مذكرة معلومات

(www.thengurdotomountainlodge.com).

الحوار القضائي األفريقي الثاني

المشاركون الكرام،

نتطلع إلى الترحيب بكم في أروشا  -تنزانيا ،مكان انعقاد الحوار القضائي األفريقي الثاني ،والذي سوف يعقد في منتجع أونجورودوتو الجبلي
) ،(www.thengurdotomountainlodge.comفي الفترة من  4إلي  6نوفمبر .2015
يقدم هذا الدليل معلومات عامة عن تنزانيا وأروشا بوصفهما البلد المضيف والمدينة مكان االنعقاد على التوالي ،و معلومات عن متطلبات

السفر والترتيبات اإلدارية واللوجستية للحوار ،بهدف جعل إقامتكم مريحة قدر اإلمكان .و إذا كان لديكم أية أسئلة أو كنتم بحاجة إلى أي
مساعدة ،ال تترددوا في االتصال بالمسؤولين اآلتية أسماءهم
السيدة /جريس واكيو كاكاي

السيد /كينيث مويني كيمبوي

المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

البريد االلكتروني:

البريد االلكتروني:

موظفة قانونية رئيسية

الهاتف+255732979745 :

مسؤول وحدة السفر و النقل

الهاتف+255732979745 :

kenneth.kimbui@african-court.org grace.wakio@african-court.org

1

خطوط الطيران الدولية واإلقليمية التي تصل أروشا
يمكن الوصول إلي أروشا عن طريق السفر جوا ً عبر مطار أروشا (للرحالت الجوية الداخلية) ،ومن خالل مطار كليمنجارو الدولي .و تستغرق الرحلة من مطار كليمانجارو إلي
منتجع أنجورودوتو ما يقرب من ثالثين ( )30دقيقة بالسيارة ،و حوالي ساعة واحدة ( )1بالسيارة إلي وسط المدينة .و يخدم مطار كليمنجارو الدولي أيضا ً العديد من الرحالت الداخلية
واإلقليمية و الخطوط الجوية الدولية التالية:
طيران كينيا
طيران تنزانيا
طيران كوندور )(DE
طيران اإلمارات عن طريق دار السالم )(EK
الخطوط الجوية اإلثيوبية )(ET
طيران فاست جت )(FN
طيران فالي دبي
الخطوط الجوية الكينية )(KQ
الخطوط الجوية الملكية الهولندية )(KL
طيران بريسيشن اير )(PW
الخطوط الجوية القطرية )(QR
طيران رواندا اكسبرس
رحالت السفاري
الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا عبر دار السالم )(SA
الخطوط الجوية السويسرية عبر دار السالم )(LX
الخطوط الجوية التركية )(TQ

يوميا ً
يوميا ً
مرتين في األسبوع
يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً
ثالث مرات في األسبوع
يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً
يوميا ً

مالحظة :بعض شركات الطيران المذكورة أعاله لديها ما بين  4-2رحالت في اليوم
 ينصح المسافرين من الواليات المتحدة وكندا باختيار ( KLMالخطوط الجوية الهولندية( ألن لها شراكة مع دلتا ) (DLوشركة طيران اير كندا ) . (ACو كبديل لها ،يمكن
إختيار الخطوط الجوية القطرية ) (QRبإعتبارها الخيار األرخص ،وفي بعض الحاالت ،تكون الخطوط الجوية اإلثيوبية ) (ETحالً مثاليا ً.
 الخطوط الجوية الملكية الهولندية) (KLتتقاسم مع الخطوط الجوية الفرنسية ) (AFباتفاقية شراكة لديها رحالت يومية من أمستردام إلى مطار كليمانجارو( )JROوهذا
سيكون أسهل في حالة السفر من أوروبا .و كخيار ،يمكن للمسافرين من أوروبا أخذ الخطوط الجوية التركية التي تهبط في مطار كليمانجارو( )JROعبر اسطنبول .ومع
ذلك ،فإن الخطوط الجوية اإلثيوبية ) (ETوالخطوط الجوية القطرية ) (QRيمكن أن يكونا أرخص الخيارات.
 ينصح المسافرين من أمريكا الجنوبية بإختيار إما الخطوط الجوية الملكية الهولندية ) (KLالتي لديها اتفاقية شراكة تقاسم مع الخطوط الجوية الفرنسية ) ،(AFأو الخطوط
الجوية القطرية) ، (QRأو الخطوط الجوية التركية) ، (TKأو الخطوط الجوية اإلثيوبية). (ET
 وينصح المسافرين من الشرق األوسط وآسيا باتخاذ وسيلة سفرهم إما الخطوط الجوية القطرية) ، (QRأو الخطوط الجوية اإلثيوبية) ، (ETأو طيران اإلمارات)(EK
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المتطلبات الهجرية
أ .تأشيرة الدخول
يجب أن يكون لدى جميع المشاركين جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة لدخول تنزانيا.
مواطنو البلدان المذكورة أدناه ال يحتاجون إلى تأشيرة لدخول تنزانيا:
أنغيال ،أنتيغوا وبربودا ،بربادوس ،بليز ،برمودا ،بوتسوانا ،بوروندي ،جزر فيرجن ،بروناي ،جزر كايمان ،جزيرة كريسماس،
جزر كوكوس ،جزر كوك ،قبرص ،دومينيكا ،جزر فوكالند ،غامبيا ،غانا ،جبل طارق ،غرينادا  ،غيرنسي ،غيانا ،هونغ كونغ،
جامايكا ،جيرسي ،كينيا ،كيريباتي ،ليسوتو ،ماكاو ،مالوي ،ماليزيا ،جزيرة مان ،موزمبيق ،ناميبيا ،وناورو وبابوا غينيا الجديدة،
رومانيا ،رواند ا ،ساموا ،سيشيل ،سنغافورة ،جنوب أفريقيا وسوازيالند ،وتونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تركس وكايكوس ،توفالو،
أوغندا ،فانواتو ،زامبيا ،وزيمبابوي.
هناك العديد من الجنسيات التي تحتاج إلى تأشيرات مسبقة لدخول تنزانيا ،يرجى مراجعة الرابط التالي:
http://immigration.go.tz/module1.php?id=24
في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي تنزاني في بلدك األصلي ،وكنت تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول تنزانيا ،يرجى ارسال نسخة
ممسوحة ضوئيا من الصفحات ذات الصلة لجواز السفر الخاص بك عبر البريد اإللكتروني إلى السيد /كينيث كيمبوي عبر عنوان
االتصال به ا لمشار إليها أعاله .وهذا اإلجراء مطلوب لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول .وسوف نبعث لكم مراسالت
إدارة الهجرة في هذا الصدد لتسهيل سفركم .و عند الوصول سيكون فريق المراسم /البروتوكول بإنتظاركم لتسهيل اإلجراءات
الهجرية الخاصة بكم.
رسوم التأشيرة هي  50دوالر أمريكي لــتأشيرة دخول لمرة واحدة .و يمكن للمواطنين األمريكيين والكنديين فقط الحصول على تأشيرات دخول متعدد بعد سداد رسوم قدرها 100
دوالر أمريكي.
ب .التطعيم ضد الحمى الصفراء
أصدرت حكومة تنزانيا عن طريق وزارة الشؤون االجتماعية ،مؤخرا ً إخطارا ً بأن تعاد مكاتب المراقبة الصحية في
جميع منافذ الدخول  -المراكز الحدودية والموانئ والمطارات الدولية ،ألن تنزانيا من بين البلدان المعرضة لخطر
التضرر من الحمى الصفراء .وبناء على ذلك صدرت تعليمات لمسؤولي الصحة للتعامل مع السيطرة والوقاية من
الحمى الصفراء فيما يتعلق بالمسا فرين الدوليين القادمين من المناطق الموبوءة بالحمى الصفراء .و أتى هذا التوجيه
نتيجة لمشورة من منظمة الصحة العالمية .و لذلك ،يكون ملزما ً تقديم شهادة تطعيم صالحة ضد مرض الحمى
الصفراء من قبل كل الزوار في جميع نقاط الدخول إلى تنزانيا .و هي شرط لجميع الزوار القادمين من المناطق
المعرضة للحمى الصفراء أو من مروا عبر دول تكون فيها الحمى الصفراء متوطنة ،وإال سيتم تطعيمهم عند
وصولهم بعد سداد الرسوم .المقررة.
مالحظة :إذا تم بطالن التطعيم ضد الحمى الصفراء ألسباب طبية ،فمن
الضروري الحصول على خطاب إعفاء طبي
أ .المنطقة التي تتوطن فيها الحمى الصفراء في أفريقيا تشمل ما يلي:
أنغوال ،بنين ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكاميرون ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
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الكونغو ،ساحل العاج ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،غينيا االستوائية ،إثيوبيا ،الغابون ،غانا ،غينيا بيساو ،كينيا ،ليبيريا ،مالي ،النيجر ،نيجيريا  ،رواندا ،سان تومي وبرينسيبي،
السنغال ،سيراليون ،الصومال ،السودان ،غامبيا ،توغو ،تنزانيا ،أوغندا ،وزامبيا.
ب .المنطقة التي تتوطن فيها الحمى الصفراء في أمريكا تشمل:
البرازيل وبوليفيا وكولومبيا واالكوادور وغويانا الفرنسية وغيانا وبنما وبيرو وسورينام وفنزويال.
وصول ومغادرة الرحالت

عند تأجيل رحلة الطيران أو إلغاؤها ،الرجاء إبالغ السيد /كينيث كيمبوي في أقرب وقت ممكن لتمكيننا من اتخاذ الترتيبات الالزمة.
سيكون لدينا مكتب استعالمات و استقبال و تحية في مطار كليمنجارو الدولي ،و سيعمل به موظفين على مدار  24ساعة .و سيتم وضع الفتات الحوار القضائي في مدخل المكتب
لتعرف عليه بسهولة من قبل المشاركين عند وصولهم.
وسيتم توفير خدمات النقل من المطار إلي الفندق لجميع الذين يسافرون إلى أروشا للمشاركة في الحوار .وسيكون هذا النقل جماعيا على أساس إشتراك كل أولئك الذين يصلون معا في
الرحالت الجوية نفسها في وسيلة النقل ،وهذا من شأنه أن يوفر أيضا مساحة وفرصة للتواصل للمشاركين ما قبل الحوار.
و على ذات النسق عند المغادرة ،سيتم أخذ المشاركين من منتجع أنجورودوتو الجبلي قبل ساعتين ونصف من موعد مغادرة الرحلة ونقلهم إلى المطار .مرة أخرى ،وهنا أيضا ً سيتم
توفير وسيلة النقل أساس أن يستقل المندوبون المغادرون على نفس الرحال ت المشتركة ذات وسيلة النقل معا .وسيتم توزيع جداول رحيل للمشاركين في الوقت المناسب .وخالفا لما
كان عليه الحال عند الوصول حيث كان هناك مكتب استعالمات و استقبال و تحية ،عند المغادرة سيكون هناك موظفين للمساعدة في حالة عدم اللحاق بالرحالت الجوية ،أو أي مشاكل
أخرى قد تنشأ حين يبدأ المشاركون إجراءات سفرهم.
التذاكر واإلقامة و مصاريف بدل االنتداب اليومي
أ .بالنسبة للمشاركين المكفولين بالرعاية ،فإن المحكمة سوف تغطي جميع تكاليف السفر للمشاركة في الحوار من خالل توفير تذكرة سفر ذهاب و عودة بالدرجة السياحية.
ب .بالنسبة للمشاركين المكفولين بالرعاية ،فإن المحكمة سوف تدفع تكاليف السكن على أساس الغرفة القياسية (سرير و إفطار) وسيتم منحهم  ٪50من معدل المخصصات اليومية
وفق معايير األمم المتحدة المنطبقة على أروشا لشهر نوفمبر  2015لتغطية نفقات العشاء .وسيقوم المشاركون بتحمل مسؤولية دفع تكاليفهم الشخصية مثل غسيل المالبس ،ونفقات
البار ...الخ .و على المشاركين بنفقتهم الخاصة الذين يرغبون في البقاء في فنادق أخرى أن إبالغ السيد /كينيث كيمبوي ،وسيتم توفير الغداء لجميع المشاركين.
ج .سيتم إرسال حجوزات رحالت السفر وتذاكر الطيران إلى جميع ا لمشاركين المشمولين بالرعاية .وإذا رغب المشاركون بشراء تذاكرهم الخاصة أو تكبد أي نفقات أخرى تتعلق
بالتذاكر ،يرجى استشارة السيد كينيث كيمبوي للحصول على المشورة.
المستندات المطلوبة لتجهيز االستحقاقات
يرجى من المشاركين التفضل بتقديم الوثائق التالية لتسهيل معالجة االستحقاقات:
 .1نسخة من رسالة الدعوة (الشخصية أو المؤسسية).
 .2بطاقة الصعود إلي الطائرة النسخة األصلية.
 .3إيصال رسوم استالم التأشيرة (حيثما يكون مطلوبا الحصول عليها).
 .4نسخة من تذكرة السفر.
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 .5نسخة من جواز السفر ،و
 .6استمارة المطالبة باالستحقاقات عند السفر موقعة حسب األصول.
النقل في أروشا

سيعقد الحوار في منتجع أنجورودوتو الجبلي و بالتالي لن تكون هناك حاجة للنقل في هذا الصدد .وينصح المشاركين الذين يقيمون في أروشا أن يضعوا ترتيباتهم الخاصة للنقل من و
إلي منتجع أنجورودوتو الجبلي.
و للذين يرغبون في مغادرة الفندق في االوقات التي تناسبهم ،فإن سيارات األجرة متوفرة ورخيصة التكلفة .و يجب التأكد من أن االتفاق على السعر قبل المغادرة الي الوجهة التي
تقصدها .و تكلف سيارة األجرة من منتجع أنجورودوتو الجبلي إلي المدينة حوالي ثالثين ألف ( )30.000شلن تنزاني للرحلة الواحدة .و توقع أن ال تدفع أكثر من خمسة ألف
( )5.000شلن تنزاني للقيام برحلة في وسط المدينة ،أو ( 2.3دوالر أمريكي) ،و حوالي ( )8.000ثمانية اآلفن شلن تنزاني ( 3.7دوالر أمريكي) لرحلة في الضواحي ،في أي
وقت من اليوم) .الخيار األفضل هو حجز سيارة أجرة من خالل مكاتب الحوار المخصصة للمساعدة أو من خالل استقبال منتجع أنجورودوتو الجبلي .و تتوفر أيضا ً خدمات تأجير
السيارات.
التسجيل
أ .يمكن التسجيل عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني للحوار
www.judicialdialogue2015.african-court.org
ب .يمكن للمشاركين التسجيل أيضا ً بعد وصولهم إلي الفندق.
ج .سوف تكون هناك مكاتب استعالمات  /مساعدة ،موجودة في استقبال الفندق من الساعة  08.30ص 18.00 -مساء.
د .وسيكون التسجيل مفتوحا ً أيضا ً من الساعة  08.30ص 18.00 -مساء طوال يومي  4و  5نوفمبر  2015في مكاتب التسجيل عند المدخل الرئيسي لمركز مؤتمرات تنزانيا.
حفل االفتتاح
سيبدأ حفل افتتاح الحوار عند الساعة  08:50في يوم  4نوفمبر عام  ،2015وسوف تسير فقراته كما هو مبين في البرنامج.
وثائق العمل
سيتم نشر المذكرة التوجي هية وبرنامج الحوار في الموقع المخصص للحدث وسوف يتم إرسالهما إلى المشاركين .و على قدر اإلمكان ،سيتم القيام بنفس الشيئ لوثائق العمل األخرى
مثل األوراق /العروض التقديمية والخطب ،وإال فإنها سوف تقدم أثناء الحوار ،في الشكل إلكتروني ،من الناحية المثالية.
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لغات عمل الحوار
سيتم إجراء الحوار باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية مع توفر الترجمة الفورية .و بقدر اإلمكان ،سيتم توفير الوثائق بهذه اللغات.
خدمات االنترنت عن طريق الواي فاي
سيتم توفير خدمة االنترنت عن طريق الواي فاي مجانا لجميع ا لمشاركين في أي نقطة داخل مركز تنزانيا للمؤتمرات و المنتجع .الرجاء استخدام الشبكة المتوفرة
لالتصال بالواي فاي ،و سوف لن تكون هناك حاجة إلى كلمة مرور.

الزي الواجب ارتداؤه
المالبس خالل إنعقاد جلسات الحوار هي زي العمل الرسمي و خالل دعوات العشاء الرسمي يتم ارتداء المالبس غير الرسمية االنيقة.
المناخ
على الرغم من قربها من خط االستواء ،فإن ارتفاع أروشا البالغ  1400متر ( 4600قدم) لوقوعها على المنحدرات الجنوبية لجبل ميرو يبقي
درجات الحرارة فيها منخفضة نسبياً ،ويخفف من الرطوبة .الجو البارد و الجاف هو السائد معظم أيام السنة .وتتراوح درجات الحرارة بين 13
درجة مئوية و 30درجة مئوية ،ومتوسط درجة الحرارة حوالي  25درجة مئوية .ويوجد في المنطقة موسمين متميزين هما الرطب والجاف،
والرياح السائدة هي الرياح الشرقية التي تهب من المحيط الهندي ،الواقع على بعد عدة مئات من الكيلومترات الى الشرق.
شهر نوفمبر هو موسم األمطار في أروشا .و هناك توقعات بهطول االمطار الغزيرة خالل تلك الفترة بسبب ظاهرة النينو .و لذلك نوصي بخلط
المالبس (الخفيفة والثقيلة) لمواجهة اي احتمال فضالً عن حمل معطف مطر و  /أو مظلة.
.
التاريخ
الطقس حسب
يتصل بتوقعات
فيما
أكثر
لعرض معلومات
أدناه
الرابط
استخدام
يرجى
http://www.accuweather.com/en/tz/arusha/317029/weather-forecast/317029
التوقيت
يتقدم التوقيت في تنزانيا بثالث ساعات على التوقيت العالمي المنسق ( + 3ساعات)) . (GMTو اختصار المنطقة الزمنية هو توقيت شرق أفريقيا.
اللغة في تنزانيا
اللغة الرسمية في تنزانيا هي السواحيلية وتستخدم اللغة اإلنجليزية كذلك على نطاق واسع.
العملة المحلية وأسعار صرف العمالت
الشلن التنزاني ) (TZSهو العملة في تنزانيا ،و يتم قبول جميع العمالت الرئيسية في تنزانيا .سعر الصرف الحالي السائد هو  1دوالر
أمريكي =  2155شلن تنزاني )( (TZSقابل للتغيير) .و من المستحسن تغيير العمالت األجنبية في مكاتب الفوركس ،كما يمكن أيضا ً
تغيير العمالت األجنبية في المطار أو في الفندق .و يرجى التأكد من الحصول على إيصال بعد تغيير عمالتك .و بالنسبة للدوالرات
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االمريكية ،يجب ا لتأكد من أنك تحمل معك االصدارات الجديدة من العمالت الورقية التي ال يزيد تاريخ اصدارها عن العام  2006ألن معظم أماكن تغيير العمالت تعطي سعراً أقل
للفئات النقدية القديمة وبعض األماكن ال تقبل أن تشتريها على اإلطالق.
بطاقات االئتمان
يقبل منتجع أنجورودوتو الجبلي الدفع باستخدام بطاقات االئتمان .كما النزل الرئيسية
األخرى ،والفنادق ووكالء السفر في أروشا وتنزانيا في عام ،كما تقبل منهم.
الطاقة الكهربائية
يستند وضع الكهرباء في تنزانيا على المعايير اإلنجليزية ،وهذا يعني (عادة) توفير الكهرباء بقدرة
 230فولت  ،Voltsأو  .50HZ.وهذا يعني أن جميع المعدات األوروبية يجب أن تعمل ،من موفر
إمدادات الطاقة للكمبيوتر المحمول إلي شاحن الهاتف المحمول .قوابس الجدار تستخدم المنافذ الثالثية
مما يتطلب استخدام محوالت السفر للناس (والمعدات) من البلدان األخرى .و قد تحتاج لجلب الوصلة /
المحول المناسب لجهاز هاتفك المحمول أو الكمبيوتر.
يرجى مالحظة أن التيار الكهربائي قد يتقلب؛ وبصرف النظر عن انقطاع الكهرباء ،فقد نعاني حالة الرفض البني (حاالت الطاقة المنخفضة) وارتفاع القوة واإلفراط في الجهد بما
يمكن أن يتلف بسهولة المعدات اإللكترونية الحساسة .و ندعوكم ألن تحضروا معكم محوالت السفر مع المصدات الحامية لحماية معداتكم ،أو استخدام منافذ الطاقة المستقرة.
خدمات الهاتف
رمز االتصال الدولي لتنزانيا هو  .+ 255و االتصال الهاتفي المحمول بما في ذلك رابط التجوال جيد عموما في أروشا .و في حالة رغبة احد في الحصول
على رقم جوال محلي ،فإن العديد من شركات الهاتف الجوال تعمل في تنزانيا .و تلك التي لها أكبر حصة في السوق هي ايرتل ،و تيجو وفوداكوم .و يجب
عليك تسجيل بطاقة الهاتف حتى تتمكن من تشغيلها .و تتوفرت بطاقات الهاتف في منافذ البيع بالتجزئة والفنادق و الوكالء  .و مطلوب نسخة من جواز
السفر لتسجيل بطاقة الهاتف.
القيود المفروضة على التدخين
قيود المنتجع ال تسمح بالتدخين داخل قاعات االجتماعات ،ومناطق تناول الطعام ،و أي تجمع داخل المنتجع .و يسمح بالتدخين في أي فضاء مفتوح ،ولكن بعيدا عن التجمعات لتجنب
آثار التدخين ال سلبي على غير المدخنين .و يجب إطفاء أعقاب السجائر و أعواد الثقاب تماما بعد اإلشعال و التدخين على التوالي .و ال توجد مناطق محددة أو غرف مخصصة
للتدخين.
المرافقون
األشخاص المرافقين الذين ليسوا جزءا من الوفود الرسمية في الحوار هم موضع ترحيب لحضور حفل افتتاح الحوار ،العشاء الرسمي والنشاطات االجتماعية والسياحية التي يتم
تنظيمها.
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المسائل الطبية و الصحية
ينصح المشاركين أن تنزانيا تندرج ضمن منطقة المالريا ،وينبغي اتخاذ التدابير الوقائية .و على المشاركين القادمين من خارج أفريقيا ،من البلدان ذات االنتشار
المنخفض جدا من المالريا ،ينصح أن يأخذوا الدواء الوقائي.
وسيتم توفير الخدمات الطبية األساسية في منتجع أنجورودوتو الجبلي على مدار الساعة .المركز الطبي اللوثري بأروشا ) (ALMCهو المرفق الصحي الرئيسي
للمشاركين الذين قد تتطلب حالتهم الصحية دخولهم المستشفى  /الحصول على العالج كمرضى خالل فترة الحوار .و من المستشفيات األخرى المخصصة لتقديم الخدمات خالل فترة
الحوار هناك عيادة توتال كير ،أيه أيه آر كلينيك ،ومستشفى آغا خان الجامعي .ويوصى بشدة أن يحضر المشاركين من ذوي االحتياجات الصحية الخاصة إحضار ما يكفي من األدوية
الخاصة بهم .كم ا أنه من المستحسن أن يحمل الشخص البطاقة الطبية الطارئة التي تتضمن تفاصيل األدوية التي يأخذها والحساسية التي لديه ،فضال عن عنوان االتصال في حاالت
الطوارئ .كما يرجى اعالمنا بالمتطلبات الغذائية الخاصة.
األماكن السياحية في وحول أروشا
تنزانيا وأروشا على وجه الخصوص هي موطن المناظر الطبيعية األكثر شهرة في أفريقيا ويمكن للمشاركين القيام بجوالت فيها قبل
وبعد الحوار .ويمكن أن تشمل هذه الرحلة ثالثة من عجائب الدنيا السبع في أفريقيا (فوهة بركان انجورونجورو (كريتر) ،جبل
كليمنجارو وهجرة الحيوانات البرية لفي سيرينجيتي) ،أو القيام برحلة إلى مدينة ستون تاون التاريخية في زنجبار.
و قد تم تخصيص ربع مساحة سطح األرض في تنزانيا ألغراض حفظها كمحميات ،حيث الحظيرة الوطنية األشهر في العالم
سيرينجيتي و محمية سيلوس ذات االتساع الذي يفوق التصور بجانب فسيفساء غنية من المناطق
المحمية التي تستضيف مجتمعة ما يقدر بـ  20في المائة من مجموع الثدييات الكبيرة في افريقيا.
و يمكن للمرء أن يشهد واحدة من العجائب ممثلة في اآلالف واآلالف من حيوانات النو البرية في هجرتهم السنوية ،عند يقوم أكثر من  1.5مليون
رأس من حيوانات النو البرية يتبعها بعضا ً من  200،000من الحمر الوحشية في رحلة طولها  2000بحثا ً عن المراعي الطازجة والمياه .وقد
وصفت هذه الرحلة بأنها
"أعظم عرض للحياة البرية على األرض!".
و ال تتوقف العجائب عند هذا الحد! فهناك  15متنزها ً تديرها هيئة المتنزهات الوطنية التنزانية و التي تقدم أكثر بكثير من مجرد رحالت لمشاهدة
الحياة البرية الرائعة .فمشاهدة الطيور ،ورحالت القوارب والتجديف ورحالت السفاري ،وتتبع الشمبانزي ،وصيد األسماك ،والمشي ،وركوب
المنطاد ،وركوب الدراجات الجبلية ،وتسلق الجبال والسباحة والغطس والمشي في رحالت السفاري هي من بين األنشطة المتاحة للزوار.
وهناك أيضا جبل كليمنجارو و جبل ميرو ،وهو أعلى القمم و القمة الخامسة األعلى على التوالي في القارة ،و هناك بحيرات فيكتوريا ،تنجانيقا
ونياسا ،أكبر ثالثة مستودعات للمياه العذبة في أفريقيا .و بعد ذلك ،بالطبع ،هناك الجزيرة السحرية "جزيرة التوابل" زنجبار المغرية على ساحل المحيط الهندي المرصعة
الشواطئ كبطاقة بريدية مكتملة ،ومواقع الغوص البحرية الخالبة ،وأطالل القرون الوسطى الغامضة.

8

