التمييز القانوني ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية :أولويات وآليات العمل المستقبلية
بيروت  ٩-٨نيسان/أبريل ٢٠١٩
مذكرة توضيحية

ر
اتيج المنعقد يف  ٩ -٨أبريل/نيسان
يف إطار
ر
التحضيات لرحلتكن القادمة إىل ربيوت للمشاركة يف االجتماع االسي ي
 ،٢٠١٩يرج مراجعة المعلومات التالية

االجتماع:
ينعقد االجتماع يف قاعة المؤتمرات يف فندق  Padova Hotelيف العاصمة ربيوت خالل  9-8ابريل/نيسان . 2019

فندق :Padova Hotel
العنوان :حرش تابت ،سن الفيل ,ربيوت ,لبنان https://goo.gl/maps/jrFqRTqePnT2
رقم الهاتف+961-1-501333 to 339 :
ر
ونhttps://www.padovabeirut.com/index.htm :
العنوان االلكي ي
ً
لقد قمنا بارسال حجوزات الفندق اىل كل ر
مشيكة تزامنا مع توقيت وصولها اىل مطار ربيوت ومغادرتها.

الوجبات:
ه الفطور والعشاء.
ان الوجبات المؤمنة خالل مدة اقامتكن يف فندق  Padovaي
يوم االجتماع يف  9-8ابريل  /نيسان يف نفس الفندق.
بالنسبة لوجبة الغداء ف ي
ه مؤمنة خالل ي

مصاريف:
ان أي مصاريف شخصية اخرى تتحملها كل ر
المين بار. )...
مشيكة ( خدمة الغرف ،الغسيل،
ي

الطقس:
ً
الطقس يف ربيوت خالل شهر ابريل/نيسان معتدل .رتياوح الحرارة ربي  21-19درجة خالل النهار عىل أن تنخفض قليال
خالل ساعات الليل.
الرجاء الضغط عىل الرابط أدناه لالطالع علىل مستجدات الطقس اليومية:
https://www.accuweather.com/ar/lb/beirut/227342/weather-forecast/227342

المحل:
التوقيت
ي
الصيف يف لبنان يف آخر شهر آذار/مارس :لبنان GMT +3 hrs :
يبدأ العمل بالتوقيت
ي

العملة:
واللية اللبنانية عند ر
الشاء.
يف لبنان يتم قبول الدوالر
األمريك ر
ي
كل  1،500 = 1$رلية لبنانية( .سعر الرصف ثابت(

وجهات التسوق:


ً
سيا عىل االقدام عن فندق .Padova
 Le Mallيف سن الفيل يبعد  10دقائق ر



 City Center Beirutيف الحازمية ،يبعد  10دقائق بالسيارة.



أسواق ربيوت يف وسط ربيوت وتبعد  20دقيقة بالسيارة .

التنقالت يف ربيوت:
ر
التاىل1213 :
ننصح بشكة  Allo Taxiمن حيث األمان والدقة يف عملهم .يمكن التواصل معهم عىل الرقم ي
لتأمي سيارات أجرة كبديل آخر.
موظف فندق Padova
كما يمكنكم التواصل مع
ر
ي

نوص بزيارتها:
أماكن
ي
الوطن ،منطقة وسط ربيوت أو داون تاون ربيوت ،خليج زيتونة ) (Zaituna Bayحول مرىس مدينة ربيوت،
متحف ربيوت
ي
األمي ربيوت الواقع يف ساحة الشهداء ربيوت ،ساحة النجمة.
الروشة ،مسجد محمد ر

صخرة الروشة

األمن:
ربيوت مدينة آمنة خالل النهار والليل .ومع ذلك  ،ال ينبغ أن يمنعك هذا من االعتناء بممتلكاتك أثناء ر
المش يف المدينة
ي
ي
واتخاذ أي احتياطات معقولة أخرى.

الصج:
التأمي
ر
ي
مشيكة ،يغط ر
لقد قمنا بتوفي تأمي صح سفري لكل ر
فية اقامتها يف ربيوت .يف حال حدوث أي طارئ ،يرج التواصل مع
ر
ر
ي
ي
التاىل 00961-4-548348.
 Eurocross Assistanceعىل الرقم
ي
ر
الت قمنا بارسالها سابقا لالطالع عل كافة التفاصيل.
التأمي
الرجاء الرجوع اىل ورقة
ر
ي
الصج ي

(ف حال لم ترسلنها بعد)،
كما يرج ارسال ارقام الهواتف الجوالة اىل آية دبوس  ayamohammad@equalitynow.orgي
يفضل ارسال رقم أحد األقرباء للتواصل معه/ها يف حال حدوث أي أمر طارئ خالل سفركن.

للتواصل معنا:
ر
ون  : ayamohammad@equalitynow.orgرقم الهاتف الجوال )+961 76 810678 :
آية دبوس  ( :الييد االلكي ي

أرقام هامة:
اللبنان
الصليب األحمر
ي

140

المدن
الدفاع
ي
ر
نشة الطقس

125
1718

الدوىل
مطار حريري
ي

 150أو +961-1-628000

Eurocross Assistance

+961-4-548348

