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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ضاء الوفود التكّر من أعلذا، ُيرجى. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام  
  الدورة اخلامسة عشرة

       ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢، ليما
      معلومات للمشاركني    
    مذكرة من األمانة    
    )٦٣ و٥٩بشأن الفقرتني  (تصويب    
      التأشريات واحلجز يف الفنادق- ثالث عشر    
      :التايلك الفصل الثالث عشر نص ينبغي أن يكون    
    فر العاديةحاملو جوازات الس    

 املوقــع للتأكّــد ممــا إذا كنــتم حباجــة إىل تأشــرية دخــول إىل بــريو، ُيرجــى الرجــوع إىل    -٥٧
  :الشبكي التايل

http://www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Documents/VisasxExtran_Agosto_2013.pdf.  

إذا كنــتم حتتــاجون إىل تأشــرية دخــول، فريجــى االتــصال بــأقرب ســفارة أو قنــصلية   و  -٥٨
وينبغـي لألشـخاص الـذين يـودون حـضور الـدورة            . لبريو قبل فترة كافية من سفركم إىل ليمـا        

 يقـدِّموا الوثـائق     اخلامسة عشرة للمؤمتر العام لليونيـدو مـن حـاملي جـوازات الـسفر العاديـة أن                
  :التالية إىل املوظف القنصلي لبريو عند التقدم بطلب للحصول على تأشرية دخول
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، )http://www.rree.gob.pe/Documents/DGC005.doc( طلــب التأشــرية اســتمارة  ●    
  ؛عة على النحو الواجبمملوءة وموقَّ

 تقــلّ فتــرة صــالحيته عــن ســتة أشــهر اعتبــارا مــن   احلــايل، علــى أالَّالــسفرجــواز   ●    
  تاريخ الدخول إىل بريو؛

  صورة فوتوغرافية شخصية حديثة؛  ●    
ل حلــضور الــدورة اخلامــسة عــشرة ي التــسجتؤكِّــد مــن أمانــة املــؤمتر العــام شــهادة  ●    

ــدَّ وهــذا شــرط ال. للمــؤمتر العــام لليونيــدو  ــه   مــن اســتيفاب ئه وال ميكــن مــن دون
  .احلصول على التأشرية املناسبة

ويف حاالت استثنائية، ميكن للشخص الذي يود حضور الدورة اخلامسة عـشرة ملـؤمتر          -٥٩
ــة     ا ليونيــدو العــام مــن حــاملي جــوازات الــسفر العاديــة، واملقــيم يف مكــان علــى مــسافة معقول
صل علـى إذن إلكتـروين بالـسفر إىل         من أقرب سفارة أو قنـصلية لـبريو، أن حيـ          ) كيلومترا ٥٠(

ــا لــــذلك الغــــرض،  . بــــريو ــتمارة ينبغــــي مــــلء وحتقيقًــ ذن بالــــسفر إىل بــــريو اإلطلــــب اســ
)http://apps.rree.gob.pe/portal/onudi/FormOnudi.nsf( ــصوَّ   و ــسخاً م ــشارك ن ــدِّم امل  رةًأن يق

 نـسخة   يكفـي تقـدمي   واز الـسفر،    جبـ  فيمـا يتعلـق   (باملسح الـضوئي مـن الوثـائق املـذكورة أعـاله            
ويف هذه احلالـة، ال تـصبح اسـتمارة طلـب التأشـرية             .  فقط واضحة من صفحة حتديد اهلوية فيه     

DGC005ــايل       . ) ضــرورية ــوان الت ــيت حتمــل العن ــصفحة ال ــى ال ــسخ عل ــذه الن ــدمي ه : وجيــب تق
Authorization Request to Travel to Peru")  الــرابط علــى ") لــسفر إىل بــريوباذن اإلطلــب

  .http://apps.rree.gob.pe/portal/onudi/FormOnudi.nsf: التايل
يع طلبات احلصول على التأشـرية قبـل أسـبوعني علـى األقـل مـن الـسفر          جيب تقدمي مج    -٦٠

  .إىل بريو
    

    التأشريات الصحافية    
زيل   وميكن تن . مجيع الصحافيني األجانب حباجة إىل تأشرية لدخول بريو، ُتمَنُح هلم جماناً            -٦١

  .http://www.rree.gob.pe/Documents/DGC005.doc: استمارة التأشرية املعنّية من الرابط التايل
ــلء        -٦٢ ــضا م ــة أي ــي وســائط اإلعــالم األجنبي ــى ممثِّل اســتمارة إدخــال مؤقــت   "وجيــب عل

ــة وتقــدميها لــسفارات بــريو أو قنــصلياهتا، لكــي ُتعفــى مــن رســوم االســترياد     " للمعــدات املهني
: زيـــل االســـتمارة مـــن الـــرابط التـــايل  وميكـــن تـــن.  املـــشاهبةاملؤقـــت املفروضـــة علـــى املعـــدات

http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Form%20C.%20Internamiento.docx.  
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    االستفسارات    
  : باألشخاص التالنيالتأشريات، يرجى االتصالملزيد من املعلومات حول   -٦٣

  :لتأشريات الرمسيةا فيما خيّص
  ، (Mr. Jose Miguel Nieto Frías)السيد خوسيه ميغيل نييتو فرّياس   

  jnietof-onudi@rree.gob.pe: الربيد اإللكتروين
  ،(Ms. Tatiana Mego)السيدة تاتيانا ميغو   
  tmego-onudi@rree.gob.pe: الربيد اإللكتروين  
  ،)Mr. Manuel González Olaechea (السيد مانويل غونساليس أواليتشيا  
  mgonzalezolaecheaonudi@rree.gob.pe: الربيد اإللكتروين  

  ،)Ms. Doris Santana(السيدة دوريس سانتانا    
  dsantana-onudi@rree.gob.pe: الربيد اإللكتروين  
  :ت للمعدات املهنيةلتأشريات الصحافية وتأشريات اإلدخال املؤقَّا فيما خيّص

  ، (Ms. Susana Fernández) سا فرناندالسيدة سوسان   
  sfernandez@rree.gob.pe: الربيد اإللكتروين  

 


