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   عامة معلومات
  

  :المشارك عزيزي

 في ٢٠٣٠ المستدامة التنمية أجندة تنفيذ حول الوزاري للمؤتمر المنظمة اللجنة تتشرف
 مصر جمهورية في كراماً  ضيوفاً  بكم ترحب أن االجتماعية، األبعاد: العربية الدول

 فترة خالل وٕاقامتكم مشاركتكم لتسهيل العامة المعلومات ببعض باإلفادة وتتشرف. العربية
  . المؤتمر انعقاد

  
  :المؤتمر انعقاد ومكان موعد

  ٢٠١٦ نيسان/  إبريل ٧ –٦
  العربية مصر جمهورية –القاهرة – الماسة فندق

www.almasha-hotel.com  
  

  :االستضافة

 الماسة فندق في الوزراء المعالي أصحاب باستضافة العربية مصر جمهورية تتشرف
  .بالقاهرة

  
  :اإلقامة

 المشاركين على وتسهيالً  المؤتمر، انعقاد فترة خالل إقامتها نفقات المشاركة الوفود تتحمل
 إلى باإلضافة) الماسة فندق( المؤتمر انعقاد بمقر خاصة أسعار المنظمة اللجنة وفرت
 القريبة ستارز، سيتي إن هوليداي وفندق ستارز، سيتي أنتركونتننتال بفندق خاصة أسعار
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 مع المشاركين قبل من مباشرة التواصل طريق عن الحجز ويمكن. المؤتمر انعقاد مقر من
  .المرفق الجدول في بياناتهم الموضح الحجز مسؤولي

  :المواصالت

 سيتي إنتركونتننتال فندق في المقيمين المشاركين لنقل حافالت المنظمة اللجنة توفر
 والعودة) المؤتمر انعقاد مقر( الماسة فندق إلى ستارز، سيتي ان هوليداي وفندق ستارز،

 . الوفود إقامة مقر إلى

  
  :التسجيل

: بها الموضحة االتصال وسائل عبر وٕارسالها المرفقة، التسجيل استمارة استيفاء يرجى
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilA

ctivities.aspx?RID=2    
      

  :الترجمة

 االفتتاح حفل خالل واالنجليزية العربية باللغتين الفورية الترجمة خدمة المنظمة اللجنة توفر
  .العمل وجلسات

  

  :واالستقبال التأشيرات

 مصر جمهورية دخول تأشيرات واستخراج وتوديع استقبال تنسيق المنظمة اللجنة ترجو
 لدى األعضاء الدول مندوبيات مع والوفود الوزراء المعالي وأصحاب لصاحبات العربية
 لدى األعضاء للدول الدائمة المندوبيات اتصال بوسائل قائمة مرفق( العربية الدول جامعة
  .)العربية الدول جامعة
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  :االتصال معلومات

 العربيــــة الــــدول جامعــــة بوابــــة علــــى المــــؤتمر موقــــع مراجعــــة يرجــــى المعلومــــات مــــن لمزيــــد
  :اإللكترونية

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilA
ctivities.aspx?RID=2   

  
  :التالية العناوين على المنظمة اللجنة بأعضاء االتصال أو 

  الشحات محمد/ السيد
   العربية الدول جامعة – العامة األمانة
  ٠٠٢٠١٠٠٤٧٥٥٧٤٩: هاتف
  melshahaat@gmail.com: إلكتروني بريد

  حداد رشاد أحمد/ السيد
   العربية الدول جامعة – العامة األمانة
  ٠٠٢٠١٢٢٤١٦٩٦٢٥: هاتف
  ahmed.rashad289@gmail.com: إلكتروني بريد

  تةرمي الحميد عبد السيد
   العربية الدول جامعة – العامة األمانة
  ٠٠٢٠١٢٠٧٧٢٩٥٣٠: هاتف
  abdelhamidremita@hotmail.com: إلكتروني بريد

 مصر جمهورية وتشريف لقدومكم تتطلع ميمونًا، سفراً  لكم تتمنى إذ المنظمة، واللجنة
  .بوجودكم العربية

  
 المنظمة اللجنة تحيات مع


