
 

(A)   GE.13-60488    150313    180313 

   استعراض تنفيذ االتفاقيةةنجل  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة احلادية عشرة  الدورة االستثنائية الثالثة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون،   ٢٠١٣ أبريل/ نيسان١٢-٩بون، 

  معلومات للمشاركني    
عقد الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية الثالثة           تُُ  

 العلمي الثاين، التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر،          املؤمترللجنة العلم والتكنولوجيا و   
 يف بـون،    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩ إىل   ٩، يف الفترة من     ‘ملؤمترا‘ فيما يلي باسم     املشار إليه 

وسُتتاح معلومات إضافية يف    . وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة قد تفيد املشاركني       . أملانيا
  .<www.unccd.int>: التايل العنوان يفالوقت املناسب على موقع االتفاقية 

  األمانة  -١  
د لوك غناكاديا، األمني التنفيذي، ومقرها يف بون،        يتوىل رئاسة أمانة االتفاقية السي      

  :أملانيا، يف العنوان التايل
 Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 
 Langer Eugen 
 Hermann-Ehlers-Strasse 10 
 53113 Bonn, Germany 
 Tel.: +49 228 815 28 00 
 Fax: +49 228 815 28 98/99 
 E-mail: secretariat@unccd.int 

  مكان انعقاد املؤمتر  -٢  
  :يعقد املؤمتر مبركز املؤمترات الدويل، يف بون، يف العنوان التايل  

 Platz der Vereinten Nationen 2 
 D-53113 Bonn, Germany 
 Tel.: +49 228 92 67 0 
 Fax: +49 22892 67 110 
 E-mail: info@worldccbonn.com 
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  املشاركة يف الدورة  -٣  
نظـراً إىل أن األحكام املنظمة لعمل مؤمتر األطراف تسري هي نفسها، مع إدخال               

ما يلزم من تعديالت، على عمل اهليئات الفرعية للمؤمتر، فإن املشاركة يف أعمـال املـؤمتر                
وفقاً  راقبنيمفتوحة لوفود البلدان األطراف، والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وامل         

  .)١(ألحكام االتفاقية والنظام الداخلي ملؤمتر األطراف
ونظراً ألن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيـا مهـا هيئتـان                

فرعيتان تابعتان ملؤمتر األطراف، فإن وفود البلدان األطراف ال حتتـاج إىل تقـدمي وثـائق                
 رمسية بأعضاء الوفود إىل أمانة االتفاقية قبل دورة املؤمتر          غري أنه ينبغي إرسال قائمة    . تفويض

وينبغي للمراقبني الذين اعتمـدهتم مـؤمترات       . وذلك ألغراض التسجيل ولألغراض األمنية    
  .األطراف السابقة االمتثال هلذا الشرط

وميكن قبول أية هيئة أو وكالة، سواء أكانت وطنية أو دولية، حكوميـة أو غـري                  
حتصل بعد على صفة مراقب، للمشاركة يف أعمال املؤمتر، يف انتظار صدور قرار حكومية، مل 

هنائي بشأن اعتمادها بصفة مراقب من جانب مؤمتر األطراف أثناء دورته العاديـة التاليـة،               
وينبغي أن يذكر هذا الطلـب اختـصاصات        . وذلك بتقدمي طلب رمسي إىل أمانة االتفاقية      

  .املشمولة باالتفاقية يف املسائل مؤهالت اهليئة أو الوكالة أو

  التسجيل  -٤  
سيبدأ تسجيل الوفود الوطنية، والوكاالت املتخصصة والربامج التابعة لألمم املتحدة،            

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فضالً عن وسائط اإلعالم ومـوظفي            
ـ / نيـسان  ٨األمم املتحدة، اعتباراً من يوم االثـنني          ١٩ إىل يـوم اجلمعـة       ٢٠١٣ل  أبري

  :املؤمترات الدويل ببون عند املدخل الرئيسي ملركز ٢٠١٣أبريل /نيسان
 Platz der Vereinten Nationen 2 
 D-53113 Bonn, Germany  

__________ 

 من االتفاقية يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي              ٢، الفقرة   ٣٦ للمادة   وفقاً )١(
ق ـإقليمية تصدق على االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصدي                

تسعني من تاريخ إيداع هـذه الدولـة أو منظمـة التكامـل     أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، يف اليوم ال      
 لذلك، فـإن األطـراف   وتبعاً. االقتصادي اإلقليمية هذه صك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها          

 ستكون هي الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليميـة         ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٩وقت افتتاح املؤمتر يف     
وتصبح الدول واملنظمـات الـيت أودعـت        . ٢٠١٣ يناير/ الثاين  كانون ٩لول  اليت أودعت صكوكها حب   

 أثنـاء    أطرافـاً  ٢٠١٣ يناير/ الثاين  كانون ١٩ ولكنها أصبحت حبلول     يناير/ الثاين  كانون ٩صكوكها بعد   
  أطرافـاً  ٢٠١٣ ينـاير / الثـاين   كانون ١٩وال تصبح الدول واملنظمات اليت تودع صكوكها بعد         . الدورة

ـ  . تام أعمال الدورة، غري أنه بإمكاهنـا املـشاركة فيهـا بـصفة مراقـب          بعد اخت  إال  ةوتـرد يف الوثيق
ICCD/COP(10)/28      ُملـؤمتر األطـراف   العاشرةمدت يف الدورة     أمساء املنظمات احلكومية الدولية اليت اعت . 

راف، فهي تلـك    منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، املعتمدة لدى مؤمتر األط             أما
تاح على موقع األمانة على شبكة اإلنترنت        وتُ .١٠-م أ /٥املنظمات اليت امتثلت لألحكام املدرجة يف املقرر        

>www.unccd.int<ية املعلومات ذات الصلة حبالة التصديق على االتفاق. 
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 إىل  ٠٠/٩ مـن الـساعة      وسيتواصل التسجيل طيلـة أيـام انعقـاد الـدورة،           
  .٠٠/١٧ إىل الساعة ٠٠/١٤ة أبريل من الساع/ نيسان١٤، ويوم األحد ٠٠/١٧ الساعة

 ١٢  إىل ٩ من    الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا يف الفترة        وسُتعقد  
وسُيعقد املؤمتر العلمي الثاين التفاقية مكافحة التصحر أثنـاء انعقـاد           . ٢٠١٣أبريل  /نيسان

 إىل  ٢٠١٣أبريـل   /يسان ن ٩ من يوم الثالثاء     ٠٠/١٥الدورة االستثنائية الثالثة، من الساعة      
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٢يوم اجلمعة  من ٠٠/١٣الساعة 

أما املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية،             
 أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومشال البحـر           منللبلدان األطراف   

سط وأوروبا الوسطى والشرقية، للتحضري للدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض           األبيض املتو 
وستعقد جلنة استعراض تنفيـذ     . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٣ و ١٢يذ االتفاقية، فسُتعقد يومي     تنف

  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ١٥ من االتفاقية دورهتا احلادية عشرة يف الفترة
ح غرف اجتماعات لعقد االجتماعات غري الرمسية       وباإلضافة إىل القاعة العامة، ستتا      

الترتيبات الالزمة هلـذه    وينبغي االتفاق مع األمانة على      . دون توفري خدمات الترمجة الشفوية    
، ٠٠/١٣ حىت الـساعة     ٠٠/١٠ وأوقات العمل االعتيادية هي من الساعة        .)٢(االجتماعات
  .٠٠/١٨ حىت الساعة ٠٠/١٥ومن الساعة 

وية وقت التسجيل، ويرجى من املشاركني محلـها يف مجيـع           وستصدر بطاقات ه    
  .دون إظهارهااملؤمترات الدويل األوقات، إذ لن يسمح هلم بدخول مركز 

  كيفية الوصول إىل مكان عقد املؤمتر  -٥  

  الرحالت اجلوية    
 بون، بينما تسّير الكثري     -تسّير بعض شركات الطريان رحالت مباشرة إىل كولون           

وهناك العديد من   . ألخرى رحالهتا إىل مطاري فرانكفورت أو دوسلدورف      من الشركات ا  
وميكـن  . خطوط القطارات اليت تربط بني مطاري فرانكفورت ودوسلدورف ومدينة بـون          

ميكن احلصول على املعلومـات ذات الـصلة مـن          (حجز تذكرة القطار مع تذكرة الطائرة       
  . يف املطاراملوجودةحمطة القطار ، وميكن كذلك شراء تذكرة القطار من )وكاالت السفر

   بون-من مطار كولون     
.  بون عن وسط مدينة بون حبوايل ثالثـني دقيقـة بالـسيارة            -يبعد مطار كولون      

 بون أن يستقلوا سيارة أجرة أو حافلة تنقلـهم إىل           -وللمشاركني الوافدين إىل مطار كولون      
__________ 

 .عة اجلريدة الرمسية للدورةلالطالع على قوائم جهات االتصال، يرجى مراج )٢(
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وح تكلفة السفر ذهابـاً إىل املدينـة        وسيارات األجرة متاحة بوفرة؛ وتترا    . وسـط مدينة بون  
يوجد موقف احلافلة يف حمطة      (SB60ويربط خط احلافلة السريعة رقم      .  يورو ٤٠ و ٣٥بني   ما

ويبلغ سـعر تـذكرة     ). Hauptbahnhof(املطار مبحطة القطار الرئيسية ببون      ) ١الوصول رقم   
التـذاكر يف  صـرف  لة  يورو وميكن شراء التذاكر من السائق أو من آ ٧,٢٠الذهاب إىل بون    

، املشمولة يف سعر    "تذكرة املؤمتر "وباإلمكان أن تستخدم لركوب هذه احلافلة       . موقف احلافلة 
  ).انظر أدناه( مكتب السياحة واملؤمترات يف بون بواسطةاإلقامة إذا مت احلجز 

  من مطار فرانكفورت إىل وسط مدينة بون    
ورت أن يتوجهوا إىل حمطة قطـارات       على املشاركني الذين يفدون إىل مطار فرانكف        

 باملطار واليت ميكن الوصول إليهـا باتبـاع اإلشـارات يف اجتـاه              املوجودةاملسافات الطويلة   
"Frankfurt Flughafen Fernbahnhof" ) حمطة قطارات املسافات الطويلة مبطار فرانكفـورت .(

ومكـان  . Terminal 1  حمطة الوصـول  القريبة منAIRail Terminalوهذه احملطة موجودة يف 
وُينصح املشاركون بالسفر إما بالقطـار      . ٧ إىل   ٤وصول ومغادرة القطارات هو األرصفة من       

سيغبورغ أو بالقطار املباشـر  /املتجه إىل بون) High-speed InterCity-Express (ICE)(السريع 
Intercity (IC)/Eurocity (EC)    ــون ــسية يف ب ــارات الرئي ــة القط ــه إىل حمط  املتج

)Bonn Hauptbahnhof.(  
 Intercity/Eurocityبون أو القطـار     / املتجه إىل سيغبورغ   ICEويغادر القطار السريع      

املتجه إىل حمطة بون الرئيسية من حمطة قطارات املسافات الطويلة مبطار فرانكفورت مـرتني              
طار وتستغرق الرحلة بالق. ٠٠/٢١ إىل  ٠٠/٥ثالث مرات يف كل ساعة خالل الفترة من          أو

ويغادر القطار احملطة مرة واحدة على األقـل يف         .  دقيقة ٤٠بون  / إىل سيغبورغ  ICEالسريع  
؛ )يف وسط مدينة بـون (ويتجه القطار السريع مباشرة إىل احملطة الرئيسية يف بون    . كل ساعة 

وملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع      . وتستغرق رحلته ما ينب ساعة ونصف إىل ساعتني       
  .<www.bahn.de>: التايل

  بون إىل وسط مدينة بون/من حمطة قطارات سيغبورغ     
 بون/سيغبورغ   ICEعلى املسافرين الذين يتوجهون إىل بون عرب حمطة القطار السريع             

 ٦٦اخلـط رقــم     ( احمللـي    واالنتقـال إىل التـرام    بـون   /سيغبورغ يف حمطة    تغيري القطار 
، يتعني على وللتوجه إىل الترام. طة كل عشر دقائق الذي يغادر احمل Telekom Express)للقطـار

 ٦٦موقف الترام رقـم      دقائق إىل    ٧مدة   ICEمن رصيف حمطة القطار السريع      املسافرين السري   
  ).العالمات مبينة بوضوح(

على منت وميكن شراء التذاكر    .  دقيقة ٣٠وتستغرق الرحلة إىل وسط مدينة بون حنو          
  . يورو٣٠ارة األجرة ذهاباً فقط من سيغبورغ إىل بون حنو ف الرحلة بسيكلِّوُت. الترام



ICCD/CST(S-3)/INF.1 
ICCD/CRIC(11)/INF.1 

5 GE.13-60488 

  يف بون إىل مركز املؤمترات الدويل يف بون) Hauptbahnhof(من حمطة القطارات الرئيسية     
وسائل املواصالت العمومية من بون إىل مركـز        يتنقَّلون يف    الذين   للمشاركنيميكن    

  ).U-Bahn(و األنفاق متر احلافلة أو أن يستعملوااملؤمترات الدويل 
) Heiderhof/Pappelwegاملتجهتـان إىل     (٦١١ واحلافلة رقم    ٦١٠ومتر احلافلة رقم      

بالقرب من مركز املؤمترات الدويل؛ وعلى املشاركني الراكبني إحدى هاتني احلافلتني الرتول            
  .Deutsche Welle افلة املسمىمن احلافلة يف موقف احل

 )U-Bahn( املؤمترات الدويل خطوط مترو األنفـاق        وتقف أيضاً بالقرب من مركز      
، على Königswinter وBad Honnef، وBad Godesbergاملتجهة إىل (، ٦٦ و٦٣ و١٦أرقام 
وبعد . Heussallee/Museumsmeileسمى  املوقف امل ؛ وجيب على املشاركني الرتول يف       )التوايل

 ١٠ إىل   ٥لك الشارع مـا بـني        ومواصلة السري يف ذ    Heussalleeذلك ينبغي اتباع إشارة     
  .على اجلانب األيسر Heussalleeاملؤمترات الدويل يف هناية شارع مركز ويقع . دقائق

  اإلقامة بالفنادق  -٦  
وباإلمكان حجز غرف بالفنـادق     . ينبغي للمشاركني التكفل حبجز الفنادق مباشرة       
  :نترنت التاليةوصلة اإلباالستعانة ب مكتب السياحة واملؤمترات يف بون، بواسطة

 <http://www.bonn-region.de/UNCCD-CRIC-11> 

  : العنوان التايليفوباإلمكان احلجز أيضاً باالتصال مبكتب السياحة واملؤمترات يف بون   
 Tourismus & Congress GmbH 
 Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler 
 im WorldCCBonn 
 Platz der Vereinten Nationen 2  
 D-53113 Bonn, Germany 
 Hotel Reservation Department 
 Hotline:  + 49 228 910 4133 
 E-Mail: a.isengard@bonn-region.de 

  )٠٠/١٧ إىل الساعة ٠٠/٩من الساعة : من االثنني إىل اجلمعة(  
" تذكرة مؤمتر "ويشمل احلجز عن طريق مكتب السياحة واملؤمترات يف بون إصدار             

وهـذه التـذكرة    . وهي صاحلة جلميع وسائل املواصالت العمومية يف بون طيلة مدة اإلقامة          
  .ليست قابلة للتحويل

   يف مكان انعقاد الدورةاخلدمات املتاحة للمشاركني  -٧  
سُتنشر يف اجلريدة الرمسية للدورة معلومات للمشاركني عن اخلدمات املتاحة للمـشاركني              

من خدمات طبية، وأرقام الطوارئ، وخدمات الربيد واهلـاتف والفـاكس والنـسخ الـضوئي               
  .افيةواإلنترنت، واملطاعم واحلانات، واملصارف، ووكاالت السفر وغريها من اخلدمات اإلض
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  إجراءات اجلوازات واللوائح اجلمركية  -٨  
ر يف السفارات والقنـصليات     يسَّأبلغت احلكومة األملانية بأن إجراءات اجلوازات ستُ        
 مع اإلشـارة    )٣(لذا ميكن تقدمي الطلبات إىل السفارة أو القنصلية األملانية املختصة         . التابعة هلا 

  .إىل دورة اللجنة
طلب احلصول علـى    أن يقدم بنفسه    لذي ينوي السفر    على الشخص ا  دائماً  وجيب    
وميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن اإلجراء املتبع وتفاصيل الوثائق الـيت             . التأشرية

. يتعني تقدميها من املوقع الشبكي للسفارة األملانية املختصة أو مباشرة من الـسفارة نفـسها       
وجتدر اإلشـارة إىل أن  . ة يف أقرب وقت ممكنوُينصح املشاركون باالتصال بالسفارة األملاني    

  .حجز موعد لتقدمي الطلباتمعظم السفارات األملانية تشترط 
وميكن احلصول على معلومات بشأن اللوائح اجلمركية املعمول هبا يف أملانيا من أي               

  .سفارة أو قنصلية أملانية
وقائمة البلدان اليت   قواعد إصدار التأشريات،    ولالطالع على مزيد من املعلومات عن         

حيتاج مواطنوها إىل تأشرية وقائمة البلدان اليت ال حيتاج مواطنوها إىل تأشرية لدخول أملانيا،              
  :يرجى زيارة املوقع التايل على اإلنترنت) ترتل من املوقع(واستمارات الطلب 

 <http://www.auswaertigesamt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisum

pflicht_node.html>. 

  إلقاء الكلمات يف االجتماعات الرمسية  -٩  
 بشأن خطة املؤمترات وتقرير اللجنة اخلامـسة        ٦٤/٢٣٠ قرارها   يف اجلمعية العامة    كررت  

بضمان تقدمي خدمات مؤمترات عالية اجلودة إىل        طلبها   ،)A/64/580الوثيقة  (إىل اجلمعية العامـة    
  .خرين يف االجتماعات الرمسية اليت تعقدها األمم املتحدةالدول األعضاء واملشاركني اآل

وحرصاً على سالسة سري االجتماعات، يتعني على املشاركني التزام السرعة العادية             
عاليـة  العند إلقاء كلماهتم أو اإلدالء ببياناهتم، حىت يتسىن توفري خدمات الترمجة الـشفوية              

  .املعنينياجلودة املنشودة بالشكل الذي يرتضيه مجيع 

__________ 

  :نترنت للتعرف على البعثة األملانية املختصةإليرجى االطالع على املوقع التايل على ا )٣(
<www.auswaertiges-amt.de/EN/Startseite_node.html >. 
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  األنشطة اجلانبية  -١٠  
م اهتطلبيوجهوا   املؤمتر أن    فترة أثناء   أنشطة جانبية ُيرجى من املشاركني الراغبني يف تنظيم         

  : اإللكتروين التالينييإىل األمانة بالفاكس أو بالربيد اإللكتروين إىل الرقم والعنوان الربيد
 Fax: +49 228 815 2898 / 99 
 E- mail: sideevents@unccd.int 

وميكن تنـزيل استمارة الطلب من موقع االتفاقية التايل علـى شـبكة اإلنترنـت                
<www.unccd.int>.  

وليكن يف علم املشاركني أن أمانة االتفاقية لن تكون مسؤولة إال عـن ختـصيص                 
 وعلى أساس منح األسـبقية      املتاحوستلىب طلبات حجز املواعيد والقاعات حبسب       . القاعات
أنشطة الدورة تغيريات يف آخر حلظة يف بعض  نادرة، قد تقتضي ويف حاالت. ات األوىلللطلب

مثل خدمات الطعام   (وميكن احلصول على خدمات إضافية      .  أو رمبا إلغاءها   األنشطة اجلانبية 
  : احملليني املعتمدين، وهمدينرَّعلى أساس تعاقد جتاري مع املو) واملعدات التقنية وما إىل ذلك

 الطعام
Broich Premium Catering GmbH 
Mr. Claus Meinen 
Tel.: + 49 228 2438024 
E-mail: c.meinen@broich-catering.com 
<www.broich-catering.com> 

L & D GmbH & Co KG  
Ms. Olga Welling 
Tel.: + 49 228 1848 6910 
E-Mail: eventgastronomie-bonn@l-und-d.de 
<www.l-und-d.de> 

 املعدات التقنية
Mr. Jürgen Leipold 
Tel.: + 49  228 9267525 
Fax: + 49  228 9267526 
E-Mail: unccd-sideevent-2013@worldccbonn.com 

  .٠٠/١٧ إىل ٠٠/٩من الساعة : من االثنني إىل اجلمعة: ساعات العمل  
 اليت سـتجرى    الربنامج الزمين لألنشطة اجلانبية   وسُينشر يف اجلريدة الرمسية للمؤمتر        

، ُيرجـى الرجـوع إىل   األنشطة اجلانبية املعلومات عن ولالطالع على مزيد من . أثناء املؤمتر 
  .<www.unccd.int> املبادئ التوجيهية ذات الصلة املنشورة يف موقع االتفاقية على اإلنترنت
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  تسهيالت العرض  -١١  
وميكن إجراء الترتيبات الالزمة . سُتتاح للمشاركني مساحات حمدودة إلقامة معارض  

  .ح األسبقية للطلبات األوىلعن طريق األمانة على أساس من
  Katya Arapnakovaوللمشاركني الراغبني يف إقامـة معـارض االتصال بالـسيدة   

  :على الرقم أو العنوان الربيدي اإللكتروين التايل
 Tel.:  + 49 228 815 2864 
 Fax:  + 49 228 815 2898/99 
 E-mail:  exhibition@unccd.int 

ن األمانة ليست مسؤولة سوى عن ختـصيص مكـان          وليكن يف علم املشاركني أ      
وسـُيمنح  .  وعلى أساس منح األسبقية للطلبات األوىل      املتاحالعرض وسيكون ذلك حبسب     

 أمتار مربعة، مع املراعاة الواجبة ملدى صلة املعـرض          ٣املشاركون حيزاً للعرض ال يتجاوز      
  .ع اجلغرايف العادليبأهـداف االتفاقية وللتوز

عروضاهتم وفقاً للقوانني اجلمركية    مل التخليص اجلمركي    ضون مسؤولية ويتحمل العار   
وسيكون العارضون مسؤولني عن منصات     . بيد أن األمانة قد تقدم بعض املساعدة      . األملانية
. وينبغي تركيب منصة العرض بالتشاور مع إدارة مركز املؤمترات الدويل يف بـون            . عرضهم
  : العنوان التايلملرسلة يفا معدات ولوازم العرض تسلُّموميكن 

 World Conference Center Bonn 
 - UNCCD CST-S3/CRIC11/2013 - 

]يذكر اسم ورقم منصة العرض[   
 Stresemannufer via Dahlmannstraße/ Eingang 8 
 53113 Bonn, Germany 

 إىل  ١٥/٨ مـن االثـنني إىل اجلمعـة مـن الـساعة             استالم الـشحنات  وميكن    
  .٤٥/١٥ الساعة

انظر تفاصيل جهات االتصال  (Jürgen Leipoldولالستفسار، يرجى االتصال بالسيد   
  ). أعاله١٠البند إطار يف 

على وميكن احلصول على خدمات إضافية، كخدمات الطعام والتزويد باملعدات التقنية،             
  . أعاله١٠البند  يف الذين ترد قائمة بأمسائهم احملليني املعتمدين أساس تعاقد جتاري مع املورِّدين

وللحصول على أية معلومات إضافية عن تسهيالت العرض، ُيرجى االطالع علـى              
  .املعلومات الواردة يف موقع االتفاقية على اإلنترنت

  معلومات لوسائط اإلعالم/املركز الصحفي  -١٢  
  .سُيتاح مركز صحفي دويل للصحفيني املعتمدين  
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  :العنوان التايلفيني، ُيرجى االتصال بوللحصول على معلومات بشأن اعتماد الصح  
 Ms. Wagaki Mwangi 
 Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 
 Langer Eugen 
 Hermann-Ehlers-Strasse 10 
 53113 Bonn, Germany 
 Tel.:  + 49 228 815 2820 
 Fax:  + 49 228 815 2898/99 
 E-mail:  wmwangi@unccd.int 

  معلومات عامة عن مكان عقد املؤمتر  -١٣  

  معلومات عن بون    
ميكن احلصول على معلومات مفيدة عن مدينة بون، مبا يف ذلك اإلقامـة واملواصـالت                 
  .<http://www.bonn-region.de>: من اخلدمات واملرافق على املوقع التايل على شبكة اإلنترنت وغريمها

  العملة    
السعر اإلرشادي يف    (دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ١,٣٢حنو   =  يورو ١  

  ).٢٠١٣يناير / كانون الثاين

  الطقس    
 ١٤ و   ٦أبريل يف بون مـا بـني        / متوسط درجة احلرارة خالل شهر نيسان      يتراوح  

وسُتتاح حجرة لتعليق املعاطف جبوار قاعة      . ويوصى املشاركون بإحضار مظلة   . درجة مئوية 
  .ات العامةاجللس

  الكهرباء    
املـزوَّد بدبوسـني     هرتز ويستخدم املقـبس األورويب       ٥٠،  لطوف ٢٢٠: الكهرباء  
  .نيدائري معدنيني

  التوقيت احمللي    
  .ساعة واحدة+ توقيت غرينتش   
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات يف صفحة االتفاقية على اإلنترنت علـى               

  .<www.unccd.int>: العنوان التايل

        


