حضت و  ،2017 س نة مليون زائر يف 15، ويُتوقع أ ن تس تقبل أ نطاليا يف املتوسط مليون ساحئ أ جنيب س نوايً  12

التضاريس اجلبلية اليت و مواقعها التارخيية وشطآ هنا امجليةل  بفضل العامل مناليت يقصدها الزائرون املدن أ كرث واحدة من  ‘الريفريا الرتكية’ بمس

ىل من جدير بلزايرة  موقع 300ما يقرب من تضم املدينة و  .تلفها وترميسوس،  سبندوس،أ  مثل  العصور القدمية،املواقع اليت ترجع ا 

http://www.kizilay.org.tr/Home/Index
http://www.kizilay.org.tr/Home/Index
http://www.kultur.gov.tr/?_dil=2
http://nationalparksofturkey.com/goreme-national-park-and-the-rock-sites-of-cappadocia/
http://nationalparksofturkey.com/istanbul-bosphorus/
http://nationalparksofturkey.com/mount-nemrut-national-park/
http://nationalparksofturkey.com/mount-nemrut-national-park/
http://nationalparksofturkey.com/safranbolu-historical-houses/
http://www.visit-antalya.com/
http://www.visit-antalya.com/
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 البحر والشمس والشواطئ والشالالت س تثنائية منالاتوليفة فتكل ال  القدمية. باتراوأ طالل مدينة  وبريج،القديس نيكوالس، س، و يوفاسل 

اذة  َّقةواملواقع ال خَّ  .ائرينللز  العجائب ا أ رضعل مهنجتأ ولميبوس موقع  مثل التارخيية املوث

رصيف  مثل العصور القدمية، أ اثر بعض عىل العثوربال ماكن زال يال ف قدمية،ال س توطنةامل  موقععىل ديثة احلدينة قيام املمن  الرمغعىل و 

جعاب القدمية أ نطالياأ كرث أ اثر  حدة منتوجد وا ال سوار جلانب ال خر منوعىل ا مليناء.باحمليطة وال سوار  القدمي امليناء اثرة لال  بوابة  - ا 

 اليت جيري ترمميها حاليًا. – هادراين

 ناخامل 

ار جاف صيفًا. وبنقضاء الصيف واخنفاض أ عداد حش تاًء و اذلي يمتزي بآ نه معتدل ال مطار  البحر ال بيض املتوسط مبناخ أ نطالياتتسم 

مما  أ كرث رطوبة هذا الوقت من الس نةيف أ نطاليا طقس صبح وي  .ازدحاماً  وأ قل هدوءاً حئني، تصبح أ نطاليا يف شهر نومفرب أ كرث برودة و ساال 

عن  ملزيد من املعلوماتا وللحصول عىلدرجة مئوية.  20و 15الشهور السابقة، حيث يرتاوح متوسط درجة احلرارة بني  يف عليه هو

 .days.aspx5-US/forecast-https://mgm.gov.tr/enاملوقع اال لكرتوين  يرىج زايرة تركيا يفوتوقعات الطقس  املناخ

 أ نطاليا يفاملواصالت العامة 

نقل ال  وسائلمجموعة متنوعة من  املدينةكام توفر  ادلويل، اجلوي حلركة النقل مفتوح أ نطالياومطار  .اً حبر  أ و اً جو  أ و اً بر  السفر ميكنمك

اليت تتسم النقل العام ندعومك الس تخدام منظومة حنن والرتام واحلافالت الصغرية. و  وس يارات ال جرةالعامة احلافالت  مبا يف ذكل عام،ال

قامتمك خاللاملتامخة لها واملناطق  أ نطاليا بلكفاءة للتجول يف  .ا 

 العمةل 

لهيا الرتكية لرتكيا يه اللري العمةل الرمسية  يف املصارف، كام توجد  العمالت حتويل. وميكن TRYأ و  TLبآ ي من الاختصارين ة، ويرمز ا 

ذا تعذر عليمك احلصول عىل اللرية الرتكية يف بدلمك، فبوسعمك  أ ي من العمالت الرئيس ية  حتويلماكتب الرصافة يف مناطق عديدة يف أ نطاليا. فا 

(. ومن املس تصوب دامئًا GBP، واجلنية اال سرتليين CHF، والفرنك السويرسي EURاليورو ، و USDيف تركيا )ادلوالر ال مرييك 

 العمالت يف الفندق اذلي س تقميون فيه. حتويلوبوسعمك أ يضًا رشاء مبلغ من اللرية الرتكية يف املطار ضاماًن لرحةل خالية من املتاعب. 

 :أ سعار الرصف التقريبيةوفامي ييل 

 لريات تركية 3.96يورو =  1لريات تركية /  3.51دوالر أ مرييك =  1

سرتليين =  1لريات تركية /  3.64فرنك سويرسي =  1  لريات تركية 4.54جنيه ا 

 (Kaya Palazzo Convention Center) مركز اكاي بالزو للمؤمترات – د الاجامتعات ادلس توريةاقماكن انع

 .Kaya Palazzo Golf Resortمركز املؤمترات املوجود يف عقد الاجامتعات ادلس تورية يف تنس 

 Üç Kum Tepesi Mevki, Belek, Antalya, 07506 Serik/Antalya/Turkey عنوان الفندق:

 resort-golf-palazzo-oteller/kaya-http://www.kayahotels.com/oteller/resort :فندقاملوقع اال لكرتوين لل 

ل لالجامتعات متضمنًا القاعات اليت رنسل يف شهر سبمترب وس  س ُتعقد فهيا جلسات الاجامتعات.الربانمج املُفصَّ

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=de&tl=ar&u=https://mgm.gov.tr/en-US/forecast-5days.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=de&tl=ar&u=http://www.kayahotels.com/oteller/resort-oteller/kaya-palazzo-golf-resort
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 عات ادلس توريةحلضور الاجامت تسجيلال 

نظام  س تخدامب – وجملس املندوبنيلالحتاد ادلويل امجلعية العامة  - 2017 لس نةالاجامتعات ادلس تورية  يف للتسجيلدعوتمك يرسان 

 اليت س تعطيمك رمز الاجامتع. EVENTاخلاصة بلتسجيل عرب نظام  املرفقة لتعلاميتايرىج قراءة و  .EVENTالتسجيل اال لكرتوين 

 فنادقال 

خالل ) ادلس توريةات الاجامتعد اعقانماكن  عىل مقربة مناملوجودة الفنادق  عدد من يفمس بقاً اً جامعياً ال محر الرتيك جحز  لقد أ جرى الهالل

ىل  4من الفرتة  قامة من أ جل (2017نومفرب  12ا  بني  أ نه س يجري تشغيل خدمة نقل اجلدير بذلكرمن و  .اتالاجامتع يف نيشاركامل  ا 

ادلس تورية  الجامتعاتاملوقع اال لكرتوين ل عند نرشه عىلرحالت النقل  جدولوس يكون مبقدورمك الاطالع عىل الفنادق ومركز املؤمترات. 

www.rcrcconference.org ء الفعالياتبد قبل. 

ليه يف  جيلللتس  EVENT نظام بس تخدام فندقال يف جز احلوبوسعمك  ىل املوقع  اً رابطاذلي يتضمن أ يضاً قامة اجلزء اخملصص لال  املشار ا  ا 

 لفنادقبعرب هذا الرابط عىل قامئة كون بوسعمك الاطالع س ي. و يف الفنادقحجز لل أ نشآ ه الهالل ال محر الرتيكاال لكرتوين اذلي 

 .ختتارونهاذلي  الفندقيف والقيام بحلجز ، للك فندق سعارال  و واملواصفات  رشوطوال 

حىت  يظل سارايً س   أ ن احلجز امجلاعي مالحظة يرىجو  .2017 يونيو 26 مبقدورمك احلجز يف الفندق اخملتار اعتبارًا من يوم

اخملتارة  دقاالفنضامن احلصول عىل غرفة يف ا التارخي هذ انقضاء بعدبوسع الهالل ال محر الرتيك  فقط، ولن يكون 2017 سبمترب 15 يوم

 تفضيلية.أ و بل سعار ال 

ىل الفن ملغادرة  ال قىصاملوعد يكون ، بيامن (14:00) الثانية بعد الظهردق يبدأ  من الساعة اويرىج العمل بآ ن وقت التسجيل للوصول ا 

 .2017نومفرب  12-4خالل الفرتة  (12:00) الساعة الثانية عرشة ظهراً  ق هوالفناد

حاطة بآ نيرىج و  ىل الفندق يف موعد احلجز أ ول عن ارسوم  ه س تقيد عىل بطاقة االئامتن اخلاصة بمك أ ياال  لغاء  عن تخلف عن احلضور ا  ا 

ضافية فضاًل عن  احلجز لغاء احلجز لس ياسة التخلف عن وفقاً متكبدة يف الفندق أ ي تاكليف ا  ىل الفندق يف موعد احلجز أ و ا   احلضور ا 

 :اليت نوجزها فامي ييل

ذا  • متام معلية احلجز، فميكن عندئذ أ ن حيل حمهل  بعد ضوراحل شاركتعذر عىل امل ا  امجلعية الوطنية رهنًا  نفس عضو أ خر يفا 

جراء   ؛الفنادقيف  عىل احلجز لالزمةا التغيرياتب 

لغاء احلجز قبل يوم من املبلغ  %50حيق اسرتداد نس بة  •  ؛2017 عام سبمترب 1يف حال ا 

لغاء احلجز بعد يوم •  .2017 عام سبمترب 1 ال حيق اسرتداد أ ي مبلغ يف حال ا 

قامة يف فنادق أ خرى خالف تكل لتوفري  الالزمة الرتتيبات اختاذ تويل أ مر فسيتعني عليمكالفنادق املقرتحة،  ويف حال قررمت احلجز لال 

ىل الانتقال من   املؤمتر.انعقاد وماكن  املطاروا 

ىل تركيا  رشوط احلصول عىل تآ شرية ادلخول ا 

ىل تركيا محل وثيقة سفر )جواز سفر( ساريجيب عىل مجيع  أ ن تكون احلكومة الرتكية بشدة وتس تصوب  املفعول.ة الزائرين القادمني ا 

 رحةل.ال بعد س تة أ شهر عىل ال قل ملدة صاحلة سفرال جوازات 

من املوعد احملدد لبدء الاجامتعات. وجيب عليمك  عىل ال قل قبل س تة أ سابيع خولادلتآ شرية  حلصول عىلا بطلب الالزتام بلتقدم يرىجو 

يرىج الاطالع عىل ) تآ شريةلحصول عىل دعوة ل رساةل تلقي( ليتس ىن لمك EVENTالتسجيل اال لكرتوين ) نظام بس تخدام لتسجيلا

 (.EVENT عرب نظام التسجيلتعلاميت 

https://event.ifrc.org/eventlogin.aspx
https://event.ifrc.org/eventlogin.aspx
https://event.ifrc.org/eventlogin.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=de&tl=ar&u=http://www.rcrcconference.org
https://event.ifrc.org/eventlogin.aspx


 

4/7 

ىل  دلخوللالالزمة ة لتآ شري انوع ويعمتد  نرتنت بطلب احلصول عىل  احلاالت في بعضف .جنس ية الوفدعىل  تركياا  ميكن التقدم عرب اال 

ةل بشآ ن من مزيدوميكنمك احلصول عىل  .حتريريطلب بتقدم ال حاالت أ خرى بيامن يتعني يف  ،التآ شرية احلصول عىل رشوط  املعلومات املُفصَّ

ىل تآ شرية  ىل املوقع اال لكرتوين ل رابطعرب ال تركياادلخول ا   اخلارجية الرتكية.الشؤون  وزارةالتايل ا 

foreigners.en.mfa-for-ninformatio-http://www.mfa.gov.tr/visa. 

 يرىج الانتباه 

أ ن  جامتعاتالا رو حضمن أ جل  EVENT م نظاماس تخديقوم بلتسجيل ب مشارك لكيتعني عىل احلكومة الرتكية، تعلاميت ناء عىل ب 

ىلسفر سخة من جواز يرسل ن   املنظمني.  ه ا 

 وجبات الطعام

قامة الشامةلالفنادق تعمل بنظام  ملا اكنت قامة ووجبات الفطور والغداء والعشاء. اال  ن سعر الغرفة يتضمن اال  املهم للوفود مفن  وبلتايل،، فا 

م يف املطعمني  الاس تقبال(. حفالتيس تثىن من ذكل )اذلي يقميون فيه  يف الفندق والعشاءيت الفطور جبتناول و  أ ما وجبات الغداء، فُتقدَّ

 املؤمتر.اجملاورين لقاعة ، Kaya Belek و Kaya Palazzo( يف فنديق 1-الرئيس يني يف الطابق ال ريض املنخفض )الطابق 

مة  ىل أ ن ال طعمة املقدَّ  اتخيار تيون، فدلهيم مش تقاته. أ ما النبا حلم اخلزنير أ وخالية من  س تقبالحفالت الايف املطامع و وجتدر اال شارة ا 

 منوذج احلجز يف الفندق.ء أ ثناء استيفا أ خرى متطلبات غذائية خاصة. ويتعني اال خطار املس بق بآ ي النباتية ال طباق منواسعة 

ىل مطار أ نطاليا ادلويل وصولال  ا 

ىل مطار أ نطاليا من  ربطورحالت  مبارشة ترحال هناك بتجهزي الهالل ال محر الرتيك وسوف يقوم  ال خرى.الرئيس ية  الرتكية املطاراتا 

 هالل ال محر الرتيكال  يف حمطة الوصول متطوعون يفمك حيث س يكون يف انتظار  سطنبولمطار ا  و  أ نطاليا مطارلك من  يف مكتب اس تقبال

 .للرتحيب بمك ومعاونتمك

 .يلومرتاً ك  30 - 25بنحو  مطار أ نطالياعن  الفنادقوتبعد 

ىل الفنادق  الانتقال ا 

ىل  جماانً ترتيب خدمة النقل  الهالل ال محر الرتيكتوىل سي  ىل معلومات السفر  استناداً  فنادقهممجليع الوفود من املطار ا  نظام املسجةل يف ا 

EVENT. 

ننا نود تذكريمك برضورة  وس يكون مبقدورمك  ممكنة. خدمة أ فضل للحصول عىل ضامانً بس مترار املعلومات حتديث احلفاظ عىل وبلتايل، فا 

 ء الاجامتع.بد قبلالنقل تفاصيل خدمة الاطالع عىل 

أ وقات متقاربة بيامن ال توجد مواصالت عامة رحالت جوية يف  وصول حالجيري ترتيب رحالت نقل جامعي أ نه قد  يرىج مالحظةو 

ىل املطار من  يورو. 50 - 40حنو لكف ت اليت س يارات ال جرة بس تثناء الفنادق ا 

 س تقبالمكتب الا

 د الاجامتعات.اعقانفرتة طوال للمؤمترات اكاي بالزو ويف مركز  دقاالفن مجيع يفلالس تقبال س يكون هناك ماكتب 

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
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 يف الاجامتعات تسجيلال  بطاقات

مركز  يفيف امجلعية العامة لالحتاد ادلويل وجملس املندوبني  التسجيل عند ؤمترملب بطاقات التعريف اخلاصةس تحصل مجيع الوفود عىل 

 .املؤمترات مركزداخل  أ ثناء وجودمك بطاقة التعريفويتعني عليمك التكرم حبمل  املؤمترات.

ىل يتوىل وسوف  مراعاة الوقت الاكيف  ريىجوذلكل ف الس ينية. ل شعةاليت تعمل باملاحسات املبىن بس تخدام موظفو ال من مراقبة ادلخول ا 

جراءات ال منية اليت يتعني عليمك، مبج ىل لال  ( يف 1- ال ريض املنخفض )الطابق الطابقالواقع يف  التسجيل مكتبرد اجتيازها، اذلهاب ا 

اجللسة الافتتاحية يف موعدها  . وضاماًن لبدءبطاقتمك التعريفيةيف حال فقدمت  االتصال مبكتب التسجيلويرىج  .للمؤمتراتاكاي بالزو مركز 

ىل ا ننا ندعو الوفود ا   الاجامتع. بدءموعد  لتسجيل قبلاحملدد، فا 

يوميًا من الساعة الثامنة ، Kaya Palazzo Convention Center، للمؤمتراتاكاي بالزو يف مركز التسجيل وسوف يعمل مكتب 

ىل  4صباحًا حىت السابعة مساًء خالل الفرتة من   .2017نومفرب  11ا 

 حفالت الاس تقبال

ىل مجيع ان دواعي رسور ملن نها   حدمساء يوم  الهالل ال محر الرتيكاذلي يقميه  الرتحييب اءعشال حفل حلضور  ركنياملشاتوجيه ادلعوة ا   ال 

كام أ ن مجيع الوفود مدعوة حلضور حفل الاس تقبال اذلي يقميه الاحتاد الساعة السابعة والنصف مساًء.  يف 2017عام  نومفرب 5املوافق 

 احلفل الحقًا(.حدد ماكن السابعة والنصف مساًء )س يُ  يف الساعة 2017 عام نومفرب 8 ادلويل يوم

حدد ماكن السابعة والنصف مساًء )س يُ  يف الساعة 2017 عام نومفرب 9يوم شرتك امل حفل توزيع اجلوائز كام س يقام حفل اس تقبال عقب 

 .احلفل الحقًا(

 املعارض

نساين خالل الاجامتعات أ نشطهتا يف جمال اللعرض مجيع الوفود مدعوة  ومبقدورمك  (.2017 عام نومفرب 11 - 6)ادلس تورية عمل اال 

 .هناالاطالع عىل ادلعوة لتقدمي املقرتحات مع املعلومات اللوجستية ذات الصةل 

 منال  

ن  عىل مدى الس نوات القليةل املاضية بصفة خاصة، يف العاملخمتلفة ء اجز يف أ  و جهامت يف بعض املناطق داخل تركياوقوع عىل الرمغ من  فا 

 السابقة. س ياحية خالل الس نوات وأ  مل تشهد أ ي جهامت مبارشة ضد أ هداف مدنية فهيا مدينة أ نطاليا واملناطق الس ياحية الرئيس ية 

عدة مئات  ، كام تنظم وتس تضيف فنادقها من فئة امخلس جنومزائر س نوايماليني  7و 6ما بني أ نطاليا يف املناطق الس ياحية  وتس تقبل

 ذات بل. حوادث أ منية دون وقوعس نواًي وادلولية الكبرية  من املؤمترات الوطنية

 احلجم.مناظرة لها يف عديدة  أ خرى مدن أ وروبيةمما تشهده أ قل  فهييمدينة أ نطاليا )واملناطق الس ياحية اجملاورة(  أ ما مس توى اجلرامئ يف

حتجاجات أ ما الا .لل عاململسافرين للمغرتبني واالهتديد الرئييس الصغرية ات والرسقوخطف احلقائب  شارع مثل النشلومتثل جرامئ ال 

يالء بيد أ ننا نس تصوب بشدة  ال جانب.، ويه ال تشلك سوى هتديدًا ضئياًل للزائرين يف أ نطاليافنادرًا ما تقع  تعلقاتمك مب البالغ  الاهامتما 

ذا اكن ذكل، المثينةأ غراضمك ترك و  نقدية كبرية مطلقًا،مبالغ ، مع عدم محلمك الشخصية وبطاقات  الهويةمستندات اجملوهرات و مثل ، ممكناً  ا 

 صندوق ال ماانت دلى فندقمك. يف وتذاكر السفر االئامتن

ىل ذكل، يرىج التآ كد و املؤمتر وال الفنادق  ومنظميكون دون مراقبة حيث لن  يف مركز املؤمتراتمن عدم ترك متعلقاتمك بال ضافة ا 

 .أ ي متعلقات فقدان أ و رسقةمسؤولني عن 
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الزائرين عىل سالمة مجيع املواقع تركز تركزيًا شديدًا والتآ كد من أ ن  ،اكن انعقاد املؤمتر ومجيع الفنادق املوىص هباقد أ جري تقيمي أ مين ملو 

 يف تكل املواقع تفي بملعايري املطلوبة.املتخذة التدابري ال منية هم، وأ ن ورفاه 

 يالصحالتآ مني 

قامتمك وي الصحي( التآ مني شملي ساري املفعول ) تآ مني عىل السفردليمك  يكون جيب أ ن ذاو  يف تركيا.غطي فرتة ا   احلصول عىلتعذر عليمك  ا 

ىل الاحتاد ادلويل بالتآ مني مثل هذا  اذلي ميكن و  الاحتاد ادلويلاذلي يوفره  SOS عىل تآ مني طلب للحصوليف بدلمك، فمبقدورمك التقدم ا 

 غطييفرناكت سويرسية يوميًا، و  4.80عليه عىل حد السواء. وتبلغ تلكفة هذا التآ مني  لوفود امجلعيات الوطنية واملتطوعني احلصول

ىل أ ن القمية  اترخيدد يف منوذج التسجيل حىت مغادرتمك احمل اترخيال مراض واحلوادث أ ثناء رحلتمك بدءًا من  عودتمك. وجتدر اال شارة ا 

ال خبصمها   دلويل.من حساب مرشوع لالحتاد االتآ مينية ال تُسدد ا 

املنشور عىل  همة"القيام مب  أ مر" Mission Order  منوذج ملءيرىج  التآ مني عىل السفر، هذاعىل  حلصولا التقدم بطلبومن أ جل 

 الاحتاد ادلويل:ش بكة فدنت  عىلالرابط التايل 

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Support/Insurance/SOS%20mission%

.xlsx%202015order20 . ىل ذكل ورشوط  يةالتآ مين  ةلتغطيجتدون أ يضًا موجزًا ل حيث  .ال خرى من املعلومات املفيدةها وما ا 

  ركن اال نرتنت

قامهتم بلفنادق، كام املؤمترات مركز يف فاي( بجملان-اس تخدام خدمة الش بكة الالسلكية )وايفود س يكون بوسع الو  سيُتاح  ويف غرف ا 

نرتنت.  ركن لال 

 التدخني عدمس ياسة 

صت أ ماكن  ومع ذكل، العبادة. أ ماكنيف و املستشفياتمناطق خارج أ و  املغلقة لتدخني يف ال ماكنب ال يُسمح ِّ حمددة للتدخني يف فقد ُخص 

 ونرجو من الوفود الالزتام بس ياسة عدم التدخني. واملطامع.املقايه 

 الهدااي التذاكريةمتجر 

ىل مجيع املندوبني ندعو   .فرتة انعقادهخالل املؤمتر  يف ماكن ال محر الرتيكالهالل اذلي يقميه لهدااي التذاكرية ازايرة متجر ا 

 ئيةكهربالطاقة ال 

عىل ذي الشعبتني املس تديرتني  القابسويه تعمتد منوذج  ،ذبذبة يف الثانية 50برتدد قدره  فولت 220توفر تركيا الطاقة الكهربئية بنظام 

حضار احملوالت الالزمة اذلي يناسب املقابس )مآ خذ التيار الكهربيئ( المنط ال ورويب  ىل ا  املثبتة داخل كوة يف احلائط. وحنن ندعو الوفود ا 

 معهم.

 الطبيةاخلدمات 

حاةل املرىض، عند الاقتضاء، ، مع ساعةال س تكون خدمة اال سعافات ال ولية متاحة يف الفنادق عىل مدار  ىل املرافق الطبية يف أ نطاليا.ا  ونود  ا 

 .عىل السفر اخلاصة هبممحل واثئق التآ مني الوفود بآ نه جيب علهيم  مجيعتذكري 

 الصالةغرفة 

 .من أ جل الوفود غرفة للصالةتاح تُ س 

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Support/Insurance/SOS%20mission%20order%202015.xlsx
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Support/Insurance/SOS%20mission%20order%202015.xlsx
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 لبيئة )الاجامتعات اخلرضاء(ل مراعاة الاجامتعات 

ىل انهتاج  ننا ندعومك ا   اس هتالك الورق. تقليلمن خالل يراعي البيئة  سلوكتشلك الاجامتعات اخلرضاء خطوة انحجة، ومن هذا املنطلق فا 

قامةوأ خريًا،  ىل احلصول عىل  أ نطاليا. يف معنا نمتىن لمك طيب اال  ذا كنمت حباجة ا  ضافية، معلوماتوا  لكرتوين  زايرة ريىجف ا  املوقع اال 

www.rcrcconference.org  عرب العنوان اال لكرتوين أ و االتصال بناe.orgconferences@rcrcconferenc. 
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