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 ؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين م
  2007أبريل /  نيسان3 –مارس /  آذار29

 أديس أبابا، إثيوبيا

 

 
 معلومات للمشارآين

 
ن ترحب بجميع المشارآين في مؤتمر      يسر اللجنة االقتصادية ألفريقيا أ      

ية االقتصادية األفريقيين          أبابا، أديس في تنظيمه المقرروزراء والتخطيط والتنم
يا، ي إثيوب ترة ف ن الف ى  / آذار29 م ارس إل ان3م ريل /  نيس ان . 2007أب  ومك
اد ر الم انعق وؤتم ز ه م مرآ تحدة األم رات الم ا للمؤتم س أباب ن  . ، أدي رجى م ي

ارآين اإلن باه المش ات  ت ى المعلوم يةإل ي التال اعد الت ي ستس يط ف  التخط
 .إثيوبيا أبابا، أديسإلى  ةرحللوجستيات الخاصة بالوال
 

 شروط الهجرة
 

ر         على تأشيرة  من أعضاء الوفود      عضو    أو   يشترط أن يحصل آل زائ
يا باستثناء مواطني جيبوتي وآينيا              ى إثيوب بل سفره إل سلطات  وتشترط   .دخول ق

رة اإلثيوب ىية الهج ثات عل يها بع د ف ي توج بلدان الت ن ال ن م زوار القادمي  ال
ية الحصول على تأشيرة الدخول من هذه البعثات قبل               إلى  سفرالدبلوماسية إثيوب

يا  ي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة،          .إثيوب ى حامل ذا عل وينطبق ه
 .فضًال عن جوازات مرور األمم المتحدة

 
ثة   ود بع دم وج ة ع ي حال ي بلدآ وف ية ف ية إثيوب نة مدبلوماس إن اللج ، ف

اعدآ  يا ستس ادية ألفريق رط أن    ماالقتص ول، بش يرة دخ ى تأش ي الحصول عل  ف
 . من موعد السفرتستلم اللجنة المعلومات التالية قبل ثالثة أسابيع

 
 االسم بالكامل •
 الجنسية •
فر  • واز الس تهاء   (تفاصيل ج اريخ ان اريخ صدوره، وت واز، وت م الج رق

 )صالحيته
 )تاريخ ووقت المغادرة والوصول(تفاصيل الرحلة  •
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ى أن تأشيرات دخول رجال األعمال ُتمنح عند الوصول                 ارة إل وتجدر اإلش
تماعات ي االج ارآين ف ل المش ندوات أو لك ات أو ال ر  الحلق ي مق ة ف ل المقام عم

يا نة االقتصادية ألفريق راز خطاب   .اللج ية إب رة اإلثيوب لطات الهج ترط س وتش
ى تأشيرة رجال أعمال عند الوصول  دعوة رسم   ويشترط أيضًا  .ي للحصول عل

يبرزه لسلطات الهجرة  المشارك الذي ينبغي أن     بحوزةكون خطاب الدعوة    أن ي 
 .في المطار للحصول على تأشيرة الدخول

 
رجى مالحظة أن تكلفة تأش       60 و 20يرة الدخول إلى إثيوبيا تتراوح بين       ـوي

حسب الجنسية، آما يجب أن يكون الدفع بدوالر     وذلك   ∗ الواحد   دوالرًا للشخص  
ند إصدار التأشير        تحدة ع ات الم وُتمنح التأشيرة مجانًا لحاملي الجوازات . ةالوالي

 .الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات مرور األمم المتحدة
 

نقد        تفاظ بإيصاالت ال في المطار في مكان آمن، إذ ربما المحوَّل ويجب االح
 . عند المغادرةإليصاالتاذه ه ُيطلب إبراز

 
 المتطلبات الصحية

 
ون  ي أن يك وزة الزبينبغ يح ضد   ائح هادة صحية للتلق يا ش ى إثيوب ر إل

يح ضد الكوليرا بالنسبة ألي شخص زار      .الحمى الصفراء   ويشترط أيضا التلق
 .خالل األيام الستة السابقة لوصوله  بالكوليرا موبوءةمنطقة  أو عبر

باهك  و  اع نحو         نلفت إنت ى ارتف ع عل ا تق نة أديس أباب ى أن مدي  2450م إل
بحر          وق سطح ال تر ف ثل التأقلم مع هذه االرتفاع أية مشكلة ، بيد             . م ادة ال يم وع

ام              يانًا بضعة أي د يتطلب أح ه ق ومن األعراض المصاحبة لذلك زيادة سرعة      . أن
 . التنفس واإلعياء والغثيان والدوار وإضطرابات النوم 

ة ي   يرة من الماء           وللوقاي يات آب فسرعة التنفس تؤدي إلى فقدان     ( نبغي شرب آم
هذا فضًال عن   . ، وتجنب اإلفراط في تناول الملح أو الطعام         )السوائل في الجسم    

 . أن المشروبات الكحولية قد تؤدي إلى تفاقم اضطرابات النوم 
 

ناية الطبية عند الحاجة مقابل الدفع نقدًا،        وسُ   د تسديد وبعتقدم خدمات الع
نهم إرف    ارآين يمك در إيصاالت للمش الج ستص يمة الع م   ق ة تقديمه ي حال ا ف اقه

 . سترجاع قيمة ما دفعوه طلبات ال
 

ابق        ي الط ع ف تحدة الواق م الم تابع لألم ية ال رعاية الطب ز ال دم مرآ ويق
األرضي من مرآز المؤتمرات خدمات طبية في حاالت الطوارئ أثناء ساعات             

من يرجى ولذلك   . اء الوفود المشارآين في االجتماعات    أعض/العمل للمشارآين   
ن       تمارة التسجيل أي أمراض خاصة         المشارك أن يبي ى اس   أي أو،عاني منها يعل

عناية طبية طارئة    توفير أية     حتى نستطيع   تتطلب عناية خاصة    حاالت حساسية   
 .إذا لزم األمر

 
االت ا ي ح رض،ف اللم رجى االتص ة، ي نان الطارئ اآل األس   أو مش

 :بالعنوان التالي
  

 دآتور ماتياس ليدمان
  رئيس مرآز األمم المتحدة للرعاية الطبية 

                                      
  ∗ ) 2006ديسمبر / آانون األول (  بر إثيوبي 8.70يكي يعادل  الدوالر األمر 
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  88888 توصيلة رقم 517200أو  515828- 115 – 251 +  :الهاتف
 :عاف اللجنة االقتصادية ألفريقياـ إسهاتفأو   448888أو

 515828أو   514202 – 115 – 251+
 
 
 
 
 

 الحجز على خطوط الطيران
 

نظم   طلب وُي .عدد من خطوط الطيران الدولية رحالت من وإلى أديس أبابا ي
ًا وإيابًا قبل وصولهم إلى أديس أبابا       م ذهاب يد حجز رحالته  .من المشارآين تأآ

ادة وُت ي إع اعدة ف يا للمس نة االقتصادية ألفريق نى اللج ي مب االت سفر ف وجد وآ
 . السياحية  والجوالت السفرتأآيد الحجز للمشارآين وتقديم المعلومات لهم عن 

نى اللجنة االقتصادية                   االت السفر الموجودة في مب ويمكن االتصال بمكاتب وآ
 :ألفريقيا  على الهواتف التالية

 
� Safeway Travel  اتف  200077/203707 أو443157 – 115– 251+  :  اله

 )المحمول (-911–251
• Gashem Travel  اتف أو 443051/443052/468485 –115 –251+ :  اله

 )المحمول (250468 911–251
• Airlink Travel443609/503913 – 115 – 251 +  :  فـ الهات 

ول (650754 911– 251أو ادية   ) . المحم نة االقتص نى اللج ي مب د ف وتوج
ا     ية، آم ة الكين وط الجوي ية والخط ة اإلثيوب وط الجوي ب للخط يا مكات ألفريق

تحدة                م الم ا مكاتب حجز في مرآز األم  للمؤتمرات أثناء انعقاد    سيكون لهم
ويرجى أن تكون في حوزة المشارك تذآرة سفره حينما يزور  .االجتماعات 

 . وآالة السفر إلعادة تأآيد حجز رحلته
 

 اإلقامة في الفنادق
 

ى طلب آل مشارك، يمكن حجز غرف في الفنادق التالية على                  ناء عل ب
رط أن   بقية بش ة باألس اس األولوي تم أس تالم ي ب المش اس اريخ ال   طل ي ت ارك ف

تجاوز  ارس / آذار20ي نة   .  2007م يها اللج نادق أن تواف ل الف توقع آ وت
تجاوز      د ال ي ي موع ة ف رف المطلوب ية للغ ة نهائ يا بقائم ادية ألفريق  20االقتص

ارس /آذار اء  2007م ة مس اعة الخامس ى      ، الس نادق عل تفرض الف ث س حي
جزت ولم  ُحة  غرفآل  ز على   اللجنة االقتصادية بعد هذا التاريخ غرامة إلغاء حج       

  .ُتشغل
 

يتحمل    ة، س ة اإلقام ى تكلف افة إل نفقات  وباإلض يع ال ارآون جم المش
بة اإلفطار   ى، اإلضافية األخر  ة وج ثل تكلف رفة (م م تكن ضمن سعر الغ ) إن ل

ت ية، واألنترن ات الهاتف ي  /والمحادث روبات ف رف، والمش ات الغ اآس، وخدم الف
رفة، وغسيل            بار الصغير في الغ س، والوجبات اإلضافية     ال مثل وجبات  (المالب
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وقد تم  . وينبغي دفع هذه التكاليف مباشرة للفندق عند المغادرة        ). اء والعشاء  دالغ 
 :ؤتمرحجز الفنادق التالية للمشارآين أثناء انعقاد الم

 
 
 
 

ي  باتكم ف ات الخاصة برغ ال المعلوم رجى إرس ى ي نادق إل ما يتصل بالف
Yemesratch Tewolde ي بريد اإللكترون ى ال ي Ytewolde@uneca.org:   عل  ف

  . 2007مارس /  آذار20موعد ال يتجاوز 
  

 الوصول عند االستقبال
 

ي        ي الدول ار بول ى مط ولهم إل ند وص ارآين ع تقبال المش يتم اس س
ك     ى ذل ا إل ارك وم رة والجم راءات الهج ال إج ي إآم اعدتهم ف ي . ومس وينبغ

بريد اإللكتروني الموضح أعاله بتاريخ              ى عنوان ال نا عل ل صوالوساعة  وموافات
 .بأي تغييرات الحقةموافاتنا وبالمثل ينبغي  .إلى أديس أبابا مع تفاصيل الرحلة

 
 المؤتمرات أجهزة من وغيرها المحمولة للحواسيب المؤقت االستيراد

 
ة اإلثيوب          ية للحكوم نظم الجمرآ ثاًال لل المشارآون يعلن  ية، ينبغي أن     امت

تدى    ند      في المن ارك ع بلد     لسلطات الجم م من حواسيب محمولة         دخول ال ا لديه م
رات   زة مؤتم ت        .وأجه تيراد المؤق ي االس ارآين ف اعدة المش ل مس ن أج وم

اة اللجنة االقتصادية ألفريقيا في موعد ال                 ورة أعاله، ينبغي مواف زة المذآ لألجه
اريخ  تجاوز ت ار/ آذار20ي ي   2007س م زة الت يلية لألجه بالمواصفات التفص

ا     ى ال يرغبون في إدخاله وسُيسجل  .بلد مع تفاصيل وصول ومغادرة المشاركإل

اسم الفندق سعر الغرفة بدوالر الواليات المتحدة
 

 رقم
 1 فندق الشيراتون للغرفة دوالرًا  140
 2 فندق هيلتون  دوالرًا للغرفة 120

 3 فندق دي ليوبول    دوالرًا للغرفة50
 4 فندق غيون   دوالرًا للغرفة 63
 5 فندق ناشونال  دوالرًا للغرفة 35
 6 فندق آنغز دوالرًا للغرفة 50
 7 فندق دامو  دوالرًا للغرفة 50
 8 فندق سنترال شوا  دوالرًا للغرفة 28
 9 أآسوم فندق   للغرفةدوالرًا 32
 10 أطلس فندق  دوالرًا للغرفة 34
 11 بولى إنترناشونال فندق   دوالر للغرفة 35

 12 غلوبال فندق  دوالرًا للغرفة 64.80
 13 بير غاردن إنفندق  دوالرًا للغرفة 65
 14 وابي شبيلي فندق  دوالرًا للغرفة 42
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زة آأجهزة لالستيراد المؤقت ، وينبغي إخراجها من                ذه األجه ارك ه مكتب الجم
 .ؤتمرالبلد بعد نهاية الم

 
  ةالهوي التسجيل وشارات 

 
يتم ن   س ترة م ي الف يًا ف ارآين يوم جيل المش ى / آذار27 تس ارس إل  2م

من الثامنة والنصف صباحًا إلى الواحدة بعد الظهر ومن          ( 2007أبريل  / نيسان 
نة والنصف مساءًا             ى الثام ية والنصف إل وسيكون بحوزة خدمات األمن    ) . الثان

الم ادية آشف والس نة االقتص تابعة للج ارآين ة ال يع المش ماء جم ي  بأس  ؛ وينبغ
يع المشارآين ارتداء شارات الهوية لكي ُيسمح لهم بدخول مباني األمم                ى جم عل

  .المتحدة 
د   و يقة تحدي وة ووث ه خطاب الدع ل مع ارك أن يحم ل مش ن آ رجى م ي

ة الشخصية    ألغراض تحديد الهوية وألمن المشارآين، و.  لكي يتم إعتماده  الهوي
د اله              رتدي آل مشارك شارة تحدي األوقات أثناء انعقاد   جميع  وية في   ينبغي أن ي

 .المؤتمر وفي الحفالت االجتماعية الرسمية
 

 النقل
 

سيصل المشارآون إلى مطار بولي الدولي الذي يبعد خمسة آيلومترات          
 من   نقلالستوفر اللجنة االقتصادية ألفريقيا وسائل       و .من وسط مدينة أديس أبابا     

  . بدون مقابل للمشارآينالمطار
 

تنقل ح    يا المشارآين من وإلى مكان           وس افالت اللجنة االقتصادية ألفريق
ية  ة الجلسات اليوم ي نهاي ي الصباح وف نادق ف ر والف اد المؤتم ر  و .انعق ال توف

 .اللجنة االقتصادية وسائل نقل أثناء فترة الغداء
 

ير          ي غ ا ف س أباب ي أدي تجول ف ل لل يلة نق ي وس ارك ف ب المش إذا رغ
ر، أو في الذ        هاب إلى المطار بعد نهاية المؤتمر، يمكنه االتصال         ساعات المؤتم

 115 – 251+   :بأرقام الهواتف التالية لحجز تاآسي من منظمة السياحة الوطنية
 .518400 – 115 – 251+أو  511822 –

 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات

 
تحدة للمؤت     م الم زود بش   ـمرآز األم ط واس  ـمرات م (عة المدى ــبكة رب
WAN . ( 

 
اعدة ال  ب المس رجى االتصال بمكت وبية وي اآل حاس تكم أي مش إذا واجه

 . في الربط بشبكة اإلنترنت 
 

 المحمولة الهواتف
 

ارآين   جع المش م  نش روا معه ى أن يحض ى عل ا  إل س أباب م أدي  هواتفه
ترددي      نطاق ال ة المزدوجة ال ترددات المتوسطة    (المحمول  900/1800حيز ال
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يرتز زتها) ميغاه يدويةوأجه ية ف  . ال رآة االتصاالت اإلثيوب دمش ات  تق  بطاق
ية     ات الهاتف يف للمحادث  50لمجموعة الكاملة التي تكلف اوتشمل  .مدفوعة التكال

يًا رصيدًا بقيمة      دوالرًا   يرجى مالحظة أن   . دوالر للمكالمات الهاتفية     12أمريك
تطيعون فق   ية يس تحدة األمريك ات الم ن الوالي ن م ارآين القادمي تخدام المش ط اس

زة هواتف محمولة ثالثية النطاق الترددي     /900حيز الترددات المتوسطة (أجه
 ). ميغاهيرتز1800/1900

 
 االتصاالت السلكية والالسلكية اإلثيوبية لهيئة الشرآاء الدوليون 

 للهواتف المحمولةفي التغطية المتنقلة 

  البلد  المشغلة الشرآة اسم 
 - 1  أستراليا  أوبتس
   كومليموب
 - 2   بلجيكا  باز

   بيلجكوم
   موبيستار
 - 3  بوتسوانا  ماسكوم
 - 4  بوروندي تيلسيل

 - 5  الكاميرون إن.تي.إم
    أورانج

China Mobile  6  الصين - 
 - 7  جمهورية الكونغو الديمقراطية سيلتيل
   فوداآوم
 - 8  آوت ديفوار أورانج
  - 9  الدانمرك سوفون

   سي.دي.يت
   تيليا سونيرا

 - 10 جيبوتي  جيبتيل
  - 11  غينيا االستوائية  غيتسا 
 - 12 فنلندا  سونيرا
  - 13 فرنسا  أورانج
   آر.إف.إس

  - 14 غابون  ليبرتيز
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   سيلتيل
 - 15  غامبيا  آفريسيل

 - 16  ألمانيا  بلس-إي
 - 17  غانا  موبيتل
   سينكوم

 - 18  اناليون  آوسموت
 - 19  هنغاريا   وستتيل

 - 20  الهند  )مومباي(إل .بي.بي
   فاسيل

   هيكساآوم
   سبايس
   هتش

 - 21  إسرائيل  سيلكوم
   )أورانج(بارتنر 

 - 22  إيطاليا  إم.آي.تي
   فودافون

   وند
 - 23  آينيا  آينسيل

    سفاريكوم
 - 24  الكويت  الوطنية
   - 25  تنشتاينلخ  موبيكوم
 - 26  لكسمبرغ  بي آند تي
 - 27  مدغشقر  أورانج
 - 28  مالوي  سيلتيل

   شبكات تيليكوم
 - 29  مالي  إيكاتيل
 - 30  موريشيوس  إمتيل
 - 31  المغرب  إم.أي.آي

 - 32  موزامبيق  إمسيل
   فوداآوم

 - 33  ناميبيا  سي.تي.إم
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 - 34  هولندا  أورانج
   وبايلم-تي

 - 35  نيجيريا  غلوباآوم
   إن.تي.إم

 - 36  النرويج  نيتكوم
   تيلنور

 - 37  الفلبين  غلوب تيليكوم
 - 38  بولندا  بولكومتيل

   سنترال.آي.تي.بي
 - 39  قطر  تيل-آيو
 - 40  روسيا  إمبلس.بي.آي
   إس.تي.إم
 - 41  المملكة العربية السعودية  سي.تي.إس
 - 42  سيراليون  يلسيلت

 - 43  سنغافورة  سينغ تيل
   ستار هب
 - 44  سلوفاآيا  أورانج
 - 45  جنوب أفريقيا  سيلسي

   إن.تي.إم
   فوداآوم

 - 46  اسبانيا  إي.إم.تي
 - 47  السودان  موبيتل

 - 48  السويد  تيليا سونيرا
 - 49  سويسرا  أورانج

   سويسكوم
 - 50  سوريا  سورياتيل
 - 51  تنزانيا  سيلتيل
 - 52  ترآيا  آريا

   تيرآسيل
 - 53  الواليات المتحدة األمريكية )جينيسس(سينغيوالر 
   )إيست(سينغيوالر 
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   )ويست(سينغيوالر 
 - 54  أوغندا  سيلتيل

   إل.تي.يو
3G  55  المملكة المتحدة - 
02   

   فودافون
 - 56  اليمن  سبافون
    ستيلإسبي

 
ات       *  تخدام خدم تعذر اس د ي ه ق ة أن رجى مالحظ نقلة  ي ية المت ف للتغط للهوات

ًا   يف مقدم ة التكال بطاقات مدفوع ة ب ن المحمول ورة الصادرة ع رآات المذآ الش
 .أعاله

 
 معلومات عامة عن إثيوبيا

 
ًا، أي       بانيا مع ا وإس احة فرنس يا مس احة إثيوب بلغ مس  1112000ت

ربع   تر م ع أدي   .آيلوم اع    وتق ى ارتف ا عل تر 2400س أباب بحر    م وق سطح ال  . ف
ود الفقري لالقتصاد الوطني، وتشمل الصادرات الرئيسية              زراعة العم وتشكل ال

ار، والخ    بقول، واألزه ية، وال بوب الزيت ن، والح زراعة الب اع ال روات، ضلقط
تمد   . الحيوان فوالسكر، وعل   ة من السكان    90ويع  على  في معيشتهم في المائ

ا  .األرض ود         آم  ُيوجد قطاع مواشي مزدهر تشمل صادراته المواشي، والجل
 .المدبوغة وغير المدبوغة

 
در عدد سكان إثيوبيا بحوالي         مليون نسمة ، وتربو نسبة السكان       77ويق

ى   رين عل م دون سن العش ن ه كان  50الذي وع الس ن مجم ة م ي المائ بلغ .  ف وي
كانية  ثافة الس ربع 49متوسط الك تر م ل آيلوم مة لك تعددة . نس ة م يا دول  وإثيوب

ات   ن اللغ يرًا م ددًا آب ا ع تحدث أهله راق ي يها . األع د ف ة و83 وتوج  200 لغ
و        نجا واألوروم رية ، والتغري ي األمه الث ه ية ث ات الرئيس ة ، واللغ . لهج

وُتستخدم أيضًا اللغات اإلنكليزية ، والفرنسية ، واإليطالية ، والعربية، ولكن في             
ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات      . فة رئيسية   العاصمة أديس أبابا بص   

 : عن إثيوبيا على المواقع التالية 
http://www.uneca.org,,  http://www.telecom.net.et 
http://www.ethio.com  and  http://tour.ethiopianonline.net. 

 
 المناخ

 
يا  ي إثيوب يان ف مان رئيس ناك موس م الج، ه رين  فموس ي تش بدأ ف اف وي

ار  /األول تى أي تمر ح توبر ويس ة    /أآ ي نهاي بدأ ف ار وي م األمط ايو، وموس م
ران  يه وينتهي ف   /حزي وتعتمد درجات الحرارة على الموسم  .سبتمبر/ أيلولييون

ناطق    اع الم  والطقس في الوقت الراهن دافئ خالل ساعات النهار وبارد             .وارتف
 .  وعليه يرجى إحضار سترات أو آنزات دافئة لفترات المساءليًال 
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 نظام إمداد الكهرباء

 
داد الكهرباء في إثيوبيا هو          ورة في   د 50 فولطًا، و    240-220نظام إم

بر       يه ع يل إل تم التوص ناوب ي يار مت ية، وت بس  13الثان ير، ومق ي( أمب ) إيطال
 .بإصبعين

 
  اإلثيوبيالبرهي :  العملة

 
وأسعار الصرف غير  . سنتيم100ويساوي " البر"العملة اإلثيوبية هي 

تة تى      .ثاب تحدة ح م الم مي لألم عر الصرف الرس ان س انون األول 31وآ / آ
مبر اوي 2006 ديس رًا 8،70 يس بًا  ب ل لتقري ات   دوالرك ن دوالرات الوالي م
 .المتحدة

 
ي  د ف تديرة   ويوج ة المس ي  القاع ودة ف ادية   الموج نة االقتص نى اللج مب

تجاري     رع للمصرف ال يا ف ي  ألفريق تح   .اإلثيوب رع  ويف أبوابه من يوم االثنين الف
ة من الساعة            وم الجمع ى ي  ظهرًا، ومن   12:45 صباحًا وحتى الساعة     8:00إل

اعة  اعة 2الس تى الس رًا وح رًا4:30 ظه رافة .  ظه ز ص ًا مرآ د أيض وُيوج
ه      ا توجد في الشيراتون والهيلتون            ) فوريكس (مصرح ب ندق شيراتون، آم في ف

ن    ي يمك نات صرف آل واء ماآي د س ى ح ن  عل خاص الذي نها األش حب م  أن يس
  . بالبر اإلثيوبي ماستر آارد/بطاقات فيزايحملون 

 
 
 
 


