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 ورشة عمل أولية حول

 تحديات التهجير والنزوح الداخلي في العراق

 ومتطلبات خطة التنمية المستدامة

 2017شباط/فبراير  21-23

 

 الترتيبات اللوجستية واإلدارية
 

 

 مكان وتاريخ االجتماع

 

كوا( بمبنى االسأيضاً ستُعقد ورشة العمل المشار إليها أعاله في بيت األمم المتحدة )المعروف 

وسط بيروت التجاري في العاصمة اللبنانية.  للدخول الى  في رياض الصلح ساحةالكائن في 

ول على للحصالمبنى يرجى التوجه نحو حديقة جبران خليل جبران، المقابلة لمبنى االسكوا.  

  هناوان عن طريق خرائط غوغل يرجى النقر العن

 

 

 أمنية اإلجراءات

 

الحضور مبكراً تفادياً ألي يرجى للدخول الى بيت األمم المتحدة لذلك هناك إجراءات أمنية 

تأخير ينتج بسبب االزدحام عند نقطة التفتيش وكذلك للحصول على البطاقة التعريفية الخاصة 

نود أن نلفت عنايتكم بأنه يجب عرض البطاقة التعريفية بوضوح في جميع   مشارك. لبك

 األوقات داخل المبنى. 

 

 

 االجتماع قاعة

 

 ”Committee Room I“في قاعة المؤتمرات عقد ورشة العمل سوف تُ على مدار ثالثة أيام، 

 .(B1 level) بيت األمم المتحدةمن  الطابق السفليالموجودة في 

 

  

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 التسجيل

 

 ً موافق من يوم الثالثاء ال يبدأ تسجيل المشاركين والمشاركات في تمام الساعة التاسعة صباحا

في تمام الساعة التاسعة والتي تبدأ ، ويلي ذلك الجلسة االفتتاحية 2017شباط/فبراير  21

 والنصف منه.

 

 

 لغة االجتماع

 

غة لالعمل علماً بأنه يوجد ترجمة فورية من وإلى الإن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لورشة 

 اإلنكليزية.

 

 

 استراحة القهوة والشاي

 

ً باحص تي قهوة وشاي يومياً. واحدةيتم تقديم استراحوف سخالل األيام الثالثة لورشة العمل   ا

 على جدول األعمال.المذكور بحسب التوقيت  الل فترة ما بعد الظهرأخرى خو

 

 

 الغذاءوجبات 

 

يتواجد في الطابق األرضي لمبنى االسكوا كافتيريا خاصة تقدم وجبات غذاء يومية يقدر 

 دوالرات أمريكية. 8سعرها بحوالي 

 

من الممكن أيضاً التوجه الى أحد مطاعم الوجبات السريعة او المطاعم الراقية المتواجدة في 

راً على سي بنى االسكواعشرة دقائق فقط من مأكثر من تبعد ال وسط بيروت التجاري والتي 

 .األقدام

 

 

 ترتيبات السفر

 

تقوم االسكوا بتأمين بطاقة سفر على الدرجة السياحية على نفقتها وكذلك المساعدة في تقديم 

الطلب الى الجهات الرسمية للحصول على سمة دخول للمشاركين والمشاركات الى الجمهورية 

 اللبنانية.
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 الوصولترتيبات 

 

وذلك خارج حرم مطار رفيق الحريري الدولي (Taxi service)  المعتمدة األجرة اتفر سياراتتو

دى معظم لالمطار االستقبال في وتتوفر خدمة كما . مكان اإلقامةالى من المطار لتأمين انتقالكم 

عبر تطبيق أضف الى ذلك فهناك خدمة جديدة في لبنان  .نجوم( 5و  4 العاصمة )فئتي فنادق

تراوح تكلفة االنتقال بين المطار والعاصمة بيروت في  .باستخدام الهاتف الذكي (Uber)أوبر 

   .كحد أقصى دوالر أمريكي 30حدود 

 

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

المطارات في العراق )مطار بغداد الدولي او مطار اربيل الدولي( وكذلك في لبنان )مطار 

 152رحالت تساوي  4دوالر لكل رحلة *  38رفيق الحريري الدولي( وهي تحسب كاآلتي: 

ذلك األمر وك ب على المشاركين إتمام ترتيبات النقل من وإلى المطار بأنفسهمج  يتودوالر.  لذا 

 .سكواإلترتيبات تنقلهم من والى مقر ابالنسبة ل

 

وإحضارها   (boarding pass)الى الطائرة د: يرجى االحتفاظ ببطاقة الصعومالحظة هامة

 السيدة غادة سنو.في اليوم األول من االجتماع وتسليمها الى المسؤولة اإلدارية 

 

 

 االستضافة
 

تترك االسكوا للمشاركين حرية اختيار مكان اإلقامة سواء في فندق او أي مكان آخر وال 

ً الئحة بأسماء وعناويتوجب إبراز أي مستند رسمي في هذا الخصوص.    نيتجدون مرفقا

وذلك الختيار  اللمشاركين في مؤتمرات االسكو تفضيليةوالتي تقدم أسعاراً الفنادق في بيروت 

ً ما ترو التواصل مع نقطة االتصال في الفندق ، يرجى عروض.  لالستفادة من هذه النه مناسبا

ة علماً بأنه حساب الفندق يسدد مباشر المحدد لتأمين حجز الغرفة والتأكد من السعر الترويجي

 من قبل المشاركين.

 

 Daily Subsistence Allowanceوالمحدد والمعروف بالــ ستقوم االسكوا بدفع بدل يومي 

(DSA)  للمشاركين لمدة أربعة أيام )يوم سفر وثالثة أيام عمل( وتشمل نفقات اإلقامة وثالث

  نفقات متفرقة.  ويومية وجبات 

 

أيام  4دوالر أمريكي *  272هو  2017إن البدل اليومي لمدينة بيروت لشهر شباط/فبراير 

  دوالر أمريكي 1,088 يساوي =
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تمكن من دفع هذه المستحقات المالية في آخر يوم من ورشة العمل، كي نل: مالحظة هامة

في اليوم األول من االجتماع وتسليمه الى المسؤولة اإلدارية حضار جواز السفر يرجى ا

   السيدة غادة سنو.

 

لك ذ التأخر في تسليم المستندات المطلوبة فسوف يؤدي أرجو أخذ العلم بأنه إذا تعذر او تم  

 الى التأخر في دفع المستحقات المالية الى ما بعد العودة الى العراق.

 

 

 معلومات عامة:

 

.  د عليهقيو ال يجود أيةيستخدم الدوالر األمريكي بشكل كبير في تعامالت السوق المحلية و

 .  أما بالنسبة للبنوكليرة لبنانية 1500وسعر صرف الدوالر األمريكي الواحد في األسواق هو 

 .(1505.69)تقريباً  اليومية لألسعارالعمالت صة ررفة فالسعر يتحدد حسب بويومحال الص

 

الطقس في بيروت خالل شهر شباط/فبراير مشمس غالباً الى غائم جزئيا أي معتدل الى بارد 

من قليلة درجة مئوية مع احتمال هطول زخات  17الى  10وتتراوح درجات الحرارة بين 

 .المطر

 

 220Volts-50 Hzهرتز  50 –فولت  220الجهد الكهربائي في لبنان هو 

 

 ساعات 3+ هوفرق التوقيت بين لبنان وغرينتش  :التوقيت في لبنان

 

 

 المراسالت:

 

ه المراسالت أو لطلب المزيد من المعلومات بخصوص ورشة العمل، يرجى االتصال بـ:  توجَّ

 

 

 وغادة جميل سن   /السيدة
 إداريةمساعدة شؤون 

 +961-1-978 823هاتف: 

 +961-71-716191خليوي: 

 sinnog@un.orgبريد إلكتروني: 

mailto:sinnog@un.org

