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 االجتماع اإلقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

 2018 نيسان/أبريل 23-22 الجمهورية اللبنانية، بيروت،

 

 مذكرة لوجستية

 

 ومكانه االجتماع انعقاد تاريخ -أوالً 

 

 2018نيسان/أبريل  23و 22 يومي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربيةاإلقليمي االجتماع عقد ي  س

 . لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع اإلنترنت:في بيروت، لبنان الذي يقع في منطقة الحمرا فندق لو كومودور في

 development-sustainable-society-civil-arab-https://www.unescwa.org/events/meeting 

 

 معلومات االتصال -ثانياً 

 

 التواصل مع:لالستفسار حول التنظيم والمعلومات اللوجستية، يرجى 

 وحجز الفندق للمعلومات حول حجوزات السفر  للمعلومات اللوجستية والتنظيمية األخرى

 السيدة هانيا صبيدين ديماسي

 في اإلسكوا 2030الوحدة المعنية بأجندة 

 978546-1-961+ هاتف: 

 dimassi@un.orgبريد إلكتروني: 

 حنان يونسالسيدة  و

 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية

 +319366-1-961 هاتف:

 hanan.younis@annd.org بريد إلكتروني:

 

 التسجيل –ثالثاً 

 

ة في حال يطلب من المشاركين التسجيل قبل االجتماع عبر موقع اإلنترنت التالي، ويرجى إعالم الجهات المنظم

 .https://reg.unog.ch/event/24168/registration: مواجهة أي صعوبات تقنية

 

 االجتماع في المستخدمة اللّغة -ثالثاً 

 

 ستستخدم اللغة العربية بشكل أساسي في أعمال االجتماع.

 

 تأشيرة الدخول -رابعاً 

 

 خالل من تأشيرة الدخول لتأمين المطلوبة واإلجراءات الوثائق عن االستفسار لبنان إلى القادمين المشاركين من ي رجى

ولمزيد من  يرجى إعالم الجهات المنظمة بأي صعوبات. .1مبلدانه في المتواجدة اللبنانية السفارة أو بالقنصليّة االتصال

 security.gov.lb/ar/posts/38-http://www.generalالتفاصيل، يمكن االطالع على موقع اإلنترنت التالي: 

                                                 
األخرى شرط العربية املي جواز سفر السلطة الفلسطينية وبعض الجنسيات المساعدة في الحصول على الفيزا لح الجهات المنظمةتقدم  1

  تاريخ انعقاد االجتماع. قبلأسابيع على األقل  3تقديم األوراق المطلوبة قبل 

https://www.unescwa.org/events/meeting-arab-civil-society-sustainable-development
mailto:dimassi@un.org
https://reg.unog.ch/event/24168/registration/
http://www.general-security.gov.lb/ar/posts/38
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 الفنادق في واإلقامة الحجز -خامساً 

 

دوالر أمريكي للغرفة للشخص الواحد متضمنة وجبة  73، سعر حيث تنظم أعمال االجتماع ،لو كومودوريقدم فندق 

 %.11هذه التسعيرة لضريبة القيمة المضافة أي الفطور. تخضع 

 

الراغبين باإلقامة في فندق آخر،  المشاركيناإلقامة في فندق لو كومودور. أما ستقوم الجهات المنظمة بترتيب 

 قبلبضيوف األمم المتحدة. فقط تتضمن الالئحة أسعاراً مخفضة خاصة طلب الئحة الفنادق من اإلسكوا حيث فيرجى 

ني، يرجى االطالع على القسم األخير لتفاصيل المع الفندق مع مباشرة   الفاتورة تسوية المشاركين من ي توقّع المغادرة،

 .التغطية

 

 المتداولة العملة -سادساً 

 

 .لبنانيّة ليرة 1513 مقابل أمريكي دوالر 1 الّصرف سعر ويبلغ .اللّبنانية اللّيرة هي بيروت في العملة

 

 نطاق التغطية -سابعاً 

 

 .من قبل الجهات المنظمة الذي تتم تغطيتهمالمشاركين خاص بهذا القسم 
 

تغطية نفقات سفر المشاركين القادمين من خارج لبنان ونفقات إقامتهم وانتقالهم وفق األنظمة  الجهات المنظمة تتولى

على  حول حجز تذكرة الطائرة األمم المتحدة. سيتم التواصل مع المشاركين عبر البريد اإللكترونييها ولدى المرعية لد

عّمان ذهابا  وإيابا  بين  . بالنسبة للمشاركين من فلسطين، تقوم الجهات المنظمة بتصدير تذكرة سفرالدرجة السياحية

  .بيروتو

 

 وتصدير التذاكر حجوزات الطائرة -ألف 
 

والمغادرة في اليوم الالحق اعتمادا  على توافر  لالجتماعسيتم ترتيب حجز السفر بحيث يكون الوصول في اليوم السابق 

ً طلبات التعديالت  تقوم الجهات المنظمة بتلبيةرحالت الطيران.  المخصصة  الميزانيةفي حدود  فقط إذا كان ذلك ممكنا

 بعد تصديرها. بها/تعديل التذكرة الخاصة بهيترك للمشارك . وفي حال تعذر التعديل، الزمنيوالجدول 

 

 الوثائق المطلوبة -باء 
 

 بالسرعة الممكنة: تحميل ما يلي عبر استمارة التسجيل يطلب من المشاركين الذين تغطيهم اإلسكوا

 ضحة وملونة عن جواز السفر الشخصي؛نسخة وا .1

 يتم ملؤها وتوقيعها. HR Mini Masterاستمارة  .2

االجتماع حيث أن هذه الوثائق مطلوبة لقسم بالوثائق التالية في اليوم األول من انعقاد موظفي اإلسكوا  كما يرجى تزويد

 : المحاسبة وفق األنظمة المرعية

 جواز السفر الشخصي؛  .1
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 (؛Boarding Passبطاقة دخول الطائرة ) .2

 .نسخة عن تذكرة السفر .3

 

 البدل اليومي -جيم 
 

. ويغطي البدل اإلقامة في الفندق والوجبات وغيرها 2قامة في بيروتكلفة اإلالذي تقدمه اإلسكوا يغطي البدل اليومي 

وبالتالي، فإّن البدالت اليومية التي ستسددها االسكوا للمشاركين القادمين من الخارج، ستخّولهم تسديد  من المتفرقات.

 .3كما تقوم اإلسكوا بدفع بدل تنقالت المطارمصاريف إقامتهم للفندق مباشرة . 

 

                                                 
 .2017نيسان/أبريل  1دوالر أمريكي وذلك منذ  246اليومي لبيروت  البدلتبلغ قيمة  2
 دوالر أمريكي يدفع مرة واحدة. 188حددت األمم المتحدة قيمة تنقالت المطار بمبلغ   3


