مذكرة الترتيبات اللوجستية
يتشرف برلمان جورجيا ومكتب المساعدة القانونية لدى جورجيا  ،بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية ) ، (ILFومبادرة
العدالة للمجتمع المفتوح ) ، (OSJIوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ، (UNDPومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة ) ، (UNODCوبالتعاون مع مؤسسة المجتمع المفتوح بجورجيا ) ) ، (OSGFالوكالة األمريكية للتنمية الدولية
)(USAIDمشروع "تعزيز سيادة القانون في جورجيا" الذي ينفذه معهد إدارة الشرق والغرب )، (EWMI-PROLoG
االتحاد األوروبي ) ، (EUمجلس أوروبا" ) (CoEالدعم لمشروع اإلصالح القضائي في جورجيا  ،ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسيف) بدعوتكم لحضور المؤتمر الدولي الثالث حول الوصول الى المساعدة القانونية في أنظمة العدالة الجنائية.
فيما يلي الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالمؤتمر:
مكان عقد المؤتمر و برنامج المؤتمر
 .1مكان عقد المؤتمر
سوف يعقد المؤتمر في مدينة تبليسي ،جورجيا في فندق بيلتمور تبليسي الواقع على  29طريق روستافيلي ،تبليسي  ،0108جورجيا .يبعد
الفندق ما يقارب  18كيلومتر ( 11ميل) عن مطار تبليسي الدولي.
يقع فندق بيلتمور تبليسي داخل المنطقة التاريخية والثقافية لعاصمة جورجيا تبليسي .يقع هذا الفندق الفاخر على مقربة من الضفة الشرقية
لنهر متكفاري  ،وهو مناسب للمسافرين بغرض األعمال والترفيه .يمكنكم قراءة المزيد حول الفندق عبر الرابط التالي:
https://www.millenniumhotels.com/en/tbilisi/the-biltmore-hotel-tbilisi/
 .2برنامج المؤتمر
سيشمل هذا المؤتمر الذي يستغرق ثالثة أيام جلسات عامة تضم جميع المشاركين في المؤتمر و جلسات متوازية في اليومين  2و  3والتي
يتم انعقادها في نفس الوقت  ،باإلضافة إلى جلسات منفصلة للمجموعات الصغيرة من المشاركين .سيقوم المتحدثون من ذوي الخبرة
وأعضاء اللجنة بتقديم العروض ،وسوف يتم توفير الوقت للمشاركين لطرح األسئلة والمناقشة و التحاور مع بعضهم البعض .سيُفتتح
المؤتمر صباح يوم الثالثاء  13نوفمبر  ، 2018ويختتم أعماله بعد ظهر يوم الخميس  15نوفمبر .2018
 .3خدمات الترجمة
اللغات المعتمدة للمؤتمر هي الجورجية و اإلنجليزية .يأمل منظمو المؤتمر بتوفير خدمات الترجمة في بعض أو جميع اللغات التالية:
الفرنسية ،اإلسبانية ،العربية و الروسية ،غير أننا غير قادرين على تأكيد توفير هذه الخدمات في الوقت الحالي .سوف نقوم بإبالغ
المشاركين بأي مستجدات حول توفر خدمات الترجمة في المؤتمر بأقرب فرصة ممكنة.
** يرجى اإلشارة الى اللغة التي تحتاجون الى الترجمة اليها من أجل المشاركة الكاملة في المؤتمر في نموذج التسجيل**.

 .4وجبات الطعام و الوجبات الخفيفة أثناء المؤتمر
سوف يتم تقديم وجبة غداء كاملة على شكل بوفيه لجميع المشاركين في كل يوم من أيام المؤتمر باالضافة الى استراحة قهوة مع وجبات
خفيفة في فترة الصباح و بعد الظهر.
** يرجى اإلشارة الى أي قيود غذائية لديكم يجب أن تؤخذ في اإلعتبار في نموذج التسجيل**.

السفر الى تبليسي ،جورجيا و االقامة
 . 1السفر الى تبليسي ،جورجيا
الترتيب و دفع تكالف السفر من والى تبليسي ،جورجيا من أجل حضور المؤتمر هو مسؤولية كل مشارك.
 . 2متطلبات التأشيرة الى جورجيا
لدى الوصول الى جورجيا ،يجب على جميع المندوبين ابراز جواز سفر ساري المفعول ويبقى ساري حتى على األقل ثالث شهور من
تاريخ المغادرة .ويجب أن ال يزيد تاريخ اصدار جواز السفر عن  10سنوات.
اجراءات التأشيرة المتبعة تختلف من كل دولة لدولة .قد تستغرق اجراءات الحصول على اقامة وقت طويل ولذلك نحن ندعو
المشاركين الى البدء في اإلجراءات بأسرع وقت ممكن .اذا كان لديكم أي استفسار بهذا الخصوص ،الرجاء التواصل مع أقرب
سفارة أو قنصلية لجورجيا  .فيما يلي بعض الروابط لمصادر الكترونية مفيدة::
• هل أنا بحاجة الى اقامة (فيزا) :
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng
• الئحة بأسماء الدول التي تتطلب اقامة:
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=32&lang=Eng
• الئحة بأسماء الدول التي ال تتطلب اقامة:
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=25&lang=Eng
• شروط أخرى للحصول على إعفاء من االقامة (الفيزا) في جورجيا :
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=26&lang=Eng
https://www.evisa.gov.ge/GeoVisa/
• البعثات الدبلوماسية لجورجيا في الخارج
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/GeorgianMissionsAbroad.aspx?lang
=en-US

 . 3مكان اقامة الضيوف
المشاركون مسؤولون عن ترتيب و دفع تكاليف إقامتهم في الفندق خالل فترة المؤتمر .يمكن للمشاركين في المؤتمر الترتيب لحجوزات
ضيوفهم في أي فندق من اختيارهم.
يوفر فندق بيلتمور تبليسي ،وهو مكان انعقاد المؤتمر ،غرف للمشاركين بالتكاليف التالية:
• غرفة ديلوكس حجم كبير –  165/145دوالر أمريكي
• غرفة ديلوكس توأم –  165/145دوالر أمريكي
• غرفة بريميوم حجم كبير –  185/165دوالر أمريكي
• جناح جونيور –  205/185دوالر أمريكي
األسعر المقترحة أعاله هي أسعار الليلة الواحدة لفرد أو فردين وتشمل وجبة اإلفطار وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة .%18
كما يوفر فندق بيلتمور تبليسي خدمة التوصيل بين الفندق و المطار مقابل  47دوالر أمريكي ( 3-1شخص) و مقابل  58دوالر أمريكي
( 6-3أشخاص) .تشمل أسعار التوصيل  %18كضريبة قيمة مضافة .تتوفر وجبة العشاء لضيوف الفندق في ثالثة مطاعم داخل الفندق
مقابل تكلفة  13دوالر أمريكي (غير شاملة  %18ضريبة قيمة مضافة) في الليلة الواحدة .كما يوفر الفندق مقابل تكلفة اضافية خدمة
اإلنترنت و المشروبات الغازية و المشروبات الروحية لكل شخص.
تقع على المشاركين في المؤتمر الذين يختارون اإلقامة في مكان آخر مسؤولية ترتيب مكان اقامة ضيوفهم و التنقل من و الى المطار و
التنقل من و الى مكان المؤتمر ،كذلك الحال بالنسبة الى وجبات اإلفطار و العشاء.
يمكن ايجاد العديد من خيارات اإلقامة على موقع المؤتمر  .www.ilac2018.geندعو كافة المندوبون بإجراء حجوزاتهم دون تأخير.
يرجى التحقق من توافر الغرف واألسعار المقترحة وسياسة الحجز مع الفندق الذي تختارونه.
 .4خدمة المواصالت من/الى مطار تبليسي الدولي

مطار تبليسي شوتا روستافيلي الدولي ( )TBSهو المطار الرئيسي الذي يخدم مدينة تبليسي .يقع على بعد  17كم تقريبًا من وسط المدينة.
تستغرق الرحلة إلى الفنادق حوالي  20دقيقة .تكلفة الرحلة بواسطة سيارة األجرة ال تتجاوز  40الري جورجي ( )GELوهو ما يقارب
 16دوالر أمريكي.
المشاركون في المؤتمر مسؤولون عن ترتيب تنقلهم من وإلى المطار ما لم يتم ترتيب ذلك مع منظمي المؤتمر.
تقدم العديد من فنادق المنطقة خدمة النقل من وإلى المطار .يجب على المشاركين التأكيد مع الفندق الذي قاموا باختياره ما إذا كانت هذه
الخدمة متاحة.

 .5التنقل من/الى قاعة المؤتمر للمشاركين المقيمين في فنادق بديلة
للمشاركين الذين يختارون اإلقامة في فنادق أخرى بدال من فندق بيلتمور تبليسي ،فإنهم مسؤولون عن حجز و دفع تكاليف التنقل من
الفندق الذي يقيمون فيه و قاعة المؤتمر بشكل يومي .يوجد فنادق أو أماكن إقامة على بعد مسافة قريبة جدا من مكان إنعقاد المؤتمر في
فندق بيلتمور تبليسي .توجد الئحة بأسماء الفنادق المقترحة تشمل الفنادق التي تقدم أسعار مخفضة للمشاركين في المؤتمر على الموقع
اإللكتروني الخاص بالمؤتمر.

معلومات عامة
 .1المناخ
معدل درجات الحرارة في شهر نوفمبر في مدينة تبليسي ،جورجيا :خال ل النهار 8+ :درجات مئوية ( 46+درجة فهرنهايت) ،و خالل
وقت المساء 1- :درجة مئوية ( 30+درجة فهرنهايت)

 .2الوقت
االوقت الزمني القياسي في مدينة تبليسي هو  4 +ساعات لتوقيت غرينيتش

 .3العملة
العملة المستخدمة في جورجيا هي ) (GELالالري الجورجي ،وهي العملة الوحيدة المقبولة للدفع .يتم قبول جميع بطاقات االئتمان
الرئيسية في الفنادق والمطاعم والمقاهي ومحالت السوبرماركت .يمكن الحصول على النقد من أجهزة الصراف اآللي أو من أقرب بنك.
بالنسبة ألسعار الصرف ،يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية الخاصة ببنك جورجيا الوطني:
https://www.nbg.gov.ge/index.php؟m=582&lng=eng

 .4الخدمات المصرفية
ساعات العمل للبنوك في تبليسي في شهر نوفمبر هي من  10:00صباحا حتى  6:00مساء .يرجى مالحظة أن الخدمات المصرفية
متوفرة في الفنادق الكبرى للمؤتمرات وأن البنوك مغلقة في عطالت نهاية األسبوع .تعمل عدة فروع للبنوك في مطار تبليسي شوتا
روستافيلي لتحويل العمالت.

 .5الخدمات الصحية و الطوارئ
كما هو الحال في أي رحلة سفر ،ينصح بشدة الحصول على تأمين السفر .بالنسبة لخدمات الطوارئ  ،يرجى االتصال على الرقم ، 112
وهو مركز االستجابة للطوارئ على مدار  24ساعة  ،تحت إشراف وزارة الشؤون الداخلية الجورجية .يمكن االتصال بالرقم من
الهواتف المحمولة والهواتف الثابتة  ،حتى إذا لم يكن هناك رصيد أو بطاقة  SIMفي الهاتف .جميع المكالمات إلى الرقم " "112مجانية.

 .6اإلتصاالت
الرمز الدولي لجورجيا هو  .995+يتوفر إنترنت السلكي في فندق بيلتمور تبليسي .اإلنترنت الالسلكي متاح عادة في جميع الفنادق.

 .7الكهرباء

الجهد الكهربائي (الفولتية) المستخدم في جورجيا هو  220فولت وتكون المقابس (األفياش) الكهربائية على النظام األوروبي التي تكون
على شكل دبوسين.

 .8التدخين
يحظر التدخين في معظم األماكن العامة  ،بما في ذلك الفنادق والمقاهي والحانات والمطاعم وغيرها من أماكن الطعام.

معلومات التواصل
 .1فندق بيلتمور تبليسي:
العنوان 29 :طريق روستافيلي ،تبليسي ،0108 ،جورجيا
هاتف رقم+995 32 2727272 :
البريد اإللكترونيnatia.tselauri@biltmorecollection.com :
الصفحة اإللكترونيةhttps://www.millenniumhotels.com/en/tbilisi/the-biltmore-hotel-tbilisi/ :
 .2اذا كان لديكم أي استفسار يتعلق بالترتيبات اللوجستية أعاله أو عن تفاصيل أخرى حول المؤتمر ،الرجاء ارسالها الى البريد
اإللكتروني.ilac2018@legalaid.ge :

