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ANF 

  :منتدى التنمية اإلقليمي لقطاع تنمية االتصاالت للمنطقة العربية
 " اجتاهات وتكنولوجيات-النفاذ إىل الطيف، مبا يف ذلك اخلدمات اإلذاعية "

  

  2009 يونيو 1-3، )تونس(مدينة تونس 
 

  

 معلومات للمندوبني
 معلومات عملية

 

  مكان انعقاد املنتدى
 

  :يف) 2009 يونيو 3 إىل 1من (لتنمية اإلقليمي لقطاع تنمية االتصاالت سيعقد منتدى ا
 

  غامارت، مدينة تونس، تونس-فندق قرطاجو باالس 

 00 20 91 71 216+  :اهلاتف
 71 19 91 71 216+  :الفاكس

  . كيلومترا25ًيبعد الفندق عن وسط مدينة تونس مبسافة : املوقع
  com.karthagohotels.www: ؛ املوقع على شبكة الويبtn.com.thagokar@hotels.sales: الربيد اإللكتروين

 
 :األسعار التفضيلية من أجل منتدى التنمية اإلقليمي

o ديناراً تونسيا85ً  :حجرة فردية عادية باإلفطار  
o دينار تونسي100  : حجرة مزدوجة عادية باإلفطار  
o ديناراً تونسيا130ً  :ية فاخرة باإلفطارحجرة فرد  
o ديناراً تونسيا150ً  حجرة مزدوجة فاخرة باإلفطار  

 )مع توفر خدمة اإلنترنت عالية السرعة(
 

 تسجيل املندوبني
 

    :ميكن حتميل مجيع املعلومات اخلاصة بتسجيل املندوبني من على موقع االحتاد الدويل لالتصاالت
html.indexDevelopmentForum/tech/D-ITU/int.itu.www://http.  

 
 لغات العمل

 
 .ستجرى فعاليات االجتماع باإلنكليزية والعربية والفرنسية مع توفري الترمجة الفورية

 
 اإلقامة

 
مة تفاوضت للحصول على أسعار خاصة، على النحو د أن اللجنة املنظِّ بي-املندوبون مسؤولون عن احلجز ألنفسهم بالفندق 

وذلك عن مة وننصح املندوبني بشدة بإجراء احلجز بالفندق من خالل اللجنة املنظِّ. املوضح أعاله، بفندق قرطاجو باالس
 . وإىل أي فنادق أخرىولن توفر اللجنة املنظمة خدمات االنتقال من. استمارة حجز الفندق املقدمة هلذا الغرضطريق 

 :وينبغي ارسال استمارات حجز الفندق على الفندق املختار مباشرة مع إرسال نسخة إىل

 .tn.anf@soussi.l: الربيد اإللكتروين؛ +33 32 32 71 216: السيدة ليليا سوسي، الوكالة الوطنية للترددات، الفاكس



 االنتقاالت

 .سيتم توفري وسائل االنتقال للمندوبني من املطار إىل فندق قرطاجو وبالعكس
 

 املطار
 

 .وتقوم باخلدمة عليه اخلطوط اجلوية الدولية الرئيسية. مطار قرطاج هو املطار الدويل لتونس
 

 تأشرية الدخول إىل تونسبشأن متطلبات الدخول ومعلومات 
 

وننصح . وجيب احلصول على تأشرية الدخول قبل الوصول.  وتأشرية دخوللدخول تونس، يتعني وجود جواز سفر سارٍ
 .القنصلية التونسية يف بلدام األصلية/املندوبني باالتصال بالسفارة

 
ويف حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية لتونس يف بلدك، يوصى بإرسال نسخة من جواز السفر إىل السيدة ليليا سوسي، 

، قبل أسبوعني على األقل )l.soussi@anf.tn:  أو الربيد اإللكتروين33 32 32 71 216+: الفاكس(ات الوكالة الوطنية للتردد
  .من موعد انعقاد املنتدى، وذلك للمساعدة يف إصدار التأشرية

 
 معلومات عامة

 التأمني
 

بية خاصة ممتازة يف ومع ذلك، توجد منشآت ط. ينصح بأن يكون لدى املشاركني يف املنتدى تأمني تكميلي صحي وللسفر
 . األويل يف مكان االجتماعوستتوفر خدمات اإلسعاف. كم الطبيةتونس ميكنها توفري كل احتياجات

 
 املتطلبات اخلاصة بالتطعيم والتسهيالت الطبية

 
للحصول على معلومات بشأن متطلبات التطعيم وأي معلومات صحية ختص املسافرين، يرجى زيارة موقع منظمة الصحة 

    : على شبكة الويب على العنوان(WHO)ملية العا
/en/gha/countries/ith/int.who.www://http.  

 
 املناخ

 
  . درجة مئوية28 و24سيكون الطقس يف يونيو معتدل احلرارة إىل حد ما حيث تتراوح درجة احلرارة بني 

 
 GMT 2+ :منطقة التوقيت

 
 العملة

 
  )تقريباً ( دينار تونسي1,42= والدوالر األمريكي  (DT)العملة الرمسية هي الدينار التونسي 

  .1400 وحىت الساعة 0900والبنوك مفتوحة من اإلثنني إىل اجلمعة من الساعة 
 وكذلك Diners Club وAccess/MasterCard وAmerican Express وVisaكما ميكن استعمال بطاقات االئتمان 

  .الشيكات السياحية
 

 االتصاالت
 

  .وستتوفر توصيلية ال سلكية باإلنترنت يف قاعة املؤمتر للمندوبني. 216+لتونس الرمز الدليلي القطري 
 

 الكهرباء
 

  .Hz 50 فولت بذبذبة 220الكهرباء املتوفرة يف تونس عبارة عن تيار متناوب 
 


