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  االجتماع اإلقليمي األفريقي التحضريي 
   عشر لثملؤمتر األمم املتحدة الثا

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
          ٢٠١٤أبريل / نيسان١١- ٩أديس أبابا، 
     مذكِّرة إعالمية للمشاركني    

   موعد االجتماع ومكانه - ١ 
املتحدة الثالـث عـشر ملنـع       سُيعقد االجتماع اإلقليمي األفريقي التحضريي ملؤمتر األمم          -١

اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف مقـر اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا يف أديـس أبابـا، خـالل الفتـرة مـن                        
 .٢٠١٤أبريل / نيسان١١إىل  ٩

 : هي التاليةمعلومات االتصال اخلاصة باللجنة االقتصادية ألفريقياو  -٢

  Economic Commission for Africa  
   Menelik II Ave.  
  P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia  
  7200 51-115-251 +: رقم اهلاتف   
 ECA ADDIS ABABA: الربقيات   
   (Addis Ababa) 4416 51-115-251 +: رقم الفاكس   
أبريـل  / نيـسان  ٩ مـن صـباح يـوم األربعـاء          ٣٠/٩سُتعقد اجللسة االفتتاحية يف الـساعة       و  - ٣

 إىل ٠٠/٩يـومي جلميـع اجللـسات الالحقـة فـسيكون مـن الـساعة        اجلدول الـزمين ال   أمَّا  . ٢٠١٤
 .٠٠/١٧ إىل الساعة ٠٠/١٤ ومن الساعة ٣٠/١٢الساعة 

───────────────── 
   ٢٠١٤فرباير / شباط٢٥ (أُعيد إصدارها ثانية ألسباب فنِّية.( 
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   مة خالل االجتماعاخلدمات املقدَّ  - ٢  
 واجلرمية مسؤولية تقدمي اخلـدمات الفنيـة        خدِّراتى مكتب األمم املتحدة املعين بامل     يتولَّ  -٤

  .)regprepmtg@unodc.org: ينعنوان الربيد اإللكترو(لالجتماع 
ى شــعبة اخلــدمات اإلداريــة التابعــة للجنــة االقتــصادية ألفريقيــا مــسؤولية إجــراء   وتتــولَّ  -٥

  .الترتيبات اإلدارية واللوجستية لالجتماع
  . والعربية والفرنسيةوسُتقدَّم لالجتماع خدمات الترمجة الشفوية باللغات اإلنكليزية  -٦
    

   التسجيل  - ٣  
 شـارات   أن ُيـسجِّلوا أنفـسهم عنـد مكتـب التـسجيل وأن يستـصدروا             املشاركني  على    -٧

ويرجى منهم أيضاً أن حيملـوا معهـم بطاقـات هويـاهتم الشخـصية              .  قبل افتتاح االجتماع   اهلوية
ني ومراعـاةًً للـدواعي   ف علـى هويـة املـشارك   وبغية التعرُّ. من أجل اعتمادهم يف مقر االجتماع   

نـاء  األمنية، ينبغي محل شارات التعريف يف مجيع األوقات، أثنـاء املـشاركة يف االجتماعـات وأث       
 .املراسم االجتماعية الرمسية

    
   الوثائق  - ٤ 

 واجلرمية على اإلنترنت خدِّراتزيل الوثائق من موقع مكتب األمم املتحدة املعين بامل ميكن تن  -٨
)www.unodc.org/unodc/en/crime-congress-preparatory-meetings/RPM2014-africa.html(. 

تاح خالل االجتماع  لن ُيويرجى من املشاركني إحضار نسخ منها معهم إىل أديس أبابا، إذ
 . عدد حمدود من النسخ من هذه الوثائقإالَّ
    

   خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ٥  
باسـتخدام حواسـيبهم احملمولـة      ) Wi-Fi( ااركني االتصال باإلنترنـت السـلكي     ميكن للمش   -٩

 مـشكلة أثنـاء     أيُّويف حال اعترضـتهم     . اخلاصة هبم املزوَّدة خباصية االتصال الالسلكي باإلنترنت      
 أو علـى اهلـاتف      ٣٣١٢٣ام هذه اخلدمات، يرجى االتصال مبكتب اخلدمات علـى الـرقم            استخد

ــوفَّر. ٠٩١١٢٢٣٠٣٤احملمــول رقــم   أيــضاً يف مركــز  ا خدمــة االتــصال باإلنترنــت الســلكي  وتت
ية اخلاصـة هبـم املـزوَّدة خباصِّـ       " الـبالك بـريي   "املؤمترات حبيث ميكن للمـشاركني اسـتخدام أجهـزة          

ولكــن ينبغــي ملــن يريــد اســتخدام هــذه األجهــزة االســتعالم مــن . ي باإلنترنــتاالتــصال الالســلك
 أجهـزهتم ومـا يـرتبط بـذلك مـن مـسائل       تـشكيل نـسق  مي اخلدمات اخلاصة هبا لديهم بشأن   مقدِّ
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م دعمـاً    مكتب اخلدمات يف مركز املؤمترات ال يقـدِّ        قبل مغادرة بلداهنم حلضور االجتماع، إذ إنَّ      
ات واملعدَّ لتلك اخلدماتافردي.  
، حيـث  )rotunda(ولدى شركة االتصاالت اإلثيوبيـة مكتـب يف هبـو القاعـة األفريقيـة                -١٠

ميكن إجراء مكاملات هاتفية دولية وإرسال رسـائل بالفـاكس والـتلكس وشـراء شـرائح هاتفيـة        
)SIM (   ن ه يلـزم للـهاتف احملمـول أ       ولكن جتدر اإلشـارة إىل أنَّـ      . مسبقة الدفع للهواتف احملمولة

ــردُّ   ــاق التـ ــزودج النطـ ــون مـ ــاهريتز١ ٩٠٠/٨٠٠ (dual-bandدي يكـ ــى  )  ميغـ ــصول علـ للحـ
وتتوفَّر يف مبىن املـؤمترات كبـائن هاتفيـة إلجـراء مكاملـات         . خدمات اهلواتف احملمولة يف إثيوبيا    

  .هاتفية داخلية
    

   شروط الدخول إىل البلد واجلمارك - ٦  
وبيـا احلـصول علـى تأشـريات دخـول، باسـتثناء            على مجيع املشاركني املـسافرين إىل إثي        -١١

فـرض سـلطات اهلجـرة اإلثيوبيـة علـى املـشاركني مـن البلـدان الـيت                  وَت. مواطين جيبـويت وكينيـا    
ويـشمل ذلـك   . لديها بعثات دبلوماسية إثيوبية استخراج تأشريات الـدخول مـن تلـك البعثـات            

.  اخلاصــة بــاألمم املتحــدةحــاملي اجلــوازات الدبلوماســية وجــوازات اخلدمــة وجــوازات املــرور
، مبـا يف   www.mfa.gov.etوميكن احلصول علـى معلومـات بـشأن التأشـرية مـن املوقـع الـشبكي                 

  .بات تأشرية الزيارةلة عن اجلنسيات املعفية من متطلَّذلك قائمة مفصَّ
 معاجلـة طلبـات     رة، إذ إنَّ  رحلـة مبكِّـ   وُينصح املـشاركون بتقـدمي طلبـات التأشـرية يف م            -١٢

 واحلصول على موافقة وزارة اخلارجية وسـلطات اهلجـرة تـستغرق عـادة أسـبوعاً                االتأشرية حملي 
  . على األقل

 دوالراً مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  ٢٠ومــن املعلــوم أنَّ تكــاليف التأشــرية تبلــغ    -١٣
ا أمَّـ . اليات املتحـدة لـدى إصـدار التأشـرية        للشخص الواحد وجيب تسديد املبلغ بدوالرات الو      

عن حاملي جوازات الـسفر الدبلوماسـية وجـوازات اخلدمـة وجـوازات املـرور اخلاصـة بـاألمم                   
ــى التأشــرية جمَّ    ــاًاملتحــدة، فهــم حيــصلون عل ــسفر الدبلوماســية    . ان وميكــن حلــاملي جــوازات ال

  .دويلاألفريقية احلصول على التأشرية لدى وصوهلم إىل مطار بويل ال
وامتثــاالً للــوائح اجلمــارك اخلاصــة باالســترياد الــصادرة عــن احلكومــة اإلثيوبيــة، ينبغــي    -١٤

ات خدمة املؤمترات اليت حيملوهنا معهـم عنـد   للمشاركني اإلعالن عن احلواسيب احملمولة ومعدَّ     
  .دخوهلم إىل البلد
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    وضريبة مغادرة املطاراحلجز يف الرحالت اجلوية - ٧  
وينبغـي  .  عدد من شركات الطريان الدولية رحالت جوية مـن أديـس أبابـا وإليهـا               ُيسيُِّر  -١٥

للمشاركني التأكد من حجـز رحلـة العـودة أو رحلتـهم التاليـة، وذلـك قبـل وصـوهلم إىل أديـس                     
ويوجـد يف مقـر اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا مكاتـب سـفر ملـساعدة املـشاركني بتزويـدهم                     . أبابا

  .ريان واجلوالت السياحيةمبعلومات عن رحالت الط
 :وفيما يلي أمساء مكاتب السفر وأرقام هواتفها

 (Gashem Travel): 85 84 52/46 30 51/44 30 44-115-251+ غاشم ترافيل   
    68 04 25 0911-251+) اهلاتف احملمول(أو    
    310 44 4-115-251+: اخلطوط اجلوية اإلثيوبية   
  :جز واملبيعات وإصدار التذاكراخلطوط اجلوية الكينية، مكتب احل   

 153339 أو 251-115-444301/444176+

ن دفـع   كمـا يتعـيَّ   . ن يف تـذكرة الطـائرة     ورسم خدمات مطار بويل الـدويل غـري متـضمَّ           -١٦
  .ضريبة املغادرة من املطار عند مغادرة البلد

    
   النقل - ٨  

. مدينـة أديـس أبابـا     يقع مطار بويل الدويل على بعد مخسة كيلومترات فقط عـن وسـط                -١٧
ر خـدمات نقـل مـن     واجلرميـة ال يـوفِّ    خـدِّرات ويرجى مالحظة أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين بامل       

ون أخذ هذا األمر يف احلـسبان عنـد حجـز فنـادقهم، فهـي قـد                  املشاركني يودُّ  ولعلَّ. املطار وإليه 
 عن طريق اهليئـة الوطنيـة       وميكن حجز سيارات التاكسي   . ر هلم خدمات نقل من املطار وإليه      توفِّ

  .8400 51-115-251+ أو 1822 51-115-251+: للسياحة باالتصال على الرقم التايل
    

   الرعاية الصحية - ٩  
ينبغــي لزائــري إثيوبيــا أن حيــصلوا، قبــل وصــوهلم، علــى شــهادة صــحية ســارية املفعــول     -١٨

تـشر فيهـا وبـاء الكـولريا أن          مـن زار أو عـرب منطقـة ين         وعلـى كـلِّ   . ى الـصفراء  للتطعيم ضد احلمَّـ   
  .حيصل أيضاً على تطعيم ضد الكولريا خالل ستة أيام قبل وصوهلم إىل إثيوبيا

ر مركـز الرعايـة الـصحية التـابع لألمـم املتحـدة والواقـع يف الطـابق األرضـي مـن                      ويوفِّ  -١٩
مبىن املؤمترات خدمات للطوارئ الطبيـة للمـشاركني يف االجتماعـات خـالل سـاعات العمـل                 
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  ويف حــاالت الطــوارئ الطبيــة وطــوارئ األســنان، يرجــى االتــصال       . قابــل رســوم نقديــة  م
  :باألرقام التالية

  Dr. Grace Fombad, Chief  
  United Nations Health Care Centre  
 448888 أو 88888: ، التحويلة00 72 51 أو 28 58 51-115-251+: رقم اهلاتف   
  :تابعة للجنة االقتصادية ألفريقيارقم هاتف وحدة سيارات اإلسعاف ال   

  5828 51 أو 4204 251-115-15+
    

   املصارف/العملة - ١٠  
االسـتمارة الزرقـاء     يف حوزتـه مـن عمـالت أجنبيـة بتعبئـة             عمَّاينبغي للمسافر اإلعالن      -٢٠

 أقـصى   ولـيس هنـاك حـدٌّ     .  باإلعالن عن العمالت لدى وصوله إىل مطـار بـويل الـدويل            ةاخلاص
  .  ميكن إدخاله إىل إثيوبياللمبلغ الذي

 ".سنت "١٠٠واحد مقسَّم إىل " بري"كل ": سنتات"املقسم إىل " بري" لـوعملة إثيوبيا هي ا  -٢١
تبـاين سـعر الـصرف يف       يو. بـري  ١٠٠ و ٥٠ و ١٠ و ٥ واحـد و   بـري وفئات األوراق النقدية هـي      

: لنحـو التـايل  ، كان سعر الصرف علـى ا ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين ١١املصرف؛ ويف تاريخ    
 .بري ١٩,٠٢٢٤= دوالر الواليات املتحدة 

و مـبىن   يف فرع املصرف التجـاري املوجـود يف هبـ         " بريال"ل إىل   حوَّواملبالغ النقدية اليت تُ     -٢٢
 لـدى ذلـك الفـرع،    اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا ال ميكـن إعـادة حتويلـها إىل العملـة األصـلية إالَّ        

وسـاعات عمـل   ". الـبري "وِّل إىل جـاوز املبلـغ األصـلي الـذي حُـ         ميكن إعـادة حتويـل مبلـغ يت        وال
ولــدى فنــدقي الــشرياتون . ٣٠/١٦ إىل ٠٠/١٤ ومــن ٤٥/١٢ إىل ٠٠/٨املــصرف هــي مــن 

" فيـزا ال"وصـّرافات آليـة ملـستخدمي بطاقـات     ) Forex(ص واهليلتون أيضاً مكتـب صـرافة مـرخَّ      
وينبغي االحتفـاظ باإليـصاالت املـصرفية       ". بري"، وتتيح تلك الصّرافات السحب بالـ       "املاستر"و

  .املتعلقة بتحويل العمالت، فقد ُيطلب إىل الشخص إبرازها عند املغادرة
ولـذا، ُينـصح حبمـل وسـائل     .  يف فنـادق ومطـاعم قليلـة   وال ُتقبل بطاقـات االئتمـان إالَّ       -٢٣

  .ومبالغ نقدية كافية بالعملة احمللية) شيكات سياحية(دفع أخرى 
    

   ادقالفن - ١١  
ــشاركني أن يتكفَّ   -٢٤ ــى املـ ــهم علـ ــات إقامتـ ــوا بترتيبـ ــد   لـ ــالة بالربيـ ــال رسـ ، وذلـــك بإرسـ

اإللكتروين من خـالل املواقـع الـشبكية املبيَّنـة أدنـاه مـع طلـب احلـصول علـى األسـعار اخلاصـة                        
  :وفيما يلي قائمة بأمساء الفنادق القريبة من مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا. باألمم املتحدة
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  Hilton Hotel  دق اهليلتونفن
  00 84 51 5 (11-251): اتفاهل

  64 00 51 5 (11-251): اهلاتف
  18 17 51 5 (11-251): فاكسال

  salesaddis@hilton.com :الربيد اإللكتروين
  www.hilton.com :املوقع اإللكتروين

  غرفة فردية
  غرفة فردية مطلَّة على املسبح

  غرفة زوجية
  من الفئة التنفيذيةغرفة 

  غرفة فردية مطلَّة على اجلبل
  غرفة فردية مطلَّة على املسبح

  

  اً أمريكياًدوالر ١٩٥,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ١٩٥,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ٢١٠,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ٢٤٥,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ٢٦٠,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ٢٦٥,٠٠

  ٪٢٦,٥اً الضريبة زائد
   راديسون بلوفندق 

RADISSON BLU HOTEL 
Kazanchis Business District Kirkos 

Subcity Kebele 17/18 
Addis Ababa, Ethiopia  

  00 76 15-5 (11-251): اتفاهل
  01 76 15-5 (11-251): فاكسال

  : املوقع اإللكتروين
www.radissonblu.com/hotel-addisababa/  

: الربيد اإللكتروين
info.addisababa@radissonblu.com 

  اً أمريكياًدوالر ١٤٦,٠٠ غرفة فردية عادية
  

  إنتركونتينينتالفندق 
INTERCONTINENTAL HOTEL  

Guinea Conakry Street, KAZANCHIS  
Addis Ababa   

117856 
Ethiopia  

  44 04 66/18 50 50 5 (11-251): اتفاهل
  90/96 00 54 5 (11-251): فاكسال
  459494 (911-251) :احملمولهلاتف ا

: الربيد اإللكتروين
reservation@intercontinentaladdis.com  

: املوقع اإللكتروين
http://www.intercontinentaladdis.com.et/  

  )عادية(كينغ ديلوكس غرفة 
  زوجيةغرفة 
  ديلوكس بسريرينغرفة 

  اً أمريكياًدوالر ١٢٥,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ١٤٣,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ١٤٣,٠٠

  Ghion Hotelفندق غيون 
Stadium around Meskel Square  

Addis Ababa 
Ethiopia 

 غرفة عادية
 غرفة زوجية

 اً أمريكياًدوالر ٧٩,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ٩٣,٠٠
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1643 Addis Ababa, Ethiopia  
  22 32 51 5(11-251): اتفاهل

  99 00 51 5(11-251): اهلاتف
  78 02 51 5 / 50 51 50 5(11-251): فاكسال

  ghion@ethionet.et: الربيد اإللكتروين
: املوقع اإللكتروين

http://www.ghionhotel.com.et/  
      

   ناجييست تاورزفندق 
NIGIST TOWERS GUEST HOUSE  

  70 97 50 5 (11-251): اتفاهل
  info@nigisttowers.com: الربيد اإللكتروين
  www.nigisttowers.com: املوقع اإللكتروين

  ستوديو
  غرفة بسرير واحد

  غرفة بسريرين

  اً أمريكياً دوالر٧٢,٠٠
  اً أمريكياًدوالر ٨٤,٠٠

  اً أمريكياًدوالر ١١٤,٠٠

    
   األمن والسالمة  - ١٢  

ل مـن   ي باحلـصافة واليقظـة ميكـن أن يقلِّـ         والتحلِّـ . ديـة األمن الشخصي هو مسؤولية فر      -٢٥
ة دائماً لتقدمي خدماهتا إىل مجيـع       ودائرة األمم املتحدة لشؤون األمن والسالمة مستعدَّ      . املخاطر
ة لتعـاون مجيـع املـشاركني يف االجتمـاع بغيـة            ويف هذا الـصدد، سـتكون الـدائرة ممتنَّـ         . عمالئها

وينبغي للمشارك أن يقوم باألمور التاليـة       . تنياهتم الثمينة ضمان سالمتهم الشخصية وسالمة مق    
  :أثناء تواجده يف مبىن اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 برزها عند طلب الشخص املسؤول هلاضع دائماً شارة املؤمتر يف مكان ظاهر وأَ  •  

ال تترك حقائبك وأغراضك دون رقيب؛ فقد يقوم موظفو دائـرة األمـم املتحـدة                 •  
 األمن والسالمة مبصادرهتا أو إتالفهالشؤون 

 ح هلم بالدخول إىل املبىنال حتضر أطفاالً أو أشخاصاً غري مصرَّ  •  

 انتبه ملقتنياتك الثمينة  •  

 مكـان  ال تترك أوراقك وغريهـا مـن أغراضـك يف غـرف االجتماعـات أو يف أيِّ             •  
 يف املبىن دون رقيب

ائرة شـؤون األمـن والـسالمة أو أقـرب           من أغراضك الثمينة، أبلغ د     إذا ضاع أيٌّ    •  
  موظف أمن

  :ويف فندقك  -٢٦
 د أن تقفل باب غرفتك عند دخوهلا وعند مغادرهتاتعوَّ  •  
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ــرك   •   ــاال تت ــة    أي ــة داخــل الغرف ــود، جــواهر، كــامريات،   ( مــن أغراضــك الثمين نق
 )ات إلكترونية، إخلمعدَّ

 واطلب إيصاالً هباأودع أغراضك الثمينة لدى مكتب االستقبال يف الفندق   •  

 عها رسائل أو طرود ال تعرف مصدرها أو ال تتوقَّال تفتح أيَّ  •  

 شيء مشبوه أو غري عادي، اتصل مبكتب االسـتقبال يف الفنـدق   إذا الحظت أيَّ   •  
     أو مكتب أمن الفندق

   خدمات املطاعم - ١٣  
  .مطعم داخل مبىن اللجنة االقتصادية ألفريقيا/هناك كافيتريا  -٢٧
    

    معلومات عامة عن أديس أبابا وإثيوبيا - ١٤  
ــال يبلــغ         -٢٨ ــاع ع ــى ارتف ــس أبابــا عل ــة أدي ــع مدين ــوق ســطح البحــر    ٢ ٤٠٠تق ــر ف  مت

خـاذ  دة نـسبياً، ولكـن جيـب اتِّ       ومـستويات األمـان فيهـا جيِّـ       ). أعلى من مدينة املكـسيك     وهي(
ائدة يف أديــس أبابــا هــي واللغــة الــس.  مدينــة كــبرية أخــرىخــذ يف أيِّاحتياطــات مــشاهبة ملــا ُيتَّ

ــى نطــاق واســع كــذلك      ــة عل ــة مفهوم ــة اإلنكليزي ــة، ولكــن اللغ ــة  . األمهري ــستخدم اللغ وال ُت
  . ا اإليطالية والعربية، فتستخدمان يف أضيق نطاق أمَّ.ا على نطاق حمدود جدالفرنسية إالَّ

اطق ألحكـام   وختـضع بعـض املنـ     . وُيطبَّق نظام القيادة على اجلانب األميـن مـن الـشارع            -٢٩
  .د احلركة بعد غروب الشمس وُيمنع فيها التصويرُتقيِّ
    

   املناخ - ١٥  
وتقــع املدينــة علــى .  ومعتــدل الــربودةامــا يــسود أديــس أبابــا طقــس لطيــف جــدعــادة   -٣٠

ودرجـات احلـرارة    .  علـى مـدار الـسنة      انـسبي ا حباها بدرجات حـرارة معتدلـة الـربودة          هضبة ممَّ 
ويبـدأ موسـم األمطـار      .  عموماً طوال السنة بسبب قرهبـا مـن خـط االسـتواء            ةفيها أيضاً مستقرَّ  

وغــرف .  معــاطف واقيــة مــن املطــر بــأن حيملــوا معهــمأبريــل، وُينــصح املــشاركون /يف نيــسان
  .االجتماعات مكيَّفة

    
   الكهرباء - ١٦  

  ره د مقـــدا بتـــردُّ فولطـــا٢٤٠ً و٢٢٠ار الكهربـــائي يف إثيوبيـــا بـــني يتـــراوح جهـــد التيَّـــ  -٣١
 . أمبريا١٣ًذات املأخذين بشدَّة ) اإليطالية(ستخدم فيها املقابس ، وُتاًتزري ه٥٠


