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 مقدمة: .1

 .صةمتخصال فنيةال األفريقي التحادا لجنة اجتماع في المشاركة لدولل معلومات على الدليل هذا يحتوي

 :اإلعالمخدمات  .2
 لوفوداموضوعة تحت تصرف  ،القمة بتنظيم المتعلقة الالزمة المعلومات توفيرمكلفة ب خاصةخدمات هي 

 في 2111 مارس 11 إلى 11 منالتي ستنعقد  متخصصةال فنيةال جنةلال اجتماعات في مشاركتهم لتسهيل
 .وجتو لومي،

 الخارجية الشؤون وزارة: أدناه اهتفاصيل ترد يتال لالجتماع اإلدارية األمانة في المذكورةتقع الخدمات 
 .maeirtgce@yahoo.fr: اإللكتروني البريد األفريقي، والتكامل والتعاون

 :أحكام عامة .1
 خبراءوال لوزراءل واالعتماد المحلي النقلو مراسمال وخدمة واألمن اللوجستي الدعم وليةجالتو الحكومةتوفر 

 .متخصصةال فنيةال األفريقي التحادا لجنة اجتماع في المشاركين
 الوفود نقلو لضمان استقبال الدولي ياديماإ بيجناسينج مطار في استقبال لجنة شكيلتسيتم  .1.1

 ؛فنادقهم إلى
 وزراء؛القاعة الشرفية لل تحجزس .1.2
 .اآلخرين للمشاركين مخصصة ممرات تهيئة سيتم .1.1

 
 :والتسهيالت المزايا .4
 والتسهيالت: المزايا مفهوم .4.1

خصوص بالتالية  المفاهيم تطبيق سيتم ،توجو حكومة قبل من الممنوحة والتسهيالت فيما يتعلق بالمزايا
 :شخصياتلل فئاتمختلف 

 :رؤساء الوفود .4.1.1
 فنيةلا األفريقي التحادا لجنة اجتماعخالل  وفدبرئاسة  يكلف ،رتبةال نفس من شخصية أخرى أو وزير

 .متخصصةال
 :خصيات أخرى رفيعة المستوىش .4.1.2

 .الفنية المتخصصة بصفة مراقبين ةاللجناجتماع في  الذين سيشاركون توجو لحكومة نوالضيوف الخاص
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 :والتسهيالت المزاياتصنيف  .4.2

 خرينآلا مسؤولينال إضافة إلى الوفود، رؤساءل بالنقل تتعلق تسهيالتومزايا  توجو جمهورية حكومة تمنح
 .المستوى رفيعي

 وكذا مهووظائف ئهموأسماا وفودهل كاملةال قائمةالب للمؤتمر اإلدارية مانةاألموافاة  األعضاء الدول يتعين على
 .والمغادرة الوصول وأوقات تواريخ

 :اإلقامة .5
 حكومة ينب تفاقيةاال ألحكام وفقا األفريقي االتحاد مفوضية لموظفي مناسبة غرف تخصيص سيتم 

 .األفريقي االتحاد ومفوضية توجو
 لجنةال اعدةبمس ،التي يتحملون نفقاتها الالزمة الفنادق حجزب أنفسهمب القيامأعضاء الوفود  يرجى من 

 .اإلقامةب المعنية
 الغرف حجز عند( دفعة علي الحساب) دفعة مقدمة لفنادقأن تطلب ا المعتاد من. 

 :النقل .6
 تحت تصرف الوفود المختلفة وسائل النقل التالية: توجوتضع حكومة جمهورية 

 الوفد الوزاري: .6.1
 شخصيات.كبار الل (1) سيارة واحدة 

 :نوالضيوف المميز .6.2
 ( ل1سيارة واحدة )شخصيات.كبار ال 

 االتحاد األفريقي: موظفو .6.1
  وصولهم مواعيد وحسب الوضع حسب همل سيارات مناسبةسيتم تخصيص. 

 :ظةوملح

 .المعتمدة تأجيرال وكاالتعن طريق القيام بذلك  إضافيةسيارات  تأجيرفي  رغبي يمكن ألي وفد

 .اتالمؤتمرمركز و المطار دخولب لهم سمحي تصريحو بشارة السيارات هذه تجهيز سيتم
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 عناوينو وأسماء سيارات الهذه  تسجيل أرقام إرسال الوفود على يتعين ،تصاريح وال الشارات على للحصول
 wakeyagninim@gmail.com: البريد اإللكتروني التاليعنوان علي  الدولة، مراسم إلى السائقين

 :وصول والمغادرةمراسم ال .1
 طارم إلى وصولهم عند المطابقة لألصول الدبلوماسيةالبروتوكولية  جميع التسهيالت لوفودامنح سُت

 .الرسمية الدخول نقطة عند ، الدولي إياديما جناسينجبي
 للمؤتمر، اإلدارية مانةألإلى اوفودهم ل كاملةال قائمةال إرسال األعضاء الدول يرجى من الصدد، هذا في

 .والمغادرة الوصول وأوقات تواريخ وكذا أعضاء الوفود  ووظائف وأسماء

نة اللجر إطا في يحضرون الذين األشخاص من وغيرهم والخبراء الخاصين والضيوف الوزراءسيتم استقبال 
 رةالهج إجراءات ألغراض الصالة إلى سيوجهونهم ، الذينالدولة مراسم مكتب قبل من الفنية المتخصصة

 .دقاالفن إلىقبل نقلهم 

 :التحليق والهبوطتصاريح  .8
 المشاركين لالتي تقللرحالت والطائرات الخاصة التحليق والهبوط لحصول على تصاريح طلبات ا تقديميجب 

 لوالتكام والتعاون الخارجية الشؤون وزارة إلىموجهة  يةشفه مذكرةفي  اللجنة الفنية المتخصصة في
  ،wakeyagninim@gmail.com: التالي البريد اإللكتروني عنوانعلي  توجو وريةلجمه األفريقي

maeirtgce@yahoo.fr. 
تذكر أن  2111 عامل الرسمية هاطائرات وهبوط لتحليق دائم ترخيص حصلت علىالتي  الدول يرجى من

 .يةهشفال مذكرةال فيلهذا الغرض الممنوح لها  الرقم

 :شروط الدخول .9
 مواطني  عدا ماغير مقيمين في أوطانهم  البلدان جميع مواطنيلضرورية  توجو دخول تأشيرة

 الدول وبعض والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والنقدي لغرب أفريقيا االقتصادي تحادالا
 .تأشيرةال من إلعفاءل ثنائية عقدت اتفاقات التي

 البعثات من تأشيراتهم على الحصول طلبالخاضعين للتأشيرة  والمراقبينأعضاء الوفود  يرجى من 
 .الخارج في توجول والقنصلية الدبلوماسية



4 
 

 على يوما 11 لمدة صالحةفي اللجنة الفنية المتخصصة  المشاركين سفر جوازات تكون أن يجب 
 على فارغتين (2) صفحتين على كذلك تحتوي أن يجب. توجو لمغادرة المتوقع تاريخال بعد األقل
 .التأشيرة طلب عند األقل

 دالبل لىإ همدخول تطلبي نالذي ،االجتماع في المشاركين لجميع مجاملة تأشيرات إصدار توجو تعتزم 
 .تأشيرة على الحصول

 وصولال عند الصفراء الحمى ضد حديث تطعيم دفتر تقديم يتعين. 
 ضاء ألع مجاملة تأشيرات إلصدار الدولي إياديما بيججناسين مطار في خاصة تدابيراتخاذ  سيتم

 .األصلية مواطنهم في توجو لىإ دخول تأشيرة على يحصلوا لم الذينالوفود 

 :تواريخ انعقاد االجتماعاتو أماكن .11
 ،فبراير: 2، في فندق راديسون بلو الواقع مركز المؤتمرات 

  اجتماع الخبراء. :2111مارس  15إلى  11من 
  االجتماع الوزاري2111مارس  11و  16يومي :. 

 :تسجيل الوفود .11
 ةوصف عدد مع ذكر ،ا هوفود ةتشكيل إرسال األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع من يرجى 

ي ف لمشاركةقبل ا( الخاصة بهم سفرال وثائق بيانات و همظائفوو الكاملة همؤأسما)أعضاء الوفود 
 :التالية لعناوينا وذلك علي ،نوخاصال الضيوف ذلك في بما ،اللجنة الفنية المتخصصة

 :أعضاء الوفود  عتمادا .12
 هذه مختلف في للمشاركة وفد كلل الغرض، لهذا، خاصة شارات األفريقي االتحاد مفوضية ستسلم 

 .االجتماعات
 اتشاراللحاملي  االجتماع مكان إلى الدخوليسمح ب. 
 تعتبر و. واضحو دائم بشكل اعتمادهم شارات وضع الوفود يرجى من ،باألمن والسهولة تتعلق ألسباب

 .قابلة للتحويل وغير جدا شخصية شاراتلاو دبابيسالهذه 
  التحادا مفوضيةن لدى والمعتمد الدول األعضاء سفراءو االفريقي التحادا مفوضوو الوزراءيستفيد 

 صيغة يف صور تقديم عن طريق غيابيا المشاركين من الفئة هذه اعتماد يتمو. استثناء من األفريقي
JPEG، كما ينبغيمستوفاة  االعتماد واستمارة السفر جواز من ونسخة. 
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 نم رسالة أو المهنية هموبطاقات سفرهم جوازات مع ،شخصيا التقدم اإلعالم وسائل وكالء يرجى من 
 .وكاالتهم

 ألشخاصل إال إليها بالدخول وال يسمح لمؤتمر،اانعقاد  أماكن جميع في خاصة أمنية تدابيرسيتم العمل ب 
 .المعتمدين

 :األمن والحماية .11
 الخاصين والضيوف والخبراء الوزراء حمايةو منأل األول الكفيل هي توجو حكومة. 
 لصلةا ذات والتظاهرات لألعمال ير الحسنسلضمان ال الالزمة األمنية التدابير المضيف البلد ذتخي. 

 :وسائل اإلعالم .14
 تلفزيونلاهيئات  المثال سبيل على) ةالرسمي اإلعالموسائل  التي ترافقها الوفود جميع على يتعين 

 .المطلوب االعتماد طلب( الفوتوغرافي والتصوير
 التعاونب المضيف، البلد قبل من االعتماد طلب على الموافقة عند اإلعالم لوسائل شارات يتم إصدار 

 .األفريقي االتحاد مفوضية مع

 :الطبيةتدابير ال .15
 المشاركين لجميع المستعجلة الطبية الخدمات لتقديم الصلة ذات التدابير جميع اتخاذتم ي. 
 لعمالءلخدمة ا ةطبيهياكل  الفنادقتتوفر في  ،عادة. 
 العاجلة ةللعناي ،ل اليوماطو تعمل طبية مرافق تخصيص تمي ،اللجنة الفنية المتخصصة الحتياجات 

 .الفنية المتخصصةنة اللجيستضيف الذي  بلو راديسون فندق في
 الحمى دض السيماصالحة تطعيمات  دفتر حمل في اللجنة الفنية المتخصصة لمشاركيناألفضل ل من 

 .الصفراء
 في المستشفيات العالج تكاليفالمرضى  تحملي. 
 توجو في بها المعمول الصحة تعليماتل االمتثال الضيوف جميع من يرجى. 

 :مغادرة الوفود .16
 تحت ،الوصول عند المطبقة حكامألل وفقا البالد والشخصيات األخرى خبراءالو وزراءال يغادر 

 .الدولة مراسم إشراف


