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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

 والتنمية االقتصادية األفريقيي 
 االجتماع احلادي واألربعون 

 2023آذار/مارس  17-15أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 
 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
 مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

 والتنمية االقتصادية األفريقيي  
 الدورة اخلامسة واخلمسون   

 2023آذار/مارس  21و20 ، ()حضوراي وعرب اإلنرتنت أديس أاباب 
 

 

 مذكرة إعالمية للمشاركي
حتتضن اللجنة االقتصادية ألفريقيا دورهتا اخلامسة واخلمسني، مبا يف ذلك االجتماع  

ملؤمتر   األف السنوي  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  املالية  من  نييريقوزراء  الفرتة  يف   ،15  
وعرب    حضورايخمتلط،  يف شكل  الدورة  عقد  ت  . وس2023آذار/مارس    21آذار/مارس إىل  

 يف فندق ’’سكاي اليت‘‘ اإلثيويب يف أديس أاباب.  ،اإلنرتنت

ألهنا ستساعدهم على التخطيط نصح املشاركون بقراءة املعلومات التالية بعناية،  ي  
 لسفرهم وزايرهتم أديس أاباب. 

ع املشاركون على االحتفاظ بنسخة من مذكرة املعلومات هذه معهم طوال ويشج  
نسخ مطبوعة يف مكان  تاح  . ويف سبيل تقليص التكاليف ومحاية البيئة، لن ت  انعقاد الدورة

على املوقع الشبكي األخرى  يع التفاصيل  مجو . وميكن أيضا االطالع على املذكرة  لدورةاانعقاد  
 . )events/cfm2023-www.uneca.org/eca( مؤمترالرمسي لل

 حملة عامة  

والتنمية   والتخطيط  املالية  وزراء  ملؤمتر  واخلمسني  اخلامسة  الدورة  موضوع  يتناول 
املساواة   عدم  أوجه  من  للحد  أفريقيا  يف  والتحول  االنتعاش  ’’تعزيز  األفريقيني  االقتصادية 

 ومواطن الضعف‘‘. 

 األمم املتحدة 
 

http://www.uneca.org/eca-events/cfm2023
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اخلرباء   جلنة  يوموستبدأ    17يوم  وختتتمها    2023آذار/مارس    15  أعماهلا 
آذار/مارس    21و  20. وسيعقد اجلزء الوزاري من مؤمتر الوزراء يومي  2023آذار/مارس  

2023 . 

 واثئق التفويض 

للجنة االقتصادية ألفريقيا واثئق   التنفيذي  الوفود أن تقدم إىل األمني  يرجى من 
السلطات   من  األصول  املوقعة حسب  وقت  تفويضها،  أقرب  يف  املختصة يف حكوماهتا، 

 ممكن.

حلضور املعي نني  دوبني  ـفويض، اليت جيب أن تبني أمساء املنـوميكن إرسال واثئق الت
اخلامس واخلمسني  ـالدورة  وتفاصية  إىل ـوألقاهبم  اإللكرتوين  ابلربيد  هبم،  االتصال  eca-  ل 

soc@un.org  مع إرسال نسخة إىل  aa@un.org-uncc-eca    وينبغي توجيه النسخ األصلية .
 :أدانه املرسلة ابلربيد إىل عناية األمني التنفيذي وإرساهلا إىل العنوان 

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  

 وينبغي توجيه األسئلة املتعلقة إبجراءات االعتماد إىل:

Secretary of the Commission 

Office of the Executive Secretary 

Economic Commission for Africa 

Email: eca-soc@un.org 

 

 متطلبات اهلجرة 

مساعدة املشاركني يف احلصول على أتشريات عند وصوهلم إىل مطار بويل  يف سبيل  
 يوم عمل على األقل:  15الواثئق التالية قبل إىل أن تتلقى أمانة املؤمتر ستحتاج الدويل، 

صاحلا ستة أشهر على األقل    نأن يكو   )جيب  نسخة من جواز السفر )أ(  
 بعد التاريخ املتوقع لدخول إثيوبيا(؛ 

 خطاب دعوة؛ )ب(

 ؛تفاصيل الرحلة )الوصول واملغادرة( )ج( 

 اسم فندق اإلقامة.  )د(

mailto:eca-soc@un.org
mailto:eca-soc@un.org
mailto:eca-uncc-aa@un.org
mailto:eca-soc@un.org
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احلصول على أتشرية لدى وصوهلم إىل مطار    طلبنوون  وينبغي للمشاركني الذين ي
الدويل أن حيملوا معهم رسالة دعوهتم الرمسية الشخصية ونسخة من املذكرة الشفوية اليت  بويل  

 سلطات اهلجرة تقدميها عند التسجيل يف مطار املغادرة ولتتضمن قائمة أبمساء املشاركني، ل
  ة واحدمرة  دخول  ليوًما ل  30تبلغ رسوم طلب أتشرية مؤمتر ملدة  و   .ية عند الوصولباإلثيو 
 دوالرًا.  52

 .   protocolservice@un.org-eca  :جيب إرسال مجيع األسئلة املتعلقة ابلتأشريات إىلو 

 متطلبات أتشرية وسائل اإلعالم  

)انظر الصحفيني  أتشريات  types/business-www.evisa.gov.et/visa-  إلصدار 

visa-isa/journalistv )  ه.أعال ةوضحاملتلك الطلب ال ختتلف عن ، فإن إجراءات 

   protocolservice@un.org-eca :جيب إرسال مجيع األسئلة املتعلقة ابلتأشريات إىلو 

  ، تبلغ رسوم طلب أتشرية دخول الصحفي مرةً 2023مارس  آذار/اعتبارًا من و 
 دوالرًا. 152يوًما  30 واحدة مدة  

 معدات وسائل اإلعالم 

واحلواسيب    املهنية  الكامريات  مثل  خاصة،  معدات  جيلبون  الذين  الصحفيني  على  جيب 
مبا يف ذلك النوع والطراز والرقم التسلسلي )إن وجد(    ،أاباب تقدمي تفاصيلاحملمولة إىل أديس  

مكو   اإللكرتوين لكل  الربيد  طريق  عن  اإلعالمية،  العالقات  دينيكو،  صوفيا  إىل    ن 

)denekews.uneca@un.org(    املعدات اليت مل يتم ختليصها أما  على األقل.    عمل    م  يو   12قبل
 . فلن يسمح بدخوهلا البالد من قبل هيئة اجلمارك اإلثيوبية قبل وصول الصحفيني

 املتطلبات الصحية 

ما قد  وهو  مرت فوق مستوى سطح البحر،    2  400تقع أديس أاباب على ارتفاع  
إذا كنتم قد عانيتم من مرض املرتفعات يف املاضي، فبعض.  ال يؤدي إىل مرض املرتفعات لدى  

وا  ري النظر فيما إذا كان جيب عليكم السفر إىل أديس أاباب. وبدال من ذلك، استش  واأعيد
املرتفعات أعلى رض  طبيبكم للحصول على الدواء املناسب هلذه احلالة. واملخاطر املتعلقة مب

أن  ابل املصاحبة( وميكن  )األمراض  متعددة  يعانون من مشاكل صحية  الذين  نسبة لألفراد 
يرجى مناقشة مشاكلكم الصحية مع طبيبكم قبل الشروع  و تؤدي إىل عواقب صحية خطرية.  

 يف الرحلة.

mailto:eca-protocolservice@un.org
file:///C:/Users/ahidego/Downloads/www.evisa.gov.et/visa-types/business-visa/journalist-visa
file:///C:/Users/ahidego/Downloads/www.evisa.gov.et/visa-types/business-visa/journalist-visa
mailto:eca-protocolservice@un.org
mailto:denekews.uneca@un.org
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وينبغي ألي شخص يسافر إىل إثيوبيا من بلدان تتوطن فيها احلمى الصفراء أن  
احلة كدليل على التطعيم. والتطعيم ضد الكولريا مطلوب أيضا  تكون حبوزته شهادة صحية ص

  منطقة موبوءة ابلكولريا يف فرتة الستة أايم قبل وصوله إىل إثيوبيا. ألي شخص زار أو عرب  

مزمنة إحضار ما يكفي من األدوية معهم طوال  أمراض  يعانون من  من  جيب على  و 
وابلتايل قد ال ميكن   ،األدوية يف البالدمدة رحلتهم إىل إثيوبيا، حيث قد ال تتوفر بعض  

 بسهولة. احلصول على بدائل هلا 

 ملرض فريوس كورون  املتعلقة الصحية التدابري

علمون على خدمتها  أو يالدورة  من املتوقع أن خيضع مجيع املشاركني الذين حيضرون  
ع جلنة قبل بدء اجتما (  19- )كوفيدالختبار سريع واحد على األقل ملرض فريوس كوروان  

ا إذا كانوا بغض النظر عم  ريقيني  اخلرباء ومؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األف
 . قد تلقوا التطعيم أم ال

الفنادق  2023مارس  /آذار  19و  14يف   • ، سيتم نشر فريق طيب يف مجيع 
 .  19-كوفيدإلجراء اختبار  الواردة يف املرفق 

مساًء يف    8مساًء حىت    5اعتبارًا من الساعة    19-كويف  سيتم إجراء اختبار •
 .الفنادق تلك

من   • مشارك  يتوقع  لالجتماع ألي  ال جيري  أي  السابقة  الليلة  يف  االختبار 
إبجراء االختبار يف وقت مبكر من صباح اليوم التايل،  أن يقوم  كان  سبب  

.  اليتسكاي  االجتماع، أي يف فندق  وقع  صباًحا، يف م   7بدًءا من الساعة  
 سيكون الطاقم الطيب متاًحا يف خيمة تقع عند مدخل املبىن الرئيسي. و 

يتم توفريها  أدوات  يتوفر للمشاركني أيًضا خيار إجراء اختبار ذايت ابستخدام  •
أدوات سيحتاجون إىل إظهار دليل على االختبار، يف شكل  و يف الفندق.  

 ات. االختبار الفعلية أو صورة هلا، عند مدخل قاعة املؤمتر 

ساعة يف اليوم يف مركز    24على مدار    19-كوفيدستتوفر خدمات اختبار   •
األمم املتحدة للرعاية الصحية، الواقع يف الطابق األرضي من مركز مؤمترات 

املتحدة،     19و  18ويومي    2023مارس  آذار/  14و  13يومي  األمم 
أو أفراد  جلميع    2023مارس  آذار/ الدورة  خيدمون  الذين  املتحدة  األمم 

أدوات االختبار الذايت احلصول على  يتوفر للموظفني أيًضا خيار  و حيضروهنا.  
املنزل.  يف  االختبار  وإجراء  املتحدة  لألمم  التابع  الصحية  الرعاية  مركز  من 

 ذلك تقدمي دليل على االختبار. يقومون بن سي طلب ممو 
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 جمااًن.   19-كوفيدسيتم توفري مجيع اختبارات   •

  بشهادة بعد خضوعهم لالختبار. سيتم تزويد مجيع املشاركني •

نتائج  • إثبات  أو  االختبار  نتيجة  شهادة  تقدمي  املشاركني  مجيع  من  ي توقع 
 االجتماع.االنضمام إىل االختبار الذايت قبل 

أثناء  • اإلنفلونزا  أبعراض  شبيهة  أعراض  عليه  تظهر  مشارك  أي  على  جيب 
 االختبار.الرعاية الصحية يف املوقع وإجراء خمتصي االجتماع إبالغ 

البقاء    19-كوفيداختبار  يف  إجيابية  تهم  نتيجتكون  من املشاركون الذين  يتوقع   •
ي طلب من مجيع املشاركني  و االجتماع عرب اإلنرتنت.  إىل  نضمام  يف فندقهم واال

بفريوس   إصابتهم  ثبتت  أحد  ا  19كوفيد  الذين  إىل  نتائجهم  عن  إلبالغ 
التابع   الصحية  الرعاية  مركز  بريوكمنسقي  الدكتور  املتحدة،   لألمم 

عرب  (  +25191150541)  وديسا غ( أو الدكتور  +251904032929)
 اخلدمات الطبية.حبيث ميكن توفري املتابعة و اهلاتف، 

قناًعا أثناء  ضعوا  على التباعد االجتماعي وأن ي  واحيافظويتوقع من املشاركني أن  
 يف قاعة االجتماعات.وجودهم 

عند مغادرة إثيوبيا   19-اختبار كوفيدإجراء  يحتاجون إىل  وميكن لألفراد الذين س
ترتيب إجراء اختبار يف مركز الرعاية الصحية التابع لألمم املتحدة. ويستغرق إصدار نتائج  
االختبار ساعة واحدة، لذا خططوا إلجراء االختبار قبل عدة ساعات من املغادرة املقررة إىل  

ول على النتائج يف حالة احتياج العديد من املشاركني  املطار، وذلك لتجنب التأخري يف احلص
 للسفر. 19ويتم فرض رسوم إلصدار شهادة كوفيد . إىل االختبار

 دورة اخلدمات الصحية خالل ال

املتحدة  األمم  ومركز  إثيوبيا  يف  الصحة  وزارة  من  احتياطي  طوارئ  فريق  سيتوفر 
لمؤمتر(  لتسجيل  ال)يف الطابق األرضي، جبوار منطقة  سكاي اليت  للرعاية الصحية يف فندق  

لى استقرار عيعمل  فيفة و سيقدم الفريق خدمات طبية لألمراض اخلو خالل ساعات املؤمتر.  
يتم توفري  و الة طبية طارئة قبل نقلهم إىل مستشفيات خمتارة.  حالة أي مرضى يعانون من ح

 هذه اخلدمات جمااًن.

النقل إىل  و  الذين حيتاجون إىل  فحوصات املرجعي  ستشفى  املسيغطي املشاركون 
ميكن للمشاركني الوصول إىل مرافق  و . ماهلم اخلاصمن  خمربية أو مزيد من العالج التكاليف  

 دمات الطبية خارج ساعات املؤمتر.رعاية صحية خمتارة لتلقي اخل
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 ومعلومات االتصال اخلاصة هبماالتصال و جهات التنسيق املرافق الصحية و 

 الربيد اإللكرتوين  رقم اهلاتف  املنسق املعني  اسم املرفق الصحي  رقمال

مركز األمم املتحدة   1
 للرعاية الصحية 

 biruk.gutema@un.org  +  251  904032929 ريما غالدكتور بريوك 

 gudisa.mohammed@un.org +  251  911505417 حممد غوديسا د. 

   + 251  929908433 مكتب استقبال العيادة 

2 
مراض  أل ند و غيسمركز 

 Chalaf46@gmail.com + 251 913573812 د. شاال فيكادو  لقلب ا

3 
النسيت للخدمات  

 + 251  913411690 د. سالماويت زودي   الصحية 
912706178  251 + lozanahiruy1329@gmail.com 

  .Kidi.amicho@gmail.com     كيديست أماري  .  د   

مراض  مركز أديس أل 4
 لقلب ا

 دروس فيكرمييام و تيو .  د
 )ممرضة مسجلة(  سة نونو اتد

911502025  251 + 
911670245  251 + 

t.fikremariam@gmail.com 

nunuelfu62@gmail.com 

مستشفى أديس أاباب   5
 طريق احلرير العام 

ون بدرخ )جراح ومنسق  غد. بيل  
 steel21steel21@gmail.com + 251  940511457 رئيسي(  

أنفار خممودوف )جراح    .د
 makhmudov.anvar@gmail.com + 251  902108002 ومدير طيب( 

اتصال  جهة ليوبوف بيبكوفا )
 lubavaina@gmail.com + 251  927974540 ( ة غري طبي

6 

السكتة   أكسون  مركز
 الدماغية والعمود الفقري 

   + 251  911250778 نويل   ماوندوسن جرباي  .د

   + 251  940155606 األطباء املناوبون    

   + 251  911473309 )ممرضة مسجلة(   ة حنان اتدل  

 hammmmbl@gmail.com + 251  913000000 ( ة عام ةاح د. ماري مسفني )جر   اجلراحي ساماريتان مركز  7

kmkiplesund@nordicmedicalcentre + 251  914000000 كجيل ماغين كيبلسوند  .د مركز نورديك الطيب  8

.com 

 derejekm576@gmail.com + 251  921016059 ه ديرجيي كيبيد العام هاليلواي مستشفى  9

 

mailto:biruk.gutema@un.org
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mailto:Kidi.amicho@gmail.com
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 خالل الدورةمنسقو مركز األمم املتحدة للرعاية الصحية 
 

  + 251 911508218 ريس فومبادغد.
  +  251 911221726 يزاوغشيوانسوساويت  اي. د

 يف املوقع  + 251 904032929 بريوك غريما 
 يف املوقع  + 251 911505417 غوديسا حممد

 يف املوقع + 251 929908429 م ال  )فين خمترب( يوهانس 
  + 251 911201803 موورك كيجيال )ممرضة مسجلة(يليك

 
 حجوزات الطريان

 جيب على املشاركني أتمني تذكرة عودهتم أو عبورهم قبل الوصول إىل أديس أاباب. 

الذي يقع يف    إىل مكتب تذاكر اخلطوط اجلوية اإلثيوبيةتوجه  ميكن للمشاركني الو 
 متعلقة ابلتذاكر. مسائلالطابق األرضي من مول سكاي اليت، ألي 

 اإلقامة يف الفنادق

 ي املشارك عموم

جيب على مجيع املشاركني االتصال ابلفنادق مباشرة لرتتيب حجوزاهتم وأتكيدها  
  اإلعالمية أسعار  وضماهنا. وتتاح للمشاركني املقيمني يف الفنادق املدرجة يف مرفق هذه املذكرة  

خاصة لألمم املتحدة مت التفاوض بشأهنا. واملوعد النهائي لتأكيد احلجوزات يف تلك الفنادق  
سيتم إلغاء احلجوزات اليت مل يتم أتكيدها  و هو أسبوعان إىل ثالثة أسابيع قبل بدء املؤمتر.  

على أساس توافر  قبل الفنادق بعد ذلك طلبات اإلقامة فقط  حبلول هذا املوعد النهائي. وست  
 الغرف.

قادرة  ويرجى من مجيع املشاركني مالحظة أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا لن تكون  
ترتيب اإلقامة يف الفنادق إذا مل يتخذوا الرتتيبات اخلاصة هبم مسبقا مباشرة مع الفندق  على  

 الذي خيتارونه.
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 الوزراء وحمافظو املصارف 

عضاء يف أديس أاباب مسؤولة عن ترتيب اإلقامة  ستكون سفارات الدول األفريقية األ
  .هايف الفنادق لوزرائها وحمافظي بنوك 

 املشمولون ابلرعايةاخلاصون و املشاركون 

االقتصادية ألفريقيا  ست اللجنة  للضيوف  توىل  الفنادق  اإلقامة يف  اخلاصني  ترتيب 
  ابلرعاية فقط.نيواملشاركني املشمول

 صحفيونال

االتصاالت ووحدة املراسم ابللجنة االقتصادية ألفريقيا ترتيب اإلقامة  قسم  وىل  سيت
   يف الفنادق للصحفيني الذين تلقوا دعوة من قسم االتصاالت.

 الوصول إىل مطار بويل الدويل 

اإللكرتوين التسجيل  عملية  من  منصة  عل  كجزء   ‘‘إنديكو’’ ى 
)https://indico.un.org/event/1003931/registrations/(  ، سيتعني على املشاركني تقدمي 

عنممعلو  التفاصيل   ات  ذلك  يف  مبا  أاباب،  أديس  إىل  وصوهلم  ووقت  عن اتريخ  الكاملة 
 الرحالت اجلوية، اليت ستحال بعد ذلك إىل أمانة املؤمتر. 

مجيع املشاركني لدى وصوهلم إىل مطار بويل  املراسم  وحدة  ن عن  و ممثلي ستقبل  وس
 يف إجراءات اهلجرة واجلمارك، إذا لزم األمر.  مالدويل، وسيساعدوهن

لى املوقع الشبكي نشر معلومات أكثر تفصيال عن اإلجراء املذكور أعاله عوست  
وينبغي  .  )  events/cfm2023-www.uneca.org/eca  الرمسي للمؤمتر يف الوقت املناسب )انظر

علللمشاركني   اإللكرتوين  وحدة  الغ  ــإبى  ـاحلرص  الربيد  طريق  عن  )eca-املراسم 

)rotocolservice@un.orgp   .أبي تغيريات الحقة يف اتريخ ووقت وصوهلم 

 االسترياد املؤقت للحواسيب احملمولة وغريها من املعدات

حاسوب حممول دخال  سمح لكل مشارك إمركية حلكومة إثيوبيا، ي  وفقا لألنظمة اجل
املهنية   الكامريات  مثل  األخرى،  املعدات  أن  غري  املؤمتر.  يف  الستخدامه  البلد  إىل  واحد 

. وللحصول املعنيةومعدات التصوير السينمائي، تتطلب موافقة مسبقة من الوزارة احلكومية  
املؤقت هلذه األصناف، ينبغي للمشاركني أن يرسلوا االسم الكامل على املساعدة يف االسترياد  

املعدات، ومواصفات الذي حيمل  بياانت  ابلتفصيلاملواد    للشخص  ، ونسخة من صفحة 
على    عمل  يوم     12جواز سفر الشخص، واتريخ ووقت الوصول واملغادرة إىل أمانة املؤمتر  

https://indico.un.org/event/1003931/registrations/
http://www.uneca.org/eca-events/cfm2023
mailto:eca-protocolservice@un.org
mailto:eca-protocolservice@un.org
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الدورة لالسترياد قبل  مواد  كاملواد  ارك بتسجيل  . مث تقوم دائرة اجلمقبل انعقاد املؤمتر  األقل
 .اوالتصدير بعده

 ويةالتسجيل وشارات اهل

 حضوراي التسجيل عرب اإلنرتنت و 

على صفحة   اإلنرتنت  على  التسجيل  املشاركني  من  الشبكية   ‘‘ إنديكو’’ يرجى 
أقصاه    )/https://indico.un.org/event/1003931/registrations(  للمؤمتر موعد    14يف 

التنسيق السلس إلصدار شارات هوية حتمل  وذلك يف سبيل  ،  2023آذار/مارس   تيسري 
عرب  وجتميمشسية  صورة   صورهم  تقدمي  على  أيضا  املشاركون  وي شجع  املشاركني.  قائمة  ع 

اإلنرتنت يف وقت مبكر، ألن هذا سيسرع عملية التسجيل. والتسجيل املسبق عرب اإلنرتنت 
 إلزامي، متشيا مع اإلجراءات األمنية املوحدة لألمم املتحدة الالزمة لتيسري التصريح األمين. 

فرز   من  األمن  عناصر  سولتمكني  بسرعة،  إصدار  املشاركني  هوية  يتم  شارات 
  13  ة لالستالم يوميا ابتداء منحمتاشارات اهلوية  ستكون  . و مشسية  حتمل صورة للمشاركني  

لالحتفاالت  ، من الثامنة صباحا إىل اخلامسة مساء يف ’’قاعة احلبشة  2023آذار/مارس  
املشاركني سوى أمساء املشاركني  درج يف قائمة  . ولن ت  فندق ’’سكاي اليت‘‘   يف  الكربى‘‘ 

 املسجلني حسب األصول.

يف مجيع األوقات  اهلوية  مجيع املشاركني شارات  ضع  وألسباب أمنية، ينبغي أن ي
. وينبغي  فندق ’’سكاي اليت‘‘ أثناء املؤمتر وأثناء املناسبات االجتماعية الرمسية اليت تعقد يف  

أخرى  شارة، حىت ميكن إصدار  القدان  بففندق ’’سكاي اليت‘‘  يف  فريق التسجيل  إبالغ  
 جديدة على الفور.

مؤمتر على املوقع الرمسي للعتماد  االوسي نشر املزيد من املعلومات احملي نة عن ترتيبات  
 للمؤمتر يف الوقت املناسب. 

 واثئق  ال

شجع مجيع املشاركني بشدة على إحضار حواسيبهم احملمولة أو األجهزة اللوحية  ي  
شجع املشاركون على املؤمتر. وللحد من األثر البيئي الناجم عن استخدام الورق، ي  معهم إىل  

دة لنسخ الرقمية لواثئق املؤمتر. وستتاح مجيع الواثئق والبياانت الرمسية غري املقي  االستعانة اب
  PaperSmartاملتعلقة ابملؤمتر ابللغات الرمسية للجنة )االنكليزية والعربية والفرنسية( على بوابة  

 .   https://papersmart.uneca.org/meeting املتاحة على املوقع

للمؤمتر  الرمسي  املوقع  من  املستندات  تنزيل  أيضا  وميكن 
)www.uneca.org/cfm2023(   .‘‘حتت عنوان ’’الواثئق 

https://indico.un.org/event/1003931/registrations/
https://papersmart.uneca.org/meeting
http://www.uneca.org/cfm2023
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.  الدورةالطلب متاحة للمشاركني شخصيا خالل  حسب  وستبقى خدمة الطباعة  
املتوقع أال تقد   الواثئقومع ذلك، من  إال عند    م طلبات احلصول على نسخ مطبوعة من 

مخس  قدره  حبد أقصى    وذلك  هذه الطلبات على أساس استثنائي،   لىبالضرورة القصوى. وست  
تعبئة نسخ لكل وثيقة لكل وفد. وي   الذين حيتاجون إىل هذه اخلدمة  طلب من املشاركني 

 وإرساله إىل عنوان الربيد اإللكرتوين املقدم. PaperSmartمنوذج الطلب يف بوابة 

 النقل 

قوم أيضا  وست  .حافالت مكوكية من املطار إىل الفنادق املدرجة يف املرفق تاح  ست  
من هناك إىل  يف الصباح و االجتماع ذهااب وإاياب من تلك الفنادق إىل مكان  املشاركنيبنقل 

املساء ولالفنادق يف  توفري ألسف.  يتم  الغداء، ولن  أثناء اسرتاحات  النقل  توفري  يتم  لن   ،
 خصية.خدمة النقل للطلبات الش

النقل يف أديس أاباب خارج ساعات املؤمتر،  احلصول على خدمة  وإذا كنتم ترغبون يف  
االتصال خبدمة سيارات األجرة    م النقل إىل املطار يف هناية املؤمتر، ميكنكريدون  أو إذا كنتم ت

  ( Feres Transport)للنقل    ‘‘ فرس’’ ( أو شركة  8294  :املزودة بعدادات )رقم مركز االتصال
االتصال مركز  ميكنك6090  :)رقم  أو  الوطنية    م (،  املنظمة  من خالل  أجرة  سيارة  حجز 

   + 251  115518400  أو +  251  115511822  للسياحة عن طريق االتصال ابلرقم
 . مأو ركوب إحدى سيارات األجرة الصفراء أو الزرقاء املتوقفة خارج فندقك

 ومات واالتصال لخدمات تكنولوجيا املع

املخصصة هلذا احلدث إىل   (Wi-Fi)تم إرسال كلمة مرور اإلنرتنت الالسلكي  سي
يف مجيع املناطق اليت سيجتمع  مرئية  وستكون  االجتماع  مجيع املندوبني عند وصوهلم إىل مكان  

 فيها املندوبون.

 رجى العلم أبن خدمات ’’بالك بريي‘‘ غري متوفرة يف إثيوبيا.  وي  

 مرافق اإلطعام

 بات والوجبات عند الوصول.سيتم توفري معلومات عن مرافق اإلطعام للمرط   

 اهلواتف احملمولة

( النطاق  مزدوج  حممول  هاتف  إحضار  على  املشاركون    900/ 1800ي شج ع 
الوطنية  غمي الدفع.  (  Ethio Telecom)اهرتز(. وتبيع شركة االتصاالت  تبلغ و شرائح مسبقة 

األويل   االشرتاك  انظر  15تكلفة  التفاصيل  من  )ملزيد  إثيويب   بر 
mobile/-www.ethiotelecom.et/prepaid  .) 

http://www.ethiotelecom.et/prepaid-mobile/
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 معلومات عامة عن إثيوبيا 

تقع عاصمتها أديس أاباب على  و إثيوبيا بلد شاسع غري ساحلي يف القرن األفريقي.  
هلجة.    200لغة و  83يتحدث سكاهنا  دولة متعددة األعراق  هي  مرت. و   2  400ارتفاع  

الرئيسية من هذا القطاع الزراعة العمود الفقري لالقتصاد الوطين، وتشمل الصادرات  تعد  و 
النب والبذور الزيتية والبقول والزهور واخلضروات والسكر واألعالف احليوانية. ويكسب حنو  

يف املائة من السكان لقمة العيش من األرض. وهناك أيضا قطاع حيوي للثروة احليوانية،   90
 واجللود. صالل  تشمل صادراته املاشية وال

 املناخ 

رئلدى   مومسان  إىل  إثيوبيا  األول/أكتوبر  تشرين  من  اجلفاف  موسم  يسيان. 
أاير/مايو، ويبدأ موسم األمطار يف أواخر حزيران/يونيه وينتهي يف أيلول/سبتمرب. وختتلف 

 درجات احلرارة حسب املوسم واالرتفاع. 

غزيرة،  وجود  حتمال  النظرا  و  أمطار  هطول  وبعد  الليل  يف  ابرد  كن  مي  طقس 
 معهم.  كنزة سرتة خفيفة أو  إحضار  نيلمشاركل

 الكهرابء

دورة، وميكن الوصول   50فولت، و  240-220تبلغ إمدادات الكهرابء يف إثيوبيا  
 أمبري ثنائي السن )أورويب(.  13إليها عن طريق التيار املرتدد بواسطة مقبس 

 ملةالع  

والس  الع   ابلرب  مقومة  اإلثيوبية  و ملة  اإلثيوبيني.  أن  نت  أن  مبا  الصرف ميكن  سعر 
https://nbe.gov.et/commercial-  :يتقلب، جيب التحقق منه قبل الوصول على املوقع التايل

rate/-exchange-banks . 

فندث ’’سكاي اليت‘‘ ويف عد من وميكن العثور على أجهزة الصراف اآليل يف  
التالية:   الفنادق  ذلك  يف  مبا  األخرى،    ‘‘يننتال تانرتكون’’ و  ‘‘ هيلتون’’ و  ‘‘ إليلي’’ املواقع 

 . ‘‘ شرياتون’’ و ‘‘ راديسون بلو’’ و ‘‘ ماريوت ’’ و ‘‘ جوبيرت ’’ و

 .ابر   53,60 دوالر يعادل 1، كان 2023 شباط/فرباير 13 واعتبارا من

 الشخصيي للمشاركي واألمن مبادئ توجيهية بشأن السالمة 

تقع،  احلالة األمنية العامة يف أديس أاباب مستقرة، وإن كانت حوادث اجلرمية املعزولة  
متيل إىل أن تكون انتهازية يف طبيعتها، مثل عمليات السطو غري العنيفة يف حوادث  وهي  

https://nbe.gov.et/commercial-banks-exchange-rate/
https://nbe.gov.et/commercial-banks-exchange-rate/


E/ECA/COE/41/INF/1/Rev.1 

E/ECA/CM/55/INF/1/Rev.1 

 

12/25 23-00375 

 

على قدر  تذكري املشاركني أبن األمن مسؤولية فردية. وجيب أن يكونوا  ال بد من  الشوارع. و 
 . من الناحية األمنية، ال سيما بعد حلول الظالمألنشطتهم وحميطهم  كبري من الوعي واإلدراك  

شؤون   إدارة  انعقاد  وستكفل  مكان  يف  املشاركني  وأمن  سالمة  واألمن  السالمة 
وينبغي  الدورةطوال مدة  االجتماع   املضيفة.  للحكومة  التابعني  بدعم من موظفي األمن   ،

 للمشاركني أن حيرصوا دائما على تعاوهنم الكامل مع إدارة شؤون السالمة واألمن.  

 شادات السالمة التالية: ، التزموا إبر االجتماعوأثناء وجودكم يف مكان انعقاد 

االمتثال الكامل للتعليمات واملبادئ التوجيهية األمنية على  احرصوا   •
 لألمم املتحدة يف نقاط الفحص والوصول.

 واعرضوها بشكل مرئي طوال فرتة املؤمتر.االجتماع ضعوا شارة  •

مكان   • يف  األمن  أفراد  مع  املؤمتر  تعاونوا  قاعات انعقاد  ويف 
 االجتماعات.

 ال ترتكوا احلقائب والطرود دون مراقبة، فقد تتم مصادرهتا.  •

اختذوا أقصى االحتياطات حلماية أموالكم أو حمفظتكم أثناء تواجدكم   •
 يف مكان املؤمتر.

مكان  ال حتضروا أشخاصا غري مأذون هلم، مبن فيهم األطفال، إىل   •
 . انعقاد املؤمتر

 .املؤمترنعقاد مكان اأي مواد خطرة إىل  او ر ال حتض  •

أتكدوا من أنكم قد أخذمت مجيع مستنداتكم وأغراضكم الشخصية   •
 معكم قبل مغادرة قاعات االجتماعات.

 أبلغوا عن فقدان أي شيء على الفور إىل األمن.  •

’’املفقودات   • مكتب  لدى  عليه  العثور  مت  شيء  أي  أودعوا 
 واملوجودات‘‘. 

 : السالمة التاليةعند اإلقامة يف فندقكم، التزموا بنصائح 

 انتبهوا إىل أقرب املخارج يف حالة الطوارئ.  •

مجيع   • ابب  األقفال  استخدموا  على  يف  اإلضافية  غرفتكم  مدخل 
 .  هاونوافذ الفندق

 استخدموا ثقب الباب لتحديد أي شخص يطلب الدخول.   •
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ال تدعوا أي شخص غري متوقع يدخل غرفتكم يف الفندق. ويف حالة   •
 مبكتب االستقبال.لوا الشك، اتص  

قبل مغادرة غرفتكم، أتكدوا من عدم ترك أي نقود أو جموهرات أو    •
 أشياء مثينة أخرى ظاهرة. 

قوموا إبيداع األشياء الثمينة أو احملمولة لدى مكتب االستقبال مقابل   •
 وصل.

رارة للتأكد من احل فحص الباب  احرصوا على  يف حالة نشوب حريق،    •
 ريق خمرج احلريق.دخان قبل اخلروج عرب طالو 

 أبمن الفندق إذا ما واجهتم أي حادث. الو اتص    •

 أرقام االتصال يف حاالت الطوارئ

 مركز األمن للمراقبة التابع لألمم املتحدة: 
 +  251 115516537+/  251 115512945+/ 251  115445060 اهلاتف:

 +  251 976585689+/  251 965233688واتساب: 

 .  والسالمة األمنمركز عمليات إدارة 
   +  251 986894397 احملمول: اهلاتف

 + 251115444444+ و251115444441 رضية:األطوط اخل

   991+251 111110111 شرطة أديس أاباب: 

   816+251 115526302 الشرطة االحتادية: 
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 مرفق

 قائمة الفنادق يف أديس أاباب  

 ( 2023)أسعار األمم املتحدة لعام  
 

 نوع الغرفة تفاصيل االتصال الفندق
األمم سعر 

 املتحدة 

 

 فندق ’’أمباسادور‘‘  

 +  251 116188284 /+251 116188281 اتف:اهل

 reservation@ambassadorhotelethiopia.com الربيد اإللكرتوين:

 مرت  650 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 
 
 
 

 دوالرا 50 غرفة فردية عادية 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 فندق ’’أفروديت إنرتنشونل‘‘ 

   + 251 115572220 اهلاتف:

   reservation@aphroditeaddis.com :الربيد اإللكرتوين 
marketing@aphroditeaddis.com 

 www.AphroditeAddis.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  5.3 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 

 دوالرا 60 غرفة فردية عادية 

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

mailto:reservation@ambassadorhotelethiopia.com
mailto:reservation@aphroditeaddis.com/
mailto:marketing@aphroditeaddis.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aphroditeaddis.com%2F&data=05%7C01%7Cborello%40un.org%7C04a89b240e884ff0f9ce08dae7e5bbfb%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638077271123258164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=udEXUHrOOY9%2BTAyv4D7Cb21E1W8VWTn%2BrIvAxWTKSIw%3D&reserved=0
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 ‘‘ ’’كابيتال فندق ومنتجع

 +  251  116672100/+251 116192000 اتف:اهل

 +  251  116672012 فاكس:ال

 www.capitalhotelandspa.com :الربيد اإللكرتوين

 www.capitalhotelandspa.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  4.2 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 
  
 

 دوالرا  95  غرفة فردية عادية  

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 ‘‘تشرشل’’فندق 

 +  251 111111212 اهلاتف:

   +251  111118800 فاكس:ال

 +  251 966720273 السيدة هاميانوت: جهة االتصال:

  churchillhotel@ethionet.et الربيد اإللكرتوين

haymitesfaye143@gmail.com 
 كلم  7.5 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 
 

 دوالرا 50 غرفة فردية

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

http://www.capitalhotelandspa.com/
http://www.capitalhotelandspa.com/
mailto:churchillhotel@ethionet.et
mailto:haymitesfaye143@gmail.com
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 ‘‘فندق ’’إليلي إنرتنشونل

 +  251 115587777+/ 251 115587773 اتف:اهل

115587770 251 /+ 
السيدة إلزابيث شومي /   جهة اإلتصال: +251  115585200 فاكس:ال

 السيد تسفاي أمينو 

   info@elillyhotel.com :الربيد اإللكرتوين
reservation@elillyhotel.com 

 www.elillyhotel.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  5.4 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 

 غرفة عادية 

 

 

 دوالرا 80

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 ‘‘فندق ’’فراندشيب إنرتنشونل 

    +251 116670202 اهلاتف:

   marketing@friendshiphotel.com.et :الربيد اإللكرتوين 

 كلم  1.2 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 
 
 
 
 
 
 

غرفة عادية  
 )ملكية(

 

 غرفة فاخرة 

 دوالرا 60

 

 

 دوالرا 70

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

mailto:info@elillyhotel.com
mailto:reservation@elillyhotel.com
http://www.elillyhotel.com/
mailto:marketing@friendshiphotel.com.et
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 ‘‘غيتفام’’فندق 

   + 251 1166731775 اهلاتف:

 reservations@getfamhotel.com :الربيد اإللكرتوين

 www.getfamhotel.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  6.2 :ؤمتراملسافة إىل مكان انعقاد امل 
 
 
 
 
 

 غرفة عادية 

 )ملكية فاخرة(  

 

 دوالرا 80

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 ‘‘هارموين’’فندق 

 +251 116183100 اهلاتف:

   + 251  116182910 فاكس:ال

   +251 913867778 اهلاتف احملمول:

 reservation@harmonyhotelethiopia.com :الربيد اإللكرتوين

 www.harmonyhotelethiopia.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم   1.6: املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 
 
 

 غرفة امللكة سبأ 

 

 دوالرا 60

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

mailto:reservations@getfamhotel.com
http://www.getfamhotel.com/
mailto:reservation@harmonyhotelethiopia.com
http://www.harmonyhotelethiopia.com/


E/ECA/COE/41/INF/1/Rev.1 

E/ECA/CM/55/INF/1/Rev.1 

 

18/25   23-00375 

 

 

 ‘‘هلتون’’فندق 

  115170000+/251  115510064اتف:اهل
250 /+115518400 251  + 

   +251  115511718 فاكس:ال

 السيد دانيال جيالو جهة االتصال:

 reservations.addisababa@hilton.com :الربيد اإللكرتوين

 كلم  5.3 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 
 
 

غرفة جناح 
 احلديقة )عادية(

 

 غرفة ملكية  
    

 دوالرا  120
 

 

 

 دوالرا   132 
 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 ‘‘ حياة رجينسي’’فندق 

 +251 115171234 اهلاتف:

 addisababa.regency@hyatt.com :الربيد اإللكرتوين

 كلم  4.5 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 
 
 
 

 دوالر  200 غرفة عادية 

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

mailto:reservations.addisababa@hilton.com
mailto:addisababa.regency@hyatt.com
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 ‘‘ إنرت الكشري’’فندق 

 +  251  115505066+/251 115180444 اتف:اهل

   +251 115540090+/251  115540096 فاكس:ال

 جاكلني سولومون االتصال:جهة 

   jacqueline.solomon@interluxuryhotel.com :الربيد اإللكرتوين

 /https://interluxuryhotel.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  5.5 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر
 
 
 

غرفة ملكية  
 فاخرة )عادية( 

 

 دوالرا 80

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 كازانشيس  –  ‘‘جوبيرت إنرتنشيونل’’فندق 

   + 251  115527333+/251 115526370 اتف:اهل

 +  251 911651810 أايالش:  جهة االتصال:

   +251  115526418 فاكس:ال

 info@jupiterinternationalhotel.com :الربيد اإللكرتوين

 www.jupiterinternationalhotel.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  5.2 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 
 
 

 غرفة فردية عادية 

 

 فاخرة غرفة 

 

 غرفة مزدوجة

 

 دوالرا 75

 

 دوالرا 90

 

 دوالر  110

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

mailto:jacqueline.solomon@interluxuryhotel.com
https://interluxuryhotel.com/
mailto:info@jupiterinternationalhotel.com
http://www.jupiterinternationalhotel.com/
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 بويل  –  ‘‘جوبيرت إنرتنشيونل’’فندق 

   +251 116616969 اهلاتف:

  +251 911651810 أايالش:  جهة االتصال:

   +251  116616999 فاكس:ال

 info@jupiterinternationalhotel.com :الربيد اإللكرتوين

 www.jupiterinternationalhotel.com :املوقع اإللكرتوين

 مرت  600 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 
 

 

 

 غرفة فردية عادية 

 

 غرفة فاخرة 

 

 غرفة مزدوجة

 

 دوالرا 75

 

 دوالرا 90

 

 دوالر  110

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 ‘‘كاليب’’فندق 

   +251 116622200 اهلاتف:

 +  251 116628098 فاكس:

 reservation@kalebhotel.com :اإللكرتوينالربيد 

 كلم  7.8 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 
 
 

 غرفة فردية عادية 

 

 دوالرا 45

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

mailto:info@jupiterinternationalhotel.com
http://www.jupiterinternationalhotel.com/
mailto:reservation@kalebhotel.com
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 ‘‘ ماغنوليا’’فندق 

   +251 116393777 اهلاتف:

 reservation@magnoliaaddis.com :الربيد اإللكرتوين

 كلم  2.4 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 

 

 

 

 
 

 غرفة فردية عادية 

 

 دوالرا 70

 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 ‘‘ شقق ماريوت الفندقية’’

   +251 115184600 اهلاتف:

 السيد بريوك هايلو/السيدة تيجيست جونيدين  جهة االتصال:

 reservation.adder@marriott.com :الربيد اإللكرتوين

 www.marriott.com/adder :املوقع اإللكرتوين

 كلم  4.9 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 

 

 

 
 

 غرفة فردية

 

 دوالرا  160
 

ابإلضافة إىل  
ضريبة بنسبة  

26,5  ، 
  وجبة اإلفطار 

 مشمولة 

  

mailto:reservation@magnoliaaddis.com
mailto:reservation.adder@marriott.com
http://www.marriott.com/adder
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 ‘‘نيجيست اتورز ’’فندق وشقق 

    +251 115509770 اهلاتف:

   info@nigisttowers.com :الربيد اإللكرتوين

 www.nigisttowers.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  5.2 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 
 
 
 
 
 
 

 استوديو 
 

 جناح بغرفة واحدة 
 

 جناح بغرفتني 

 دوالرا 72,45
 

 دوالرا 84,53
 

 دوالرا  114,70
 

يشمل مجيع 
 الضرائب

  اإلفطار وجبة 
 غري مشمولة 

 

 ‘‘ابنوراما’’فندق 

   +251 1166616070 اهلاتف:
info@panoramaaddis.com   :الربيد اإللكرتوين

berhanu@panoramaaddis.com 

 كلم  5.3 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 
 
 

 غرفة فردية عادية 

 

 غرفة مزدوجة عادية 

 دوالرا 29,40

 

 دوالرا 38,50
 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

mailto:info@nigisttowers.com
http://www.nigisttowers.com/
mailto:info@panoramaaddis.com
file:///C:/Users/tengeda/Downloads/berhanu@panoramaaddis.com
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 ‘‘راديسون بلو’’فندق 

 +  251  115157600+/251  115170400اتف:اهل

 +  251  115157601 فاكس:ال

 reservations.addisababa@radissonblu.com :الربيد اإللكرتوين

 www.radissonblu.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  5.2 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 
 
 
 
 

 غرفة فردية عادية 

 

 

 

 دوالرا  158
 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 ‘‘ رمادا’’فندق 

   +251 116393939 اهلاتف:

 info@ramadaaddis.com :الربيد اإللكرتوين

 www.ramadaaddis.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  1.5 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 
 

 
 

 غرفة ممتازة 

 

 دوالرا 90
 

ابإلضافة إىل  
ضريبة بنسبة  

يف املائة،   26,5
  وجبة اإلفطار 

 مشمولة 

mailto:reservations.addisababa@radissonblu.com
http://www.radissonblu.com/
mailto:info@ramadaaddis.com
http://www.ramadaaddis.com/
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   ‘‘ماراي-سارو’’فندق 

 +  251  116672167+/251 116672168 اتف:اهل

   +251  116672121 فاكس:ال
info@saromariahotel.com  :الربيد اإللكرتوين

.comreservation@saromariahotel 

 www.saromariahotel.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم  1.3 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 

 
 
 

 غرفة فردية عادية  

 

 دوالرا 90
 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

 

 ‘‘شرياتون’’فندق 

 +  251 115171717 اهلاتف:

   +251  115172727 فاكس:ال
ميليسي/السيد بيغاشو  شو تالسيد غيتا جهة االتصال: 

 كاساي 

  :الربيد اإللكرتوين
reservations.addisethiopia@luxurycollection.com 

 :  املوقع اإللكرتوين
-a-addis-sheraton-us/hotels/addlc-www.marriott.com/en

ababa/overview/-addis-hotel-collection-luxury 

 كلم  6.2 :املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 

 غرفة اندي )فردية( 
 

 غرفة تنفيذية

 

 دوالرا  255
 

 دوالرا  366

 

ابإلضافة إىل  
ضريبة بنسبة  

يف املائة،   26,5
  ووجبة اإلفطار

 مشمولة 

mailto:info@saromariahotel.com
mailto:reservation@saromariahotel.com
http://www.saromariahotel.com/
mailto:reservations.addisethiopia@luxurycollection.com
http://www.marriott.com/en-us/hotels/addlc-sheraton-addis-a-luxury-collection-hotel-addis-ababa/overview/
http://www.marriott.com/en-us/hotels/addlc-sheraton-addis-a-luxury-collection-hotel-addis-ababa/overview/
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 فندق’’سكاي اليت‘‘ اإلثيويب

 +  251 116671090 اهلاتف:
116818181 251 /+116176389 251  + 

 reservation@ethiopianskylighthotel.com :الربيد اإللكرتوين

 www.ethiopianskylighthotel.com :املوقع اإللكرتوين

 صفر كلم املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر:
 
 
 
 

 غرفة فردية
 

 غرفة مزدوجة

 دوالرا 93
 

 دوالر  109
 

ابإلضافة إىل  
ضريبة بنسبة  

يف املائة،   26,5
  ووجبة اإلفطار

 مشمولة 

 

 ‘‘جراند ابالس سويتس آند هوتل’’

 + 251  936306533+/251  936306533اتف:اهل

 السيدة ماهلت أايليو   جهة االتصال:
sales@grandpalaceaddis.com   :الربيد اإللكرتوين

info@grandpalaceaddis.com    

 www.grandpalaceaddis.com :املوقع اإللكرتوين

 كلم   5: املسافة إىل مكان انعقاد املؤمتر 
 
 

 غرفة فردية عادية  
 

 غرفة ممتازة  

 دوالرا 60
 

 دوالرا 70
 

يشمل وجبة  
اإلفطار ومجيع  

 الضرائب

 

_____________ 

mailto:reservation@ethiopianskylighthotel.com
http://www.ethiopianskylighthotel.com/
mailto:sales@grandpalaceaddis.com
mailto:info@grandpalaceaddis.com
http://www.grandpalaceaddis.com/

