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  اإلقليمي التحضريي  اأفريقياجتماع 
  ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر 

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
     ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١١-٩أديس أبابا، 

    مذكِّرة إعالمية للمشاركني    
   االجتماع ومكانهانعقاد موعد  -١ 

ملتحدة الرابع عشــــــر ملنع اجلرمية اإلقليمي التحضــــــريي ملؤمتر األمم ا اأفريقيســــــُيعقد اجتماع   -١
ــا، خالل الفترة من  ــاب ــا يف أديس أب ــة ألفريقي ــة االقتصــــــــادي ــة يف مقر اللجن ــائي ــة اجلن ــدال إىل   ٩والع

   .٢٠١٩نيسان/أبريل   ١١
 ومعلومات االتصال اخلاصة باللجنة االقتصادية ألفريقيا هي التالية:  -٢

Economic Commission for Africa 
Menelik II Avenue   

P O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia  
  00 72 51 115 251+رقم اهلاتف: 

  ECA ADDIS ABABAالربقيات: 
    أديس أبابا)( 16 44 51 115 251+رقم الفاكس: 

 ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٩ثاء من صباح يوم الثال ٠٠/١٠يف الساعة  األوىلاجللسة عقد ُتوس  -٣
 ٠٠/١٥ومن الســاعة  ٠٠/١٣إىل الســاعة  ٠٠/١٠لســاعة من ا يوميًّا الالحقة اجللســاتوســُتعقد 

  .٠٠/١٨إىل الساعة 
  

   اخلدمات املقدَّمة خالل االجتماع  -٢  
مســـــؤولية  (مكتب املخدِّرات واجلرمية) يتولَّى مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  -٤

   .)unodc-congress.prep.mtg@un.orgتقدمي اخلدمات الفنية لالجتماع (عنوان الربيد اإللكتروين: 
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شعبة اخلدمات اإلدارية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا مسؤولية إجراء الترتيبات   -٥ وتتولَّى 
   .اإلدارية واللوجستية

قدَّم   -٦ ــــــُت ــــــفويةخالل اوس ية  من الجتماع خدمات الترمجة الش اللغات اإلنكليزية والعرب
   وإليها. والفرنسية

  
   التسجيل  -٣  

 علىإىل األمانة  مبشـــاركتكم بناًء على ما ُطلب يف رســـالة الدعوة، ُيرجى إرســـال إشـــعار رمسي  -٧
ــتمارة التســجيل  .unodc-congress.prep.mtg@un.orgالعنوان التايل:  وباإلضــافة إىل ذلك، ُيرجى ملء اس

 jasminka.delic@un.orgو meskel@un.org  الربيد اإللكتروينعنواين إىلرســاهلا املرفقة (املرفق األول) وإ
   .٢٠١٩آذار/مارس  ٢٥وقت ممكن، على أال يتجاوز ذلك يوم   أقرب  يف
جواز  تقدميوعندما تصـــــلون إىل مكان االجتماع، ُيرجى التوجه إىل مكتب التســـــجيل و  -٨

وألســـباب أمنية، ُيرجى محل شـــارات اهلوية يف مجيع  .ر لكم شـــارات اهلويةوســـُتصـــد. ســـفركم
  . األوقات أثناء املشاركة يف االجتماع وأثناء املراسم االجتماعية الرمسية

  
   الوثائق  -٤ 

زيـــل وثـــائق االجتمـــاع من موقع مكتـــب املخـــدِّرات واجلرميـــة على اإلنترنـــت ميكن تن  -٩
)http://www.unodc.org/congress/en/regionals/africa.html( .من النسخ عدد حمدود لن يتاح إالَّ و

ماعاملطبوعة  قاد االجت ثائق يف مكان انع هذه الو طار  ،من  ية إىل خفض  جهوديف إ نة الرام األما
لذلك ُيرجى منكم . ولضـــــارة اليت قد تنشـــــأ عن انعقاد االجتماعالنفقات واحلدِّ من اآلثار البيئية ا

  .لكترونية من الوثائقاإلإحضار نسخكم 
  

   خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -٥  
صال باإلنترنت السلكيًّا (  -١٠ صة بكم Wi-Fiميكنكم االت سيبكم املحمولة اخلا ستخدام حوا ) با

ويف حال اعترضتكم . وَّدة خباصية االتصال الالسلكي باإلنترنتوغريمها من األجهزة اإللكترونية املز
أو على  33123  أيُّ مشكلة أثناء استخدام هذه اخلدمات، ُيرجى االتصال مبكتب اخلدمات على الرقم

الذي تتعاملون معه  وُيرجى االســـتعالم من مقدِّم اخلدمات. (اهلاتف املحمول) 34 30 22 0911الرقم 
تشكيل نسق أجهزتكم وما يرتبط بذلك من مسائل قبل مغادرة بلدانكم، إذ إنَّ ة بعن املسائل املتعلق

   .فردي مكتب اخلدمات يف مركز املؤمتر غري قادر على تقدمي دعم
  

   شروط الدخول إىل البلد واجلمارك -٦  
َتفرض سلطات اهلجرة أن حيصل املشاركون الذين يقيمون يف بلدان لديها بعثات دبلوماسية   -١١
وينطبق ذلك أيضـــًا على حاملي اجلوازات . ثيوبية أو يســـافرون منها على تأشـــريات الدخول هناكإ
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وُتتاح قائمة باجلنســيات . الدبلوماســية أو جوازات اخلدمة أو جوازات املرور اخلاصــة باألمم املتحدة
  .www.mfa.gov.etاملعفية من متطلَّبات التأشرية ومعلومات أخرى بشأن التأشرية على املوقع الشبكي 

أن تقدموا طلبات التأشــرية يف مرحلة مبكِّرة، إذ إنَّ معاجلة طلبات التأشــرية حمليًّا بوُينصــح   -١٢
  . واحلصول على موافقة وزارة اخلارجية وسلطات اهلجرة تستغرق عادة أسبوعًا على األقل

ــــــرية   -١٣ تأش كاليف ال ية وتبلغ ت  (دوالر) حدةدوالرًا من دوالرات الواليات املت ٣٠اإلثيوب
ــــــديد املبلغ بدوالرات الواليات املتحدة أو مبا يعادله باليورو لدى . للشــــــخص الواحد وجيب تس

حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات اخلدمة أو جوازات  فيما خيصأمَّا  .إصدار التأشرية
 املي جوازات الســـفر. وميكن حلاملتحدة، فهم حيصـــلون على التأشـــرية جمَّانًا  املرور اخلاصـــة باألمم

لدى وصـــوهلم إىل مطار بويل الدبلوماســـية اليت تصـــدرها البلدان األفريقية احلصـــول على التأشـــرية 
   .رسالة الدعوة املوجهة إليهمخالل سفرهم  أن حيملوا معهمويتعني على كل املشاركني . الدويل
مولة وغريها من وتســـــتلزم لوائح اجلمارك من املشـــــاركني اإلعالن عن حواســـــيبهم املح  -١٤

  .معدَّات خدمة املؤمترات عند دخوهلم إىل البلد
  

  احلجز يف الرحالت اجلوية وضريبة مغادرة املطار -٧  
  

على  جيبو. ُيســيُِّر عدد من شــركات الطريان الدولية رحالت جوية من أديس أبابا وإليها  -١٥
ويوجد يف  .م إىل أديس أبابااملشــــاركني حجز رحلة العودة أو رحلتهم التالية، وذلك قبل وصــــوهل

ــــــفر ــــــم ترافيل (رمسيان مبىن اللجنة االقتصــــــادية ألفريقيا مكتبا س ) Gashem Travel، ومها غاش
إعادة تأكيد الســـــفر على بطاقات على كم توميكنهما مســـــاعد. )Airlink Travelترافل ( وآرلينك
   .اجلوالت السياحية السفر وعن وتزويدكم مبعلومات عنالسفر 

  االتصال هبما بواسطة األرقام التالية:وميكن  
  )Airlink Travelآرلينك ترافل (  )Gashem Travelغاشم ترافيل (

+251 115 44 30 51 +251 115 44 43 33  
+251 115 44 30 52  +251 115 44 43 34  
+251 115 46 84 85  +251 115 44 43 65  
   37 43 44 115 251+  (اهلاتف املحمول) 68 04 25 911 251+

  .تذكرتكم ويتعيَّن دفعها عند مغادرة البلد سعر وضريبة املغادرة غري مضمَّنة يف  -١٦
  

  النقل -٨  
. يقع مطار بويل الدويل على بعد مخســــــة كيلومترات فقط عن وســــــط مدينة أديس أبابا  -١٧

غري أن بعض  ويرجى مالحظة أنَّ مكتب املخدِّرات واجلرمية ال يوفِّر خدمات نقل من املطار وإليه،
ولعلَّكم تودُّون أخذ هذا األمر يف احلســــبان عند حجز . الفنادق توفِّر خدمات نقل من املطار وإليه

وميكن حجز ســيارات التاكســي عن طريق اهليئة الوطنية للســياحة باالتصــال على الرقم . فنادقكم
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 اســـــتئجار أســـــعار إىل أن بوجه عاميشـــــار و. 8400 51 115 251+أو  1822 51 115 251+التايل: 
   .ليست ثابتة وختضع للمفاوضات األخرى سيارات األجرة

  
   الرعاية الصحية -٩  

يتعني على زائري إثيوبيا أن حيصلوا على شهادة صحية سارية املفعول للتطعيم ضد احلمَّى   -١٨
يها وباء منطقة ينتشــر ف إىل إثيوبيا خالل ســتة أيام قبل وصــولهر َبوعلى كلِّ من زار أو َع. الصــفراء

   .الكولريا أن حيصل أيضًا على تطعيم ضد الكولريا
ومن املســتصــوب اختاذ احتياطات ضــد . متر ٢ ٤٠٠وتقع أديس أبابا على ارتفاع حوايل   -١٩

سبب به هذا االرتفاع العايل صحية اليت قد يت شاكل ال وإذا كنتم تعانون من حالة مزمنة، ينبغي . امل
   .ذا كان من املناسب لكم حضور االجتماعلكم استشارة طبيبكم ملعرفة ما إ

ينبغي أن حتضــــروا معكم ما يكفي لتناوله طوال فترة فوإذا كنتم تتناولون أدوية خاصــــة،   -٢٠
   .اانعقاد االجتماع وبعده، ألن بعض هذه األدوية قد ال تكون ُمتاحة حمليًّ

. ضي من مبىن انعقاد املؤمترويقع مركز الرعاية الصحية التابع لألمم املتحدة يف الطابق األر  -٢١
خدمات للطوارئ الطبية للمشــــاركني يف االجتماعات خالل ســــاعات العمل مقابل املركز ويوفِّر 

ـــة ـــدي ــــــوم نق ـــان، يرجى االتصـــــــــال . رس ــــــن ـــة أو طوارئ األس   ويف حـــاالت الطوارئ الطبي
  التالية: كبرية األطباء مبعلومات االتصالب

Dr. Grace Fombad, Chief  
United Nations Health Care Centre  

  448888أو  88888، التحويلة: 00 72 51أو  28 58 51-115-251+رقم اهلاتف: 
   رقم هاتف وحدة سيارات اإلسعاف التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا:

    5828 51أو  4204 15 115 251+
   العملة واملصارف -١٠  

ما يف حوزتكم من عمالت ن كل علنوا ععندما تصلون إىل مطار بويل الدويل، ينبغي أن ت  -٢٢
وليس هناك حدٌّ أقصــــى للمبلغ . أجنبية بتعبئة االســــتمارة الزرقاء اخلاصــــة باإلعالن عن العمالت

  . إدخاله إىل إثيوبيا كمالذي ميكن
   .وسعر الصرف متقلب. سنت ١٠٠وكل بر يساوي . وعملة إثيوبيا هي الـرب  -٢٣
جدوي  -٢٤ جاري اإلثلفرع  و يالمصــــــرف الت ية ألفريق نة االقتصـــــــاد . يويب يف هبو مبىن اللج
ولدى فندقي شرياتون . ٣٠/١٧إىل  ٠٠/٨من الساعة  اجلمعةيوم ثنني إىل الا يوم مفتوح من وهو

افات آلية ملســــتخدمي بطاقات "الفيزا" رَّوتوجد صــــ. واهليلتون أيضــــًا مكاتب صــــرافة مرخَّصــــة
اتون واهليلتون وراديســـــون بلو وإنتركونتينينتال ويف فنادق الشـــــري اتو"املاســـــتر" يف مركز املؤمتر

وينبغي االحتفاظ باإليصاالت املتعلقة . افات السحب بالبريرَّ، وتتيح تلك الصىيلبي شيبوإثيوبيا ووا
  ة.بتحويل العمالت يف مكان آمن، فقد تطلب السلطات إبرازها عند املغادر
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ولذا، ُينصـــــح حبمل وســـــائل دفع . عم قليلةُتقبل بطاقات االئتمان إالَّ يف فنادق ومطا وال  -٢٥
   .أخرى مثل شيكات سياحية ومبالغ نقدية كافية بالعملة املحلية

  
   الفنادق -١١  

، وذلك بإرســال رســالة بالربيد اإللكتروين بأنفســكم ُيرجى أن تتكفَّلوا بترتيبات إقامتكم  -٢٦
فق الثاين مع طلب احلصــــول على األســــعار املواقع الشــــبكية املبيَّنة يف املر إىل الفنادق املختارة على

   .واألسعار الواردة يف املرفق الثاين قابلة للتغيري. املتحدة اخلاصة باألمماملخفضة 
  

   األمن والسالمة  -١٢  
والتحلِّي باحلصـــافة واليقظة ميكن أن يقلِّل من . أمنكم الشـــخصـــي هو مســـؤوليتكم الفردية  -٢٧

ـــــ. املخاطر ـــــتعدَّة دائمًا لتقدمي خدماهتا إىل مجيع ودائرة األمم املتحدة لش ـــــالمة مس ؤون األمن والس
تلتمس تعاونكم بغية ضمان سالمتكم الشخصية وسالمة مقتنياتكم هي ، واجلهات اليت تتعامل معها

  وينبغي للمشارك أن يقوم باألمور التالية أثناء تواجده يف مبىن اللجنة االقتصادية ألفريقيا:. الثمينة
 ؛هاظاهر وَأبرزها للموظفني املسؤولني عند طلب وضعرة املؤمتر يف مدائمًا شا امحل  
  ال تترك حقائبك وأغراضــــك دون رقيب، فقد يقوم موظفو دائرة األمم املتحدة لشــــؤون

 األمن والسالمة مبصادرهتا أو إتالفها؛

  غري مصرَّح هلم بالدخول إىل املبىن؛آخرين ال حتضر أطفاًال أو أشخاصًا  
 ك الثمينة؛انتبه ملقتنيات 

  االجتماعات أو يف أيِّ مكان يف املبىن  قاعاتال تترك أوراقك أو غريها من أغراضــــك يف
 دون رقيب؛

  إذا ضــاع أيٌّ من أغراضــك الثمينة يف املباين، أبلغ دائرة شــؤون األمن والســالمة أو أقرب
  .موظف أمن

  ويف فندقك:  -٢٨
 ا؛تعوَّد أن تقفل باب غرفتك عند دخوهلا وعند مغادرهت 

  عدَّات كامريات أو امل نة داخل غرفتك مثل النقود أو اجلواهر أو ال ال تترك أغراضـــــــًا مثي
 اإللكترونية عند مغادرتك؛

 أودع أغراضك الثمينة لدى مكتب االستقبال يف الفندق واطلب إيصاًال هبا؛ 

 ال تفتح رسائل أو طرودًا ال تعرف مصدرها أو ال تتوقَّعها؛ 

 وه أو غري عادي، اتصل مبكتب االستقبال يف الفندق أو مكتب إذا الحظت أيَّ شيء مشب
  .أمن الفندق
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   خدمات املطاعم -١٣  
   .هناك كافيتريات ومطعم داخل مبىن اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -٢٩
  

   معلومات عامة عن أديس أبابا وإثيوبيا -١٤  
ــةتقع   -٣٠ ــدين ــا م ــاب ــا  يبلغاليت  ،أديس أب ــاعه ــــــطح البحر متر فوق ٢ ٤٠٠ارتف على  ،س

واملدينة آمنة نسبيًا، ولكن ينبغي لكم اتِّخاذ احتياطات مشاهبة . أعلى من مدينة املكسيك مستوى
واللغة السائدة هي األمهرية، ولكن اللغة اإلنكليزية مفهومة . ملا تتَّخذونه يف أيِّ مدينة كبرية أخرى

أمَّا اإليطالية والعربية، . على نطاق حمدودوال ُتستخدم اللغة الفرنسية إالَّ . على نطاق واسع كذلك
  . فتستخدمان يف أضيق نطاق

 الوصــــــولالتصــــــوير و/أو كون وقد ي. وُيطبَّق يف إثيوبيا نظام القيادة على اجلانب األمين  -٣١
   .لقيود يف بعض املناطق ويف أوقات معينة ًاضعاخ
  

   املناخ -١٥  
وتقع املدينة على هضــبة ممَّا . ومعتدل الربودةعادة ما يســود أديس أبابا طقس لطيف جدًّا   -٣٢

ودرجات احلرارة فيها مســتقرَّة عمومًا . حباها بدرجات حرارة معتدلة الربودة نســبيًّا طوال الســنة
سبب قرهبا من خط االستواء سنة ب صح حبمل . طوال ال سان/أبريل، وُين ويبدأ موسم األمطار يف ني

   .ات مكيَّفةاالجتماع وقاعات. معاطف واقية من املطر
  

   التيار الكهربائي -١٦  
بتردُّد على التيار املتردد فولطًا  ٢٤٠و ٢٢٠تعمل شــــــبكة التيَّار الكهربائي يف إثيوبيا بني   -٣٣

واملقابس هي من نفس النوع الســــــائد يف إيطاليا وهي . أمبريًا ١٣هريتزًا وبشــــــدَّة  ٥٠مقداره 
   .مأخذين ذات
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    املرفق األول
  جيلاستمارة التس

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
********************************************************************  

 االجتماع اإلقليمي األفريقي التحضريي
  ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

    ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١١-٩أديس أبابا، 
 _____________________________________________________________ االسم األول:

 _____________________________________________________________ عائلة:اسم ال

 □و/أو عضو           □: رئيس الوفد

 _____________________________________________________________ البلد/املنظمة:

 ___________________________________________________________ الوزارة/اإلدارة:

 __________________________________________________________ الرتبة أو الوظيفة:

 _________________________________________________________________ العنوان:

  ______________________________ الفاكس: ___________________________ اهلاتف:
  __________________________________________________________ :الربيد اإللكتروين

 
********************   

 _________________________________________________________________ الفندق:

********************  
 .شكرًا لكم .بطاقة العمل اخلاصة بكم، إن أمكنيرجى إرفاق 

  
  يرجى إرسال هذه االستمارة إىل:

Jasminka Delic  :الربيد اإللكتروين)gjasminka.delic@un.or( 
  و

Frehiwot B. Meskel  :الربيد اإللكتروين)meskel@un.org(  
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    املرفق الثاين
 قائمة بأمساء فنادق خمتارة يف أديس أبابا

  (األسعار قابلة للتغيري)

  نوع الغرفة  الفندق  
  السعر اخلاص
  باألمم املتحدة

جمموع عدد 
  الغرف

١-  CAPITAL HOTEL AND SPA  
  )فندق ومنتجع كابيتال(

  672100 6 11 251+  اهلاتف:
 +251 11 6 192000 
  672012 6 11 251+  الفاكس:

  mafework@capitalhotelandspa comالربيد اإللكتروين: 
reservation@capitalhotelandspa.com 

  www.capitalhotelandspa.com :الشبكياملوقع 

Single standard 
room  

  دوالرًا  ١٢٠,٠٠
يشمل اإلفطار 

 الضرائب ومجيع
  

  

٢-  CHURCHILL HOTEL  
 )فندق شرشل(

  12 12 11 1 11 251+  اهلاتف:
 00 88 11 1 11 251+  الفاكس:

 Yibeltal: +251 913 13 91 25السيد 
  churchillhotel@ethionet.et  د اإللكتروين:الربي

yibeas2001@yahoo.com  

Single rooms  دوالرًا  ٥٥,٠٠ 
يشمل اإلفطار 

 الضرائب ومجيع
  

٥٠ 
  

٣-  DREAMLINER HOTEL  
 )فندق درميالينر(
  00 40 67 4 11 251+  هلاتف:ا

 01 40 67 4 11 251+  الفاكس:
 Helen Wehegaالسيدة 

   reservation@dreamlinerhotel.comالربيد اإللكتروين:
helendisasa@yahoo.com 

  www.dreamlinerhotel.com  لشبكي:املوقع ا

Standard single 
Standard king deluxe 

  

  دوالرًا  ٨٠,٠٠
  دوالر  ١٠٠,٠٠

يشمل اإلفطار 
 الضرائب ومجيع

  

  

٤-  ELILLY HOTEL 
 )فندق إيليلي(

  77 77 58 115 251+  اهلاتف:
 +251 115 58 77 73  
 +251 115 58 77 70  
  00 52 58 115 251+  الفاكس:

  Tesfaye Amenu السيد أو Elsabeth Shumeجهة االتصال: السيدة 
 info@elillyhotel.com  الربيد اإللكتروين:

reservation@elillyhotel.com  
  www.elillyhotel.com  :املوقع الشبكي

Standard Rooms   دوالرات  ١١٠,٠٠  
يشمل اإلفطار 

 الضرائب ومجيع
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  نوع الغرفة  الفندق  
  السعر اخلاص
  باألمم املتحدة

جمموع عدد 
  الغرف

٥-  GETFAM HOTEL  
 )فندق غيتفام(

  75 31 67 6 11 251+  اهلاتف:
 reservations@getfamhotel.com الربيد اإللكتروين:
  www.getfamhotel.com :املوقع الشبكي

Standard rooms 
Twin rooms 
Junior suite 

Suite 
Presidential  

  دوالر  ١٠٠,٠٠
  دوالر  ١٠٠,٠٠
  دوالرًا  ١٧٢,٠٠
  دوالرًا  ٢٥٠,٠٠
  دوالرًا  ٤٥٠,٠٠

يشمل اإلفطار 
  الضرائب ومجيع

  

٦-  GLOBAL HOTEL  
 )فندق غلوبال(

  66 47 66 4 11 251+  اهلاتف:
 22 34 67 4 11 251+  الفاكس:

   globalhoteladdisababa@gmail.comالربيد اإللكتروين: 
  www.globalhoteladdis.com: املوقع الشبكي

Single rooms   دوالرًا  ٦٠,٠٠  
يشمل اإلفطار 

 الضرائب ومجيع
  

٤٠  

٧-  HARMONY HOTEL  
 )فندق هارموين(

  00 31 18 6 11 251+  اهلاتف:
 10 29 18 6 11 251+  الفاكس:

 78 77 86 913 251+  اهلاتف املحمول:
  reservation@harmonyhotelethiopia.comلكتروين: الربيد اإل

  www.harmonyhotelethiopia.com :املوقع الشبكي

Sheba queen 
Standard twin   

 دوالرًا  ١١٨,٠٠
  رًا دوال ١١٨,٠٠

يشمل اإلفطار 
 الضرائب ومجيع

  

  

٨-  HILTON HOTEL  
 )فندق اهليلتون(

  00 84 51 5 11 251+ اهلاتف: 
 +251 11 5 17 00 00  
 +251 11 5 51 00 64  
 18 17 51 5 11 251+  الفاكس:

  Daniel Gelawجهة االتصال: السيد 
  reservations.addisababa@hilton.com الربيد اإللكتروين:

Single 
Double  

  دوالرًا  ١٢٠,٠٠
  دوالرًا  ١٣٥,٠٠

  ال يشمل الضريبة
  يف املائة ٢٦,٥

  يشمل اإلفطار
  

  

٩-  INTERCONTINENTAL HOTEL 
 )فندق إنتركونتينينتال(

  66 50 50 5 11 251+  اهلاتف:
 +251 11 5 18 04 44   
 90 00 54 5 11 251+ الفاكس:

 +251 11 5 54 00 96 
  Liya Habtemariam أو السيدة Alemجهة االتصال: السيدة 

 reservation@intercontinentaladdis.com الربيد اإللكتروين:
  www.intercontinentaladdis.com :املوقع الشبكي

King deluxe 

(standard) 
Group of more   

than 15 
Double occupancy 

Twin deluxe rooms  

  دوالرات ١١٠,٠٠
  

  دوالرًا  ٩٥,٠٠
  

  دوالرًا  ١٥٨,٠٠
  دوالرًا  ١٥٨,٠٠

يشمل اإلفطار 
  الضرائب ومجيع
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  نوع الغرفة  الفندق  
  السعر اخلاص
  باألمم املتحدة

جمموع عدد 
  الغرف

١٠-  JUPITER INTERNATIONAL HOTEL – KASANCHES 
 )كاسانشيس -فندق جوبيتري إنترناشونال(

  33 73 52 5 11 251+ اهلاتف:
 +251 11 5 52 63 70  
 +251 911 65 18 10 )Ayelech(  
  18 64 52 5 11 251+  الفاكس:

 info@jupiterinternationalhotel.com الربيد اإللكتروين:
  www.jupiterinternationalhotel.com :املوقع الشبكي

Standard single rooms

Deluxe rooms 
Twin rooms   

 دوالرًا  ٩٠,٠٠
  

  دوالرًا  ١٢٠,٠٠
  دوالرًا  ١٤٠,٠٠

يشمل اإلفطار 
  الضرائب ومجيع

٣٠  

١١-  KALEB HOTEL 
 )دق كاليبفن(

  00 22 62 6 11 251+ اهلاتف:
  98 80 62 6 11 251+ الفاكس:

 reservation@kalebhotel.comالربيد اإللكتروين: 
  www.kalebhotel.com  :املوقع الشبكي

Single standard 
rooms   

  دوالرًا  ٦٥,٠٠
يشمل اإلفطار 

  الضرائب ومجيع

  

١٢-  NIGIST TOWERS GUEST HOUSE 
 )فندق ناجييست تاورز(

  70 97 50 5 11 251+ اهلاتف:
Yirgat: +251 911 19 55 35 

  info@nigisttowers.comالربيد اإللكتروين: 
  www.nigisttowers.com: املوقع الشبكي

Studio 
One bedroom 
Two bedroom  

  دوالرًا ٧٢,٤٥
  دوالرًا ٨٤,٥٣
  دوالرًا  ١١٤,٧٠

 يشمل مجيع الضرائب 
  ال يشمل اإلفطار 

  

١٣-  MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS 
 )شقق ماريوت الفندقية(

 00 46 18 5 11 251+ اهلاتف:
   Biruk Hailuجهة االتصال: السيد 

  Tigist Juneydin  أو السيدة
 reservation.adder@marriott.comالربيد اإللكتروين: 

  www.marriott.com/adder: املوقع الشبكي

Single rooms 
Double rooms  

  دوالرًا  ١٦٠,٠٠
  دوالرًا  ١٧٥,٠٠

  ال يشمل الضريبة
  يف املائة ٢٦,٥

  

  

١٤-  MONARCH 
 )فندق مونارك(

  80 24 67 6 11 251+ اهلاتف:
 +251 11 6 67 24 81  
 +251 11 6 67 24 82  

  info@monarchaddis.comالربيد اإللكتروين: 
  www.monarchaddis.com: املوقع الشبكي

Standard Single 
Deluxe Studio   

 دوالرًا  ٧٠,٠٠
  دوالرًا  ٩٠,٠٠

يشمل اإلفطار ومجيع 
  الضرائب
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  نوع الغرفة  الفندق  
  السعر اخلاص
  باألمم املتحدة

جمموع عدد 
  الغرف

١٥-  RADISSON BLU HOTEL 
 )فندق راديسون بلو(

  00 76 15 5 11 251+ اهلاتف:
 +251 11 5 17 04 00  
 01 76 15 5 11 251+ الفاكس:

  Feven Yirgaجهة االتصال: السيدة 
 feven.yirga@radissonblu.com  الربيد اإللكتروين:

reservations.addisababa@radissonblu.com 
  www.radissonblu.com :املوقع الشبكي

Single Standard 
Room   

  دوالرًا  ١٢٥,٠٠
  ال يشمل الضريبة

  يف املائة ٢٦,٥
  يشمل اإلفطار 

  

١٦-  RAMADA HOTEL 
 (فندق رمادا)

  39 39 39 6 11 251+ اهلاتف:
  info@ramadaaddis.comالربيد اإللكتروين: 
  www.ramadaaddis.comاملوقع الشبكي: 

Superior rooms  دوالرًا  ١١٥,٠٠  
  ال يشمل الضريبة

  يف املائة ٢٦,٥
  يشمل اإلفطار 

  

١٧-  SARO MARIA HOTEL  
 )فندق سارو ماريا(

  67 21 67 6 11 251+ اهلاتف:
 +251 11 6 67 21 68   
  21 21 67 0116 الفاكس:

  info@saromariahotel.comالربيد اإللكتروين: 
reservation@saromariahotel.com 

  www.saromariahotel.comشبكي: املوقع ال

Single Standard 
room  

  دوالرًا  ٩٠,٠٠
يشمل اإلفطار 

  الضرائب ومجيع
  

  

١٨-  SHERATON HOTEL  
 )فندق شرياتون(

  17 17 17 5 11 251+ اهلاتف:
 27 27 17 5 11 251+ الفاكس:

  Begashaw Kassaye السيد أو Getachew Meleseجهة االتصال: السيد 
  reservations.addisethiopia@luxurycollection.com الربيد اإللكتروين:
  www.luxurycollection.com/addisاملوقع الشبكي: 

Club room (single) 
Double 

Executive rooms 
Executive double  

 دوالرًا  ٢٥٥,٠٠
 دوالرًا  ٢٥٥,٠٠
  دوالرًا  ٣٦٦,٠٠
  دوالرات  ٤١٠,٠٠

  ال يشمل الضريبة
  يف املائة ٢٦,٥

  

١٩-  WASHINGTON HOTEL  
 )فندق واشنطن(

  39 22 39 6 11 251+  اهلاتف:
 83 21 39 6 11 251+  الفاكس:

   reservations@washingtonaddis.com الربيد اإللكتروين:
  www.washingtonaddis.com: املوقع الشبكي

Single rooms 
Double rooms  

  دوالرًا  ٦٠,٠٠
   دوالرًا ٧٥,٠٠

يشمل اإلفطار 
  الضرائب ومجيع

  

  
 بأنفسكم. ُيرجى أن تتصلوا مباشرًة بفنادقكم املفضلة وجتروا احلجز


