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 معلومات عامة عن السنغال -1

ويقع يف منطقة الساحل، يف أقصى الغرب األفريقي. وحتده موريتانيا  2ملك  196 722السنغال بلد تبلغ مساحته  
بغامبيا من ثالث جهات. وتتخلل السنغال  السنغال بيساو من اجلنوب. وحتيط-من الشمال ومايل من الشرق وغينيا وغينيا

كلمة مد اسم البلد من  ت  مقاطعة. واس 46منطقة و 14ثالثة أهنار هي: السنغال وغامبيا وكازامانس. وتنقسم السنغال إىل 
 واللغة الرمسية يف السنغال هي الفرنسية. . ‘‘زورقنا’’الولوف، وتعين يف لغة ‘ Sunugaalل غاسونو ’

 نياحلرارة والرطوبة اللتحّدة ويسود داكار العاصمة مناخ استوائي، لكن املدينة تتميز ابلنسائم الباردة اليت ختفف من  
ميتد من حزيران/يونيه إىل تشرين الثاين/نوفمرب، أمطار غزيرة ورايح جنوبية الذي املطري،  وسم  زان هذا املناخ. وتسود املمتيّ 

ح املعروفة ابسم ميتد من كانون األول/ديسمرب إىل نيسان/أبريل، فتسود الرايالذي شرقية قوية. أما يف موسم اجلفاف، 
 ، وهي رايح جتارية حارة وجافة.‘اهلارمااتن’

)Kو Eو Dو Cتستخدم املقابس من النوع و هرتز(.  50فولت ) 230والتيار الكهرابئي يف السنغال هو  
1). 

العملة الرمسية يف مثاين دول وهو ) )الفرنك األفريقي( الرمسية يف السنغال هي فرنك اجلماعة املالية األفريقيةالعملة و  
 655,957ابليورو بسعر يورو واحد مقابل األفريقي فرنك السنتيم. وجرى ربط  100من دول غرب أفريقيا(، وتنقسم إىل 

، ولكن فرنكا أفريقيا 598,696، أصبح سعر الدوالر الواحد يساوي 2022آذار/مارس  14. واعتبارا من فرنكا أفريقيا
 يوميا. متقلبالسعر 

وي نص ح املشاركون ابلتحقُّق من أسعار الصرف عند وصوهلم إىل السنغال. وبطاقات االئتمان مقبولة فقط يف  
صم عمولة على ير املؤسسات الكربى اليت تستقبل السياح، والبطاقة املقبولة على نطاق واسع هي أم كان إكسربيس. وخت 

 املدفوعات ببطاقات االئتمان.

 املؤمتر انعقادمكان  -2

يف  2022أاير/مايو  17إىل  11سيعقد مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف الفرتة من  
 املركز الدويل للمؤمترات عبدو ضيوف.

 االعتماد -3

من قبل حكومات حسب األصول عة موقّ  تفويضهمللمشاركة يف املؤمتر، ي طلب من مجيع املشاركني تقدمي أوراق  
، عند االقتضاء، كذلكأن يذكر  وصفته وعناوين االتصال به، و  املفّوضاملمثل  اسم قيف هذه األورا رذك  ي   على أنبلداهنم، 

 واملستشارين.واملناوبني اسم وصفة وعناوين االتصال اخلاصة ابملمثلني 

                                              
you/when-for-https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/guidance/advice- ملزيد من املعلومات، انظر املوقع  (1)

travelling/travel-adaptor-for-senegal/. 
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التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا ينة إىل األم واملستشارينواملمثلني وجيب تقدمي أوراق تفويض املمثلني املناوبني  
 .2022مايو /أاير 10 يوم أي الدورة، افتتاح يسبق الذي اليوم ذلكأقرب وقت ممكن على أال يتجاوز  يف

واثئق التفويض موّقعة كما ينبغي إىل األمانة ابلربيد اإللكرتوين على العنوانني ويرجى من املندوبني تقدمي نسخة من  
 .  lakewe@un.orgو SOC@un.org-ECA  التاليني:

نة يموقع انعقاد املؤمتر أو ترسل إىل األميف وجيب تقدمي واثئق التفويض األصلية إىل أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
 االقتصادية ألفريقيا على العنوان التايل:التنفيذية للجنة 

Office of the Executive Secretary 
Economic Commission for Africa 
9th Floor, Niger Building 

Menelik II Avenue 
P.O. Box 3002 
Addis Ababa, Ethiopia   

 التسجيل والشارات -4

يرجى مالحظة أن التسجيل عرب اإلنرتنت إلزامي، مبا يف ذلك ابلنسبة للمندوبني رفيعي املستوى. وجيب أن جترى  
  :املخصصة هلذا الغرض على املوقع التايل Indicoمجيع التسجيالت عرب بوابة 

7538registrations//1000882o.un.org/event/https://indic. 

 .من قبل حساب ملديك مل يكنما أوال،  Indicoإنشاء حساب  م، جيب عليكالتسجيللغرض إجراء و  

 مطابقة للمواصفات التالية: اوهناليت تقّدموجيب أن تكون الصورة  

 مل يكن قد مّر عليها أكثر من ستة أشهر 
  سم 5×  5مقاس 
 سم 3,5إىل  2,5الرأس، ابلقياس العمودي، من  جيب أن يكون طول 
 خلفية بيضاء 
  بوضوحئيتان الرأس يف مواجه الكامريا مباشرة، وكلتا األذنني مر 

 أمثلة على الصور الصحيحة

   
 

mailto:ECA-SOC@un.org
mailto:ECA-SOC@un.org
mailto:lakewe@un.org
https://indico.un.org/event/1000882/registrations/7538


 

4 
 

)بتوقيت أديس  2022أاير/مايو  16املوعد النهائي للتسجيل عرب اإلنرتنت هو الساعة اخلامسة من مساء يوم و  
 (.3التوقيت العاملي املنسق +أاباب، 

 معليها صورتك أو أي هوية أخرى مكاحلضور إىل مكتب التسجيل يف مكان انعقاد املؤمتر جبواز سفر  مويتعني عليك 
صباحا إىل  8من الساعة  2022أاير/مايو  17إىل  9سيكون مكتب التسجيل مفتوحا كل يوم من و الستالم الشارة. 

محل الشارة يف مجيع األوقات يف مكان انعقاد املؤمتر وأثناء املناسبات  مأمنية، جيب عليكمساء. وألسباب  6الساعة 
للمشاركة يف املؤمتر على املوقع الشبكي للمؤمتر يف  التفويضعن ترتيبات  امل حينَّةاالجتماعية. وسي نشر املزيد من املعلومات 

 الوقت املناسب.

 املتعلقة ابلتأشرية واهلجرة تطلباتامل -5

 صاحل ملدة ستة أشهر على األقل من اتريخ الدخول إىل السنغال. مكالتأكد من أن جواز سفر  معليكجيب  

من بلد للسنغال فيه متثيل ين مسافر  متوكن ،احلصول على أتشرية دخولعليهم شرتط الذين ي  من  مإذا كنتو  
 الدخول قبل السفر إىل السنغال.احلصول على أتشرية  معليكب جيدبلوماسي، 

احلصول على التأشرية  مكمن بلد ال يوجد فيه للسنغال متثيل دبلوماسي أو قنصلي، فبإمكان ينفر اسم متإذا كنأما  
قبل عشرة أايم عمل على األقل من  Indico تقدمي املعلومات التالية عرب منصةيف هذه احلالة جيب  لكنعند الوصول. 

    الوصول:

  الكاملاالسم 
 اجلنسية 
  كنسخة من صفحة بياانت جواز سفر 
 تفاصيل الرحلة )اتريخ الوصول واملغادرة(؛ 
  الفندقيف جز احلأتكيد 

 مكمحل خطاب الدعوة الرمسي اخلاص ب مكعند الوصول )انظر أعاله(، جيب علي ةتأشري ال ونستطلب متوإذا كن
 للمؤمتر وتقدميه إىل سلطات اهلجرة عند الوصول إىل املطار.

 الصحي معلومات عامة عن اجلانب -6

على املسافرين إىل السنغال أن تكون لديهم شهادة صاحلة تثبت أخذهم التطعيم ضد احلمى الصفراء. أما  
التطعيمات الروتينية األخرى فليست إلزامية ولكن قد يوصى هبا، مبا يف ذلك التطعيم ضد احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية، 

، واإلنفلونزا. ونظرا إىل Bو Aاملاء(، وشلل األطفال، والتهاب الكبد  والدفترياي والكزاز والسعال الديكي، واحلماق )جدري
 أن داء الكلب شائع يف البالد، ي نصح بشدة أبخذ التطعيم ضد هذا املرض.
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 الوقاية الطبية من املالراي

ومع ذلك،  يف غري املوسم املطري.يف داكار املالراي متوطنة يف بعض األجزاء من السنغال، ولكن ليست شائعة جدا  
 يوصى ابلوقاية الطبية من املالراي.

 األدوية

يزيد و  مطوال فرتة إقامتك ممنها ما يكفي حلاجتك ممن أن لديك واأدوية ألمراض مزمنة، أتكد ونتتناول مإذا كنت 
 يف حاجة إىل جتديد وصفة أدويتك قبل السفر. مملعرفة إن كنت مطبيبك وا. استشر قليال

 ابألغذيةاألمراض املنقولة 

يف مطاعم الطعام  واتناولبنظافة اليدين، و  واالتسمم الغذائي شائع بني املسافرين. ولتجنب اإلصابة ابملرض، تقّيد 
تناول الفواكه واخلضروات النيئة  واعلى أكل طعام مطبوخ طبخا كامال بدرجة حرارة مناسبة، وجتنب واحسنة السمعة، واحرص

دائما املياه املعبأة يف  وااستعملو من حساسية جتاهها. ون تعانم املأكوالت البحرية إن كنت وااليت ال ميكن تقشريها. وجتنب
 من مصادر غري معروفة.اجمللوبة زجاجات لتجنب املياه امللوثة 

 الطوارئ الصحية

  يف السنغال. مللحاالت الصحية املزمنة أثناء إقامتك هيدواء تشرت 
 املستشفيات يف داكار

  عيادةla Madeleine  18العنوان, avenue des Jambars، 33 889 9470 أو 33 821 9478 اهلاتف  
  عيادةla Internationale  33العنوان, boulevard Dial Diop، 33 824 4421 اهلاتف   
  عيادةClinique des Mamelles العنوان ،route de Ngor، 33 869 1313 اهلاتف  
 33 839 5050 اهلاتف ، شارع نيلسون مانديال،1 املستشفى املركزي، العنوان  
  33 869 8660 اهلاتف الدم: شارع الشيخ أنتا ديوب،حقن مركز  

 رض فريوس كورواناملتطلبات ذات الصلة مب -7

 ( التالية:19-جيب مراعاة تدابري الوقاية من مرض فريوس كوروان )كوفيد 

 متطلبات الدخول إىل السنغال

 أصلية تظهر نتيجة سلبية من اختبار  19-جيب على املشاركني املسافرين إىل السنغال إبراز شهادة اختبار كوفيد
(. وجيب أن يكون االختبار مقبولةالسريعة غري املستضدات )اختبارات  يب سي آر()التفاعل البوليمريي املتسلسل 

 .ساعة اليت سبقت وصولك إىل السنغال 72جري خالل الـ قد أ  
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 جرعتان من لقاحات  19-تقدمي إثبات على احلصول على تطعيم كامل ضد كوفيد(Pfizer  أوModena  أو
AstraZeneca  أوJohnson and Johnson السليب. وجيب أن تكون شهادة التطعيم  ‘‘ يب سي آر’’( يغين عن اختبار
ألغراض التحقق. وي وص ى أبخذ جرعة معزِّزة من أيٍّّ من اللقاحات املذكورة  QRجابة السريعة ستمزودة برمز اال

 أعاله.

 مغادرة بلد آخر غري السنغال والعودة إىل ذلك البلد 

 وليس  ‘‘يب سي آر’’ بلد املغادرة إجراء اختبار مابإلضافة إىل الشروط املطلوبة لدخول السنغال، قد يطلب منك(
وقبل العودة إىل ذلك البلد. يرجى االطالع على الربوتوكوالت احمللية  مقبل بدء رحلتكسريع( ال اتستضداملاختبار 

 املعمول هبا ملعرفة ما إذا كان األمر كذلك.

 م اخلاصةالقيام بذلك على نفقتك مقبل مغادرة السنغال، ميكنك‘‘ يب سي آر’’حباجة إىل إجراء اختبار  موإذا كنت .
ملغادرة رحالت اعلى أساس ، وذلك تيبات جلمع العينات يف الفنادق املوصى هباتخذ تر ولتسهيل هذه العملية، ست  

 أفريقيفرنك ألف  25‘‘ يب سي آر’’ تكلفة اختبار تبلغ و  ألولئك الذين حيتاجون إىل مثل هذا االختبار.
  .للشخص الواحد

 متطلبات الدخول إىل مكان انعقاد املؤمتر

  مل من معقم  150وإحضار ما ال يقل عن  الوجه كمامةم وضع  عليكعند دخول مكان انعقاد املؤمتر، جيب
اليدين لالستخدام الشخصي يف حالة عدم وجود مياه لغسل اليدين ويف حالة نفاد معقم اليدين املقدم يف مكان 

 املؤمتر.

 الكمامة عند التحدث. وا. ال تنزعمجيع األوقاتيف  كمامة تغطي الفم واألنف معابوضع   معليك 

   ساعة وإثبات نتيجة سلبية عند مدخل مكان  48سريع كل ال 19-كوفيدات  إجراء اختبار مستضد ممنك طلبسي
السريعة على األقل خالل  19-كوفيد  اتإجراء ثالثة اختبارات مستضد متوقَّع منكي هذلك أن املؤمتر. ومعىنانعقاد 

 أاير/مايو. 17إىل  11فرتة األايم السبعة من 

 السريع جماان يف الفنادق اليت يوصى اإلقامة هبا. وجيب تقدمي نتيجة فحص سلبية  تاوسيجرى اختبار املستضد
 عند املدخل الرئيسي ملكان انعقاد املؤمتر.

 فإن االختبار سيجرى يف موقع انعقاد املؤمتر وجيب أن تكون اوإذا مل تكن مقيما يف فندق من الفنادق املوصى هب ،
 سلبية لدخول املبين الذي ينعقد فيه املؤمتر. ةنتيجال

 للحصول على املساعدة. 19-يرجى إبالغ فريق الطوارئ عن أي نتائج إجيابية الختبار كوفيد 

  يف مكان انعقاد املؤمتر وأماكن الفعاليات اجلانبية، يرجى التزام التباعد االجتماعي يف مجيع األوقات، مبا يف ذلك
 املغلقة املستخدمة الجتماعات اجملموعات الصغرية أو أي نشاط آخر. يف املصاعد ويف األماكن
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 .التزام التباعد االجتماعي يف املطاعم أو الغرف املخصصة لتناول الوجبات 

 املبادئ التوجيهية بشأن األمن والسالمة الشخصيني -8

 ية.نستوزّع على املشاركني لدى وصوهلم إىل داكار نشرة إعالمية أم 

  الطوارئ يف البلد املضيف:أرقام 
 80 000 17 00 أو 17 :الشرطة  
 80 000 20 20 :الدرك  
 1515 :خدمة الطوارئ الطبية 18 :فرقة اإلطفاء 
 )33 821 3213 أو 33 889 1515 :خدمة اإلسعاف )طبيب الطوارئ  
 منسق أمن التظاهرة: جاكي عزمي. الربيد اإللكرتوين: azmij@un.org:لالتصال به على الواتساب . 

911508209 251 + 
  صباحا  30/8دائرة األمم املتحدة للسالمة واألمن يف السنغال: غرفة إذاعية )من االثنني إىل اجلمعة، من الساعة

 .77 515 1415 :; اجلوال 33 859 6783 :مساًء(؛ اهلاتف األرضي 5إىل الساعة 

 نقلال

 ينصح ابستعمال وسائل النقل التالية فقط:

 املركبات اخلاصة املخصصة ملسؤويل األمم املتحدة وموظفيها. 

  سيارات األجرة املسجلة )اليت حتمل رقم تسجيل سيارة أجرة مطبوع على األبواب األمامية(. أتكد من أنك
 كب الوحيد، واتفق مع السائق على السعر قبل الركوب.ا الر 

 ال ينصح ابستخدام وسائل النقل العام )احلافالت العامة و"سيارات رابيدز" )احلافالت الصغرية(.

 السلوك واألمن الشخصي

 ،جيب على موظفي األمم املتحدة أن يكونوا قد أكملوا الدورتني األمنيتني على اإلنرتنت "BSAFE( "LMS-

 قبل السفر إىل السنغال. ،Active shooter :what you can do( "LMS-1675)( و" 3995

 وصفحة بياانت جواز مرور األمم ميف مجيع األوقات بنسخة من صفحة بياانت جواز سفرك ممعك وااحتفظ ،
جيب االحتفاظ و لتقدميها يف أي تدقيق لواثئق اهلوية من قبل الشرطة.  ماملتحدة، و/أو أي واثئق هوية ختصك

 ابلنسخ األصلية يف خزنة غرفة الفندق.

  من دقة املعلومات الشخصية يف نظام معاجلة معلومات طلبات السفر التحقق ينبغي ملوظفي األمم املتحدة
النظام لتسجيل أي رحلة )رمسية كانت أو خاصة( يقومون هبا يف السنغال لتسهيل عملية التتبع يف استخدام و 

 حالة وقوع أي حادث.

mailto:azmij@un.org
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 ى األقل.دائما بوسيلة عمل اتصالية واحدة عل ممعك وااحتفظ 

 األماكن املزدمحة. واجتنب 

 املناطق املعزولة. وابعد حلول الظالم وجتنب ماملشي مبفردك واجتنب 

  اجلسدية أوال. ميف سالمتك وا. وفكر واضحية سرقة، فال تقاوم موقعتإذا  

 من النشالني وخاطفي احلقائب. واعند املشي يف اخلارج ويف األسواق، احرتس  

  تجنب ، ولة ومن وحي اللحظة وليس بتدبري مسبقاءفجعلى سبيل المعظم األفعال اإلجرامية ترتكب أن مبا
 الثمينة يف األماكن العامة.  مغراضكالوقوع ضحية مثل هذه العمليات اخلاطفة، يرجى توخي احلذر عند إبراز أ

 غرابء على لا واطلع( وال ت  مانتباهكاخلوض يف مناقشات مع الغرابء الفضوليني )الذين قد حياولون تشتيت وا جتنب
 .ممعلومات شخصية ختصك

 يف مكان انعقاد املؤمتر والفنادق

 وااحرص’’تعليمات املسؤولني عن تطبيق التدابري. فمهمتهم ليست سهلة، لذلك  واابلتدابري األمنية واتبع واتقيَّد 
 إذا تعلق األمر ابألمن. ‘‘جزءا من احلل وليس جزءا من املشكلة واعلى أن تكون

 تصريح الدخول الصادر عن األمم املتحدة لدخول مكان انعقاد املؤمتر. واامحِّل 

 يف حالة اإلغالق األمين. ميف غرفتك منفسكأمن كيفية قفل الباب على  واخمارج الطوارئ وحتقق واحدِّد 

   الثمينة يف خزنة مكتب  ماظ مبقتنياتكمن إدارة الفندق االحتف واخزنة، فاطلببال يف الفندق  مغرفتك كانتإذا
  االستقبال.

 الثمينة )أجهزة الكمبيوتر احملمولة والكامريات واهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية( عند  مإىل أغراضك واانتبه
 حضور الندوات، خاصة أثناء فرتات االسرتاحة. ففي أثناء أي تظاهرة، ميكن أن تقع حوادث السرقة.

 يف الفندق ألشخاص جمهولني. مابب غرفتك واال تفتح 

 يف احلاانت واملطاعم والنوادي الليلية

 عن غري قصد أو ضحية للسرقة.ين ر خمدَّ  ملست ممن أنك واأتكدو. مدائما ملا جيري من حولكتفطنوا 

 يف سيارة أجرة / سيارة خاصة

إىل الداخل عند وقوف السيارة عند إشارة  هعلى النوافذ إىل أعلى ملنع مد أحد املارة يد واأبواب السيارة، وابق واغلقا
 أو حتتها عند ركنها.السيارة الشخصية على مقاعد أغراضكم  وااملرور، وال ترتك
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 اعتبارات خاصة

. ويف (2)اجلنائي السنغايل( من القانون 3) 319لعقاب مبوجب املادة ا تقع حتت طائلةاملثلية اجلنسية يف السنغال 
نصح املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية ابالبتعاد عن األضواء، ألن اجملتمع احمللي السنغال، ي  

تقبل هذه التوجهات. وجيب عليهم التزام احلذر الشديد لدى استعمال تطبيقات املواعدة االجتماعية اليت يستخدمها ال ي
جمرمون الستهداف وسرقة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، الذين غالبا ما يرتددون يف 

 اإلبالغ عن اجلرمية اليت تعرضوا هلا خوفا من أن ينتهي هبم األمر إىل سجنهم.

 االستقبال يف املطار والنقل -9

 التسجيل عرب منصةيرجى موافاة أمانة مؤمتر الوزراء، عند  

)7538registrations//1000882https://indico.un.org/event/(  ،إىل داكار والتفاصيل الكاملة عن  مبتاريخ ووقت وصولك
 م. وستجد يف انتظاركمحقا على وقت واتريخ وصولك. ويرجى احلرص على إبالغ األمانة أبي تغيريات قد تطرأ المرحلتك

إىل السنغال  ميف إجراءات دخولك ميف املطار ممثلي البلد املضيف وموظفي املراسم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملساعدتك
يف املطار موظفني عند مكتب املراسم حيملون الفتة املؤمتر،  ونفيه. وستجد إىل الفندق الذي حجزمت مونقلك موجلب أمتعتك

البلد. وستتكفل حكومة السنغال ابلنقل بني املطار والفنادق  مومغادرتك موهم الذين سيتكفلون بتسهيل إجراءات دخولك
ون من ممثلي البلد موظفو مكتب املراسم )الذين يتألف مهبا وبني تلك الفنادق ومكان انعقاد املؤمتر. وسيقدم لك املوصى

 ا.وهناملضيف واألمانة( أي معلومات تطلب

للتنقل بني الفنادق املوصى هبا ومكان انعقاد املؤمتر يف الصباح ويف هناية  موستكون احلافالت املكوكية متاحة لك 
توح داخل جممع مف اجماهلاالسرتاحات هذه اجللسات اليومية. ولن يكون النقل متاحا أثناء اسرتاحة الغداء، ألن مجيع 

 املؤمترات فقط. 

 اإلقامة يف الفنادق -10

. وقد تفاوض البلد املضيف واألمانة ملنح أسعار خاصة للمشاركني محجز الفندق اخلاص بكعن  ونمسؤول مأنت 
ألسعار وعناوين ايف املؤمترات يف الفنادق املوصى هبا املذكورة يف اجلدول الوارد يف الصفحة التالية. وترد يف هذا اجلدول أيضا 

االتصال. وميكن إجراء احلجوزات إبرسال بريد إلكرتوين إىل الفندق أو عن طريق اهلاتف. واملوعد النهائي لتأكيد احلجوزات 
جمموعة الغرف املخصصة احتياطا للمشاركني يف املؤمتر، وسيكون حترير . وبعد ذلك التاريخ، سيتم 2022أاير/مايو  4هو 

 احلجز مشروطا بتوفر الغرف.قبول الفنادق طلبات 

                                              
يعاقب ابلسجن ملدة ترتاوح بني سنة ’’على ما يلي:  1966شباط/فرباير  12املؤرخ  16-66من القانون رقم  (3) 319املادة  تنص  (2)

 من شخص مع طبيعي غري فعال أو حاداث ارتكب من كل  فرنك،مليون نصف مليون و  ألف 100 ومخس سنوات وبغرامة ترتاوح بني
هذا القانون.  من 321و 320عليها يف الفقرات السابقة أو يف املادتني  املنصوصشد األ ابلعقوابت املساس دون وذلك اجلنس، نفس

 .‘‘دائما تنطبقسنة، فإن العقوبة القصوى هي اليت  21وإذا ارت كب الفعل مع شخص يقل عمره عن 
 

https://indico.un.org/event/1000882/registrations/7538
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. وميكن الدفع ابلفرنك األفريقي أو أبي عملة قابلة للتحويل، منفسكيف الفندق أب مإقامتك تكلفةدفع  موجيب عليك 
 يفضل الدفع نقدا، وإن كانت بعض الفنادق تقبل بطاقات االئتمان.و مبا يف ذلك دوالر الوالايت املتحدة. 

إبجراء ترتيبات احلجز  منفسكأبوموا اإلقامة يف الفنادق إذا مل تق ميسعها أن توفر لك ويرجى املالحظة أن األمانة ال 
عن مجيع التكاليف ني مسؤول ونمباشرة مع أحد الفنادق املذكورة أدانه. وابإلضافة إىل تكاليف اإلقامة، ستكون ماخلاص بك

املغادرة، مبا يف ذلك وجبة اإلفطار )إذا مل يكن  دفعها مباشرة عند تسجيل ميف الفندق، وجيب عليك مإقامتكعن املرتتبة 
مشموال يف سعر الغرفة(، والوجبات األخرى )مثل العشاء(، واملكاملات اهلاتفية، واستخدام اإلنرتنت، ورسائل الفاكس، 

 غسيل املالبس.خدمة وخدمة الغرف، واستخدام امليين ابر، و 
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 وصى هبا يف داكاراملفنادق ال
 

 الفندق الرقم

 
 السعر

   

فرنك )
 (أفريقي

ضريبة 
 السائح

فرنك )
 (أفريقي

 عنوان الربيد اإللكرتوين رقم اهلاتف

     
1 Colonia  000 59 000 1 +221 33 8204040 accueil@hotel-colonia.com 

2  Yaas  300 62 000 1 221 33 859 0700+ info.almadies@yaashotels.com 

3 Radisson Blue Sea 

Plaza  (ل)3333 869 33 221+ 1 000 101 816 كبار الشخصيات info.dakar@radissonblu.com 

4 Fleur de Lys Plateau  100 71 000 1 +221 33 849 4600 

 

infos@hotelfleurdelysdakar.com 

5 Novotel Plateau 000 88 000 1 +221 33 849 4964 dakar.reservation@accor.com  

6 Fleur de Lys Almadies 000 69 000 1 +221 33 869 8687 contact@hotelfleurdelysdakar.com 

8 Radisson Diamniadio 000 115 000 1 +221 33 879 2727 info.dakar.diamniadio@radisson.com 

 
 السعر اخلاص املتفاوض عليه. وامن ذكر اسم املؤمتر لكي متنح وايف الفندق، أتكد معند حجز غرفتكمالحظة: 
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 واملؤمترات مؤقتا ل اإلعالمإدخال احلواسيب احملمولة ومعدات وسائ -11

اإلبالغ عن أجهزة الكمبيوتر احملمولة وأي معدات خاصة  ملوائح اجلمركية حلكومة السنغال، جيب عليكل امتثاال 
ا إىل البلد. وللحصول على املساعدة بشأن جلب هذه األغراض مؤقتا، يرجى إرسال املواصفات التفصيلية وهنابملؤمترات جتلب

. 2022ريل نيسان/أب 29حبلول  ممغادرتكم و إحضارها إىل أمانة مؤمتر الوزراء وتفاصيل وصولك ونلألغراض اليت تنو 
وستنشر على املوقع الشبكي للمؤمتر تفاصيل عن اجلهة اليت ينبغي إرسال تلك املعلومات إليها. ويسجل املكتب اجلمركي 

 تلك األغراض يف خانة االسترياد املؤقت وجيب إخراجها من البلد عند انتهاء املؤمتر.

اإلعالم من خارج  لاإلعالم، جيب على ممثلي وسائ لألمانة من تسهيل جلب معدات وسائاولكي تتمكن  
 .denekews.uneca@un.orgالسنغال أن يقدموا قائمة مبعداهتم، ال سيما أرقامها التسلسلية، إىل 

 تسجيل وسائل اإلعالم وجتهيزاهتا -12

جيب أن تكون مجيع وسائل اإلعالم معتمدة من احلكومة املضيفة ومن أمانة املؤمتر. وللحصول على هذا االعتماد،  
سيطلب من ممثلي وسائل اإلعالم تقدمي خطاب االنتداب، وشكل من أشكال اهلوية الصحيحة )مثل بطاقة صحفية، أو 

جيب تقدمي هذه املواد عند تسجيل و نتساب إىل وسيلة إعالم. بطاقة هوية عمل، أو رخصة قيادة، أو جواز سفر( وإثبات اال
 :الوصول شخصيا لدى مكتب التسجيل. وجيب على مجيع ممثلي وسائل اإلعالم التسجيل مسبقا عرب اإلنرتنت على املوقع

/7538registrations//1000882nt/https://indico.un.org/eve  وسي قام مركز إعالمي يف مكان انعقاد املؤمتر لتيسري
 التغطية اإلعالمية. وسرت سل معلومات إضافية عن هذا املوضوع مباشرة إىل الكياانت اإلعالمية املسجلة.

 املرافق واخلدمات -13

م كلمة السر عند إصدار شارة ستكون خدمة اإلنرتنت الالسلكي متوفرة يف مجيع أحناء مكان   انعقاد املؤمتر. وست قدَّ
. وسيفتح مقهى إنرتنت أيضا تتاح فيه إمكانية االتصال الالسلكي. وسيكون بوسع املوظفني يف مكتب ماملؤمتر اخلاصة بك

ا استخدام أيض مخبصوص ترتيبات رحلة العودة، إذا لزم األمر. وسيكون إبمكانك مالسفر مبكان انعقاد املؤمتر مساعدتك
 املرافق املصرفية والطبية.

 الفوريةالرتمجة  -14

ستتاح الرتمجة الفورية إىل اإلنكليزية والعربية والفرنسية يف االجتماعات الرمسية للجنة اخلرباء، واجللسات العامة ملؤمتر 
 الوزراء، وبعض الفعاليات اجلانبية.

 واثئق املؤمتر -15

اللوحي لتنزيل  ماسوبكحاحملمول أو  مبشدة على إحضار حاسوبك ماملؤمتر شخصيا، فنشجعك ونحتضر  مإذا كنت
 .وقراءهتا واثئق املؤمتر

mailto:denekews.uneca@un.org
https://indico.un.org/event/1000882/registrations/7538/
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على استعمال النسخ الرقمية من واثئق املؤمتر.  ماستخدام الورق، ن شّجعكالناجم عن وللحد من األثر البيئي 
توزيع املتعلقة ابملؤمتر متاحة ابللغات الرمسية للجنة )اإلجنليزية والعربية وستكون مجيع الواثئق والبياانت الرمسية غري املقيدة ال

 .“Documents”حتت خانة  )2022https://www.uneca.org/cfm(والفرنسية( على املوقع الشبكي للمؤمتر 

ورغم إاتحة خدمة الطباعة بناء على الطلب أثناء املؤمتر للمشاركني شخصيا، ينبغي عدم طلب النسخ الورقية من 
الواثئق إال عند احلاجة امللحة. وست لىب هذه الطلبات بصفة استثنائية، على أال يتجاوز عدد النسخ من كل وثيقة لكل وفد 

 نسخ.  5

 املؤمترات، يرجى االتصال بـ:ملزيد من املعلومات بشأن ترتيبات و 
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