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  اجتماع غرب آسيا اإلقليمي التحضريي
 ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية

  والعدالة اجلنائية
     ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨-٢٦بريوت، 

  مذكرة إعالمية للمشاركني
 

  مكانهاالجتماع وانعقاد موعد   -١  
عقد اجتماع غرب آسيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع ُيوف س  -١

ية يف الفترة من  لة اجلنائ يف مقر جلنة األمم املتحدة  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٦اجلرمية والعدا
االقتصــادية واالجتماعية لغريب آســيا (اإلســكوا)، الكائن يف ســاحة رياض الصــلح، بريوت، لبنان. 

هلاتف الرئيســــــي للجنة األمم املتحدة االقتصــــــادية واالجتماعية لغريب آســــــيا (اإلســــــكوا): رقم ا
٩٦١( ١ ٩٨١٣٠١(+.  

 
  اللغات الرمسية  -٢  

  اإلنكليزية.واالجتماع باللغتني العربية أعمال دار ُتسوف   -٢
 

  التسجيل  -٣  
قدم  -٣  قرب وقت ممكن، ويف موعد أقصـــــــاهيف أ ًاُيرجى من املشـــــــاركني التســــــجيل م
 ى املوقععل مباشـــــرًةاســـــتكمال عملية التســـــجيل عرب اإلنترنت ب وذلك، ٢٠١٩آذار/مارس   ١٠
الربيد اإللكتروين بوبإرســال إشــعار  http://reg.unog.ch/e/Reg.Prep.UNCongressCrime لشــبكيا

unodc-congress.prep.mtg@un.org.  
شاراتهِّجيوف سو  -٤ سالمة  سم األمن وال سبقًا للمشاركني الذين أمتوا لمؤمتر لاهلوية  ز ق م

لمشــاركني اســتالم شــاراهتم من مكتب االســتقبال ل ينبغيالتســجيل باالتصــال احلاســويب املباشــر. و
ــدخــل الرئيســــــي ملبىن األمم ــد امل ــدى وصــــــوهلم عن ــاع املتحــدة ل . يف اليوم األول من االجتم

أثناء إجراءات التسجيل باالتصال احلاسويب املباشر شخصية صورة  ايقدمو ملالذين   املشاركونو
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ضــطرون لالنتظار يف الصــفِّ ُيســوف عند وصــوهلم، ألهنم  يتعرضــوا لبعض التأخريمن املحتمل أن 
  من أجل أخذ صورة هلم.

تداء و  -٥ باين يتعني على املشـــــــاركني ار لدخول إىل امل ية حىت يتمكنوا من ا شـــــــارات اهلو
  وينبغي ارتداء الشارات يف مجيع األوقات أثناء االجتماع. ؛ركة يف األنشطةواملشا

 
  الوثائق  -٤  

ـــــــميكن تن  -٦ زيل وثائق االجتماعات من الصفحة املخصصة لالجتماع على املوقع الشبكي ـ
املكتــب) رات واجلرميــة أو دِّمكتــب املخــواجلرميــة (رات دِّملكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــ

)www.unodc.org/congress/en/regionals/western-asia.html واملشــــاركون مدعوون إلحضــــار .(
عدد حمدود فقط من النســـخ إالَّ وافر وذلك لعدم تنســـخهم اخلاصـــة من الوثائق معهم إىل بريوت، 

  خالل االجتماع.
 

  خدمات االجتماع  -٥  
  مسؤول عن تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماع.املخدرات واجلرمية مكتب   -٧

 
  اإلقامة  -٦  

 على املشاركني يف االجتماع اختاذ ترتيبات اإلقامة اخلاصة هبم. وفيما يلي الفنادق املوصى  -٨
  هبا للمشاركني (أسعار الغرف تقريبية):

  ) Markazia Suitesأجنحة املركزية (فندق   الفندق:  
سوريا (على مسافة قصرية مشيا على األقدام من   العنوان:   شارع  وسط بريوت، 

  مبىن األمم املتحدة)
 ) +٩٦١( ١ ٩٩١٢٠٠  اهلاتف:   

  ) +٩٦١( ٣ ٦٢٥٠٤٨  اهلاتف اجلوال:  
  ) +٩٦١( ١ ٩٩١٢٠٩  الفاكس:  
 makram.chehayeb@markaziasuites.com   الربيد اإللكتروين:  

  (غرفة فردية) دوالرًا ٩٥دوالرًا أمريكيًّا (غرفة مزدوجة)؛  ١١٥  السعر:  
  

  )Gefinor Rotanaجفينور روتانا (  فندق:  
  احلمرا، بريوت وصكليمن  العنوان:  
  ) +٩٦١( ١ ٣٧١٨٨٨  اهلاتف:  
  ) +٩٦١( ٧٠ ٩٨٢٦٩٤  اهلاتف اجلوال:  
  ) +٩٦١( ١ ٣٧٢٩٩٩  الفاكس:  
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  julien.khatib@rotana.com  الربيد اإللكتروين:  
  (غرفة فردية) دوالرًا ٩٥دوالرات (غرفة مزدوجة)؛  ١١٠  السعر:  

  
  )Radisson Blu Martinez Hotelراديسون بلو مارتينيز (  فندق:  
  عني املريسة، بريوت   العنوان:  
  ) +٩٦١( ١ ٣٦٨١١١  اهلاتف:   
  ) +٩٦١( ٧٠ ٢٣٣٠٨٠  هلاتف اجلوال:ا  
  ) +٩٦١( ١ ٣٧٠٣٣٣  الفاكس:  
  nadia.safi@radissonblu.com  الربيد اإللكتروين:  
  )فردية(غرفة  دوالرًا ٩٥(غرفة مزدوجة)؛  دوالرًا ١١٥  السعر:  

 
  النقلوسائط   -٧  

يقع مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت على بعد تســـــعة كيلومترات فقط من وســـــط   -٩
  النقل من املطار وإليه.وسائط املكتب ال يوفر  نَّبريوت. ويرجى االنتباه إىل أمدينة 
لمشــــاركني الراغبني يف احلصــــول على خدمة النقل من املطار لدى وصــــوهلم أن وينبغي ل  -١٠

بتزويد املســـــؤول عن تلك اخلدمة باالســـــم ، وذلك يطلبوا ذلك من الفندق الذي ســـــيقيمون فيه
تكاليف النقل من املطار وتبلغ الكامل وتاريخ ووقت الوصــول ورقم الرحلة لدى تقدميهم الطلب. 

  دوالرا لكل رحلة. ٢٥إىل الفنادق يف بريوت حوايل 
  ميكن ترتيب عمليات النقل عن طريق االتصال بشركات سيارات األجرة التالية:و  -١١

  ) +٩٦١( ١ ٢٨٥٧١٠  )Charlie Taxi(تكسي تشاريل   
 ) +٩٦١( ١ ٣٣٣٦٦٦  )Geryes Taxiتكسي (جرييس   

 ) +٩٦١( ١ ٦١٣٥٧٣  )Trust Taxiترست تكسي (  

  ) +٩٦١( ١ ٣٦٦٦٦١  )Allo Taxiألو تكسي (  
 

  التأشرياتبات منح متطل  -٨  
املوقع  منميكن احلصــول على التفاصــيل املتعلقة بتأشــريات الدخول وإجراءات إصــدارها   -١٢

ذلك، فإن ). وباإلضــــافة إىل www.general-security.gov.lbالشــــبكي للمديرية العامة لألمن العام (
ــــــيا  ــــــيدة نورا خلف من اللجنة االقتصــــــادية واالجتماعية لغريب آس ــــــتعدةالس  عن لإلجابة مس

االســتفســارات املتعلقة بإجراءات منح التأشــريات. وميكن االتصــال هبا عرب الربيد اإللكتروين على 
  . khalafn@un.orgالعنوان 
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  األجنبية صرف العمالت  -٩  
ــبيا عند حوايل LLوحدة العملة اللبنانية هي اللرية اللبنانية (  -١٣ ــتقر نس ــعر الصــرف مس ). وس
معهم لرية لبنانية مقابل دوالر الواليات املتحدة. ومع ذلك، ال ينبغي للزوار الذين جيلبون  ١ ٥٠٠

صرف العملة عموما إذ  شأن  شآت و املتاجرإنَّ دوالرات الواليات املتحدة إىل لبنان أن يقلقوا ب من
بطاقات االئتمان هي  قبلُتبالدوالر األمريكي. كما الدفع  تقبلتقريبًا مجيعها األعمال التجارية 

واســـع النطاق. وميكن حتويل الشـــيكات الســـياحية يف مكاتب صـــرف العمالت  على حنوأيضـــًا 
   باستخدام بطاقات االئتمان.واملصارف، وميكن سحب املبالغ النقدية من أجهزة الصرف اآليل

 
  الطقس  -١٠  

يتميز املناخ يف بريوت يف شــهر آذار/مارس مبتوســط درجة حرارة عليا خالل النهار تزداد   -١٤
درجة مئوية على مدار الشــــــهر، مع درجات حرارة ال تتجاوز عادة  ٢٥درجة مئوية إىل  ٢٢من 
يبلغ و يف يوم واحد من الشهر فقط. درجة مئوية إال ١٩درجة مئوية وال تنخفض إىل أقل من  ٢٨

وتكاد ال متطر أبدًا خالل الفترة من  ،يوم يف الســـنة ٣٠٠ أكثر من عدد األيام املشـــمســـة يف لبنان
  حزيران/يونيه حىت أواخر تشرين األول/أكتوبر.

 
  موظف االتصال  -١١  

رات دِّاملخميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن االجتماع وبرناجمه من أمانة مكتب   -١٥
  . jasminka.delic@un.orgعلى عنوان الربيد اإللكتروين التايل: واجلرمية 

 
  املتطلبات الصحية  -١٢  

ر أو السلطات املختصة يف بلداهنم للحصول على ُينصح املشاركون باستشارة وكالء السف  -١٦
  معلومات حديثة عن املتطلبات الصحية. 

  


