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 المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: 
 تنفيذ االتفاق وأثره على السياسات في المنطقة العربية   

 2019 ديسمبراألول/ كانون 4-3، القاهرة
 

 عمل لبناء القدرات حول حوكمة الهجرة في المنطقة العربيةالورشة و
 مصر –، القاهرة 2019كانون األول/ ديسمبر  5

 
 

 مذكرة لوجستية
 

 العملوورشة  المؤتمر انعقاد ومكان تاريخ  -أوالا 
 

المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: تنفيذ االتفاق وأثره على  يُعقد
ورشة بناء القدرات وتُعقد ، ٢٠١٩ كانون األول/ ديسمبر ٤ و ٣ على مدى يومي السياسات في المنطقة العربية

الطابق قاعة صالح الدين في ي ف 2019كانون األول/ ديسمبر 5 يومفي المنطقة العربية ة الهجرة محول حوك
 .جمهورية مصر العربية بالقاهرة، (، فندق شيراتون القاهرة،floor st1) األول
 

ا ثاني   اللّغة  -ا
 

 والفرنسية.ليزيّة جاإلن تيناللّغ ىيترجم فوريا الاللّغة العربيّة، وسوف ب يدار المؤتمر 
 

ا   القاهرة فندق شيراتونموقع   -ثالثا
 

 .، محافظة الجيزةالدقي منطقة الجالء،  ميدانفي القاهرة شيراتون يقع فندق  
 

 توضح الخريطة التالية موقع الفندق: 
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ا   تأشيرة الدخول  -رابعا
تمنح  كما .مطار القاهرة مجانا   ىعند وصولهم الاالمم المتحدة تأشيرة الدخول للسادة حاملي جواز سفر تمنح 

 راليا ونيوزيلندا وكندا واليابان واألردناالتحاد األوروبي وأستالجنسيات التالية "دول  للسادة حاملي جواز سفر
او ما يعادله  دوالر امريكيا   25 بقيمةطابع مالي  مقابل رسممطار القاهرة عند وصولهم الى " والواليات المتحدة

 .  ا  نقدبالجنيه المصري يسدد 
على  يجب؛ وكذلك سفرال قبلمسبقا  مصريةالدخول العلى جميع الجنسيات األخرى الحصول على تأشيرة  جبيو

وجود  في حالو . ةسفر بغض النظر عن الجنسيالقبل  مسبقا  مصرية الدخول الالدبلوماسيين الحصول على تأشيرة 
 بذلك. ، يرجى إبالغ المنظمينأي صعوبات

 
ا خامس  الفندق في واإلقامة الحجز  -ا

 
تهم كفل المنظمون بتغطية نفقايتذين سالالمشاركين  لسادةلغرف مفردة بحجز  المنظمة الدولية للهجرةسوف تقوم 
كانون  5إلى  2من الفترة ة الطيران الخاصة بكل مشارك خالل تفاصيل رحل ىبناء عل، شيراتونالفي فندق 

 مشاركتهم في ورشة العمل(. بحسب) 2019 كانون األول/ديسمبر 6 إلى 2أو الفترة من  2019 األول/ديسمبر
 

ا سادس  الداخلي النقل   -ا
 

 .المطار -ق الفند -المطار وسيلة نقلهم من يرجى من المشاركين ترتيب 
 

ا سابع  تكاليف السفر  -ا
 

، مصرالقادمين من خارج  لعدد محّدد من المشاركيننفقات السفرواإلقامة تكاليف تتولى الجهات المنظمة تغطية 
حجز تذكرة بشأن سيتم التواصل مع المشاركين عبر البريد اإللكتروني واألمم المتحدة.  لقواعد وأنظمة  ا  وذلك وفق
 .  الخاصة بهم السفر
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عّمان  منسفر ذهابا  وإيابا  التذكرة  إصدارتقوم الجهات المنظمة بسوف فلسطين، دولة بالنسبة للمشاركين من أما 
األصليين يصال اإلو فاتورةالعند تقديم  البر بين فلسطين وعّمانعبر السفرنفقات وسيتم ايضا  تغطية  .القاهرة ىلإ
 وفقا  لقواعد وأنظمة األمم المتحدة. عبور الجسرل
 

سفر ذهابا  وإيابا  الذكرة تبتغطية تكاليف الجهات المنظمة تقوم سوف وكذلك الحال للسادة المشاركين من سوريا، 
صلي أعند تقديم إيصال ، وذلك برا  من دمشق إلى بيروت النقلتغطية بدل باإلضافة إلى ، القاهرةإلى  بيروت من

 وفقا  لقواعد وأنظمة األمم المتحدة.
 
 التذاكر إصدارو السفرحجز أ( 
 

في اليوم الالحق اعتمادا  والمغادرة  للمؤتمرالوصول في اليوم السابق تي: آلا ىتذكرة الطيران بناء علسيتم حجز 
ويطلب من المشاركين الذين لديهم طلبات محددة ألوقات السفر أو تعديل في التواريخ  ر رحالت الطيران.فّ على تو

فقط إذا المقترحة أن يراسلوا الجهات المنظمة بذلك على الفور. تقوم الجهات المنظمة بتلبية طلبات التعديالت 
للمشارك تعديل ل، يترك وفي حال تعذر التعدي . الزمنيوالجدول  كان ذلك ممكنا  في حدود الميزانية المخصصة

 بعد تصديرها. التذكرة الخاصة به
 

تزويد موظفي اإلسكوا بالوثائق التالية في اليوم األول من  من المشاركين الذين تغطيهم اإلسكوا، كما يرجى

 : متبعةحيث أن هذه الوثائق مطلوبة لقسم المحاسبة وفق األنظمة ال المؤتمرانعقاد 

 
 جواز السفر الشخصي؛  .1
 (؛Boarding Passدخول الطائرة ) بطاقة .2
 نسخة عن تذكرة السفر؛ .3
فلسطين والجمهورية العربية  دولة المشاركين منللسادة القيمة المدفوعة للسفر برا  )االيصال األصلي ب .4

 .السورية(
 
 البدل اليومي -ب( 

 
 . المطار من وإلىالنقل كلفة ت باإلضافة إلى الوجبات وغيرها من المتفرقاتكلفة تي البدل اليومي يغط 
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ا ثامن  معلومات االتصال  -ا
 

 لالستفسار حول التنظيم والمعلومات اللوجستية، يرجى من المشاركين الكرام التواصل مع: 
 

 السيدة مرفت الشافعي 
 المنظمة الدولية للهجرة 
 (002) 01016255111هاتف:  
 melshafiey@iom.intبريد إلكتروني:  

 
 السيدة سلمى السعيد 
 المنظمة الدولية للهجرة 
 (002) 01019307305هاتف:  
 selsaid@iom.intبريد إلكتروني:  

 
 السيدة هند كناني 
 المنظمة الدولية للهجرة 
 (002)01206967423هاتف:  
 hkinani@iom.intبريد إلكتروني:  

 
 السيدة تيريز برير 
 اإلسكوا 
 +9611-978813هاتف:  
 therese.breir@un.orgبريد إلكتروني:  
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