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 بناء الدولة والتنمیة المؤسسیةأثر  الخبراء حول فریقاجتماع 

 في مرحلة ما بعد النزاع: الفرص والتحدیات
 

 2017 تشرین الثاني/نوفمبر 24و  23
 

 الترتیبات اللوجستیة واإلداریة
 

 
 االجتماعمكان وتاریخ 

 
ـ "مبنىأیضاً المشار إلیھا أعاله في بیت األمم المتحدة (المعروف االجتماع عقد یُ س ) "االسكوا بـ

وسط بیروت التجاري في العاصمة اللبنانیة.  للدخول الى  في ریاض الصلح ساحةالكائن في 
بیت األمم المقابلة ل "جبران خلیل جبرانالعامة المسماة "حدیقة الالمبنى یرجى التوجھ نحو 

  ھناللحصول على العنوان عن طریق خرائط غوغل یرجى النقر .  المتحدة
 
 

 منیةاأل اإلجراءات
 

الحضور مبكراً تفادیاً ألي یرجى للدخول الى بیت األمم المتحدة لذلك ھناك إجراءات أمنیة 
تأخیر ینتج بسبب االزدحام عند نقطة التفتیش وكذلك للحصول على البطاقة التعریفیة الخاصة 

نود أن نلفت عنایتكم بأنھ یجب عرض البطاقة التعریفیة بوضوح في جمیع   .ة/مشارك لبك
 األوقات داخل المبنى. 

 
 

 االجتماع قاعة
 

من  (MZ level)وسط األ الطابقالموجودة في المیزانین في قاعة االجتماع عقد یُ سسوف 
 .بیت األمم المتحدة

 
  

https://www.google.com.lb/maps/place/ESCWA+-+Beirut/@33.8939383,35.5023503,18z/data=!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x151f16e0e8a5e9af:0x45d610bb65a64f1c!2sESCWA+-+Beirut,+Beirut!2m2!1d35.5021286!2d33.8946885!3m4!1s0x0:0x45d610bb65a64f1c!8m2!3d33.8946879!4d35.5021289
https://www.google.com.lb/maps/place/ESCWA+-+Beirut/@33.8939383,35.5023503,18z/data=!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x151f16e0e8a5e9af:0x45d610bb65a64f1c!2sESCWA+-+Beirut,+Beirut!2m2!1d35.5021286!2d33.8946885!3m4!1s0x0:0x45d610bb65a64f1c!8m2!3d33.8946879!4d35.5021289
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 واالفتتاح التسجیل

 
ً یبدأ تسجیل المشاركین في تمام   الموافق خمیسمن یوم ال الساعة التاسعة صباحا

في تمام الساعة والتي تبدأ ، ویلي ذلك الجلسة االفتتاحیة 2017 تشرین الثاني/نوفمبر 23
 التاسعة والنصف منھ.

 
 لغة االجتماع

 
 .لالجتماع تانالرسمی تاناللغ ماھواإلنكلیزیة العربیة  تینإن اللغ

 
 الترجمة الفوریة

 
 .الترجمة الفوریة داخل القاعة ةخدم توفرت
 

 والغذاء استراحة القھوة والشاي
 

على المذكور بحسب التوقیت ومیاً یوشاي  قھوةتي یتم تقدیم استراحوف ساالجتماع  مدةخالل 
 جدول األعمال.

 
 ترتیبات السفر

 
تقدیم تقوم االسكوا بتأمین بطاقة سفر على الدرجة السیاحیة على نفقتھا وكذلك المساعدة في 

 اللبنانیة. راضيالطلب الى الجھات الرسمیة للحصول على سمة دخول للمشاركین الى األ
 

 الوصولترتیبات 
 

وذلك خارج حرم مطار رفیق الحریري الدولي (Taxi service)  المعتمدة األجرة اتفر سیاراتتو
لدى معظم المطار االستقبال في وتتوفر خدمة كما . مكان اإلقامةالى من المطار لتأمین انتقالكم 

تراوح تكلفة االنتقال بین المطار والعاصمة بیروت في   .نجوم) 5و  4 العاصمة (فئتي فنادق
 .كحد أقصى دوالر أمریكي 30حدود 

 
سوف تقوم االسكوا بدفع مبلغ مائة واثنان وخمسون دوالراً لتغطیة نفقات االنتقال من وإلى 

 لبنان (مطار رفیق الحریري الدولي) وھي تحسب كاآلتي:وكذلك في في بلدكم  المطار
ب على المشاركین إتمام یتوجّ دوالر.  لذا  152رحالت تساوي  4دوالر لكل رحلة *  38

ترتیبات تنقلھم من والى مقر وكذلك األمر بالنسبة ل ترتیبات النقل من وإلى المطار بأنفسھم
 .سكواإلا
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وإحضارھا  (boarding pass) الى الطائرة دالصعو: یرجى االحتفاظ ببطاقة مالحظة ھامة

 .السیدة غادة سنوفي الیوم األول من االجتماع وتسلیمھا الى مع جواز السفر 
 

 االستضافة
 

تترك االسكوا للمشاركین حریة اختیار مكان اإلقامة سواء في فندق او أي مكان آخر وال 
ً الئحة بأسماء وعناوتجدون یتوجب إبراز أي مستند رسمي في ھذا الخصوص.   ن یمرفقا

وذلك الختیار  للمشاركین في مؤتمرات االسكوا تفضیلیةوالتي تقدم أسعاراً الفنادق في بیروت 
ً ما ترو التواصل مع نقطة االتصال في الفندق ، یرجى عروض.  لالستفادة من ھذه النھ مناسبا

نھ حساب الفندق یسدد مباشرة علماً بأ فضیليالمحدد لتأمین حجز الغرفة والتأكد من السعر الت
 من قبل المشاركین.

 
 Daily Subsistence Allowanceومحدد والمعروف بالــ ستقوم االسكوا بدفع بدل یومي 

(DSA) وال یحسب یوم العودة.  یقسم البدل عمل)  یوميأیام (یوم سفر و للمشاركین لمدة ثالثة
 متفرقةإقامة نفقات و) 30%( وجباتثالث ) ثمن 50%(نفقات اإلقامة كاآلتي:  الیومي

%)20(. 
 

دوالر  246 ھوالحالي  2017تشرین األول/أكتوبر إن البدل الیومي لمدینة بیروت لشھر 
 .الى الشھر القادمھذا المبلغ ویتوقع ان یستمر  أمریكي

 
یرجى ، االجتماعتمكن من دفع ھذه المستحقات المالیة في آخر یوم من كي نل: مالحظة ھامة

 .السیدة غادة سنوفي الیوم األول من االجتماع وتسلیمھ الى حضار جواز السفر ا
 

التأخر في تسلیم المستندات المطلوبة فسوف یؤدي ذلك  أرجو أخذ العلم بأنھ إذا تعذر او تمَّ 
 .مقر إقامتكمالى التأخر في دفع المستحقات المالیة الى ما بعد العودة الى 

 
 معلومات عامة:

 
.  قیود علیھ جد أیةوال یالدوالر األمریكي بشكل كبیر في تعامالت السوق المحلیة ویستخدم 

.  أما بالنسبة للبنوك لیرة لبنانیة 1500وسعر صرف الدوالر األمریكي الواحد في األسواق ھو 
 .)1508(تقریباً  الیومیة لألسعارالعمالت صة ررفة فالسعر یتحدد حسب بویومحال الص

 
غائم اجماالً مع توقع في بیروت ھو  فترة شھر تشرین الثاني/نوفمبرالطقس في بیروت خالل 

درجة مئویة  23الى  20بین في الحد األعلى وتتراوح درجات الحرارة  زخات من المطر
 .درجة مئویة كحد أدنى 16-15و
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 220Volts-50 Hzھرتز  50 –فولت  220الجھد الكھربائي في لبنان ھو 
 

 ساعة  2+ ھو GMTفرق التوقیت بین لبنان وغرینتش  :التوقیت في لبنان
 

 المراسالت:
 

ھ المراسالت أو لطلب المزید من المعلومات بخصوص   ، یرجى االتصال بـ:االجتماعتوجَّ
 
 

 نّوــالسیدة/ غادة جمیل س
 شؤون إداریة مسؤولة

 +961-1-978 823ھاتف: 
 +961-71-716191خلیوي: 

 sinnog@un.orgبرید إلكتروني: 

mailto:sinnog@un.org

