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ICANN 60 | Abu Dhabi

سوف یكون اجتماع ICANN60 ھو االجتماع السنوي العام لعام 2017. وسوف یكون الموضوع الرئیسي لھذا االجتماع الذي تستغرق مدة انعقاده سبعة أیام، على التوعیة والتواصل وبناء القدرات واستعراض أعمال
ICANN أمام جمھور عالمي أوسع.

تفاصیل المؤتمر
تواریخ المؤتمر: 28 تشرین األول (أكتوبر) – إلى 3 تشرین الثاني (نوفمبر) 2017

(ADNEC) موقع المؤتمر: مركز أبوظبي الوطني للمعارض

العنوان: شارع الخلیج العربي، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة

ھاتف موقع المؤتمر: 6900 444 2 (0) 971+

http://icann60.abudhabi :الموقع اإللكتروني لالجتماع

التسجیل: بادر باالشتراك لحضور اجتماع ICANN60 اآلن!

إعالنات
.https://schedule.icann.org/ سوف یتم نشر جدول االجتماعات الشامل  یوم اإلثنین الموافق 9 تشرین األول (أكتوبر) 2017 على

الحضور والرسوم
جمیع الحضور مطالبون بإبراز ھویة صحیحة صادرة من جھة حكومیة في مكتب التسجیل قبل الحصول على بطاقات الشارات المطبوعة (الباج). بادر بالتسجیل اآلن 

یشترط ادخال برید إلكتروني نافذ من أجل إكمال عملیة التسجیل. یوصى بالتسجیل المسبق لجمیع الحضور.

إن المشاركة في أي اجتماع لمنظمة ICANN ھي مجانیة للعامة، رغم أنھ سیتعین علیك دفع تكالیف سفرك وإقامتك. تتفاوض ICANN على أسعار خصم للمجموعات في الفنادق القریبة من موقع المؤتمر للمساعدة في جعل
تكالیف المشاركة معقولة ومناسبة للحاضرین. للحصول على مزید من المعلومات حول حجز فندق.

نبذة عن الجھة المضیفة للمؤتمر
الھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت (TRA) لدولة اإلمارات العربیة المتحدة (UAE) ھو عبارة عن كیان حكومي فیدرالي باإلمارات العربیة المتحدة تم تأسیسھ وفقاً لقانون اإلمارات العربیة المتحدة الفیدرالي بموجب قرار

رقم 3 لسنة 2003 - قانون االتصاالت. وتتحمل الھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت المسئولیة عن إدارة كافة جوانب االتصاالت السلكیة والالسلكیة وصناعات تكنولوجیا المعلومات في اإلمارات العربیة المتحدة.

وتشمل األھداف المؤسسیة للھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت: ضمان كفاءة خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة في جمیع أرجاء اإلمارات العربیة المتحدة؛ وتحقیق التعزیز والدعم للخدمات من حیث الجودة والتنوع
أیًضا؛ وضمان جودة الخدمات والتزام المرخص لھم بشروط التراخیص؛ وتشجیع خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة وتقنیة المعلومات داخل اإلمارات العربیة المتحدة؛ وتعزیز قطاع االتصاالت السلكیة والالسلكیة داخل

اإلمارات العربیة المتحدة واإلرتقاء بھ؛ وحل الخالفات بین المشغلین المرخص لھم؛ وتأسیس وتنفیذ إطار تنظیمي وسیاسي؛ وتعزیز التقنیات الجدیدة؛ وضمان تحول اإلمارات العربیة المتحدة إلى مركز إقلیمي لتكنولوجیا
االتصاالت والمعلومات؛ وتطویر رأس المال البشري في البالد؛ وتشجیع أعمال البحث والتطویر.

كما أن الھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت ھي مدیر نطاق ccTLD الحالي لنطاق ae.، وھو فضاء االسم الوطني في اإلمارات العربیة المتحدة. ومن خالل الھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت، باتت اإلمارات العربیة
المتحدة واحدة من أولى الدول في العالم التي تطلق أحد نطاقات ccTLD من أسماء النطاقات المدّولة IDN الخاص بھا وھو "امارات." (dotEmarat) في عام 2010. وتمثل الھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت حكومة

اإلمارات في مختلف المنظمات واللجان والمنتدیات الدولیة ذات الصلة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مثل االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU) ومؤسسة الإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ICANN واللجنة

http://www.adnec.ae/home
http://icann60.abudhabi/
https://registration.icann.org/register.php?id=abudhabi60
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االستشاریة الحكومیة GAC ومجلس نطاقات المستوى األعلى لرموز دول آسیا والمحیط الھادئ APTLD ومنتدى حوكمة اإلنترنت IGF وجامعة الدول العربیة LAS ومجلس التعاون الخلیجي GCC والعدید غیرھا. كما
أن الھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت أحد أعضاء GAC النشطین ضمن ICANN منذ عام 2005.

الفنادق والسفر

معلومات التأشیرة
ھام! یرجى تذكر أن غالبیة الدول تشترط على األقل وجود صفحتین (2) فارغتین غیر مستخدمتین في جواز سفرك من أجل قید البیانات فیھا.

ھل أحتاج إلى تأشیرة؟

https://www.ttsuaevisas.com/en/global/do-i-need-a-visa/

طلب خطاب دعوة

https://invitationletters.icann.org/ اطلب خطاب دعوة

خیارات طلب التأشیرة

.(UAE) ثمة عدة طرق للتقدم للحصول على تأشیرة سفر إلى اإلمارات العربیة المتحدة

تَقّدم بطلب عبر اإلنترنت لدى وزارة الداخلیة اإلماراتیة
طلب تأشیرة سیاحیة قصیرة األجل لمدة 30 یوًما عبر اإلنترنت
طلب تأشیرة سیاحیة طویلة األجل لمدة 90 یوًما عبر اإلنترنت

تقدم بشخصك أو عن طریق اإلنترنت من خالل السفارة اإلماراتیة المحلیة أو القنصلیة العامة
قائمة بجمیع سفارات اإلمارات في جمیع أنحاء العالم

تقّدم من خالل شركة الخطوط الجویة اإلماراتیة أو طیران االتحاد (یجب الوصول على أي من شركتي خطوط الطیران)
الخطوط الجویة اإلماراتیة

طیران االتحاد
وتوفر غالبیة خطوط الطیران األخرى والتي تنتقل إلى اإلمارات العربیة المتحدة أیًضا خدمات التأشیرات. یرجى االتصال بشركة الخطوط الجویة المفضلة لدیك للحصول على مزید من المعلومات.

ADNEC وھو مركز أبوظبي الوطني للمعارض - ICANN تقّدم بطلب من خالل مقر اجتماع
كما یمكنك إرسال طلب الحصول على التأشیرة من خالل البرید اإللكتروني إلى government.services@adnec.ae لعنایة السید محمد إبراھیم. وسوف یتواصل معك ممثل مركز أبوظبي الوطني

للمعارض من أجل إرشادك وتوجیھك بخصوص المستندات والوثائق المطلوبة وعملیة تقدیم الطلب من أجل الحصول على تأشیرة السفر.
(Desert Gate) شركة بوابة الصحراء - ICANN تقدم من خالل شركة إدارة الوجھات المتعاقدة محلیًا لدى

یمكنك إرسال طلبك بالبرید اإللكتروني إلى icann60@desertgate.ae. وسوف یتواصل معك ممثل من شركة بوابة الصحراء من أجل إرشادك وتوجیھك بخصوص المستندات والوثائق المطلوبة
وعملیة تقدیم الطلب من أجل الحصول على تأشیرة السفر.

قّدم طلبك من خالل فندقك المحلي
حیث یمكن لجمیع الفنادق الموصى بھا من ICANN توفیر خدمات تأشیرات السفر. یرجى االتصال بفندقك للحصول على مزید من المعلومات.

األسئلة المتداولة (FAQ) حول طلبات تأشیرات الدخول إلى اإلمارات العربیة المتحدة

كم المدة التي تستغرقھا عملیة تقدیم طلب للحصول على تأشیرة الدخول بشكل عام؟ 
5-3 أیام عمل لمعظم الطلبات، ومع ذلك، فإن بعض الطلبات قد تستغرق وقتاً أطول.

متى یجب أن أبدأ في عملیة طلب الحصول على التأشیرة؟
جمیع التأشیرات نافذة لمدة 60 یوًما بدًءا من تاریخ إصدارھا. ونوصي بالتقدیم للحصول على التأشیرة قبل الوصول المتوقع إلى اإلمارات العربیة المتحدة بمدة 30-45 یوًما.

ما مدة اإلقامة التي یمكنني البقاء خاللھا في اإلمارات العربیة المتحدة بتأشیرة زائر؟  
المدة المسموح بھا لإلقامة داخل اإلمارات یتوقف على نوع التأشیرة وبلد المنشأ. كما أن تأشیرات السیاحة الفردیة قصیرة األجل صالحة لمدة 30 یوًما اعتباًرا من دخول اإلمارات العربیة المتحدة أو تأشیرة السیاحة الفردیة

طویلة األجل لمدة 90 یوًما فھي أیًضا متاحة. كما تشمل مدة اإلقامة أیام الدخول/الوصول والمغادرة.

ما ھي أیام العمل الرسمیة خالل األسبوع والعطالت القادمة في اإلمارات العربیة المتحدة؟

أسبوع العمل: األحد - الخمیس 
عطلة األسبوع: الجمعة والسبت 

العطالت العامة القادمة وعطل غلق الدوائر الحكومیة:  
31 آب (أغسطس) - 3 أیلول/ سبتمبر (عید األضحى) و22 أیلول/ سبتمبر (رأس السنة الھجریة)  

ھل تأشیرة السفر نافذة في جمیع مناطق اإلمارات؟  
نعم، مع تأشیرة سفر نافذة یمكنك الوصول في أي مطار بما في ذلك دبي وأبوظبي. كما أن السفر بین مختلف اإلمارات مسموح بھ بصرف النظر عن مكان إصدار تأشیرتك السیاحیة في اإلمارات العربیة المتحدة.

ھل من الممكن تجدید أو تمدید التأشیرة السیاحیة؟  
ال، فالتأشیرات السیاحیة قصیرة األجل صالحة فقط لمدة 30 یوًما أو التأشیرات السیاحیة طویلة األجل صالحة فقط لمدة 90 یوًما. وال یمكن تجدید التأشیرة السیاحیة الصادرة أو تمدیدھا من خالل قطاع الھجرة. إذا انتھت المدة

المحددة لتأشیرتك، فسوف یتوجب علیك الخروج من البالد ویمكنك معاودة الدخول بموجب تأشیرة سفر جدیدة، بشرط استیفاء متطلبات معاودة الدخول.

ما ھي أقل مدة زمنیة یحتاجھا جواز سفري كي یكون ساریًا للدخول إلى اإلمارات العربیة المتحدة؟  
یشترط مكتب الھجرة باإلمارات العربیة المتحدة على جمیع الزوار الحصول على جواز سفر ساري لمدة ال تقل عن ستة أشھر اعتباًرا من تاریخ الوصول. فإذا كان جواز سفرك ساریًا لمدة أقل من ستة أشھر، فسوف یتوجب

علیك تجدیده قبل أن تتقدم بطلب للحصول على تأشیرة والسفر إلى اإلمارات العربیة المتحدة.

https://www.ttsuaevisas.com/en/global/do-i-need-a-visa/
https://invitationletters.icann.org/
https://www.moi.gov.ae/en/eservices/Short.entry.visa.tourist.72.aspx
https://www.moi.gov.ae/en/eservices/Long.entry.visa.tourist.71.aspx
http://mofa.gov.ae/EN/DiplomaticMissions/Pages/UAE-Embassies.aspx
https://www.emirates.com/english/plan_book/essential_information/visa_passport_information/prearranged_uae_visas.aspx
http://www.etihad.com/en-us/before-you-fly/visas/
mailto:government.services@adnec.ae?subject=ICANN60%20Visa%20Request%20-%20ATTN:%20Mr%20Mohamed%20Ibrahim
mailto:icann60@desertgate.ae?subject=ICANN60%20Visa%20Request
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أین یمكنني إیجاد المزید من المعلومات حول آخر اإلشعارات الصادرة عن حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة UAE؟ 
https://www.moi.gov.ae/en/default.aspx أو تحدث مع العاملین لدى السفارة أو القنصلیة المحلیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة UAE. قائمة بجمیع سفارات دولة اإلمارات العربیة المتحدة في جمیع أنحاء العالم

الفنادق الرسمیة
تفاوضت ICANN للحصول على أسعار خاصة من الفنادق المدرجة أدناه. وتخضع جمیع األسعار للتوافر والمواعید النھائیة للحجز.

بریمیر إن أبوظبي كابیتال سنتر

صندوق برید رقم 95219 | أبوظبي | اإلمارات العربیة المتحدة | ھاتف: 1999 813 2 971+

المسافة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض ADNEC: 500 متر

لقد أصبح السفر إلى أبوظبي، سواء لغرض العمل أو السیاحة أكثر رائحة واسترخاًء عن ذي قبل. فھذا المبنى ذو الثالث نجوم والمتمیز بالموقع المریح في قبل المنطقة التجاریة في إمارة أبوظبي ھو الموقع األمثل لجمیع
المسافرین. وحیث یقع فندق بریمیر إن أبوظبي كابیتال سنتر في مقابل مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) مباشرة، فإنھ المكان األمثل إذا كنت تحضر أي معرض أو فعالیة في المدینة. ویتوفر فیھ موقف للسیارات

باإلضافة إلى حمام سباحة وحوض میاه فوارة ساخنة وصالة لأللعاب الریاضیة لجمیع المقیمین.

األسعار: (األسعار تشمل اإلفطار واتصال واي-فاي والضرائب ومصروفات الخدمات - باستثناء رسوم السیاحة)

الغرفة القیاسیة (نزیل واحد): 467 درھم إماراتي
غرفة زوجیة/ثنائیة قیاسیة: 527 درھم إماراتي

سیاسة اإللغاء:

تخضع حاالت اإللغاء بعد تاریخ 28 أیلول (سبتمبر) لمصروفات إقامة لمدة 4 لیال كحد أدنى.
وتخضع حجوزات عدم الوصول أو المغادرة المبكرة لسداد التكلفة الكاملة لإلقامة.

فندق بارك روتانا أبوظبي

صندوق برید رقم 43377 | أبوظبي | اإلمارات العربیة المتحدة | ھاتف: 3333 657 2 971+

المسافة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض: 8.2 كلم

یقع فندق بارك روتانا أبوظبي داخل مجمع الحدائق، ویتألف من أرجان بارك من روتانا وریزیدانس بإدارة روتانا ومبنى إداري. ویبعد بارك روتانا مسافة 5 دقائق بالسیارة عن مسجد الشیخ زاید الكبیر وعن مركز أبوظبي
الوطني للمعارض. ویبعد 15 دقیقة عن مطار أبوظبي الدولي وجزیرة یاس. 

وھذا الفندق ذو الخمس نجوم مصمم بنمط عصري نابض بالحیاة ویوفر تجربة مؤثرة في غرفھ وأجنحتھ البالغ عددھا 318 غرفة وجناح معاصر ورحب وتطل على حدیقة خلیفة أو كوبري الشیخ زاید. وتحتوي جمیع الغرف
المتمیزة بالدفء والعصریة واإلضاءة الجیدة على ردھة جلوس وحمامات خاصة. كما توفر بعض الغرف مكتب عمل منفصل ومنطقة معیشة. 

وسوف تجد خمسة أماكن مختلفة جاھزة لتناسب ذوقك بما في ذلك المطاعم الحائزة على الجوائز والمسارح وصاالت القمار. یوفر نادي بادیالنیز فیتنس آند ویلنس ِكلب الراحة والھدوء من خالل 6 غرف معالجة وساونا
وغرفة بخار، حیث یمكنك تنشیط جسمك وذھنك وروحك بمعالجات بث الطاقة المخصصة لتناسب احتیاجاتك.

األسعار: (األسعار تشمل اإلفطار واتصال واي-فاي - عدا الضرائب ومصروفات الخدمات ورسوم السیاحة)

الغرفة القیاسیة (نزیل واحد): 850 درھم إماراتي
غرفة زوجیة/ثنائیة قیاسیة: 950 درھم إماراتي

سیاسة اإللغاء:

ال توجد أیة تكالیف مستحقة السداد في حاالت اإللغاء قبل تاریخ الوصول (تسجیل الوصول) بمدة 14 یوًما.
تسدد الرسوم كاملة على حاالت اإللغاء في غضون 13 یوًما من تاریخ الوصول (تسجیل الوصول).

حیاة كابیتال غیت أبوظبي

مركز أبوظبي الوطني للمعارض | صندوق برید رقم 95165 | أبوظبي | اإلمارات العربیة المتحدة | ھاتف: 1707 596 2 971+

المسافة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض: 250 متر

الفندق محجوز بالكامل. عاود المتابعة للحصول على معلومات حول الغرف الشاغرة في الفندق.

یعتبر فندق حیاة كابیتال غیت أبوظبي أیقونة فنادق أبوظبي ویقع في بنایة كابیتال غیت البارزة، وھو ھیكل معتمد من موسوعة غینیس لألرقام القیاسیة حیث یمیل بزاویة 18 درجة وھي قیمة تحطم األرقام القیاسیة.  

ویحتوي الفندق الذي یضم عدد 189 غرفة ضیافة طراز فاخر ومتناغم في جمیع أرجائھ باإلضافة إلى نوافذ تمتد من األرضیة إلى السقف. ویمكنك تجربة المذاقات المشھیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط في مطعم سیغنتشر
التابع للفندق، على 18 درجة باإلضافة إلى الردھة الفاخرة التي توفر مكانًا حمیمیًا لتناول الشاي بعد الظھیرة أو مشروبات المساء.  

https://www.moi.gov.ae/en/default.aspx
http://mofa.gov.ae/EN/DiplomaticMissions/Pages/UAE-Embassies.aspx
https://global.premierinn.com/abu-dhabi/hotel/abu-dhabi-capital-centre
https://meetings.icann.org/sites/default/files/icann60_delegate_booking_form_premierinn.pdf
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/unitedarabemirates/abudhabi/parkrotana
https://meetings.icann.org/sites/default/files/icann60_delegate_booking_form_parkrotana.pdf
https://abudhabicapitalgate.hyatthotels.hyatt.com/en/hotel/our-hotel.html
https://abudhabicapitalgate.hyatthotels.hyatt.com/content/propertywebsites/hotels/hyatt/abdcc/en/group-booking/abdccgicn22017.html?cq_ck=1496412010305[abudhabicapitalgate.hyatthotels.hyatt.com]
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ویقع سبا ریانا في الدور 19 لیطل على المدینة، كما تتناغم الواحة العالیة مع اللیاقة والجودة األخرى للفندق والتي تشمل مركًزا للیاقة، باإلضافة إلى حوض سباحة خارجي معلق ودوامة میاه.

األسعار: األسعار تشمل اإلفطار واتصال واي-فاي عدا الضرائب ومصروفات الخدمات. وھي في الوقت الحالي بقیمة 10% لمصروفات الخدمات، و6% لمصروفات السیاحة، و4% رسوم البلدیة باإلضافة إلى 15 درھم
إماراتي رسوم بلدیة لكل لیلة).

الغرفة الملكیة القیاسیة (نزیل واحد): 900 درھم إماراتي
غرفة زوجیة/ثنائیة قیاسیة: 1000 درھم إماراتي

الغرفة الفاخرة (نزیل واحد): 1200 درھم إماراتي
الغرفة الفاخرة الزوجیة: 1300 درھم إماراتي

سیاسة اإللغاء:

الحجز لعدد 6 حجرات أو أكثر یستلزم مصروفات إلغاء كاملة في حالة اإللغاء قبل تاریخ الوصول بمدة 45 یوًما.
الحجز الفردي یستلزم مصروفات إلغاء كاملة في حالة اإللغاء قبل تاریخ الوصول بمدة 30 یوًما.

فندق سینترو كابیتال سنتر بإدارة روتانا

الخلیج العربي، كابیتال سنتر | صندوق برید رقم 44493 | أبوظبي | اإلمارات العربیة المتحدة | ھاتف: 6666 409 2 971+

المسافة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض: 450 متر

الفندق محجوز بالكامل. عاود المتابعة للحصول على معلومات حول الغرف الشاغرة في الفندق.

إن فندق سینترو كابیتال سنتر مكان رائع للمسافرین من رجال األعمال والمقیمین ومن یمضون عطالتھم على السواء بما لھ من موقع فرید بالقرب من مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) في عاصمة اإلمارات
العربیة المتحدة ویبعد عن المطار مدة 20 دقیقة فقط بالسیارة.  

وفندق سینترو عبارة فندق عصري وأنیق وأسعاره معقولة لمسافري األعمال. وحیث تم تطویر فندق سینترو من قبل إحدى مجموعات الفنادق األكثر نجاًحا واستحسانًا في المنطقة، فإنھ یجمع بین مفھوم عصري یتمیز
بالشباب والنضج في أسلوبھ، واألصالة في طریقة عرضھ وتقدیمھ، باإلضافة إلى الدینامیكیة في العروض التي یقدمھا. ویضم فندق سینترو كابیتال سنتر 414 غرفة وأستودیو بما یوفر المتطلبات األساسیة باإلضافة إلى

التقنیات المتقدمة.  

ویوفر فندق سینترو كابیتال سنتر 3 خیارات للعشاء. حیث یقدم مطعم سي تیست إفطاًرا وغداًء وعشاًء دولیًا كبوفیھ مفتوح باإلضافة إلى عربة متحركة. ویوفر محل سي دیلي للضیوف أساسیات السفر، باإلضافة إلى وجبات
خفیفة ومشروبات - ویمكن توصیل كل ذلك إلى الغرف. وتتیح حانة الفندق سي موندو فرًصا لقضاء أمسیة رائعة مع عروض یومیة.  

ویمكن لجمیع الضیوف االستمتاع بالوصول المجاني إلى صالة األلعاب الریاضیة في أعلى مبنى فندق سینترو كابیتال سنتر باإلضافة إلى حوض السباحة مع مناظر ورؤیة مذھلة للمدینة.

األسعار: (األسعار تشمل اإلفطار واتصال واي-فاي شامًال الضرائب ومصروفات الخدمات وباستثناء رسوم السیاحة).

الغرفة القیاسیة (نزیل واحد): 765 درھم إماراتي
غرفة زوجیة/ثنائیة قیاسیة: 885 درھم إماراتي

سیاسة اإللغاء:

یجب الحصول على إیداع بنسبة 100% من المبلغ اإلجمالي المقدر غیر قابل لالستعادة قبل تواریخ الحلول بالفنادق بمدة 14 یوًما.

ألوفت أبوظبي

مركز أبوظبي الوطني للمعارض | صندوق برید رقم 94943 | أبوظبي | اإلمارات العربیة المتحدة | ھاتف:  +971 2 654

المسافة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض: 150 متر

الفندق محجوز بالكامل. عاود المتابعة للحصول على معلومات حول الغرف الشاغرة في الفندق.

یوفر فندق ألوفت أبوظبي شكالً جدیدًا في مجال السفر للفنادق العاملة في أبوظبي. فسوف تجد بانتظارك مغامرات سھلة ومرحة، توفر لك اتصال واي-فاي مجاني ومسبح خارجي في أعلى البنایة باإلضافة إلى حانات ومطاعم
صاخبة على الدوام.  

وبما أن فندق ألوفت أبوظبي قائم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) وال یبعد سوى مسافة قصیرة عن مطار أبوظبي الدولي ومعالم مدینة أبوظبي، فإنھ یمثل مرتكًزا نموذجیًا.

األسعار: (األسعار تشمل اإلفطار واتصال واي-فاي شامًال الضرائب ومصروفات الخدمات وباستثناء رسوم السیاحة). وھي في الوقت الحالي بقیمة 10% لمصروفات الخدمات، و6% لمصروفات السیاحة، و4% رسوم
البلدیة باإلضافة إلى 15 درھم إماراتي رسوم بلدیة لكل لیلة)

غرفة ألوفت القیاسیة (نزیل واحد): 735 درھم إماراتي
غرفة ألوفت الزوجیة/الثنائیة: 795 درھم إماراتي

سیاسة اإللغاء:

بدایًة من تأكید الحجز وحتى 60 یوًما قبل 25 تشرین األول/ أكتوبر 2017 - یتم الرجوع على المشترك بعائد مقدر بلیلة واحدة.
وبدایًة من 59 یوًما إلى 30 یوًما قبل 25 تشرین األول/ أكتوبر 2017 - یتم الرجوع على المشترك بعائد إجمالي بنسبة %50.

وفي غضون 29 یوًما أو أقل قبل 25 تشرین األول/ أكتوبر 2017 - یتم الرجوع على المشترك بعائد إجمالي بنسبة %100.

https://www.rotana.com/centrohotels/unitedarabemirates/abudhabi/centrocapitalcentre
https://reservations.rotana.com/tb3/index.cfm?bf=rodt&arrivalDate=2017-10-27&departureDate=2017-11-04&hotelCode=HYQAUHCC&adults=1&rooms=1&rateAccessCode=*NLAZ$&iatanumber=ROGICCG&plprun=2&_=1498725408001
http://www.aloftabudhabi.com/
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1707038622&key=2EF8D7D2
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النقل - معلومات عامة
سیارات األجرة:

تأتي سیارات األجرة في مجموعة متنوعة من الطرز واأللوان - وتحمل جمیعھا عالمة صفراء في أعالھا باإلضافة إلى ملصقات باللون األصفر على الجانبین.
ویمكن استدعاء سیارات األجرة في الشارع، أو الترتیب المسبق مع بواب أو استقالل سیارة أجرة في صفوف السیارات األجرة الرابضة خارج الفنادق أو المحافل الرئیسیة األخرى.

وتتعامل سیارات األجرة باألموال النقدیة فقط وال تقبل سوى الدرھم (AED) أو الدوالر األمریكي. وال یقوم سائقوا سیارات األجرة الباقي من األموال المدفوعة إلیھم بالدوالر األمریكي. وال تقبل بطاقات االئتمان أو
بطاقات الدین. وتقدم اإلیصاالت لدى الطلب.

في حالة توقف السیارة األجرة من أجل التزود بالوقود، تقتضي أنظمة السالمة خروج جمیع الركاب من المركبة خالل التزود بالوقود. وسائقوا العربات ملزمون بإنفاذ ھذا القانون.

خدمات حجز السیارات الخاصة:

ونظًرا ألنظمة الترخیص الحالیة، فإن خدمة حجز السیارات عن طریق المحمول أوبر ال تعمل في أبوظبي. وعلى الرغم من ذلك، یمكن للمسافرین الدولیین استخدام خدمة حجز سیارات عن طریق المحمول یطلق علیھا اسم
كریم.

النقل - من مطار أبوظبي
سیارات األجرة:

سیارات األجرة متاحة في مطار أبوظبي. وتتعامل سیارات األجرة باألموال النقدیة فقط وال تقبل سوى الدرھم (AED) أو الدوالر األمریكي. وال یقدم السائقون بقیة األموال المدفوعة إلیھم بالدوالر األمریكي. وال تقبل بطاقات
االئتمان أو بطاقات الدین. وتقدم اإلیصاالت لدى الطلب.

خدمة السیارات الخاصة:

الطریقة البدیلة لالنتقال بین مطار أبوظبي الدولي والفندق الذي تقیم فیھ ھي خدمة حجز السیارات الخاصة المسبق من خالل شركة تسییر الوجھات (DMC) المتعاقدة مع ICANN، أو من خالل فندقك المفضل. بالنسبة
لعملیات حجز خدمة السیارات الخاصة، أرسل بریدًا إلكترونیًا إلى بوابة الصحراء إلدارة تسییر الوجھات أو اتصل ببواب الفندق. تأكد من التحقق من التكلفة وسیاسات اإللغاء واألحكام والشروط قبل الحجز.

icann60@desertgate.ae بالنسبة لحجوزات خدمة السیارات الخاصة من خالل بوابة الصحراء إلدارة تسییر الوجھات، أرسل بریدًا إلكترونیًا إلى

أسعار شركة بوابة الصحراء إلدارة تسییر الوجھات:

سیارة سیدان قیاسیة (تََسع بحد أقصى شخصان): 32 دوالًرا
حافلة صغیرة (تََسع بحد أقصى 7 أشخاص): 50 دوالًرا

تقبل جمیع بطاقات االئتمان. تضاف رسوم إضافیة بقیمة 3% كرسوم بنكیة على المبلغ اإلجمالي لكل من بطاقات Visa وMasterCard. تضاف رسوم إضافیة بقیمة 4.5% كرسوم بنكیة على المبلغ اإلجمالي لنظام
AMEX. سوف تتلقى تأكیدًا عند الحجز.

النقل - من مطار دبي
حافالت الخطوط الجویة اإلماراتیة:

توفر شركة الخطوط الجویة اإلماراتیة خدمة حافالت مجانیة بین دبي وأبوظبي لركابھا. تتوفر المعلومات المفّصلة على خدمة المواصالت المنتظمة بالحافالت

حافالت طیران االتحاد:

توفر شركة طیران االتحاد خدمة حافالت مجانیة بین دبي وأبوظبي لركابھا. تتوفر المعلومات المفّصلة على خدمة حافالت طیران االتحاد

خدمة السیارات الخاصة:

الطریقة البدیلة للتنقل بین دبي وأبوظبي ھي خدمة حجز السیارات الخاصة المسبق من خالل شركة تسییر الوجھات (DMC) المتعاقدة مع ICANN، أو من خالل شركة النقل التي تفضلھا. بالنسبة لعملیات حجز خدمة
السیارات الخاصة، أرسل بریدًا إلكترونیًا إلى بوابة الصحراء إلدارة تسییر الوجھات أو اتصل بشركة النقل التي تفضلھا. تأكد من التحقق من التكلفة وسیاسات اإللغاء واألحكام والشروط قبل الحجز.

icann60@desertgate.ae بالنسبة لحجوزات خدمة السیارات الخاصة من خالل بوابة الصحراء إلدارة تسییر الوجھات، أرسل بریدًا إلكترونیًا إلى

:DMC أسعار

سیارة سیدان قیاسیة (تََسع بحد أقصى شخصان): 92 دوالًرا
حافلة صغیرة (تََسع بحد أقصى 7 أشخاص): 130 دوالًرا

تقبل جمیع بطاقات االئتمان. تضاف رسوم إضافیة بقیمة 3% كرسوم بنكیة على المبلغ اإلجمالي لكل من بطاقات Visa وMasterCard. تضاف رسوم إضافیة بقیمة 4.5% كرسوم بنكیة على المبلغ اإلجمالي لنظام
AMEX. سوف تتلقى تأكیدًا عند الحجز.

النقل- تسجیل الوصول من المطار في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض
.(ADNEC) ثمة وسیلة مریحة لتأكید الحجز والوصول في المطار داخل مركز أبو ظبي الوطني للمعارض

بصفتك زائر دولي ألحد المؤتمرات في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، یمكنك قید أمتعتك وجعل خدمة تسجیل الوصول في مطار أبوظبي تنقلھا إلى المطار من أجلك. كما یمكنھم توفیر مخزن آمن من أجل أمتعتك في یوم
مغادرتك، بحیث یمكنك االستمتاع بالفعالیة.

https://www.careem.com/dubai/node
mailto:icann60@desertgate.ae?subject=ICANN60%20Private%20Car%20Request
https://www.emirates.com/english/plan_book/to_and_from_airport/shuttle_service_dubai.aspx
https://www.etihad.com/en-us/plan-and-book/book-etihad-express/
mailto:icann60@desertgate.ae?subject=ICANN60%20Private%20Car%20Request%20-%20Dubai%20to%20Abu%20Dhabi
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علًما بأن المنشأة مفتوحة من الساعة 09:00 ص إلى 08:00 م بالتوقیت المحلي، على مدار سبعة أیام في األسبوع، وھو ما یتیح لك إمكانیة تسجیل الوصول حتى 24 ساعة قبل رحلتك.

بالنسبة لتأكید الوصول عن بعد في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (ADNEC) سوف یتم الرجوع على المستخدم برسوم قیمتھا 30 درھم إماراتي لكل شخص بالغ ومبلغ 20 درھم إماراتي لكل طفل.

.www.abudhabiairport.ae/english/airport-information/check-in-and-passport-control/remote-check-in.aspx">Additional information on this service

الزوار الدولیین

قبل أن تغادر
لتوفیر الراحة للمجتمع، توفر ICANN روابط للرجوع إلى المعلومات حول السفر إلى مواقع االجتماعات العامة. برجاء مالحظة أن الروابط التالیة تأتي من مصادر خارجیة، وھي مقدمة ألغراض التوضیح، ولم یتم التحقق

منھا أو مراجعتھا من جانب منظمة ICANN. وتشمل المصادر كل من مواقع الویب الخاصة والحكومیة.

 
وعند زیارة أي دولة مضیفة، یتحمل كل مسافر مسئولیة التعرف على متطلبات استخراج التأشیرة والبقاء على اطالع وإحاطة بجمیع المعلومات الخاصة بأي موقع الجتماعات ICANN. یجب مراجعة المكتب الحكومي

المحلي الذي تتبعھ والمسئول عن السفر الدولي من أجل الحصول على معلومات إضافیة حول القوانین المحلیة التي قد تكون مختلفة عن دولتك أو منطقة سكنك.

مصادر السفر
یسلط موقع اجتماع ICANN60 على الویب الضوء على معلومات ھامة، بما في ذلك معلومات التأشیرة.

وتنشر العدید من المكاتب الحكومیة المسئولة عن معلومات السفر الدولیة قوائم فحص للمسافرین (أمثلة ھنا).

قدمت سفارة اإلمارات العربیة المتحدة في الوالیات المتحدة معلومات للمسافرین الدولیین.

یحتوي موقع زیارة أبوظبي على الویب على معلومات مفیدة من أجل المسافرین.

معلومات أساسیة
الخصول على تأشیرة

معلومات الطوارئ
الطقس وما یجب ارتداؤه

الثقافة ونمط الحیاة
أداة تحویل العمالت

الطعام وأسلوب الطبخ
السفارات األجنبیة في اإلمارات العربیة المتحدة

اللغة والعبارات المفیدة
دلیل العبارات العربیة المصغر

األموال
االحتیاجات الخاصة

الضرائب ومصروفات الخدمات والبقشیش
مراكز معلومات الزوار

الطقس

اعتبارات خاصة لمسافري التوجھات الجنسیة المغایرة

العدید من الحكومات ال توفر إرشادات سفر خاصة للمسافرین أصحاب التوجھات الجنسیة المغایرة، لكن البعض نشر إرشادات توجیھیة:
أسترالیا

www.gov.uk/guidance/lesbian-gay-bisexual-and-transgender-foreign-travel-advice">United Kingdom
الوالیات المتحدة

اعتبارات خاصة للمسافرات اإلناث

الصحة والسالمة
نشرت وزارة الصحة اإلماراتیة وثیقة تفصیلیة حول كیفیة جلب األدویة واألجھزة الطبیة داخل اإلمارات العربیة المتحدة – بما في ذلك قائمة باألدویة واألدویة الخاضعة للضوابط الحكومیة. ونحن نوصي جمیع المسافرین

بالتحقق من أدویتھم في ضوء ھذه القائمة والتعرف على المتطلبات الخاصة حمل أیة أدویة أو أجھزة طبیة داخل اإلمارات العربیة المتحدة

ونوصي المسافرین أیًضا:

حزم أدویتھم (بما في ذلك األدویة التي تؤخذ بدون وصفة طبیب) في األمتعة المحمولة.
حمل وصفة أو مذكرة نافذة من الطبیب لكل عالج.

اتبع المتطلبات اإلضافیة الخاصة باألدویة الخاضعة للضوابط الحكومیة.
احفظ العالج في زجاجة الوصفة الخاصة بھ (مع تدوین اسم المسافر علیھ).

ال تجلب سوى ما تحتاجھ خالل مدة اإلقامة.

وسوف یتم تجھیز المحطة الطبیة في مركز ICANN للصحة والسالمة بأطباء الطوارئ المؤھلین ممن یمكنھم وصف أدویة قیاسیة (حسب الحاجة، بعد االستشارة).

یجب على من لدیھ أسئلة أخرى االتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة اإلماراتیة على مدار الساعة: 11 111 800 (0) 971+

file:///E:/Proj%23%20XXXX%20%20%20ICANN60%20AbuDahbi%20Website%20to%20AR/%3Ca%20href=
https://meetings.icann.org/en/abudhabi60
https://meetings.icann.org/en/abudhabi60#travel
https://travel.state.gov/content/passports/en/go/checklist.html
http://www.uae-embassy.org/about-uae/travel-culture
https://visitabudhabi.ae/us-en/default.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/getting.a.visa.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/in.emergency.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/climate.and.what.to.wear.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/culture.and.lifestyle.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/currency.converter.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/food.and.cuisine.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/foreign.embassies.in.the.uae.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/language.and.useful.phrases.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/mini.arabic.phrase.book.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/money.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/special.needs.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/taxes.service.charges.and.tipping.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/visitor.information.centres.aspx
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/weather.aspx
http://smartraveller.gov.au/guide/Pages/lgbti-travellers.aspx
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/lgbt-travel%3ECanada%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href=
https://travel.state.gov/content/passports/en/go/lgbt.html
https://visitabudhabi.ae/en/travel/essential.info/women.and.children.aspx
http://www.uae-embassy.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20carrying%20medecines%20to%20UAE.pdf
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یمكن العثور على معلومات إضافیة حول السفر والصحة ھنا:

مراكز التحكم باألمراض والوقایة منھا
منظمة الصحة العالمیة

القوانین والعادات المحلیة
باعتبارك ضیفًا في أي بلد، فأنت مسئول عن فھم واحترام القوانین والتقالید المحلیة.

وتوصي ICANN بمراجعة المكتب الحكومي المحلي الذي تتبعھ والمسئول عن السفر الدولي من أجل الحصول على معلومات إضافیة حول القوانین المحلیة التي قد تكون مختلفة عن دولتك أو منطقة سكنك.

االعتبارات الثقافیة
توفر وزارة االقتصاد اإلماراتیة معلومات مفیدة حول أسالیب التعامل في مجال األعمال واللغة والثقافة - راجع ممارسة األعمال في اإلمارات العربیة المتحدة.

وتوصي ICANN بمراجعة المكتب الحكومي المحلي الذي تتبعھ والمسئول عن السفر الدولي من أجل الحصول على معلومات وتوصیات إضافیة حول االعتبارات الثقافیة.

كما توفر مختلف الحكومات ھذا الرابط بالمعلومات - راجع األمثلة ھنا:

أسترالیا
كندا

المملكة المتحدة
الوالیات المتحدة

وسائل التواصل االجتماعي والنشاط على اإلنترنت
سوف تحاول ICANN ومضیف االجتماع توفیر إنترنت مجاني غیر مفلتر داخل مقر انعقاد المؤتمر. وعلى الرغم من ذلك، من المھم مالحظة أنك المسئول عن فھم واحترام القوانین والتقالید المحلیة، والتي تمتد إلى أنشطتك

على اإلنترنت، وتعلیقاتك على وسائل التواصل االجتماعي واإلعالنات.

للحصول على المزید من المعلومات، فقد نشرت الھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت إرشادات توجیھیة لإلنترنت في اإلمارات العربیة المتحدة.

الموقع

تفاصیل مقر االنعقاد

(ADNEC) مركز أبوظبي الوطني للمعارض

شارع الخلیج العربي 
(والمعروف أیًضا باسم الطریق الساحلي أو شارع الثالثین)

أبوظبي

دولة اإلمارات العربیة المتحدة

التفاصیل الرئیسیة
المنطقة الزمنیة: منطقة الخلیج الزمنیة - التوقیت العالمي المنسق (UTC) زائداً 4:00 ساعات

اللغات: العربیة (الرسمیة)، اإلنجلیزیة (مستخدمة على نطاق واسع)

(AED) العملة: درھم اإلمارات

رمز االتصال الدولي: 971+

جھات اتصال الطوارئ (محلي):

https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/united-arab-emirates
http://www.who.int/topics/travel/en/
http://www.uae.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/business-etiquette,-language-culture/
http://smartraveller.gov.au/countries/middle-east/pages/united_arab_emirates.aspx
https://travel.gc.ca/destinations/united-arab-emirates
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/united-arab-emirates
https://travel.state.gov/content/passports/en/country/united-arab-emirates.html
https://www.tra.gov.ae/en/services-and-activities/internet-guidelines/details.aspx#pages-67183
http://www.adnec.ae/home
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الحریق: 997
اإلسعاف: 998
الشرطة: 999

أیام العمل الرسمیة: األحد - الخمیس

الطقس في تشرین األول/ أكتوبر وتشرین الثاني/ نوفمبر:

مشمس ورطب في أغلبھ
درجات الحرارة 21° مئویة إلى 32° مئویة (70° فھرنھایت إلى 90° فھرنھایت)

الخرائط
لالطالع على خریطة مقر االنعقاد والمنطقة انقر ھنا.

المطاعم
لخیارات تناول العشاء ومعلومات االتصال في المطاعم المحلیة. 

الجدول

جدول التوزیع
الستعراض جدول التوزیع للجلسات انقر ھنا.

الجدول المنشور
.https://schedule.icann.org/ سوف یتم نشر جدول االجتماعات الشامل  یوم اإلثنین الموافق 9 تشرین األول (أكتوبر) 2017 على

تطبیق المحمول
.https://meetingapp.icann.org/ سوف یتاح تطبیق المحمول قریبًا على

فعالیات خاصة
سوف یتم نشر المزید من المعلومات قریبًا.

https://icann60abudhabi2017.sched.com/info
https://meetings.icann.org/sites/default/files/icann60_restaurants_list.pdf
https://meetings.icann.org/sites/default/files/icann60_agm_block_schedule_v1.4.pdf
https://schedule.icann.org/
https://meetingapp.icann.org/

