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 للبيئة المراعية للمعايير التاسعاألسبوع 

 فالينسيامركز مؤتمرات 

 معلومات عملية
 2019أكتوبر  4-1

 

 مكان االجتماع 1
 فالينسيا )إسبانيا( Avda. Cortes Valencianas ،60 ،46015عقد الحدث في مركز مؤتمرات فالينسيا، سي  

 

دقائق من مطار فالينسيا الدولي  7ويقع المكان في المدخل الرئيسي للمدينة من الشمال الغربي على مسافة 
- Manises دقائق من مركز المدينة والقطار السريع  8و(AVE). 

 والدراجات الهوائية والترام.ويرتبط المكان بشكل ممتاز ببقية المدينة عبر المترو والتاكسي والحافالت 

 

 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 معلومات عن وسائل النقل والموقع 2
 .)حافلة ليلية( N3و 99و 63و 62يرتبط مركز المؤتمرات بالمدينة بواسطة خطوط الحافالت  

 

ترو والترام تربط المكان بالمطار وبمحطة القطار الرئيسية لموبالقرب من المركز محطات ل
Joaquín Sorolla  4و 1ا مترو فالينسيا : خط. 

 

ويمكنك استئجار دراجة هوائية عن  المكان بواسطة الدراجات الهوائية.ويسهل الوصول إلى 
 طريق خدمة الدراجات الهوائية العمومية بفالينسيا.

 

، أحد طرق Avda. Cortes Valencianasهل الوصول إلى المركز بالسيارة بفضل موقعه في يسو
 المدينة وطريق الوصول الرئيسي من الشمال الغربي.الوصول الرئيسية إلى 

سيارة، وموقفان  600وعالوةً على ذلك، يوجد بالمبنى موقف للسيارات تحت األرض يسع 
 .2m 1 000للسيارات خارج المبنى مساحة الواحد منهما 

 جواز السفر والتأشيرة 3
إلى تأشيرة دخول إلى  (EEA)قد يحتاج المشاركون في المؤتمر من خارج المنطقة االقتصادية األوروبية 

منطقة شينغين. فإذا احتجت إلى رسالة دعوة لدعم طلبك للتأشيرة، يمكنك بيان ذلك خالل عملية التسجيل. 
 ة للبيئة:واستمارة التسجيل متاحة على الموقع اإللكتروني ألسبوع المعايير المراعي

Seminars/gsw/201910/Pages/default.aspx-and-T/Workshops-https://www.itu.int/en/ITU  

 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/Pages/default.aspx
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 تأشيرة اإلقامة القصيرة ألسباب مهنية: دليل التقديم
رجى من المشاركين الذين يحتاجون إلى رسائل دعم للحصول على التأشيرة لدخول إسبانيا االتصال ي  

. وينبغي إرفاق صورة من 2019سبتمبر  15في موعد أقصاه  Contacta.vlci@valencia.esمباشرةً بالعنوان 
 المشارك. رسالة تأكيد االتحاد بتسجيل

لمزيد من المعلومات بشأن المتطلبات المختلفة السارية حالياً لدخول أراضي إسبانيا، يرجى الرجوع إلى 
 دليل التقديم التالي:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Requi

sitosDeEntrada.aspx  

 حالة الطقس في شهر أكتوبر 4
تعد فالينسيا التي تقع على الساحل الشرقي إلسبانيا ثالث أكبر مدينة في إسبانيا بعدد سكان 

مليون نسمة. وبالرغم من أنها مدينة كبيرة، فإن كل األماكن قريبة من  1,6و 1,5يتراوح بين 
 بعضها.

يوم تشرق فيها الشمس  300مئوية و º20وتتسم المدينة بطقس دافئ معظم أيام السنة بمتوسط 
 في السنة.

 مئوية. º20و º13ويتراوح متوسط درجة الحرارة في أكتوبر بين 

 الفنادق 5
 غرفة فندقية على مسافة يمكن قطعها سيراً على األقدام: 989توجد 

Sercotel Sorolla Palace  

، حيث تتيح أدواره العليا مناظر رائعة Congress Palaceمتراً من  50غرفة كاملة التجهيز على مسافة  271
 للمدينة.

hotelsorollapalace.com  
+34 961868700  

reservas@hotelsorollapalace.com  
Avda. de las Cortes Valencianas, 58, Valencia - Spain  

mailto:Contacta.vlci@valencia.es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
mailto:reservas@hotelsorollapalace.com
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Melia Valencia Palace of Congresses  

غرف  304متراً، حيث يضم  115طابقاً هو األعلى في المدينة إذ يبلغ ارتفاعه  29هذا المبنى المكون من 
 تتمتع بمناظر خالبة.

/valencia-www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/melia  
+34 963 03 00 00  

ia@melia.commelia.valenc  
Avenida Cortes Valencianas, 52 · 46015 Valencia – Spain  

 

Eurostars Gran Valencia  

الفندق الذي يقع في الطابق الرابع عشر هو مكان ممتاز للتمتع بمناظر  غرفة. وبهو 150جودة عالية في 
 متفردة.

/valencia-gran-https://www.eurostarshotels.com/eurostars  
+34 963 050 800  

reservations@eurostarshotels.com  
Valle de Ayora, 3 · 46015 Valencia – Spain  

Ilunion Valencia 3 and 4  

نجوم تم تجديد ديكوراته  غرفة ثالث 154نجوم و غرفة أربع 110متراً ويضم  250يبعد عن مبنانا بمسافة 
 مؤخراً.

www.ilunionvalencia3.com/  www.ilunionvalencia.com  
+34 96 399 74 00 / +34 961 86 81 00  

http://www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/melia-valencia/
mailto:melia.valencia@melia.com
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-valencia/
mailto:reservations@eurostarshotels.com
http://www.ilunionvalencia3.com/
http://www.ilunionvalencia.com/
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reservasvalencia3@ilunionhotels.com/  reservasvalencia4@ilunionhotels.com  
Valle de Ayora, 1 & 5 · 46015 Valencia – Spain  

Valencia Rental  

شقة عصرية ومريحة ستجعلك تشعر كما لو كنت  55يقع على بعد دقيقة واحدة من القصر، وهي عبارة عن 
 تعيش في منزلك.

www.valenciarental.es  
+34 963 47 06 00  

info@valenciarental.es  
Avda cortes Valencianas, 46 · 46015 Valencia - Spain  

 االجتماع النفاذ إلى اإلنترنت والتغطية الالسلكية في مكان 6

  ً  في مكان االجتماع. سوف يكون االتصال باإلنترنت متاحا

 الكهرباء 7
 مهايئو. ويلزم وجود محول Hz 50للتردد المتغير،  V 240-220الجهد الكهربائي القياسي في فالينسيا 

 مربعين.الستعمال األجهزة الكهربائية المغايرة للمعايير األوروبية التي تتكون مقابسها من طرفين 

 ات في معظم مراكز بيع العتاد.وتتوفر المهايئ

 

 معلومات مفيدة 8

 أسعار صرف العمالت

 العملة المتداولة في إسبانيا هي اليورو.

 وتعرض أسعار صرف العمالت على اإلنترنت في الموقع:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR  

 :2019وسعر الصرف في يونيو 

 يورو 0,89الدوالر األمريكي = 

 بطاقات االئتمان

 VISAو American Expressتقبل معظم الفنادق والمطاعم والمتاجر في فالينسيا بطاقات االئتمان الرئيسية مثل 
 .Diners Clubو Accessو 4Bو Mastercardو

 االتصاالت

 112خدمات الطوارئ 

 منطقة التوقيت

 + ساعة واحدة GMT/UTC منطقة التوقيت القياسية

mailto:reservasvalencia3@ilunionhotels.com
mailto:reservasvalencia4@ilunionhotels.com
http://www.valenciarental.es/
mailto:info@valenciarental.es
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR
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 متأخر مقارنةً بالبلدان األوروبية األخرى: يتناول الناس طعامهم عادةً في وقت

 

 .مشابه لنمط اإلفطار الخفيف صباحاً( 10:00صباحاً و 7:30اإلفطار )

 تقدم المطاعم وجبة الغداء بين الساعة الواحدة ظهراً والثالثة بعد الظهر.

 .مساءً  10:30الساعة  ىمساًء حت 8:30العشاء من الساعة 

 8:30صباحاً إلى الساعة  10بالرغم من أن مواعيد العمل العادية في المتاجر تكون من الساعة 
مساًء، فستجدون مراكز تسوق ومتاجر في المناطق السياحية مفتوحة طوال أيام األسبوع، بما 

 .ديسمبر( 25مايو و 1يناير و 6و 1في ذلك أيام األحد وفي العطالت الرسمية )فيما عدا أيام 

 األسبوع: طوال أيامالمناطق التالية، تكون فيها المتاجر مفتوحة و

- Jardín del Turia من جسر :Nou d'Octubre  إلى جسرAstilleros. 

 .Ensancheو Ciutat Vella: مناطق Valènciaوسط مدينة  -

- Els Orriols.حول استاد مدينة فالينسيا : 

 نبذة عن فالينسيا 9
سنة وتغطيها مساحات خضراء وتضم  000 2 أكثر من المتوسطية التي يبلغ عمرهالن تمل من هذه المدينة 

وأبنية تاريخية وأحياء تنبض بالحياة ومدرجات لالستمتاع بالشمس، إضافةً إلى الشواطئ  متنوعةمتاحف 
الرملية الطويلة... والقائمة تطول، بيد أن اآلتي أدناه مجموعة مختارة من األشياء الضرورية التي قد تود 

 أن تقوم بها في فالينسيا.

 المركز التاريخي وتراثه الفني الثري

، جوهرة القومية القوطية؛ (Lonja de la seda)المقدسة في الكاتدرائية؛ وسوق الحرير  يمكنك رؤية الكأس
السوق المركزية، سوق من أكثر األسواق حيوية وإثارة في أوروبا؛ واآلثار الرومانية القديمة في متحف و

Almoina أو تأمل ناطحات السحاب في المدينة من برج ،Miguelete  أو أبراجSerrano. 

 ة الفنون والعلوممدين

 

 .Turiaنوصيكم بأن تقوموا بزيارتها بالدراجة الهوائية على امتداد الضفة القديمة لنهر 

والحديقة البيولوجية وصوالً إلى مدينة الفنون  Cabeceraالمدينة بأكملها من حديقة  Turiaوتقطع حدائق 
 والعلوم، وتغطي أكثر من ثمانية كيلومترات.

 بجوار الشاطئ Paellaاستمتع بتناول طبق 

شواطئ فالينسيا الممتدة على طول تسعة كيلومترات من الرمال الناعمة تنتظرك! فلديك الشواطئ الحضرية 
El Cabañal وLa Malvarrosa منطقة  فيPoblados Marítimos  بجانب منطقةEl Cabañal  ًالشهيرة. وباالتجاه قليال

 La Albufera، في حديقة El Salerو La Devesaو Pinedoوجنوباً شواطئ ، Pataconaشاطئ  يمتد ناحية الشمال
مراعية للمعايير البيئية )ترفع العلم األزرق( ويمكن الوصول إليها بوسائل النقل  الطبيعية. وجميع الشواطئ

 المنطقة. العامة وتوجد بها مطاعم جيدة للتمتع بالمأكوالت التقليدية في
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 المتاحف

ً من  30من  تضم المدينة أكثر إلى  (IVAM)الفنون الجميلة والفنون التشكيلية والحديثة  جميع أنواعمتحفا
 متاحف الحرير التراثية أو متاحف الجنود المصنوعة من الرصاص أو العلوم.

 تجديد النشاط

. churrosأو شيكوالتة ساخنة جيدة مع مخبوزات  horchataقد ترغب في تجربة مشروب فالينسيا األصلي 
، كما توجد أماكن أخرى Plaza de la Virgenو Plaza de la Reinaو Colónوتوجد أماكن جيدة لتقديم ذلك في سوق 

 فالينسيا. مثيرة وشيقة لزيارتها في

 ، تعال وقم بزيارة فالينسيا!تترددال 

 األفراد المسؤولون عن االتصال 10
 االتحاد الدولي لالتصاالت منسقة

 (Ms Cristina Bueti) يكريستينا بويتالسيدة 

 (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت

 6301 730 22 41+ الهاتف:
 5853 730 22 41+ الفاكس:

 u4ssc@itu.int البريد اإللكتروني:

 (Mr Javier Llavador) خافيير لالفادورالسيد 

 مكتب مدينة فالينسيا الذكية

 962084189 34+ الهاتف:
Contacta.vlci@valencia.es البريد اإللكتروني:

mailto:u4ssc@itu.int
mailto:Contacta.vlci@valencia.es
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