معلومات عامه عن المؤتمر

مكان المؤتمر وزمانه
المكان  :عمّان  -فندق القوات المسلحة  /منطقة طارق  /خارطة الموقع
الزمان  31-22 :تشرين األول عام 2013
جلسة اإلفتتاح  :بتاريخ  2013/10/22الساعة التاسعة صباحا
جلسات المؤتمر يوميا حتى الساعة 10.0002.00مساء
جولة ثقافية وسياحية في إحدى مناطق األردن.

رسوم اإلشتراك :
يدفع المشارك مبلغ  350دوالرأميركي كرسم تسجيل بدل مطبوعات وحقيبة وضيافة
خالل االستراحات وغذاء طيلة أيام عمل المؤتمر .أمّا تذاكر السفر وكلفة اإلقامة في الفندق فتكون
على عاتق المشاركين.

المحاضرات واالقتراحات:
 آخر مهلة الستالم المحاضرات في المواضيع المختلفة المدرجة على برنامج العمل األوليللمؤتمر هي الخامس عشر من تشرين األول .2013
 م ّدة المحاضرة  15دقيقة فقط وذلك لضيق الوقت. تنظم كل دولة تقريرا يكون على خمس صفحات على األكثر لشرح وضع المساحة و /اواألسماء الجغرافية محليا  ،وذلك لتضمينها في نشرة المؤتمر.

اإلقامة:
تكون اإلقامة في الفنادق وعلى نفقة المشاركين.

الطعام:
 ثالث وجبات غداء في المركز الجغرافي على نفقة المؤتمر في األوقات المذكورة. -على نفقة المشاركين في األوقات األخرى.

االنتقال:
سيتم تأمين االستقبال والمواصالت على نفقة المركز الجغرافي الملكي األردني للمشاركين الذين
ّ
المنظمة بعدد أفراد الوفد واسم الفندق ومواعيد الوصول وتاريخ ورقم رحلة
يقومون بتزويد اللجنة
الطيران من وإلى مطار الملكة علياء الدولي قبل يوم من الوصول إلى عمّان ،وعكس ذلك سيكون
على همّة المشاركين بواسطة سيارات األجرة من وإلى مطار الملكة علياء الدولي.
سيقوم المركز الجغرافي الملكي األردني بتزويد المشاركين والذين بحاجة إلى سمة دخول إلى
األردن بالكتب الرسمية الالزمة.

اللباس:
االفتتاح وجلسات المؤتمر :اللباس الرسمي.

العناية الطبية:
المعالجات الطبية على مسؤولية المشاركين في المؤتمر.
الطقس:
الطقس في األردن خالل تشرين األول يكون عادة معتدل .
العملة:
 العملة المستعملة في األردن هي الدينار األردني ) 1.4دوالر أميركي تقريبا). -الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق تتداول العملة األردنية.

 نقاط صرف العمالت متوافرة في المطار والبنوك والفنادق والصرّ افين في جميعالمناطق.

اللغة:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمؤتمر وخدمة الترجمة الفورية غير متوفرة .

األنشطة الترفيهية:
ستكون هناك رحلة سياحيّة للرّ اغبين بكلفة 05دوالر أميركي لل ّشخص الواحد إلى البتراء
أو منطقة البحر الميت وحسب األعداد الراغبة شاملة المواصالت والغذاء ورسم الدخول إلى
البتراء.

