األمم المتحدة
اللجنة االقتصادية ألفريقيا

االتحاد األفريقي

االجتماعات السنوية المشـتركة العاشرة للجنة االتحاد األفريقي
الفنية المتخصصة للش ـؤون الماليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي
ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين

معلومات للمشاركين
(آخر تحديث يوم  9آذار/مارس )2017

يرجى من املندوبني االحتفاظ هبذه النسخة على مدار األسبوع ،مبا أهنا لن تُطبع ثانية ،مراعاة للبيئة وخفضا للتكاليف.
وميكن االطالع على كل التفاصيل الواردة يف هذه الوثيقة على املوقع الشبكي ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا
http://www.uneca.org/cfm2017

مرحبا بكم يف السنغال حلضور االجتماعات السنوية املشـرتكة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون
املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصـادي ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني لعام  .2017يرجى االطالع فيما يلي على بعض املعلومات العامة عن ترتيبات االجتماع اليت قد

جتدون فيها ما يفيدكم.

 -1معلومات عامة عن السنغال
السنغال أحد بلدان الساحل ،تقع يف الطرف الغريب من القارة األفريقية ،وتبلغ مساحتها  196.722كلم 2وحتدها
موريتانيا من الشمال ومايل من الشرق ،وغينيا وغينيا بيساو من اجلنوب ،وغامبيا ،اليت متتد داخلها ،من اجلهة اجلنوبية الغربية.
وهناك ثالثة أهنار متر عرب البالد ،هي :هنر السنغال ( 1700كم) ،وهنر غامبيا ( 750كم) وهنر كازامانس ( 300كم) .وتنقسم
السنغال إىل  14منطقة إدارية و 40دائرة .واسم السنغال مشتق من كلمة ’’سونوغال‘‘ ( )Sunugaalاليت تعين ’’زورقُنا‘‘يف
لغة ’’الولوف‘‘ ،واللغة الرمسية يف السنغال هي الفرنسية.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن السنغال عرب اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين للمؤمتر.
أما املناخ يف داكار فهو استوائي ،لكن احلرارة والرطوبة يف املدينة تعتدالن بفضل النسائم الباردة .ويأيت موسم األمطار
الذي يقع بني حزيران /يونية وتشرين الثاين/نوفمرب ،بأمطار غزيرة ورياح جنوبية شرقية قوية .أما موسم اجلفاف الذي يقع بني
كانون األول/ديسمرب ونيسان/أبريل فيتميز برياح هارماتان (رياح جتارية شديدة احلرارة واجلفاف).
الرأس.

ويعمل التيار الكهربائي يف السنغال بطاقة  220فولطا وبرتدد قدره  50هرتز .وجيري التوصيل عن طريق مقابس ثنائية

والعملة الرمسية يف السنغال هي فرنك’’ اجلماعة املالية األفريقية ‘‘ (العملة الرمسية يف دول غرب أفريقيا الثماين) الذي
يتكون من  100سنتيم .وتبلغ أسعار الصرف  656.17فرنك مقابل  1يورو و 618.86فرنك مقابل  1دوالر أمريكي.
وعلى املشاركني التأكد من أسعار الصرف عند الوصول إىل السنغال .وال تقبل بطاقات االئتمان إال يف املؤسسات الرئيسية
العاملة يف جمال السياحة ،حيث تعد بطاقة ’’ أمريكان إكسربس‘‘األكثر قبوال .لتُخصم عمولة مقابل استخدامها.
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مكان انعقاد المؤتمر

ستجتمع جلنة اخلرباء يومي  23و 24آذار/مارس  2017يف فندق امللك فهد ،يف قاعة احملاضرات الكائنة يف الطابق
األرضي من املبىن .وسيُنظم عدد من األنشطة اجلانبية الرفيعة املستوى ،مبا يف ذلك الدورة الثامنة عشرة آللية التنسيق

اإلقليمي ألفريقيا يومي  25و 26آذار/مارس  2017يف فندق امللك فهد كذلك .وسيُعقد مؤمتر الوزراء يومي 27
و 28آذار/مارس  2017يف مركز عبدو ضيوف الدويل للمؤمترات يف داكار.
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الجدول الزمني لجلسات المؤتمر وترتيبات توزيع المقاعد

اجلدول الزمين املؤقت للجلسات وجدول األعمال وغريمها من وثائق املؤمتر ذات الصلة
(أ)
متاحة على املوقع .http://www.uneca.org/cfm2017/pages/agenda-and-programme
(ب) سيكون برنامج اجللسات متاحا على املوقع الشبكي للجنة االقتصادية ألفريقيا ،وسيطبع
للمندوبني وغريهم من املشاركني.
(ج) ستبدأ اجللسة العامة االفتتاحية الرمسية ملؤمتر الوزراء يف متام الساعة  9:00يوم االثنني 27
آذار/مارس  ،2017يف قاعة اجللسات العامة (القاعة البيضوية) ،مركز عبدو ضيوف الدويل
للمؤمترات ،الكائنة يف الطابق األول من املبىن.
(د) سيخصص لكل وفد ميثل دولة من الدول األعضاء وللمشاركني املعتمدين مقعد واحد يف
قاعة اجللسات العامة للمؤمتر ،باإلضافة إىل مقعد آخر.
 -4الترجمة الشفوية والوثائق
توفر الرتمجة الفورية لالجتماعات الرمسية للجنة اخلرباء واجللسات العامة ملؤمتر الوزراء إىل اللغات
التالية :العربية واإلنكليزية والفرنسية والربتغالية.
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التسجيل وشارات الهوية
لإلسراع يف عملية التسجيل ،يُرجى من املندوبني التسجيل على األنرتنت يف املوقع التايل:

http://events.uneca.org/registration/register؟eventId=8b4c6a36-62b5-e611-a277-00505695004f

واملوعد النهائي للتسجيل على األنرتنت هو يوم الثالثاء  14آذار/مارس 2017 ،الساعة ( 17:00توقيت أديس
أبابا ،التوقيت العاملي.)3 +
ويرجى من مجيع املندوبني واملشاركني الذين مل يسجلوا على األنرتنت التسجيل يف أقرب وقت ممكن عند وصوهلم إىل
داكار .وجيري التسجيل يف مكان انعقاد املؤمتر لدى مكتب التسجيل يف فندق امللك فهد اعتباراً من يوم  17آذار/مارس
 ،2017وسيفتح املكتب يوميا من الساعة  8/30صباحا إىل الساعة  12/30زواال ومن الساعة  2/30زواال إىل 8/00
مساء .ويرجى من املندوبني أن يتقدموا إىل مكتب التسجيل مصحوبني جبوازات سفرهم أو غريها من وثائق اهلوية اليت حتتوى
على صورة .وسيُمنح كل مندوب أو مشارك شارة هوية خالل فرتة االجتماعات .وألسباب أمنية ،يطلب من املندوبني تعليق
الشارات يف مجيع األوقات أثناء وجودهم يف مكان انعقاد املؤمتر ،وكذلك خالل املناسبات االجتماعية .وسيُنشر املزيد من
املعلومات عن ترتيبات االعتماد ملؤمتر الوزراء على موقع املؤمتر يف الوقت املناسب.
2
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متطلبات دخول البلد

للدخول إىل السنغال ،جيب على مجيع املندوبني واملسافرين احلصول على تأشريات دخول وأن يكون حبوزهتم جواز
سفر مدة صالحيته ستةَ أشهر على األقل من تاريخ الدخول إىل البلد .ويُنصح مجيع املشاركني القادمني من بلدان توجد فيها
سفارات أو قنصليات سنغالية باحلصول على تأشرية الدخول قبل السفر .أما بالنسبة للمشاركني الذين ال ميكنهم احلصول على
التأشرية مسبقا فإن اللجنة االقتصادية ألفريقيا سوف تطلب من اجلهات املعنية منحهم تأشرية عمل رمسية لدى وصوهلم إىل
مطار ليوبولد سيدار سنغور الدويل.
وملساعدة املشاركني يف احلصول على التأشريات لدى وصوهلم ،يتعني عليهم إرسال البيانات التالية إىل أمانة املؤمتر قبل
وصوهلم إىل داكار بعشرة أيام عمل على األقل:
()1

االسم الكامل

()2

اجلنسية

()3

تفاصيل الرحلة (الوصول واملغادرة)

وينبغي للمشاركني الراغبني يف احلصول على التأشرية عند الوصول أن حيملوا معهم رسالة الدعوة الرسمية الشخصية
اخلاصة باملؤمتر حىت يتمكنوا من إبرازها لسلطات اهلجرة يف املطار.
وستُمنح التأشرية جماناً حلاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر اخلدمة وجوازات سفر األمم املتحدة .وينبغي
االحتفاظ بإيصاالت العمالت املصروفة يف املطار يف مكان آمن إذ قد يُطلب إبراز هذه اإليصاالت عند املغادرة.
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المتطلبات الصحية
ينبغي أن يكون حبوزة الزائرين شهادة صحية للتلقيح ضد احلمى الصفراء سارية الصالحية.

مالحظة :السنغال بلد يستشري فيه املرض الناجم عن فريوس زيكا .ولكننا نعتقد أن خماطر إصابة املسافرين متدنية.
ونظرا خلطر تعرض املواليد لإلصابة بعيوب َخلقية إذا تعرضت أمهاهتن لإلصابة بالفريوس اثناء احلمل ،ينبغي للنساء احلوامل أو
الالئي يَنوين الحمل مناقشة خطط سفرهن مع طبيبهن ،وإذا ما قررن السفر إىل السنغال عليهن اتباع خطوات تفادي لسعات
البعوض.
اللقاحات واألدوية
حتققوا من قائمة اللقاحات واألدوية و زوروا طبيبكم ،ومن املستحسن أن يكون ذلك خالل الفرتة من أربعة إىل ستة
أسابيع قبل السفر ،للحصول على اللقاحات أو األدوية الالزمة .وجيب أن يكون كل املسافرين على اطالع بآخر التطعيمات
الروتينية أثناء السفر إىل أي مكان.
3

اللقاحات الروتينية
تأكدوا من التطعيم بآخر اللقاحات الروتينية قبل كل رحلة .وتشمل تلك اللقاحات لقاح احلصبة/النكاف/احلمرياء،
ولقاح الدفترييا والكزاز والسعال الديكي ،ولقاح احلماق (جدري املاء) ،ولقاح شلل األطفال ،واللقاح السنوي ضد األنفلونزا.
ويُنصح كل املسافرين باحلصول على لقاحات السفر واألدوية نظرا خلطر اإلصابة هبذه األمراض يف البلد الذي تزورونه.
فيروس إلتهاب الكبد A
توصي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بأخذ لقاح التهاب فريوس الكبد  Aألن هذا الفريوس ميكن أن ينتقل
عن طريق الطعام أو املاء امللوث يف السنغال ،بغض النظر عن املكان الذي تتناولون فيه الطعام أو تقيمون فيه.
فيروس التهاب الكبد B
ينتقل التهاب فريوس الكبد  Bعن طريق االتصال اجلنسي ،واإلبر امللوثة ومنتجات الدم .وتوصي مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها هبذا اللقاح ملن ميارسون اجلنس مع شريك جديد ،أو يضعون ومشا أو ثُقبا ،أو خيضعون ألية عمليات
جراحية طبية.
المالريا
ستحتاجون إىل تناول الدواء الذي يصفه لكم الطبيب قبل بدء الرحلة وأثنائها وبعد العودة منها وقاية لكم من داء
املالريا .ميكن للطبيب تزويدكم بالدواء املالئم لكم ،ومناقشة اخلطوات األخرى اليت ميكنكم القيام هبا للوقاية من املالريا ،ويرجى
االطالع على معلومات أكثر تفصيال عن املالريا يف السنغال.
التيفوئيد
تنتقل اإلصابة حبمى التيفوئيد عن طريق الغذاء أو املاء امللوثَني يف السنغال .وتوصي مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها بأن يأخذ معظم املسافرين لقاحها ،السيما إذا كانوا سيقيمون مع األصدقاء أو األقارب ،أو سيزورون املدن الصغرية أو
املناطق الريفية ،أو كانوا من املغامرين يف جمال تذوق األكل.
الحمى الصفراء
من النصائح الصحية الوعي بأن احلمى الصفراء متثل خطرا يف السنغال ،وبالتايل فإن مراكز مكافحة األمراض والوقاية
توصي بأن يأخذ اللقاح معظم املسافرين الذين يبلغون من العمر  9أشهر فما فوق.
متطلبات دخول البلد :تشرتط حكومة السنغال أن يكون بصحبة املسافر وثيقة تثبت أخذه للتطعيم ضد احلمى
الصفراء إذا كان قادماً من بلد عرضة لإلصابة به (باستثناء الواليات املتحدة األمريكية).
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التهاب السحايا (داء المكورات السحائية)
تنتمي السنغال إىل حزام التهاب السحايا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (انظر اخلريطة) .وتوصي مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها بأخذ هذا اللقاح إذا كان املسافر ينوي زيارة السنغال خالل موسم اجلفاف (كانون األول/ديسمرب-
حزيران /يونية) ،عندما يكون املرض أكثر انتشاراً.
داء الكلب
يصيب داء ال َكلب الكالب واخلفافيش وغريها من الثدييات يف السنغال .وتوصي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
بأخذ هذا اللقاح للفئات التالية:
•

املسافرون املشاركون يف األنشطة اليت تنظم يف اهلواء الطلق وغريها (مثل التخييم ،واملشي ،وركوب الدراجات،
والسفر واملغامرة ،واستكشاف الكهوف) اليت تعرضهم خلطر عض احليوانات.

•

األشخاص الذين سيعملون مع احليوانات أو حوهلا (مثل األطباء البيطريني وفنيي احلياة الربية والباحثني).

•

األشخاص الذين يقومون برحالت طويلة إىل السنغال أو يتنقلون داخلها.

•

األطفال ألهنم مييلون إىل اللعب مع احليوانات ،وقد ال يُبلغون عما يصيبهم من عضات؛ وألهنم أكثر عرضة
لعضات احليوانات يف منطقيت الرأس والرقبة.

وينصح املشاركون بأخذ خمزون كاف من األدوية الروتينية اخلاصة هبم خالل مدة مكوثهم يف البالد .ألنه قد
ال ميكن العثور على مثل هذه األدوية حمليا بينما هم ال يستطيعون االنقطاع عن أخذ تلك األدوية.
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توجيهات بشأن األمن الشخصي للمشاركين وسالمتهم
سيوزع تعميم أمين على املشاركني يف مؤمتر الوزراء لعام  2017عند وصوهلم إىل داكار.
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االستقبال في المطار والنقل

ينبغي إبالغ أمانة مؤمتر الوزراء بتاريخ الرحالت وتفاصيلها الكاملة مبا فيها وقت الوصول .وسيتم نشر معلومات
مفصلة أكثر على موقع املؤمتر يف وقت الحق .ويُرجى موافاة األمانة بأية تغيريات الحقة يف مواعيد الوصول .وسيتوىل ممثلون
عن البلد املستضيف وموظفو األمانة املشرتكة بني مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا استقبال املندوبني يف
مطار داكار ،وسيساعدون يف عملية الدخول إىل السنغال واستالم األمتعة وتنظيم النقل إىل الفنادق .وسيُفتح مكتب للمراسم
حيمل الفتة املؤمتر يف مطار ليوبولد سيدار سنغور الدويل لتيسري إجراءات دخول املندوبني ومغادرهتم ،ومكتب آخر يف املدخل
الرئيسي لفندق امللك فهد .وستُـوفر حكومة السنغال النقل للمندوبني من املطار إىل الفنادق ومن الفنادق إىل مكان انعقاد

5

املؤمتر .وسيقدم البلد املضيف بالتعاون مع وحدة تنسيق املؤمتر التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا أية
معلومات قد حيتاجها املندوبون.
وستُخصص حافالت لنقل املشاركني من الفنادق إىل مكان انعقاد املؤمتر يف الصباح وإعادهتم إىل الفنادق عند انتهاء
اجللسات .ولن يتم توفري النقل خالل فرتة الغداء ،ألن اسرتاحات الغداء ستكون داخل مكان انعقاد املؤمتر.
وإذا رغب املندوبون واملشاركون يف احلصول على وسيلة نقل للتجول يف املدينة يف غري ساعات املؤمتر ،أو الذهاب إىل
املطار بعد هناية املؤمتر ،ميكنكم احلصول على كافة املعلومات وأرقام هواتف شركات سيارات األجرة يف داكار على املوقع
الشبكي للمؤمتر.

 -10اإلقامة في الفنادق
ينبغي للمندوبني واملشاركني أن يتولوا بأنفسهم حجز الفنادق .ومن أجل تيسري عمليات احلجز على األنرتنت ينبغي
استخدام املوقع التايل  www.tedungalhotels.comالستكمال إجراءات احلجز .وميكن القيام باحلجز عن طريق األنرتنت مع
الفندق املعين من خالل موقعه اإللكرتوين أو االتصال به مباشرة .وستُحجز غرف باجلملة وباألسعار املخصصة لألمم املتحدة
يف الفنادق الواردة يف القائمة أدناه .وآخر موعد لتأكيد احلجز هو يوم  28شباط/فرباير  .2017وبعد هذا التاريخ ،يتم إلغاء
احلجز وستَقبل الفنادق طلبات احلجز على أساس توفر الغرف.
وترد أدناه قائمة بالفنادق املقرتحة يف داكار وأنواع الغرف وأسعارها .ويتحمل املندوبون دفع تكاليف اإلقامة .وميكن
الدفع بفرنك اجلماعة املالية األفريقية أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل ،مبا يف ذلك دوالرات الواليات املتحدة .ويستحسن
الدفع نقدا ،وإن كانت بعض الفنادق تقبل بطاقات االئتمان.
املشرتكة توفري اإلقامة يف
ويرجى من كافة املندوبني واملشاركني أن ينتبهوا إىل أنه ليس بوسع األمانة َ
الفنادق ملن يعجزون عن تدبري أمر إقامتهم بأنفسهم مع الفنادق الواردة يف القائمة أدناه .وباإلضافة إىل تكاليف اإلقامة،
يتحمل املشاركون مجيع التكاليف اإلضافية األخرى ،وعليهم دفع هذه التكاليف مباشرة للفندق عند املغادرة ،مبا يف ذلك وجبة
اإلفطار (إن مل تكن مشمولة يف سعر الغرفة) واستخدام اهلاتف واإلنرتنت/الفاكس ،وخدمات الغرف ،واملشروبات املوجودة يف
ثالجات الغرف (البار الصغري) ،وغسل املالبس ،والوجبات األخرى (الغداء والعشاء) .وترد يف املرفق قائمة بالفنادق املختارة
للمندوبني واملشاركني.

 -11االستيراد المؤقت للحواسيب المحمولة وغيرها من معدات المؤتمرات
امتثاالً للنظم اجلمركية للحكومة السنغالية ،ينبغي أن يصرح املشاركون لسلطات اجلمارك عند دخول البلد مبا لديهم
من حواسيب حممولة ومعدات خاصة باملؤمترات .ومن أجل مساعدة املشاركني على االسترياد املؤقت للمعدات املذكورة أعاله،
ينبغي للمشاركني موافاة أمانة املؤمتر ،في موعد أقصاه  10آذار/مارس  ،2017باملواصفات التفصيلية للمعدات املطلوب
إدخاهلا إىل البلد مع تفاصيل وصوهلم ومغادرهتم .وسيتم عما قريب نشر معلومات مفصلة عن جهات االتصال على موقع
املؤمتر .وسيُسجل مكتب اجلمارك هذه األجهزة كأجهزة لالسترياد املؤقت ينبغي إخراجها من البلد بعد هناية املؤمتر.
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 -12اعتماد وسائل اإلعالم
ستحتاج كافة وسائل اإلعالم إىل احلصول على اعتماد من البلد املضيف واألمانة املشرتكة .وللحصول على هذا
االعتماد سيكون على ممثلي وسائل اإلعالم أن يقدموا خطاب التكليف وبطاقة هوية (كالبطاقة الصحفية ،أو البطاقة املهنية
أو رخصة القيادة أو جواز السفر) ودليال على االنتساب لوسيلة إعالمية .وينبغي تقدمي هذه الوثائق عند التسجيل للمؤمتر يف
مكتب التسجيل .ويرجى من كافة ممثلي وسائل اإلعالم التسجيل عن طريق األنرتنت على املوقع
 . http://www.uneca.org/content/registration-form-participantsوسيتم فتح مركز إعالمي يف فندق امللك فهد ومركز
عبدو ضيوف الدويل للمؤمترات لتيسري التغطية اإلعالمية للمؤمتر .وستُبلغ الوسائل اإلعالمية املسجلة مبزيد من املعلومات مباشرة.

 -13المرافق والخدمات
سيتم فتح مقهى أنرتنت مزود خبدمة أنرتنت السلكية .ويرجى من املندوبني واملشاركني جلب حواسيبهم احملمولة
معهم .ويوجد يف فندق امللك فهد مكتب حجز ملساعدة املندوبني يف حجز التذاكر .وباإلضافة إىل ذلك ،ستتوفر هناك
خدمات مصرفية ومرافق صحية مفتوحة للمندوبني واملشاركني.
وملزيد من املعلومات يرجى االتصال بالسيد:
على تودارو
رئيس قسم إدارة املؤمترات
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
ص .ب ،3001 .أديس أبابا ،إثيوبيا
أرقام اهلاتف )+11-251( 551 4945 :أو )+11-251( 544 3545
الفاكس )+11-251( 551 3155 :أو )+11-251( 551 4874
الربيد اإللكرتوينuncc-aa@uneca.org :
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المرفق
الفنادق المختارة في داكار
رقم

الفنادق

السعر بالفرنك األفريقي

-1

زهرة الزنبق
البالطو
Fleur de Lys Plateau
ياس داكار
أملادي
Yaas
Hotel
DKR
Almadies
تريو يب
Terrou BI
غرفة مطلة على احلديقة
غرفة مطلة على احمليط

75 000

السعر
األمريكي
121

نعم

51 000

82

نعم

-2

-3

-4

-5
-6
-7
-8
-9
-10

عدد الغرف
احملجوزة
باجلملة

8

امللك فهد
King Fahd
راديسون بلو
Radisson Blu
نوفوتيل
Novotel
إبيس
IBIS
بوملان
Pullmann
الغون 2
Lagon 2
اونومو
Onomo

بالدوالر

مالحظات

فطور الصباح

الضريبة
1000

عدد الغرف
املتوفرة
60

حمجوز باجلملة

1000

80

حمجوز باجلملة

حمجوز باجلملة

85 000

137

نعم

1000

20

107 200
105 000

173
170

نعم

1000
1000

15
100

118 000

190

نعم

1000

62

83 000

134

نعم

1000

100

حمجوز باجلملة

65 000

105

نعم

1000

30

حمجوز باجلملة

95 500

154

ال

1000

50

حمجوز باجلملة

72 000

116

نعم

1000

54

حمجوز باجلملة

74 000

121

نعم

-

40

حمجوز باجلملة

611

حمجوز باجلملة

حمجوز باجلملة
عن طريق
األنرتنت
حمجوز باجلملة

