املؤتمر الدولي حول
مقاربات حقوق اإلنسان في مواجهة حاالت الصراع في املنطقة العربية
 21-20فبراير 2017
فندق شيراتون الدوحة
الدوحة  -قطر
املعلومات اللوجستية
السيدات والسادة املشاركين,,,
يسعدنا مدكم باملعلومات التالية الخاصة بالترتيبات التنظيمية واللوجستية للمؤتمر:
االقامة في الفنادق /الشروط واالحكام:
يقيم املشاركون في فندق شيراتون الدوحة ,الذي يقع على بعد نحو  25دقيقة من املطار.
العنوانSheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel :
رقم الهاتف+974 4485 4444 :
املوقع االلكتروني:
http://www.sheratongranddoha.com
عند الوصول إلى الفندق ,يرجى التوجه إلى
مكتب االستقبال الخاص باملؤتمر في البهو
للتسجيل وتسهيل استالم مفاتيح الغرفة.
تغطي الجهات املنظمة إقامة املشاركين في الفندق من وقت الوصل إلى وقت املغادرة.
تشمل جميع الغرف خدمة االنترنت ,و  3وجبات مجانية في اليوم في مطعم الحباري بالفندق إلى جانب
توفر خدمات غسيل املالبس مقابل  75ريال قطر ي صافي للفرد الواحد في اليوم .يرجى املالحظة أنه قد
تكون هنالك حاجة الستخدام بطاقة ائتمان أو ايداع بعض املبالغ املالية ألغراض إجرائية.
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كل النفقات اإلضافية ستكون على حساب املشاركين املقيمين في الفندق ( :استعمال الهاتف ,خدمات
الغرف ,املشروبات داخل الغرفة وخارجها ,املرافقين  . . .أو أية خدمات أخرى).
موقع فندق شيراتون الدوحة:

تذاكر الطيران:
سوف تصدر تذاكر الطيران لجميع املشاركين ممن تم تأكيد مشاركتهم بناء على املعلومات الواردة في
استمارة التسجيل املقدمة من قبلهم ,كلما ستصدر تذاكر العودة
إلى نفس بلد املغادرة املذكور باستمارة التسجيل.
ترسل تذاكر الطيران بصورتها االلكترونية موضح بها مرجع ورقم
الحجز الى املشاركين إلى عناوين البريد االلكتروني الواردة باستمارة
التسجيل .الرجاء التأكد من صحة االسم وجميع التفاصيل األخرى.
تأشيرات الدخول:
الجهات املنظمة مسؤوله عن تقديم الوثائق املطلوبة إلصدار تأشيرة الدخول ومتابعة اإلجراءات مع
الجهات املختصة في الدوحة .بمجرد إصدار التأشيرة اإللكترونية ,تقوم الجهات املنظمة بإرسالها
للمشاركين على بريدهم اإللكتروني أو الفاكس دون
الحاجة إلى الذهاب إلى سفارة دولة قطر.
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ألية استفسارات أخرى بخصوص التأشيرات ,يرجى التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من
خالل معلومات االتصال الواردة الحقا.
إجراءات اإلستقبال و املغادرة من و إلى املطار:
سيتمركز ممثلي الجهات املنظمة في مطار حمد الدولي في
الدوحة قبل األوقات املحددة لوصول املشاركين ,ومن ثم يتم
استقبال املشاركين واصطحابهم مباشرة إلى الفندق .سيكون
هناك متطوعين ناطقين باللغتين العربية و اإلنجليزية.
فيما يتعلق باملغادرة ,سيتم اتخاذ الترتيبات الالزمة قبل موعد
املغادرة املحدد بساعتين على األقل .يرجى مراجعة مكتب
سكرتارية املؤتمر املتواجدة في بهو الفندق ب بشأن طلبات أو
معلومات عامة أخرى.
خدمة االنتقال من وإلى املطار هي خدمة مجانية تقدم
للمشاركين من قبل اللجنة الوطنية.
الطقس:
الطقس في قطر عادة ما يكون معتدل في شهر فبراير ,ومتوقع درجة الحرارة ℃ , 26وعليه يفضل ارتداء
املالبس املناسبة ,علما بأن قاعات االجتماعات ستكون مكيفة.
العمالت األجنبية:
العملة املحلية هي الريال القطري الذي يرتبط بسعر
صرف ثابت مع الدوالر األمريكي ) مقداره  3.64ريال
للدوالر الواحد) ,تتوفر خدمات استبدال العمالت في
املطار والفندق .يرجى املالحظة أنه يجب إبراز جواز
السفر في حالة تبادل العمالت من أي نوع.
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الكهرباء:
تردد التيار الكهربائي في قطر هو  220 - 240فولت  .لذلك قد تكون هناك حاجة إلى محوالت.

أماكن ينصح بزيارتها في الدوحة:
مركز سيتي سنتر التجاري :يبعد  5دقائق مش ي من الفندق.
سوق واقف :يبعد  10دقائق من الفندق بالنقل عن طريق سيارة.
سوق تراثي يجسد في تصميمه التراث األصيل في قطر والحياة القديمة فيها.
متحف الفن االسالمي :يبعد  10دقائق من الفندق عن
طريق سيارة.
من خالل مجموعة املقتنيات العاملية والفعاليات الطموحة
واملبادرات الرقمية ,يدعو متحف الفن اإلسالمي الجمهور
للتعرف على الفن والثقافة والهوية اإلسالمية.

الحي الثقافي "كتارا" :يبعد  15دقيقة من الفندق عن طريق السيارة.
كتارا هو حي ثقافي يقع في الدوحة ويهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية في قطر ودعم الطاقات اإلبداعية عبر
مختلف مرافقه ومبانيه .وهو ملتقى لجميع املثقفين والفنانين ,ومركزا لتعزيز الوعي الثقافي عبر املهرجانات,
واملعارض ,والندوات ,والحفالت املوسيقية ,وكل أشكال التعبير الفني.
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اللؤلؤة قطر :يبعد  15دقيقة من الفندق عن طريق
السيارة.
عبارة عن سلسلة من الجزر االصطناعية تشكل مدينة
متكاملة تقع على الجانب الشمالي لشاطئ مدينة الدوحة
القطرية ويضم مشروع اللؤلؤة العديد من األبراج السكنية
واملجمعات التجارية وشاطئ خالب باإلضافة إلى بنية تحتية
متطورة.
إجراءات التسجيل وسير الفعاليات والقاعات:
يتم التسجيل في املؤتمر واستالم الوثائق حال الوصول من املطار وذلك في مكتب املؤتمر املخصص
لالستقبال والتسجيل املتواجد في بهو الفندق .
وللذين لم يتمكنوا من ذلك سابقا التسجيل واستالم الوثائق سيكون يوم  20فبراير 2017ابتداء من
الساعة الثامنة الى التاسعة صباحا في سكرتارية املؤتمر بالفندق.
تدور وقائع فعاليات املؤتمر بنفس فندق شيراتون الدوحة .على أن يتم الدخول الى قاعة االفتتاح ( قاعة
الدفنة ) على الساعة الثامنة والنصف.
اللغة املعتمدة:
سوف يتم توفير الترجمة الفورية باللغتين العربية واالنجليزية في كافة جلسات و ورش املؤتمر.

معلومات االتصال:
ملزيد من املعلومات واالستفسارات,يرجى التواصل على البيانات واألرقام التالية:
مباشر:
للتواصل باللغة العربية:
+974 33431524
+974 33011723
jaabdullah@nhrc.org.qa
AMurad@nhrc.org.qa
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