بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية السودان
وزارة العدل

جلنة اإلعداد إلجتماع الدورة  43جمللس وزراء العدل العرب بالسودان
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الخرطوم الخميس  22نوفمبر 2102
ورقة معلومات عن اإلجتماع
 .1معلومات عامة عن السودان:
 يقع السودان في شمال شرق قارة أفريقيا ،يحده من الشرق أثيوبيا وأرتريا ومن
الشمال مصر وليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب
دولة جنوب السودان ،تبلغ مساحته  021.120.4كلم مربع ويعد ثالث أكبر بلد
في أفريقيا وكذلك في العالم العربي ،وعاصمته الخرطوم ،ويبلغ عدد سكانه
حوالي  31مليون نسمة ،والعملة الوطنية هي الجنيه السوداني.
 .2الطقس في الخرطوم:
 يعتبر شهر نوفمبر في السودان من شهور فصل الشتاء ويمتاز الجو خالله
باإلعتدال حيث تتراوح درجات الحرارة بين  c ْ20ليالً و c ْ43نهاراً.
 .3مكان وتاريخ إنعقاد اإلجتماع:
 يعقد اإلجتماع بقاعة الصداقة بالخرطوم وهي تقع على شارع النيل جوار مقرن
النيلين األزرق واألبيض ،يعقد إجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالقاعة
الرئاسية يوم الخميس  22نوفمبر  2102بينما يعقد إجتماع المكتب التنفيذي يوم
األربعاء  20نوفمبر  2102بقاعة أركويت بقاعة الصداقة.
 .4اإلقامة:
 تستضيف حكومة السودان الوفود المشاركة بصيغة  0+0إذا كان رئيس الوفد بدرجة
وزير بينما تكون اإلستضافة لشخص واحد إذا لم يكن رئيس الوفد بدرجة وزير،
ويشمل ذلك اإلقامة في الفندق متضمنا ً وجبة اإلفطار ،وذلك بفندق كورنثيا (فندق
خمسة نجوم) الذي يقع على شارع النيل على بعد حوالي  200متر من مكان إنعقاد
اإلجتماع.
 ينصح السادة أعضاء الوفود الذين يزيدون عن العدد المقرر لإلستضافة أن يتصلوا
مباشرة على الفنادق للحجز أو عن طريق نقطة اإلتصال قبل إسبوع على األقل من
موعد الوصول.
وسيكون هناك تخفيض خاص للحجز في الفنادق اآلتية:
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 .0فندق كورنثيا ـ الخرطوم (خمسة نجوم) يقع بالخرطوم شارع النيل ،لمزيد من
المعلومات يمكن زيارة الموقع www.corinthia.com :أو االتصال على الرقم
11235028011111
 .2فندق كورال ـ الخرطوم (خمسة نجوم) يقع بالخرطوم -المقرن  ،لمزيد من
المعلومات يمكن زيارة الموقع  www.hmhhotelgroup.comأو االتصال على
الهاتف1123524883011 :
 .4فندق السالم روتانا (خمسة نجوم) يقع بالخرطوم شارع أفريقيا ،لمزيد من المعلومات
يمكن زيارة الموقع  www.rotana.com.أو االتصال على الرقم
1123528118888
.5اإلنتقال أثناء أيام اإلجتماع:
 توفر حكومة السودان خدمة اإلنتقال من المطار (مطار الخرطوم الدولي) إلى
مكان اإلقامة ،ومن مكان اإلقامة إلى موقع المؤتمر ،حيث سيتم توفير عربة لكل
وفد ،مع توفير الحماية األمنية الالزمة ،خالل أيام اإلجتماعات.
 .6برنامج اإلجتماعات:
 يتم إعداد برنامج اإلجتماعات (المكتب التنفيذي  +مجلس وزراء العدل العرب)
بواسطة االمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ،ويمكن االطالع عليه من
خالل الرابط (إجتماع الدورة  43لمجلس وزراء العدل العرب بموقع وزارة
العدل السودانية على اإلنترنت ( ،)www.moj.gov.sdويتم توزيع وثائق
اإلجتماع في يوم اإلجتماع.
 يتضمن برنامج اإلجتماعات جلسة إفتتاحية يوم الخميس  22نوفمبر 2102
يخاطبها فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية بمشاركة عدد
من المسئولين السودانيين وضيوف الشرف.
 .7إستمارة المشاركة:
 يطلب من السادة المشاركين في اإلجتماعات ملء إستمارة المشاركة والتي يمكن
الحصول عليها من الرابط المشار إليه أعاله ( )www.moj.gov.sdويرجى
إرسالها بعد ملئها إلى نقطة اإلتصال لدى وزارة العدل السودانية واألمانة الفنية
لمجلس وزراء العدل العرب ،بالبريد االلكتروني وذلك قبل إسبوع على األكثر
من موعد اإلجتماع.
 .8تأشيرات الدخول:
 سيتم منح تأشيرات الدخول عند الوصول بمطار الخرطوم الدولي بشرط ملء
إستمارة المشاركة وإرسالها قبل إسبوع من موعد اإلجتماع ،وفي األحوال
األخرى يمكن الحصول على تأشيرة الدخول من سفارات السودان لدى دولة
اإلقامة.
 .9نقاط اإلتصال :
-0نقطة اإلتصال في وزارة العدل السودانية هي:
أ -السيد /أيوب األمين العاقب جوال  + 235502512212بريد إلكتروني
alhassn201111@gmail.com
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ب -األستاذة بثينة عثمان جوال  11235501111102مكتب
 11235024818140بريد الكتروني osmanameen67@gmail.com
 -2األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ـــ القاهرة.
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