
 :العربية المنطقة في الغذائي األمن بشأن التعاون المؤسسي آفاق
 والمياه الزراعة قطاعي بين اإلقليمي التنسيق تعزيز حول التشاوري اإلجتماع

 2017 فبراير / شباط 9-7بيروت المتحدة، االمم بيت
 

 للمشاركين لترتيبات اللوجستية واالداريةا
 
 

 مكان وتاريخ ولغة االجتماع -1

ُُة والمشار إليه أعالهالعربي المنطقة في الغذائي األمن شأنبالتعاون المؤسسي  آفاقُحولُتجماع االُعقدسيُ  - األامُُبيتفي

للدخولُالىُالابنىُيرتجىُالموتجهُ.ُةالتجاهوريةُاللبنعنيُ–ُبيروتوسطُُ،ريعضُالصلحُايدانُفيالكعئنُ(ُاالسكوا)ُالامحدة

ُ.(hereُلتجوتجالعنوانُانُخاللُخرائطُ)ُ.االسكواابنىُلُةاقعبلال،ُخليلُتجبرانُيقةُتجبراندحنحوُ

،ُويلي2017ُ فبراير/ شباط 7الاوافقُُالثالثعءفيُماعمُالسععةُالمعسعةُانُصبعحُيومُُالتجماع الاشعركينُفيُاُيبدأُمستجيل -

انُبعدُظهرُُالرابعةينمهيُاالتجماع ُفيُحدودُالسععةُ.ُصبعحُنفسُاليومُالمعسعةُوالنصفُانذلكُاإلفممعحُفيُماعمُالسععةُ

ُ.اللغةُالرسايةُلالتجماع اللغةُالعربيةُهيُنُاكاعُُ.2017فبراير/ شباط 9 الاوافقُالخايسيومُ

 وتأشيرة الدخول (االقامةالسفر و)االستضافة ترتيبات  -2

أيعمُُأربعةلادةُوبمغطيةُالبدلُاليوايُللاشعركينُالاسمضعفينُبموفيرُبطعقعتُالسفرُعلىُالدرتجةُالسيعحيةُوسمقومُاالسكواُ -

ابلغُاقطو ُلمغطيةُنفقعتُالىُُبعإلضعفةنفقعتُاالقعاةُوالوتجبعتُوايةُاصعريفُأ خرى،ُُشالمو(ُعالُثالثةُأيعميومُسفرُو)

ُ.ُاالنمقعلُانُوالىُالاطعرات

ُانُُ.المشاركين القيام بما يلزم للحصول على تأشيرة الدخول الى الجمهورية اللبنانية السادة من كما ويطلب - للازيد

 :لياللبنعنيةُالرتجعءُزيعرةُالرابطُالمعالاعلواعتُحولُمعشيرةُالدخولُالُالتجاهوريةُ
security.gov.lb/Entry_visa.aspx-http://www.general 

 

  وبطاقة صعود الطائرةمن الضروري أن يقوم المشاركين المستضافين باحضار جواز السفر وتذكرة السفر  -

(Boarding Pass )إلجتماعمن ا اليوم التاليالمالية خالل لكي يتم صرف المستحقات  في اليوم األول من االجتماع. 

 الفندق  -3

 .تجدون مرفقا الئحة باسماء الفنادق في بيروت حسب االسعار الخاصة باالمم المتحدة -

، (دقائق سيراً على األقدام 5)يتميز بقربه من مبنى األمم المتحدة حيث مقر االجتماع  مركزية مونروفندق ن بأللعلم فقط  -

دوالر  121و  دوالر أمريكي 111سعر الغرفة المفردة  حيث ان. (سوليدير)وبقربه من المناطق التجارية في وسط بيروت 

علماً بأن حساب الفندق يسدد  ،، يع الضرائبوجم االنترنتخدمة وللغرفة المزدوجة في اليوم شامالً وجبة الفطور أمريكي 

 .مباشرة من قبل المشاركين

Markazia Monroe Suites 
Tel: (+961) 1 991 200 – Fax: (+961) 1 991 211, Solidere - Downtown Beirut - Lebanon 

info@markaziamonroesuites.com 

www.markaziamonroesuite.com 

 الوجبات -4

 .وجبة الفطورعلى  ادقنغلب الفأ يشمل حجز -

 (.ايام 3)االجتماع  أيامطيلة  خالل فترة ما بعد الظهر استراحة قهوة صباحية باالضافة الى استراحة قهوة غنيةسيتم تقديم  -

  .دوالر امريكي 8حوالي سعرها بة يقدر وجبات غداء يومي تقدماالسكوا، كافيتيريا خاصة  مبنىلرضي يتواجد في الطابق األ -

 دقائق فقط 01عد التي تب وسط بيروت المتواجدة في المطاعم ايضا خالل استراحة الغداء التوجه الى احد للمشاركين يمكن -

 .من مبنى االسكوا

 

https://www.google.com.lb/maps/place/ESCWA+-+Beirut/@33.8939383,35.5023503,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x45d610bb65a64f1c!8m2!3d33.8946879!4d35.5021289
http://www.general-security.gov.lb/Entry_visa.aspx
mailto:info@markaziamonroesuites.com
http://www.markaziamonroesuite.com/


 الداخليةوالتنقالت  ترتيبات االستقبال في المطار -5

خدمة  حجز المشاركين مكانإوبالمطلوبة، إلى الوجهة  لإلنتقال رفيق الحريري الدوليسيارات األجرة خارج مطار تتوافر  -

مطار ال تكلفة االنتقال بينتراوح وت .االقامة به المشارك الذي يرغب المطار عبر الحجز المسبق مع الفندقوالى  من االنتقال

 .دوالر أمريكي 31 - 25 في حدودسيارات األجرة عبر وسط بيروت و

 .االسكوامبنى يطلب من المشاركين الكرام القيام بترتيبات تنقلهم من والى مقر االجتماع في كما و -

 أُخرىمعلومات  -6

المحالت  مريكي في جميعاألكما ويمكن استخدام الدوالر (. تقريبا) ليرة لبنانية1511=  دوالر أمريكي 1: صرف العملة -

 .أنحاء لبنان في

 (V-50 Hz 220): الكهربائي الجهد  -

 GMT (+2 Hr): في بيروت التوقيت -

 .درجة مئوية مع إمكانية هطول االمطار 17-11فبراير بين /خالل شهر شباطدرجات الحرارة تتراوح : الطقس -

 المراسالت

 ، السيد عبد الحليم معروف

 ،مساعد إداري

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 +9911978591 :هاتف

 +9913515599 :خلوي

 maaroufa@un.org :البريد اإللكتروني

mailto:maaroufa@un.org

