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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الخامسة عشرة

  2016تشرين األول/أكتوبر  20-18نريويب، 

 معلومات للمشاركين  
ستتتتد ال ارتتتتلوسة اشرة تتتتة اشتتتترة رفيذتتتتة استتتت رامل تذة تتتتح اتةر  تتتتة األةتتتت  ا ت تتتتلة   ر  تتتتة  
 تشتتتترين األول/ 20اىل  18يف ارةتتتتنة ةتتتتن  -ا شتتتترس ار يتتتتر   اتتتتر يفتتتت  برستتتت   ا تتتت  ر   -ارتصتتتت ر 
  ا شتتتترسكن تة تتتتل  تتتتل ارةتتتتة ة فوةتتتتر  اروث اتتتتة هتتتتح  وتتضتتتتانيف نتتتتريويب، ك ذ تتتتر   2016أكتتتتتوبر 

 .<www.unccd.int>: ارشب   االتةر  ة ةو ع افى اضر  ة ة فوةر  ا ذرسب ارو ت يف وستدترح

 األمانة -١ 
تتوىل األة ذة ارتذة حية، ار  لة ةون ك برسبو ، سئرسة أةرنة االتةر  ة اريت ياتع ةارهتر يف  

 بون، أ رن ر  واذواهنر كار يف :
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 

 سلطات البلد المضيف -٢ 
 اشتترة اشرة تتة رفتتلوسة بررت ضتتري ة فةتتة وطذ تتة حتضتتريية جلذتتة ار  ذ تتة احل وةتتة أنشتت  

 االتصتترل رفاشترسكن مي تتن اضتر  ة، ة فوةتتر  افتى ورف صتتول  االتةر  تة تذة تتح استت رامل رفيذتة
 ر ة:ارتر برجلية

Mr. Richard Mwendandu 

Ministry of Environment and Natural Resources 

PO Box 30126-00100 

NHIF Building 
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Ngong Road 

Nairobi, Kenya 

Tel. no: +254-20273 0808 

Fax no: +254-20272 8701 

E-mail: rj_mwendandu@yahoo.com 

 مكان انعقاد المؤتمر -٣ 
 2016تشرين األول/أكتوبر  20اىل  18ست ال ارفيذة دوسهتر اشرة ة اشرة يف ارةنة ةن  

 مبار ة تب األة  ا ت لة يف نريويب، ك ذ ر  واذوانه كار يف :
United Nations Office at Nairobi (UNON) 

United Nations Avenue, Gigiri 

PO Box 67578 

Nairobi, Kenya 

Tel. no: (+ 254 20) 7621234 

 اإل ف اتتتتت  ارتذة تتتتتح ةر اتتتتتر  يف ا لسجتتتتتة ا تتتتتت ثرة األطتتتتترا  اربفتتتتتلان اجتاراتتتتتر  وستتتتتتد ال
 وأوسوبتر ا توست،، األبت   ارب تر ومشترل ار ترسي،، ارب ر وةذطاة ارالت ذ ة وأةري ر أل ريا ر، رالتةر  ة
 17و 16اشترة رفيذتة استت رامل تذة تح االتةر  تة يتوة   اشرة ة رفلوسة رفت ضري وارشر  ة اروسطى

 مب تب األة  ا ت لة يف نريويب  2016تشرين األول/أكتوبر 
 يف ا ت تلة األةت   تتبة داخت  اجتاراتر  غتر  ستتترح ار رةة، اراراة اىل وبرإلضر ة

 االتةتر  ويذبغت  وية ارشتة ارنمجتة ختلةر  تتو ري دون ر تن اررمس ة غري االجتارار  ر ال نريويب
 ةتن هت  االات رديتة ار ات  وأو تر  (1)االجتاراتر  هتح  ر اتل ارالزةتة ارنت بتر  افتى األةرنتة ةع

   00/18 ار راة اىل 00/15 ار راة وةن 00/13 ار راة اىل 00/10 ار راة

 قبول المشاركة في الدورة -٤ 
تذطبق األح رم ا ذظاة    ر األطرا  افى أاارل ه ئرته ارةرا ة، ةع ادخرل ةر يفتمم ةتن  

ت تتليال   وةتتن ن  تتان ا شتترسكة يف أااتترل ا تت  ر ةةتوحتتة رو تتود األطتترا  واروكتترال  ا ت صصتتة 
    (2)ألح رم االتةر  ة وارذظرم ارلاخف     ر األطرا رً وا را بن و اارترب ة رألة  ا ت لة 

__________ 

   ا  ذ ة االتصرل جير   وائ  افى رالطالع رفلوسة اررمس ة ار وة ة ةراج ة يرجى (1)

ةتتن االتةر  تتة: يبتتلأ نةتتري االتةر  تتة، بررذ تتبة اىل كتت  دورتتة أو ةذظاتتة ت رةتت  ا تصتترد   36ةتتن ا تتردة  2و اتترً رفةاتترة  (2)
تصتتل  افتتى االتةر  تتة أو تابفيتتر أو توا تتق اف يتتر أو تذضتت  ار يتتر ب تتل ايتتلاع ارصتتك اشا تتن رفتصليتتتق أو ا ف ا تتة 

ارابتتتول أو ا وا اتتتة أو االنضتتتارم، يف ار تتتوم ارت تتت ن ةتتتن تتتترسي  ايتتتلاع هتتتح  ارلورتتتة أو ةذظاتتتة ارت رةتتت  اال تصتتترد  
 ا تت  ر ا تتتترح و تتت األطتترا   تتان رتتحرك، وتب تترً  اإل ف ا تتة هتتح  صتتك تصتتلياير أو  بواتتر أو ةوا اتيتتر أو انضتتارةير 

 أوداتتت ارتتيت اإل ف ا تتة اال تصتترد  ارت رةتت  وةذظاتتر  ارتتلول هتت  ستتت ون 2016 أكتتتوبر/األول تشتترين 18 يف
 2016 يور تتتته/ تتتتوز 20 ب تتتتل صتتتت وكير أوداتتتتت ارتتتتيت ارتتتتلول وتصتتتتب   2016 وز/يور تتتته  20ير حبفتتتتول صتتتت وك
   / تتوز 22 ب تتل صتت وكير أوداتتت ارتتيت ارتتلول تصتتب  وال  ارتتلوسة أثذتتر  أطرا تترً  2016 يور تته/ تتوز 22 حبفتتول ور تتن
 اروث اتتة يف وتتترد رسكة   يتتر بصتتةة ةرا تتب ا شتت باة رهنتتر أنتته غتتري ارتتلوسة، أااتترل اختتتترم ب تتل اال أطرا تترً  2016 يور تته

ICCD/COP(12)/15  وةذظاتتتتر  ا تاتتتتع ا تتتتل   رئاتتتتة بر ذظاتتتتر  احل وة تتتتة ارلور تتتتة وا ذظاتتتتر  غتتتتري احل وة تتتتة
 ارتصتليق حبررتة ارصتفة يا  ا  فوةتر  وتدتترح واجلير  ا را بة اريت ااتداتل  يف ارتلوسة ارنرن تة اشترة  ت  ر األطترا  

   <www.unccd.int>ع االتةر  ة افى شب ة اإلنننت: ةو  يف
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ألن جلذتتة استتت رامل تذة تتح االتةر  تتة وجلذتتة ار فتت  وارت ذوروج تتر ةتتن اا ئتتر  ارةرا تتة اً ونظتتر  
   ر األطرا ،  ان و ود األطرا  ال حتترج اىل تالمي وثرئق ااتارد  غري أنه يذبغ  اسسرل  رئاة 

 ويذبغتتت ضتتتر  ارو تتتود اىل أةرنتتتة االتةر  تتتة  بتتت  دوسة ا تتت  ر ألغتتترامل ارت تتتي   واألةتتتن  سمس تتتة ب ا
  احا ارشرط رً ن بررة   يف ارلوسا  ار رباة    ر األطرا  االةتنرل أيضا  تالي رفارا بن
 ب تل حتصت  مل ح وة تة، غتري أو ح وة تة دور تة، أو وطذ تة كرنت سوا  وكررة، أو ه ئة وأ  

 سيناتر االتةر  تة أةرنتة اىل سمست  رطفتب تاتلميير اذتل ا ت  ر يف ةشرسكتير  بول مي ن ا را ب، صةة افى
 ويذبغتت صتلس  تتراس بشتت ن ااتاردهتتر بصتتةة ةرا تتب ةتتن  بتت  ةتت  ر األطتترا  أثذتتر  دوستتته ار رديتتة ارترر تتة  ي

  برالتةر  ة ا شاورة ا  رئ  يف اروكررة أو اا ئة ة هال  أو اختصرصر  ارطفب هحا يحكر أن

 التسجيل -٥ 
س تضتتان ت تتي   ا شتترسكن يف ارتتلوسة اشرة تتة اشتترة رفيذتتة استتت رامل تذة تتح االتةر  تتة  

 اشطوا  ارترر ة: 
 تقديم طلب التسجيل على اإلنترنت   

أدنشتتتئت صتتتة ة رتفاتتت  طفبتتتر  ت تتتي   ا شتتترسكن يف ارتتتلوسة اشرة تتتة اشتتترة رفيذتتتة  
 ١فيييي الفتيييرة مييين استتتت رامل تذة تتتح االتةر  تتتة  ويطفتتتب اىل ا شتتترسكن اجتتترا  ت تتتي   ة تتتبق 

افى ارتراب، اإلر تنو  ارتتر :  ٢0١6تشرين األول/أكتوبر  7إلى  ٢0١6أيلول/سبتمبر 
<https://registration.unon.org/unccd/>. 

وبغ ة ت  ري ارت اق ةن طفبر  ارت ي   يف ا ت  ر، يت تن افتى مج تع ا شترسكن حتا ت   
ت كل صتةتي  حلضتوس ارتلوسة اشرة تة اشترة رفيذتة استت رامل  رسالة اعتماد أو ترشيح أو دعوة

   (3)تذة ح االتةر  ة
اىل ا شتتترسكن حتا تتت  صتتتوسة جتتتواز ستتتةر   رستتت ة رت تتتريع وتتتترية ارت تتتي   رً ويطفتتتب أيضتتت 

 واستالم اربطر ر  يف ا و ع  
 يد اإللكتروني للتأكيد والمصادقةرسالة بالبر   

مبيتترد اجتترزة طفتتب ارت تتي   افتتى اإلنننتتت، ستصتترد  أةرنتتة االتةر  تتة افتتى ارت تتي    
   (4)ك ل ارت ي  اىل ا شرسكن رت رً  نون اراً ا  بق يف ارلوسة اشرة ة اشرة وسنس  بريل

__________ 

يف حتترل وجتتود سستتررة واحتتلة رالاتاتترد أو ارنشتت   أو ارتتلاوة تضتت  اتتلة ةشتترسكن،  انتته مي تتن حتا تت  اررستتررة  (3)
   نة ير ر   ش ص يدكر امسه يف اروث اة 

   اذوان ارربيل اإلر نو  ارش ص  ألغرامل ارت ي   يرجى ةن ا شرسكن اسسرل  (4)
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 التسجيل في الموقع  
مبيترد ا ترم ارت تتي   ا  تبق، ست تا ن أاضتتر  ارو تود ةتن اهنتتر  اجترا ا  ارت تتي   يف  

 ا و ع واستالم بطر رهت  يف جذرح ةركم ارمواس خالل األيرم ارترر ة: 
  وةتن  00/13راة اىل ار ت 00/9تشرين األول/أكتوبر ةن ار راة  15ار بت

  ؛00/18اىل ار راة  00/14ار راة 
  تشترين األول/أكتتوبر ةتن ار تراة  17تشرين األول/أكتتوبر واالثذتن  16األحل

  ؛00/17اىل ار راة  00/14وةن ار راة  30/12اىل ار راة  30/8
   تشرين األول/أكتوبر ةتن  20تشرين األول/أكتوبر اىل اشا س  18ةن ارنالثر

   00/17اىل ار راة  00/14وةن ار راة  30/12ىل ار راة ا 00/8ار راة 
ويدطفب اىل ا شرسكن استلا  بطر تر  ااويتة ارصتردسة ات  ط فتة ارو تت براتبرسهتر ضتروسية  

 رلخول ة تب األة  ا ت لة يف نريويب  

 المركز الصحفي/معلومات لوسائط اإلعالم -6 
 تسجيل وسائط اإلعالم  

إلاتالم ارت تتي   يف جذتترح ةركتتم ارتمواس مب تتتب األةتت  ا ت تتلة يف مي تن  انفتت  وستترئ، ا 
نريويب خالل سرار  ارت ي   اذتل تاتلمي بطر تة صت ة ة سترسية  ورتن ملتترج ا راستفون احلترئمون 
بررة   تصرسي  سرسية رلخول األةت  ا ت تلة يف نتريويب أو ن ويتوس  اىل وثترئق ااتاترد اضتر  ة ةتن 

ر ا راستفن   ت تن افت ي  ا تري ارنت بتر  ارالزةتة رف صتول افتى أج  حضوس االجتارع  أةر سرئ
   وثرئق ااتارد األة  ا ت لة 

  (5)وافى ةالة  طفبر  ااتارد وسرئ، اإلاالم ة   استارسة االاتاترد افتى اإلنننتت 
ح رزة بطر ة صت ة ة وجتواز رً وجيب حتا   صوسة جواز سةر   رس ة رتالمي ارطفب  ويطفب أيض

ستتةر ستترسين )كشتترط بررذ تتبة رفصتت ة ن األجرنتتب( أو بطر تتة هويتتة وطذ تتة بررذ تتبة رفصتت ة ن 
 احملف ن     االستارسة وارلخول اىل ة رن ان ارد ا   ر اذل اروصول  

وتذطبق مج ع ارشروط ارواسدة أاال  افى ارص ة ن احملف ن واألجرنتب افتى حتل ستوا    
ن ارصت ة ن احملف تن يدذصت ون ببتل  اجترا ا  االاتاترد يف أ ترك و تت ل تن، و بت  ةواتل ب ل أ

  ان ارد ا   ر بشير افى األ    ومي ن رفص ة ن األجرنب ارا رم بحرك  وس وصوا  اىل اربفل 
وتترح افتى ا و تع ارشتب   رالتةر  تة ة فوةتر  اضتر  ة اتن ةشترسكة وسترئ، اإلاتالم يف  

   (6)  رر رهتر
__________ 

    "Media accreditation"حتت خرنة  <www.unicnairobi.org> تترح استارسة طفب االاتارد افى ار ذوان ارتر : (5)

 نننت: راج ة ار ذوانن ارترر ن افى اإليرجى ة (6)
<www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Media/Official%20Meetings/FAQ_Media%20Particip

ation_UNCCD.pdf> و<www.unccd.int/en/media-center/Pages/tools.aspx>  
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 المركز الصحفي  
  2016تشترين األول/أكتتوبر  10س ترح جلول أاارل ا   ر وةواد  افى اإلنننت حبفتول  

 ويوجل يف ة تب األة  ا ت لة يف نريويب ةركم رفص ر ة ووسرئ، اإلاالم خمّصص وجمّيم برر رة  
االتةر  تة وا تت  ر ومي تن  انفتت  وسترئ، اإلاتتالم احلصتول افتتى ا ميتل ةتتن ا  فوةتر  اتتن  

 ةن أةرنة االتةر  ة برالتصرل افى ار ذوان ارتر :
Ms. Wagaki Wischnewski 

Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 

Langer Eugen 

Platz der Vereinten Nationen 1 

53113 Bonn, Germany 

Tel.:  + 49 228 815 2820 

Cell: + 49 173 268 7593 (roaming) 

Fax: + 49 228 815 2898/99 

E-mail: wwischnewski@unccd.int and copy press@unccd.int 

 النقل -7 
رالتةر  تة  بت  ا تتترح ا ت  ر ويف ستترح ا  فوةتر  اتن ارذات  احملفت  افتى ا و تع ارشتب    

 ار وة ة اررمس ة أثذر  ا   ر 

 اإلقامة بالفنادق -٨ 
بوسع ا شرسكن احليم يف ارةذرد  ارب اارتف أو ارةركس أو ارربيل اإلر نو   ويدذص   

  رً بشلة ارا رم بحرك ة با
ن ة تتتب األةتت  ا ت تتلة ومي تتن االطتتالع افتتى  رئاتتة بةذتترد  نتتريويب ودوس ارضتت ر ة اراريبتتة ةتت 

    (7)، افى ا و ع ارشب   رفا تب2016يف نريويب، جب غري ، وكحرك أس رس تفك ارةذرد  ر رم 

 خدمات ومرافق المؤتمرات في مكان انعقاد المؤتمر -٩ 
 عدم طبع وثائق المؤتمر  

االتةر  تة  رن تد ت لم اروثرئق ا طبواة يف ارلوسة اشرة ة اشرة رفيذة استت رامل تذة تح  
وبذرً  اف ه،  تان اروثترئق اررمس تة رفات  ر ويوة تته اررمس تة رتن تدطبتع وتتوزع بت  ستتدترح ار نون ترً افتى 

  ةو ع االتةر  ة ارشب   
 وس ترح رفاشرسكن طوال  نة ا   ر خلةة رطبراة اروثرئق ح ب ارطفب  

__________ 

 يرجى ةراج ة ار ذوان ارتر  افى اإلنننت: (7)
<https://dcs.unon.org/sites/default/files/Hotel%20&%20Guest%20House%20Rates%202016.pdf>  

mailto:wwischnewski@unccd.int
mailto:press@unccd.int


ICCD/CRIC(15)/INF.1 

GE.16-13437 6 

 أخذ الكلمة في االجتماعات الرسمية  
 اىل اشرة تتة ارفيذتتة وتاريتتر ا تت  را  خطتتة بشتت ن 70/9  راسهتتر يف ار رةتتة اجلا  تتة كتتّرس  

( طفبيتر بضتارن تاتلمي ختلةر  ةت  را  ارر تة اجلتودة اىل ارتلول A/70/450 اروث اة) ار رةة اجلا  ة
 األاضر  وا شرسكن اآلخرين يف االجتارار  اررمس ة اريت ت الهر األة  ا ت لة 

 ار رديتتة ار تتراة تتتوخ  ا شتترسكن افتتى يت تتن االجتاراتتر ، ستتري سالستتة افتتى وحرصتترً  
 ا تماةذتتتة ارشتتتةوية ارنمجتتتة ختتتلةر  تتتتو ري يت تتتّ   حتتتى بب رنتتترهت ، اإلدال  أو كفاتتترهت  اراتتتر  اذتتتل

  ار رر ة اجلودة ا ذشودة بررش   ارح  يرتض ه مج ع ا  ذ ن 
 لعرضالفعاليات الجانبية ومرافق ا  

رن تدذظَّ    رر ر  جرنب ة ورن تتو ر ةرا ق رتذظ   ا  رسمل ختالل ارتلوسة اشرة تة اشترة  
 رفيذة است رامل تذة ح االتةر  ة 

 الطبية الخدمات -١0 
ستتتترح ختتلةر  ارطتتواسع واإلستت ر ر  األور تتة رف  تتردة ارطب تتة مب تتتب األةتت  ا ت تتلة يف  

اإلستتت ر  االحت رط تتتة )افتتتى ةتتتلاس ار تتتراة(  وستتتتترح ا  تتترالة نتتتريويب، مبتتتر يف يرتتتك ختتتلةر  
ارطب تة يف ا و تع ختالل مج تع االجتاراتر  وا ت  را  وارة رر تر   وتتو ر ار  تردة ارطب تة رفا تتتب 

 ا  رالة ارطب ة ار رةة، وااف ر  ارتط   ، وجماواة ةتذواة ةن اشلةر  ارطب ة رً أيض
Location: Block F, room 117  

Tel: +254 (0)20 762 2267  

Emergency line: +254 (0)20 7625999 
 30/12اىل ار تراة  00/10ار  ردة ةةتوحة ةن يوم االثذن اىل يتوم اشات س: ةتن ار تراة  

 30/13اىل ار تتراة  30/8، ويتتوم اجلا تتة ةتتن ار تتراة 00/16اىل ار تتراة  00/14وةتتن ار تتراة 
 وخالل سرار  االجتارع 

ةر  ارطب تتة يف اطفتتة هنريتتة األستتبوع، وةتتن أجتت  احلصتتول اف يتتر، يرجتتى وال تتتو ر اشتتل 
االتصترل بغر تتة ا را بتتة ارترب تة   تتتب األةتت  ا ت تلة يف نتتريويب وا شتتتغفة افتى ةتتلاس ار تتراة افتتى 

  6666 762 20(0) 254+ارر   ارتر : 
 أرقام الطوارئ   

 6666 762 20(0) 254+يف نريويب:      األةن مب تب األة  ا ت لة
 or +254 (0)20 272 4201 999 254+ارشرطة ار  ذ ة: 

 or +254 (0)735 356 506 030 283 726(0) 254+ ارشرطة ارلبفوةرس ة:
 5000 284 20(0) 254+ة تشةى نريويب: 

 2000 366 20(0) 254+ة تشةى أغر خرن: 
 1000 0000/224 221 20(0) 254+خلةة اس ر  سرنت جون: 
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 البريد والهاتف والفاكس واإلنترنتخدمات  -١١ 
 ةترح داخ  جماع ة تب األة  ا ت لة يف نريويب مكتب البريد 

 00/17اىل ار راة  00/8ةةتوح ةن يوم االثذن اىل يوم اجلا ة ةن ار راة  •
 ، صررة ارطربق ار ةف ، جبواس ة تب ارربيل: DHL مكتب خدمة البريد السريع 

  00/17اىل ار راة  00/8ةةتوح ةن يوم االثذن اىل يوم اجلا ة ةن ار راة  •
 2579 762 ,2580 762 20 (0) 254+س   اارتف:  •

 المقاصف والمطاعم -١٢ 
توجتتل داختت  جماتتع ة تتتب األةتت  ا ت تتلة يف نتتريويب اتتلة ةطتترا  ت ر تتل ة يتتر ا  تتتب  

اتتتن  شتتتروبر  يف أو تتتر  ارةطتتتوس وارغتتتلا   ضتتتالً رتمويتتتل ا تتتوملةن وا ذتتتلوبن ارمائتتترين برألغحيتتتة وا 
وجبر  خة ةة يف أو ر  االسناحة  وبرإلضتر ة اىل يرتك، توجتل اتلة ةطترا  وحرنتر  بتررارك 

 ةن جماع ا  تب )ترد أدنر  ح ب بد لهر ان اربوابة اررئ   ة   تب األة  ا ت لة(: 
 Emerald Garden – Thai food  

Website: http://emeraldgarden.co.ke/ (Online reservation services available)  

Tel: + 254 (0)710 88 6 688 

االجتتتتتر : ةتتتتن اربوابتتتتة اررئ  تتتت ة رفا تتتتتب، ااتتتترب ارطريتتتتق، ن ان ط تتتتف اىل ار اتتتتن واةتتتت    
 ةن، ستيل ا ط   افى ي رس    200 حوا 

Warwick Centre  
ارطريتتتتق، ن ان طتتتتف اىل ار  تتتترس واةتتتت   االجتتتتتر : ةتتتتن اربوابتتتتة اررئ  تتتت ة رفا تتتتتب، ااتتتترب  

 ةن، ستيل ا ب  افى مي ذك  100 حوا 
Warwick Center داخل  
Four Café Bistro – Mediterranean food  

Website: https://eatout.co.ke/nairobi/four-cafe-bistro 

Tel: +254 (0)721 445 444  
Warwick Center بجوار    
Osteria – Japanese and Italian food 

Website: http://bkenya.com/osteria-warwick-center/ 

Tel: +254 (0)701 570 468  
Mediterraneo – Italian food  

Website: www.mediterraneorestaurant.co.ke/room/mediterraneo-gigiri/ 

Tel: +254 (0)20 712 3000   
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Java Coffee House – Sandwiches and salads 

Website: http://javahouseafrica.com/ 

Tel: +254 (0)721 425 403  
االجتتتر : ةتتن اربوابتتة اررئ  تت ة رفا تتتب، ان طتتف اىل ار  تترس واةتت   اىل هنريتتة ارطريتتق، ن  

 ان طف اىل ار  رس افى طريق ر اوسو  وستيل ا ط   جبواس حمطة اربذمين افى ي رس   
Big Square – Burgers 

Website: http://big-square.co.ke/ 

Tel: +254 (0)714 78 2 380  
االجتتتر : ةتتن اربوابتتة اررئ  تت ة رفا تتتب، ان طتتف اىل ار  تترس واةتت   اىل هنريتتة ارطريتتق  ستتتيل  

 ا ط   يف ا ذ طف افى مي ذك 
Village Market (food court) 

Website: http://villagemarket-kenya.com/ 

  افى بد ل ثالث د رئق ةن ةب  ا  تب يف س رسة األجرة  
Lord Errol (French) 

Website: www.lord-erroll.com /)خلةر  احليم اإلر نو  ةترحة(  
Tel: + 254 (0) 721 920 820 

  افى بد ل مخس د رئق ان ةب  ا  تب يف س رسة األجرة  

 ت السفروكاال -١٣ 
هذتتتر  ة تبتتترن ةترحتتترن رتتتوكال  ار تتتةر داختتت  جماتتتع ة تتتتب األةتتت  ا ت تتتلة يف نتتتريويب،  

 جب غري ، رتالمي ا  رالة:
BCD TRAVEL  
Tel: + 254 (0)20 7622492  
E-mail: ummi@bcdtravel.co.ke   
EXPRESS TRAVEL  
Tel: + 254 (0)20 7624992  
E-mail: pushpak.pradhan@expresstravelgroup.co.ke  

 أساليب الدفع والخدمات المصرفية -١٤ 
 العملة وأسعار الصرف   

 ار افة اررمس ة يف مجيوسية ك ذ ر ه  ارشفن ار  ين   
 ه  كار يف :  2016أس رس ارصر  يف آك/أغ طس  
 شلن كيني ١0١.٤دوالر أمريكي = حوالي  ١
 كيني شلن ١١٣.٨ حوالي=  يورو ١
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ومي تتتن تغ تتتري ار اتتتال  األجذب تتتة يف ةطتتترس جوةتتتو ك ذ رتتتتر ارتتتلو  أو ا صتتترس  أو ة رتتتتب  
صر  ار اال  األجذب تة أو ارةذترد   وا صترس  ا وجتودة يف ا راكتم اررئ  ت ة ةةتوحتة ةتن يتوم االثذتن 

اىل  00/9ار تتتتراة ، وأيتتتترم ار تتتتبت ةتتتتن 00/16اىل ار تتتتراة  00/9اىل يتتتتوم اجلا تتتتة ةتتتتن ار تتتتراة 
و  اتر يفت  أةتركن صتر  ار اتتال  ا وجتودة بتررارك ةتن ة تتب األةت  ا ت تتلة يف   00/12ار تراة 

 نريويب أو داخفه: 
، يف ارطتتربق األسضتت    تتتب (Kenya Commercial Bankكينيييا كوميرشييال بنيي    •

 ؛األة  ا ت لة يف نريويب، جبواس صررة ارو ود
داخ  ا اتع وياتع  بررتة رً ، أيض(Standard Chartered Bankستاندرد شارترد بن    •

KCB Bank؛  
: ةتتن اربوابتتة اررئ  تت ة رفا تتتب، ااتترب ارطريتتق، ن (Emerald Gardenإيمرالييد ريياردن   •

  ؛ةن، ستيل ا ب  افى ي رس  200ان طف اىل ار ان واة   حوا  
: ةتتن اربوابتتة اررئ  تت ة رفا تتتب، ااتترب ارطريتتق، ن (Warwick Centerواروييي  سيينتر   •

 ةن، ستيل ا ب  افى مي ذك   100ان طف اىل ار  رس واة   حوا  
 أجهزة الصراف اآللي   

تترح أجيمة ارصر  اآل  يف مج ع أحنر  اربفل وافى ةتلاس ار تراة  ويوجتل داخت  جماتع  
يف صررة ارطربق ار ةف ؛ أحتلار بتررارك ة تب األة  ا ت لة يف نريويب جيرزان رفصر  اآل  

ةتتن ك ذ تتر كوةريشتترل بذتتك واآلختتر بتتررارك ةتتن احتتترد األةتت  ا ت تتلة االئتاتتر   وتدابتت  اربطر تتر  
ارلور ة اررئ   ة  وكار هو احلرل يف ة ظ  أحنتر  ار ترمل، تاتع حتوادث االحت ترل ا رتبطتة ببطر تر  

  رطر  ا  تردة  االئتارن يف ك ذ ر، وةن ن يذبغ  ا ري االحت
 شيكات السفر   

تداب  شت  ر  ار تةر يف ة ظت  ا صترس  وة رتتب صتر  ار اتال  األجذب تة وارةذترد   
 وحمال  ا راكم ارتيرسية اررئ   ة  

  رف لةة رً اإلكراة ر  حم  تالير، ور ن ة ظ  ارةذرد  وا طرا  تدلسج بررة   سسوة 

 الجمركيةإجراءات الجوازات واللوائح  -١٥ 
 الصحية اللوائح  

ميد ن اخضرع ا  تر رين ارتحين يت تون أو ي تربون ةتن بفتلان يوجتل   يتر خطتر احلاتى ارصتةرا   
رة ص احلاى ارصةرا  رلى وصوا  اىل ك ذ تر  وةتن ا  تصتوك أن يفتتاس ا  تر رون ا شتوسة ارطب تة 

  (8)و ابوسه  ةن احلى هح  اربفلانبش ن ارتفا   ضل احلاى ارصةرا  يف حررة  لوةي  أ
__________ 

   <www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1>يرجى ةراج ة ار ذوان ارتر  افى اإلنننت:  (8)
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يف نتتريويب  ويوجتتل خطتتر اإلصتتربة بر السيتتر افتتى ةتتلاس ار تتذة يف ك ذ تتر، وان كتترن ضتتئ الً  
 وا رتة ر   ويذص  بر ري االحت رطر  ارالزةة أثذر  ار ةر خرسج هح  ا ذرطق 

ارا تتود ا ةروضتتة افتتى اربفتتلان ارتتيت كرنتتت ت تتر  يف ار تتربق ةتتن رً و تتل س  تتت ك ذ تتر ة  تتت 
انتشتتترس  تتتريوال ايبتتتوال  ور تتتن ال يتتتمال ةتتتن ا ا تتتن أن يدطفتتتب اىل ارتتتمواس ارتتتحين يتتتلخفون ك ذ تتتر 

 اشضوع رفة ص رلى وصوا  اىل ةطرس جوةو ك ذ رتر ارلو  
 لوائح الحصول على التأشيرة  

ة ستتتة أشتتير افتتى األ تت  ةتتن أجتت  ارتتلخول اىل  ال بتتل ةتتن ح تترزة جتتواز ستتةر صتتر  رةتتن  
ك ذ ر  وجيب أن يتضان جتواز ار تةر صتة ة نظ ةتة وكرةفتة شتت  ارت شترية  ويت تن افتى ةتواطين 

  ومي تن احلصتول اف يتر (9)الد ةن اربفلان احلصول افتى ت شترية ارتلخول  بت  اروصتول اىل ك ذ تر
 رةة  ويف اربفلان ارتيت ال توجتل   يتر ستةرسة ةن سةرسة أو ه ئة سرة ة  ن  ك ذ ر يف بفل اإلرً ة با

أو ه ئتتتة ستتترة ة  نتتت  ك ذ تتتر، اتتتردة ةتتتر  نتتت  ستتتةرسة ا اف تتتة ا ت تتتلة رربيطرن تتتر ار ظاتتتى وآيررذتتتلا 
ارشتتتتارر ة ك ذ تتتتر ومي ذيتتتتر اصتتتتلاس ارت شتتتتريا   أةتتتتر ةتتتتن ال ملتتتتترجون اىل ت شتتتترية  بتتتت  ةغتتتتردسهت ، 

 روصول    ا ذي  احلصول اف ير ةبرشرة يف ا طرس اذل ا
و  ار يف  ارشروط اريت يذبغ  است ةرؤهر رتالمي استارسا  طفب ت شريا  دختول ة ةترة  

 ةن اررسوم رفاشرسكن يف ارلوسة اشرة ة اشرة رفيذة است رامل تذة ح االتةر  ة:
ح تتترزة داتتتوة ةتتتن أةرنتتتة االتةر  تتتة رفاشتتترسكة يف ارتتتلوسة اشرة تتتة اشتتترة رفيذتتتة استتتت رامل  •

 تذة ح االتةر  ة؛
 زة جواز سةر )صر   لة ستة أشير ةن ترسي  ارلخول(ح ر •
 ة   استارسة طفب ارت شرية  •
 تو ري صوسة واحلة حبي  صوسة جواز ار ةر  •

ومي تتتتتتتتن ةتتتتتتتت   استتتتتتتتتارسة طفتتتتتتتتب ت شتتتتتتتترية ارتتتتتتتتلخول اىل ك ذ تتتتتتتتر افتتتتتتتتى ارتتتتتتتتراب، ارتتتتتتتتتر :  
<www.ecitizen.go.ke>    

 اللوائح الجمركية  
ا ا  اجلارك تتتة، يرجتتتى زيتتترسة ةو تتتع ه ئتتتة رف صتتتول افتتتى ة فوةتتتر  ةةصتتتفة اتتتن اإلجتتتر  

    <www.kra.go.ke>اإليرادا  يف ك ذ ر افى ارراب، ارتر : 

__________ 

   <http://evisa.go.ke/eligibility.html>يرجى ارت اق ةن ضروسة طفب ارت شرية يف ار ذوان ارتر  افى اإلنننت:  (9)
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 معلومات عامة عن مكان عقد المؤتمر -١6 
 معلومات عن مكتب األمم المتحدة في نيروبي  

يوجل در   ا ناض  رمواس ة تب األة  ا ت لة يف نريويب افى ا و ع ارشب   رفا تب  
    <www.unon.org/content/virtual-tour-unon>افى ارراب، اإلر نو  ارتر : 

 المطارات والسياحة  
د  اتة يف  20كفت  ةتن ةركتم ا ليذتة )حنتو   18ياع ةطرس جوةو ك ذ رتر ارلو  افتى بد تل  

 25ة يف غري سترار  ارتحسوة(   يتو يتو ر ر  ذ تر ةفتاتى طتر  جويتة دو   تر بته أكنتر ةتن ار  رس 
شتتركة طتتريان تصتت  سحالهتتتر اىل ة ظتت  ةذتترطق ار تترمل  و ميتتل ةتتن ا  فوةتتر ، يرجتتى زيتترسة ا و تتع 

 :  </www.kaa.go.ke>ارشب   ا ئة ا طرسا  ار  ذ ة افى ارراب، ارتر  
ارةتتتتة اتتتتن ك ذ تتتتر ةتتتتن ا و تتتتع ارتتتتتر  افتتتتى اإلنننتتتتت: ومي تتتتن احلصتتتتول افتتتتى ة فوةتتتتر   

<www.kenya-information-guide.com/> ويتضتتتتتتان ا و تتتتتتع  <www.meteo.go.ke>   ة فوةتتتتتتر
ة فوةتر  ست رح ة اتن  <www.magicalkenya.com>ان ةذرخ ك ذ ر وطا ير، ب ذار يالم ا و ع 

 :  <www.kenya-airways.com> ركة ارطريان ار  ذ ة اروطذ ة  يوك ذ ر  أةر ةو ع ش
دوالساً أةري  رً )أو ةر ي ردار بررشفن ار  ين  20وتد ّلد سسوم ا غردسة يف ا طرس و لسهر  

أو غتتري  ةتتن ار اتتال  اراربفتتة رفت ويتت ( اذتتل ةغتتردسة ك ذ تتر  وب تت  شتتركر  ارطتتريان تتتلسج هتتح  
  اررسوم يف مثن اررحفة، وهو ةر يظير افى ارتحكرة 

 الطقس  
ياع ارذصف ارنر  ةن تشرين األول/أكتوبر يف ةوس  األةطرس اراصري  وتبفغ ةتلة ستطوع  

 ارشاس سبع سرار  يف ا توس، يوة رً  
 الكهرباء  

 وت تتت لم هرتتتم أحتترد  ارطتتوس  50 ورطتترً بتتندد  240 تتوة ارت تترس ار يربتترئ  يف نتتريويب  
 األجيتتمة روصتت  حمتتو ل أو/و ةيتتري  س تترب استتت لام يفتتمم و تتل  األصتتربع ثالث تتة كيربرئ تتة  تتوابس

   ار يربرئ ة
 التوقيت المحلي  

 سرار  3+  غريذت  تو  ت هو ارا رس  ارتو  ت
    


