
 

  

  

  
  

  

  

  

 الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة

  "التضامن في العمل من أجل تنمية الشباب“ 

باكو ،جمهورية أذربيجان ،2018أبريل  19 – 17من    
  

 

  

          
      
      

  

  

  

  

 دليل اإلرشاد
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 الفهرس

 رقم   المحتوى  الرقم

 الصفحة

  1 تاريخ ومكان المؤتمر  3

  2  التسجيل 3

  3   جدول ألعمال المؤتمر والبرامج 4

  4  الوثائق والموارد 4

  5  اإلقامة 4

  6  معلومات عن التأشيرة  4

  7  المواصالت من و إالى )المطار( 4

  8 المرافق وخدمات المؤتمر 5

  9   معلومات عامة 5

  

  

   

    

 

  

 



 ،أعزائي الضيوف والمشاركين

ترحب وزارة الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان بجميع المشاركين في الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب 

 . في باكو جمهورية أذربجان 2018أبريل  19-17الذي سيعقد في (ICYSM) والرياضة 

 أذربيجان واألمانة العامة يعقد مؤتمر اإلتحاد الرياضي للتضامن اإلسالميوزارة الشباب والرياضة لجمهورية 

 (ISSFحول قضايا الرياضة )  منتدى شباب المؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوارومنتدى (ICYF-DC حول قضايا الشباب )

 لتقديم تجمعات مثمرة في باكو ونتمنى لجميع خصصت( OICبالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمية )

 المشاركين في الحصول على زيارة ممتعة ومثمرة في جمهورية أذربيجان.

 

  

 تاريخ ومكان المؤتمر  .1

 ،في باكو ر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة في فندق بوليفارد باكو أوتوجراف كوليكشنسيعقد الدورة الرابعة للمؤتم

 17تاريخ الوصول والمغادرة من المؤتمر. في  2018أبريل  20 - 16. و 2018أبريل  19 – 17جمهورية أذربيجان من 

 للدورات الوزارية. 2018أبريل  19-18وسيتم تخصيص  ،سيعقد إجتماع كبار المسؤولين ،2018أبريل 

 تفاصيل المكان كما هو آتي:

 (Boulevard Hotel Baku Autograph Collection) كشن أسم الفندق: بوليفارد باكو أوتوجراف كولي

  باكو جمهورية أذربيجان  ،العنوان: شارع خجاني روستامووف

(Khagani Rustamov Street 4C،AZ1010 Baku، Azerbaijan) 

 00994123100010رقم الهاتف: 

  http://www.boulevardhotelbaku.com الموقع عبر اإلنترنت:

   info.boulevard@absheronhotelgroup.comالبريد اإللكتروني:

 

  التسجيل .2

للمؤتمر اإلسالمي اإلسالمي تلقت دعوة من المؤسسة المنظمة التعاون جميع الوفود الرسمية من دول األعضاء في منظمة 

 مذكرة شفوية مع تفويض مفصل نموذجبإرسال ويرجى من الدول المشاركة والضيوف اإلنتهاء من التسجيل في المؤتمر 

شخصية ونسخ من جواز السفر صالحة  صور مع )http://www.icysm.org(عند بخطاب الدعوة والمتوفر مرفقالتسجيل )

سيتم استالم جميع الطلبات والوثائق والمعلومات المطلوبة  .2018أبريل   1في  icysm.orgicysm4@ إلىألعضاء الوفد هنا 

 .الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة علىى أساس الشعار السماح للمشاركين فيبعد التسجيل. سيتم فقط 
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 جدول أعمال المؤتمر والبرامج .3

على مقربة من البرنامج التفصيلي للمؤتمر م نشرتمهيدي وسيتجدول األعمال وبرنامج برنامج المؤتمر يحتوي على جدول 

   www.icysm.org :على الموقع مع المزيد من التفاصيل وبرنامج للمؤتمرجدول األعمال سوف يعلن   .تواريخ المؤتمر

 

 الوثائق والموارد .4

مارس  15مثل القرارات والتقارير واإلستراتيجية ستكون متاحة على موقع المؤتمر بحلول  ،جميع الوثائق الرسمية للمؤتمر

   )www.icysm.org( :على الموقع ،بثالث لغات مختلفة 2018

 اإلقامة .5

 20-16فإن وزارة الشباب والرياضة تقوم بترتيب اإلقامة في الفندق المذكور أعاله من تاريخ  ،عند إستالم إستمارة تسجيل الوفد

 على نحو التالي:  2018أبريل 

 اإلسالمي التعاون غرفتان لكل وفد من دول األعضاء المشاركة في منظمة  .1

 الوفد  لرئيس  (1) غرفة واحدة -

 للشخص المصاحب / عضو الوفد   (1)غرفة واحدة -

 

 .دولة مراقبة أو مدعووفد مؤسسة منظمة التعاون اإلسالمي  لرئيس(1) واحدة  غرفة .2

و خالل الفنادق المقترحة ا اآلخرين بترتيب أماكن إقامتهم الخاصة مباشرة منالمندوبين والضيوف المرافقين سيقوم جميع 

زات ينصح المضيفون بإجراء الحجو ،كما أن جميع اإلجتماعات ستعقد في فندق بوليفارد باكو أوتوجراف كوليكشن ،المفضلة

فندق بوليفارد بين مكان انعقاد المؤتمر )لن تتوفر   خدمة النقل  المؤتمر للحصول على سعر خاص.اسم في نفس الفندق مع ذكر 

 .باكو" على شوارع الفورموال واحد"  خوض سباق( و فنادق أخرى بسبب باكو أوتوجراف كوليكشن

 معلومات عن التأشيرة .6

 :يرجى المالحظة ان التأشيرة اإللكترونية ألذربيجان يمكن الحصول عليها من الموقع األلكتروني

) https://evisa.com.az/en/( 

و السفارة االقنصلية اما بالنسبة لمواطني الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة اإللكترونية على خالف ذلك التقدم والطلب من  

 ،ها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي ألذربيجانالمشاركون من الدول التي ليس للجمهورية أذربيجان للحصول على تأشيرة الدخول. 

الرجاء من جميع اعضاء الوفد  .حيدرعليف الدولية في باكو مطار يمكن الحصول على تأشيرة الدخول في حال وصولهم إلى

مارس  26موعد ال يتجاوز في  icysm4@icysm.comالى  زات السفر صالحة وكذلك صور شخصيةإرسال صور من جوا

2018. 

 المواصالت من إلى )المطار( .7

حيدر علييف مطار سيتم الترحيب وتقديم الخدمات للمشاركين في الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة في

 ستمارةافي ) ،الرحلة المقدمة مقدما سيتم نقل جميع المشاركين من المطار إلى أماكن اإلقامة والعودة وفقا لمعلومات. باكو ،الدولي

 التسجيل(.

http://www.icysm.org/
http://www.icysm.org/
https://evisa.com.az/en/
mailto:icysm4@icysm.com


 المرافق وخدمات المؤتمر: .8

 المقاعد:

ن في لرئيس/ة الوفد على الطاولة ومقعديبحيث مقعد  األعضاءسيتم توزيع مقاعد المندوبون بالترتيب األبجدي العربي ألسماء 

 االجتماعات.الصف الثاني خلف الرئيس مباشرة من اجل وضع كل وفد في قاعة 

 

 والتوثيق:لغات العمل 

باإلضافة للغة و ،الفرنسية اللغات الرسمية للدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة هي اإلنجليزية والعربية و

البيانات المقدمة بأي من هذه اللغات ستكون وقت واحد تفسر اللغات الثالث  .للمؤتمرالرابعة وهي األذربيجانية الستضافتها 

ون متاحة ستكوعالوةً عل ذلك الوثائق  ،األخرى في الوثائق الرسمية للدورة الرابعة لمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب و الرياضة

 .2018مارس  15بحلول  )www.icysm.org(أعاله على الموقع اإللكتروني للمؤتمر  ةباللغات المذكور

 

 االجتماعات الثنائية:

عند  تنظيم بتوفير قاعات اجتماعات ثنائية لمدة المؤتمر بناًء على الطلب الموجه في المؤتمر للمنظمينسيتم 

(icysm4@icysm.org) وسيتم تخصيص قاعات االجتماعات على أساس الحضور . 

 

 التسجيل:مكتب 

 . 2018أبريل  16يتم جمع شارات جميع الوفود من مكتب التسجيل في فندق بوليفارد الذي يحتضن المؤتمر ابتداًء من 

 

 معلومات عامة: .9

وهى أكبر مدينة في منطقة القوقاز. المدينة القديمة )الداخلية(.  ،عاصمة جمهورية أذربيجان تقع على شاطئ بحر قزوين -باكو

 .2000قصر شيرفانشاه وبرج العذراء في قائمة اليونسكو العالمية موقع تراثي في عام وقد تم إدراج 

 

الً باكو مث ،ومع ذلك باكو تصبح واحدة من الوجهات السياحية العليا في  العالم كما هو مهم ايضا عن باكو مكان لألحداث الدولية 

سباق الجائزة  ،2015ودورة األلعاب األوروبية في  ،2012استضافت مسابقة األُغنية األوروبية الخامسة واألربعون في عام 

. في أذربيجان 1والجائزة الكبرى للفورموال  ، 2017في ودورة ألعاب التضامن اإلسالمي الرابعة  2016الكبرى األوروبي في 

 .ضمن أشياء أخرى EXPO 2025و UEFA Euro 2020(2016-2020 ) وستقدم عروض 

 

 الكهرباء: 

 .فولت وسدادات ذات شقين 220بيجان علماً بأن جهد الطاقة للكهرباء في أذر

 

 أرقام الهواتف المفيدة:

 112خدمات الطوارئ : 

  102الشرطة: 

 103اإلسعافات األولية: 

 101الدفاع المدني/اإلطفاية: 

 919 خدمة الهجرة الحكومية:

http://www.icysm.org/


 العملة وبطاقات االئتمان وأجهزة الصراف اآللي:

علماً بأن جميع المدفوعات سيتم بالعملة المحلية ويتم قبول بطاقات االئتمان ( AZNالعملة الرسمية لجمهورية أذربيجان هي ) 

قبل حالت تالصغيرة والمالرئيسية مثل الفيزا الماستركارد في الفنادق والمطاعم  والمحالت التجارية فإن بعض المقاهي 

 .الدولي وتتوفر نقاط صرف للعمالت الرئيسية في مطار حيدر علييف ،المدفوعات النقدية فقط


