المؤتمر اإلقليمي للشرق األوسط
حول توطين ال ُمساعدات
 30-29تموز  – 2019ع ّمان ،األردن
ُمذ ّكرة الت ّرتيبات اللوجست ّية للمشاركين
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المعلومات
صة بال ُمشاركين
الخا ّ
 .1مكان انعقاد المؤتمر
 .2اإلقامة
 .3التأشيرة
 .4ال ُمواصالت
 .5التّسجيل
 .6نُبذة عن ع ّمان

تحتوي هذه ال ُمذ ّكرة على معلومات ها ّمة حول المؤتمر اإلقليمي للشرق األوسط حول توطين ال ُمساعدات ،حيث تهدف إلى مساعدة
الرجاء قراءة ال ُمذ ّكرة بتمعّن وعدم التردّد في التواصل معنا في حال وجود أي
المشاركين في التخطيط واالستفادة القُصوى من وقتهمّ .
سؤال.

مكان انعقاد
المؤتمر
سيُعقَد المؤتمر اإلقليمي للشرق األوسط حول التّوطين في فندق لو رويال في ع ّمان ،األردن
وذلك في قاعة جراسيا لالجتماعات ،طابق B3

فندق الرويال ،ع ّمان
www.leroyalhotel-amman.com
+962 6 46403000
هاتف:
إجراءات  check-inابتدا ًء من الثانية عصرا ً
إجراءات  check-outابتدا ًء من الثانية عشرة ظهرا ً
سيتم توفير المياه المعدنيّة يوميّا ً في غرف الفندق

على

يُمكنك عمل َمسح ( )scanللكود الظاهر أمامك باستخدام هاتفك وحفظ الموقع مباشرة
على تطبيق الخرائط الذي تفضّله ( )Apple Maps ،Google Maps

َمرافق المؤتمر
صة بهم
تتوفّر خدمة الـ  WiFiفي جميع مرافق المؤتمر وقاعات االجتماعات .ونُوصي المشاركين بإحضار أجهزة  laptopالخا ّ
حول ( )adaptorعند الحاجة.
و ُم ّ

خدمات ّ
الطعام وال ّ
شراب
سيتم تقديم طعام الغداء والقهوة /الشاي خالل يومي المؤتمر لل ُمشاركين ال ُمسّجّلين في الفندق َمجّانا ّ
وسيقوم رئيس الهالل األحمر األردني باستضافة مأدبة عشاء يوم  29تموز في مزرعته في منطقة سحاب – األردن ،حوالي الساعة 7.30
وسيعمل من ّ
ظمو المؤتمر على توفير المواصالت للمشاركين.
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اإلقامة
قام منظمو المؤتمر بحجز مجموعة من الغرف ( )block reservationفي فنادق ومنتجعات لو رويال في ع ّمان للمشاركين
المهت ّمين ،وتشمل اإلقامة في الفندق وجبة الفطور والذي سيتم تقديمها في المطعم الرئيسي.
ويقع الفندق في موقع مناسب في شارع زهران ،الدوار الثالث في منطقة جبل ع ّمان ،ويقدّم سعر تفضيلي ( 65دينار/ليلة) .
في حال كنت مهت ّما ً في اإلقامة في فندق لو رويال خالل المؤتمر ،أو كنت تحتاج إلى معلومات حول أية خيارات أخرى،
يرجى االتصال بنا بالسرعة ال ُممكنة.
فندق لو رويال  -ع ّمان
www.leroyalhotel-amman.com
+962 6 46403000
هاتف:
إجراءات  check-inابتدا ًء من الثانية عصرا ً
إجراءات  check-outابتدا ًء من الثانية عشرة ظهرا ً
سيتم توفير المياه المعدنيّة يوميّا ً في غرف الفندق

يُمكنك عمل َمسح ( )scanللكود الظاهر أمامك باستخدام هاتفك وحفظ الموقع مباشرة على
على تطبيق الخرائط الذي تفضّله ( )Apple Maps ،Google Maps

ال ُمشاركون من الفريق العامل
سيتم حجز غرف فردية عادية ( )standardفي فندق لو رويال ع ّمان للمشاركين المدعومين؟ ،وتشمل اإلقامة وجبة الفطور.
هذا وسيتم تعويض أية ُكلف أخرى ترتبط بمشاركتك في المؤتمر كما هو متّفق عليه.
وسيصلك تأكيد حجز الفندق بواسطة البريد اإللكتروني.
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ترتيبات الفيزا
يستطيع الزوار الحصول على تأشيرة الدخول في المطار مقابل  40دينار أردني (أي ما يعادل  56دوالر أمريكي) عند
الوصول ،أو من خالل إحدى البعثات الدبلوماسية األردنية .يرجى اال ّ
طالع على الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الشؤون
الخارجية من أجل إرشادات التأشيرة الخاصة بجنس ّيات مع ّينة.
يُ رجى التواصل معنا حال كنت تحتاج إلى مساعدة في الحصول على تأشيرة لحضور المؤتمر .في حال وجود طلب عاجل أو
ظرف طارئ ،يُرجى االت ّصال مع المسؤولة اإلدارية ومسؤولة المشتريات ،السيدة إكرام داوود مباشرة:
+962 79 1024932

المُ واصالت
سيقوم أسطول االتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر ( )IFRCبتوفير خدمة المواصالت من المطار إلى الفندق:
عند الوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي:
سيكون السائق ،والذي يرفع شعار /IFRCيرتدي سُترة  ،IFRCبانتظارك في الصالة الرئيسية بعد منطقة استالم الحقائب.
في حال وجود أي طارئ/الحاجة إلى مساعدة ،يرجى االتصال مع اآلنسة حنين حجاجي ( (+962 790980191أو مع السيد
سعود العجارمة (.(+962 797148923
سنقوم بإبالغك في حال عدم توافر مركبة .وتتراوح أجرة التاكسي من المطار إلى المدينة بين  25-18ديناراً في المعدّل .هذا
وتستغرق الرحلة من الفندق إلى المطار  30دقيقة في المعدّل .يرجى أخذ ذلك بالحسبان.
المواصالت األخرى خالل إقامتك في ع ّمان:
لزواره خدمة التاكسي  24ساعة في اليوم .ويُوصى باستخدام التاكسي األصفر في عمان ،والذي يمكِن طلبه من الشارع.
يوفّر فندق لو رويال ّ
يصر السائق على أجرة معينة بعد العاشرة مسا ًء أو في حال تواجدك في مكان
وبشكل عام ،يستخدم السائقون العدّاد خالل ساعات النهار ،لكن قد
ّ
مشهور يؤ ّمه ال ُمغتربون .كما يتم استخدام خدمة  UBERو  Kareemعلى نطاق واسع.
الزوار أن يعرفوا بأن أسامي الشوارع جديدة نسب ّيا ً في األردن وغير معروفة للكثيرين .وعادة ً ما يُشار إلى أحد المعالم البارزة القريبة
على ّ
لالستدالل على الموقع الذي يرغب الناس زيارته.

الت ّ سجيل

يُرجى من المشاركين في المؤتمر التسجيل عند مكتب التسجيل بين  9 – 8صباحا ً خالل يومي المؤتمر وذلك أمام قاعة جراسيا لالجتماعات في
فندق لو رويال.
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لمحة ُ عنُمدينةُع مّ ان
ال ُمناخ
حار وجاف وشتاء معتدل ورطب ،وبفصلي ربيع
تتمت ّع منطقة غرب األردن بأجواء البحر المتوسط حيث تمتاز بصيف ّ
وخريف قصيرين .هذا وتتراوح درجة الحرارة في شهر تموز بين  32 – 20درجة مئوية في المعدّل.

الوقت
الوقت في عمان ،GMT + 3 :أي بفارق  3ساعات عن توقيت جرينتش
الكهرباء

التيار الكهربائي هو  230فولت ،بتردّد قياسي  50هيرتز ،ويتم تشغيل
األجهزة من خالل مقبس (أوروبي) مزدوج  ،amp 13كما يظهر في
الصورة .كما أن معظم منافذ الكهرباء ذات شعبتين لذا يُرجى التأكد من
المحول المناسب إذا لزم األمر.
إحضار
ّ

النقود
العملة الوطنية في األردن هي الدينار األردني والذي يضم فئات أصغر .ويعادل الدينار الواحد ما مقداره عشر دراهم ،و100
قرش ،و 1,000فلس.
وسعر صرف الدينار األردني مربوط مقابل الدوالر األمريكي 0.709 :دينار = دوالر أمريكي واحد
هذا ويُمكِنك تصريف النقود من خالل المكتب األمامي في الفندق أو في أي من محالت الصرافة أو أي من فروع البنوك المنتشرة
بشكل واسع.
وتتوفر أجهزة الصراف اآللي ( )ATMsفي أرجاء عمان ،كما يشيع استخدام بطاقات االئتمان ،لكن قد يتم اقتطاع نسبة عمولة
تصل إلى  .%5وتضع جميع البنوك الفتات باإلنجليزية ت ُظ ِهر نوع البطاقات االئتمانية التي يقبلها البنك.
ال توجد أية قيود على إحضار الدينار األردني من الخارج ،ومن ال ُممكن استبدال الدينار ببعض العمالت األجنبية األخرى داخل
األردن.
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السّالمة واألمن
ت ُ َعد نسبة الجريمة في عمان منخفضة بل تعتبر المدينة آمنة جدّا ً للزوار .ولكن ،حرصا ً على سالمتك ،يرجى أن تكون َي ِقظا ً على
الدوام .فالسرقات الصغيرة والنشل وخطف المحافظ/الحقائب من الجرائم الشائعة عندما تتوافر الفرصة لذلك سواء خالل النهار
أو الليل .يجب عدم ارتداء مجوهرات ثمينة خاصةً في الشارع .تج ّنب المشي بمفردك أثناء الليل حتى لو كانت المسافة قصيرة،
وامشي في الشوارع الرئيسية وتجنب الطرق المختصرة واألزقّة.

أرقام الطوارئ
مسؤول األمن والبروتوكول في االتّحاد الدولي :السيد سعود العجارمة +962 797148923
الدفاع المدني واإلسعاف911 :

المستشفيات والعيادات الطبية الموصي بها
المراكز الطبية المتميزة في عمان:
+ 962 6
مستشفى المركز العربي:
مستشفى األردن:
مستشفى الخالدي:
صصي:
المستشفى التخ ّ

5921199
5608080
4644281
5609609

ات ّصل بنا
في حال كان لديك أي سؤال قبل المؤتمر ،فيرجى عدم التردد باالتصال بنا:
Esther Waldmeier
T: +41 22 730 4979
E: esther.waldmeier@ifrc.org
W: https://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/grand-bargain-localisationworkstream/conferences/
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