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توقيع بروتوكول االستضافة المرفق، تلتزم الجهة المضيفة الموافق عليها من قبل مجلس إدارة  فور
 رابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط باتباع اإلرشادات واإلجراءات التالية.

واإلجراءات التالية وضعها مكتب سكرتارية رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق  اإلرشادات
وذلك لتوفري املعلومات األساسية اخلاصة باستضافة املؤمتر الدوري للرابطة واجتماع مجعيتها  ؛األوسط

  املتتقبل.يف وهي ملزمة ألي جهة مضيفة ؛لرابطةالعمومية. وقد ُصدِّق عليها من قبل جملس إدارة ا

رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط تلتزم  ملضيفة احملتملة االنتباه إىل أنعلى اجلهة ا
على هذا، فإن مكتب  باحلفاظ على املتتوى الرفيع ملؤمترها الدوري واجتماع مجعيتها العمومية. وبناءً 

 التفاصيل اخلاصة بإدارة املؤمتر.شارا  يف مجيع سكرتارية الرابطة وجملس إدارهتا حيتفظان حبقهما يف اال

وألن الرابطة تتوسع على الصعيدين اإلقليمي والدويل، فإنه من الضروري احلفاظ على أهداف املؤمتر 
وليس على اجلهة املضيفة فحتب. وعلى  ،أن ينعكس على الرابطة غري الناجححتتينها. فمن شأن املؤمتر و 

هذا، فإن حمتوى الربنامج واملعرض واخلدمات والطعام واألنشطة االجتماعية والتتويق والدعاية وغريها من 
 األمور ذات الصلة مجيعها ضروري لنجاح املؤمتر.

 نطاق العمل
  مجعيتها يقيا والشرق األوسط واجتماع تُعدُّ اجلهة املضيفة للمؤمتر الدوري لرابطة املراكز العلمية بشمال أفر

شريًكا للرابطة يف تنظيم مؤمتر ناجح. من الضروري أن ختطط اجلهة املضيفة متبًقا جيًدا هلذه  ةالعمومي
 وأن تكون مدركة اللتزاماهتا ومتئولياهتا يف مرحليت التخطيط والتنظيم للمؤمتر. ،املهمة الكبرية

 ليس عمًًل  لرابطة واجتماع مجعيتها العموميةأن املؤمتر الدوري لأن تكون اجلهة املضيفة مدركة بد  ال
نه سيتطلب استثمار بعض املال واجلهد والوقت. جيب أن هتدف اجلهة املضيفة إىل إهادفًا للربح، بل 

تغطية مصروفاهتا من رسوم تتجيل أو إجيار األكشا ، وكذلك الكفاالت أو املنح الًلزمة للتأمني عند 
 .احلاجة إليها

 ة لكي ناسبجيب أن تعي اجلهة املضيفة أيًضا أن رسوم التتجيل وإجيار األكشا  ال بد أن تكون م
رسوم التتجيل حضور مجيع اجللتات  يجتذب احلضور وحتتِّن نتبة املشاركة. جيب أن تغط

وحفل العشاء. املصروفات األخرى ميكن إضافتها أو ال  اء وحفل االستقبالدوالغ الشايت واساراحا
وذلك لتحتني  ؛باقة لًلشارا  وم اجلهة املضيفة بتقدمي أكثر منوفًقا ملقدرة اجلهة املضيفة. ينصح بأن تق

املقدمة لتتجيل اجملموعات والتتجيل ليوم واحد  الباقات نتبة املشاركة، ويشمل ذلك على سبيل املثال
 وغريها.
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 اختيار الموضوع الرئيسي والجهة المضيفة
تاريخ املؤمتر الدوري وموضوعه األساسي وموضوعاته الفرعية احملتملة يف اجتماع تتم مناقشة وحتديد  (1

 جملس اإلدارة أثناء املؤمتر التابق، أي قبل عامني من انعقاد املؤمتر.
  يف حالة عدم وصول جملس اإلدارة إىل قرار أثناء اجتماعه، تتتكمل املناقشات واالقاراحات

وذلك يف خًلل  ؛اإللكارونية اليت يقوم هبا مكتب التكرتارية والتصويت عليها من خًلل املراسًلت
 ثًلثة أشهر بعد انعقاد املؤمتر التابق.

على اجلهات اليت ترغب يف استضافة املؤمتر أن تعلن عن رغبتها يف استضافة املؤمتر الدوري واجتماع  (2
 .عامنير التابق؛ أي قبل اجلمعية العمومية يف اجتماع جملس إدارة الرابطة الذي ينعقد أثناء املؤمت

الستضافة املؤمتر الدوري لتقدمي مقارحاهتا  احملتملة ستة أشهر من املؤمتر التابق مُتنح اجلهات املضيفة (3
 جيب أن يتضمن مقارح االستضافةو واجتماع مجعيتها العمومية إىل مكتب سكرتارية الرابطة؛  للرابطة

 املعلومات األساسية التالية )على األقل(:
 .العدد التقديري للمشاركني احملليني احملتملني 
 وذلك لضمان إدراكها للتفاصيل  ؛امليزانية املبدئية املتوقعة لإليرادات يف مقابل املصروفات

 واملتئوليات كاملة.
 .املكان )األماكن( املقارح إلقامة املؤمتر ومميزاته 
 ؟عل هذاوما خطتها لف ؟ملاذا تعتقد أهنا تتتطيع استضافة مؤمتر ناجح 

وذلك لتقدمي أي تعديًلت أو طلب  ؛مناقشة مقارحات االستضافة مع املتقدمنيحق ملكتب التكرتارية  (4
 أي توضيحات.

 ويرسلها بعد إضافة رأيه إىل جملس اإلدارة خًلل  ،يراجع مكتب التكرتارية مقارحات االستضافة
 أسبوعني.

  وصول جملس اإلدارة إىل قرار، وقد يتطلب  فوريرجع مكتب التكرتارية إىل اجلهات املضيفة احملتملة
أشهر من  9إىل  6فارة تاراوح من األمر إجراء مناقشة يف اجتماع جملس اإلدارة الذي ينعقد بعد 

 املؤمتر التابق.
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 إشراك جهات خارجية
 علىللمتاعدة  أو تعيني متتشار خارجي ضيفة استخدام شركة تنظيم فعالياتيف حال قررت اجلهة امل 

أعمال استضافة املؤمتر الدوري للرابطة واجتماع مجعيتها العمومية وتنظيمهما، فعلى الشركة حمل املوضوع 
 االلتزام الكامل هبذه اإلرشادات واإلجراءات؛ وعلى اجلهة املضيفة ضمان هذا.

  اجلهة تقوم اجلهة املضيفة جبميع االتصاالت مع الشركة اخلارجية، ويتعامل مكتب التكرتارية مع
 املضيفة فقط.

  يُوصى أن تكلِّف اجلهة املضيفة شخًصا واحًدا ليكون متئواًل عن تنتيق املؤمتر مع مكتب
 التكرتارية.

 االلتزامات والتعهدات الخاصة باالستضافة
  على اجلهات املضيفة احملتملة التأكيد يف مقارحاهتا على أهنا متفهمة وملتزمة بالقيام مبتئوليات

 لتزامات املالية املذكورة.االستضافة واال

 بل جملس اإلدارة بضمان بد أن تكون اجلهة املضيفة مدركة أن مكتب سكرتارية الرابطة مكلَّف من ق   ال
واجتماع للجمعية العمومية الئقني؛ وهلذا فعليه االشارا  بفعالية يف إدارة املؤمتر واملوافقة على  إقامة مؤمتر

 اإلجراءات التالية:

 والمعدات والترجمةالمكان 
واجللتات العامة واجللتات املوازية املقامة خًلل برنامج  توفر اجلهة املضيفة مكانًا جمهًزا جلميع اجللتات (1

 املؤمتر على مدار ثًلثة أيام، والذي يضعه مكتب التكرتارية واجلهة املضيفة مًعا.
 زمة.جيب أن تكون مجيع األماكن جمهزة باملعدات التمعية والبصرية الًل 
 مع  ؛من اإلجنليزية إىل العربية والعكس جيب أن تكون مجيع األماكن جمهزة مبعدات الارمجة الفورية

 أمر اختياري وفًقا لقرار اجلهة املضيفة. يهاوإلأي لغة أخرى مًلحظة أن الارمجة من 

 ذلك بناًء على  ويكونرافق الارفيهية املقارحة، على املكان وامل تتلزم موافقة جملس إدارة الرابطةقد ي
 توصية مكتب التكرتارية يف ضوء الزيارة التحضريية لضمان معايري االستضافة يف مجيع املؤمترات.
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 المعرض: المكان واإلجراءات واإلرشادات
توفر اجلهة املضيفة مجيع التجهيزات الًلزمة الستضافة معرض يتع مختة عشر كشًكا على األقل؛  (2

 التالية املتعلقة باملعرض يف مقارح االستضافة:وجيب شرح التفاصيل 
 خريطة مبدئية. ، ويفضل أن يتم إرفاقالعدد التقديري ألكشا  العارضني 

إىل جملس اإلدارة من خًلل مكتب  للعدد الفعلي لألكشا  جيب تقدمي خريطة املعرض -
 .من موعد انعقاد املؤمتر وذلك قبل عام واحد على األقل ؛التكرتارية

 مبا يف ذلك املنافع واملعدات واألثاث واخليارات املتعلقة بالدعاية اليت ستغطيها  ألكشا تفاصيل ا
 ويفضل أيًضا أن تضم اإلرشادات اخلاصة باملعرض. ؛رسوم إجيار األكشا 

وذلك  ؛جيب تقدمي اإلرشادات اخلاصة باملعرض إىل جملس اإلدارة من خًلل مكتب التكرتارية -
 قبل عام على األقل من موعد انعقاد املؤمتر.

 .رسوم إجيار األكشا  بالدوالر األمريكي 
قبل  بل جملس اإلدارةبد من إهناء األعمال اخلاصة برسوم إجيار األكشا  واملوافقة عليها من ق   ال -

 عام على األقل من موعد انعقاد املؤمتر.
صة % على األقل( اخلا25التخفيضات )نتب  على اجلهة املضيفة أن تضع يف اعتبارها -

 يف رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط. باألعضاء العاملني واملشاركني

الذي يتضمن مجيع املعلومات الًلزمة عن  ،تُنصح اجلهة املضيفة أيًضا بإعداد كتيب إرشادات املعرض (3
 وافقة عليه.على أن يقوم مكتب التكرتارية مبراجعته وامل ؛املعرض

  يقوم مكتب التكرتارية بنشر اإلرشادات اخلاصة باملعرض أو الكتيب إن كان جاهزًا على املوقع
لى شهرًا ع 12إىل  9 فارة تاراوح من قبل اإللكاروين للمؤمتر يف القتم اخلاص باملعرض، وذلك

 .األقل من موعد انعقاد املؤمتر
وذلك لتمكني العارضني  ؛تقدمها اجلهة املضيفةيضم القتم اخلاص باملعرض خريطة املعرض اليت  -

 من اختيار األكشا  وحجزها.

جيب أن تنتبه اجلهة املضيفة إىل أن حجز األكشا  سيتم من خًلل املوقع اإللكاروين للمؤمتر الدوري  (4
ه التابع للموقع اإللكاروين للرابطة املتئول عن ،لرابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط

مكتب التكرتارية. وهكذا، يقوم مكتب التكرتارية مبتابعة أعمال حجز األكشا  يف البداية، مث 
 رسلها إىل اجلهة املضيفة إلمتامها واستًلم رسوم اإلجيار.ي
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  على اجلهة املضيفة أن تكلف شخًصا متئواًل للتواصل معه من أجل هذا الغرض فقط، وذلك قبل
وهو املوعد الذي يبدأ فيه مكتب التكرتارية التواصل مع  ؛املؤمترعام على األقل من موعد انعقاد 

 العارضني احملتملني.
  ،تقوم اجلهة املضيفة بإعًلم مكتب التكرتارية برسوم إجيار األكشا  اليت مت استًلمها أو تأكيدها

 وذلك بصفة منتظمة )كل أسبوعني على األقل(. ؛باإلضافة إىل اإللغاءات أو املشكًلت األخرى
  يقوم كل من اجلهة املضيفة ومكتب التكرتارية باستقطاب العارضني، والتأكيد على تنتيق

 لتًليف أي لبس أو تكرار للجهود. جهودمها متبًقا
  جيب إرسال نتخة من مجيع املراسًلت اليت تتم بني اجلهة املضيفة والعارضني إىل مكتب

 إمتام احلجز اإللكاروين. فورالتكرتارية، وذلك 

ويتم  ،هذا .اجلهة املضيفة بتوفري كشك جماين لرابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسطتلتزم  (5
 االستجابة لطلبات مكتب التكرتارية اإلضافية وفًقا لقدرة اجلهة املضيفة.

 المتحدثون الرئيسيون
ني الرئيتيني املقارحني إىل فقة على مقارح االستضافة، تقوم اجلهة املضيفة بإرسال قائمة باملتحدثااملو  فور (6

 وحتديد ،ة الرابطة للموافقة عليهامث يرسلها إىل جملس إدار  ،مكتب التكرتارية الذي قد يزيد عليها
 األولويات الختيار متحدثني اثنني.

تقوم اجلهة املضيفة بتجهيز متودة خلطاب الدعوة  –وبعد استشارة مكتب التكرتارية  –وعلى ذلك  (7
 على األقل من موعد انعقاد املؤمتر. عامالرمسي الذي سيوجه إىل املتحدثني الرئيتيني، وذلك قبل 

  تُرسل نتخة رقمية ممتوحة ضوئيًّا إىل مكتب التكرتارية، وتقرر اجلهة املضيفة ومكتب التكرتارية
ا احلالتني، ال بد من تمًعا من سيكون منهما متئواًل عن التواصل مع املتحدثني الرئيتيني. ويف كل

 إرسال نتخ من املراسًلت إىل الطرف الثاين.

تغطي اجلهة املضيفة تكاليف التفر اخلاصة مبتحدثني رئيتيني اثنني على األقل؛ وتشمل التكاليف  (8
 التايل:
  ًدرجة رجال األعمال.ب ا،وإيابً  اتذاكر الطريان ذهاب 
 .خدمات انتظار املتافرين ومتاعدهتم وقت الوصول 
 .االنتقاالت بتيارات ليموزين من املطار إىل الفندق والعكس 
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 يف فندق مختة جنوم )تبدأ من الليلة التابقة الفتتاح  ،إقامة فندقية شاملة وجبيت اإلفطار والعشاء
 (.هئوتنتهي يف اليوم التايل النتها ،املؤمتر

 على طلب  بناءً  ،االنتقاالت بتيارات ليموزين من الفندق إىل مكان انعقاد املؤمتر والعكس
 املتحدث.

 مديرو الجلسات والمتحدثون
  جترى مجيع االتصاالت مع مديري اجللتات واملتحدثني من خًلل مكتب التكرتارية فقط؛ وأي

أن يتم االتفاق عليها متبًقا مع بد  واملتحدثني الاتصاالت أخرى بني اجلهة املضيفة ومديري اجللتات 
 مكتب التكرتارية.

التفر ملتحدث دويل واحد أو اثنني إن طلب  تكاليفجيب أن تكون اجلهة املضيفة متتعدة لتغطية  (9
الذي لن يتحقق إال عن طريق  ،منها ذلك؛ والغرض من هذا هو ضمان التمثيل الدويل يف مؤمتر الرابطة

 للمتحدثني البارزين من البلدان اليت تعاين ماديًّا.عمل استثناءات 
 ؛يرسل مكتب التكرتارية الطلبات اليت يتلقاها إىل كلٍّ من اجلهة املضيفة وجملس إدارة الرابطة 

 وذلك ملداولتها واختاذ القرار باملوافقة أو الرفض على تغطية تكاليف التفر بشكل كامل أو جزئي.
  لتها واختاذ القرارات بشأهنا قبل ثًلثة أشهر على األقل من موعد مجيع الطلبات ومداو  تتلمجيب

 انعقاد املؤمتر.

 مصروفات السفر األخرى
تكاليف اإلقامة جلميع أعضاء جملس إدارة الرابطة ومكتب التكرتارية؛ وتشمل  تغطي اجلهة املضيفة (10

 التايل: التكاليف
 .خدمات انتظار املتافرين ومتاعدهتم وقت الوصول 
 .االنتقال بالتيارة من املطار إىل الفندق والعكس 
 وتنتهي  ،أربعة جنوم )تبدأ من الليلة التابقة الفتتاح املؤمتر يف فندق إقامة فندقية شاملة وجبة اإلفطار

 (.ئهيف اليوم التايل النتها
 وفًقا لربنامج املؤمتر. يهوإل االنتقال باحلافلة من الفندق 

 ذلك بناًء على توصية  لفندق )الفنادق( املقارح، ويكونا على إدارة الرابطة قد يتتلزم موافقة جملس
 مكتب التكرتارية يف ضوء الزيارة التحضريية لضمان معايري االستضافة يف مجيع املؤمترات.



 المؤتمر الدوري واجتماع الجمعية العمومية

 اإلرشادات واإلجراءات الخاصة باالستضافة

 7 .2017املؤمتر الدوري واجتماع اجلمعية العمومية بدًءا من يناير  اإلرشادات واإلجراءات اخلاصة باستضافة*

تكاليف التفر ملوظفني اثنني من مكتب سكرتارية الرابطة لزيارة مكان  على اجلهة املضيفة أن تغطي (11
وذلك ملراجعة مجيع الارتيبات املتعلقة باملوقع.  ؛ر خًلل ثًلثة أشهر قبل موعد انعقادهانعقاد املؤمت

 وتشمل التكاليف التايل:
  درجة اقتصادية.ب ا،وإيابً  اطريان ذهابً التذاكر 
 .خدمات انتظار املتافرين ومتاعدهتم وقت الوصول 
  االنتقال بالتيارة من الفندق إىل مكان االنتقال بالتيارة من املطار إىل الفندق والعكس، وكذلك

 انعقاد املؤمتر والعكس وفًقا لربنامج الزيارة.
 على األقل  يف فندق أربعة جنوم على األقل )لثًلث ليال   قية شاملة وجبيت اإلفطار والعشاءإقامة فند

دل سفر مناسب ب باإلضافة إىل ،اإلفطار ةقد تزيد وفًقا لربنامج الزيارة، أو إقامة فندقية شاملة وجب
بوصفها اجلهة املضيفة ملكتب  ،)حيدد وفًقا ملعدالت بدل التفر املطبقة يف مكتبة اإلسكندرية

 التكرتارية( لتغطية تكاليف الوجبات.

 المشروبات واألغذية
 التالية وتتوالها: األمورتغطي اجلهة املضيفة  (12

 خدمات أساسية
  من املؤمتر املنعقد  نيعلى األقل جلميع احلاضرين يف منطقة املعرض يف اليومني األول شاياساراحتا

 على مدار ثًلثة أيام.
  اليوم الثالث من املؤمتر  واحدة على األقل جلميع احلاضرين يف منطقة املعرض يف شاياساراحة

 املنعقد على مدار ثًلثة أيام.
 من املؤمتر املنعقد على مدار ثًلثة أيام. نيولاء جلميع احلاضرين يف اليومني األدوجبة الغ 
 .وجبة غداء يف اليوم الثالث من املؤمتر املنعقد على مدار ثًلثة أيام 

 خدمات اختيارية
 وذلك قبل  ؛حفل الستقبال مديري اجللتات واملتحدثني يف مكان انعقاد املؤمتر أو مكان آخر

 ؛افتتاح املؤمتر
 يف أول يوم من أيام املؤمتر.إفطار فاخر جلميع احلاضرين  أو 
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 برنامج الفعاليات االجتماعية
ويفضل أن تكون مبثابة حفل استقبال، وذلك ضمن  ،تنظم اجلهة املضيفة جولة إرشادية ملقرها (13

ن مكان انعقاد املؤمتر و على أن تغطي االنتقاالت الًلزمة جلميع احلاضرين يف حالة ك ؛برنامج املؤمتر
 املضيفة أو بعيًدا عنه.خمتلًفا عن مقر اجلهة 

على أن تغطي التكاليف  ؛يف مكان خمتلف عن مكان انعقاد املؤمتر تنظم اجلهة املضيفة حفل عشاء (14
أوجه الارفيه والطعام، باإلضافة إىل تكاليف االنتقاالت الًلزمة جلميع احلاضرين من مكان انعقاد املؤمتر 

 وإليه.

ن اجلولة قد إ؛ أي ل تكلفتها اختياريمًلحظة أن حتمُّ  مع ،تنظم اجلهة املضيفة جولة داخل املدينة (15
ولكن على اجلهة املضيفة أن حتدد هذا يف مقارح االستضافة للحصول على  ،تتم مقابل رسوم إضافية

 موافقة جملس إدارة الرابطة على الرسوم املقارحة.

 مصروفات أساسية أخرى
 بعد.املذكورة فيما حقيبة املؤمتر، وذلك وفًقا لإلرشادات  (16

تكون على أن يكون متاًحا باللغة اإلجنليزية على األقل، ويفضل أن  نتخة مطبوعة من كتيب املؤمتر (17
 .النتخة العربية متاحة أيًضا

يف ذلك القاعات اليت تنعقد فيها اجللتات مبا  مجيع اإليضاحات اخلاصة مبكان انعقاد املؤمتر، (18
 وليس احلصر. ،ومكان املعرض على سبيل املثال

 العناصر التنظيمية األساسية
 :برنامج المؤتمر )الموضوعات الفرعية والجلسات والمواعيد( (1

 وفًقا للوائح  باإلضافة إىل القيام مبهام اختيار املوضوع األساسي واملوضوعات الفرعية للمؤمتر الدوري
 املنصوص عليها سابًقا، فإن مكتب سكرتارية الرابطة متئول أيًضا عن وضع متودة لشروح

وذلك بالتعاون مع اجلهة  ؛املوضوع األساسي واملوضوعات الفرعية اليت خيتارها جملس اإلدارة
 املضيفة؛ حيث سيكون الطرفان متئولني عن وضع برنامج املؤمتر.

 :بالتعاون مع اجلهة املضيفة، يُعد مكتب سكرتارية الرابطة متئواًل عن وضع برنامج املؤمتر الدوري 
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اليت تضم من ثًلثة  التكرتارية واجلهة املضيفة على تشكيل جلنة الربنامجال بد أن يتفق مكتب  -
يوصى أن ترشح اجلهة و على أن يكون موظفا مكتب التكرتارية منهم.  ؛أعضاء إىل مختة

 ومن املمكن أن ميثل العضو اخلامس جهة ثالثة مثل جملس إدارة الرابطة. ،املضيفة عضوين
واحد  عامخلاصة مبقارحات اجللتات وتقرر بشأهنا، وذلك قبل تراجع جلنة الربنامج اإلرشادات ا -

 على األقل من موعد انعقاد املؤمتر.
ودعوة مديري « اإلعًلن عن استقبال املقارحات اخلاصة باجللتات»يتوىل مكتب التكرتارية  -

هرًا ش 12إىل  9 فارة تاراوح من واإلقليميني والدوليني، وذلك خًلل اجللتات واملتحدثني احملليني
 فارة تاراوح من املتابعة معهم حىت متام وضع الربنامج خًلل أيًضا يتوىلو قبل موعد انعقاد املؤمتر. 

 أشهر قبل موعد انعقاد املؤمتر. 9إىل  6
مكتب التكرتارية متئول أيًضا عن جتميع التري الذاتية وامللخصات الًلزمة للموقع اإللكاروين  -

أشهر قبل موعد انعقاد املؤمتر.  6إىل  3 فارة تاراوح من لوالكتيب اخلاص باملؤمتر، وذلك خًل
وذلك حىت قبل شهر واحد من موعد  ،وكذلك املتابعة حول أي تفاصيل أخرى خاصة باجللتات

 انعقاد املؤمتر.

 :كتيب المؤتمر (2
  أيهما  –وذلك قبل عام واحد على األقل  –يقرر كلٌّ من اجلهة املضيفة ومكتب التكرتارية مًعا

 عن تطوير حمتوى نيمتئواًل عن تصميم كتيب املؤمتر؛ ويف كلتا احلالتني يُعد الطرفان متئول سيكون
وذلك وفًقا لتوصيات اجلهة املضيفة بشأن املواصفات الفنية  ؛واختاذ القرار بشأن التصميم الكتيب

 لطباعته.
  اإلجنليزية على األقلباللغة  –تُعد اجلهة املضيفة متئولة عن طباعة كمية كافية من كتيب املؤمتر، 

ليتم وضعه يف حقيبة  ؛وذلك على نفقتها اخلاصة –ويفضل أن يكون هنا  نتخة عربية أيًضا 
 املؤمتر.

 :)حيتوي كتيب املؤمتر على التايل )على األقل 
 كلمات ترحيب: -

 *رئيس رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط
 *اجلهة املضيفة

 معلومات هامة -
 (خريطة املكان)املؤمتر  مكان -
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 نظرة على الربنامج -
 الربنامج )مبا يف ذلك ملخصات اجللتات( -
 نياملتحدث -
 نيالعارض -
 أماكن املؤمتر والفعاليات االجتماعية -

 :حقيبة المؤتمر (3

على  ؛املشاركني يف املعرض جلميع توفر اجلهة املضيفة حقيبة ترحيبية جلميع املتجلني يف املؤمتر وكذلك
 أن تشمل التايل )على األقل(:

  حقيبة املؤمتر، ويتعني على اجلهة املضيفة إرسال تصميمها أو صورة لعينة منها إىل مكتب
 التكرتارية للموافقة.

 ،ال بد من وضع شعار رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط واضًحا على احلقيبة -
مع مراعاة أن يكون شعار الرابطة األبرز بني مجيع الشعارات  ؛باإلضافة إىل شعار اجلهة املضيفة

 األخرى املوجودة على احلقيبة.
 .كتيب املؤمتر، وأي مواد أخرى خاصة باملؤمتر 
  بطاقة االسم اخلاصة باملشار ، اليت تعمل مبثابة بطاقة مرور إىل مجيع جلتات املؤمتر واملعرض

وحفل العشاء وغريها من الزيارات والرحًلت واألنشطة اء وحفل االستقبال دوالغ الشايواساراحات 
 اليت تنظمها اجلهة املضيفة.

 :املعلومات اللوجتتية 
 مواقع الفعاليات االجتماعية واالجتاهات ومواعيد احلافًلت. -
 مواقع الزيارات اجملانية واالجتاهات وساعات العمل هبا. -
 .Wi-Fiــالتعليمات اخلاصة باستخدام شبكة ال -
  وقلم حرب جاف.مفكرة 
 .اإلرشادات اخلاصة باملدينة إن كانت متاحة 
 .من املتوقع أن تقوم اجلهة املضيفة بتوفري بعض املواد الدعائية والتياحية 
  جيب التماح للجهات املشاركة يف املعرض بوضع مواد دعائية يف حقيبة املؤمتر؛ وعلى اجلهة املضيفة

 ملعرض.أن حتدد التفاصيل يف اإلرشادات اخلاصة با



 المؤتمر الدوري واجتماع الجمعية العمومية

 اإلرشادات واإلجراءات الخاصة باالستضافة

 11 .2017املؤمتر الدوري واجتماع اجلمعية العمومية بدًءا من يناير  اإلرشادات واإلجراءات اخلاصة باستضافة*

 :التسويق للمؤتمر (4
  يُعدُّ مكتب التكرتارية متئواًل عن عمل تصميم مبدئي للمواد الدعائية وما يُبىن عليها بالتنتيق مع

 على أن يكون التصميم مناسًبا ملوضوع املؤمتر الذي وافق عليه جملس إدارة الرابطة. ؛اجلهة املضيفة
فارة  رقمية من ملصق املؤمتر ومطويته، وذلك قبليُعدُّ مكتب التكرتارية متئواًل عن إعداد نتخة  -

 شهرًا على األقل من موعد انعقاد املؤمتر. 15إىل  12 منتاراوح 
  أي استخدامات أخرى أو أعمال طباعة للمواد الدعائية من مطويات وملصقات والفتات وغريها

مع الوضع يف االعتبار أن مكتب التكرتارية سيقوم مبراجعة مجيع  ؛هي متئولية اجلهة املضيفة
 التصميمات واملوافقة عليها قبل استخدامها.

 :الموقع اإللكتروني للمؤتمر (5
 ثًلثة أشهر من  مكتب التكرتارية متئول عن عمل املوقع اإللكاروين للمؤمتر، وذلك يف غضون

تي واملوضوعات الفرعية. وهو متئول أيًضا عن اختيار اجلهة املضيفة والتواريخ واملوضوع الرئي
 صيانته وحتديثه.

 على مقارح اجلهة املضيفة ومتطلباهتا. القتم اخلاص بالتتجيل قد يأخذ وقًتا أطول، بناءً  -
  ،يتبع املوقع اإللكاروين للمؤمتر املوقع اإللكاروين لرابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط

طًلع احلايل. ومنوذج املوقع اإللكاروين ملؤمتر الرابطة مرفق مع هذه اإلرشادات ال وله نفس تصميمه
 اجلهات املضيفة احملتملة عليها.

على اجلهة املضيفة أن تنقل تتاؤالهتا وتعليقاهتا وطلباهتا إىل مكتب التكرتارية يف غضون شهر  -
 من املوافقة على مقارح االستضافة.

  وحذفها مبعرفة مكتب التكرتارية؛ وعلى اجلهة املضيفة أن ترسل تتم عملية إدخال البيانات
وكذلك توفري أي معلومات مطلوبة يف اإلطار الزمين  ،تعليقاهتا إىل مكتب التكرتارية يف أسرع وقت

 الذي حيدده مكتب التكرتارية.
  ن تكون جيب أ« معلومات التفر»جيب أن تنتبه اجلهة املضيفة إىل أن البيانات التالية حتت قتم

 ومنشورة على املوقع اإللكاروين قبل ستة أشهر على األقل من موعد انعقاد املؤمتر. معدة مبعرفتها
 نصائح التفر )معلومات هامة عن البلد والعملة والطقس واالنتقاالت والزي وغريها(. -
 )الفنادق القريبة اليت توفر عروًضا خاصة للمشاركني املتجلني يف املؤمتر(. ؟أين تقيم -
خاصة للمشاركني  التفر، ويفضل أن تكون هنا  عروضاجلوالت )العروض املقدمة من وكاالت  -

 املتجلني يف املؤمتر(.
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 :رسوم التسجيل بالمؤتمر (6
  على اجلهة املضيفة أن تقارح القيم التقديرية لفئات رسوم التتجيل، وكذلك املنافع اليت حيصل عليها

للحصول  شهرًا على األقل قبل موعد انعقاد املؤمتر ، وذلك قبل مختة عشريف كل فئةن و املشارك
 مع مًلحظة أن: ؛على موافقة جملس إدارة الرابطة

 – ، والفائز جبائزة جمبل املطوعموظفي مكتب التكرتاريةمجيع و  ،رابطةالمجيع أعضاء جملس إدارة  -
 معفيون من رسوم التتجيل.

 تجيل خمفضة للمؤمتر.ن هلم برسوم تو ن التابعو رابطة واملوظفاليتمتع أعضاء  -
 لكلِّ رابطة شقيقة تتجيل جماين ملشار  واحد. -
 :يف نفس اإلطار الزمين، على اجلهة املضيفة أن تقوم أيًضا مبا يلي 

 ، وكذلك أي بنود أخرى قد تتطلب رسوًما إضافية.لعرض اخلاص باملشاركني املصاحبنيحتديد ا -
 املتحدثني ومديري اجللتات من عدمه.اختاذ القرار بشأن حتصيل رسوم التتجيل من  -

 :إجراءات التسجيل والدفع (7
  اجلهة املضيفة إىل أن التتجيل اإللكاروين متاح فقط من خًلل املوقع اإللكاروين  تنتبهجيب أن

 املؤمتر. أثناءوذلك خبًلف التتجيل يف املوقع  ؛واملتئول عنه مكتب التكرتارية ،للمؤمتر
  على اجلهة املضيفة حتديد طرق حمددة للدفع، وحيتاج مكتب التكرتارية إىل معرفتها لإلعًلن عن

 أن يكون مفتوًحا قبل عام من موعد انعقاد املؤمتر. جيبالتتجيل اإللكاروين عرب املوقع الذي 
من املمكن أن تتتقبل اجلهة املضيفة الرسوم من خًلل التحويل البنكي أو الدفع من خًلل  -

لبطاقة االئتمانية؛ ويف حالة قيامها بتفعيل الدفع من خًلل املوقع اإللكاروين، فعليها أن تؤمن ا
 وذلك قبل شهرين على األقل من فتح الدفع اإللكاروين. ،يات املاليةلهذه العم

  يكون مكتب التكرتارية متئواًل عن إعداد تقرير بصفة منتظمة بالعدد الكلي للمشاركني الذين
 تجيل اإللكاروين منذ تفعيله.أمتوا الت

–على قائمة املشاركني األخرية اليت يرسلها مكتب التكرتارية بعد غلق التتجيل اإللكاروين  بناءً  -
تقوم اجلهة املضيفة  –والذي جيب أن يتم قبل ثًلثة أيام على األقل من موعد انعقاد املؤمتر  

جلني )الذين دفعوا الرسوم وحضروا املؤمتر، بتقدمي إفادة إىل مكتب التكرتارية حول املشاركني املت
وذلك استناًدا إىل البيانات  ؛والذين دفعوا الرسوم ومل حيضروا املؤمتر، والذين مل يدفعوا الرسوم(

 اخلاصة مبكتب التتجيل والتتجيل يف املوقع.
 ئهو بعد انتهااملؤمتر أ أثناء« قائمة املشاركني»مكتب التكرتارية متئول عن إمتام األعمال اخلاصة بـ. 
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 :التسويق والترويج للمؤتمر (8

التالية  األمورمع أخذ  ؛على االساراتيجيات الاروجيية نتتناقش اجلهة املضيفة ومكتب التكرتارية ويتفقا
 يف االعتبار:

  اجلهة املضيفة متئولة عن الارويج احمللي للمؤمتر يف بلدها؛ وينصح بأن جتذب أكرب عدد ممكن من
ويف  ،احملليني من العاملني يف اجلامعات واملعلمني والعاملني يف جمال التعليم غري الرمسياملشاركني 

 املؤستات املعنية بتوصيل العلوم.
  وأنمن املنتظر أن تقوم اجلهة املضيفة بتغطية مصروفات الدعاية الدولية للمؤمتر إن لزم األمر؛ 

 .تشار  يف الارويج له على املتتويني اإلقليمي والدويل
  مكتب التكرتارية متئول عن الارويج للمؤمتر على املتتويني اإلقليمي والدويل لقاعدة بيانات

ويتم الارويج اإللكاروين من خًلل الربيد اإللكاروين، واملوقع اإللكاروين ملؤمتر  .االتصاالت اخلاصة به
رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط، واملوقع اإللكاروين للرابطة نفتها، ونشرة املنارة 

شجيع اإللكارونية. يأخذ مكتب التكرتارية مجيع التدابري املمكنة لضمان الارويج الفعال وت
 احلضور.

 :االستبيانات والتقييم (9
  حول جودة  –للمشاركني  خرأحدمها للعارضني واآل –اجلهة املضيفة متئولة عن عمل استبيانني

مع مًلحظة أن مكتب التكرتارية هو من يوفر النماذج املتتخدمة يف  ؛املؤمتر ومدى استفادهتم منه
 االستبيانني.

 وذكر النتائج يف تقريرها التفصيلي النهائي )انظر إىل أسفل(.جتميع البيانات  أيًضا عنمتئولة  وهي 

 :اإلدارة العامة للمؤتمر (10
  ًملتابعة احلضور الفعلي يف مقابل احلضور من  للتتجيل يف املوقع اجيب أن توفر اجلهة املضيفة مكتب

 غري املتجلني.
ترسلها إىل مكتب وأن  ،على اجلهة املضيفة أن تعد قائمة بيانات اتصال للحضور الفعلي -

 التكرتارية بعد انتهاء املؤمتر.
   من املوظفني يف تنظيم املؤمتر من مرشدين وفريق  على اجلهة املضيفة ضمان عمل عدد كاف

 للتتجيل وفريق إعداد، وغريهم.
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 وبنقل املشاركني واملتحدثني بطريقة  ،على اجلهة املضيفة أن تتوىل األعمال املتعلقة باحلافًلت
 احارافية.

  ينصح بأن تقوم اجلهة املضيفة بتنظيم املؤمتر بنكهة حملية، وأن تضفي عليه ثقافة بلدها يف الفعاليات
 االجتماعية املصاحبة له.

  مع أخذ املشاركني  ؛متباينة من الطعام وقوائم طعام خمتلفة اينصح بأن تقدم اجلهة املضيفة أنواعً و
 منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط. ية والثقافية يفوكذلك االعتبارات الدين ،النباتيني يف االعتبار

  ومن املهم أن تضمن اجلهة املضيفة أن تكون العروض الثقافية املقدمة يف املؤمتر أو الفعاليات
 االجتماعية املصاحبة له الئقة ثقافيًّا جلميع املشاركني، وأن حتارم اجلنتني.

 تقديم تقرير بعد المؤتمر
إىل مكتب سكرتارية الرابطة وجملس إدارهتا خًلل شهر من موعد  تقدم تقريرًا مفصًًل  على اجلهة املضيفة أن

 على أن يتضمن التفاصيل التالية: ؛انتهاء املؤمتر

 :المكان والقاعات (1
 .وصف خمتصر عن املكان ومرافقه 
 .عدد القاعات املتتخدمة للجلتات العامة واملتوازية 
 يعابية.حجم القاعات املتتخدمة وقدراهتا االست 
 .األجهزة التمعية والبصرية 
 .توافر الارمجة الفورية 
  تعليقات اجلهة املضيفة واملشاركني على ما سبق )يقوم مكتب التكرتارية بإضافة تعليقاته إىل

 التعليقات اليت يتلقاها من املشاركني(.

 :االشتراك (2
 للمشاركني لدى اجلهة املضيفة متبًقا. التقديري العدد 
 املشاركني الًلئقني. حضور عدد مناسب من ليت اتبعتها اجلهة املضيفة لضماناالساراتيجية ا 
 .العدد الفعلي للمشاركني وبيانات االتصال اخلاصة هبم 
  تعليقات اجلهة املضيفة على املشاركة ودرجة جناح االساراتيجية املذكورة أعًله )يضيف مكتب

 التكرتارية تعليقاته(.
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 :المعرض (3
 ًلزمة للمعرض.املكان والارتيبات ال 
 للعارضني لدى اجلهة املضيفة متبًقا. التقديري العدد 
 العارضني الًلئقني. مشاركة عدد مناسب من االساراتيجية اليت اتبعتها اجلهة املضيفة لضمان 
 .العدد الفعلي للعارضني وبيانات االتصال اخلاصة هبم 
  االساراتيجية املذكورة أعًله )يضيف مكتب تعليقات اجلهة املضيفة على العارضني ودرجة جناح

 التكرتارية تعليقاته(.

 :والفعاليات االجتماعية أعمال الضيافة (4
 قدمتها اجلهة املضيفة تفاصيل أعمال الضيافة والفعاليات االجتماعية اليت. 
 سبق )يقوم مكتب التكرتارية بإضافة تعليقاته إىل  تعليقات اجلهة املضيفة واملشاركني على ما

 التعليقات اليت يتلقاها من املشاركني(.

 :التسويق والتمويل (5
 الرعاة والشركاء. 
 هل أضاف الرعاة والشركاء إىل عمليات الارويج؟ 
 .التغطية اإلعًلمية 

 اليت واجهتها اجلهة املضيفة يف تنظيم املؤمتر. المشكالت (6

 التاليني. ةها العموميمجعيت للمؤمتر الدوري للرابطة واجتماع اقتراحات (7
  



 المؤتمر الدوري واجتماع الجمعية العمومية

 اإلرشادات واإلجراءات الخاصة باالستضافة

 16 .2017املؤمتر الدوري واجتماع اجلمعية العمومية بدًءا من يناير  اإلرشادات واإلجراءات اخلاصة باستضافة*

 الشرق األوسطبروتوكول استضافة مؤتمر رابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا و 
 وجمعيتها العمومية.

---------------يُعقد هذا الربوتوكول بني رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط و

---------------------------------------------------------- 

 (، الذي سيعقد بتاريخ-------)عام  ةها العموميمجعيت املؤمتر الدوري للرابطة واجتماعالستضافة 

 .-----------------------------------، يف --------------------

بل جملس إدارة الرابطة بتنفيذ اإلرشادات مبوجب توقيع هذا الربوتوكول، تلتزم اجلهة املضيفة املوافق عليها من ق  

 واإلجراءات اخلاصة باملؤمتر الدوري واجتماع اجلمعية العمومية املنصوص عليها أعًله.

 بل املتئولني املخولني من الطرفني:متفق عليه من ق  
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