
 

 
 التعميم

7/2015 

 2015 نيسان   17برشلونة في 

  

 
 إلى أعضاء المكتب التنفيذي

 إلى األمناء العامين
 المحلية واالداراتإلى نواب رئيس منظمة المدن المتحدة 

 العالمية UCLGفي منظمة  إلى رؤساء اللجان ومجموعات العمل
 إلى الرئاسة: للعلم

 

 بورتو أليغريالمكتب التنفيذي في 
 برنامج ومعلومات عن الفندقالتحديث 

  
 

 

 أعضاء المكتب التنفيذي، االعزاء 

 

 :UCLG لمنظمة المكتب التنفيذي ه سوف يتم عقد اجتماعاتصاالتنا السابقة، يسرنا أن نؤكد أن بناءا على

 

 .، في غريميو ناوتيكو يونياو، بورتو أليغري، البرازيل1102يونيو  01 - 01 بين تاريخي 

  

 البرنامج المحّدث
  

 .أدناهالموجود على الوصول إلى البرنامج العام للمكتب التنفيذي من خالل الرابط ين قادر ونسوف تكون

  

 .يونيو حزيران 00اجتماع المكتب التنفيذي يوم سيتم عقد 
  

 

اجتماع  فرصدودية ونظرا لمح. يونيو حزيران 01و  01 في تاريخي مجموعات العملو اناللجوسيتم تنظيم اجتماعات  

. منا في أقرب وق  ممكناللجان ومجموعات العمل التي ترغب في االجتماع في بورتو أليغري إعال من المتاحة، نطلب

 يصحل على الخدمةيأتي أوال من " اساس علىبناءا  مخصصة على علم أنه سيكون لدينا فترات زمنية واكونتيرجى أن 

 ".أوال

  



 فندقال في المعلومات والتسجيل
  

الوصول اليه عن طريق  مي يمكنكذبورتو أليغري، والفي شيراتون  فندق كونسوف ي UCLG منظمة وفدالفندق الرئيسي ل

في أقرب وق  ممكن، كما أن هناك  محجز الغرف الخاصة بكونحن ننصح . عدد محدود من الغرف حجزو تم  هناالضغط 

ننصحكم  في االستفادة من أسعار خاصة ونترغب مإذا كنت. الوق  في بورتو أليغري في هذا سوف يتم تنظيمهاأحداث أخرى 

 .أيار 02او التواصل مع الفندق قبل تاريخ   Julia.hahn@sheraton.com بالتراسل مع

  

 :المشاركين من اجل وقد تم اختيار فنادق أخرى

 Mercure Porto Alegre Manhattan Hotel   - يمكن الحجز عن طريق االنترن. 

 Hotel Laguetto Viverone Moinhos   -التوصل مباشرة عن طريق أو  راابرمارسيال  السيدةيمكنك االتصال ب

 . reservas7@laguettohoteis.com.brكتروني البريد االل

 

 

  

استمارة التسجيل المرفقة  لمأل ونأغراض قانونية، وسوف تحتاجه يجب النموذج الملحق من أجل بعض أن االنتباهيرجى  

 .تسجيل ضروريأن الأي . أقرب وق  ممكنالعالمية في  UCLGالعامة لمنظمة  وإرسالها إلى األمانة

 التأشيرة
 .ستغرق وقتا طوياليل، وأن هذه العملية يمكن أن تدخول البرازعلى  ينقادروا أنه قد تحتاج إلى تأشيرة لتكون منذكرك 

  

عن  شخصية وفي حال الحاجة الى رسالة دعوة. إجراءات التأشيرة في أقرب وقت ممكنبلبدء على ابشدة  نؤكدونحن    -

: العامة العالمية عن طريق البريد التاليباألمانة  التواصل، يرجى لكترونياإلبريد ال طريق

UCLGExBu@uclg.org . 
  

  

عن طريق . معلومات إضافية ةالحصول على أي ويمكنكم، وف يخدمتكم دائما تح  تصرفكم العامة العالميةاألمانة  و

 . UCLGExBu@uclg.org: التواصل معنا عبر البريد

 

 مع احترامنا

 

 العالمية UCLGالعامة لمنظمة  األمانة

  
  

 :يرجى النقر على الروابط أدناه للوصول إلى الوثائق التالية

 نظرة عامة على برنامج اجتماعات المكتب التنفيذي 

 نموذج التسجيل 
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