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 لجنة العلم والتكنولوجيا
 ائية الرابعةالدورة االستثن

 1122آذار/مارس  21-9كانكون، 

 معلومات للمشاركين  
 املتتتتالر العللتتتت  اليالتتتت جةتتتت  العلتتتتو  ال كةولو لتتتتا     للرابعتتتتاالستتتت يةاال  العقد التتتتد ر  ستتتت    

 9، يف الفتة  متت  "املتتالر"اللتا للتت  باستو  املشتار لللتت التفاقلت  اممتو امل ةتتد  ملكااةت  ال  تتةر، 
عامتت  قتتد  .  ت ضتتل  هتتلو الو لقتت  معلومتتا املكستتل ، كتتانكونيف   1122متتارس /آذار 21لىل 

اإللكتة   يف الوقت املةاسب علت  موقتا االتفاقلت  معلوما  لضاال  يف  تفلد املشاركني.  س  قدم
 .<www.unccd.int>ال ايل: العةوان 

 األمانة -1 
مقرهتا يف بتون، لو تد ،     مونلت  بتاربو الستلد ، ال ةفلللت  أمان  االتفاقلت  امملةت تةأس 

 : أملانلا، يف العةوان ال ايل
Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 

Langer Eugen 

Platz der Vereinten Nationen 1 

53113 Bonn, Germany 

Tel.:  + 49 228 815 2800 

Fax:  + 49 228 815 2898/99 

E-mail:  secretariat@unccd.int 

 الدورةمكان انعقاد  -2 
 يف العةوان ال ايل:،  املعارض بكانكون )مركز املالرا (ملالرا  سل عقد املالر يف مركز ا 
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Boulevard Kukulcan Km 9 

Zona Hotelera 

77500 Cancun 

Quintana Roo 

Mexico  

Tel.: + 52 998 881 0400 

Fax:  + 52 998 881 0402 

E-mail: info@cancuncenter.com   

Website: <www.cancuncenter.com/> 

 مشاركة في الدورةال -3 
نظتتتتراىل لىل أن اممكتتتام املةظلتتت  لعلتتتف متتتالر امستتتراع تستتتر  هتتت  نفستتت ا، متتتا ل  تتتا   

الفرعلتت ، اتتملن املشتتارك  يف أعلتتا  املتتالر مف ومتت  لواتتو    للتتزم متت  تعتتدلى ، علتت  علتتف هل اتتت متتا
مكتام االتفاقلت   اقتاىل م  املتراقبني ،البلدان امسراع،  الوكاال  امل خ    ال ابعت  لممتو امل ةتد 

 .(2) الةظام الدا ل  ملالر امسراع
ملتتالر امستتراع، اتتملن  اتتو  البلتتدان   تابعتت  ارعلتت   نظتتراىل من ةةتت  العلتتو  ال كةولو لتتا هل تت 

أن  لةبغت  لرستا  قاالت  ر لت  بءعضتاف الواتو  لىل  حت اج لىل تقدمي   ااق اع لا . بلدامسراع ال 
.  لةبغتتتت  لللتتتتراقبني التتتتلل  اممتتتت  ستتتتجلف   اللر  ذلتتتت  م تتتتراض أمانتتتت  االتفاقلتتتت  قبتتتتف   ر  املتتتتا 

 اع لدهتو مالرا  امسراع السابق  ام يا  هلا الشرط.
ألتتتت  هل تتتت  أ   كالتتتت ، ستتتتواف أكانتتتتت  سةلتتتت  أ    للتتتت ، مكوملتتتت  أ   تتتت   ميكتتتت  قبتتتتو   

هنتاا    تدر قترارل رليلتايف أعلتا  املتالر، لللشتارك  عل  صف  مراقب،  مكومل ، مل حت ف بعد  
بشءن اع لا ها ب ف  مراقب م   انب مالر امسراع أ ةاف   رت  العا ل  ال الل ،  ذلت  ب قتدمي 

متتاهى  ائل تت   سلتتب ر تت  لىل أمانتت  االتفاقلتت .  لةبغتت  أن لتتلكر هتتلا الولتتب ا   اصتتا  أ 
 .املشلول  باالتفاقل الوكال  يف املسااف  أ 

__________ 

اق  تا   م  االتفاقل  لبتدأ نفتاذ االتفاقلت ، بالةستب  لىل كتف   لت  أ  مةظلت  تكامتف  ،1، الفقر  63 اقاىل لللا    (2)
لقلللل  ت دق عل  االتفاقل  أ  تقبل ا أ  توااتق علل تا أ  تةضتو للل تا بعتد للتدا  ال ت  اتلستني لل  دلتتق أ  
القبتتو  أ  املوااقتت  أ  االنضتتلام، يف اللتتوم ال ستتعني متت  تتتارلد للتتدا  هتتلو الد لتت  أ  مةظلتت  ال كامتتف االق  تتا   

ا أ  انضتتتلام ا.  تبعتتتاىل لتتتلل ، اتتتملن امستتتراع  قتتتت اا  تتتا  اإلقللللتتت  هتتتلو صتتت  ت تتتدلق ا أ  قبوئتتتا أ  موااق  تتت
ستتت كون هتتت  التتتد    مةظلتتتا  ال كامتتتف االق  تتتا   اإلقللللتتت  التتت  أ  عتتتت  1122آذار/متتتارس  9املتتتالر يف 

  9.  ت تتتبل التتتد    املةظلتتتا  التتت  أ  عتتتت صتتتكوك ا بعتتتد 1122كتتتانون ام  / لستتتل    9صتتتكوك ا للتتتو  
أسرااتتتاىل أ ةتتتاف التتد ر .  ال ت تتتبل التتتد    1122كتتتانون ام  / لستتل    21 كتتانون ام  / لستتتل   لكتت  للتتتو 

بعتد ا   تام أعلتا  التد ر ،  أسرااتاىل لال 1122كتانون ام  / لستل    21صتكوك ا بعتد  أ  عتت املةظلا  ال  
أ تتتاف املةظلتتتا   ICCD/COP(11)/20/Rev.1 تتتتر  يف الو لقتتت   .بملمكاهنتتتا املشتتتارك  ال تتتا ب تتتف  مراقتتتب  تتت  أن

احلكوملتت  الد للتت   املةظلتتا   تت  احلكوملتت   مةظلتتا  اجل لتتا املتتد   اة تتا  املراقبتت  التت  اع  لتتد  يف التتد ر  
 تتل  لالتت  ال  تتدلق علتت  االتفاقلتت  علتت  موقتتا اممانتت  العلومتتا  ذا  املاحلا لتت  عشتتر  ملتتالر امستتراع.  ت  تتا  

 .<www.unccd.int>اإللكة   

mailto:info@cancuncenter.com
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 التسجيل -4 
،  املةظلا    كاالهتا امل خ    ممو امل ةد ل ،  برامج االوسة سجلف الواو سلجر  ت 

  اممتو امل ةتد ، اضتىىل عت   ستااإل اإلعتىم  متو ف ،احلكومل  الد لل   املةظلا     احلكوملت 
متتتتتتت   11/9متتتتتتت  الستتتتتتتاع   1122آذار/متتتتتتتارس  21 لىل اتلتتتتتتتل  9اال ةتتتتتتتني  يف الفتتتتتتتة  متتتتتتت 

 الرا .مساف يف مك ب ال سجلف يف مركز امل 11/21 الساع 

 21 لىل 9متتت     للجةتتت  العلتتتو  ال كةولو لتتتا يف الفتتتة التتتد ر  االستتت يةاال  الرابعتتت  ستتت  عقد 
انعقتا  التد ر   .  سل عقد املالر العلل  اليال  التفاقل  مكااة  ال  ةر لبّان1122آذار/مارس 

  سلعل  ع  مواعلد اال  لاعا  يف اةرلد  الر ل  للد ر . ، االس يةاال  الرابع
 باإلضتتاا  لىل القاعتت  العامتت ، ستت  ا   تترع ا  لاعتتا  لعقتتد اال  لاعتتا   تت  الر لتت   

الةتلبتتتا  الى متتت  ئتتتلو   ن تتتتوا   تتتدما  الةفتتت  الشتتتفول .  لةبغتتت  االتفتتتاق متتتا اممانتتت  علتتت  
، 11/26متتت  الستتتاع   11/21 أ قتتتا  العلتتتف االع لا لتتت  هتتت  متتت  الستتتاع   .(1)اال  لاعتتتا 
 .11/21م  الساع   11/22 م  الساع  
 س  در بواقا  هول   قت ال سجلف،  لر   م  املشاركني محل ا يف فلا ام قا ،  

 املالرا    ن تقدمي ا.لذ ل  لسلل ئو بد و  مركز 

 كيفية الوصول إلى مكان عقد المؤتمر -5 
 الرحالت الجوية  

. لذ تتتةظو  وتتوط وقتت يف املة موتتار كتتانكون التتد يل  امتتد متت  أكيتتر املوتتارا  اك ظا تتاىل  
  ول  رالسل    لل   أ رى ماّ ر  كف لوم رمى  مباشر  أ  مكّلل  لىل كانكون.

 قلقتت .  ميكتت  لللشتتاركني  12 لبعتتد موتتار كتتانكون التتد يل عتت  مدلةتت  كتتانكون لتتوايل  
القا مني ع  هلا املوتار أن ل و  توا لىل مةوقت  الفةتا ق بكتانكون بوستااف مة تا متااى  الةقتف 

 لل   مااى  مكوكل  اةدقل  مشةك   سلارا  ام ر   ما لىل ذل . احمل
شتتراف ال تتلاكر كتت   تقتتس ستتلارا  ام تتر  أمتتام  وتت  موتتار كتتانكون التتد يل مباشتتر    مي 

 ا تتتتف املوتتتتار عةتتتتد مةوقتتتت  استتتت عا   امم عتتتت  أ   ار تتتت .  تبلتتتت  تكلفتتتت  الستتتتفر  ذهابتتتتاىل لىل املدلةتتتت  
راىل مت    الرا  الواللتا  امل ةتد (.  تو تد يف املوتار أ  تز    ال 21) بلز  مكسلكلاىل  221 موايل

 صرع آيل تابع  مبر  امل ارع املكسلكل   لسلل بعض ا بسةب الةقو  ببواقا    لل .
مك تتتتتتب   ستتتتتتلوار املةظلتتتتتتون يف موتتتتتتار كتتتتتتانكون التتتتتتد يل )مةوقتتتتتت   صتتتتتتو  املستتتتتتاارل ( 

ال كةولو لتتتتا.  ميكتتتت  لللشتتتتاركني استتتت عىما   تتتتاة بالتتتتد ر  االستتتت يةاال  الرابعتتتت  للجةتتتت  العلتتتتو   
 االس عان  بامل ووعني للة و  عل  معلوما  بشءن الةقف أ  االس فسار ع  أمور أ رى. 

__________ 

 .الت ا ، لر   مرا ع  اةرلد  الر ل  للد ر لىسى  عل  قوااو   ا  ا (1)
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 كانكون الدوليمطار   -استئجار سيارة   
لضتتتو موتتتار كتتتانكون التتتد يل أكتتت  موقتتتا الستتت  جار الستتتلارا  يف املةوقتتت   تقتتتا معظتتتو  

كتت  احل تتو  علتت  املعلومتتا  اتاصتت  باتتتدما  شتتركا  استت  جار الستتلارا   ا تتف املوتتار.  مي
املقدمتتتتت   أستتتتتعارها  متتتتتدى تواارهتتتتتا باالت تتتتتا  هاتفلتتتتتاىل ىدمتتتتت   بتتتتتاا  استتتتت  جار الستتتتتلارا  علتتتتت  

 ال الل : امرقام
 0017 414 888 1م  الواللا  امل ةد  اممرلكل   كةدا ) إل هاتف  جما (: 

 0335 848 998 52 +االت ا  املباشر الد يل: 
 7116 822 800 01سل : م  املك

 بكانكون لمؤتمرات والمعارضاكيفية الوصول إلى مركز   
  21كللتتومةا  متت  مركتتز مدلةتت  كتتانكون    9.2علتت  بعتتد متتوايل  (6)لقتا مركتتز املتتالرا  
متتت  موتتتار كتتتانكون التتتد يل.  بملمكتتتان املشتتتاركني أن ةتتتد ا، بعتتتد مستتت   بضتتتع   قتتتااق،  كللتتتومةاىل 

 ارع   دما  أ رى. ر  صلدللا   م مواعو  م ا 

 اإلقامة بالفنادق -6 
ل ةلتتتف املشتتتاركون أنفستتت و مستتتا لل  ترتلتتتب لقتتتام  و،  لشتتتج عون علتتت  اإلستتترا  بمللتتتام  

 ل رافا  مجزها  تسدلد تكلف  ا.
 اص  لللشاركني يف الد ر  االست يةاال  الرابعت  للجةت  العلتو   ت لل الفةا ق ال الل  أسعاراىل  

 الغرع   لةبغ  ذكر الرمز "املالر" عةد احلجز:  ال كةولو لا لسب تواار
Aloft Cancun 

Boulevard Kukulcan Km 9 

MZ 48 L-8-1, Zona Hotelera 

Cancun, Quintana Roo 

77500, Mexico 

Tel.: + 52 998 848 9900 

E-mail: Diana.Gomez@alofthotels.com; 

reservations.03930@starwoodhotels.com  

Website:<www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/reservation?id=

1410158636&key=383F151E> 

 

Krystal Cancun 

Boulevard Kukulcan Km 9 

Lotes 9 y 9 A, Zona Hotelera 

__________ 

  :  ميك  حتدلد موقا املركز بدق  عل  الرابإل اإللكة   ال ايل (6)
<https://maps.google.com.mx/maps?q=Canc%C3%BAn+Center&ie=UTF8&ll=21.135125,- 

86.747704&spn=0.011148,0.018625&safe=active&fb=1&gl=mx&cid=3397251811409248777&t=h

&z=16>. 
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Cancun, Quintana Roo 

77500, Mexico 

Tel.: + 52 998 848-9800 

Fax: + 52 998 848-9813 

E-mail: reservacionescancun1@krystal-hotels.com; 

reservacionescancun@krystal-hotels.com 

Website: <www.krystal-hotels.com/Cancun/english> 

 

Krystal Grand Punta Cancun 

Boulevard Kukulcan Km. 8.5 

MZ  51   L-8, Zona Hotelera 

Cancun, Quintana Roo 

77500, México 

Tel.: + 52 998 891 5555 

Reservations: + 52 998 883 1438 

E-mail: reservacionescancun.kgpc@krystal-hotels.com; 

reservacionescancun@krystal-hotels.com 

Website:  <www.krystal-hotels.com/punta_cancun/english> 

 .</http://cancun.travel/en/hotels> ال  لار اةا ق أ رى، لر    لار  املوقا اإللكة    
 لة تتتل املشتتتاركون يف التتتد ر  االستتت يةاال  الرابعتتت  اإلقامتتت  بالفةتتتا ق الواقعتتت   ا تتتف مةوقتتت   

كللتتتومةا  متتت  مركتتتز مدلةتتت     9.2مة تتتا.  لقتتتا مركتتتز املتتتالرا  علتتت  بعتتتد متتتوايل  الفةتتتا ق أ  قرلبتتتاىل 
لار  ام تتتتتر  متتتتت  مركتتتتتز مدلةتتتتت  كتتتتتانكون لىل مركتتتتتز املتتتتتالرا  كتتتتتانكون.  تبلتتتتت  تكلفتتتتت  الستتتتتفر  بستتتتت

(.  تبلتتتتتتت  تكلفتتتتتتت  الستتتتتتتفر  الوامتتتتتتتد  بالةقتتتتتتتف اىل أمرلكلتتتتتتت   الراىل  11) بلتتتتتتتز  مكستتتتتتتلكلاىل  121 متتتتتتتوايل
   الر أمرلك (. 1.1بلز ا  مكسلكل  ) 9.2 العلوم 

 الخدمات المتاحة للمشاركين في مكان انعقاد الدورة -7 
وبلتتتت ،  أرقتتتتام الوتتتتوار ، الللتتتد ر  معلومتتتتا  عتتتت  اتتتتدما   س  ةشتتتر يف اةرلتتتتد  الر لتتتت  

  دما  ال لتد  ائتاتس  الفتاك   الةستد الضتوا   اإلنةنتت،  املوتاعو  احلانتا ،  امل تارع، 
 .امل ام  لللشاركني   كاال  السفر    ها م  اتدما  اإلضاال 

 إجراءات الجوازات واللوائح الجمركية -8 
 أشيرةلوائح الحصول على الت  

املشتتتاركني علتتت  سلتتتب تءشتتت هتو يف أقتتتر   قتتتت  كتتت  عتتت   كستتتل تشتتتجا مكومتتت  امل 
 علت  مت  لةتو  الستفر أن لبتا ر شخ تلاىل  سرلق أقر  سفار  أ  قة لل  مكسلكل .  ل عتني  االتاىل 

مجتتز موعتتد لىل أن معظتتو الستتفارا  تشتتةط لىل سلتتب احل تتو  علتت  ال ءشتت  .  رتتدر اإلشتتار  
 ل قدمي الولبا .

http://cancun.travel/en/hotels/
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اإل راف امل بتا  تفاصتلف الو تااق الت  ل عتني   ععلوما  مزلد م  امل  احل و  عل   ميك 
 .(2)تقدمي ا م  املوقا الشبك  للسفار  أ  القة لل  املكسلكل  املخ   

 عتتتتى   علتتتت  ذلتتتت ، ميكتتتت  لةتتتتا  قاالتتتت  بالبلتتتتدان التتتت    تتتتاج/ال   تتتتاج مواسةوهتتتتا لىل  
 .(2)املكسل ك  لل ل   الوسةل  لل جر  يف تءش ا  لد و  املكسل  عل  املوقا الشب

 ل  لولب لىل مواسين البلدان املفر ض  علل ا تءش   الستفر لىل املكستل  تقتدمي سلتب  
 تءش   لذا قدموا لمدى الو ااق ال الل  يف ملةاف الد و :

  لقتت  تيبتتت اإلقامتت  الداالتت  يف كةتتدا أ  الواللتتا  امل ةتتد  اممرلكلتت  أ  اللابتتان  )أ( 
 لرلةدا الشلالل  أ  أ  بلد عضو يف مةوق  شةغ  أ  املللك  امل ةد  ل لوانلا العظل    أ

 تءش   صاحل  لد و  الواللا  امل ةد  اممرلكل   ) ( 
بواقت  الستتفر لمعلتا  ال جارلتت  صتا ر  عتت  مة تدى ال عتتا ن االق  تا   لتتد    )ج( 

 آسلا  احمللإل ائا    موااق علل ا م  املكسل .
 وائح الجمركيةالل  

ميك  احل و  علت  معلومتا  مف تل  بشتءن اللتواال اةلركلت  الستارل  يف املكستل  مت   
 أ  سفار  أ  قة لل  مكسلكل .

 إلقاء الكلمات في االجتماعات الرسمية -9 
بشتتتءن  وتتت  املتتتالرا  لىل اممتتتني العتتتام القلتتتام  32/161لولتتتب قتتترار اةلعلتتت  العامتتت   

 مرصتتاىل علتت  سىستت  ستت  . لكفالتت  أ تتو   تتدما  الةفتت  الفورلتت  بتتءمور مة تتا مضتتاعف    تتو و
اال  لاعا ، ل عني عل  املشاركني ال زام السرع  العا ل  عةد للقاف كللاهتو أ  اإل الف ببلانتاهتو، 
متتتت  ل ستتتتد تتتتتوا   تتتتدما  الةفتتتت  الشتتتتفول  العاللتتتت  اةتتتتو   املةشتتتتو   بالشتتتتكف التتتتل  لرتضتتتتل  

 .املشاركني فلا

 نشطة الجانبيةاأل -11 
ل ر   م  املشاركني الرا بني يف تةظلو أنشو   انبل  أ ةتاف اتة  املتالر أن لو  توا سلبتاهتو لىل  
 : أ  بال لد اإللكة   ال الل /الفاك  ائاتس  /أ  بمس خدمني معلوما  االت ا  اممان  

__________ 

  ميك  لةا  البعي  املكسلكل  املخ    عل  الرابوني اإللكة نلني ال اللني:  (2)
<www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/embajadas-de-mexico-en-el-exterior> 

 <www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/consulados-de-mexico-en-el-exterior>. 
(2) <www.inm.gob.mx/index.php?page/Paises_visa> 

 <www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_No_Visa>. 
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Tel.:  + 49 228 815 2800  

Fax:  + 49 228 815 2898/99 

E-mail:  sideevents@unccd.int 
   الولتتتتب متتتت  موقتتتتا االتفاقلتتتت  اإللكتتتتة   علتتتت  العةتتتتوان ال تتتتايل: ميكتتتت  تةتتتتتزلف استتتت لار  

<www.unccd.int/en/about-the-convention/the-bodies/The-CST/Pages/CST-S4.aspx> ،
 .1122كانون اليا /لةالر   9 لةبغ  تقدمي ا قبف لوم 

االتفاقلتتتتت  لتتتتت  تكتتتتتون مستتتتتا ل  لال عتتتتت    تتتتتل    لتتتتلك  يف علتتتتتو املشتتتتتاركني أن أمانتتتتت  
 علتت  أستتاس متتةل امستتبقل   امل تتا القاعتتا .  ستت لب سلبتتا  مجتتز املواعلتتد  القاعتتا  لستتب 

أنشتتو  التد ر  تغلت ا  يف آ تر حلظت  يف بعتت  نتا ر ، قتد تق ضت   للولبتا  ام ىل.  يف متاال 
لضتتاال  )ميتتف  تتدما  الوعتتام  أ  رمبتتا للغافهتتا.  ميكتت  احل تتو  علتت   تتدما  امنشتتو  اةانبلتت 

 احملللني املع لدل ،  هو: عل  أساس تعاقد رار  ما املور  ل  املعدا  ال قةل   ما لىل ذل ( 
 :الطعام

Ms.  Fernanda Loaiza 

Customer Service Executive 
Cancun Center Conventions & Exhibitions 

Tel.:  + 52 998 881 0446 

E-mail:  floaiza@cancuncenter.com 

 تتدما  الةفتت  الفورلتت ، ميكتت  أن تتتواّر هتتلو اتتتدما    تتاني لذا متتا استت دع  نشتتاط  
 : رار  ع  سرلقتعاقد م  اإلنكللزل /الفرنسل /اإلسبانل   للل ا عل  أساس 

Mr.  Salvador Salazar 

Tel.:  + 52 998 881 0454 

PSAV 
E-mail:  ssalazar@psav.com 

 التت  ستت جرى أ ةتتاف املتتالر برناجمتتاىل  مةلتتاىل لمنشتتو  اةانبلتت  للتتد ر الر لتت  ةشتتر اةرلتتد   س  
، ل ر ت  الر تتو  لىل امنشتو  اةانبلتت .  لىستتى  علت  مزلتتد مت  املعلومتا  عتت  االست يةاا  الرابتا

 .<www.unccd.int> اإللكة  املبا   ال و ل ل  ذا  ال ل  املةشور  يف موقا االتفاقل  

 لعرضا مرافق -11 
.  ميكتت  ل تتراف الةتلبتتا  الى مت  عتت  سرلتتق اممانتت  للعترض ست   ا  لللشتتاركني اضتتافا  

 عل  أساس مةل امسبقل  للولبا  ام ىل.
 Katya Arapnakova االت ا  بالستلد  لىل يف لقامت  معتارضون الرا بون ملشارك لدع  ا 

 : ال الل باس خدام معلوما  االت ا 
Tel.:  + 49 228 815 2864 

Fax:  + 49 228 815 2898/99 

E-mail:   exhibition@unccd.int 



ICCD/CST(S-4)/INF.1 

GE.14-23982 8 

   ملقتتدم  الولبتتا ا   ستتل  . مستتا ل  ستتوى عتت    تتل  مكتتان العتترض اممانتت  للستتت   
عترض بءهتتداع الأم ار مربع ، ما املراعتا  الوا بت  ملتدى صتل   9 مسام    جا  تللعرض ال  ملز

كتتتتانون   9موعتتتتد ل قتتتتدمي الولبتتتتا  لىل اممانتتتت  هتتتتو   آ تتتترلتتتتا اةغتتتترايف العتتتتا  . االتفاقلتتتت   لل و  
 .1122اليا /لةالر 
اةلركلت   للتواال سلكون العارضون مسا لني ع   لل  معر ضاهتو مت  اةلتارو  اقتاىل  

 ستتلكون العارضتتون  .يف هتتلا ال تتد  املستتاعد  كستتل . بلتتد أن اممانتت  قتتد تقتتدمالستتارل  يف امل
. ا ملتالر ال ار  مركتز  مة ا  العرض بال شا ر ما  ةب تركلب .مسا لني ع  مة ا  عرض و

ال ج لتتتزا  اإلضتتتاال  امل امتتت  للعارضتتتني، مبتتتا ال تتتا  أ  معلومتتتا  أ تتترى بشتتتءن للة تتتو  علتتت  
 :ائلاكف امساسل   ال كةولو لا  كلل  الةقف  الشة   ال خزل ، لر   االت ا  باة   ال الل 

Mr. Daniel Concha 

Customer Service Manager 

Cancun Center Conventions & Exhibitions 

Tel.:  + 52 998 881 0445 

E-mail:  dconcha@cancuncenter.com 

 :يف العةوان ال ايل العرض ر لزا  اس ىم ميك   
Cancun Center Conventions & Exhibitions  

- UNCCD CST-S4/2015 - 

Name and number of exhibition booth 

Boulevard Kukulcan Km 9 

Centro de Convenciones 

Zona Hotelera 

77500 Cancun, Quintana Roo  

Mexico 

 11/21بتتتتتتتتتني الستتتتتتتتتاع   1122آذار/متتتتتتتتتارس  2متتتتتتتتت    تستتتتتتتتت لو ال ج لتتتتتتتتتزا  اب تتتتتتتتتدافىل  
 .11/21  الساع 
)انظتر تفاصتلف   تا  االت تا   Daniel Concha لىس فسار، لر   االت ا  بالستلد  
 أعىو(.
، عل  أساس تعاقد رتار  متا عل   دما  لضاال ، كخدما  الوعامو  حل  ميك  ا 

 أعىو. 21املورِّ ل  احملللني املع لدل  اللل  تر  قاال  بء اا و يف البةد 
العتتتترض، ل ر تتتتت  االستتتتى  علتتتتت   مرااتتتتتق للة تتتتو  علتتتت  ألتتتتت  معلومتتتتا  لضتتتتتاال  عتتتت   
-www.unccd.int/en/about>ن ال تتتايل:   التتتوار   يف موقتتتا االتفاقلتتت  اإللكتتتة   يف العةتتتوااملعلومتتا

the-convention/the-bodies/The-CST/Pages/CST-S4.aspx>. 

 المركز الصحفي/معلومات لوسائط اإلعالم -12 
 سل  ا  مركز صةف    يل لل ةفلني املع لدل . 
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 : ال الل باة   للة و  عل  معلوما  بشءن اع لا  ال ةفلني، ل ر   االت ا   
Ms. Wagaki Mwangi 

Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 

Langer Eugen 

Platz der Vereinten Nationen 1 

53113 Bonn  

Germany 

Tel.:   + 49 228 815 2820 

Fax:   + 49 228 815 2898/99 

E-mail:   wmwangi@unccd.int 

 ةالدور معلومات عامة عن مكان عقد  -13 
 معلومات عن كانكون  

  عل  معلوما  مفلتد  عت  مدلةت  كتانكون، مبتا يف ذلت  الفةتا ق   ستااف ميك  احل و  
 .<http://cancun.travel/en>ال ايل: اإللكة   عل  املوقا  ،املرااق م  الةقف     ذل 

 العملة  
. $ العللت  متز بر  MXN العللت  العلل  الوسةل  ه  البلز  املكستلك   لشتار للل تا بتدللف 

 تقبتتف   الرا  الواللتتا  امل ةتتد  علتت  نوتتاق  استتا.  تفتت ل امل تتارع متت  لتتوم اال ةتتني لىل لتتوم 
 ، أمتتتتا  تتتتى  ال تتتترع التتتت  تظتتتتف مف ومتتتت 11/23متتتت  الستتتتاع   11/9اةلعتتتت  متتتت  الستتتتاع  

 . اللك  لةا ها يف فلا أر اف كانكون لساعا  أسو 
 بلز  مكسلكلاىل  26.2= حنو   الر  2
  بلز  مكسلكلاىل  23.1= حنو  لور  2

 الطقس  
 12يف آذار/مارس  لبل  م وستو ا متوايل ن كانكو يف  ببإلف احلرار   لبدأ ارتفا   ر ا  

  ر   م ول . 11 ر   م ول   مد أ ىن ل ف لىل  19 ر   م ول  لد أق   ل ف لىل 
 الكهرباء  

ا تتتتوار الفةتتتا ق  عتتتا   متتت اولوتتتا . 221اإلمتتتدا  الك ربتتتاا  العتتتا   يف كتتتانكون هتتتو  
.  العدلتتتد متتت  املقتتتاب  اولوتتتاىل  111قوتتتت    امغتتت ا  تلتتتار لم  تتتز  التتت  تشتتت غف بملمتتتدا  ك ربتتتا

تقبتتف ستتدا ا  مستت قوب  أ   ى لتتا  الشتتوكا ،  ئتتلا لوصتت  املشتتارو بتتءن ةلتتب معتت  متتوااو  ال
 .ال لار اتاة ب .  عا   ما ميك  شراف هلو اللوا م م  م جر الفةدق

 ليالتوقيت المح  
 .ا ساع ست ناق اىل توقلت  رلة ش توقلت كانكون هو  
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 ساعات العمل  
 امل ارع:

 11/23م   11/9ألام امسبو : 
 فلا امل ارع( لةوبق عل  ال) 11/22م   11/9ألام السبت: 

 ألام اممد  امعلا  الوسةل : مغلق 
 املكاتب  املةظلا  احلكومل :

 11/23م   11/9ألام امسبو : 
 : مغلق ألام هنال  امسبو   امعلا  الوسةل 

 مكاتب ال لد: 
 11/22م   11/1ألام امسبو : 

 م  مة  س الة ار 11/1ام السبت: أل
 ألام اممد  امعلا  الوسةل : مغلق 

 احملى  ال جارل :
 )  لس ساعا  العلف م  م جر لىل آ ر( 11/11م   11/21ألام امسبو : 

 الضرائب  
 23لسلا  اتدما  مبعد  معلار  لستا   ضرلب  القلل  املضاا  مفر ض  عل  معظو ا 

يف املاا .  ميك  لزاار  املكسل  اسة ا  ضرلب  القلل  املضتاا  املداوعت  لقتاف أ  ستلع  لشتة هنا 
حللل تتتتتا  تتتتتارج املكستتتتتل .  الستتتتتة ا  هتتتتتلو الضتتتتترااب، لةبغتتتتت  اإل الف بفتتتتتوات  الستتتتتلا املشتتتتتةا  

مكاتتتب استتة ا  ضتترلب  القللتت  املضتتاا   مجتت  ل تتراج هتتلو الستتلا متت  البلتتد( يف  امتتد متت  ) رمبتتا
متتتتتا تو تتتتتد يف املوتتتتتارا  أ  املكاتتتتتتب الستتتتتلامل  أ  مراكتتتتتز  املو تتتتتو   يف املكستتتتتل  )التتتتت   البتتتتتاىل 

 الد لل (. السفر
 معلومات عن السفر  

ت تتتا  معلومتتتا  لضتتتاال  عتتت  الستتتفر  الستتتلام  يف املكستتتل  بيلتتتا  لغتتتا  علتتت  املوقتتتا  
 .</www.visitmexico.com/en>اإللكة  : 
 ت ا  معلوما  لضاال  ع  املالر عل  صفة   الرالسل  عل  العةوان اإللكة   ال تايل:  

<www.unccd.int>. 
    

http://www.visitmexico.com/en/

