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الولايات    
  

يتألف السودان من حكومة اتحادية تضم ما مجموعه 18 ولاية. وعاصمة السودان هي الخرطوم.

السكان  
  

يبلغ عدد السكان في السودان حاليًا 41.452.272 استنادًا إلى أحدث تقديرات الأمم المتحدة. ويعادل عدد السكان في السودان %0.54 من
مجموع سكان العالم.

البلدان المجاورة  
  

يحّد السودان شمالًا مصر، وشرقًا البحر الأحمر، وإريتريا وإثيوبيا، وجنوبًا جنوب السودان، وإلى الجنوب الغربي جمهورية أفريقيا
الوسطى، وغربًا تشاد، وإلى الشمال الغربي ليبيا.

  

والسودان هو ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحته 1.886.068 كيلومترًا مربعًا (أي 728.215 ميلًا). ويتدفُق النيل
الأبيض متخللًا السودان ليصّب في بحيرة النوبة في الشمال، وهي أكبر بحيرة من صنع الإنسان في العالم. ويقسم نهر النيل البلد إلى

نصفْين، شرقّي وغربّي.

المناظر الطبيعية  
  

يمتد الشريط الساحلي للسودان على البحر الأحمر بطول 853 كيلومترًا. وبصفة عامة، تتميز تضاريس السودان بوجود سهول
منبطحة تقطعها بعض السلاسل الجبلية. وفي غربي السودان، تقع قمة «دريبا كلديرا» في سلسة «جبال مّرة»، وهي أعلى نقطة في

السودان، حيث يبلغ ارتفاعها 3042 مترًا أو ما يوازي 9980 قدمًا. أما «تلال البحر الأحمر» فهي تقع شرقّي البلاد. ويلتقي نهرا النيل الأزرق
والنيل الأبيض في الخرطوم لُيشّكِلان معًا «نهر النيل» الذي يتدفق شمالًا عبر مصر ليصب في البحر الأبيض المتوسط. ويبلغ طول

نهر النيل الأزرق الذي يتخلل السودان ما يقرب من 800 كم، ويلتقي به كٌل من نهري دندر ورهد في المنطقة الواقعة بين ِسّنَار
والخرطوم. ولا توجد لنهر النيل الأبيض داخل السودان روافد ذات أهمية ُتذكر. وهناك العديد من السدود الـُمـشيدة على النيلين

الأزرق والأبيض. من بين تلك السدود، سّدَا ِسّنَار والروصيرص على النيل الأزرق، وسد جبل أولياء على النيل الأبيض.

الاقتصاد  
  

السودان بلد زراعي. وتشمل صادراته الرئيسية المنتجات الزراعية مثل القطن، والفول السوداني، والصمغ العربي، وبذور السمسم.

اللغة  
  

اللغتان العربية والإنكليزية هما لغتا العمل الرسمية في البلد. وتنتمي اللغات الأخرى المستخدمة في السودان إلى ثلاث عائلات للغات
الأفريقية: العائلة الأفروآسيوية، والعائلة النيلية-الصحراوية، والعائلة النيجرية - الكونغولية.
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الثقافة  
  

السودان بلٌد متنوٌع ثقافيًا ويحظى بخصائص لغوية وعرقية واجتماعية وثقافية ودينية متعددة.

الموقع  
  

الخرطوم هي العاصمة وهي أكبر مدن السودان. تقع الخرطوم عند نقطة التقاء نهر النيل الأبيض الذي يجري متدفقًا من بحيرة
فيكتوريا شمالًا، بالنيل الأزرق الذي يجري متدفقًا من إثيوبيا غربًا. وُيعرف مكان التقاء النهرين باسم «الَمقَرن» (نقطة التقاء النهرين).

ويواصل «نهر النيل» تدفقه شماًلا باتجاه مصر والبحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة للخرطوم، التي يقسمها نهرا النيل، فهي مدينة
كبرى تتألف من ثلاث مدن هي: مدينة الخرطوم الأصلية التي يربطها بمدينة الخرطوم بحري شمالًا، ومدينة أم درمان غربًا، عدد من

الجسور.

التاريخ والموقع  
  

من المقرر أن ُتعقد الدورة الخامسة والستون لّلجنة الإقليمية لشرق المتوسط في فندق السلام روتانا، قاعة النيل، بمدينة
الخرطوم، في السودان، وذلك في الفترة من يوم الاثنين 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى الخميس 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

  

سيكون فندق السلام روتانا هو مكان انعقاد الدورة الخامسة والستين لّلجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية. يحظى هذا الفندق
بموقع مثالي، إذ تفصله دقائق معدودة فحسب عن مطار الخرطوم الدولي الذي يمكن الوصول إليه عبر «طريق أفريقيا»، ويبعد عن
"وسط مدينة الخرطوم" مسافة قصيرة بالسيارة، وعن مركز تسوق العفراء بضع خطوات سيرًا على الأقدام؛ فالفندق يتمتع بموقع

مثالي ملائم للعمل والترفيه في آٍن واحد.

العنوان  
  

شارع أفريقيا، صندوق بريد 12290، الخرطوم، السودان
هاتف: 2491 8700 7777+
فاكس: 2491 8700 7788+

com.rotana@alsalam.res :البريد الإلكتروني

التسجيل للمشاركة   
  

للتسجيل في الدورة الخامسة والستين للجنة الإقليمية، ُيرجى زيارة الرابط التالي:

  

 http://reg.unog.ch/e/RC65_Registration
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وملء حقول البيانات الإلزامية، وتقديم استمارة التسجيل في موعد لا يتجاوز 31 آب/أغسطس 2018، وسوف تقوم أمانة منظمة الصحة
العالمية بتأكيد قبول طلب التسجيل الخاص بكم عن طريق البريد الإلكتروني.

العضوية والحضور  
  

تتألف اللجنة الإقليمية من ممثلين، بواقع ممثل واحد عن كل دولة من الدول الأعضاء التي يتألف منها إقليم منظمة الصحة العالمية
لشرق المتوسط. ويجوز أن يصحب الممثلين مناوبون ومستشارون (المادة 1 من النظام الداخلي).

  

ويجوز للمدير الإقليمي، بالتشاور مع اللجنة الإقليمية، أن يدعو دولًا من غير الدول الأعضاء في اللجنة الإقليمية، للمشاركة في
دورات اللجنة، على ألا يكون لها حق التصويت أثناء انعقاد جلسات اللجنة. ويجوز للمدير الإقليمي أيضًا، بالتشاور مع اللجنة

الإقليمية، أن يدعو منظمات غير حكومية للمشاركة في مداولات اللجنة الإقليمية (المادة 2 من النظام الداخلي).

التفويض  
  

توافي الدول الأعضاء المدير الإقليمي قبل الموعد المحّدَد لافتتاح دورة اللجنة الإقليمية، بخمسة عشر يومًا على الأقل، بأسماء
ممثليها، بمن فيهم جميع المناوبين والمستشارين. وإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات والدول المدعوة لإيفاد ممثلين عنها إلى الدورة،

بإبلاغ أسماء ممثليها. وُتقّدَم وثائق تفويض الممثلين وأسماء المناوبين والمستشارين والمراقبين إلى المدير الإقليمي قبل موعد
افتتاح دورة اللجنة الإقليمية بيومين على الأقل، إن أمكن. وينبغي أن تكون أوراق التفويض صادرة عن رئيس الدولة أو وزير

الخارجية أو وزير الصحة أو أي سلطة أخرى مختصة (المادة 3 من النظام الداخلي).

لغات العمل  
  

لغات العمل بالّلجنة الإقليمية هي العربية والإنكليزية والفرنسية. وسوف ُتترَجم الكلمات الملقاة بأي من هذه اللغات ترجمة فورية
إلى اللغتين الأخريين.

جدول الأعمال والوثائق الأخرى الُمعّدَة للدورة  
  

وسوف تكون جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالدورة، متاحة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية على الصفحة الرئيسية للجنة
الإقليمية على شبكة الإنترنت (html.index/rc65/who-about/rc65/int.who.emro.www//:http) في أوائل شهر أيلول/سبتمبر 2018. ولن يتم إرسال الوثائق

عبر البريد. كما نطلب من السادة المشاركين في الدورة التكرم بإحضار جميع الوثائق معهم إلى الدورة، إذ لن يتوافر سوى عدد
محدود من النسخ الورقية.

الوثائق المقدمة من الوفود  
  

سيكون من دواعي الامتنان أن تقوم الوفود الراغبة في اقتراح مشروعات للقرارات وتوزيعها على اللجنة الإقليمية، بتسليم تلك
المقترحات إلى الأمانة قبل مناقشة مشروع القرار المقترح بيومين على الأقل، حتى يتسّنَى ترجمتها، ونسخها بلغات العمل وتوزيعها

على الوفود.
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ترتيبات السفر  
  

ينبغي لأعضاء الوفود/المشاركين إتمام ترتيبات السفر الخاصة بهم لكل من رحلتي الذهاب والعودة. ونوصي بشدة أن يؤكد المسافرون
حجوزات رحلات العودة الخاصة بهم قبل السفر إلى السودان، إذ قد يكون من الصعب الحصول على حجوزات أو إجراء تغييرات خاصة

بالذهاب خلال فترة قصيرة. وسوف تقّدِم الأمانة المساعدة في إتمام ترتيبات السفر أثناء انعقاد اللجنة الإقليمية، إن اقتضت الحاجة
ذلك.

الوصول إلى الخرطوم  
  

عقب الوصول إلى مطار الخرطوم الدولي، سوف يتم توفير وسيلة انتقال إلى الفندق، شريطة أن يكون المشاركون قد قّدَموا بيانات
سفرهم في الوقت المناسب.

  

وتستغرق الرحلة بالسيارة من المطار إلى الفندق حوالي 10 دقائق.

تأشيرة الدخول إلى الخرطوم  
  

ينبغي للسادة ممثلي الدول وغيرهم من المشاركين في الدورة أن يحصلوا، قبل مغادرتهم أوطانهم، على تأشيرات لدخول السودان.

الامتيازات والحصانات  
  

يتمّتَع جميع السادة الأعضاء، المشاركين رسميًا في اللجنة الإقليمية في الخرطوم، بالسودان، وكذلك السادة المناوبين والمستشارين،
بالامتيازات والحصانات التي ُتمَنح لممثلي الدول في الاجتماعات التي ُتعَقد برعاية الوكالات المتخّصِصة التابعة للأمم المتحدة،

والمنصوص عليها في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخّصِصة وحصاناتها.

التأمين  
  

لا تتحمل الأمانة المسؤولية عن الحوادث التي يتعّرَض لها الأشخاص أو عن الخسارة أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة
بالمشاركين ومرافقيهم، سواًء أثناء حضور الّلجنة الإقليمية، أو كانت هذه الحوادث أو الخسارة أو الأضرار ناشئة بصورة غير

مباشرة عن حضورها. وعلى السادة المشاركين أن يتخذوا ترتيباتهم الخاصة فيما يتعلق بالتأمين على الصحة والسفر.

الإقامة  
  

الفندق الرسمي لاجتماع اللجنة الإقليمية هو فندق السلام روتانا، ومع ذلك، فإن الإقامة متاحة أيضًا في الفنادق التالية:

1. فندق كورنثيا (خمس نجوم)  
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https://www.corinthia.com/en/hotels/khartoumالموقع: 
com.corinthia@khartoum.reservations :البريد الإلكتروني

2. فندق كانون (ثلاث نجوم)  
  

http://www.kanonhotel.comالموقع: 
com.kanonhotel@mail :البريد الإلكتروني

3. فندق بارادايس (ثلاث نجوم)  
  

/http://paradisehotels-sd.comالموقع: 
com.sd-paradisehotels@info :البريد الإلكتروني

  

أسعار الفندق مدرجة على الرابط التالي: Registration_RC65/e/ch.unog.reg//:http وينبغي للمشاركين استكمال استمارة التسجيل وتقديمها، في
موعد لا يتجاوز 31 آب/أغسطس 2018.

  

الممثلون وسائر المشاركين مسؤولون عن تسوية فاتورة الإقامة مباشرة مع الفندق، علمًا بأن بطاقات الائتمان غير مقبولة في
السودان، ويتعين سداد المدفوعات نقدًا بالدولار الأمريكي.

  

سياسة الإلغاء: في حال الإلغاء أو التعديل أو تقليص مدة الإقامة بعد تأكيد الحجز، سوف ُيخصم المبلغ المستحق على النحو التالي:

  

ُتخصم المبالغ المستحقة على الغرفة عن مدة الإقامة كاملة في حالة إلغاء حجز الغرفة خلال مدة تقل عن 30 يومًا، قبل موعد
الوصول المقرر في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

  

وتخضع جميع الغرف المؤكدة الحجز، التي لم يتم إلغاؤها وفقًا للإطار الزمني المذكور أعلاه، أو في حالة عدم الحضور، لخصم
المبالغ المستحقة. وسوف ُتفرض مبالغ تعادل مدة الإقامة كاملة بسعر الغرفة المتفق عليه في حالة عدم الحضور. وسوف ُتطرح

الغرف للبيع في الليالي التالية لذلك.

وسائل الانتقال  
  

وستتوفر وسائل الانتقال عند الوصول والمغادرة ولأي مناسبات رسمية ُتعقد بعيدًا عن الفندق، مع ملاحظة أن وسائل الانتقال ستكون
متاحة فقط من وإلى المكان الرسمي لانعقاد اللجنة الإقليمية، وهو فندق السلام روتانا.
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الخدمات المصرفية  
  

سعر الصرف الحالي هو 29.8 جنيهًا سودانيًا مقابل دولار أمريكي واحد، وهذا السعر عرضة للتغيير بحسب تغّير أسعار الصرف. ويمكن
صرف العملة الأجنبية بالعملة المحلية داخل الفندق أو في أي مصرف في الخرطوم أو غيرها من الجهات المأذون لها بالتعامل في

العملات الأجنبية. والمصرف الموجود بالفندق يفتح أبوابه على مدار الساعة.

الطقس  
  

من المتوقع في تشرين الأول/أكتوبر أن يسود طقس حار أثناء النهار ويكون دافئًا في المساء. وتتراوح درجات الحرارة خلال هذا
الوقت من السنة بين 40 درجة مئوية (العظمى) و25 درجة مئوية (الصغرى).

  Thursday 25th of May 2023 10:59:49 PM
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