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 ةـل الدوليـة العمـمنظم

 

 األفريقي الرابع عشراالجتماع اإلقليمي 
 AFRM.14/D.2(Rev.)الوثيقة:   2019كانون األول/ ديسمبر  6-3، كوت ديفوار، أبيدجان

  

 مذكرة معلومات أساسية

 وعنوانه االجتماع مكان

 Sofitel Abidjan Hotel Ivoire :الفندق

 Boulevard Hassan II :الشارع

Abidjan,  

Cocody,  

Côte d’Ivoire 

 26 26 48 22 225+ :الهاتف

-https://www.accorhotels.com/fr/hotel-8844-sofitel-abidjan-hotel :الموقع االلكتروني

ivoire/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn 

 االتصال

 الدولية العمل لمنظمة التابع ألفريقيا، اإلقليمي المكتب العنوان:

ILO Regional Office for Africa 
Plateau, Immeuble CCIA,  

Avenue Jean Paul II 

01 BP 3960 Abidjan 01, 

Côte d’Ivoire 

 00 89 31 20 225+ :الهاتف

 afrm@ilo.org البريد االلكتروني:

 الموقع االلكتروني لالجتماع

www.ilo.org/afrm14 

 اإلجرائية القواعد

 108دورته مؤتمر العمل الدولي في المنقحة التي وافق عليها  قواعد االجتماعات اإلقليميةسوف تطبق 

. عشر الرابعفيما يخص سلطات ووظائف وإجراءات االجتماع اإلقليمي األفريقي  (2019)حزيران/ يونيه 

 .الجتماعلموقع االلكتروني ال علىمتاحة  القواعدهذه و

https://www.google.com/search?q=hotel+ivoire+sofitel&rlz=1C1OKWM_enCI850CI850&oq=hotel+ivoire+sofitel&aqs=chrome..69i57j0l5.3955j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:afrm@ilo.org
http://www.ilo.org/afrm14
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/lang--en/index.htm
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  ILO Events Appتطبيق

 عشر الرابعاالجتماع اإلقليمي األفريقي " الخاص بILO Events Appباإلمكان تحميل التطبيق الذكي "

أو في  iOSألجهزة العاملة بنظام لبالنسبة  App Store)في  2019 تشرين الثاني/ نوفمبر 25من  ابتداء

Google Play  بالنسبة لألجهزة العاملة بنظامAndroidالتطبيق على  وضعوان الذين المشاركو (. وسيتلقى

االجتماعية والزيارات رفيعة المستوى،  واألحداثبرنامج االجتماع  عنآخر المستجدات  ،أجهزتهم المحمولة

. كما سيتيح الجتماعالموقع االلكتروني لوسيتمكنون من الوصول إلى معلومات عملية ووثائق وروابط إلى 

المشاركين في االجتماع المسجلين في التطبيق وإمكانية غيرهم من إمكانية التواصل مع  ندوبينللمالتطبيق 

 لى البرنامج ومعلومات هامة أخرى.استالم اإلشعارات حول أية تغييرات تطرأ ع

 هذه المذكرة أربعة أقسام: تضم

 برنامج االجتماع -أوالا 

 التسجيل واالعتماد -ثانياا 

 أخرى عن كوت ديفوار عمليةالوصول واإلقامة ومعلومات  -ثالثاا 

 الخدمات المتاحة في االجتماع اإلقليمي  -رابعاا 

 برنامج االجتماع -أوالا 

 .الجتماعلالموقع االلكتروني ن البرنامج المؤقت لالجتماع اإلقليمي في تجدون نسخة موجزة ع

ا  بالمرطبات المشاركين جميع سيزود البلد المضيف وبعد الظهر وبوجبات الغداء في مكان االجتماع  صباحا

 وطوال فترة انعقاده. 

 التسجيل

لدى  ،وصولهم فورأنفسهم  أن يسجلوالمشاركة في االجتماع اإلقليمي نبغي على المندوبين المعتمدين لي

 .في هذا الصددتجدون أدناه معلومات إضافية ومكتب التسجيل. 

 المجموعات اجتماعات

من الساعة  2019كانون األول/ ديسمبر  3الثالثاء الحكومات والعمال وأصحاب العمل يوم  سوف تجتمع

ا  11إلى الساعة  9 هيئة مكتب االجتماع، ولمناقشة النتخاب  مرشحي كل مجموعةلالتفاق على اختيار  صباحا

بعض المواضيع المشمولة في تقرير المدير العام في حال رغبتهم بذلك. وستواصل المجموعات اجتماعاتها 

 إذا قررت القيام بذلك.   ،طوال مدة االجتماع اإلقليمي

 نسق االجتماع

ا  11عند الساعة  2019كانون األول/ ديسمبر  3الثالثاء فتتح االجتماع يوم ي  سوف  . وستتضمن صباحا

الجلسة االفتتاحية انتخاب هيئة مكتب االجتماع واعتماد برنامج االجتماع المؤقت وتعيين لجنة أوراق االعتماد 

ين لجنة الصياغة بغية صياغة من أجل معالجة جميع القضايا المتعلقة بأوراق اعتماد الوفود الوطنية وتعي

 االجتماع.  استنتاجات

يلقي كل من رئيس االجتماع ورئيس مجلس اإلدارة والناطقون  ،هذه المراسم اإلجرائية أعقابوفي 

 والعمال بكلماتهم االفتتاحية.  الرسميون باسم أصحاب العمل

  

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/lang--en/index.htm


 

 

3 AFRM-14th-D2-Rev.-Information-Note-[RELME-190910-1]-Ar.docx  

 .ضمن المجموعات الثالث وستجري خالل الجلسة العامة جميع المناقشات األخرى، باستثناء المناقشات
 ل ما يلي:تشم وهي

 صصة لمناقشة جلسات مخ
 تقرير المدير العام

رئيس  عضاء هيئة مكتب االجتماع، أيأحد أ مخصصة لمناقشة تقرير المدير العامالالجلسات سيترأس 

 لرئيس االجتماع. ةأو أحد النواب الثالث االجتماع

ا لقائمة المتحدثين. وعلى المندوبين أن كلماتهم إلقاء في الراغبين  وستلقى الكلمات خالل هذه الجلسات وفقا

ابتداء من  ،يمكن للمشاركين الذين يودون أخذ الكلمة التسجيل قبل االجتماعو .يسجلوا أسماءهم في القائمة مسبقاا 

كما يمكنهم . mbinkar@ilo.orgإرسال بريد الكتروني إلى  عن طريق تشرين الثاني/ نوفمبر 4 االثنينيوم 

ا التسجيل  التسجيل في قائمة  وسيقفل باب. مكتب كاتب االجتماع اإلقليميلدى  ،عند وصولهم إلى أبيدجان أيضا

كانون  4األربعاء يوم  ظهراا  1عند الساعة  ،المتحدثين في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المدير العام

 .األول/ ديسمبر

 العام، المدير تقرير مناقشة خالل ألخذ الكلمة المتحدثين من ممكن عدد أكبرأمام  المجال احةإت بغيةو

 هيئة بموافقة إال دقائق خمس كلمة أي تتجاوز أال" على اإلقليمية الجتماعاتا قواعد من (7)10 المادة تنص

كلماتهم مقتضبة وموجزة وأن  أن تكونمن المتحدثين  يرجى حثيثاا  وبالتالي، ."باإلجماع االجتماع مكتب

 .يختصروا من عباراتهم الترحيبية إلى أقصى حد ممكن

 خاصة رفيعة المستوى جلسة

وبهذه . كانون األول/ ديسمبر 3الثالثاء في نهاية فترة بعد الظهر من يوم ستعقد لجنة مناقشة رئاسية 

من اإلقليم، للمشاركة في  المدعوينحكومات الدول والبحضور رؤساء سيتشرف االجتماع اإلقليمي  المناسبة،

 نقاش حول موضوع "مستقبل العمل الذي نصبو إليه ألجل أفريقيا".

 جلسات عامة مواضيعية أربع

ندوات ثالثية. وسيلي  مناقشات في للجلسة على شكل أربع جلسات عامة مواضيعية ينظمها مدير ستعقد

وات والمشاركين في االجتماع. وستكون مواضيع جوالت من األسئلة واألجوبة بين أعضاء الند المناقشات

 هي كاآلتي: ،الجلسات العامة المواضيعية

ا لبرنامج العمل الالئق وأهداف  العمل الدولية والحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسينمعايير  -1 تحقيقا

 التنمية المستدامة.

 ا.جعل العمل الالئق حقيقة واقعة لشباب أفريقي -2

ا واإلنتاجية المهارات والسبل التكنولوجية  -3  في أفريقيا لتحقيق مستقبل عمل أكثر إشراقا

 .حقيق العمل الالئقت من أجلغير المنظم الريفي وتحويل االقتصاد  -4

ا إج راء نقاش حول تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية ومن المزمع أيضا

 كانون األول/ ديسمبر. 5في أفريقيا، خالل استراحة الغداء يوم الخميس  ةعياالجتماوالسياسة 

 .الجتماعالموقع االلكتروني ل على النقاشات هذهمن  نقاشمعلومات إضافية عن كل  وستتاح

 أحداث اجتماعية

حكومة  ستستضيف، كانون األول/ ديسمبر 3الثالثاء عند نهاية مداوالت اليوم األول من االجتماع يوم 

نقل المندوبين من  الوقت المناسب. وست نظم عمليات ر المزيد من المعلومات فيكوت ديفوار حفل عشاء. وسيوف

الجتماع اإلقليمي )انظر في ترتيبات امكان انعقاد االجتماع إلى مكان العشاء ومن ثم إلى الفنادق المخصصة 

 "اإلقامة: حجز الغرف في الفنادق المخصصة"(. بشأنالقسم أدناه 

mailto:mbinkar@ilo.org
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/lang--en/index.htm
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حفل استقبال  ،كانون األول/ ديسمبر 4األربعاء يوم  ،ةالعمل الدولي لمنظمةالمدير العام  سيستضيفو

 .Sofitel Abidjan Hotel Ivoireللمندوبين في فندق 

ا   التسجيل وأوراق االعتماد -ثانيا

 التسجيل

لدى  ،وصولهمكة في االجتماع اإلقليمي أن يسجلوا أنفسهم فور لمشارل المعتمدينعلى المندوبين  ينبغي

 5بعد الظهر إلى الساعة  2من الساعة مكان انعقاد االجتماع سيبدأ التسجيل لالجتماع في ومكتب التسجيل. 

طوال فترة  صباحا   8، وسيستمر التسجيل من الساعة 2019كانون األول/ ديسمبر  2مساء من يوم االثنين 

 انعقاد االجتماع.

 اإلقليمي باالجتماع الخاصة التعريف بطاقة

تعريف خاصة طاقة الرابع عشر من الحصول على بالبد للمشاركين في االجتماع اإلقليمي األفريقي 

ا  الحضور المعني الشخص وعلى يمكنهم الدخول إلى مكان انعقاد االجتماع. حتى باالجتماع اإلقليمي   شخصيا

 تتضمن صالحة هوية وثيقة تقديم بعد بطاقته لتسلّم ، Sofitelفندق في باالجتماع الخاص التسجيل مكتب إلى

من قبل البلدان أو المنظمات  حسب األصولالبطاقات إال للمشاركين المعتمدين  ولن ت عطى. له شمسية صورة

 1.التي دعاها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى حضور االجتماع اإلقليمي

 االعتماد اشتراطات

إيداع أوراق اعتماد الوفود الوطنية لدى مكتب  يجب، االجتماعات اإلقليمية قواعد( من 7)1 عمالا بالفقرة

تشرين الثاني/  12من تاريخ افتتاح االجتماع اإلقليمي )أي لغاية يوم الثالثاء  يوما   21قبل العمل الدولي 

وهو أمر بالغ  ،يسهل التخطيط لالجتماع المذكورة الفترة إن استالم أوراق االعتماد ضمن .(2019نوفمبر 

ا  فيها إصدار تأشيرة الدخول يكونت التي األهمية في الحاال إلى  على اعتماد المسافر بصفته مندوباا  متوقفا

 االجتماع. 

ن الدول األعضاء في اإلقليم، سينشر آنيا اسم الموفدة مالوطنية اعتماد أعضاء الوفود الثالثية  بمجردو

وينطبق األمر ذاته على ممثلي  .الجتماعالموقع االلكتروني لولقبه ووظيفته الرسمية في االجتماع في  المندوب

ها مجلس دولة عضو من إقليم آخر وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي دعا أي

 إدارة مكتب العمل الدولي لحضور االجتماع. 

 االنترنت طريق عن الوطنية الوفود اعتماد

بإمكان وفود الدول األعضاء التي دعاها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بصفتها أعضاء كاملة العضوية 

أن تقدم أوراق اعتمادها عن طريق االنترنت على الرابط  ،أو بصفة مراقب

https://www.ilo.org/CredentialsRMMS . وقد تم إرسال رموز الدخول المطلوبة في طي الرسالة الثانية

ا  االجتماع اإلقليمي، وست رسللدعوة إلى ل األعضاء المشاركة في  إلى البعثات الدائمة في جنيف للدول أيضا

طريق االنترنت وتقديمه  المشاركين من إتمام نموذج االعتماد عنأن تمّكن هذه الرموز  ومن شأناالجتماع. 

ام االعتماد عن طريق شجع الوفود بشدة على استخدام نظ. وت  ةالعمل الدولي لمنظمةمن خالل الموقع االلكتروني 

 حدوثها عند النسخ.  المحتملع معالجة أوراق االعتماد ويحد من األخطاء المكتبية نه يسرّ االنترنت أل

نموذج  ماد عن طريق االنترنت، يوفّرحالت ظروف استثنائية دون التمكن من استخدام نظام االعت إذاو

أو  credentials@ilo.orgخاص بأوراق اعتماد الوفود الوطنية عند الطلب )بإرسال بريد الكتروني إلى 

 (.25 65 799 22 41+باالتصال على الرقم بالهاتف 

 

 ..7INS//336GBوالوثيقة  .16INS//335GBوالوثيقة  .15INS//334GB(.Rev) الوثيقة انظر   1
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البريد  عن طريقفيجب إرسالها  ،المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المدعوةأوراق اعتماد  أما

 .credentials@ilo.org االلكتروني إلى

 الوفود تشكيل

، يطلب من كل دولة عضو مشاركة اإلقليميةقواعد االجتماعات من  1من المادة ( 8( و)2) بالفقرتين عمالا 

ا  ثالثياا  كامل العضوية أن ترسل وفداا  اا في االجتماع بصفتها عضو مندوبين اثنين عن الحكومة ومندوب من  مؤلفا

 . على أن يصطحبوا مستشارين لهم حسب مقتضى الحالعن العمال،  عن أصحاب العمل ومندوب واحد واحد

مندوبي ومستشاري أصحاب على أن يكون اختيار  الجتماعات اإلقليميةقواعد ا( من 5)1وتنص المادة 

العمل والعمال باالتفاق مع المنظمات الصناعية األكثر تمثيالا ألصحاب العمل أو للعمال، في حالة وجود هذه 

 .المنظمات، حسبما يكون عليه الحال في الدولة العضو المعنية

 الدولية، العمل منظمة أنشطة مجمل في الثالثي الهيكل تعزيز بشأن بالقرار عمالا و ذلك، إلى باإلضافة

 أن األعضاء الدول على يجب(، 1971) والخمسين السادسة دورته في الدولي العمل مؤتمر اعتمده الذي

 .اآلخر عن الواحد تامة باستقاللية التصرف على قادرين أعضاؤها يكون ثالثية وفوداا  ترسل

 قواعد( من 4)1المسؤولية عن دفع نفقات سفر وإقامة وفدها الثالثي )الفقرة تتحمل كل دولة عضو و

 (.االجتماعات اإلقليمية

 المساواة بين الجنسين

 "تبذل المشاركة في االجتماعالدول األعضاء  فإن قواعد االجتماعات اإلقليمية( من 6)1وفقا للمادة 

ا  ةالعمل الدولي منظمةلتزم وت". في وفودها قصارى جهدها لتعزيز التمثيل المتساوي للنساء والرجال ثابتاا  التزاما

العمال على منظمات ناشد حكومات الدول األعضاء ومنظمات أصحاب العمل وتالمساواة بين الجنسين وبتعزيز 

أرفقت مع وقد وفودها.  الجنسين عند تشكيلحد سواء ألن تبذل أقصى طاقتها من أجل تحقيق المساواة بين 

لثانية للدعوة صورة توضيحية تبين مستويات مشاركة النساء في االجتماعات اإلقليمية، وهي متاحة الرسالة ا

ا  شجع الوفود . وبالنظر إلى األرقام الواردة في الصورة التوضيحية، ت  لالجتماععلى الموقع االلكتروني  أيضا

ا بذل قصارى الجهود بشدة على   إلى تحقيق المساواة.  سعيا

ا   الوصول واإلقامة ومعلومات عملية أخرى  -ثالثا
 عن كوت ديفوار

 البلد إلى الدخول متطلبات

 جوازات السفر والتأشيرات

جميع الزائرين األجانب الوافدين إلى كوت ديفوار من أجل حضور االجتماع  يجب أن يكون بحوزة

ا واء كان جواز سفر دبلوماسيس ،جواز سفر صالح لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند وصولهم إلى البلد ،اإلقليمي  ا

ا أو خاص  لمهمات الرسمية.لأو  ا

وتتوقف ضرورة الحصول أم ال على تأشيرة دخول إلى أراضي كوت ديفوار، على جنسية الزائر. ويعفى 

حملة جوازات السفر الصادرة عن الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من تأشيرة الدخول إلى كوت ديفوار. 

الدخول دون رسوم ألعضاء الوفود الثالثية من الدول األعضاء والدول ذات صفة مراقب إلى وتمنح تأشيرة 

االجتماع اإلقليمي. ويحظى جميع المشاركين اآلخرين بتيسير عملية حصولهم على التأشيرة عند تقديم طلب 

 الحصول عليها. 

  

mailto:credentials@ilo.org
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وينبغي تقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول لدى سفارة أو قنصلية كوت ديفوار في بلد إقامة 

تقديم الطلبات لدى ممثلية كوت ديفوار في أقرب  يجبصاحب الطلب. وفي حال عدم وجود سفارة أو قنصلية، 

الخاضعين لرسوم التأشيرة ية ويمكن  لحاملي جوازات السفر العادبلد اإلقامة.  يغطيدبلوماسي  تمثيللديه بلد 

ا   .https://snedai.com/e-visaاالنترنت على الموقع االلكتروني:  عن طريقبطلب  أن يتقدموا أيضا

ا  عن  ويجب على المشاركين غير القادرين على الحصول على تأشيرة قبل المغادرة أن يطلبوا تصريحا

من أجل تسهيل سفرهم إلى أبيدجان. وسوف يمنح  dgtravail@yahoo.frإرسال بريد الكتروني إلى طريق 

 هؤالء المشاركين تأشيرة بصورة استثنائية فور وصولهم إلى البلد.

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الخارجية
website of the Ministry of Foreign Affairs. 

 التأمين

إال أنه من األفضل  ،على الرغم من أن خدمات اإلسعافات األولية ستكون متوفرة في مكان انعقاد االجتماع

للمشاركين استصدار بوليصة تأمين تشمل مدة االجتماع )بما في ذلك مدة السفر( وتغطي التكاليف الناجمة عن 

العمل  منظمةقدم تال والرعاية الطبية( أو اإلعاقة المؤقتة أو الدائمة أو الوفاة.  بما يشمل) الحوادثالمرض أو 

أو اضطراب طبي  حادثتحمل أية مسؤولية في حال المطالبة بتعويض عن مرض أو تأي تأمين وال  ةالدولي

 ،صحة جيدةفي نصح المشاركون بعدم السفر إال إذا كانوا ي  وحصل قبل انعقاد االجتماع أو أثناءه أو بعده. 

 االمتثال إلى الشروط الطبية التي يمكن أن تفرض عند نقاط المغادرة أو الوصول. بو

 ستشارة الصحيةواال اللقاحات

دولية ضد الحمى الصفراء قبل  اإلقليمي الحصول على شهادة تلقيح يجب على المشاركين في االجتماع

 أن يبدأو رحلتهم من أجل السماح لهم بدخول كوت ديفوار.

لمشاركين في ل وينبغيحمى الضنك والمالريا، بشكل خاص، من األمراض الشائعة في كوت ديفوار.  إن

الترتيبات الالزمة للحصول على أدوية مانعة لمرض المالريا وطاردات البعوض والشبكات  يتخذواأن االجتماع 

 المانعة للبعوض.

ا لتجنب أي انقطاع في العالج، ي نصح المشاركون بشدة  مالحظة للمشاركين الخاضعين لعالج طبي: توخيا

قد ال يكون من الممكن ضمان توافر المكونات  أن يكون في حوزتهم أدويتهم المعتادة بكميات كافية، نظراا إلى أنه

 الطبية ذاتها في موقع االجتماع.

 المدينة إلى المطار من النقل وخدمات ديفوار كوت إلى الوصول

 .Felix Houphouet-Boignyالمطار الرئيسي في كوت ديفوار هو مطار 

. وتتوفر سيارات أجرة أيضاا خارج المطار. من المتوقع يمكن حجز خدمات النقل عن طريق االنترنت

للمسافرين الراغبين بأخذ سيارة أجرة من المطار إلى مكان االجتماع أو إلى أحد الفنادق المقترحة، أن يصلوا 

دقيقة )حسب االزدحام المروري(. وسيارات األجرة ال تقبل الدفع ببطاقات  45إلى  15إلى وجهتهم خالل 

 ذا فإنه من الضروري حيازة فرنكات الجماعة المالية األفريقية نقداا.االئتمان، ل

 سيوفر البلد المضيف خدمة نقل من المطار إلى الفنادق المخصصة.

 تتوفر أيضاا خدمة الحافالت العامة، إال أن هذا الخيار غير مستحسن للمندوبين.

. لذا وعند المغادرة على السواءول عند الوص في المطارأمني قد تخضع األمتعة لفحص ألسباب أمنية، 

 يرجى من المشاركين االطالع على اللوائح الجمركية واالمتثال لها.

https://snedai.com/e-visa
mailto:dgtravail@yahoo.fr
http://diplomatie.gouv.ci/conseils-aux%20-voyageurs%20/#%20formality-Dentree
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 المخصصة الفنادق في الغرف حجز: اإلقامة

الموقع الواردة على في القائمة بغية االستفادة من األسعار التفضيلية المتفق عليها مع الفنادق المدرجة 

تشمل ووقت ممكن.  ترتيبات سفرهم وإقامتهم في أقرب ، يرجى من المندوبين أن يجرواااللكتروني لالجتماع

ا توفر جميع الفنادق وهذه األسعار وجبة الفطور والوصول إلى االنترنت.  مريحة ومرافق وصالة  المنتقاة غرفا

 رياضة.

اإلشارة ، ويجب الواردة في القائمةالحجز باستخدام الروابط أو عناوين البريد االلكتروني  يجب إجراءو

على الرغم من عدم و. نظمة العمل الدولية""االجتماع اإلقليمي األفريقي الرابع عشر لم في طلب الحجز إلى

وتظل صالحة  د الغرف المتوفرةغرف، إال أن األسعار المتفق عليها مرهونة بعدوجود مهلة محددة لحجز ال

م بأن اختيار فنادق أخرى، لكن يجدر أخذ العل . وقد يفضل المندوبون2019تشرين األول/ أكتوبر  31حتى 

 بين الفنادق األخرى ومكان االجتماع.  خدمات النقل لن تكون متوفرة

ا لتسهيل عملية تنقل ال وزراء، تقترح الحكومة أربعة فنادق إلقامتهم، موصى بها في قائمة الفنادق وتوخيا

 .آنفة الذكر

 االجتماع أثناء النقل خدمات

ا  ا  ستقدم خدمات النقل يوميا قبل بداية يوم العمل ومساء  بين الفنادق المخصصة ومكان االجتماع، صباحا

 بعد نهايته. 

 Yangoخدمات سيارات األجرة مثل  اللجوء إلى ركون المقيمون في فنادق أخرىقد يرغب المشاو

 .Google Playو Appstore، وسيجدون تطبيقاتها الذكية متاحة للتحميل في Taxi Ivoireو

لالطالع على أية مستجدات أمنية ومعرفة  على أساس منتظم لكتروني لالجتماعالموقع االيرجى تفقد و

 جهات االتصال الخاصة بالتنسيق األمني في إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن في أبيدجان.

 األمن

ا  السبب الرئيسي النعدام األمن في أبيدجان وضواحيها هو و. إن الوضع األمني في أبيدجان هادئ نسبيا

 وهذه الجرائم هيتدفعها أسباب اقتصادية. جماعات صغيرة الضواحي التي ترتكبها في أماكن عديدة  جرائم

عمليات سرقة في الشوارع وسرقة سيارات وعمليات سطو يرتكبها عادة أفراد صغار السن ومنظمين في 

ه لممتلكاتهم الشخصية في والتنبيرجى من المشاركين اتخاذ كافة احتياطاتهم كلما رغبوا بالخروج وعصابات. 

ا األماكن العامة وتجنب الخروج بمفردهم في ساعة متأخرة من الليل بعدم ارتداء بطاقة التعريف  . ويوصى أيضا

 الخاصة باالجتماع خارج مكان االجتماع بغية تجنب المضايقات من أفراد ذوي نوايا سيئة. 

عن  الشخص المسؤول هي ،ظمة العمل الدوليةاألمن في منجوجيه، مسؤولة  – سوالنج لورانإّن السيدة 

، laurentjuget@ilo.orgاألمن أثناء االجتماع اإلقليمي، )يمكن التواصل معها عن طريق البريد االلكتروني: 

 .(2970 647 79 41+أو عن طريق الهاتف: 

 العمالت صرف

ثابت بين فرنك  سعر الصرفوفوار هي فرنك الجماعة المالية األفريقية. العملة الرسمية في كوت دي

فرنك الجماعة المالية األفريقية. ويمكن صرف  655.96يورو =  1وهو  ،الجماعة المالية األفريقية واليورو

. العملة األجنبية في المصارف ومكاتب صرف العمالت. ويمكن سحب العملة المحلية من أجهزة الصرف اآللي

تقبل بطاقات االئتمان الرئيسية )بما فيها ووهي متواجدة في المصارف والفنادق والمراكز التجارية الكبيرة. 

Visa وMasterCard و(American Express  .في معظم الفنادق وفي العديد من المطاعم والمحالت التجارية 

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/lang--en/index.htm
mailto:laurentjuget@ilo.org
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 التواصل وسائل

ا  ، وتقدم جميعها خدمات Moovو MTNو Orangeهي  شركات خدمة االتصال الخلوي األكثر شيوعا

 بطاقات الهاتف مسبقة الدفع وبطاقات انترنت الهاتف الخلوي. 

 الزمنية المنطقة

 تعمل كوت ديفوار بتوقيت غرينيتش على مدار السنة.

 المناخ

تتمتع كوت ديفوار بمناخ استوائي يمتد على فصلين هما: الفصل الممطر والفصل الجاف. ويقع شهر 

 األول/ ديسمبر في الفصل الجاف. كانون 

 والشراب الطعام

بشرب المياه المعبأة  مع ذلك نالمشاركونصح ي   نابير في أبيدجان،على الرغم من سالمة شرب مياه الص

 . وما من تدابير وقائية خاصة ينبغي اتخاذها عند تناول الطعام في الفنادق أو المطاعم.مختومة في زجاجات

 الكهرباء

هرتز. مآخذ  50هو  المعتادفولت والتردد  220 المعتادة في كوت ديفوار هيإن فلطية التيار الكهربائي 

 .Eو Cومقابس الكهرباء هي من نوع 

ا   الخدمات المتوفرة في االجتماع اإلقليمي -رابعا

 الفورية الترجمة

 والبرتغالية.ترجمة الفورية اآلنية باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية ستقدم ال

ا بغية ضمان ترجمة فورية دقيقة، يرجى بشدة من المشاركين الذين حضّ  يرغبون بإلقائه أثناء  روا نصا

ينبغي أن و. interpreterspeeches@ilo.orgبالبريد االلكتروني إلى  قبل أخذ الكلمةاالجتماع أن يرسلوه 

أثناءها. الخطابات اسم المتحدث ومسماه الوظيفي وبلده أو منظمته والجلسة التي يعتزم إلقاء خطابه  تتضمن

، في ه وسيترجمون ما ينطق به المتحدث تماماا جمون الفوريون الخطاب أثناء إلقائالمترسيتابع ، وبطبيعة الحال

إلى أعضاء السكريتارية المتواجدين في  حال لم يتبع النص المكتوب. كما يمكن تسليم نسخ ورقية من الخطابات

 غرفة االجتماعات من أجل إيصالها إلى المترجمين الفوريين. 

 الوثائق

 واإلنكليزية العربية باللغات للمناقشات، أساس بمثابة سيكون الذي، العام المدير تقرير ي نشر سوف

ا  وسيكون والبرتغالية، والفرنسية يز وتطبيق كما سيكون تقرير "تعز .الموقع االلكتروني لالجتماع على متاحا

ا على  ا أيضا باللغات  الموقع االلكتروني لالجتماعإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية" متاحا

ا و. المذكورة بلغات االجتماع األربع للمشاركين في  سيكون مشروع استنتاجات االجتماع اإلقليمي متاحا

اع . وسيقدم تقرير لجنة أوراق االعتماد إلى االجتمكانون األول/ ديسمبر 6لجمعة اجتماعات المجموعات يوم ا

باللغتين اإلنكليزية والفرنسية. وسينشر مشروع تقرير االجتماع اإلقليمي باللغتين اإلنكليزية والفرنسية بعد 

ليقدموا خاللها تعديالت  ثالثة أسابيعمن تاريخ اختتام االجتماع. وبعدها سيكون لدى المشاركين فترة  أسبوعين

الموقع  النسخة النهائية من التقرير علىعلى ملخص مداخالتهم. وبعد إدخال التعديالت المستلمة ستنشر 

 .مرفقة بالترجمة العربية االلكتروني لالجتماع

mailto:interpreterspeeches@ilo.org
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. وسيكون الموقع االلكتروني لالجتماع على متاحة وأثناءه االجتماع قبل المعدة الوثائق كافة وستكون

ا  وسيوفر للمندوبين في كافة أنحاء مكان االجتماع، بما في ذلك غرف االجتماعات.  االتصال باالنترنت متاحا

. لذا ينصح أعضاء الوفود بإحضار حواسيب Sofitelمن الحواسيب مجهزة باالنترنت في فندق  محدود عدد

  محمولة أو أجهزة لوحية معهم.

 بسياسة منظمة العمل الدولية لتخفيض استهالك الورق، سيكون توزيع الوثائق الورقية محدوداا  عمالا و

، أو بتحميل التقرير من قبل االجتماع ار نسخ التقرير التي أرسلت إليهالذا تنصح الوفود بإحضأثناء االجتماع. 

 .كتروني لالجتماعلالموقع اال

 الخدمات الطبية والحاالت الطارئة

وتوجد  رئ(.)اإلسعافات األولية والطوا أثناء االجتماع Sofitelستكون المرافق الطبية متوفرة في فندق 

ا   . وفيما يلي الصيدليات األخرى القريبة من الفنادق الموصى بها:Sofitelفي فندق  صيدلية أيضا

Pharmacie Boulevard de France  +225 22 44 74 08  Bd de France, Grand marché de Cocody 

Pharmacie de Blockhauss  +225 22 48 68 91  Quartier Blockhauss 

Pharmacie de Cocody  +225 22 44 24 95  Petit marché de Cocody 

Pharmacie de la Cité  +225 22 44 63 68  Cocody Danga, près de la Cité Rouge 

Pharmacie des Arts  +225 22 44 95 67  Centre commercial de la Cité des arts 

Pharmacie Les 7 colonnes  +225 22 44 02 96  Bd Latrille, face SODEMI 

Pharmacie Les Mimosas  +225 22 44 32 28  Bd Mitterand, face à la SODEFOR 

Pharmacie Notre Dame de la Piété  +225 22 44 27 99  Val Doyen, face PMI de Cocody 

Pharmacie Saint Dominique  +225 22 48 79 89  A l'angle Collège Mermoz et CNRA 

Pharmacie Saint François de Danga  +225 22 48 54 08  Cocody Danga, à côté Nid de Cocody 

Pharmacie Saint Jean  +225 22 44 62 49  Bd Latrille, face à la Cité rouge 

Pharmacie Sainte Marie  +225 22 48 69 20  Près de la maison du PDCI 

 الطوارئأرقام 

 09 94 44 22 225+ الطوارئ الطبية/ اإلسعاف:

+225 22 44 53 53 

+225 22 44 34 45 

 115 الشرطة:

 180 اإلطفاء:
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