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الدورة الحادية والعشرون للجمعية العامة لالتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

2017نوفمبر 8األربعاء 2017نوفمبر 7الثالثاء، 2017نوفمبر 6األثنين 

الهجرة( 6البند )تقرير األمين العام الذي يتضمن التقرير المالي( 3-2البند )نداء الحضور( 1-1البند )

الشؤون المالية المرتبطة بوالية اللجنة المالية( 3البند )اعتماد جدول األعمال( 2-1البند )
جلسة نقاش حول وضع خارطة طريق 

لتطبيق استراتيجية الهجرة

حلقات عمل عن مراجعة 3( 10البند )

ات القاعدة الدستورية والقانونية للجمعي

الوطنية

الموافقة على المحضر الموجز للجمعية ( 3-1البند )
2015العامة لسنة 

اد رسم المستقبل والسعي إلى تحقيق االمتياز تمهيدا إلعد( 5البند )

2030استراتيجية العقد 
وجبة الغداء

تشكيل لجنة الصياغة والموافقة على ( 4-1البند )
اختصاصاتها

التطوع( 8البند )وجبة الغداء

بيان الرئيس( 1-2البند )
اعتماد سياسة االتحاد الدولي ( 2-1-7البند )تقارير اللجان ( 7البند )

بشأن الشباب
2017مواقف االتحاد الدولي في اجتماع مجلس المندوبين لسنة ( 11البند)

-7البند )تقرر مجلس اإلدارة، بما في ذلك ( 2-2البند )
تقرير عن مستجدات المؤتمرات اإلقليمية( 5

داد رسم المستقبل والسعي إلى تحقيق االمتياز تمهيدا إلع( 5البند ))

2030استراتيجية العقد 

حلقات العمل الرسمية

تقرير لجنة الصياغة

انتخاب الرئيس وانتخاب الجمعيات( 2-4و1-4البندان 
الوطنية لتعيين نواب الرئيس

مسائل متنوعة( 12البند )مراجعة الدستور( 9البند )

انتخاب الجمعيات الوطنية أعضاًء في ( 3-4البند )
مجلس اإلدارة

مأدبة عشاء يقيمها الهالل األحمر التركي



انتخابات االتحاد الدولي



Election Process

Processus électoral

Proceso electoral

عملية االنتخاب
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Voting Process Vote Votación

Time of Vote

6th November 
from 3pm

Support

IFRC Voting Team 
and Volunteers 
available to assist 

throughout Plenary

Who Can Vote

Chief of Delegation 
only authorised to 

vote 

Except if Proxy Form 
is completed & 

submitted at the 
Registration Desk

Date et heure

6 novembre 
À partir de 15 h 00

Soutien

Une équipe Fédération 
et des volontaires seront 
présents pour apporter 

un soutien durant la 
plénière

Qui peut voter

Le chef de 
délégation est le 

seul autorisé à voter 

Sauf s’il délègue cette 
fonction en remettant un 
formulaire de procuration 
dûment rempli au bureau 

des inscriptions

Horario

6 de noviembre 
a partir de las 15:00 

horas

Apoyo

Funcionarios responsables 
del proceso de votación y 
voluntarios prestación de 

asistencia durante la 
sesión plenaria

Emisión del voto

El jefe de delegación 
es la única persona 
autorizada para votar

Salvo si delega esa función 
mediante poder de 

representación 
cumplimentado y entregado 

en el mostrador de 
inscripción

عملية التصويت

وقت التصويت

نوفمبر 6

3:00ابتداء من الساعة 

بعد الظهر

الدعم

فريق االتحاد سيكون 

ت المعني بالتصويالدولي 

نمتطوعوالو
حاضرون خالل الجلسة العامة

لتقديم المساعدة 

ويتَمن يستطيع التص

رئيس الوفد هو الشخص

تلتصويلالمخول الوحيد

استمارة إذا قُدمتإال

تب مكالتفويض كاملًة إلى

التسجيل
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Voting Rounds Scrutins
Ciclos de 

votación

Results

Released in a 
reasonable time

1st Voting Round
PRESIDENTS & 

VICE-PRESIDENTS

VOTE FOR:
1 President 

(Absolute Majority)

1 Vice-President in each 
region 

(Greatest Number of Votes)

Successive Ballots

Possibility of successive 
ballots until a candidate 

obtains absolute majority 
(President) or a majority in 

each region (Vice-President)

Résultats

Annonce dans un délai 
raisonnable

1er scrutin
PRÉSIDENTS ET 

VICE-PRÉSIDENTS
)

VOTE POUR :
1 président 

(majorité absolue)

1 vice-président pour 
chaque région 

(plus grand nombre de voix)

Scrutins successifs

Des scrutins successifs 
peuvent être organisés jusqu’à 
ce qu’un candidat obtienne la 
majorité absolue (président) 
ou une majorité dans chaque 

région (vice-président)

Resultados

Anuncio en plazo 
razonable

1er ciclo
PRESIDENTE y 

VICEPRESIDENTES
)

VOTACIÓN PARA ELEGIR:
1 Presidente 

(mayoría absoluta)

1 vicepresidente en 

representación de cada región

(mayor cantidad de votos)

Rondas sucesivas

Posibilidad de rondas sucesivas 
de votación hasta que algún 

candidato obtenga la mayoría 
absoluta (presidente), o la 

mayoría de votos en cada región 
(vicepresidentes)

تالتصويجوالت

النتائج

مهلة معقولةخاللعلن ت  

األولى من الجولة

التصويت
ونواب الرئيسالرئيس

:التصويت النتخاب

رئيس واحد
(األغلبية المطلقة)

نائب رئيس واحد عن كل منطقة

(أكبر عدد من األصوات)

االقتراع المتتاليةجوالت

الية اقتراع متتتنظيم جوالت إمكانية 

على واحد يحصل مرشح حتى 

أو ( الرئيس)األغلبية المطلقة 

نائب )األغلبية في كل منطقة 

(الرئيس
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Voting Rounds Scrutins

Results

Released in a 
reasonable time

2nd Voting Round
NATIONAL SOCIETY 

GOVERNINIG BOARD 
MEMBERS

VOTE FOR:
Up to 5 Candidates in 

each region
(Greatest Number of Votes)

Successive Ballots

If there is a tie in the voting 
within any one region, 

successive ballots will be held 
in respect of the vacancies 

remaining between the tied 
National Societies

Résultats

Annonce dans un délai 
raisonnable

2nd scrutin
SOCIÉTÉS NATIONALES 

MEMBRES DU CONSEIL DE 
DIRECTION

VOTE POUR :
Un maximum de 5 

candidats de chaque 
région

(plus grand nombre de voix)

Scrutins successifs

S’il y a ballotage pour l’une 
des régions, des scrutins 

successifs seront organisés 
pour départager les Sociétés 
nationales en fonction des 
sièges restant à pourvoir

Resultados

Anuncio en plazo 
razonable

2do ciclo
SOCIEDADES NACIONALES 
MIEMBROS DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO

VOTACIÓN PARA ELEGIR:
Un máximo de 5 candidatos 
en representación de cada 

región
(mayor cantidad de votos)

Rondas sucesivas

En caso de empate entre varios 
candidatos de una región, se 

celebrarán rondas sucesivas de 
votación para cubrir las vacantes 

restantes mediante el 
desempate entre las Sociedades 

Nacionales concernidas

Ciclos de 

votación تالتصويجوالت

النتائج 

خالل مهلة معقولةتعلن 

الثانية من الجولة

التصويت

الجمعية الوطنية

أعضاء مجلس اإلدارة

:التصويت
كحدكل منطقةمنمرشحين 5

أقصى

(أكبر عدد من األصوات)

يةالمتتالالتصويتجوالت

األصواتإذا كان هناك تعادل في 

جوالتجرى داخل أي منطقة، ت  

اقتراع متتالية فيما يتعلق 

بين بالمناصب الشاغرة المتبقية

ي فالجمعيات الوطنية المتعادلة

األصوات
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Voting Process Vote
Proceso de 

votación

How To Vote

Must collect your 
sealed envelope 

from Registration Desk 
before opening of the 

election session

Sealed envelopes 
not available in 
Plenary Room

Use your own 
electronic device 

(mobile, tablet or laptop) 

or tablet in Voting 
Booth 

Links to the voting 
platform shown in 
the Plenary Room

Comment voter

Vous devez retirer 
votre enveloppe 

fermée au bureau des 
inscriptions avant la 

séance consacrée aux 
élections

Les enveloppes 
fermées ne seront pas

disponibles dans la 
salle plénière

Utilisez votre propre 
appareil électronique

(portable, tablette ou 

ordinateur) ou la 
tablette disponible 

dans l’isoloir 

Les liens vers la 
plateforme de vote 

seront donnés dans la 
salle plénière

Votación

Antes del inicio de la 
sesión de elecciones 

deberá recoger el sobre 
sellado en el mostrador 

de inscripciones

No se dispondrá de esos 
sobres sellados en la sala 

de plenario

Utilice su dispositivo 
electrónico (móvil, 
tableta u ordenador 

portátil) o la tableta 
disponible en el cubículo 

de votación 

Los enlaces para acceder a 
la plataforma de votación 
se darán a conocer en la 

sala plenaria

يتعملية التصو

التصويتطريقة

مظروفكأخذ وجوب

المختوم من مكتب 

اح التسجيل قبل افتت

جلسة االنتخاب

المختومة المظاريف

قاعةمتاحة في غير

الجلسة العامة

ي استخدم جهازك اإللكترون

الهاتف المحمول)الخاص

اللوحي أو الجهازأو 

أو ( المحمولالحاسوب 

اللوحي في الجهاز

مقصورة االقتراع

لمنبر التصويتالروابط

بينة في  ةالجلسقاعةم 

العامة
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Voter Username and 
Password

Name of Delegation

Your Sealed Envelope

Votre enveloppe fermée

Sobre sellado

المختوممظروفك

Nom de la délégation

Nombre de 
delegaciónIdentifiant et mot de 

passe

Nombre de usuario 
del votante y 
contraseña

اسم الوفد

اسم المصوت 

السّر وكلمة 

الخاصة به
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Connect to the Election Voting Platform: 

1- Access the electronic election voting platform from any connected 

device (laptop, tablet, smartphone) by using the internet hyperlink which 
will be shared with voters in the Plenary Room. 
 

3- To start voting, please enter the username and 

pin code provided to you via a secure envelope.  
Once done, click on Authenticate. 

 
 

2- Select your preferred language. 
 

 
Computer layout 

 
 
 
 
 
 
 

Mobile device layout 

Vote in 3 steps: 

1- Vote 
Once you are logged in, you will see the ballot. 
Select the “checkbox(es)” next to the name of the candidate(s) you want to select:  

  

 

 

2- Voting 

Summary 

 

Press “Next”: you will see a summary of your 

choices. You can confirm your selection, or go 
back to modify your vote by clicking “Previous”. 

 

To validate your ballot, click on “Submit Vote”: 
 

 

3- Process has 

ended 

Once submitted, your ballot has been counted and you are now on the “Process has ended” 

page. You cannot see or change your vote anymore. You can disconnect by clicking “Logout”: 
 

 

 
ANNEX 2 

Vote submitted successfully on 2017-11-06 15:35:58 

Thank you for your participation. 

Connect to the Voting Platform

Se connecter à la plateforme de vote

Conexión a la plataforma de votación

الدخول إلى منبر التصويت
Access the platform 
with link using own 
device/voting booth

Depuis votre propre 
appareil/la tablette 
disponible dans l’isoloir, 
accédez à la plateforme 
à l’aide du lien fourni 

Acceso a la plataforma a 
través del enlace usando 
el dispositivo personal o 
la tableta en el cubículo 
de votación

دخول المنبر عبر

الرابط باستخدام 

/  جهازك الخاص

مقصورة االقتراع

Select Your Preferred 
Language

Sélectionnez la langue 
de votre choix

Selección de idioma 
preferido

1

2

Enter Username & 
Password 

Entrez votre identifiant 
et votre mot de passe

Ingrese el nombre del 
usuario y la contraseña

إدخال اسم المستخدم 

3السرّ وكلمة 

Connect to the Election Voting Platform: 

1- Access the electronic election voting platform from any connected 

device (laptop, tablet, smartphone) by using the internet hyperlink which 
will be shared with voters in the Plenary Room. 
 

3- To start voting, please enter the username and 

pin code provided to you via a secure envelope.  
Once done, click on Authenticate. 

 
 

2- Select your preferred language. 
 

 
Computer layout 

 
 
 
 
 
 
 

Mobile device layout 

Vote in 3 steps: 

1- Vote 
Once you are logged in, you will see the ballot. 
Select the “checkbox(es)” next to the name of the candidate(s) you want to select:  

  

 

 

2- Voting 

Summary 

 

Press “Next”: you will see a summary of your 

choices. You can confirm your selection, or go 
back to modify your vote by clicking “Previous”. 

 

To validate your ballot, click on “Submit Vote”: 
 

 

3- Process has 

ended 

Once submitted, your ballot has been counted and you are now on the “Process has ended” 

page. You cannot see or change your vote anymore. You can disconnect by clicking “Logout”: 
 

 

 
ANNEX 2 

Vote submitted successfully on 2017-11-06 15:35:58 

Thank you for your participation. 
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Vote in 3 Steps

Vote en 3 étapes

Votación en 3 fases
خطوات3التصويت في 

Vote
Select the 
candidate(s)

Vote
Choisissez le(s) 
candidat(s)

Votación
Selección de 
candidato(s)

التصويت

المرشح اختيار

(المرشحون)

1

2

Process has ended
Logout

Fin du processus
Déconnectez-vous

Proceso concluido
Desconexión3

Voting Summary
Confirm selection &
Submit vote

Récapitulatif du vote
Confirmez votre choix et 
soumettez votre vote

Síntesis de papeleta 
de votación

Confirmación de 
selección y emisión 

de voto

موجز التصويت

تأكيد االختيار 

التصويتوتأكيد 

Connect to the Election Voting Platform: 

1- Access the electronic election voting platform from any connected 

device (laptop, tablet, smartphone) by using the internet hyperlink which 
will be shared with voters in the Plenary Room. 
 

3- To start voting, please enter the username and 

pin code provided to you via a secure envelope.  
Once done, click on Authenticate. 

 
 

2- Select your preferred language. 
 

 
Computer layout 

 
 
 
 
 
 
 

Mobile device layout 

Vote in 3 steps: 

1- Vote 
Once you are logged in, you will see the ballot. 
Select the “checkbox(es)” next to the name of the candidate(s) you want to select:  

  

 

 

2- Voting 

Summary 

 

Press “Next”: you will see a summary of your 

choices. You can confirm your selection, or go 
back to modify your vote by clicking “Previous”. 

 

To validate your ballot, click on “Submit Vote”: 
 

 

3- Process has 

ended 

Once submitted, your ballot has been counted and you are now on the “Process has ended” 

page. You cannot see or change your vote anymore. You can disconnect by clicking “Logout”: 
 

 

 
ANNEX 2 

Vote submitted successfully on 2017-11-06 15:35:58 

Thank you for your participation. 

Connect to the Election Voting Platform: 

1- Access the electronic election voting platform from any connected 

device (laptop, tablet, smartphone) by using the internet hyperlink which 
will be shared with voters in the Plenary Room. 
 

3- To start voting, please enter the username and 

pin code provided to you via a secure envelope.  
Once done, click on Authenticate. 

 
 

2- Select your preferred language. 
 

 
Computer layout 

 
 
 
 
 
 
 

Mobile device layout 

Vote in 3 steps: 

1- Vote 
Once you are logged in, you will see the ballot. 
Select the “checkbox(es)” next to the name of the candidate(s) you want to select:  

  

 

 

2- Voting 

Summary 

 

Press “Next”: you will see a summary of your 

choices. You can confirm your selection, or go 
back to modify your vote by clicking “Previous”. 

 

To validate your ballot, click on “Submit Vote”: 
 

 

3- Process has 

ended 

Once submitted, your ballot has been counted and you are now on the “Process has ended” 

page. You cannot see or change your vote anymore. You can disconnect by clicking “Logout”: 
 

 

 
ANNEX 2 

Vote submitted successfully on 2017-11-06 15:35:58 

Thank you for your participation. 

انتهاء التصويت

الخروج
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Voting

Vote

Votación

التصويت
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Voting Process Processus de 

vote

Proceso de 

votación

3 Types of Vote

1/Show of Hands
(general rule)

Vote at same time

2/Roll Call
(if 5 delegations so 

request)
Vote when called

3/Secret Ballot
(if simple majority 

of National Societies 
so request)

Vote at same time

Results

Released quickly and 
displayed on screen in 

Plenary Room

3 modalidades de 
votación

1/A mano alzada
(regla general)

Voto simultáneo

2/Llamamiento nominal
(previa solicitud por parte 

de 5 delegaciones)
Emisión del voto al 

anunciarse el nombre de la 
Sociedad Nacional

3/votación secreta
(previas solicitud por parte 
de una mayoría simple de 

Sociedades Nacionales)
Voto simultáneo

Resultados

Resultado rápido y 
anunciado en pantalla en 

la sala de plenaria

3 types de vote

1/À main levée
(règle générale)
Vote simultané

2/Appel nominal
(si 5 délégations le 

demandent)
Appel à voter

3/Scrutin secret
(si la majorité simple 

des Sociétés 
nationales le 
demandent)

Vote simultané

Résultats

Annoncés rapidement 
et affichés à l’écran de 

la salle plénière

عملية التصويت

أنواع من 3
التصويت

رفع األيدي-1

(قاعدة عامة)

تالتصويت في نفس الوق

نداء األسماء-2

(ذلكوفود5إذا طلبت )

التصويت عند نداء االسم

االقتراع السري-3

يطة إذا طلبت األغلبية البس)
(من الجمعيات الوطنية ذلك

واحدالتصويت في وقت

النتائج

ُتعلن بسرعة وتظهر على 

اتالجلسقاعةالشاشة في 
العامة
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Keypad Pavé numérique Teclado

Who Can Use 
Keypad

Chief of Delegation 
only

Except if Proxy Form 
is completed & 

submitted

Distributed in 
Plenary Room 
when necessary

No need to collect

Support

IFRC Voting Team 
and Volunteers 
available to assist 

throughout Plenary

Used For:

Quorum

Voting

¿Quién puede usarlo?

Jefe de delegación 
exclusivamente

Salvo si se delega esa 
función mediante poder de 

representación 
cumplimentado y entregado

Distribuido en la sala de 
plenaria 

en caso necesario
No existe necesidad de 
recogerlo previamente

Apoyo

Funcionarios responsables 
del proceso de votación y 
voluntarios prestación de 

asistencia durante la sesión 
plenaria

Utilizado para

Quorum

Votación

Qui peut l’utiliser

Chef de délégation 
uniquement

Sauf si un formulaire 
de procuration 

dûment rempli est 
présenté

Distribué dans la salle 
plénière 

au moment voulu
Ne doit pas être retiré

Soutien

Une équipe Fédération et 
des volontaires seront 

présents pour apporter un 
soutien durant la plénière

Utilisé pour :

Quorum

Vote

لوحة المفاتيح

ة َمن يستطيع استخدام لوح
المفاتيح

رئيس الوفد

وحده

استمارة قُدمتإذا إال

كاملةً التفويض 

اتالجلسقاعةُيوزع في 

العامة

عند اللزوم

لسحب االستمارةال لزوم 

الدعم

يالتحاد الدولافريقسيكون

المعني بالتصويت 
ونمتطوعالو

حاضرون خالل الجلسة العامة

لتقديم المساعدة

:ُتستخدم من أجل

النصاب القانوني

التصويت
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The Keypad
Le pavé numérique
El teclado 

:Vote Usingالرقميةلوحة المفاتيح

The Key Options: 
1 for Yes
2 for No

3 for Abstention

Vote :

À l’aide des touches 
suivantes : 
1 pour Oui
2 pour Non

3 pour s’abstenir

Votación

Selección de opciones: 
1 para Si

2 para No
3 para abstención

:التصويت باستخدام

:الخيارات الرئيسية

للتصويت بنعم1

للتصويت بكال2

لالمتناع عن التصويت3

Change By:

Selecting new option
(Show of Hands and 
Secret Ballot only)

Changer en :

Sélectionnant une autre 
option

(Vote à main levée ou 
scrutin secret 
uniquement)

Cambio de opción

Seleccionar nueva 
opción

(únicamente en caso de 
votación a mano alzada y 

votación secreta)

:التغيير من خالل

آخرخيار انتقاء

ريرفع األيدي واالقتراع الس)
(فقط



مجلس المندوبين 
2017لسنة 

نوفمبر10-11



الهيلك العام لالجامتع: جملس املندوبني

صباحا  

مساء  

جرائية مسائل ا 

نومفرب10

تقبليةالاجتاهات والأعامل املس  : الافتتاحيةاجللسة

يف اجللسات العامةنقاشات وقرارات

حلقات معل

2

4

1

3

نومفرب11

حلقات معل

يف اجللسات العامةنقاشات وقرارات

متابعة وتقارير مرحلية عن التقدم املُحرز

جرائية واختتام الاجامتعمسائل ا 

6

8

5

7

صباحا  

مساء  



القرارات المعروضة لالعتماد في الجلسة العامة 

تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة

مبادئ احلركة يف جمال حشد املوارد

هاجرين املس تضعفنيسنسانية للل ال  لعلل ل ى تلبية الاحتيااات اباحلركة نداء

ىل القضاء  ل ى الأسلحة النووية السعي ا 

الاحتيااات ال سنسانيةالتعلمي ابعتباره أأحد 

الاجامتعيوالنفيس وادلمعالصحة العقلية يف جمالحتياااتالاتلبية

ىل العلل  لأوبئة واجلواحئلحلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر تصدي اهنج ل من أأال التوصل ا 

لادة الروابط العائلية لداد اسرتاتيجية من أأال ا  ا 

القانون ادلويل ال سنساين



نوفمبر10يوم ظهربعد 

ضعالتحلي بروح القيادة عن و: تعزيز الصمودإعداد برنامج 16:00–14:00

الكوارث والمناخالسياسات المتعلقة ب
(Toscana 1 + 2: قاعة) 

(Marcello: قاعة) إيقاظ العمالق األحمر

:لحركةلالنشاط اإلعالمي
االستراتيجيةاالتساق واألهمية 

ركة كيف يمكن للح: حماية الرعاية الصحية واحترام الشارات18:30–16:30

الضطالع بقيادة الجهود الجماعيةا
(Toscana 1 + 2: قاعة) 

القرن الحادي والعشرينإعادة الروابط العائلية في 

(Marcello: قاعة) 

نوفمبر11صباح يوم 

تجابة الحفاظ على االستقالل والحياد وعدم التحّيز في ظل اس10:30–8:30
الدول وردود فعل الجمهور للتحديات العالمية المعاصرة 

(Toscana 1 + 2: قاعة) 
نفسي الوالدعمالصحة العقلية في مجال حتياجات تلبية اال

االجتماعيو

(Marcello: قاعة) 

ية المجتمعات المحلتفعيل مشاركة : من األقوال إلى األفعال13:00–11:00

والمساءلة
(Toscana 1 + 2: قاعة) 

لمأهولةي المناطق افاستخدام األسلحة المتفجرة
(Marcello: قاعة) 

لحلقات العل
اجلدول الزمين



لصليب األحمر انتدىم
والهالل األحمر

(RC2 Forum) 







www.rcrcconference.org

http://www.rcrcconference.org/
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الجدول الزمني 

http://rcrcconference.org/32nd-international-conference/events-calendar-arabic/?lang=ar
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Event

http://rcrcconference.org/events/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d9%84/?lang=ar
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إعالن

http://rcrcconference.org/?lang=ar
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تحديث

http://rcrcconference.org/?lang=ar


تيةالترتيبات اللوجس
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مندوبين923/ جمعية وطنية 188الجمعية العامة ◄

مندوبين815/ جمعية وطنية 185مجلس المندوبين◄

ممثال للشباب155/ جمعية وطنية 145منتدى الشباب◄

مندوًبا34/ منظمة 13مراقبون: غيرهم◄

أشخاص7: ضيوف

*31.10.17التسجيل في : احصائيات االجتماعات
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CONVENTION CENTER  

EXHIBITION AREA
OFFICES

الجمعية العامة

اللقاءات الجانبيةقاعة 

حلقات العمل

حلقات العمل

مكاتب اإلدارة VIPمكاتب 

منطقة العرض

33

مركز المؤتمرات

منطقة العرض



مركز المؤتمرات

(الطابق األرضي)منطقة العرض 



الطابق األول



36

.ال يغطي نظام اإلقامة الشامل خدمة الغرف•

يطلب من جميع المشاركين تناول وجبتي اإلفطار والعشاء في الفندق•
وخالل وجبة . Belekوفندق  Kaya Palazzoستقدم وجبة الغداء لكل الموظفين والمندوبين في فندق •

كمأما خالل وجبتي الفطار والعشاء، فسيطلب الفندق رقم غرفت. الغداء لن يطلب رقم الغرفة



37

X2
Ambulances
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Shuttle
Services

Regular shuttle bus 

service between hotels 
and Convention center
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توقعات الطقس األسبوعية



حفالت

حفل استقبال يقيمه االتحاد الدولي•

(Palazzo Convention Center)مساًء 6نوفمبر الساعة 8

حفل توزيع الجوائز وحفل استقبال مشترك•

(Palazzo Convention Center)مساًء 6نوفمبر الساعة 9

40



حفالت

الهالل األحمر التركييقيمها مأدبة عشاء 

مساء اليوم7:30الساعة –نوفمبر 5

41
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Turkish Red Crescent
INFO DESK



قاعات االجتماعات والمكاتب

مكتبا صغيرا12

(الهالل األحمر التركي، مشتركة، وغرفة لالتحاد الدولي)غرف للتنسيق 4

(مكتبان دائمان ومكتبان بعد الجمعية العامة)مكاتب مخصصة للجنة الدولية 4

ويمكن تنظيم . كما توجد قاعات في الفنادق المجاورة. قاعات لالجتماعات الثنائية تخصص ألول َمن يحجزها
وفندق بيليك  باالزوكايااجتماعات مصغرة في ردهتي فندق 

جاهزة، لحجز قاعات االجتماعات والترتيبات الخاصة، واألجهزة السمعية البصرية، وطلبات الوجبات ال-
Jean.meystre@ifrc.orgيرجى االتصال بـ 

يرجى االنتباه إلى أن خدمات الوجبات الجاهزة ستكون محدودة

ُيمنع جلب الطعام والمشروبات، باستثناء الماء، إلى قاعات االجتماعات

متطوعين مساعدتهم لتيسير أعمال االجتماعات 110سيقدم 

mailto:Jean.meystre@ifrc.org
mailto:Jean.meystre@ifrc.org
mailto:Jean.meystre@ifrc.org


على الجميع المرور عبر الماسحات وأجهزة األشعة السينية

بدون استثناء

رقم هاتف خدمات األمن متاحة على مدار الساعة وطوال األسبوع
Lars Tangen, 

+ 90 533 966 60 65

دون مراقبة متعلقاتكميرجى التأكد من عدم ترك 

األمن



حتى بوسعكم التسجيل في خيمة التسجيل الواقعة أمام المدخل الرئيسي لمركز المؤتمرات من الساعة الثامنة صباحا و
.الساعة السابعة مساءً 

إنها النقطة المركزية للحصول على أي معلومة

تجرى عمليات المراقبة األمنية في مدخلي مركز المؤتمرات
ستكون هناك شركة أمنية في الموقع 

وضع نظام للبطاقات التعريفية، يرجى االطالع على األمثلة

اتباع مراسيم صارمة لحفل االفتتاح
حيث سيحضره رئيس الدولة 

التسجيل واألمن



كينست سلم بطاقات تعريفية ذات ألوان مختلفة حسب فئة المشار

جمعية وطنية، اللجنة الدولية، االتحاد الدولي، اللجنة الدائمة
مراقب، ضيف

صحافة، زائر، موظف، متطوع

رموز لونية حسب اللغة
اللغة اإلنجليزية: أحمر  
اللغة الفرنسية: أزرق 

اللغة العربية: أخضر

البطاقات التعريفية للمندوبين

خلفية صفراء: رئيس الوفد



تكنولوجيا المعلومات

في كل فندق مجاًنا" فايواي "ستوفر خدمات 

للمشاركين كافة في مكان عقد االجتماعاتفايستوفر خدمات واي 

ُيخصص مكان للناسخات التصويرية في موقع انتاج الوثائق في مركز المؤتمرات

سيقام مركز لألعمال من أجل المندوبين في مكان العرض

مكتب المساعدة الحاسوبية



لالستفسارات أو المعلومات

:كيفية االتصال بنا

Francoise LeGoff, francoise.legoff@ifrc.org, 

3334 217 79 41 +المحمول 

Helena Pantelic, helena.pantelic@ifrc.org, 

7045 245 79 41 +المحمول 

mailto:francoise.legoff@ifrc.org
mailto:helena.Pantelic@ifrc.org


آراؤكم عن المؤتمر

ع سنقوم هذه السنة بجمع آرائكم بطريقة تختلف عن استطال•
التي فعّبر عن رأيك خالل االجتماعات كلها بتقديم وصف لبعض التجارب. اآلراء

.أدخلت السرور إلى قلبك أو خيبت أملك

:طرق مختلفة لتقديم اآلراء والتعليقات•

باتباع رابط مشترك على موقع المؤتمر•

itmakessense#من خالل زيارة مقصورة المعرض •

من خالل التواصل مع المتطوعين الذين يجمعون تجاربكم الخاصة عن •

iPadsطريق أجهزة 



آراؤكم عن المؤتمر

شارك اآلخرين عددا من التجارب، وليس تجربة واحدة •
فقط

ستظل جميع المساهمات سرية ولن تنسب إلى أشخاص•
محددين

لالطالع itmakessense#زيارة مقصورة المعرض •
ةعلى الرؤى الرئيسية والتحليل األولي بصورة آني

Practical

Visionary

Innovative



!شكرا لكم

2017تمتعوا باالجتماعات الدستورية لسنة 

!في أنطاليا


