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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  لجنة الخبراء 

  لثالثونجتماع اخلامس وااال
 

 
 مفوضية االتحاد األفريقي

  لجنة الخبراء
  الثاينجتماع اال

ريقي للجنة االتحاد األف التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
تكامل ة والنقدية والتخطيط والـؤون الماليــالفنية المتخصصة للش

لمالية وزراء الادي ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـاالقتص
  التنمية االقتصادية األفريقيينو  والتخطيط

  
  اجتماع لجنة الخبراء

   ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥ –آذار/مارس  ٣١أديس أبابا، 

  

 
 

  معلومات للمشاركين 
 ةملقبلااالجتماعات السنوية املشـرتكة التاسعة نشكركم على تأكيد مشاركتكم يف 
يط والتكامل دية والتخطلشؤون املالية والنقلللجنة االحتاد األفريقي التقنية املتخصصة 

ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية االقتصادي 
آذار/مارس  ٣١اخلميس  يف الفرتة منيف أديس أبابا، إثيوبيا،  ااملقرر عقدهاألفريقيني 
اللجنة رات . وسيعقد املؤمتر يف مركز مؤمت٢٠١٦ نيسان/أبريل ٥ الثالثاءإىل  ٢٠١٦

   .االقتصادية ألفريقيا

سفر إىل أديس لكم يف التخطيط لتساعدمل بتأنٍّ ملعلومات التالية اعلى  االطالعويرجى 
  أبابا.
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  متطلبات دخول البلد

 ملشاركني القادمني من بلدان توجد فيها سفارات أو قنصليات إثيوبيةيُنصح مجيع ا
 نهمفر. أما بالنسبة للمشاركني الذين ال ميكقبل الس اإلثيوبيالدخول تأشرية  باحلصول على
 ات املعنيةوف تطلب من اجلهسألفريقيا لجنة االقتصادية التأشرية مسبقا فإن ال احلصول على

  وصوهلم إىل مطار بويل الدويل.  لدىعمل رمسية ة تأشري  منحهم

م إرسال يتعني عليهاحلصول على التأشريات لدى وصوهلم، يف ملساعدة املشاركني و 
  على األقل: ملع بخمسة أياموصوهلم إىل مطار بويل الدويل قبل املؤمتر أمانة  إىللبيانات التالية ا

  الكاملسم الا  - ١
   اجلنسية  - ٢
  تفاصيل الرحلة (الوصول واملغادرة)  - ٣

عهم تأشرية عند الوصول أن حيملوا مال راغبني يف احلصول علىوينبغي للمشاركني ال
بويل  إبرازها لسلطات اهلجرة يف مطار حىت يتمكنوا مناملؤمتر اصة بخلاية رسمالدعوة الرسالة 
  الدويل.

ما يعادهلا  أو أمريكيادوالرا  ٣٠تبلغ التأشرية اإلثيوبية تكلفة االنتباه إىل أن وُيسرتعى 
 .وينبغي دفع هذا املبلغ عند إصدار التأشرية إما بالدوالر األمريكي أو باليورو .يورو لكل فردبال

. يوروما يعادهلا بال أو دوالرا أمريكيا ٤٠وسائل اإلعالم لعاملني يف بالنسبة لالتأشرية وتبلغ تكلفة 
جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر اخلدمة وجوازات سفر وُمتنح التأشرية جمانًا حلاملي 

من إذ قد آ يف مكان يف املطارالعمالت املصروفة وينبغي االحتفاظ بإيصاالت  األمم املتحدة.
  .يُطلب إبراز هذه اإليصاالت عند املغادرة

  ةيمتطلبات الصحال

ارية حلمى الصفراء سللتلقيح ضد اة يشهادة صحينبغي أن يكون حبوزة الزائرين 
بالكولريا وءة موبمنطقة أو َعَرب كل شخص زار لالتلقيح ضد الكولريا ويشرتط أيضًا الصالحية. 
 ٢,٤٠٠رتفاع ان أديس أبابا تقع على مبا أوصوله إىل إثيوبيا. و ل الستة السابقةيام خالل فرتة األ

صحية الاكل شاملسطح البحر، فمن املستحسن اختاذ إجراءات حتوطية لتجنب مستوى فوق  مرت
  اع.  الرتفاحملتملة النامجة عن ا

مركز األمم املتحدة للرعاية الصحية املوجود يف الطابق األرضي ملركز املؤمترات بوسع و 
  .يواملندوبني املشاركني يف املؤمتر الوزار  خدمات طبية فـي حاالت الطوارئ للمشاركنيدمي تق
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  سنان:تعلقة باألاملطبية أو يف حاالت الطوارئ اليُرجى االتصال بالشخص التايل و 

  الدكتورة غريس فومباد، 
  رئيسة مركز األمم املتحدة للرعاية الصحية

أو  ٨٨٨٨٨ ؛ اخلط الفرعي٥١ ٧٢ ٠٠+ أو ٢٥١) ٠( ١١ ٥ ٥١ ٥٨ ٢٨اهلاتف: 
٤٤٨٨٨٨  

) ٠( ١١ ٥ ٥١ ٤٢ ٠٢أو هاتف سيارة اإلسعاف التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا: 
 ٥١ ٥٨ ٢٨+ أو ٢٥١

   توجيهات بشأن األمن الشخصي للمشاركين وسالمتهم

تعاون القسم األمن والسالمة يف األمم املتحدة مستعد دائمًا خلدمة مجيع املندوبني. و 
  .يم الشخصهم وأمنيف هذا الصدد لضمان سالمة ممتلكاالتام مطلوب من مجيع املشاركني 

  :التعليمات التالية أثناء وجودكم يف مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيااتباع  منكم ويُرجى

 . يتهاارتدائها بصورة تتيح رؤ و ، ذلكيطلب منكم ل وّ شخص خمألي املؤمتر  ةشار إبراز  •

اب والطرود باحلقائعدم ترك  •  ف.  تُتل، فقد ُتصادر أو عيدة عن أصحا

 ص أو أطفال غري مرّخص هلم بالدخول إىل مركز املؤمترات.اأشخعدم اصطحاب  •

 ممتلكاتكم القّيمة. مراقبة •

قبل مغادرة قاعات الشخصية حبوزتكم ثائقكم وأغراضكم أن مجيع و تأكد من ال •
 املؤمتر وغرف االجتماعات.

أي أغراض  يف حالة فقدانأمن موظف إخطار أقرب واألمن أو إبالغ قسم السالمة  •
  قّيمة.

 التالية:السالمة ع تعليمات ا اتبيُرجى يف الفندق، أثناء وجودكم و 

  ا.مغادر عند الدخول إىل غرفتكم أوإغالق الباب دائما  •

 تأو جموهرات أو آال لأمواعدم ترك للتأكد من  ةغادر املقبل تفحص الغرفة جيدا  •
  .مكشوفما إىل ذلك يف مكان  تصوير أو
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حممولة لدى مكتب استقبال الفندق غراض مقتنياتكم القّيمة أو أي أإيداع  •
  إيصال بذلك. استصدارو 

الحظتم أي أمر يبعث على الريبة أو يبدو  ما إذا والسالمة األمن االتصال بقسم •
  غري طبيعي.

  رقام هواتف مفيدةأ

  أرقام الطوارئ

  +٢٥١-١١ ٥١٦٥٣٧/٥٤٤٥١٣٥ساعة) / ٢٤مم املتحدة (خدمة غرفة املراقبة األمنية لأل
             ٥١٢٩٤٥ 

 + ٢٥١-٠٩١١-٢٠ ١٨ ٠٢        رئيس خدمات األمن
  +٢٥١-٠٩١١–٥٠ ٨٥ ٧٨     نائب رئيس خدمات األمن 

  الطوارئ خارج أديس أبابا:

  +٢٥١-١١٥-٥١١٧٢٦  ساعة)  ٢٤خدمة مركز عمليات األمم املتحدة (
 +٨٧١٦ ٢٥٤٦ ٨٣٥        ساتلي الاتف اهل

    ٩٩١    ساعة)  ٢٤خدمة أرقام طوارئ الشرطة (
 +٢٥١-١١٥ ٥٧٢١٢١/٥٧٢١٠٠      شرطة مدينة أديس أبابا 

  +٢٥١-١١٥ ٥٢٦٣٠٢/٥٢٤٠٧٧/        الشرطة االحتادية 
            ٥٢٦٣٠٣  

  خطوط الطيرانلدى الحجز 

 ب علىرحالت من أديس أبابا وإليها. وجيتسيري بعدد من خطوط الطريان الدولية  قومي
م  وجد يف تقبل وصوهلم إىل أديس أبابا. و  للعودة أو مواصلة السفراملشاركني تأكيد حجز رحال

) Gashem Travel’’ (غاشم للسفر‘‘ جممع اللجنة االقتصادية ألفريقيا وكالتان للسفر مها
ملساعدة يف إعادة تأكيد احلجز للمشاركني ميكنهما ا ،)Airlink Travel’’ (إيرلنك للسفر‘‘و
  لومات هلم عن الرحالت واجلوالت. دمي املعوتق

  +٢٥١ ١١٥ ٤٤٣٠٥٢/٤٤٣٠٥١/اهلاتف:   ):Gashem Travel(وكالة غاشم للسفر 
   أو ٤٦٨٤٨٥

  (حممول)+ ٢٥١ ٠٩١١ ٢٥٠٤٦٨
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  + ٢٥١ ٤٤٤٣٣٤/١١٥٤٤٤٣٣٣/اهلاتف:   ): Airlink Travel(   وكالة إيرلنك
  ٤٤٤٣٣٧أو  ٤٤٤٣٦٥

اللجنة االقتصادية ألفريقيا مكاتب اخل جممع املستديرة د القاعةيف أيضا وتوجد 
  .للخطوط اجلوية األثيوبية واخلطوط اجلوية الكينية

إلعادة ية ومكتيب اخلطوط اجلو تذكرة سفركم حينما تزورون وكاليت السفر إحضار ويرجى 
  جز.احلتأكيد 

  إلقامة في الفنادقا

فع تكاليف قرر داملاملشاركني بإجراء احلجز يف الفنادق لكل اري ؤمتر الوز املستقوم أمانة 
  . سفرهم

الفنادق في صة لألمم المتحدة صخالمسعار باألو غرف بالجملة  تجز وقد حُ 
   .رلسفالذين ال ُتدفع عنهم تكاليف االواردة في القائمة أدناه لصالح المشاركين 

ل بالفنادق االتصاالسفر الذين ال ُتدفع عنهم تكاليف المشاركين  جميعينبغي لو 
الغرف جز ح محافظة علىخر موعد للآو للقيام بتدابير الحجز وتأكيدها وضمانها.  مباشرة

يتم إلغاء الحجز وَتقبل الفنادق  ،. وبعد هذا التاريخ٢٠١٦آذار/مارس  ١٨الجمعة يوم هو 
    طلبات الحجز على أساس توفر الغرف.

ن اللجنة أينتبهوا إىل  أنسفر الذين ال ُتدفع عنهم تكاليف الاملشاركني  يرجى منو 
مع إقامتهم مباشرة مر أتوفري اإلقامة يف الفنادق ملن ال يتدبرون ليس بوسعها فريقيا أل االقتصادية

  أدناه. قائمةال الفنادق الواردة يف

  فقط. دناهالفنادق الواردة يف القائمة أوإىل النقل من االقتصادية ألفريقيا اللجنة وستوفر 

مل املشاركون مجيع التكاليف اإلضافية األخرى، وباإلضافة إىل تكاليف اإلقامة، يتح
اهلاتف استخدام سعر الغرفة) و  مشمولة يف مثل تكلفة وجبة اإلفطار (إن مل تكن

نرتنت/الفاكس، وخدمات الغرف، واملشروبات املوجودة يف ثالجات الغرف (البار الصغري)، واإل
دفع هذه التكاليف مباشرة عليهم (الغداء والعشاء). و األخرى وغسيل املالبس، والوجبات 

  . ةغادر املللفندق عند 

  :يف املؤمتروفيما يلي قائمة بالفنادق اليت مت حتديدها للمشاركني 
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  في أديس أبابا الفنادق المختارة
  

   ٣٩٨ :عدد الغرفإجمالي 

الغرفعدد   (بالدوالر األمريكي) نوع الغرفة والسعر رقم اسم الفندق
    ٢٥٥غرفة فردية تقليدية 

    ٣٦٠ غرفة تنفيذية
   ٧٣٥ ديتقليجناح 

   ٧٩٥جناح صغري  
  

يف املائة  ٢٦,٥ مبلغ باإلضافة إىل
  ضريبةالخدمات و لل

  غرفة فردية تقليدية ٥٠
  غرفة تنفيذية ٣٠
  أجنحة تقليدية ٨
  صغريةأجنحة  ٥

  SHERATON ADDIS)(أديس شيراتون 
  

  )٢٥١-١١( ٥ ١٧ ١٧ ١٧ اهلاتف:
E-mail: 
reservations.addisethiopia@luxurycollection.co
m 
 
Website: www.luxurycollection.com/addis 

  

  
  
  
١  

  غرفة فردية 
    ١٧٥ رديةف بسرير كبريغرفة 
  لشخصنيغرفة 
    ١٩٥مزدوجة  بسرير كبريغرفة 

  
ـــــلـــــغ باإلضافة إىل يف املــــــــائــــــــة  ٢٦,٥ مـــــب

  ضريبةالخدمات و لل

  )HILTON HOTEL(هيلتون ندق ف  ٢٢٠
  

-١١( ٥-٥١ ٨٤ ١٧/٠٠ ٠٠ ٠٠اهلاتف: 
٢٥١(   

E-mail: reservations.addisababa@hilton.com 
 
Website: www.hilton.com 

  

  
  
٢   

  
١٥٣    

  
  

يف املــــائـــــة  ٢٦,٥ مبلغ بــــاإلضــــــــــــــــــافــــة إىل
  ضريبةالخدمات و لل

  
  غرفة ٤٠ُحجزت 

 منها عرب الرابطغرفة  ١٥
  االلكرتوين 

  فندق راديسون بلو 
)RADISSON BLU HOTEL(  
  

  )  ٢٥١-١١( ٥ ١٥ ٧٦ ٠٠اهلاتف: 
E-mail: feven.yirga@radissonblu.com 
reservations.addisababa@radissonblu.com 
 
Website: www.radissonblu.com 

  

  
  
  
٣  

٢٠٤  
   

http://www.marriott.com/meeting-
event-hotels/group-corporate-
travel/groupCorp.mi?resLinkData=Uni
ted%20Nations%5EUNA%60ADDER
%60&app=resvlink&stop_mobi=yes 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة إىل 

ا   مجيع الضرائب املعمول 

  
  

٣٠    

  (MARRIOTT)فندق ماريوت 

  )  ٢٥١-١١( ٥ ١٨ ٤٦ ٠٠اهلاتف: 
 

E-mail: Tigist.Juneydin@marriotthotels.com 
Nadia.Kaser@marriott.com 
reservation.adder@marriott.com 
 
Website: www.marriott.com/adder 

  
  
  
٤   
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  فنادق أخرى
  

بالدوالر  نوع الغرفة والسعر
  األمريكي

 اسم الفندق الغرفعدد 

  
  

    ٦٠غرفة فردية فاخرة 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  

٢٥  

  ) ADOT-TINA HOTEL فندق أدوت تينا (
  

  ) ٢٥١-١١( ٤ ٦٧ ٣٩ ٣٩اهلاتف: 
adottinahotel@gmail.commail: -E 

reservation@adottinahotel.com 
 
Website: www.adottinahotel.com 

  

  
  
١  
  

  :غرفة فردية
    ١٤٠غرفة فردية 

    ١٧٠غرفة فردية فاخرة 
    ٢٠٠جناح 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  غرفة عادية  ٢٥
  غرف فردية فاخرة  ١٠
  أجنحة  ٥

  )APHRODITE HOTELفندق أفروديت (
  

  ) ٢٥١-١١( ٥ ٥٧ ٢٢ ٢٨/٢٠اهلاتف: 
E-mail. reservation@aphroditeaddis.com 
aphroditeinthotel@gmail.com 
 
Website: www.aphroditeaddis.com 

  

  
  
٢    

  
    ٨٠غرفة فردية عادية 

  ١٠٠وجة غرفة مزد
  
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
فرد لغرفـة فردية عادية ( ٨٠
  )واحد

  
 )  لفردينغرفة مزدوجة ( ٤٠
  

  فندق بولي أمباسدور 
) BOLE AMBASSADOR HOTEL(  
  

   ) ٢٥١-١١( ٦ ١٨ ٨٢ ٨١/٨٤ اهلاتف:
E-mail: 
reservation@ambassadorhotelethiopia.com 
info@ambassadorhotelethiopia.com 
 
Website: www.ambassadorhotelethiopia.com 

  

  
  
  
  
٣  
  
   

  :غرفة فردية
    ١٤٠غرفة فردية عادية: 

    ١٦٠غرفة ممتازة: 
    ١٤٠: بسريرينغرفة 

    ٢٠٠ تقليديجناح 
  

  :لشخصنيغرفة 
    ١٧٠غرفة عادية: 
    ١٨٠غرفة ممتازة: 

  
  
  
  

٧٥     

 كابيتال فندق  
) CAPITAL HOTEL AND SPA(  
  

  )  ٢٥١-١١( ٦ ٦٧ ٢١ ٠٠اهلاتف: 
E-mail: info@capitalhotelandspa.com 
reservation@capitalhotelandspa.com 
 
Website: www.capitalhotelandspa.com 

  

  
  
  
  
  
٤  
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٨ 

    ١٧٠: بسريرينغرفة 
    ٢٥٠جناح تقليدي: 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 
    ٦٠غرفة فردية عادية: 

    ١٠٠ :غرفة بسريرين
    ٨٠ غرفة فردية)(بسرير كبري غرفة 

    ١١٠ (غرفة فردية)جناح 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  فة عادية غر  ٢٠
  غرفة بسريرين  ١٥
  فاخرة غرفة  ٩
  أجنحة  ٦

  )CHURCHLL HOTEL(فندق تشرشل 
  

  )  ٢٥١-١١( ١ ١١ ١٢ ١٢اهلاتف: 
churchillhotel@ethionet.etmail: -E 

omtsigeredart@gmail.c 
  

  
  
  
٥    

  
  ٧٠غرفة عادية: 

  ١٠٠جناح: 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  

  غرفة عادية ٢٠
  أجنحة ٧

  )De LEOPOL HOTELليوبول ( فندق دو
  

  )  ٢٥١-١١( ٥ ٥٠ ٧٧ ٧٧اهلاتف: 
E-mail: oliviersonde@deleopolhotel.net 
oliviersonde@gmail.com 
hoteldeleopol@ethionet.et 
 
Website: www.hoteldeleopolint.com 

  
  
٦  
   

  
  ٨٠غرفة فاخرة: 

   
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  

٦٠    
  

  فندق دريم الينر 
)DREAMLINER HOTEL(  

  )  ٢٥١-١١( ٤ ٦٧ ٤٠ ٠٠اهلاتف: 
Email: dreamlinerhotel@ethionet.et 
reservation@dreamlinerhotel.com 
 
Website: www.dreamlinerhotel.com 

  
  
  
٧  
  

 :بســـــــــــــــرير كبريغرفـــــــة فرديـــــــة عـــــــاديـــــــة/
١١٨,٥٨    

    ١٤٨,٥٨غرفة لشخصني: 
  ١٧٣,٩٢: جناح تقليدي

  
  

يف املــائــة  ٢٦,٥لغ بــاإلضـــــــــــــــافــة إىل مب
  للخدمات والضريبة

نيسان/ ٣-آذار/مارس  ٣٠
  أبريل 

  
  غرفة عادية ١٢٠
  غرفة لشخصني  ٨
   جناحاً تقليدي  ١٦
  
  نيسان/ أبريل ٦- ٤
  جناح تقليدي  ١٦
  

  )ELILLY HOTELفندق إيليلي (
  

  )  ٢٥١-١١( ٥ ٥٨ ٧٧ ٧٠/٧٧اهلاتف: 
E-mail: info@elillyhotel.com 
info@elillyhotel.com 
reservation@elillyhotel.com 
 
Website: www.elillyhotel.com 

  
  
  
  
  

  
  
  
٨    
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٩ 

    ٦٥فة فردية عادية: غر 
    ٨١: بسرير كبريغرفة 

    ١٢٥جناح واسع: 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  غرفة فردية ٤٩
  بسرير كبريغرفة  ١٥
   أجنحة واسعة ٥

  )ETHIOPIA HOTELفندق إثيوبيا (
  

  )  ٢٥١-١١( ٥ ٥١ ٧٤ ٠٠اهلاتف: 
E-mail: ethhotel@ethionet.et 
 
Website: www.ethiopiahotel-et.com 

  
  
  
٩   
  

    ٨٤ملكة: غرفة 
    ٩٨غرفة بسرير كبري: 
    ١٠٥غرفة فردية فاخرة: 
    ١١٩غرفة لشخصني: 

    ٢٠١٠جناح رئاسي: 
  

ضافة ة اإلفطار باإلتدخل يف املبلغ وجب
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  
  

٧٠  

  (FRIENDSHIP)  يندشبفندق فر 
  

  )  ٢٥١-١١( ٦٦٧ ٠٢ ٠٢اهلاتف: 
E-mail: info@friendshiphotle.com.et 
 
Website: www.friendshiphotle.com.et 

 

  
  
  

١٠   

  
    ١٠٠غرفة عادية: 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  

٥٠    

  (Getfam Hotel)فندق غيتفام 
  

  )  ٢٥١-١١( ٦ ٦٧ ٣١ ٧٨/٧٥اهلاتف: 
E-mail: contactus@getfamhotel.com 
 
Website: www.getfamhotel.com 

  
  
  

١١   

  
  ٧٣غرفة عادية: 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  

٢٠  

  )GLOBAL HOTEL(فندق غلوبال 
  

  ) ٢٥١-١١( ٤ ٦٦ ٤٧ ٦٦اهلاتف: 
E-mail: globalhotel@ethionet.et 
globalhoteladdisababa@gmail.com 
 
Website: www.globalhotel.com.et 

  
  
  

١٢ 

  :غرفة فردية
   ١٠٥فاخرة: غرفة 

   ١٠٥غرفة لشخصني: 
   ١٣٩غرفة تنفيذية: 

   ٢٤٩غرفة دبلوماسية: 
   

  لشخصني:غرفة 
   ١٣٥: فاخرةغرفة 

   ١٣٥غرفة لشخصني: 
   ١٦٩غرفة تنفيذية: 

   ٢٧٩غرفة دبلوماسية: 
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 
  

  
  
  

٣٠   

  )GOLDEN TULIPفندق غولدن توليب (
  

  ) ٢٥١-١١( ٦ ١٨ ٣٣ ٣٣اهلاتف: 
Email: reservations@goldentulipaddisababa.com 
 
Website: www.goldentulipaddisababa.com 

  

  
  
  

١٣  
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١٠ 

  
   ١١٨: (ملكة سبأ) اديةعغرفة 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 
  

  
  
  
  

٣٠   

  )HARMONY HOTEL(فندق هارموني 
  

    )٢٥١-١١( ٦ ١٨ ٣١ ٠٠ اهلاتف:
E-mail: info@harmonyhotelethiopia.com 
 
Website: www.harmonyhotelethiopia.com 

  

  
  
  

١٤  

  
  

    ١٤٠ :فاخرة بسرير كبريفردية غرفة 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  

٤٠   

 أديس فندق انتركونتينينتال
)INTERCONTINENTALADDIS HOTEL(  
  

  ) ٢٥١-١١( ٥ ١٨ ٠٤ ٤٤اهلاتف: 
E-mail: reservation@intercontinentaladdis.com 
zebene.kurabachew@intercontinentaladdis.com 
 
Website: www.intercontinentaladdis.com 

 

  
  
  

١٥  

  
  
  

   ١٠٠غرفة فردية عادية: 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  
  

١٥   

  )JUPITER– BOLE( بولي –جوبيتر 
  

 ) ٢٥١-١١( ٦ ٦١ ٦٩ ٦٩اهلاتف: 
E-mail: info@jupiterinternationalhotel.com 
 
Website: www.jupiterinternationalhotel.com 

 
  

  
  
  

١٦  

  
  

  ١٠٠ :عادية غرفة فردية
  

إلضافة اإلفطار با تدخل يف املبلغ وجبة
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  

  
  

٣٠  

  )Jupiter-Kazanchis( شس تكازان-جوبيتر 
  

  )  ٢٥١-١١( ٥ ٥٢ ٧٣ ٣٣اهلاتف: 
E-mail: info@jupiterinternationalhotel.com 
 
Website: www.jupiterinternationalhotel.com 

  
  
  

١٧  

  
٨٥   
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  
  

  
  

  غرفة فردية ٤٠

  )KALEB HOTEL(فندق كاليب 
  

  )  ٢٥١-١١( ٦ ٦٢ ٢٢ ١٣اهلاتف: 
E-mail: reservation@kalebhotel.com 
 
Website: www.kalebhotel.com 

  
  
  

١٨  
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١١ 

  غرفة فردية: 
    ٦٥غرفة فردية عادية 

    ٨٠غرفة بسرير كبري فاخرة / ركن: 
   ٧٥ فاخرة بسريرين:غرفة 

   ١١٠جناح: 
  

  لشخصني:غرفة 
    ٨٠غرفة عادية 

    ١٠٠/ ركن: بسرير كبري فاخرةغرفة 
   ١٠٠ بسريرين: غرفة فاخرة

   ١١٠: جناح
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  
  

٢٥   

  فندق كينينيسا 
  

  ) ٢٥١-١١( ٦ ٦٧ ٢٤ ٣٤اهلاتف: 
E-mail: stay@kenenisahotel.com 
Website: www.kenenisahotel.com 

  
  
  

١٩  

   ٧٥: غرفة فردية
   ٩٠:غرفة لشخصني

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  
  

١٨   

  ) KZ HOTEL فندق كي زد (

  
   )٢٥١-١١( ٦ ٦٢ ١٦ ٧٧/ ٨١اهلاتف: 

  
E-mail: kzhotel08@yahoo.com 
 
Website: www.Kzfamilyhotel.com 

  
  
  

٢٠  

  
  ٦٠: غرفة فردية

  ٨٠: غرفة لشخصني
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار 
باإلضافة إىل مجيع الضرائب املعمول 

  ا

  
  
  

٨٥   

    انترناشيونالفندق أم أن 
)MN INTERNATIONAL HOTEL(  

  
   )٢٥١-١١( ٦ ٦٢ ٠٨ ٣١ هلاتف:ا

  
E-mail: info@mninternationalhotel.com 
Brukwuhib2007@yahoo.com 
 
Website: www.mninternationalhotel.com 

  
  
  

٢١  

  ٧٥: فرديةغرفة 
  ٧٥: فردية عاديةغرفة 
  ٧٥ناح صغري: ج

   ١٠٠: بسريرينغرفة 
   ٩٠ستديو فاخر: 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  
  

٤٥  

  )Monarch HOTEL(مونارك دق فن
  

  )  ٢٥١-١١( ٦ ٦٧ ٢٤ ٨٢/٨١/٨٠اهلاتف: 
  

TE-mail: info@monarchaddis.com 
 
Website: www.monarchaddis.com 

  

  
  
  

٢٢  
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١٢ 

  
: )ستديوواحدة (غرفة شقة من 
٨٤,٥  
  ٩٦,٦٠/جناح: بسريرينغرفة 

    ١٢٠,٧٠: تنيغرفشقة من 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  

  
  
  

١٠    

   زنغست تاور دار الضيافة 
)NIGIST TOWERS GUEST HOUSE(  

  
  ) ٢٥١-١١( ٥ ٥٠ ٩٧ ٧٠اهلاتف: 

E-mail: info@nigisttowers.com 
 
Website: www.nigisttowers.com 

  

  
  
  

٢٣  

  
  ٥٣فردية: عادية  غرفة

   ٦٧: عادية لشخصنيغرفة 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  

  
  
  

٢٥   

  )PANORAMA HOTEL(فندق بانوراما 
  

  )  ٢٥١-١١( ٦ ٦١ ٦٠ ٧٠اهلاتف: 
E-mail: info@panoramaaddis.com 
 
Website: www.panoramaaddis.com 

  
  
  

٢٤  

  :لشخص واحدغرفة 
   ٢٤٠غرفة مزدوجة عادية: 

  ٣٢٥ة: ممتاز  بسرير كبريغرفة 
  ٣٥٠غرفة فاخرة صغرية: 
   ٤٢٥غرفة فاخرة ممتازة: 

  
  :لشخصني

   ٢٧٠غرفة مزدوجة عادية: 
  ٣٥٥ممتازة:  بسرير كبريغرفة 

  ٣٨٠غرفة فاخرة صغرية: 
   ٤٥٥غرفة فاخرة ممتازة: 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 
  

  
  
  

٦٦   

   )SARO MARIA HOTEL(فندق سارو ماريا 
  

  ) ٢٥١-١١( ٦ ٦٧ ٢١ ٦٧اهلاتف: 
  

E-mail: info@saromariahotel.com  
 
Website: www.saromariahotel.com 

  

  
  
  

٢٥  

  
  أسعار فصل الذروة:

  ١٩٥جناح عادي: 
  ٢٠٥وج: جناح مزد

  ٢١٠جناح فاخر: 
  ٣٠٠: ريزيدنسجناح 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  
  

١٠   

  دق ريزيدنس فن
)THE RESIDENCE HOTEL(  
  

  ) ٢٥١-١١( ٥ ٥٧ ١٠ ٧٥اهلاتف: 
  

E-mail: info@theresidenceaddis.com 
reservations@theresidenceaddis.com 
 
Website: www.theresidenceaddis.com 

  
  
  

٢٦  
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١٣ 

   ٨٠: عاديةغرفة فردية 
  ٩٥: عاديةغرفة مزدوجة 
   ٨٠: يةفردغرفة مزدوجة 

   ١١٥: مزدوجة بسريرينغرفة 
  

   ١٤٥غرفة فردية فاخرة: 
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
ا   إىل مجيع الضرائب املعمول 

  

  
  عاديةغرفة فردية  ٢٥
  غرفة مزدوجة عادية ٥
 بســـــــــريرينمزدوجة غرفة  ٢٥
  عادية

  

  ق واشنطن فند
)WASHINGTON HOTEL(  

  )  ٢٥١-١١( ٦ ٣٩ ٢٢ ٣٩اهلاتف: 
 

E-mail: info@washingtonaddis.com 
 
Website: www.washingtonaddis.com 

  

  
  
  

٢٧  

  
   ٩٥غرفة عادية: 

  
  

تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 
  اإىل مجيع الضرائب املعمول 

  
  
  

٢٥   

  )WASSAMAR HOTELفندق واسامار (
  

  )  ٢٥١-١١( ٦ ٦١ ٠٠ ٥٥اهلاتف: 
E-mail: info@wassamarhotel.com 
 
Website: www.wassamarhotel.com 

  
  

  
  
  

٢٨  

  :لشخص واحدغرفة 
  ٦٩: عادية فرديةغرفة 
  ٦٩فاخرة: غرفة 

  ٨٩ :جناح تقليدي
    ١٩٩:تنفيذيجناح 

  
  لشخصني:غرفة 
  ٧٩: عادية فرديةغرفة 
  ٧٩فاخرة: غرفة 

  ٩٩:جناح تقليدي
    ١٩٩:تنفيذيجناح 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

  اإىل مجيع الضرائب املعمول 
  

  
  
  
  
  
  

٢٥   
  

  )  ELIANA HOTEL فندق إيليانا (

  
  ) ٢٥١-١١( ١ ٢٦ ٢٦ ٠٠اهلاتف: 

 
reservation@elianahotel.comEmail:  

 
www.elianahotel.comWebsite:   

  

  
  
  
  

٢٩  

  :لشخص واحدغرفة 
  ٨٠: عادية فرديةغرفة 

  ٨٠غرفة لشخصني:
     ١٤٠:تنفيذيجناح 

  
  لشخصني:غرفة 
  ١٠٠: عادية فرديةغرفة 

  
  
  
  

٢٥   
  
  

  )NEXUS HOTEL نيكسوس (فندق 
  

    )٢٥١-١١( ٦ ٦٧ ٠٠ ٦٧ :اهلاتف
 
 

info@nexusaddis.comEmail:  
 

 www.nexusaddis.comWebsite:  

  
  
  
  

٣٠  
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١٤ 

   ١,٣٤٩عدد الغرف: إجمالي 

  مطار بولي الدولي وصول إلى ال

قدم هلم ت عند وصوهلم إىل مطار بويل الدويل وسنياملشاركمجيع  استقبالجري سي
وصول تاريخ ووقت ال اإلبالغ عنينبغي عليه ستكمال إجراءات اهلجرة واجلمارك. و املساعدة ال

مسؤول  ة. ويُرجى موافاأمانة املؤمتر الوزاريللرحلة إىل الكاملة إىل أديس أبابا مع التفاصيل 
  . يف مواعيد وصولكم بأي تغيريات الحقة التنسيق

  المؤتمرات معداتاالستيراد المؤقت للحواسيب المحمولة وغيرها من 

امتثاالً للنظم اجلمركية للحكومة اإلثيوبية، ينبغي أن يصرح املشاركون لسلطات اجلمارك 
 رات. ومن أجل مساعدةؤمتخاصة بامل معداتعند دخول البلد مبا لديهم من حواسيب حممولة و 

ة ألفريقيا، موافاة اللجنة االقتصادييرجى املذكورة أعاله،  معداتاالسترياد املؤقت لل علىاملشاركني 
معدات ، باملواصفات التفصيلية لل٢٠١٦آذار/مارس  ٢٣يوم األربعاء في موعد أقصاه 

سجل مكتب م. وسيُ إدخاهلا إىل البلد مع تفاصيل وصول املشاركني املعنيني ومغادر  املطلوب
اية   .ملؤمترا اجلمارك هذه األجهزة كأجهزة لالسترياد املؤقت ينبغي إخراجها من البلد بعد 

موينبغي للصحفيني ال  ١٠٠٠مقدراه  اكامريات من النوع املهين أن يدفعوا رمس  ذين حبوز
  لدى الوصول. حبجم صور جواز السفر بر أثيويب مع تقدمي صورتني

  ت الهويةالتسجيل وشارا

  . ؤمترينبغي للمشاركني التسجيل واحلصول على شارات اهلوية قبل افتتاح امل

الل املؤمتر يف مجيع األوقات خاهلوية شارات  ارتداءاملشاركني  ميعينبغي جل ،أمنيةدواع ول
  واملناسبات االجتماعية الرمسية.

يل الوفود وذلك في بناية تسج ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٨االثنين  سيبدأ التسجيل يوم
  . مجمع اللجنة االقتصادية ألفريقيافي مدخل الراجلين إلى 

  ٨٠غرفة لشخصني:
    ١٤٠:تنفيذيجناح 

  
تدخل يف املبلغ وجبة اإلفطار باإلضافة 

  اإىل مجيع الضرائب املعمول 
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يف  زارير الو ؤمتاملنشر املزيد من املعلومات عن ترتيبات االعتماد للمشاركة يف تم وسي
  لشبكي للمؤمتر يف الوقت املناسب.املوقع ا

  النقل

 مطار بويل الدويل يفقسم الربوتوكول التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا  تواجد موظفوسي
  .ملساعدة املشاركني عند وصوهلم وتيسري نقلهم إىل الفنادق

حافالت خمصصة لنقل املشاركني من الفنادق إىل مقر املؤمتر يف الصباح  كذلك روسُتوفَّ 
م إىل الفنادق عند انتهاء اجللسات. غري أنه لن ي  ألنالغداء،  رتةفالنقل خالل  تم توفريوإعاد

 داخل مقر اللجنة. ستكون اء اسرتاحات الغد

وإذا رغب املشارك يف احلصول على وسيلة نقل للتجول يف أديس أبابا يف غري ساعات 
اية املؤمتر، ميكنه  هواتف  احلصول على كافة املعلومات وأرقاماملؤمتر، أو الذهاب إىل املطار بعد 

  شركات سيارات األجرة يف أديس أبابا على موقع املؤمتر. 

  كنولوجيا المعلومات واالتصاالتت خدمات

. وميكن احلصول على )WIFI(ؤمترات االتصال الالسلكي بشبكة اإلنرتنت امليوفر مركز 
والرقم  ٢٥١ ١١-٥-٤٤٣١٢٣ى الرقم ـاعدة علــــــــب املسـتصال مبكتاعدة التقنية عرب االـــــــاملس

خبصوص املساعدة التقنية أما . ihelpdesk@uneca.org أو بالربيد االلكرتوين ١٢٣٣٣الداخلي 
   ؤمترات.ملامسبقاً مع فريق املساعدة التابع ملركز فينبغي تنسيقها  قدمة أثناء املؤمترض املو عر ال

  غري متوفرة يف إثيوبيا) Blackberry(’’ بالكبريي‘‘يرجى مالحظة أن خدمات و 

   خدمات المطاعم

  :، تشمل ما يلياملشروبات والوجباتتقدم مرافق مطاعم ر اللجنة يضم مق

  مركز املؤمترات يفمطعم شرياتون 
  . يف "بناية النيل"هراميب مطعم 
 .‘‘روتوندا’’ ستديرةامل قاعةكالديس يف ال  مقهى
  "هاوسغرين املبىن األخضر "هى تيفويل، املوجود يف مق
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  مطاعم في أديس أبابا ال

 املوقع الشبكي يفقائمة بعدد من املطاعم يف أديس أبابا ناسب حتميل سيتم يف الوقت امل
  للمؤمتر.

   الهواتف المحمولة

املشاركون معهم إىل أديس أبابا هواتفهم احملمولة املزدوجة النطاق ستحسن أن حيِضر يُ 
ميغاهريتز). وتُوفر شركة االتصاالت األثيوبية ٩٠٠/١٨٠٠الرتددي (حيز الرتددات املتوسطة 

برا أثيوبيا  ٤٠مدفوعة التكاليف مسبقاً. وتتضمن الشرحية الكاملة اليت تكلف اشرتاك ائح شر 
ركة شويستغرق األمر يومني تقريبا لربط اهلاتف احملمول ببرا أثيوبيا.  ١٥رصيدًا تبلغ قيمته 
  .االتصاالت األثيوبية

      ثيوبيا إمعلومات عامة عن 

 ٢٤٠٠ا معاً، وتقع أديس أبابا على ارتفاع تبلغ مساحة أثيوبيا مساحة فرنسا وإسباني
مرت فوق مستوى سطح البحر. وتشكل الزراعة العمود الفقري لالقتصاد الوطين، وتشمل 

سكر، الزيتية، والبقول، والزهور، واخلضروات، وال لبذورالرئيسية لقطاع الزراعة النب، واالصادرات 
على األرض. كما يُوجد أيضا قطاع  يف املائة من السكان يف معيشتهم ٩٠علف. ويعتمد الو 

  مواشي مزدهر تشمل صادراته األبقار واجللود املدبوغة وغري املدبوغة.

دون سن يف املائة منهم  ٥٠ حوايلمليون نسمة،  ٨٠ويقدَّر عدد سكان أثيوبيا حبوايل 
دة دنسمة لكل كيلومرت مربع. وأثيوبيا دولة متع ٦٩العشرين. ويبلغ متوسط الكثافة السكانية 

هلجة، واللغات  ٢٠٠لغة و ٨٣متنوعة من اللغات، حيث توجد  طائفةاألعراق ويتحدث أهلها 
الرئيسية الثالث هي األمهرية والتغرينية واألورومية. وُتستخدم أيضًا اللغات اإلنكليزية، والعربية، 

املعلومات  نوالفرنسية، واإليطالية أساسًا يف العاصمة أديس أبابا. وميكن احلصول على املزيد م
  املواقع التالية: يفعن أثيوبيا وعن اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

www.uneca.org  وwww.ethionet.et  وne.nethttp://tour.ethiopianonli.  

   المناخ

 إىلأكتوبر تشرين األول/الذي ميتد من هناك مومسان رئيسيان يف إثيوبيا، موسم اجلفاف 
اية حزيران/يونيه وينتهي يف أيلول/سبتمرب. وتعتمد الذي أيار/مايو، وموسم األمطار  يبدأ يف 

  ت احلرارة على املوسم واالرتفاع.درجا

   ، لذا يرجى إحضار سرتات دافئة.آذار/مارسيايل ويُتوقع أن يكون الطقس بارداً يف ل
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  ئيالكهرباالتيار ظام ن

دورة  ٥٠د قدره وترد اً فولط ٢٤٠-٢٢٠ طاقةتيار متناوب بيف أثيوبيا  ئيالكهربا التيار
  .مقابس ثنائية الرأسطريق وجيري التوصيل عن  ،اً أمبري  ١٣ تهشديف الثانية و 

  )الِبر اإلثيوبي( العملة

 ثابتة. وأسعار الصرف غري’’. سنتيمات‘‘الذي يتكون من ’’ الِرب ‘‘ية هي العملة األثيوب
براً  ٢١,٤٦عند  ٢٠١٦آذار/مارس  يفألمم املتحدة املعمول به يف اسعر الصرف الرمسي كان و 

    مريكي.ألكل دوالر 

 ألفريقيا اديةاالقتص اللجنة مببىن املوجودة’’ روتوندا‘‘ القاعة املستديرة يف ويوجد
 من اجلمعة يوم إىل االثنني يوم من أبوابه الفرع ويفتح. اإلثيويب التجاري صرفللم فرع

 يف لهرخَّص ) مForex( صرافة مركز أيضاً  ويُوجد. ١٧:٣٠ الساعة حىت ٨:٠٠ الساعة
 مبركز التجاري زاملرك يف كارد واملاسرت الفيزا بطاقات حلاملي آلية وصرافات شرياتون فندق
 شيبيلي أثيوبيا ووايبو  وإنرتكونتينانتنال بلو وراديسون وهيلتون اتونفنادق شري  ويف ؤمتراتامل

  .اإلثيويب بالرب النقود سحب ميكن حيث

  

  

 


