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املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
اأمانة املجل�س التنفيذي واملوؤمتر العام

دليـل امل�ؤمتـر العـام
الدورة العاديـة الثالثة والع�شرون

تونــــ�س : �شعبــان 1437 هـ
             مايــــــو  2016 م
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الـمحت�يــــــات

* مقدمة. 
* اإجراءات الت�شجيل. 

* ترتيبات اجتماعـات املوؤمتـر العـام يف دورته العادية الثالثة 
والع�شرين. 

* اجلدول الزمني. 
* املالحــق.

 - خدمات املوؤمتر العام. 
العامة  الإدارة  وم�شوؤويل  املنظمة،  هواتف  اأرقام  • )الت�شالت، 

واملراكز اخلارجية التابعة للمنظمة.....(.
املوؤمتر. لأعمال  م�شاحبة  خدمات  حول  اإ�شافية  •  معلومات 

الجتماع. مقر  من  القريبة  • الفنادق 
الجتماع. مقر  من  القريبة  • املطاعم 
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مقدمة
والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املوؤمتر  اأعمال  تنعقد  
 17 املوافق  الثالثاء  يوم  والع�شرين  الثالثة  العادية  دورته  يف  والعلوم 

مايو 2016 بتون�س – اجلمهورية التون�شية .
ويت�شمن هذا الدليل بع�س املعلومات التي حتتاجها الوفود امل�شاركة 
البال�س  فندق  اجتماعاته يف  يعقد  والذي  للمنظمة  العام  املوؤمتر  يف 
اأعمال  لتي�شري  اأعدت  التي  الرتتيبات  الدليل  يت�شمن  كما   ، قمرت  ـ 
املوؤمتر من ا�شتقبال الوفود و�شفرهم واجلدول الزمني لالجتماعات 
املحيطة  والفنادق  تون�س  مدينة  عن  املعلومات  بع�س  الى  بالإ�شافة 

مبقر الجتماع .
التا�شعة  ال�شاعة  يف  العام  للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�شة  وتعقد  هذا 
من �شباح يوم الثالثاء املوافق 17 مايو 2016، يف قاعة الجتماعات 

الكربى بفندق البال�س ـ قمرت .

اإجراءات الت�شجيل : 
تتم اإجراءات الت�شجيل وت�شليم وثائق الجتماع لل�شادة اأع�شاء وفود 
الدول الأع�شاء وال�شادة امل�شاركني يف اجتماعات املوؤمتر العام ابتداء 
 ،2016 16 مايو  من ال�شاعة اخلام�شة من م�شاء يوم الثنني املوافق 
اأحد  تعيني  العام  املوؤمتر  يف  امل�شاركة  الوفود  اأع�شاء  ال�شادة  وعلى 
اأع�شاء الوفد ل�شتالم الوثائق التي ت�شدر خالل انعقاد املوؤمتر العام 

من مكتب الت�شجيل وتوزيع الوثائق .
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وميكن  الدخول(  )ت�شاريح  الع�شوية  بطاقات  اإ�شدار  يتم  كما 
مقر  بهو  يف  الإر�شادات  مكتب  من  الت�شاريح  هذه  على  احل�شول 

املوؤمتر .



67

ترتيبــات

 اجتمــاعــات امل�ؤمتــر العــام
يف

 دورتـــــه العاديــــة
 الثالثـــة والع�شرين 
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اأماكن عقد اجتماعات امل�ؤمتر العام :
ـ قمرت  البال�س  العام اجتماعاته يف قاعــات فنـــدق  املوؤمتر  يعقد 
واجلل�شات  الفتتاح  جل�شة  و�شتعقـد   ،2016 مايو   17 الثالثاء  يوم 
العامة واجلل�شة اخلتامية يف القاعة الكربى للفندق )قاعة ال�شرايا( 

رقم 1 .
جلان امل�ؤمتر العام 

تعقد اجتماعات جلان املوؤمتر العام يف قاعات الجتماعات الفرعية 
على الوجه التايل:

اللجنة العامة )روؤ�ساء الوفود(:
القاعة رقم )2( »قاعة الديوان«

جلنة الربامج الأولى ) الرتبية ( :
القاعة رقم )3( » قاعة الندوة« 

جلنة الربامج الثانية )الثقافة(:
القاعة رقم )4( » قاعة الريا�س )1(« 

جلنة الربامج الثالثة )العلوم، املعلومات والت�سال،   اللجان 
الوطنية(

القاعة رقم )5( » قاعة الوزير«
اللجنة املالية والإدارية :

القاعة رقم )6( » قاعة الناعورة«
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امل��ش�عات املعرو�شة على اجلل�شة العامة : 
تنظر اجلل�شة العامة يف مو�شوعات البنود التالية:
1. اإقرار م�شروع جدول الأعمال.)الوثيقة رقم 1(

2. تنظيم اأعمال الدورة واختيار نواب الرئي�س واملقّرر العام للموؤمتر 
ومقّرريها  روؤ�شائها  واختيار  الفرعية  اللجان  وت�شكيل  العام 
واإحالة امل�شائل املدرجة بجدول الأعمال اإليها. )الوثيقة رقم 2(

انعقاد  بني  فيما  املنظمة  برامج  تنفيذ  العام عن  املدير  تقرير   .3
والثالثة  والع�شرين  الثانية  العاديتني  دورتيه  يف  العام  املوؤمتر 

والع�شرين. )الوثيقة رقم 3(
فيما  الربامج  خارج  املنظمة  اأن�شطة  عن  العام  املدير  تقرير   .4
الثانية والع�شرين  بني انعقاد املوؤمتر العام يف دورتيه العاديتني 

والثالثة والع�شرين. )الوثيقة رقم 4(
بني  فيما  املجل�س  اأعمال  عن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  تقرير   .5
والع�شرين  الثانية   العاديتني  دورتيه  يف  العام  املوؤمتر  انعقاد 

والثالثة والع�شرين. )الوثيقة رقم 5(
6. اعتماد تقارير اللجان املنبثقة عن املوؤمتر . 

7. اعتماد القرارات والتو�شيات. 
اخلام�شة  دورته  يف  التنفيذي  املجل�س  يقرتح  التي  ))املو�شوعات 

بعد املائة اإ�شافتها الى جدول اأعمال املوؤمتر العام((.
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امل��ش�عات املعرو�شة على اللجان: 
اجلل�شة  من  اليها  املحالة  الأعمال  جدول  بنود  يف  اللجان  تنظر 

العامة للموؤمتر وهي على النحو التايل:
اللجنة العامة ـ جلنة روؤ�شاء الوفود ـ 

    وتنظر يف املو�شوعات التالية: 
 .)2022 ـ   2017( ال�شرتاتيجية  اخلطة  م�شروع  اعتماد   -  1

)الوثيقة رقم 6(
2 -  تفوي�س املجل�س التنفيذي باعتماد احل�شاب اخلتامي للمنظمة 

وال�شناديق اخلا�شة عن العام 2016. )الوثيقة رقم 13(
 – - ت�شكيل هيئة الرقابة املالية حل�شابات املنظمة لعامي2017   3

2018. )الوثيقة رقم 14(

4 -  تعديل بع�س مواد الد�شتور، والنظام الداخلي للموؤمتر العام. 

)الوثيقة رقم 15(
5 -  ت�شكيل املجل�س التنفيذي للمنظمة. )الوثيقة رقم 16(

6 - الوظائف ال�شاغرة )الفئة الأولى/ الفئة الثانية(:

 • �شغل من�شب املدير العام. )الوثيقة رقم 17/اأ(
 • وظيفة مدر اإدارة الرتبية. )الوثيقة رقم 17/ب(
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جلنـة الربامــج 

اللجنة الأولى: الرتبية 

1 - درا�شة م�شروع املوازنة والربنامج لعامي 2017 - 2018 )الوثيقة 
رقم 7/اأ(:

ال�شابع(،امل�شروعات  )الباب  الرتبية  اإدارة  اأن�شطة  برامج 
امل�شرتكة بني القطاعات )ما يخ�س الرتبية(

2 - اأماكـن عقـد اأن�شـطـة املنظـمـة لعـامـي 2017 - 2018 )ما يخ�س 

الرتبية( )الوثيقة رقم 8(.
))ما يقّرر املجل�س التنفيذي اإ�شافته من بنود اإلى جدول الأعمال  

تخ�س جلنة الرتبية(( 

اللجنة الثانية: الثقافة 
1 ـ درا�شة م�شروع املوازنة والربنامج لعامي 2017 - 2018. )الوثيقة 

رقم 7/اأ(.
ـ  برامج اأن�شطة اإدارة الثقافة )الباب ال�شابع(،

ـ برامج واأن�شطة املراكز اخلارجية للمنظمة)الباب ال�شابع(،
ـ  امل�شروعات امل�شرتكة بني القطاعات )ما يخ�س الثقافة(،

)ما   2018  -  2017 عامي  خالل  املنظمة  اأن�شطة  عقد  اأماكن   -  2

يخ�س الثقافة واملراكز اخلارجية( )الوثيقة رقم 8(.
)) ما يقّرر املجل�س التنفيذي اإ�شافته من بنود اإلى جدول الأعمال 

تخ�س جلنة الثقافة(( 
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اأن�سطة  ـ  والت�سال  املعلومات   - )العلوم   : الثالثة  اللجنة 
اللجان الوطنية(

1 - درا�شة م�شروع املوازنة والربنامج لعامي 2017 - 2018 )الوثيقة 
رقم 7/اأ(: 

- برامج واأن�شطة اإدارة العلوم والبحث العلمي )الباب ال�شابع(،
- برامج واأن�شطة اإدارة املعلومات والت�شال )الباب ال�شابع(،

العلوم،  يخ�س  )ما  القطاعات  بني  امل�شرتكة  امل�شروعات   -
واملعلومات والت�شال(،

-  الأن�شطة اخلا�شة باللجان الوطنية .
)ما   2018  -  2017 عامي  خالل  املنظمة  اأن�شطة  عقد  اأماكن   -  2
الوطنية(  اللجان  واأن�شطة  ـ  والت�شال  املعلومات  ـ  العلوم  يخ�س 

)الوثيقة رقم 8(. 
))ما يقّرر املجل�س التنفيذي اإ�شافته من بنود اإلى جدول الأعمال ـ 

تخ�س جلنة العلوم واملعلومات والت�شال((

اللجنة الإدارية واملالية
1 - املوازنة والربنامج لعامي 2017 – 2018.

2018 )الوثيقة   - 2017 لعامي  والربنامج  املوازنة  م�شروع   •
رقم 7/اأ(: 

والدرا�شات  البحوث  ملعهد  اخلا�شة  النفقة  موازنة  م�شروع   •
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العربية لعامي 2017 - 2018. )الوثيقة رقم 7/ب( 
والتاأليف  والرتجمة  للتعريب  العربي  املركز  موازنة  م�شروع   •

والن�شر لعامي2017 - 2018. )الوثيقة رقم 7/ج( 
عن  اخلا�شة  وال�شناديق  للمنظمة  اخلتامي  احل�شاب  اعتماد   -  2
2015، وتقريري هيئة الرقابة املالية ومراقب احل�شابات  العام 

القانوين عنه. )الوثيقة رقم 9(.
2015 )الوثيقـة   رقم  3 - تقرير وحدة الرقابة الداخليـة عن عــام 

.)10

الدول  م�شاهمات  وموقف   ،  2016/  4/  20 يف  املايل  املركز   -  4

الأع�شاء يف موازنة املنظمة ) الوثيقة رقم 11 (
5 - تعيني مراقب احل�شابات القانوين لتدقيق ح�شابات املنظمة عن 

عامي 2017 - 2018. )الوثيقة رقم 12(.
 )) ما يقرر املجل�س التنفيذي اإ�شافته من بنود اإلى جدول الأعمال 

تخ�س اللجنة الإدارية املالية((
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اجلدول الزمني 
الثالثاء  17  مايـ�   2016 

اجلل�شة الفتتاحية للموؤمتر العام 09.00 ـ 10.00 

ا�شرتاحـة  10.00 ـ 10.30 

اجلل�شة العامة الأولى للموؤمتر  10.30 ـ 12.00 

جل�شة العمل الأولى للجان املوؤمتر  12.00 ـ 14.00 

)اللجنة العامة ، جلان الربامج ،    
    اللجنة الإدارية واملالية( 

جل�شة العمل الثانية للجان املوؤمتر 16.00 ـ 18.00 

)مراجعة تقاريرها وتو�شياتها(   
18.00 ـ 19.00  اجتماع جلنة ال�شياغة.

اجلل�شة العامة الثانية للموؤمتر  19.00 ـ 20.30 

• تالوة تقارير اللجان    
• اعتماد القرارات والتو�شيات    
اجلل�شة اخلتامية للموؤمتر العام  20.30 ـ 21.00 

كلمة املدير العام    
كلمة رئي�س املوؤمتر العام   
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م�شروع الربنامج الزمني
جدول ت�زيع القاعات الجتماعات الدورة العادية الثالثة والع�شرين للم�ؤمتر العام

قاعة الناع�رةقاعة ال�زيرقاعة االأمراءقاعة الدي�انالقاعة الكربى »ال�شرايا«التاريخ

الثالثاء

2016/ 5/ 17

الت�سجيل وتوزيع الوثائق19.00 – 21.00
8.00 ـ 9.00

-اجلل�سة العامة )افتتاح (9.00 ـ 10.00

ا�سرتاحـــــــــــــــــــــــــــــــــة10.00 ـ 10.30
-اجلل�سة العامة  )الأولى(10.30 ـ 12.00

14.00 – 12.00
اللجنة العامة
روؤ�ساء الوفود
)اجلل�سة 1(

جلنة الربامج الأولى
الرتبيـة

)اجلل�سة 1(

جلنة الربامج الثانية
الثقافة

)اجلل�سة 1(

جلنة الربامج الثالثة
العلوم / املعلومات 
واللجان الوطنية  

)اجلل�سة 1(

اللجنة الإدارية 
واملالية

)اجلل�سة 1(

ا�سرتاحة للغداء

18.00 – 16.00

اللجنة العامة
روؤ�ساء الوفود
)اجلل�سة 2(

جلنة الربامج الأولى
الرتبيـة

)اجلل�سة 2(

جلنة الربامج الثانية
الثقافة

)اجلل�سة 2(

جلنة الربامج الثالثة
العلوم / املعلومات 
واللجان الوطنية 

)اجلل�سة 2(

اللجنة الإدارية 
واملالية

)اجلل�سة 2(

اجتماع جلنة ال�سياغة18.00 – 19.00 
اجلل�سة العامة )الثانية(  : تالوة تقارير اللجان  واعتماد التو�سيات والقرارات19.00 – 20.30
اختتام الدورة 20.30 – 21.00
اختتام الدورة )105( للمجل�س التنفيذي  وانعقاد الدورة )106( للمجل�س التنفيذي  »الإجرائية «21.00 – 21.30

االثنني
2016/ 5/ 16

 
 

 
 

 مشروع البرنامج الزمني
 للمؤتمر العام العشرينو الثالثةجدول توزيع القاعات الجتماعات الدورة العادية 

 
 

 قاعة االجتماعات الكبرى التاريخ
 السرايا قاعة 

 اعورةقاعة الن قاعة الوزير الرياض قاعة  الندوة قاعة الديوانقاعة 

 االثنين 
61/5/6161 

 19.00  - 66.11 
 ور وتوزيع الوثائقتسجيل الحض

 
 

 الثالثاء
61/5/6161 

 
 
 

0.11 -  0.11 

  الجلسة العامة )) افتتاح ((  61.11ـ  0.11

 استراحة  61.01ـ  61.11

  الجلسة العامة  ) األولى ( 66.11ـ  61.01

66.11 – 60.11 
- 

 اللجنة العامة
 رؤساء الوفود

 (6* )الجلسة 

 لجنة البرامج األولى
 التربيـة
 (6)الجلسة 

 لجنة البرامج الثانية
 الثقافة
 (6)الجلسة 

 لجنة البرامج الثالثة
/ المعلومات العلوم 

 واللجان الوطنية 
 (6)الجلسة 

 اللجنة اإلدارية والمالية

 (6)الجلسة 

 استراحة للغداء

61.11 – 60.11 
- 

 اللجنة العامة
 رؤساء الوفود

 (6* )الجلسة 

 لجنة البرامج األولى
 التربيـة
 (6)الجلسة 

 لجنة البرامج الثانية
 الثقافة
 (6)الجلسة 

 لجنة البرامج الثالثة
/ المعلومات العلوم 

 واللجان الوطنية
 (6)الجلسة 
 

 اللجنة اإلدارية والمالية
 (6)الجلسة 

 اجتماع لجنة الصياغة 60.11-60.11
 ان والقرارات والتوصياتتالوة تقارير اللجالجلسة العامة )الثانية(   61.01 – 60.11
 اختتام الدورة  66.11 - 61.01
 ( للمجلس التنفيذي "اإلجرائية"501وانعقاد الدورة )لمجلس التنفيذي ( ل501اختتام الدورة ) 66.01 - 66.11

 * تقدم خدمات االستراحة بداخل القاعة
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املالحق 
ـ خدمات املوؤمتر العام. 

العامة  الإدارة  وم�شوؤويل  املنظمة  هواتف  )اأرقام  الت�شالت  ـ 
واملراكز اخلارجية( التابعة للمنظمة.

ـ الفنادق القريبة من مقر الجتماع.

خدمات امل�ؤمتر العام : 
»فندق  يف  الجتماع  مقر  بهو  يف  لالإر�شادات  مكتب  يخ�ش�س 
ال�شاعة  الثامنة �شباحا حتى  ال�شاعة  ـ قمرت« ويعمل من  البال�س 

التا�شعة ليال خالل اأيام عمل املوؤمتر .

الت�شالت : 
ت�شتخدم البيانات التالية جلميع الت�شالت: 

1. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م :
  الهاتف : 900 013 70
  الفاك�س : 668 948 71

اأمانة املجل�س التنفيذي 
الهاتف املبا�شر : 902 013 70 )216 +(  
الفاك�س         : 990 013 70 )216 +(  

E-mail : exc.board@alecso.org.tn
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2. مقر امل�ؤمتر:

   فندق البال�س ـ قمرت

   2078 املر�سى  ـ �س . ب : 68 

   �سفاف قرطاج ـ قمرت تون�س 

   الهاتف : 912000 71 )216 + (

   الفاك�س : 911442  71 )216 + ( 



2021

الإدارة العامة
الدكتور حممد عبد الباري القد�شي 

املدير العام امل�شاعد 
اجلوال   :  500055 26 )216 +(

مكتب املدير العام 
الأ�شتاذ رامي اجلمل : مدير املكتب
اجلوال  :    53369419 )216 +(

اأمانة املجل�س التنفيذي وامل�ؤمتر العام 
الأ�شتاذ ح�شني علي اليزيدي : 

 اأمني املجل�س التنفيذي واملوؤمتر العام 
اجلوال  : 98381461 )216 +(

اإدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية 
الأ�شتاذ عامر مرع�شلي  ـ  مدير الإدارة

اجلوال  :  321306 20)216 +(
اإدارة الرتبية 

الدكتور علي زهدي �شقور    ـ  مدير الإدارة املكّلف
اجلوال  : 133 919 58 )216 +(

اإدارة الثقافـة
الدكتورة حياة قطاط ـ  مدير الإدارة 

اجلوال  : 98603800 )216 +(
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اإدارة العل�م والبحث العلمي  

الدكتور اأبو القا�شم البدري  ـ مدير الإدارة 
اجلوال   :   25594643 )216 +(

اإدارة املعل�مات والت�شال   

الدكتور حممد اجلمني   ـ مدير الإدارة 
اجلوال   :   97419328 )216 +(
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املراكز اخلارجية

معهد البحوث والدرا�سات العربية 
الدكتور في�شل احلفيان ـ  مدير املعهد املكّلف

1 �شارع احتاد املحامني العرب ـ جاردن �شيتي )الطلمبات �شابقا( 
القاهرة ـ جمهورية م�شر العربية 

الهاتف  :   7951648   2 )202 +( 
الفاك�س   :  9625437 2  )202 +(

معهد املخطوطات العربية  
الدكتور في�شل احلفيان -  مدير املعهد 

الدقي ـ �س ب:87 / الهاتف : 7616402 / 3 )202 +(
الفاك�س : 7616401 /3 ) 202 +(           

القاهرة ـ جمهورية م�شر العربية 

معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية 

الدكتور علي عبد اهلل اأحمد النعيم  ـ  مدير املعهد 
�س ب: 13257 الرمز الربيدي 11111

اخلرطوم ـ جمهورية ال�شودان 
:  223722  ـ  223721 )+249.11( الهاتف 

)249.11+( 55299255  : الفاك�س 
LUGHA SD 2465  : تلك�س  

: لغة ـ الديوم ال�شرقية ال�شودان  برقيا  
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مكتب تن�سيق التعريب يف الرباط 
الدكتور عبد الفتاح احلجمري ـ  مدير املكتب 

اأكدال ـ �س ب: 290
الرباط ـ اململكة املغربية 

الهاتف : 772422 / 772423 537 )+212(
الفاك�س : 772426 537 )+212(

املركز العربي للتعريب والرتجمة والتاأليف والن�سر 
الدكتور زيد الع�شاف - مدير املركز 

�س ب 3752 ـ دم�شق ـ اجلمهورية العربية ال�شورية 
الهاتف : 3334876 )96311 +(

الفاك�س : 3330998  
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قائمة ال�ف�د امل�شاركة يف امل�ؤمتر :

ت�شدر قائمة اأولية باأ�شماء ال�شادة اأع�شاء الوفود امل�شاركة، وعلى 
الوفود التي ترى اإجراء اإ�شافات اأو ت�شويبات عليها، الت�شال باأمانة 

املوؤمتر يف القاعة الرئي�شية.
اخلدمات الطبية:

اإقامـــــة  مبقـــــر  الجتماعات  فرتة  طيلة  مناوب  طبيــــــب  يتوفر 
ال�شحية  الرعاية  تاأمني  يتولى  قمرت(،   - البال�س  )فندق  الوفود 

للم�شاركني.
به�  ال�شرتاحة : 

يقع بهو ال�شرتاحة يف مدخل قاعة الجتماعات الكربى وهو يقدم 
امل�شروبات لل�شادة امل�شاركني يف املوؤمتر العام خالل فرتتي ال�شرتاحة 

ال�شباحية وامل�شائية بدون مقابل.
اخلدمات املكتبية:

من  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  لل�شادة  املكتبية  اخلدمات  تقدمي  ميكن 
يف  الراغبني  الوفود  اأع�شاء  ال�شادة  من  ويرجى  وت�شوير،  طباعة 
وتوزيع  الت�شجيل  مبكتب  الت�شال  اخلدمات  هذه  على  احل�شول 

الوثائق.
اخلدمات الربيدية :

اإجناز  املوؤمتر،  اأ�شغال  يف  امل�شاركني  ال�شادة  باإمكان  �شيكون 
والربقيات  الر�شائل  توجيه  من  اخلا�شة  الربيدية  اخلدمات 
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ـ قمرت«،   والت�شالت الهاتفية داخل مقر الجتماع بفندق »البال�س 
ي�شّدد بالدينار التون�شي، كما ميكن لل�شادة امل�شاركني تلقي الر�شائل 

والربقيات مبقر الجتماع.
كما ميكن توجيه الر�شائل والربقيات الى مقر املنظمة التي �شوف 

حتيل الر�شائل الى اأ�شحابها.

خدمات الطريان: 

تاأكيد  خدمات  تقدمي  العامة  والعالقات  الر�شادات  مكتب  يتولى 
حجز اأماكن العودة على الطائرات للم�شاركني يف املوؤمتر، كما يقدم 

كافة املعلومات حول الرحالت والأماكن ال�شياحية مبدينة تون�س.

العمليات امل�شرفية: 

فندق   بالفنادق ومبقر  وكذلك  الدويل  تون�س قرطاج  توجد مبطار 
املحلية يف  والعملة  العملة،  لتبديل  فروع م�شرفية  ـ قمرت«  »البال�س 
اجلمهورية التون�شية هي الدينار التون�شي )الدينار الواحد = 1000 

مليم(.
با�شترياد  ي�شمح  التون�شي  القانون  اأن  اإليه  الإ�شارة  جتدر  ومما 
حد  بدون  و�شيكات،  نقود  من  للتحويل  القابلة  الأجنبية  العمالت 
جديد  من  الفائ�شة  الأجنبية  العملة  ت�شدير  اإعادة  وميكن  اأق�شى، 
ب�صرط اأن يتم الت�صريح بها عند الو�صول لدى املكتب املخت�ص بذلك 

ب�شالة »الرتانزيت« باملطار.
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خدمات النتقال الداخلية: 

بالّلون  وهي ممّيزة  بكرثة  الأجرة  �شيارات  تون�س  مدينة  تتوفر يف 
ح�شب  التعريفة  وتتحّدد  اآلـي،  عداد  وفق  الأجرة  وتتحّدد  الأ�شفر 
بيانات  على  للح�شول  الإر�شادات  ملكتب  الرجوع  وميكن  امل�شافة، 

تف�شيلية.
الن�شرة الي�مية: 

ت�شدر عن مكتب الإعالم للموؤمتر ن�شرة يوم انعقاد املوؤمتر تت�شمن 
معلومات ملخ�شة حول �شري العمل يف املوؤمتر وبع�س البيانات الأخرى 
التي تهم الوفود امل�شاركة وتعر�س يف مكتب الت�شجيل وتوزيع الوثائق 

واملطبوعات.
وبالن�شبة لل�شادة ال�شحفيني فيمكنهم الت�شال باملن�شق وامل�شوؤول 
الإعالمي يف املنظمة للح�شول على املطبوعات واملعلومات التف�شيلية 

التي تخ�س املوؤمتر العام واأن�شطته.

الطق�س :

معتدل  ربيعي  العام،  من  الوقت  هذا  يف  تون�س  يف  الطق�س  حالة 
ن�شبيا وترتاوح درجات احلرارة بني )24 - 27 ( درجة مئوية.

قاعة ال�شالة: 

يوجد مبقر الجتماعات )فندق البال�س ـ قمرت( قاعة لل�شالة.
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اأوقات ال�شالة: 

فرتة  خالل  تون�س  ملدينة  املحلي  التوقيت  ح�شب  ال�شالة  مواقيت 
انعقاد املوؤمتر.

الي�م
التاريخ 
امليالدي

الع�شاءاملغرب الع�شر الظهر ال�شروقالفجر

19:2121:01  133:315:1312:2316:05 /5  اجلمعة
19:2221:02  143:305:1212:2316:05 /5  ال�شبت
19:2221:03  153:295:1112:2316:05 /5  الأحد

19:2321:05  163:275:1012:2316:05 /5  الإثنني
19:2421:06  173:265:1012:2316:05 /5  الثالثاء
19:2521:07  183:255:0912:2316:05 /5  الأربعاء
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الفنادق القريبة من مقر الجتماع

املرادي
الهاتف: 71.740.411)216+( 

الفاك�س: 71.745.129 )216+(  

فندق جولدن توليب  - قرطاج ) 5 جنوم ( 
  الهاتف: 71.913.000 )216+(  

   الفاك�س: 71.913.913  )216+(  

فندق موفمبيك  - قمـرت  ) 4 جنوم ( 
  الهاتف: 71.741.444 )216+(  

   الفاك�س: 71.740.400  )216+(  
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عنواين بع�س املطاعم بتون�س العا�صمة
والتي تقدم الأكالت التقليدية التون�صية والغربية

مطعم املالوف   
�سارع يوغ�سالفيا ـ تون�س   

الهاتف: 258180 71  

مطعم املرابط   
�سوق الأتراك ـ الق�سبة ـ تون�س   

الهاتف: 566615 71  

مطعم ال�شرق   
نهج علي با�س حامبة ـ تون�س   

الهاتف: 252061 71  

مطعم دار اجللد   
نهج دار اجللد ـ تون�س   

الهاتف : 567129 71 ـ الفاك�س : 567845 71  

مطعم ال�شرايا   
�سوق ال�سراجني )ال�سوق العتيقة( تون�س  

الهاتف: 563091 71  
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املطاعم القريبة من مقر الجتماع : 

مطعم التالل   
الهاتف: 743379 )71(  

مطعم ال�شياد  
الهاتف: 749955 )71(  

مطعم الليل   
الهاتف: 743918 )71(  

مطعم املظالت   
الهاتف: 742964 )71(  

مطعم اللج الف�شي   
الهاتف: 746900 )71(  

مطعم الكاب قمرت   
الهاتف: 910911 )71(  






