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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 

  معلومات للمشاركني    
فاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       ستعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف ات         

.  يف ويندهوك، مجهوريـة ناميبيـا      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧ إىل   ١٦التصحر يف الفترة من     
وستتاح يف الوقت املناسـب معلومـات        .وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة للمشاركني     

ـ     <http://www.unccd.int>إضافية على موقع االتفاقية على اإلنترنت        ضيف  وموقع البلـد امل
<www.unccdcop11.com> .  

  األمانة  -١  
ويقع مقر األمانـة    . يتوىل رئاسة أمانة االتفاقية األمني التنفيذي السيد لوك غناكاديا          

  : العنوان التايليف بون بأملانيا،  يف
Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 
Langer Eugen 
Hermann-Ehlers-Strasse 10 
53113 Bonn, Germany 
Tel.: + 49 228 815 2800 
Fax: + 49 228 815 2898/99 
E-mail:  secretariat@unccd.int 

  سلطات البلد املضيف  -٢  
شكلت حكومة مجهورية ناميبيا جلنة حتضريية وطنية مكلفة بالتحضري للدورة احلادية             

   .عشرة ملؤمتر األطراف

 
 ICCD/COP(11)/INF.1  األمم املتحدة

  
 Distr.: General مكافحة التصحراتفاقية  

3 July 2013 
Arabic 
Original: English 
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علومات، ُيشّجع املشاركون على زيارة املوقع الـشبكي        وللحصول على أحدث امل     
  .<www.unccdcop11.com>للبلد املضيف 

  : ةالتاليباجلهة وللحصول على املزيد من املعلومات، ميكن للمشاركني االتصال   
Ministry of Environment and Tourism 
Troskie Building 
Private Bag 13346 
Windhoek 
Republic of Namibia 
Tel:  + 264 61 284 2701 
Fax:  + 264 61 240 339 
Email:  unccdcop11@met.na 
Website: <www.met.gov.na> 

  مكان انعقاد الدورة  -٣  
ستعقد الدورة احلادية عشرة ملؤتـمر األطراف يف مركز نادي ويندهوك الريفي يف              

  :عنوان التايليف الوماس، كويندهوك، مبقاطعة 
B1 Western Bypass 
Windhoek South  
Republic of Namibia 
Tel:  + 264 61 205 5911 
Fax:  + 264 61 205 2797 
Email:  Windhoek@legacyhotels.com 
Website: <www.windhoekcountryclub.co.za> 

وستكون أوقات العمـل     .٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٦ُتفتتح الدورة يوم االثنني،     سو  
 إىل الـساعة    ٠٠/١٥، ومـن الـساعة      ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠االعتيادية من الساعة    

وستتاح غرف اجتماعات لعقد االجتماعات غري الرمسية دون توفري خدمات ترمجة           . ٠٠/١٨
  . شفوية، رهناً بإجراء الترتيبات الالزمة مع األمانة

  التسجيل  -٤  
ج التابعـة    التسجيل املسبق للوفود الوطنية، والوكاالت املتخصصة والربام       ىجرسُي  

لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعـالم يف            
  :مركز التسجيل والتفويض يف مركز نادي ويندهوك الريفي يف األوقات التالية

مـن الـساعة     و ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/٩سبتمرب من الساعة    / أيلول ١٣اجلمعة   •
  .٠٠/١٧ إىل الساعة ٠٠/١٤
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مـن الـساعة     و ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/٩سبتمرب من الساعة    / أيلول ١٤سبت  ال •
  .٠٠/١٧ إىل الساعة ٠٠/١٤

مـن الـساعة    و٠٠/١٣ إىل الـساعة  ٠٠/٩سبتمرب من الساعة / أيلول ١٥األحد   •
  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥

ويستمر طيلـة    ٠٠/٨على الساعة   سبتمرب  / أيلول ١٦وسيبدأ التسجيل يوم االثنني       
 إىل  ٣٠/١٤ومن الـساعة    ٣٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/٨رة يف أيام العمل من الساعة       مدة الدو 
وسيبلَّغ أي تغيري يف مواعيد فتح مكتب التسجيل عن طريق اليومية الرمسية            . ٠٠/١٧الساعة  
وسُتصدر بطاقات اهلوية عند التسجيل، وُيرجى من املـشاركني محلـها يف مجيـع              .للدورة

  . ول مكان انعقاد الدورة دون تقدميهااألوقات إذ لن ُيسمح هلم بدخ
من أعضاء الوفود الـذين      ومن األمهية القصوى أن تكون وثائق تفويض كل عضو          

 جـواز   ةملؤمتر األطراف مصحوبة بصورة مشسية حبجم صور      احلادية عشرة   حيضرون الدورة   
لسابق وسيضمن ذلك تسريع اإلجراء ا    ).  أدناه ٥للمزيد من املعلومات، انظر الفصل      (السفر  

  .للتسجيل، مما سيختصر كثرياً مدة انتظار الوفود املشاركة يف مكان انعقاد الدورة

  وثائق التفويض  -٥  
يتعني على رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية إصدار وثائق تفويض ممثلي               

ولضمان املشاركة الكاملـة يف أعمـال        .األطراف وتسمية املمثلني املناوبني واملستشارين    
املؤمتر، يوصى بتخويل ممثلي األطراف كامل الصالحيات للمشاركة يف الدورة، وللعمـل،     
عند الضرورة، كأعضاء يف مكتب مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وأي جلـان أو أفرقـة               

  .عاملة للدورة
 ة عشرةاحلاديالدورة وسيقوم مكتب  .وجيب تقدمي وثائق التفويض إىل أمانة االتفاقية   

وجيب أن تكـون    . )١( بشأهنا إىل الدورة   اًتقريرويقدم  بفحص وثائق التفويض    طراف  ؤمتر األ مل
الدول املشاركة بصفة مراقب واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية مـزودة            

  .أيضاً بوثائق تفويض
إىل األمانة عن طريق الفاكس نسخة من        ويوصى املشاركون بقوة بأن يرسلوا مسبقاً       
  : تفويضهم لتيسري تسجيلهم خالل املؤمتروثائق

Fax:   + 49 228 815 28 98/99 

__________ 

 . اليت ستصدر أثناء الدورةICCD/COP(11)/22انظر الوثيقة  )١(
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  معلومات لوسائط اإلعالم  -٦  
يف مركز التفويض والتسجيل الواقع يف    تسجيل أنفسهم   ينبغي ملمثلي وسائط اإلعالم       

مركز نادي ويندهوك الريفي خالل الساعات السابقة للتسجيل وخالل ساعات التـسجيل،            
وعلى مقدمي طلبات االعتماد من وسائط اإلعالم توفري الوثائق          .ة صحفية صاحلة  بتقدمي بطاق 

  : التالية
  خطاب توصية من رئيس مكتبهم •
ملقدمي (أو بطاقة هوية وطنية     ) ملقدمي الطلبات األجانب  (نسخة من جواز سفرهم      •

  )الطلبات احملليني
  حبجم صورة جواز السفرحديثة صورة مشسية ملونة  •
  حلةبطاقة صحفية صا •
  منوذج اعتماد مستوفاة على النحو الواجب •
  )انظر أدناه أفضل إجراء للحصول عليه(تصريح عمل مؤقت  •

وسُيتاح منوذج الطلب لترتيله من قسم وسائط اإلعالم على املوقع الشبكي للـدورة             
  .<www.unccdcop11.com>: احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

عـن  لوثائق آنفة الذكر إىل أمانة االتفاقيـة  وينبغي ملقدمي طلبات االعتماد إرسال ا   
  :  أو الفاكسالربيد اإللكتروينطريق 

E-mail: press@unccd.int 
Fax:   + 49 228 815 2898/99 

  :وللحصول على معلومات خبصوص االعتماد، ُيرجى االتصال باجلهة التالية  
Ms. Wagaki Mwangi 
Tel.:  + 49 228 815 2820 
Fax:  + 49 228 815 2898/99 
E-mail:   wmwangi@unccd.int 

وتنطبق مجيع الشروط الواردة أعاله على الصحفيني احملليني واألجانب على السواء              
بيد أن مقدمي الطلبات احملليني ُينصحون ببدء إجـراءات          ).باستثناء تصريح العمل املؤقت   (

وميكـن  . على األقـل   واحداالعتماد يف أقرب وقت ممكن، وقبل موعد انعقاد املؤمتر بشهر           
  .ملقدمي الطلبات األجانب القيام بذلك فور وصوهلم إىل البلد

. وسُيتاح يف مكان انعقاد املؤمتر مكان عمل خمصص للصحافة ووسـائط اإلعـالم              
وميكن ملمثلي وسائط اإلعالم الذين يقدمون تقارير عن االتفاقية واملـؤمتر احلـصول علـى               

  .ية على العنوان املذكور أعالهمن أمانة االتفاقإضافية معلومات 
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وسيطلب مهنيو وسائط اإلعالم األجانب أيضاً، دون استثناء، تصريح عمل مؤقت             
  .تصدره وزارة الداخلية واهلجرة يف ناميبيا

وستساعد وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ناميبيا على معاجلة طلبـات             
ل املؤقتة ما ال يقل عن مخسة أيـام عمـل،           وتتطلب معاجلة تصاريح العم   . وسائط اإلعالم 

وينبغي أيضاً مالحظة أن تصريح العمل املؤقت ال حيل حمل التأشرية العادية، الـيت سـتبقى                
  .تأشرية للدخول إىل ناميبيااليت حيتاج مواطنوها مطلوبة من مواطين البلدان 

عالم األجنبية،  وللمزيد من املعلومات بشأن تصاريح العمل املؤقتة ملهنيي وسائط اإل           
  :ُيرجى االتصال باجلهة التالية

Ms. Nicolene McNab or Ms. Gloria Ngaujake 
Ministry of Information and Communication Technology 
Tel:  + 264 61 283 2668 
Fax:  + 264 61 230 170  
E-mail:  nmcnab@mict.gov.na or gngaujake@mict.gov.na 

  وصول إىل مكان عقد الدورة ال ميكنكيف  -٧  

  الرحالت اجلوية    
ُيشّجع املشاركون على تأكيد رحالهتم اجلوية إىل مطار هوسيا كوتـاكو الـدويل               

 ٤٥ويقع مطار هوسيا كوتاكو الدويل لويندهوك على بعد         . لويندهوك يف أقرب وقت ممكن    
باشرة إىل مطار هوسيا    اخلطوط اجلوية الناميبية رحالت جوية م     وتوفر  . املدينةشرق  كيلومتراً  

كوتاكو الدويل لويندهوك من فرانكفورت ولواندا ولوساكا وهراري ومون وفيكتوريا فولز           
  . وأكرا وجوهانسربغ وكيب تاون

اجلوية األخرى برحالت إىل مطار هوسيا كوتاكو الـدويل        ويقوم عدد من اخلطوط     
ولوانـدا  ) جنوب أفريقيـا  (ن  وهانسربغ وكيب تاو  جلاإلقليمية والدولية   راكز  امل: لويندهوك

وتستغرق الرحالت اجلوية من هذه املراكز إىل مطار هوسـيا كوتـاكو الـدويل              ). أنغوال(
  .لويندهوك حوايل ساعتني

نقاط استعالم خاصة بالدورة احلاديـة عـشرة        يف ردهة الوصول إىل املطار      وسُتقام    
الـدورة احلاديـة    يف   شاركنياملوسيضمن املتطوعون نقل     .لالتفاقية للمشاركني يف االتفاقية   

 وسـريدون علـى     معقـول على أساس جتـاري     عشرة ملؤمتر األطراف إىل مكان إقامتهم       
وسُتتاح معلومات حمّدثة عن  .استعالمات أخرى متصلة بالدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف      

: يلاخلدمات املكوكية وخدمات النقل على املوقع الشبكي للبلد املضيف يف العنـوان التـا             
<www.unccdcop11.com>.  
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   مطار هوسيا كوتاكو الدويل لويندهوك-تأجري السيارات     
وُينصح املشاركون بتأكيـد    . ُتتاح حاالً يف ردهة الوصول مرافق لتأجري السيارات         

وميكن للمشاركني أن يـستعملوا املوقـع الـشبكي         . شروط استئجارهم للمركبات مسبقاً   
<http://easyterra.com>شترط حيازة رخصة سياقة دولية صاحلةيو .نة األسعار ملقار.  

  الوصول إىل مركز نادي ويندهوك الريفيكيفية     
، B1 يقع مركز نادي ويندهوك الريفي بالقرب من الطريق الوطين االلتفايف الغـريب             

وميكن احلصول على موقعـه     .  كيلومترات جنوب وسط مدينة ويندهوك     ٦على بعد حوايل    
  .<www.unccdcop11.com>ع الشبكي للبلد املضيف ضبط من املوقالب

  اإلقامة  -٨  
حتتضن مدينة ويندهوك جمموعة متنوعة من مؤسسات اإلقامة املعتمدة، مبـا فيهـا               
واألماكن اليت توفر السرير والفطور والشقق اليت يعد فيها املقيم الطعام           نسيونات  بوالالفنادق  

ن أنفسهم مسؤولية اختـاذ ترتيبـات اإلقامـة،         ويتحمل املشاركو . بنفسه واملساكن القريبة  
  .وُيشجعون على إهناء إجراءات احلجز والدفع يف أقرب وقت ممكن

وُيشّجع املشاركون على احلصول على إقامتهم مباشرة من خالل املوقع الـشبكي              
متاحـة  هـذه   وستكون خدمة احلجز املركزيـة      . <www.unccdcop11.com>للبلد املضيف   

  .٢٠١٣يوليه / متوز٧دورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف اعتباراً من للمشاركني يف ال
وستكون هناك خدمات مكوكية تصل يومياً بني مكان انعقاد املؤمتر ومؤسـسات              

وُيرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي للبلد املضيف اخلاص بالدورة احلاديـة           . اإلقامة املعتمدة 
   .دول الزمين للحصول على هذا اجلعشرة ملؤمتر األطراف

  لمشاركني يف مكان انعقاد الدورةاخلدمات املتاحة ل  -٩  
سُتنَشر يف اليومية الرمسية للدورة معلومات عن اخلدمات الطبية، وأرقام الطـوارئ،              

وخدمات الربيد واهلاتف والفاكس والنسخ الضوئي، وخدمات شبكة اإلنترنت، واملطـاعم           
  .ريها من اخلدمات املتاحة للمشاركنيواحلانات، واملصارف، ووكاالت السفر، وغ
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  إجراءات اهلجرة واألنظمة اجلمركية  -١٠  

  أنظمة إصدار التأشريات    
صاحل ملدة ستة أشـهر     (جيب أن حيمل مجيع زوار مجهورية ناميبيا جواز سفر صاحل             

وألغراض حضور الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف، حيتاج املندوبون       ).بعد تاريخ املغادرة  
مـن التأشـرية     من مجيع البلدان تأشرية للدخول، ما عدا أولئك القادمني من البلدان املعفاة           

  .مذكورة يف القائمة املرفقة هبذه الوثيقةوهي ، ٥٦وعددها 
وتشجع حكومة مجهورية ناميبيا املشاركني على طلب تأشرياهتم يف أقـرب وقـت        

وميكن احلصول على قائمة وافية لـسفارات   . ممكن عن طريق أقرب سفارة أو قنصلية ناميبية       
، وميكن أيضاً   <www.unccdcop11.com>ناميبيا وقنصلياهتا على املوقع الشبكي للبلد املضيف        

ويوصى املندوبون أيضاً بالتحقق مما إذا كـانوا        . ترتيل منوذج لطلب التأشرية من هذا املوقع      
  .فريقيا أو أنغوالحباجة إىل تأشرية عبور للسفر عن طريق مجهورية جنوب أ

وُيشار على املشاركني من البلدان اليت ال توجد فيها سفارة أو خـدمات قنـصلية                 
ناميبية أن يتصلوا بالعنوان التايل للحصول على مساعدة بشأن عملية طلب التأشرية وللمزيد             

  :من االستعالمات
Email: unccdcop11@met.na  

بيا أي حتصينات ما عـدا للمـشاركني   وال يقتضي قانون الدخول إىل مجهورية نامي     
ويف هذه احلالة، تكون شهادة لقاح احلمـى        . القادمني من منطقة تنتشر فيها احلمى الصفراء      

  . أيام على األقل قبل دخول البلد١٠الصفراء إجبارية وجيب تلقي اللقاء 

  األنظمة اجلمركية     
 املوقـع الـشبكي     سُتتاح معلومات مفصلة عن إجراءات اجلمارك يف ناميبيا علـى           

  .املضيف للبلد

  الرمسيةأخذ الكلمة يف االجتماعات   -١١  
 بشأن خطة املؤمترات إىل األمني العام القيـام         ٦٤/٢٣٠يطلب قرار اجلمعية العامة       

وحرصـاً علـى سـري       .بأمور منها مضاعفة جهوده لكفالة أجود خدمات الترمجة الفورية        
ركني التزام السرعة العادية كلما ألقوا خطابـاهتم        االجتماعات سرياً سلساً، يتعني على املشا     

أدلوا ببياناهتم، حىت يتسىن توفري الترمجة الشفوية عالية اجلودة الالزمة على النحو الـذي               أو
  .يرتضيه مجيع املشاركني
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  األنشطة املوازية  -١٢  
ُيشترط من املشاركني الذين يودون تنظيم أنشطة موازية خالل املؤمتر أن يقـدموا         

أو الربيـد   /أو الفـاكس و   /لباً إىل األمانة مستخدمني معلومات االتـصال باهلـاتف و         ط
  :اإللكتروين التالية

Tel.:  + 49 228 815 2800  
Fax:  + 49 228 815 2898/99 
E-mail:   sideevents@unccd.int 

 <www.unccd.int>وميكن ترتيل منوذج الطلب هذا من املوقع الـشبكي لالتفاقيـة              
  .٢٠١٣يوليه / متوز٣١ تقدميه قبل وينبغي

وسُتلّبى  .وليكن يف علم املشاركني أن األمانة غري مسؤولة إال عن ختصيص الُغرف             
طلبات حجز مواعيد االجتماعات والقاعات وفقاً ملا هو متاح وعلى أساس منح األولويـة              

  .للطلبات حبسب األسبقية يف تقدميها
مجة الفورية، ميكن أن توفّر هذه اخلدمات من        وإذا ما استدعى نشاط مواز خدمات التر        
  .اإلسبانية وإليها على أساس جتاري عن طريق نظم املؤمترات يف ناميبيا/الفرنسية/اإلنكليزية
  :االتصال  

Ms. Cerelise Dirks 
Tel:  + 264 61 24 9221 
E-mail:   Cerilise@conferencesystems.co.za 

 احلادية عشرة لالتفاقية قائمة للخـدمات الـيت   وسُتتاح على املوقع الشبكي للدورة     
  .يتيحها مقدمو اخلدمات احملليون

  :خدمات املطاعم
Ms. Munageni Kalenga 
Tel.:  + 264 61 2842701 / +264 812000336 
E-mail:  mkalenga@met.na 

خالل ساعات العمل   جانبية  وليكن يف علم املشاركني أنه ال ميكن تنظيم أي أنشطة             
وخالل اجلزء اخلاص من املـؤمتر  )  أعاله٣انظر الفصل (ية ملؤمتر األطراف احلادي عشر   الرمس

  ).سبتمرب/ أيلول٢٤-٢٣(
وسوف ُينشر جدول زمين لألنشطة اجلانبية واملوازية خالل الدورة احلادية عـشرة              

ي الذي  ملؤمتر األطراف يف اليومية الرمسية للدورة وسيتاح هذا اجلدول أيضاً على املوقع الشبك            
. <www.unccdcop11.com>خيصصه البلد املضيف للدورة احلادية عشرة ملـؤمتر األطـراف           

، ُيرجـى الرجـوع إىل املبـادئ        اجلانبيةوللحصول على أي معلومات إضافية عن األنشطة        
  .رة على املوقع الشبكي لالتفاقيةالتوجيهية املنشو
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  ضيمنتدى األعمال اخلاص باإلدارة املستدامة لألرا  -١٣  
عقد منتدى األعمال اخلاص باإلدارة املستدامة لألراضي يف مكان عقـد املـؤمتر             سي  

وسيجمع املنتدى  . سبتمرب مبوازاة الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف      / أيلول ٢٤ و ٢٣يومي  
مديرين تنفيذيني وقادة أعمال وسياسيني وواضعي سياسات وممثلني حكوميني وشخـصيات           

ويتوخى املنتـدى  .  وخرباء وجهات معنية أخرى من مجيع بقاع األرضمؤثرة يف الرأي العام   
توعية القطاع اخلاص بأمهية إدارة األراضي وال سيما مسائل التـصحر وتـردي األراضـي               

  :وللحصول على املزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال باجلهة التالية. واجلفاف
Mr. Lazarus Nafidi  
Head of Communication and Corporate Affairs – 
Environmental Investment Fund of Namibia 
Tel:  + 264 61 284 2954 
Fax:  + 264 61 240 339 
E-mail:  lnafidi@eifnamibia.com 

  مرافق العرض  -١٤  
وميكن إجراء الترتيبات    .ستكون مساحات مرافق العرض املتاحة للمشاركني حمدودة        

اً بتوافر هذه املرافق وعلى أساس منح األولوية حبسب األسبقية          رهن الالزمة عن طريق األمانة   
  .الطلبتقدمي يف 

وُيدعى املشاركون الراغبون يف إقامـة معـارض إىل االتـصال بالـسيدة كاتيـا               
  :أرابناكوفا باستخدام معلومات االتصال التالية

Tel.:  + 49 228 815 2864 
Fax:  + 49 228 815 2898/99 
E-mail:   exhibition@unccd.int 

وسيتاح ملقدمي الطلبـات حيـز       .وليست األمانة مسؤولة إال عن حجز مكان العرض         
منح مع مراعاة صلة العرض بأهــداف االتفاقيـة         ُي أمتار مربعة، س   ٩عرض ال تتجاوز مساحته     

 ١٦وآخر موعد لتقدمي الطلبـات إىل األمانـة هـو            .ووفقاً ملتطلبات التوزيع اجلغرايف املنصف    
  .٢٠١٣أغسطس /آب

وسيكون العارضون مسؤولني عن ختليص معروضاهتم مـن اجلمـارك وفقـاً للقـوانني                
وسيكون العارضـون    .بيد أن األمانة قد تقدم بعض املساعدة      . اجلمركية السارية يف مجهورية ناميبيا    

وجيب تركيب منصات العرض بالتشاور مع اللجنـة التحـضريية           .مسؤولني عن منصات عرضهم   
وللحصول على مزيد من املعلومات عن التجهيزات اإلضافية املتاحة للعارضني، مبـا فيهـا               .الوطنية

  :، يرجى االتصال باجلهة التالية وكذلك النقل والشحن والتخزيناهلياكل األساسية والتكنولوجيا
Ms. Cerelise Dirks 
Tel:  + 264 61 24 9221 
E-mail:  cerilise@conferencesystems.co.za 
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  :ت املطاعمخدما
Ms. Munageni Kalenga 
Tel.:  + 264 61 2842701 / +264 81 2267 665 
E-mail:  mkalenga@met.na 

  معلومات عامة بشأن مكان انعقاد الدورة  -١٥  

  معلومات عن ويندهوك    
ميكن احلصول على معلومات مفيدة بشأن ويندهوك، مبا فيها اإلقامة والنقل وغـري               

 املوقع الشبكي الذي خصصه البلد املضيف للدورة احلادية عشرة ملؤمتر           ذلك من املرافق، على   
  .<www.unccdcop11.com>: األطراف

  العملة    
 دوالر نامييب لكـل رانـد       ١العملة الوطنية هي الدوالر النامييب، املثبت عند سعر           

  .وللراند اجلنوب أفريقي أيضاً قوة اإلبراء القانونية يف ناميبيا. جنوب أفريقي
   دوالر نامييب٩,٥حوايل =  دوالر أمريكي ١
   دوالر نامييب١٢,٣حوايل =  يورو ١

  الطقس    
 درجـة   ٣٠النـهار   سبتمرب، يبلغ متوسط درجة احلرارة خالل       /خالل شهر أيلول    

  . درجة مئوية١١ويبلغ متوسط درجة احلرارة أثناء الليل . مئوية

  الكهرباء    
وُتستخدم مقابس ذات ثالثة دبابيس     .  هرتز ٥٠ فولت بتردد    ٢٢٠/٢٤٠: الكهرباء  

ويوصى باستخدام جهاز مواءمة لتوصيل األدوات      . مستديرة كما هو احلال يف جنوب أفريقيا      
  .املرتلية

  التوقيت احمللي    
  .سبتمرب/ساعة واحدة خالل أيلول+ توقيت غرينتش   

  أوقات العمل    
  : املصارف

  ٣٠/١٥ -٣٠/٨  :أيام األسبوع
  ٠٠/١١-٣٠/٨  :أيام السبت
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  مغلق:  الوطنيةاألحد واإلجازات
  : املكاتب واملنظمات احلكومية

  ٠٠/١٥-٣٠/٨  :أيام األسبوع
  مغلق: أيام هناية األسبوع واإلجازات الوطنية

  :مكاتب الربيد
  ٣٠/١٦-٣٠/٨  :أيام األسبوع
   ٠٠/١٢-٣٠/٨  :أيام السبت

  مغلق:  الوطنيةاألحد واإلجازات
  :املتاجر الكربى
  ) ختتلف باختالف املتاجر (٠٠/١٨-٠٠/٨  :أيام األسبوع

  الضرائب    
 ١٥ضريبة القيمة املضافة مفروضة على معظم السلع واخلدمات مبعدل معياري يبلغ              

 يف  ١٥ويف الفنادق السياحة، ُتطّبق ضـريبة       . حمسوبة يف سعر البيع بالتجزئة    يف املائة، وهي    
وميكـن أن    .سوبة يف الفاتورة  املائة هذه على الغرف واألطعمة وغريها من اخلدمات وهي حم         

يسترجع األفراد الذين ال حيملون جوازاً ناميبياً الضريبة على القيمة املضافة املفروضـة علـى      
مبا فيها الضريبة   ( دوالراً ناميبياً    ٢٥٠اليت يشتروهنا بقيمة ال تقل عن       ) وليس اخلدمات (السلع  

 القيمة املضافة يف مطار هوسـيا       ويقع مكتب السترجاع الضريبة على    ). على القيمة املضافة  
  .كوتاكو الدويل لويندهوك ملن يريد احلصول على مزيد من املعلومات

  معلومات السفر    
  : اجلهات التاليةُتتاح معلومات إضافية عن السفر والسياحة يف ناميبيا من  
  <www.met.gov.na>: وزارة البيئة والسياحة يف ناميبيا  
  <www.namibiatourism.com.na>: جملس السياحة يف ناميبيا  
  <www.nwr.com.na>: منتجعات احلياة الربية يف ناميبيا  
  <www.windhoekcc.org.na/tour.php>: مدينة ويندهوك  
: ُتتاح معلومات عن املؤمتر على صـفحة اسـتقبال االتفاقيـة علـى اإلنترنـت                

<www.unccd.int>.  
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  املرفق

  *البلدان املعفاة من التأشرية    

  لدان املشمولة باتفاقات اإلعفاء من التأشريةالب    
تأشرية الدخول إىل مجهورية ناميبيا لغرض حضور الدورة احلادية عـشرة           من  ُيعفى    

  : بلدا٥٦ًملؤمتر األطراف الزوار القادمون من البلدان الواردة يف القائمة التالية وعددها 
  نوع اجلواز  البلد  القارة
  جواز وطين  أوزبكستان  آسيا
  جواز وطين  ركمانستانت  
  جواز وطين  سنغافورة  
  جواز وطين  طاجيكستان  
  جواز وطين  قريغيزستان  
  جواز وطين  كازاخستان  
  جواز وطين  )منطقة إدارية خاصة(ماكاو   
  جواز وطين  ماليزيا  
  اجلوازات الدبلوماسية والرمسية فقط  اهلند  
  جواز وطين  اليابان  

  جواز وطين  لربازيلا  أمريكا الشمالية واجلنوبية
  اجلوازات الدبلوماسية والرمسية فقط  زويال فن  
  جواز وطين  كندا  
 جواز وطين  كوبا  
 جواز وطين  الواليات املتحدة األمريكية  

 جواز وطين  االحتاد الروسي  أوروبا
 جواز وطين  أذربيجان  
 جواز وطين  أرمينيا  
 جواز وطين  إسبانيا  
 جواز وطين  أملانيا  
 جواز وطين  انياأوكر  
 جواز وطين  آيرلندا   
 جواز وطين  آيسلند  

__________ 

وللحصول على  .  االتفاقية من البلد املضيف ودون حترير رمسي       هذه املعلومات كما تلقتها أمانة    اسُتنسخت    *  
  .<www.unccdcop11.com>: أية معلومات إضافية ُيرجى الرجوع إىل املوقع اإللكتروين التايل
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  نوع اجلواز  البلد  القارة
 جواز وطين  إيطاليا  
 جواز وطين  الربتغال  
 جواز وطين  بلجيكا  
 جواز وطين  بيالروس  
 جواز وطين  الدامنرك  
 جواز وطين  السويد  
 جواز وطين  سويسرا  
 جواز وطين  فرنسا  
 جواز وطين  فنلندا  
 جواز وطين  لكسمربغ  
 جواز وطين  تنشتاينليخ  
 جواز وطين  اململكة املتحدة  
 جواز وطين  مولدوفا  
 جواز وطين  النرويج   
 جواز وطين  النمسا  
 جواز وطين  هولندا  

 جواز وطين  أنغوال  أفريقيا
 جواز وطين  بوتسوانا  
 جواز وطين  ترتانيا  
 جواز وطين  جنوب أفريقيا  
 جواز وطين  زامبيا   
 جواز وطين  زمبابوي  
 جواز وطين  سوازيلند  
 جواز وطين  سيشيل  
اجلــوازات الدبلوماســية والرمسيــة   غانا  

 وجوازات اخلدمة فقط
اجلــوازات الدبلوماســية والرمسيــة   الكونغو برازافيل  

 وجوازات اخلدمة فقط
 جواز وطين  كينيا  
 جواز وطين  ليسوتو  
 جواز وطين  مالوي  
 جواز وطين  موريشيوس  
 وطينجواز   موزامبيق  

  جواز وطين  أستراليا  أوقيانيا
  جواز وطين  نيوزيلندا  

  .إىل اجلوازات الدبلوماسية والرمسية وجوازات اخلدمة واجلوازات العادية" جواز وطين"تشري عبارة   :مالحظة
        


