
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 الدورة الثالثة واخلمسون ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

 

 

 للمشاركنيمذكرة إعالمية 
 
 





 

 

 االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية وزراء ملؤمتر واخلمسني الثالثة دورهتا ألفريقيا االقتصادية اللجنة عقدست  
 مركز يف 2020 مارس/آذار 24 الثالاثء يوم إىل مارس/آذار 18 األربعاء يوم من الفرتة يف أاباب أديس يف األفريقيني،

 جائحةظل  يف الرقمي العصر يف أفريقيا يف نااملستدام والتنويع التصنيع’’ املؤمتر موضوع وسيكون. املتحدة األمم مؤمترات
  ‘‘.19 كوفيد

أما الشق  .2021آذار/مارس  19آذار/مارس وتنتهي يوم اجلمعة  17جلنة اخلرباء أعماهلا يوم األربعاء  وستبدأ
 .2020آذار/مارس  23والثالاثء  22الوزاري من املؤمتر فسيعقد يومي اإلثنني 

 للمؤمتر جينةالطبيعة اهل

والقيود املفروضة على حجم التجمعات، سيتخذ مؤمتر هذا العام صيغة هجينة.  19 كوفيد  جائحة بسبب
وسيقتصر احلضور الفعلي يف مركز األمم املتحدة للمؤمترات يف أديس أاباب على أعضاء أفرقة املناقشة، وأعضاء املكتب على 

وموظفي أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا املستوى الوزاري، واملمثلني الدائمني للدول األفريقية األعضاء يف أديس أاباب 
 مجيع املشاركني اآلخرين إىل املؤمتر من خالل شبكة االنرتنت.  منض  املعنيني مباشرة بربانمج الفعاليات. وسي  

وما  19 ن هذه اخلطط قابلة للتغيري يف أي وقت، استنادا إىل تطور جائحة كوفيدأاملشاركني ليكن يف علم و 
كما جيب أن يكون يف   ومبادئ توجيهية قد تصدر عن السلطات احلكومية وغريها من السلطات. يتصل هبا من قيود

 يف املؤمتر أبن اللجنة االقتصادية ألفريقيا ال تتحمل أي مسؤولية عن األشخاص الذين يسافرون إىل نياملشاركعلم 
 إقرارا يفيد ميلؤوامن هؤالء األشخاص أن وقد يُطلب  أديس أاباب أو الذين قد خيتارون املشاركة يف املؤمتر حضوراي.

 إبعفاء األمم املتحدة من أي مسؤولية يف هذا الصدد.

 إىل املسافرين للمشاركني وابلنسبة. اإلنرتنت عرب املشاركة عن مبعلومات املشاركني اإلعالمية املذكرة هذه دوتزو   
 جلميع الواجب االمتثال وضمان للسفر التخطيط يف للمساعدة معلومات أيضا املذكرة قدمت   املؤمتر، حلضور أاباب أديس

ع .19 كوفيد  جبائحة املتعلقة تلك فيها مبا السفر، بروتوكوالت  بعناية فيها الواردة املعلومات قراءة على املشاركون وي شجَّ
 . املؤمتر مدة طوال حبوزهتم وإبقائها

 التسجيل للمؤمتر

يتوجب على مجيع املشاركني أن يسجلوا يف املوقع الرمسي للمؤمتر على و  لقد بدأ التسجيل للمؤمتر ابلفعل.
آذار/ مارس  9وقت ممكن ويف موعد أقصاه  أقرب. ويرجى استكمال التسجيل يف (www.uneca.org/cfm2021)االنرتنت 
 يف تسجيل هناك يكون ولن. للمؤمتر الشبكي املوقع على صورهم إرفاق أيضا حضوراي املشاركني على وجيب. 2021

 .النهائي املوعد قبل اإلنرتنت عرب أنفسهم سجلوا الذين للمشاركني الشارات تسليم فقط التسجيل مكتب سيتوىل بل. املوقع

والتسجيل املسبق مطلوب حىت يتسىن تزويد املشاركني يف الوقت املناسب ابلروابط احلاسوبية للمشاركة عرب 
الدخول للمشاركني حضوراي. ولن تتضمن قائمة املشاركني يف املؤمتر سوى أمساء اإلنرتنت وكذلك لتسهيل إصدار شارات 

 املشاركني الذين مت تسجيلهم على النحو املذكور أعاله.

نشر املزيد من املعلومات احملدثة عن ترتيبات االعتماد للمشاركة يف املؤمتر على املوقع الشبكي للمؤمتر يف الوقت ي  وس
 املناسب. 
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 املمثلني واثئق تفويض

من الوفود إرسال واثئق التفويض موقَّعة على النحو الواجب من السلطات املختصة يف حكوماهتم إىل  يرجى
األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا، يف أقرب وقت ممكن، على أال يتجاوز ذلك اليوم الذي يسبق بدء الدورة )أي 

 .(2020آذار/مارس  17حبلول يوم الثالاثء 

بني واثئق التفويض أمساء وعناوين وبياانت االتصال اخلاصة ابملندوبني الذين مت ترشيحهم حلضور املؤمتر. وميكن وجيب أن ت  
. أما الواثئق األصلية mulugetad@un.org، مع نسخة إىل ECA-SOC@un.orgإرسال واثئق التفويض عرب الربيد اإللكرتوين إىل 

 معنونة لعناية األمينة التنفيذية وأن ت بعث إىل العنوان التايل:املرسلة ابلربيد فيجب أن تكون 
Office of the Executive Secretary 

Economic Commission for Africa 

United Nations 

9th Floor, Niger Building 

Menelik II Avenue 

P.O. Box 3002 

Addis Ababa, Ethiopia  

 :أمانة اللجنة إبجراءات االعتماد إىل وي رجى توجيه االستفسارات املتعلقة

Secretary of the Commission 

Office of the Executive Secretary 

United Nations Economic Commission for Africa 

Tel. +251-929-90-84-20 

Email : ECA-SOC@un.org  

 

 

 )2020إىل إثيوبيا )اعتبارا من كانون األول/ ديسمرب املتطلبات الصحية للسفر 
 19-متطلبات السفر اىل إثيوبيا فيما يتعلق جبائحة كوفيد

جيب على مجيع املسافرين إىل إثيوبيا للمؤمتر احلصول على شهادة اختبار سليب لتفاعل البوليمرياز التسلسلي 
سلطات شركات الطريان قبل الصعود إىل الطائرة. وينبغي أال وتقدميها إىل  19-لكوفيد  (RT PCR)ابالنتساخ العكسي 

السريع  ساعة(. ولن ي قبل فحص التشخيص 120تؤخذ عينة االختبار قبل الوصول إىل أديس أاباب أبكثر من مخسة أايم )
شهادة سنوات أو أقل من شرط  10وي عفى األطفال الذين يبلغ عمرهم هلذا الغرض.  (RDT)اختبار األجسام املضادة 

 غري متوفر عند الوصول إىل مطار بويل الدويل.  19-يرجى مالحظة أن اختبار كوفيد و  .RT PCR اختبار

. وينبغي، 19لكوفيد كما أن مجيع األشخاص املغادرين إلثيوبيا حباجة إىل إثبات حصوهلم على اختبار سليب 
. ويلزم إلجراء رةما قبل املغادرة لتفادي التأخري عند املغاد فور الوصول إىل أديس أاباب، اختاذ الرتتيبات الالزمة إلجراء فحص

، وينبغي أن يكون املشاركون ممن يعتزمون السفر إىل أديس أاباب حلضور أمريكيالفحص تسديد رسم يقدر حاليا مبائة دوالر 
 املؤمتر مستعدين لتحمل هذه التكلفة. 

ي نصح حاملو جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر اخلدمة )مبن يف ذلك موظفو األمم املتحدة واالحتاد و 
سلبية قبل الصعود إىل الطائرة، وتقدمي النتائج  (PCR)األفريقي(، ومبا يشمل عائالهتم املباشرة، احلصول على شهادة اختبار 

mailto:ECA-SOC@un.org
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اخلدمة، جوازات من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و  حظة أن أايعند وصوهلم، لكنهم غري ملزمني بذلك. ويرجى مال
سلبية، سيطلب منهم اخلضوع حلجر  PCRمبا يف ذلك أفراد عائالهتم املباشرة، الذين يصلون إىل إثيوبيا دون شهادة اختبار 

 ( يوما.14عشر )الصحي ملدة أربعة 

، من املستحسن أيضا غسل 19-حيلولة دون انتشار كوفيد ويشرتط ارتداء قناع يف األماكن العامة يف إثيوبيا. ولل
مبسافة ال  االجتماعياليدين بشكل متكرر، واستخدام مطهر اليدين يف حالة عدم توفر املياه والصابون، ومراعاة التباعد 

 تقل عن مرتين يف مجيع األوقات. 

أرقام اهلواتف املذكورة أدانه إذا ظهرت عليك ويلزم االتصال مبركز الرعاية الصحية لألمم املتحدة على الفور على 
 .19أي عالمات أو أعراض جلائحة كوفيد 

 األخرى الصحيةات ملتطلبا

ينبغي للمسافرين القادمني إىل إثيوبيا من البلدان اليت تتوطن فيها احلمى الصفراء أن حيضروا معهم شهادة صحية 
ويشرتط أيضا التلقيح ضد الكولريا لكل شخص زار أو ع رب  منطقة موبوءة صاحلة تثبت تلقيهم التطعيم ضد احلمى الصفراء. 

مرت فوق  2,400( السابقة لوصوله إىل إثيوبيا. ومبا أن أديس أاباب تقع على ارتفاع 6ابلكولريا خالل فرتة األايم الستة )
ة عن االرتفاع. وينصح األفراد مستوى سطح البحر، فمن املستحسن اختاذ تدابري وقائية لتجنب املشاكل الصحية النامج

الذين يعانون من حاالت صحية مزمنة قد تعجل حبدوث انسداد رئوي أو جتلط يف األوردة العميقة بتوخي احلذر بصفة 
 خاصة.

وبوسع مركز األمم املتحدة للرعاية الصحية املوجود يف الطابق األرضي ملركز املؤمترات تقدمي خدمات طبية فـي  
 لمشاركني واملوفدين إىل املؤمتر.حاالت الطوارئ ل

 ويف حاالت الطوارئ الطبية أو املتعلقة ابألسنان ي رجى االتصال ب:

 (Dr. Grace Fombad)الدكتورة غريس فومباد 
 رئيسة مركز األمم املتحدة للرعاية الصحية 

 + 251 911 50 82 18؛ +251 115 44 35 07 :اهلاتف
 +251 115 44 55 02+؛ 251 929 90 84 33اإلسعاف: غرفة الطوارئ وخدمة سيارة 

  معلومات عامة عن متطلبات اهلجرة والسفر
ميكن احلصول على التأشريات إما من خالل تقدمي الطلب شخصيا، عند الوصول إىل مطار بويل الدويل، أو 

على أتشرية لدى وصوهلم مسبقا عرب اإلنرتنت. جيب على املشاركني الذين حيتاجون إىل مساعدة من أمانة املؤمتر للحصول 
 أن يبعثوا إىل األمانة التفاصيل التالية قبل املوعد احملدد للوصول بعشرة أايم عمل على األقل:

 االسم ابلكامل؛ )أ(

 اجلنسية؛ )ب(
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 تفاصيل الرحلة )اتريخ الوصول واملغادرة(؛ )ج(

 رقم جواز السفر )د(

كون حبوزهتم رسالة الدعوة الرمسية ونسخة تعند الوصول أن وينبغي للمشاركني الراغبني يف احلصول على التأشرية 
من املذكرة الشفوية )الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا( اليت تتضمن قائمة أبمساء املشاركني يف املؤمتر لتقدميها لسلطات 

 اهلجرة يف مطار بويل الدويل.

زات املرور اليت تصدرها األمم املتحدة فسيحصلون أما حاملو جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات اخلدمة وجوا
 على التأشريات دون مقابل. 

جيب على املشاركني اآلخرين دفع رسوم التأشريات إما ابلدوالر األمريكي أو ابليورو عند الوصول إىل مطار 
 بويل الدويل.

 التايل للتقدم بطلب للحصول على أتشرية إلكرتونية عرب اإلنرتنت، يرجى زايرة املوقعو 
www.evisa.gov.et/#/conference-visa. لكرتونية فعليهم شرية اإلأأما املشاركون الذين يعتزمون التقدمي للحصول على الت
  :( يوَم عمل على األقل15قبل وصوهلم خبمسة عشر )إرسال البياانت التالية إىل أمانة املؤمتر 

 االسم ابلكامل؛ )أ(

 اجلنسية؛ )ب(

 )اتريخ الوصول واملغادرة(؛ تفاصيل الرحلة )ج(

 رقم جواز السفر  )د(

ر وحدة خدمات املراسم واالتصال التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا رسالة صد  تستوبعد تلقي تلك املعلومات، س
موافقة من وزارة الشؤون اخلارجية. وينبغي للمشاركني إرفاق تلك الرسالة بطلب التأشرية اإللكرتونية، إىل جانب كافة الواثئق 

 األخرى املطلوبة. 

  eca-protocolservice@un.org :رية إىلوي رجى توجيه كل االستفسارات املتعلقة إبجراءات التأش

  .www.evisa.gov.et/#/journalist-visaولالطالع على معلومات إصدار أتشريات الصحفيني، انظر 

 ويذكر أن إجراءات تقدمي طلبات احلصول على أتشريات الصحفيني هي نفس اإلجراءات املذكورة آنفا.

 احلجز لدى خطوط الطريان
تقوم العديد من خطوط الطريان الدولية بتسيري رحالت من أديس أاباب وإليها. وجيب على املشاركني أتكيد حجز 

 Air Link)و  (Safeway Travel)رحالهتم للعودة أو مواصلة السفر قبل وصوهلم إىل أديس أاباب. وميكن لوكاليت السفر 

Travel) ، أن تساعدا املسافرين على إعادة أتكيد حجوزاهتم وتقدمي معلومات تتعلق ابلسفر واجلوالت السياحية وذلك يف
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بسبب الدائري لمبىن لمبجمع اللجنة االقتصادية ألفريقيا. ونظرا لإلغالق احملتمل  املبىن الدائريمكاتبهما الواقعة يف مبىن 
  :ن يتصل املشاركون ابلوكالتني هاتفيا على األرقام التالية، يوصى أب19-القيود املتعلقة جبائحة كوفيد 

Safeway Travel أو 251 115 44 30 51 /44 30 52 /46 84 85 :اهلاتف + 
 ()حممول +251 911 51 09 61

Airlink Travel: 251 115 44 43 33/  44 43 34/  44 43 65/ 44 43 37 :اهلاتف+ 

 

 الكينية اجلوية واخلطوط اإلثيوبية اجلوية اخلطوط تقوم أن جيوز ،19- بكوفيد يتعلق فيما السارية ابلقيود ورهنا
 .املبىن الدائريبتشغيل مكاتب هلا يف  أيضا

 مكاتب اخلطوط اجلوية إلعادة أتكيد احلجز. ويرجى إحضار تذكرة السفر عند زايرة وكاليت السفر أو

 اإلقامة يف الفنادق

جيب على مجيع املشاركني الذين يلزمهم اإلقامة ابلفنادق االتصال مباشرة هبا لرتتيب تدابري احلجز وأتكيدها 
وضماهنا. وهناك غرف متاحة بسعر خاص لألمم املتحدة ابلنسبة للمشاركني الذين ينزلون يف الفنادق املدرجة يف القائمة 

حجزهم يف الفنادق يف موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع قبل بدء املؤمتر.  جيب على املشاركني أتكيدو املرفقة هبذه املذكرة. 
احلجوزات اليت ال جيري أتكيدها حبلول املوعد النهائي ست لغى ويتم حترير الغرف، وبعد ذلك تقبل الفنادق طلبات اإلقامة 

 بناءً على توافر الغرف فقط.

 من ترتيب اإلقامة يف الفنادق. ويرجى مالحظة أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا لن تتمكن

 الوصول إىل مطار بويل الدويل

إدراج اتريخ وموعد وصوهلم إىل أديس أاباب،  للمشاركنييف إطار عملية تسجيل املشاركني عرب االنرتنت، ينبغي 
 ابإلضافة إىل التفاصيل الكاملة املتعلقة ابلرحلة، حيث ستحال تلك املعلومات إىل أمانة املؤمتر. 

واالتصال ابستقبال مجيع املشاركني عند وصوهلم إىل مطار بويل الدويل راسم م ممثلون عن وحدة خدمات املوسيقو 
 وستقدم هلم املساعدة الستكمال إجراءات اهلجرة واجلمارك عند الضرورة. 

هذا وست نشر معلومات أكثر تفصيال عن اإلجراءات املذكورة أعاله على املوقع الشبكي للمؤمتر 
(www.uneca.org/cfm2021) . 

-eca)واالتصال عن طريق الربيد اإللكرتوين راسم وألغراض التخطيط، ينبغي للمشاركني موافاة وحدة خدمات امل

protocolservice@un.org)  .أبي تغيريات الحقة يف مواعيد وتواريخ وصوهلم 

 االسترياد املؤقت للحواسيب احملمولة وغريها من املعدات

 تسمح األنظمة اجلمركية حلكومة إثيوبيا لكل مشارك جبلب حاسوب حممول واحد إىل البلد الستخدامه يف املؤمتر. 
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 وتتطلب املعدات مثل الكامريات االحرتافية ومواد التصوير السينمائي موافقة مسبقة من الوزارة املسؤولة. 

قبل ركني أن يرسلوا التفاصيل التالية إىل أمانة املؤمتر يف االسترياد املؤقت هلذه املعدات، ينبغي للمشا وللمساعدة
 عمل: يوم (13)عشر  ةإىل ثالث (10)انعقاد املؤمتر بعشرة 

 االسم الكامل للشخص الذي حيمل املعدات؛  )أ( 

 للمعدات؛ املفصلة املواصفات )ب( 

 نسخة من صفحة بياانت جواز السفر اخلاص ابلناقل؛  )ج( 

 .واملغادرة الوصول ووقت اتريخ )د( 

 .املؤمتر هناية بعد البلد من إخراجها ينبغي املؤقت لالسترياد كمعدات  املعدات هذه اجلمارك مكتب وسي سجل

 اهلوية إثبات شارات
يف املبىن  ،2020آذار/مارس  16للمشاركني حضوراي، ميكن استالم شارات إثبات اهلوية اعتبارا من يوم  ابلنسبة

جملمع اللجنة االقتصادية ألفريقيا من الساعة الثامنة صباحا إىل  2اخلاص بتسجيل الوفود، الذي يقع عند البوابة رقم 
 السادسة من مساء كل يوم. 

حتديد اهلوية طول الوقت أثناء االجتماعات واملناسبات  شاراتيضعوا أمنية، ينبغي للمشاركني أن  ولدواع  
 جممع اللجنة االقتصادية ألفريقيا. االجتماعية يف 

اإلبالغ عن فقدان شارة اهلوية إىل وحدة إدارة املؤمترات، الكائنة يف الطابق األرضي من مركز مؤمترات  ويرجى
 األمم املتحدة وخلف مكتب التسجيل، لكي يتسىن إصدار بديل هلا. 

 املشاركة عرب االنرتنت
.  ومن (Zoom)سيجرى مؤمتر الوزراء هذا العام بصفة رئيسية عرب اإلنرتنت ابستخدام منصة االجتماعات "زوم" 

ابتصال سلكي ابإلنرتنت للوصول إىل منصة  امزود امكتبي أو حاسواب حمموالحاسواب املستحسن أن يستخدم املشاركون 
االجتماع. وميكن استخدام األجهزة الذكية )مثل اهلواتف احملمولة( ولكنها قد ختضع لقيود فيما خيص املشاهدة واملشاركة، 

 كما أهنا عرضة لتغريات يف نوعية االتصال عند استخدام وصالت حاسوبية السلكية.

على جمموعة من تفاصيل االتصال الشخصية )الرابط، واسم املستخدم  املسجلنيسيحصل مجيع املشاركني و 
وكلمة املرور( للتمكن من املشاركة يف االجتماعات اإللكرتونية. وسيتم تفعيل الروابط االلكرتونية اخلاصة ابألنشطة قبل 

 ط االلكرتوين ابالجتماع.ساعة واحدة من بدء االجتماع. ويرجى حماولة التسجيل للدخول يف أبكر وقت ممكن لتأمني الرب

وعند النقر على الرابط، سيتم إرشاد املشاركني بشأن كيفية االنضمام إىل االجتماع. وسيكون هناك رابط خمتلف 
  .لكل جلسة



 

7 

أي صعوابت تقنية قد  لومن املستحسن بدء عملية تسجيل الدخول قبل ساعة من بداية االجتماع وذلك حل
 تنشأ.

  :نصة "زوم" يرجى كتابة ما يلي يف خانة "االسم"عند الدخول إىل اجتماع م

 االسم األول اسم العائلة/املؤسسة.

وستكون هناك صفتان للمشاركة يف الفعاليات: "عضو فريق مناقشة" و"مشارك حضوراي". وسيتوىل "املضيف"، 
  لالجتماع.وهو خبري تقين اتبع لدائرة دعم البث اإلذاعي لألمم املتحدة، اإلشراف على اإلعداد التقين

 تعليمات ألعضاء أفرقة املناقشة

  .سيتم تفعيل الروابط االلكرتونية اخلاصة ابألنشطة قبل ساعة واحدة من بدء االجتماع 

  دقيقة من وقت البدء لكي تكون مستعدا عند بدء االجتماع. 60-30قم بتسجيل الدخول قبل 

  وبدون ضوضاء خلفية أو أبقل قدر ممكن منها.اخرت مكاان هادائ يف غرفة خالية من كل ما يشتت االنتباه 

  الصوت على هاتفك اجلوال.اكتم 

   ،أجهزهتم أو تركها مفتوحة، كما ميكنهم كتم الصوت أعضاء أفرقة املناقشة ميكنهم، حسب مقتضى احلال
 تشغيل الفيديو أو إيقافه. 

 وحة طوال اجللسة.  ينبغي ألعضاء أفرقة املناقشة اإلبقاء على وظيفة الفيديو يف أجهزهتم مفت 

   للتخلص من ضوضاء اخللفية أثناء اجللسات.صوت وظيفة الكام عندما يكون املتحدث شخصٌ آخر يتعني 

 واألجوبةخالل جلسات األسئلة 

  قد يتم منح بعض املتحدثني احملددين مسبقا صفة "أعضاء أفرقة مناقشة"، وسيتعني عليهم استخدام وظائف
 . واألجوبةفقط أثناء جلسات األسئلة صورة والصوت ال

 قبلالصورة والصوت للمتحدثني احملددين مسبًقا: عند إعطائكم الكلمة، يرجى تشغيل وظيفيت  ابلنسبة 
 التحدث. كما ي رجى منكم التعريف أبنفسكم من خالل ذكر االسم واملنظمة. 

 أو خلفية ضوضاء وبدون االنتباه يشتت ما كل  من خالية غرفة يف هادائ مكاان اخرت ث،ياحلدأن تبدأ  قبل 
 .منها ممكن قدر أبقل

 أسئلتك أو مالحظاتك مركزة ومقتضبة لكي حيصل اآلخرون أيًضا على فرصة للتحدث.  اجعل 
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  تعليمات للمشاركني حضوراي

  سيتم تفعيل الروابط االلكرتونية اخلاصة ابألنشطة قبل ساعة واحدة من بدء االجتماع. قم بتسجيل الدخول
 دقيقة من وقت البدء لكي تكون مستعدا عند بدء االجتماع. 60-30قبل 

  مغلقني مسبقا. ولن يكون مبقدورك تعديل هذه الصوت والصورة عند انضمامك لالجتماع سيكون
 اإلعدادات.

  جلسات األسئلة واألجوبة خالل

 سوف تتمكن من طرح أسئلتك عرب وظيفة الدردشة من خالل النقر على زر الدردشة.  اخرت "ALL 

PANELLISTS"  من القائمة املنسدلة عند إرسال سؤالك. وسيقرأ املنسقون األسئلة ويطلبون من عضو
إىل أحد أعضاء فريق املناقشة، يرجى الفريق املناسب الرد عليها. لذلك، إذا كنت ترغب يف توجيه سؤال 

 سؤالك، ويرجى كذلك ذكر امسك ومؤسستك.    ححتديد الشخص املطلوب عند طر 

  سيحاول املنظم واملشرفون اإلجابة عن أكرب عدد ممكن من األسئلة على أساس األولوية ابألسبقية. غري أنه
 التقيد ابآلجال احملددة.قد ال يكون من املمكن تناول مجيع األسئلة املطروحة بسبب 

  ويرجى احرتام اآلراء اليت ي عرب عنها اآلخرون خالل االجتماع، حىت وإن مل توافق عليها. ويرجى احلرص
 على أن تكون مجيع التفاعالت ودية ومهنية، مبا يف ذلك عند طرح األسئلة من خالل وظيفة الدردشة. 

 األخطاء التقنية حل املشكالت 

مع اإلشارة إىل  eca-servicedesk@un.orgيف االتصال، أرسل رسالة ابلربيد اإللكرتوين إىل إذا واجهتك مشكلة 
رقم فعالية "زوم" املعنية، ابإلضافة إىل رقم هاتفك. وسيقوم أحد فنيي مكتب اخلدمة ابالتصال بك يف الوقت املناسب 

 لتقدمي املساعدة.

 واثئق املؤمتر

اخلاصة  (iPad)احملمولة أو أجهزة "آيباد" احلواسيب ي شجع مجيع املشاركني حضوراي بشدة على إحضار أجهزة 
 هبم معهم. وستتوىل األمانة توفري حاسوب حممول واحد لرئيس كل وفد من وفود الدول األعضاء الستخدامه أثناء املؤمتر.

ع املشاركون على االستعانة ابلنسخ الرقمية لواثئق املؤمتر. وللحد من اإلضرار ابلبيئة جراء استخدام الورق، ي شجَّ 
ة( وستكون مجيع الواثئق والبياانت الرمسية غري املقيدة املتعلقة ابملؤمتر متاحة ابللغات الرمسية للجنة )العربية واإلجنليزية والفرنسي

   .https://papersmart.uneca.org/meetingاملتاحة على  PaperSmartعلى بوابة 

على املوقع الشبكي الرمسي للمؤمتر  PaperSmartوميكن أيضا الوصول إىل الرابط املؤدي إىل بوابة  
(www.uneca.org/cfm2021)  "حتت عنوان "الواثئق(Documents). 
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خدمة الطباعة حسب الطلب متاحة للمشاركني حضوراي أثناء املؤمتر. إال أنه من املتوقع أال تقدم طلبات  وستظل
صول على نسخ ورقية من الواثئق إال عند الضرورة القصوى. وست لىب هذه الطلبات على أساس استثنائي، حبد أقصى احل

 Papersmartيف بوابة  نسخ لكل وثيقة لكل وفد. وي رجى من املشاركني الذين يطلبون هذه اخلدمة ملء منوذج الطلب 5قدره 
 وإرساله إىل عنوان الربيد اإللكرتوين املرفق. 

 النقل

التابع للجنة يف مطار بويل الدويل ملساعدة املشاركني عند وصوهلم وتيسري نقلهم إىل راسم سيتواجد موظفو قسم امل
 الفنادق.

اليت توفرها اللجنة االقتصادية ألفريقيا على نقل املشاركني بني فنادقهم  رتحيلوخالل املؤمتر، ستقتصر عمليات ال
 ومكان انعقاد املؤمتر يف الصباح قبل بدء األنشطة املقررة، ويف املساء عند اختتام األنشطة املقررة. 

اب. وابإلضافة إىل وينبغي للمشاركني اختاذ الرتتيبات اخلاصة هبم للنقل إىل مطار بويل الدويل عند مغادرة أديس أاب
ترتيب سبل ، املؤمتر يف غري ساعات انعقاد أثناء وجودهم يف أديس أاباب يف التنقلإن هم رغبوا  ،نيلمشاركل ميكن ذلك،

. وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي للمشاركني أن يطلبوا املساعدة من موظفي مكتب االستقبال يف فندقهم، أو هم أبنفسهمنقلت
الشبكي الرمسي للمؤمتر، الذي يتضمن معلومات لالتصال ابلشركات املوصى هبا فيما خيص سيارات أن يستشريوا املوقع 

 األجرة واستئجار السيارات.

 خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 احلصول فيمكن التقنية املساعدة أما. (WIFI)مركز املؤمترات مزود خبدمة االتصال الالسلكي بشبكة اإلنرتنت 
؛ 33123 :الرقم الداخلي ،251115443123 :اهلاتف) للجنة التابع املساعدة فريق من عليها

ihelpdesk@uneca.org.)  أما املساعدة التقنية خبصوص العروض املقدمة أثناء املؤمتر فينبغي تنسيقها مسبقا مع فريق املساعدة
 . (eca-uncc-aa@un.org)التابع ملركز املؤمترات 

 غري متوفرة يف إثيوبيا  (Blackberry‘‘ )بالك بريي’’خدمات ويرجى مالحظة أن 

  خدمات املطاعم

 سيتم توفري املرطبات يف الصباح وبعد الظهر، وكذلك الغداء، يف مكان انعقاد املؤمتر.

 اهلواتف احملمولة

ر املشاركون معهم إىل أديس أاباب هواتفهم احملمولة املزدوجة النطاق الرتددي  ي ستحسن )حيز الرتددات أن حيض 
(. وت وفر شركة االتصاالت األثيوبية شرائح اشرتاك مدفوعة التكاليف مسبقًا. وتبلغ تكلفة ميغاهريتز1800/900املتوسطة 

  ./www.ethiotelecom.et/prepaid-mobile بر إثيويب. وملزيد من املعلومات، راجع (15)االشرتاك األويل مخسة عشر 
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 معلومات عامة عن إثيوبيا

 اجلغرافيا

مرت  2,400بلد شاسع وغري ساحلي يقع يف القرن األفريقي. وتقع عاصمتها أديس أاباب على ارتفاع قدره  إثيوبيا
هلجة. وتشكل الزراعة العمود الفقري  200لغة و 83فوق مستوى سطح البحر. وإثيوبيا دولة متعددة األعراق توجد هبا 

لقطاع الزراعة النب، والبذور الزيتية، والبقول، والزهور، واخلضروات، والسكر،  لالقتصاد الوطين، وتشمل الصادرات الرئيسية
يف املائة من السكان يف معيشتهم على األرض. كما ي وجد أيضا قطاع مواشي مزدهر تشمل  90والعلف. ويعتمد حنو 

 صادراته املواشي واجللود املدبوغة وغري املدبوغة.

 املناخ

 األمطار وموسم مايو،/أاير إىل أكتوبر/األول تشرين من ميتد الذي اجلفاف موسم. إثيوبيا يف رئيسيان مومسان هناك
 قليال ختتلف ولكنها معتدلة، تكون ما عادة احلرارة درجات. سبتمرب/أيلول يف وينتهي يونيه/حزيران هناية يف يبدأ الذي

 .واالرتفاع املوسم على اعتمادا

أن هناك إمكانية أن يربد الطقس خالل الليل وخالل فرتات ما بعد هطول األمطار الغزيرة، قد يتعني على  ومبا
 املشاركني إحضار معطف خفيف أو سرتة. 

 الكهرابء

 13دورة يف الثانية وشدته  50فولط وتردد قدره  240-220الكهرابئي يف أثيوبيا تيار متناوب بطاقة  التيار
 توصيل عن طريق مقابس ثنائية الرأس )أوروبية(.أمبريًا، وجيري ال

 (اإلثيويب)الربر  العملة

 املتحدة، األمم لدى به املعمول الصرف سعر وكان. ‘‘سنتيمات’’من يتكون الذي ‘‘الرب  ’’ هي األثيوبية العملة
 .املتحدة الوالايت دوالرات من واحد دوالر لكل 39,347 النشرة هذه طباعة وقت

الدائري  بىنملاقد يكون فرع املصرف التجاري اإلثيويب املوجود يف  ،19ابلقيود املفروضة بسبب جائحة كوفيد  ورهنا
صباحا  8:00خالل ساعات العمل العادية )من االثنني إىل اجلمعة، من الساعة  مفتوحا ألفريقيا االقتصادية اللجنة مبجمع

مساء(. ويوجد أيضا مركز مصرح به لتبديل العمالت )فوريكس( يف فندق شرياتون. وهناك أجهزة للصرف اآليل  5.30إىل 
يف مركز املؤمترات ويف أماكن أخرى تشمل فنادق إيليلي، وهيلتون، وانرتكونتننتال، وجوبيتري، وماريوت، وراديسون بلو، 

 والشرياتون.

 واألمن السالمة
  التعاون الكامل لضمان سالمتهم الشخصية وأتمني مقتنياهتم الثمينة. من مجيع املشاركني ي طلب

 اتباع التعليمات التالية أثناء وجودهم يف مقر اللجنة: هممن وي رجى
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 رؤيتها؛ تتيح بصورةوضعها و  ذلك، منكم يطلب خمو ل شخص ألي املؤمتر شارة إبراز 

 ترك احلقائب والطرود بعيدا عن أصحاهبا، فقد ت صادر أو ت تلف؛  عدم 

 ص غري أطفال أو أشخاص اصطحاب عدم  املؤمترات؛ مركز إىل ابلدخول هلم مرخ 

 مراقبة؛ دون قي مة ممتلكات أي ترك عدم 

 ؛وغرف االجتماعاتمن محل مجيع واثئقكم وأغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرة قاعات املؤمتر  التأكد 

 قي مة أغراض أي فقدان حالة يف أمن موظف أقرب إخطار أو واألمن السالمة دائرة إبالغ. 

 :التالية السالمة تعليمات اتباع ي رجى الفنادق، خيص وفيما

 بك اخلاصة الغرفة مغادرة أو دخول عند الباب إغالق. 

 مكان يف ذلك إىل ما أو تصوير آالت أو جموهرات أو أموال ترك عدم من الغرفة مغادرة قبل التأكد 
 مكشوف؛

 بذلك؛ إيصال واستصدار الفندق استقبال مكتب لدى حممولة أغراض أي أو القي مة مقتنياتكم إيداع 

 طبيعي غري يبدو أو الريبة على يبعث أمر أي مالحظة عندبدائرة األمن والسالمة  االتصال. 

 مفيدة هواتف أرقام
  الطوارئ أرقام

 +251-115 445135/  516537/  512945  ساعة( 24املراقبة األمنية لألمم املتحدة )خدمة  غرفة

 +251115516537 /+251115512945      األمنية املراقبة مركز

 :أاباب أديس خارج الطوارئ

  +251 115 511726   ساعة( 24عمليات األمم املتحدة )خدمة  مركز

 +8821651133843/ +87162546835      :الساتلي اهلاتف

 991  ساعة( 24طوارئ الشرطة )خدمة  أرقام

     251 – 115 572100/  572121                  مدينة أديس أاباب  شرطة

 +251 – 115 524077/  526302 /3526303        االحتادية الشرطة
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 املرفق

 الفنادق املختارة

 أديس أاباب

  الفندق الرقم

 (HYATT REGENCY HOTEL)فندق حياة رجينسي  - 1

 (251-11) 5 17 12 34 :اهلاتف

Email :addisababa.regency@hyatt.com 

 

 (RADISSON BLU HOTEL)فندق راديسون بلو  - 2

 (251-11) 5-15 76 00 /17 04 00 :اهلاتف

 251-11) 5 15 76 01 :الفاكس
 reservations.addisababa@radissonblu.com: اإللكرتوين الربيد

 www.radissonblu.com: اإللكرتوين وقعامل

 

 (ELILLY HOTEL)فندق إيليلي  - 3

 ( 251-11) 5- 58 77 70/73/77  :اهلاتف

 ( 251-11) 5 58 52 00  :الفاكس

 االتصال: السيدة إلسبيث شوم

 info@elillyhotel.com: الربيد اإللكرتوين:

reservation@elillyhotel.com 

 www.elillyhotel.com: املوقع اإللكرتوين

 

 
 

__________ 

 
 

. 

mailto:reservation@elillyhotel.com

