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وهي مصممة لمساعدتك على التخطيط  ،لألراضي العربي الثاني مؤتمرال على معلومات مهمة حول  الصفحات التاليةتحتوي 

 .استفسارات عن تفاصيل الحضورإذا كان لديك أي  بعناية وال تتردد في االتصال بنا قرأتهايرجى ، ومن وقتكواالستفادة 

  

  :اللوجستيةشؤون بخصوص ال لألراضي مؤتمر العربي الثانيالللتواصل 

 admin1@arablandconference.co   : اإللكتروني البريد

  رقم الهاتف: 01555855574 2+
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 مكان انعقاد المؤتمر 

 
  

 .فندق فور سيزونز القاهرة فيرست ريزيدنسمصر، في  - سيعقد المؤتمر في القاهرة 

 ، حي الجيزة، محافظة الجيزةشارع الجيزة 35 : العنوان

 35671600 02 2+: رقم الهاتف

 

 

 

 يمكنك مسح رمز االستجابة السريعة بهاتفك وحفظ الموقع مباشرة في تطبيق الخريطة المفضل لديك 
 ( iOSو Android هواتفمدعوم ل)

   
 
 

   المؤتمر لغة
  .مترجمون فوريون ابأكمله الفعالية وسيغطي، سيعقد المؤتمر باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية

  

 تسهيالت المؤتمر
  قاعة تقليل عدد الحاضرين في كل    التي فرضها كوفيد سيراعى  للقيود ونظًراالواي فاي،    بخدمة  مزودةاالجتماعات    قاعاتو  المؤتمر

 .معايير السالمة والتباعد االجتماعيب لاللتزامإلى الحد األدنى 

  

  الطعامخدمات 
 . للمشاركين المسجلين في المؤتمرالشاي  / الغداء والقهوة تقديمسيتم 
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   االتسجيل للحضور افتراضيً 

 
 .وبينار زووم على سيُبثو  وفا تطبيقسيتم إدارة المؤتمر العربي الثاني لألراضي من خالل 

 وحدسيةواجهة تفاعلية   وفا سيقدم تطبيق، و زووم وبينار بث الجلسات عبر اإلنترنت على منصةت

بالتواصل مع   وفا يسمح لكفي الواقع ، وفي المؤتمر بشكل أفضل اإلنترنت عبر المشاركةإلدارة 

اآلخرين   والمشاركين  اإلنترنت) الجمهور  عبر  أو  بشكل شخصي   اوأثناءه  الفعاليةقبل  (  سواء 

المفيدة  تلقي جميع المعلومات  لت سات محددة إلى التقويم الخاص بك  إضافة جل، ويسمح أيًضا باوبعده

   .وفقًا الهتماماتك

 

 :على النحو التالي وفا يمكن استخدام تطبيقات

  / موجود على صفحة التأكيد الرابط  )تحميل التطبيق    بدون الحاجة الي استخدام إصدار الويب   •

 أو ( على البريد اإللكتروني

 تحميل التطبيق  •

على  وفاحول كيفية استخدام تطبيق المفصلة   تعليماتالعلى مزيد من المعلومات و  االطالعيمكن 

 guide/-user-apphttps://whova.com/pages/whovaالرابط

في    بالفعل  قد سجلت  أنك  الثاني لألراضي  بما  العربي  تلقيت رابطفبالتأكيد  المؤتمر  اإللكتروني م وفا قد  البريد   قنوات  خالل  نعبر 
 . لكترونيةاإل وفا يرجى المتابعة بالضغط على الرابط المقدم وستتمكن من الوصول إلى بوابةللمؤتمر، واالتصال الرسمية 

واالطالع على ملفات  وستتمكن من تعديل ملفك الشخصي    االستجابة السريعة فريدًا ورمز   تعريف بمجرد االنتهاء من العملية ستتلقى رقم  

 . وغيرهمالمتحدثين في الجلسات  على اآلخرين والتعرفتعريف المشاركين 

  

 . المؤتمر العربي الثاني لألراضييرجى استخدام نفس عنوان البريد اإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل في للمشاركة  : مالحظة هامة

 .المؤتمرعرف على خصائصه قبل والت تطبيق وفا بتحميليوصي منظمو المؤتمر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://whova.com/pages/whova-app-user-guide/
https://whova.com/pages/whova-app-user-guide/
https://whova.com/pages/whova-app-user-guide/
https://whova.com/pages/whova-app-user-guide/
https://whova.com/pages/whova-app-user-guide/
https://whova.com/pages/whova-app-user-guide/


  

 
5  

    الحصول على شارة التعريفمؤتمر ولل الشخصي حضورللالتسجيل 

في  ، ولحضور الفعلي للمؤتمر بشكل أفضلإلدارة ا  وحدسيةواجهة تفاعلية   وفا تطبيق  سيوفر  بالحضور الشخصيللمشاركين  بالنسبة  

لكالواقع   عملية    فرصة  وفا يتيح  في  في    الحضورتسجيل  للتحكم  المشاركين    الفندق اإللزامي  مع  أيًضا  المنصات  والتواصل  عبر 

إضافة جلسات محددة إلى التقويم الخاص بك وتلقي المعلومات واإلشعارات  ، ويتيح أيًضا فرصة  اوبعده  اوأثناءه  الفعاليةقبل    االفتراضية

 .بالفعاليةالمتعلقة  المهمة

  

 :التاليك وفا يمكن استخدام تطبيقات

  / الرابط موجود على صفحة التأكيد)التطبيق تحميل  بدون الحاجة الياستخدام إصدار الويب  •

 (  على البريد اإللكتروني

 تحميل التطبيق  •

على   وفاحول كيفية استخدام تطبيق  المفصلة    تعليماتاليمكن العثور على مزيد من المعلومات و

 guide/-user-apphttps://whova.com/pages/whovaالرابط

 

في   بالفعل  قد سجلت  أنك  الثاني  مؤتمرالبما  رابط فبالتأكيد  راضي  لأل  العربي  تلقيت  اإللكتروني من وفا قد  البريد  قنوات   خالل  عبر 

 . وفا الرابط المقدم وستتمكن من الوصول إلى بوابةيرجى المتابعة بالضغط على للمؤتمر، واالتصال الرسمية 

بي  بمجرد رقم  و  ناتكاإدخال  العملية ستتلقى  السريعة ورمز  تعريفاالنتهاء من  تعديل ملفك    لتسجيل الدخول  االستجابة  وستتمكن من 

 . وغيرهمالمتحدثين في الجلسات  على اآلخرين والتعرفالشخصي واالطالع على ملفات تعريف المشاركين 

 

 . ألراضيل العربي الثاني مؤتمراليرجى استخدام نفس عنوان البريد اإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل في للمشاركة  : مالحظة هامة

 .حتى إذا كنت من الحضور الفعليين المؤتمرعرف على خصائصه قبل والت تطبيق وفا بتحميليوصي منظمو المؤتمر 

رمز االستجابة السريعة للحصول على شارتهم في مكتب التسجيل، والذي سيكون موجودًا   بالحضور الشخصيالمشاركون  سيستخدم

 . قاعةعند مدخل كل 
جميع المشاركين إحضار جواز  ، كما يتعين على  م عند الطلبوإظهار شارته  بأكملهالحاضرين ارتداء شارتهم خالل المؤتمر    على  يتعين

 (. صورةب مرفقة)ة سفرهم أو ما يعادلها من بطاقة الهوية الوطني 
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    الوصول وترتيبات التأشيرةحول معلومات 

  بلد المؤتمر   إلىجميع الوفود الذين سيحضرون المؤتمر مسؤولون بشكل شخصي عن الحصول على تأشيرة الدخول الالزمة للسفر  

 ، برجاء التأكد من اتخاذ الترتيبات الالزمة في الوقت المحدد.  منهو

الدولي من مكا القاهرة  مطار  إلى  الوصول  تأشيرة مصر عند  الحصول على  الجنسيات  لبعض  الهجرة مقابل  يمكن  دوالًرا    25تب 

 يوم. 30أمريكيًا وتكون سارية لمدة تصل إلى 

يمكنك أيًضا الحصول على تأشيرة مصر قبل السفر عبر اإلنترنت، ونقترح القيام بهذا من خالل موقع أي فيزا اإللكتروني خالل الرابط 

 visa?utm_source=gettingstamped-e-https://www.ivisa.com/egypt التالي:

  

 يمكن للدول التالية الحصول على التأشيرة عند الوصول من بوابات الدخول المصرية:

  النرويج،   نيوزيلندا،  اليابان،  جورجيا،  كرواتيا،  كندا،  أستراليا،  األوروبي،مواطني االتحاد    المتحدة،ملكة  الم  األمريكية،واليات المتحدة  ال

 . أوكرانيا صربيا، كوريا،جمهورية  الروسي،االتحاد ، مقدونيا

  

 تأشيرة لدخول مصر.  جواز المرور الخاص باألمم المتحدة ال يحتاج حاملي 
  

أثناء   القيام بالترانزيتالبلدان التي قد تضطر فيها إلى  بعض  مطلوبة في  ال  الترانزيتتأشيرة    كنت ستحتاج إلىالتحقق مما إذا    برجاء

 . مصر القاهرة،إلى  /رحلتك من
  

 ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك مع بهم،إجراء ترتيبات التأشيرة والسفر واإلقامة الخاصة  بالحضور الشخصيالمشاركين  على

  .المنظمين

 

  19-ترتيبات السفر المتعلقة بكوفيد
  

 19-( سلبي النتيجة لكوفيد PCRعلى جميع المسافرين "من بينهم المصريين" إلى مصر أن يكون بحوزتهم شهادة تحليل بي سي آر)

يابان والصين وتايالند  ساعة، ماعدا المسافرين من ال  72بلد المغادرة أُصدرت بحد أقصى قبل ميعاد إقالع الطائرة بمدة  صادرة من  

سيسمح لهم بإجراء التحليل بحد أقصى قبل ميعاد   لندن هيثرو وباريس وفرانكفورتمطار  وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وكندا و

 نظًرا لمدة السفر الطويلة وفترة الترانزيت في هذه المطارات.  ساعة  96إقالع الطائرة بمدة 

 يجب اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية أثناء الرحلة بأكملها.  

  

 استوفت المتطلبات التالية: إن( PCRستُقبل شهادة تحليل بي سي آر)

 ساعة بعده.  72تتضمن وقت وتاريخ سحب العينة وهو التاريخ الذي سيتم حساب  •

 من مختبر معتمد مختومة بختم المختبر وال تحتوي على أي كشط أو إلغاء أو إضافة.   تُصدر •
 تُحدد نوع العينة المأخوذة لعمل المسحة. •
 (. RT – PCRتُحدد نوع التحليل ) •
 تُقبل الشهادة باللغتين اإلنجليزية والعربية.  •

  يمكن استخدامها مرة أخرى في العودة(. *تنتهي صالحية االختبار بمجرد أن يستخدمها المسافر للسفر خارج مصر )ال

 

 تصفح موقع الخطوط الجوية التي تستخدمها أو تصفح   محددة، برجاءلبلد العودة لمعلومات حول 

-egyptair/news-https://www.egyptair.com/en/about

 press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspxnda
.  

 

  19-لكوفيد (PCRبي سي آر) تحليل
في    وحدةسنوفر   الفندق  في  المسافرين مقابل    23إلجراء االختبارات  المشاركين  في   2000فبراير ألخذ عينات من  جنيه مصري 

 المتوسط لالختبار. 

 

 

https://www.ivisa.com/egypt-e-visa?utm_source=gettingstamped
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https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspx
https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspx
https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspx
https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspx
https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspx
https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspx
https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspx
https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/EGYPTAIR%20is%20back%20to%20the%20Sky%20as%20of%2001July%202020.aspx


7 

التنقل
  التنقل من المطار وإليه

دقيقة حسب    60-30كيلومتر وتستغرق الرحلة من    20يبعد مطار القاهرة عن حي الدقي، حيث يقع فندق اإلقامة والمؤتمر، بحوالي  

 ميعاد وحركة المرور حينها.  

  admin1@arablandconference.com خدمات سيارات الليموزين عند الطلب من خالل:  الحصول علىيمكن 

الذي أو استخدام تطبيق أوبر  https://cairoshuttlebus.com ,يمكنك أيًضا استخدام خدمات النقل التي يوفرها المطار من خالل 

من    ئتماناالقة في مصر، ويمكنك أن تدفع مقابل رحالتك عبر تطبيق أوبر إما نقًدا أو باستخدام بطاقة  وثموو  آمنةتنقل  يوفر خدمة  

التطبيق  خالل

تحميل تطبيق أوبر ألندرويد:  •

 ps/details?id=com.ubercab&hl=en&gl=UShttps://play.google.com/store/ap 

id368677368/https://apps.apple.com/eg/app/uber  تحميل تطبيق أوبر ألي أو إس:  •

اإلقامة
للحجز، وسيتم استضافة الجهات الراعية    admin1@arablandconference.comبرجاء إرسال بريد إلكتروني للمنظمين على  

مل اإلفطار والعشاء(. برجاء اإلحاطة علًما بأن فواتير استخدام )شا  فندق فور سيزونز القاهرة فيرست ريزيدنسفي فندق خمس نجوم:  

 الميني بار وخدمة الغرف واستخدام هاتف الفندق وأي نفقات أخرى سيغطيها المشاركون بأنفسهم.  

 (.مبكًرا يصلون الذين للمشاركين المبكر الوصول تسجيل تطبيق سيتم) 14:00 الوصول  تسجيل •

 . (14:00 الساعة حتى المتأخر المغادرة تسجيل يُمكن توفير) 12:00 المغادرة تسجيل •

شاماًل  للفرد أمريكيًا دوالًرا 130 هو بالفندق لإلقامة الخاص السعر فإن يتحملون نفقاتهم الخاصة، الذين للمشاركين بالنسبة •

 . والرسوم الخدمة

 التابعة لنا:إدارة السالمة واألمن  بها التي توصيإليك أيًضا بعض الفنادق القريبة 

كم عن مكان المؤتمر(  2فندق شيراتون القاهرة: )يبعد 

  دوالر أمريكي لليلة. 80غرفة لشخص واحد شاملة اإلفطار 

اإللكتروني • -https://www.marriott.com/hotels/travel/caisi-sheraton-cairo-hotel-and  :الموقع 

casino/  

https://goo.gl/maps/fjgXEABFb6Hos1te7   :الموقع •

فندق سوفیتیل كایرو الجزیرة (یبعد 2 كم عن مكان المؤتمر)  

غرفة لشخص واحد شاملة اإلفطار 90 دوالر أمریكي للیلة 

 /https://www.sofitel-cairo-nile-elgezirah.com : الموقع اإللكتروني •

  https://goo.gl/maps/kssYEWdY844FDaFJ7  الموقع: •

كم عن مكان المؤتمر(  5)يبعد  إنتركونتيننتال سميراميس القاهرة

 .دوالر أمريكي لليلة 85غرفة لشخص واحد شاملة اإلفطار

 https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/reservation   الموقع اإللكتروني: •

 https://g.page/ICSemiramis?share  الموقع: •

https://cairoshuttlebus.com/
https://cairoshuttlebus.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/eg/app/uber/id368677368
https://apps.apple.com/eg/app/uber/id368677368
https://goo.gl/maps/fjgXEABFb6Hos1te7
https://goo.gl/maps/fjgXEABFb6Hos1te7
https://goo.gl/maps/kssYEWdY844FDaFJ7
https://goo.gl/maps/kssYEWdY844FDaFJ7
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/reservation
https://g.page/ICSemiramis?share
https://g.page/ICSemiramis?share
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  معلومات عن القاهرة
 

  الطقس
 :كاآلتيسيكون الطقس في القاهرة في فبراير 

 درجة مئوية.  10: الصغرىالحرارة  ودرجة مئوية،درجة  22: العظمي في أيام المؤتمر درجة الحرارة من المتوقع ان تكون

 لذلك.وفقًا يأخذوا التدابير يوصى بأن يكون المشاركون مستعدين وأن 
  

 التوقيت
(، ووفق اللوائح الجديدة وقيود كوفيد تفتح المحالت التجارية في القاهرة أبوابها من السابعة  ٢الوقت في مصر )توقيت غرينيتش +

صباًحا حتى العاشرة مساًء في فصل الشتاء، بينما تفتح البازارات والمطاعم أبوابها من الخامسة صباًحا حتى الثانية عشرة صباًحا في  
 فصل الشتاء.   

  

 الكهرباء
 له  Fه مأخذين مستديرين والنمط ل  Cالنمط ،Fو Cن المقابس في مصر هناك نمطان م 

مأخذين مستديرين بمشبك تأريض على كل جانب، وتعمل مصر باستخدام جهد كهربائي  

 هرتز.  ٥٠وفولت  ٢٢٠  يساوي

         
  F النمط                             Cالنمط         

  

  والعمالتسعر الصرف 

  . جنيه مصري في المتوسط١٥.٧٠دوالر أمريكي =  ١ سعر الصرف:

 

 مكاتب الصرف أو البنوك.  فييوصى بتغيير النقود للجنيه المصري  صرف النقود:

 . مساء  ٤:٠٠صباًحا حتى الساعة   ٩:٠٠أيام العمل المصرفي في القاهرة من األحد إلى الخميس من الساعة  

   

يمكنك أن تدفع مقابل جميع مشترياتك أثناء إقامتك في مصر إما نقًدا أو باستخدام بطاقة االئتمان أو السحب مثل فيزا أو  طرق السداد:

  السداد نقًدا فقط. يمكنكمماستركارد ماعدا في المتاجر الصغيرة حيث 
  

  أرقام الطوارئ

  ١٢٦، شرطة السياحة: ١٨٠، المطافئ: ١٢٣، اإلسعاف: ١٢٢الشرطة:   • 

  

 القريبة مستشفيات ال

أو دار الفؤاد حيث   الرئيسية في القاهرة مثل مستشفى السالم  أطباء    توفرفي حالة اإلصابة بأي مرض يوصى بزيارة المستشفيات 

   محترفين في جميع التخصصات الطبية.  
  

 اتصل بنا

 حال وجود أي أسئلة أو استفسارات قبل المؤتمر يُرجى االتصال بمنظمي المؤتمر على : 

 جهة االتصال الرسمية للوجستيات المؤتمر العربي الثاني لألراضي   

  admin1@arablandconference.com البريد اإللكتروني:

  01555855574 2+ هاتف: 

  

  للتواصل الطارئ:
 المتحدة األراضي/ موئل األمم  الدواتجهات اتصال بالشبكة العالمية  

  nicolo.bedino@un.org نيكولو بيدينالسيد: 

  ahmed.zenari@un.org  زينارياحمد السيد: 

 و البناء جهات االتصال بمعهد التدريب والدراسات الحضرية/ المركز القومي لبحوث اإلسكان 
 doaa_elsherif@yahoo.com                ,الدكتورة دعاء م. الشريف

 953 7363 122 20+ هاتف:
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