
 
 

 

 
 ورقة لوجيستية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكانالتاريخ و ال
 .منتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحةفي  2016أبريل  20-19يقام المنتدى في الفترة من 

 
 ، الدوحة ، قطر6000شارع الكورنيش ، ص. بريد  العنوان:

 
:الهاتف 4444 4485 974+   

 
 

 : تسجيل و الشاراتال
 عن طريق: التسجيلأو يمكنك  هنا /يالتسجيل قبل الموعد المحدد. للقيام بذلك ، انقر المشاركة في أعمال المنتدىعلى الراغبين في  -

bhr.ohchr.org-http://regionalforum 
 
 .السفرسما  تماما كما في جوا  األتظهر  أن عند التسجيل ، يرجى التأكد -
 بمكان انعقاد المؤتمر.أبريل(  19في صباح اليوم األول من المنتدى) (badge)  شارتهم الحصول علىن يجميع المشاركل يمكن -
 
أصحاب   المعنيين من المساواة بين شخص ( و سياسة الفريق العامل لضمان 400المتاحة )حوالي للمساحة  مالحظة:  الحضور يخضع 

  .تأكيد عدة أيامالالفريق العامل. قد يستغرق  سكرتاريةالتسجيل من قبل  سيتمالمساواة بين الجنسين . كذا والتوا ن الجغرافي و  ،المصلحة
 

 
 السفر واإلقامة

 حضور المنتدى سيكون بالمجان، على أن يقوم المشاركون  بتغطية جميع تكاليف رحالتهم ومكان اقامتهم بالدوحة.
 

 الفنادق المقترحة:
 
 
 

 
 

 

http://regionalforum-bhr.ohchr.org/


 

 

 
 
 
 

 
 :أشيراتالت 
 

 جميع المشاركين **بالنسبة لهناك تغيير في إجرا ات التأشيرات **
 

شريطة  لجميع المشاركين في المنتدى من الدوحة  تأشيرات على إصدار القطرية وافقت إدارة المراسم في و ارة الشؤون الخارجية
مشاركين قبل سفرهم إلى للالتأشيرة عبر البريد االلكتروني  تبعثأبريل. سوف  8يوم الجمعة  قبلالحصول على نسخة من جوا  سفر 

 الدوحة.
 

المساعدة، يرجى إرسال نسخة من جوا  السفر  هذهفي االستفادة من  ونرغبيبعد على تأشيرة و واالذين لم يحصل للمشاركينبالنسبة 
في و ذلك ( العمري -في ا : ). على سبيل المثال  ": "في ا" و "اسم العائلةةاإللكتروني الرسالةفي موضوع  رين)كمرفق منفصل( مشي

 أبريل إلى: 8سرع وقت ممكن وفي موعد ال يتجاو  يوم الجمعة أ
loubnafikry1@gmail.com 

  CC:regionalforumbhr@ohchr.orgو 
 

 سوف يستغرق إصدار التأشيرة عدة أيام.الدوحة.  إلى وعند الوصولاستخدامها في السفر  من أجلطباعة التأشيرة  ويرجى
 

 فندق الهاتف البريد االلكتروني الموقع العنوان
  

 
 شارع الكورنيش

 * سعر خاص للمشاركين في المنتدى
https://www.starwoodmeeting.com/Star

GroupsWeb/res?id=1601247364&key=

A46699 

 

 
Khalil.Jelassi@sheraton.com 

 
+974 4485 4444 

 
 شيراتون
 الدوحة

 
 

 
 شارع الكورنيش

24220 صندوق البريد   

 *سعر خاص للمشاركين في المنتدى

  (  (550 لاير قطري / الليلة 
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=1987
6&Chain=7714&group=CUNA01 

  550 لاير قطري تتضمن بوفيه الفطور، انترنت، نقل 
 من وإلى المطار ومن وإلى شيراتون 

 

 
 

 

hotel.doha@moevenpick.com 

 
 

 

+974 44291111 

 

 

 

 الموفنبيك

 

 

 
الخليج 61رقم 

 الغربي
90840 الدوحة    

 *سعر خاص للمشاركين في المنتدى

(  (550 لاير قطري / الليلة 

الرجاء االتصال برونيرا هاميلتون للحجز 
 والتعرف على الشروط واألحكام.

 

ronera.hamilton@melia.com 
 
+974664 69709 
 

 

 الميليا

 

 

 سيتي سنتر

 شارع عمر المختار

 صندوق البريد 25500 

 الدفنة

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/

do hmq-marriott-marquis-city-center-

doha- hotel/ 

Mhrs.dohmq.reservations@mar

riot t.com 
 

+974 44195000 

 

 ماريوت سيتي سنتر

 

 

 

 

 ماريوت سيتي سنتر

24572 صندوق البريد   

 الدفنة

http://www3.hilton.com/en/hotels/qatar/

hi lton-doha-DOHHDHI/index.html 

 
Heba.Zaid@hilton.com 

 
 
+974 4423 3333 

 

 هيلتون

 

 الكورنيش

24665 صندوق البريد   
www.fourseasons.com/doha reservations.doh@fourseasons

.com 

 

+974 4494-8888 
 

 فور سيزنز

 

 

 

 

 

 

 الدفنة

32129 صندوق البريد   

 
www.kempinski.com/en/doha 

reservations.doha@ 

kempinski.com 
 

+974 44053333 

 

  كمبنسكي  ريزيدنس 

   سويتسو 

 
 

207274 صندوق البريد   

 الدفنة

 المنطقة الدبلوماسية

 
www.the-ascott.com/qatar/doha/ascot 

enquiry.doha@th 

e-ascott.com 

 

+974 44971111 
 

 اسكوت
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إلى و ارة الشؤون الخارجية والتي سوف تصدر  بعثناها قد فإننا سوف نكونإذا كنت قد أرسلت لنا صورة من جوا  السفر الخاص بك ، 

 .التأشيرة

 

 
 
 

 ، فإن عملية الحصول على تأشيرة دخولم نفسهبأيتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة دخول الى قطر سلمشاركين الذين لبالنسبة 
 : جنسية المشارك/ةيعتمد على 

 

المدرجة أدناه يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول لدى وصولهم إلى مطار حمد  دولة 33ن لجوا  سفر من لولمشاركون الحاما (1
  الدولي .

 
 30لاير قطري/100عند وصولك لمراقبة الجوا ات في مطار حمد الدولي ، سوف يطلب منك أن تشتري تأشيرة سياحية  تكلف  -

 دوالر امريكي تقريبا وهي صالحة لمدة شهر واحد ويتم الدفع فقط عبر بطاقة االئتمان.
 
 

 نيوزيالندا اليونان اندورا

 النرويج هونغ كونغ استراليا

 البرتغال آيسالندا النمسا

 سان مارينو ايرالندا بلجيكا

 سنغافورة ايطاليا بريطانيا

 كوريا الجنوبية اليابان بروناي

 اسبانيا ليختنشتاين كندا

 السويد اللكسمبرغ الدانمارك

 سويسرا ماليزيا فنلندا

 الواليات المتحدة األمريكية موناكو فرنسا

 الفاتكان هوالندا ألمانيا

 

 
 ما يلي:ب االلت امالمذكورة أعاله ، يرجى  دولن الذين لم يتم سرد جنسياتهم ضمن الوالمشارك (2

 أنت في حاجة للحصول على تأشيرة قبل السفر إلى قطر . -
 لحصول على التأشيرة.اتقديم ها عند التي سوف تحتاج الوثائق منقطر سفارة  عبر تأكد -
 xplt.asuafed/esga/Pne/aq.ovga.fmo.www//p:tth يارة ، يرجى  قطرية في بلدك لالتصال بأقرب بعثة دبلوماسية -

 ." قطر و العالم" تحت عنوان 
الذي أي خطاب الدعوة للمتحدثين أو نسخة من البريد اإللكتروني  -أحضر وثائق تثبت مشاركتك في المنتدى لتسهيل منح التأشيرة  -

 تسجيلك . يؤكد
-30$  /تقريبا  لاير قطري 200-100و يمكن أن تكلف بين  .فترة تصل إلى أسبوعينتأشيرات ال الحصول على ستغرقيأن يمكن  -

 ( . أمريكي 60
 

regionalforumbhr@ohchr.org  أي استفسار ، يرجى االتصال بسكرتارية المنتدى: في حال وجود   

 

Loubna.fikry1@gmail.com أو في الدوحة:   

 

 

 برنامج المنتدى
an mHu d na ss ensiuB n o m uFor al noigeR a iAs عبر الضغط على الموقع: برنامج المنتدى اإلقليميل على صوحيمكن ال

tsghRi . 

 
 

 لغات المنتدى
 األمم المتحدة التالية )العربية والصينية واإلنجلي ية و الروسية ( . للغاتسيتم توفير الترجمة الفورية 

 
 مناخال
  .درجة مئوية عموما 35-30مع درجات حرارة تتراوح بين  او جاف افي قطر حار، يكون الجو بريل ا نيسان/ في

 

http://www.mofa.gov.qa/en/Pages/default.aspx
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 حركة المرور 
 فقد يستغرق التنقل في شوارع الدوحة وقتا طويال. في المدينة ال دحام المرور نظرا
 

 االشخاص ذوى االحتياجات الخاصة
كما أن هناك الرصيف طريق خاصة على الكراسي المتحركة صعبا على أرصفة الشوارع بسبب عدم وجود ساللم وقد يكون تنقل  -

 الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة.فتات اللا نقص في
 اإلعاقة . الكبرى لديها غرف ومرافق لضمان الوصول السلس لألشخاص ذويالفنادق أغلبية   -
 .الحاجةسيارات لألشخاص ذوي اإلعاقة ، وكذلك المصاعد عند مواقف معظم مراك  التسوق  وفرتوقد  -
كما  تقديم خدمات االستقبال والتوديع ىعل المطارالمها في كما تعمل خدمة  خاصة.  ساللم و مصاعد علىمطار حمد الدولي  يتوفر  -

 الطلبتحتاج إلى  والكراسي المتحركة . نقل صمم عدد قليل من سيارات األجرة على وقد .  ذوي اإلعاقةتقديم المساعدة لل وار  هايمكن
 ا.مقدم
 
 أسبوع العمل في قطر 
 مسلمين .عند الالجمعة يوم مقدس  مع العلم أنالخميس،  وينتهي يوممن االحد  في قطر يبدأ العمل أسبوع -
العديد من شركات القطاع الخاص بنظام تعمل و 14:00 ى الساعة حت  7:00ابتدا  من الساعة تعمل العديد من المكاتب الحكومية  -

 . 20:00حتي  16:00 من  فتح مرة أخرىتظهرا ، ثم  12حتى الساعة  07:30الدوامين من الساعة 
يوم  باستثنا  22:00حتى  10:00التجارية في مراك  التسوق الكبرى مفتوحة عموما كل يوم من حوالي الساعة  التالمح -

. 16:00 تفتح في الساعةمعظم المحالت التجارية  فإن ،الجمعة  

 

 سيارات األجرة
 ي.الفيرو  نظرا لونهارصد بسهولة تالمركبات  -للدولة  تابعةشركة حافالت وسيارات األجرة  ي( ه8888 4458كروة ) -
 هي شركات جديدة تقدم نفس خدمة كروة.( 8004488إلجارة )ا( و 8005500مليون )التاكسي  -
 

 أرقام مفيدة في حاالت الطوارئ
 999الشرطة / االطفا  / اإلسعاف :  -
 4444 4439 974+مستشفى حمد ) العام ( :  -
 8888 4489 974+األهلي ) الخاص ( :  -
 1999 4442 974+المستشفى األمريكي ) خاص( :  -
 0606 4444 974+مرك  قطر الطبي ) خاص( :  -
 4333 4438 974+مستشفى عيادة الدوحة ) خاص( :  -
 6058 4460 974+مرك  طب األسنان التخصصي الدكتورة سارة :  -
 6059 4460 974+المرك  الدولي البريطاني لطب األسنان:  -
 +974الدولي : رم  االتصال  -
 6666 4010 974 +مطار حمد الدولي :  -
180استعالمات الدليل :  -  

 
 

 المنتدىبمنظمي التصال ا
  regionalforumbhr@ohchr.orgالفريق العامل لدى االمم المتحدة ) مقرها في جنيف ( على العنوان التالي:  سكرتارية -
 لمفوضية ) مقره في الدوحة ( :في مجال حقوق االنسان التابع ل توثيق اللتدريب و ل المتحدة  ماألم مرك  -

 لبنى فكري
 11تحويلة:   91 57 93 44 / 44 25 93 44 974+الهاتف : 
 50 74 05 55 974+ المحمول:

Loubna.fikry1@gmail.com ي:البريد االلكترون
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