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 سلطات البلد املضيف -٢ 

وميكن . حتضريية وطنية مكلفة بالتحضري للدورة السابعة ملؤمتر األطراف       شـكلت حكومـة كينيا جلنة        
 :للمشتركني االتصال بوزارة البيئة واملوارد الطبيعية للحصول على مزيد من املعلومات

Mr. N.J. Ondijo 
Ministry of Environment and Natural Resources 
P.O. Box 30126 - 00100 
NHIF Building 
Ngong Road 
Nairobi, Kenya 
Tel. no.: (+ 254 20) 273 08 08 
Fax no.: (+254 20) 271 00 15 
E-mail: secretariatcop7@yahoo.com 

 مكان انعقاد الدورة -٣ 

 :تعقد الدورة السابعـة ملؤتـمر األطراف مبكتب األمم املتحدة يف نريويب بكينيا وعنوانه 

United Nations Office at Nairobi (UNON) 
United Nations Avenue, Gigiri 
P.O. Box 30552 - 00100 
Nairobi, Kenya 
Tel. no.: (+ 254 20) 623 416 / 623 652 
Fax no.: (+ 254 20) 624 275 / 217 119 

، بعقد مشاورات غري رمسية صباحاً، ويكون االفتتاح ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٧وُتفتتح الدورة يوم االثنني  
ـ    وستتاح غرف اجتماعات لعقد االجتماعات غري  . دورة يف الساعة الثالثة بعد الظهر يف قاعة اجللسات العامة         الـرمسي لل

وأوقات العمل االعتيادية هي من     . الرمسية بدون خدمات ترمجة شفوية، على أن توضع الترتيبات الالزمة لذلك مع األمانة            
 .، ومن الساعة الثالثة حىت الساعة السادسة بعد الظهرالساعة العاشرة صباحاً حىت الساعة الواحدة بعد الظهر

 التسجيل -٤ 

يكـون التسـجيل املسبق ألعضاء الوفود الوطنية وممثلي الوكاالت املتخصصة وبرامج األمم املتحدة واملنظمات            
مبكتب األمم  احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن مراسلي وسائط اإلعالم، يف جناح الزوار امللحق                 

 :املتحدة يف نريويب يف املواعيد التالية

 .أكتوبر من الساعة الثانية بعد الظهر إىل الساعة اخلامسة مساء/ تشرين األول١٣الثالثاء،  �

أكتوبر، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إىل الساعة الثانية عشرة          / تشرين األول  ١٤اجلمعة،   �
 . ثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساءوالنصف بعد الظهر ومن الساعة ال
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أكتوبر من الساعة الثامنة والنصف صباحا إىل الساعة الثانية عشرة          / تشرين األول  ١٥السبت،   �
 .والنصف بعد الظهر ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساء

باحا إىل الساعة الثانية عشرة     أكتوبر من الساعة الثامنة والنصف ص     / تشرين األول  ١٦األحـد،    �
 .والنصف بعد الظهر ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساء

أكتوبر اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ويستمر طيلة الدورة من / تشرين األول١٧ويبدأ التسجيل يوم االثنني  
يف (لظهر ومن الساعة الثانية بعد الظهر إىل الساعة اخلامسة مساء           الثامنة صباحاً إىل الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ا        

أكتوبر من الثامنة والنصف صباحا إىل الثانية       / تشرين األول  ٢٢وستكون ساعات الدوام يوم السبت      ). أيـام العمـل   
ر من الساعة  أكتوب/ تشرين األول  ٢٣عشرة والنصف بعد الظهر ومن الثالثة بعد الظهر إىل السادسة مساء، ويوم األحد              

وستصدر بطاقات اهلوية عند التسجيل، ويرجى      . الثامنة والنصف صباحا إىل الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر         
 .من املشتركني محلها يف مجيع األوقات، إذ لن يسمح هلم حبضور جلسات املؤمتر دوهنا

از كل عضو من أعضاء الوفد ومـن األمهية مبكان إرفاق وثائق التفويض بصورة مشسية حبجم صورة جو           
إذ من شأن ذلك أن يعّجل بإجراءات التسجيل املسبق، وأن          . الذيـن سيحضرون الدورة السابعة ملؤمتر األطراف      

 .خيفض كثرياً وقت انتظار الوفود يف مكان انعقاد الدورة

 وثائق التفويض -٥ 

ة بوثائق تفويض ممثلي األطراف وأمساء يتعني على رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية إبالغ األمان 
ولضمان املشاركة الكاملة يف أعمال املؤمتر، يوصى بتخويل ممثلي األطراف كامل           . املمثلني املناوبني واملستشارين  

الصـالحيات للمشاركة يف الدورة، والقيام، عند الضرورة، مبهام موظفي مكتب مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية             
 .ة عاملة للدورةوأي جلان أو أفرق

وسيقوم مكتب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة بفحص وثائق . وتقدَّم وثائق التفويض إىل أمانة االتفاقية 
وجيب أن تكون الدول املشتركة بصفة مراقب واملنظمات احلكومية         . الـتفويض وتقدمي تقرير بشأهنا إىل الدورة      

 .وثائق تفويضالدولية واملنظمات غري احلكومية مزودة أيضاً ب

ويوصـى بشدة بأن يرسل املشتركون وثائق تفويضهم إىل األمانة سلفاً على أحد رقمي الفاكس التاليني           
 :تيسرياً لتسجيلهم أثناء املؤمتر

Fax no.: + (49 228) 815 28 98 
  + (49 228) 815 28 99 

 معلومات لوسائط اإلعالم -٦ 

ناح الزوار مبكتب األمم املتحدة يف نريويب يف أثناء ساعات          حيـق ملمثـلي وسائط اإلعالم التسجُّل يف ج         
 .التسجيل املسبق والتسجيل بعد تقدمي بطاقة صحفية صاحلة
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وعـلى مقدمي طلبات االعتماد من وسائط اإلعالم، توجيه استمارة طلب إىل مدير مركز األمم املتحدة          
 :يةبنريويب، وكذلك الوثائق التال) Gigiri(اإلعالمي يف غيغريي 

 خطاب توصية من رئيس مكتبهم -١ 

 جواز سفر أو بطاقة هوية لتحديد اهلوية -٢ 

 صورة مشسية ملونة حبجم صورة جواز السفر -٣ 

 .بطاقة صحفية صاحلة -٤ 

 Media"حتـت عنـوان  (http://www.unicnairobi.org: وميكن ترتيل استمارة الطلب من املوقع التايل 

accreditation.(" 

بيد أن الصحفيني احملليني    .  مجيع الشروط أعاله على الصحفيني احملليني واألجانب على السواء         وتنطـبق  
وميكن للصحفيني األجانب   . ينصحون ببدء إجراءات االعتماد يف أقرب وقت ممكن، قبل املؤمتر بشهر على األقل            

 .القيام بذلك فور وصوهلم إىل البلد

 املركز الصحفي

 .تحدة يف نريويب مركز للصحافة ووسائط اإلعالم خمصص وجمهز بالكامليوجد يف مكتب األمم امل 

وميكن ملمثلي وسائط اإلعالم احلصول على املزيد من املعلومات عن االتفاقية واملؤمتر من أمانة االتفاقية                 
 .باالتصال بالعنوان املذكور أعاله

 النقل -٧ 

 .ة قبل افتتاح الدورة ويف اجلريدة الرمسية يف أثناء الدورةستتاح املعلومات عن النقل احمللي على موقع االتفاقي 

 اإلقامة بالفنادق -٨ 

وُينصح بشدة القيام . بوسـع املشـتركني احلجز يف الفنادق عرب اهلاتف أو الفاكس أو الربيد اإللكتروين          
 . وترد قائمة بالفنادق يف مرفق هذه الوثيقة. بذلك مبكراً

 .وسيتاح امسها وبيانات االتصال هبا على موقع االتفاقية. ري عملية احلجزومن املعتزم تعيني شركة لتيس 

 اخلدمات الطبية وأرقام اهلواتف يف حاالت الطوارئ -٩ 

. متاحة طوال فترة انعقاد املؤمتر    ) مبا فيها سيارة إسعاف احتياطية    (سـتكون اخلدمات الطبية اإلسعافية       
، رقم اهلاتف )Block F (١١٧ملؤمتر وميكن االتصال هبما يف القاعة وستكون هناك ممرضة وطبيب باستمرار أثناء ا

(+ 254 20) 622 267/8. 
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على أرقام ه، املشاركون يف املؤمتر أطرافاً في بكل حادث يكون األمم املتحدة املراقبة يف مبىن وينـبغي إبالغ قاعة  
 . 334 622 أو 000 212 أو 666 626 أو 999 622 (20 254 +): اهلواتف التالية

 واإلنترنت والفاكس واهلاتف خدمات الربيد -١٠ 

مكتب الربيد  ساعات الدوام يفو. نريويباألمم املتحدة يف  خدمات الربيد واالتصاالت متاحة داخل جممع مكتب 
ميكن و. 452 622 (20 254 +) ورقم اهلاتف هو. عةاجلم يوم االثنني إىليوم اخلامسة مساء من إىل التاسعة صباحاً هي من 

 .579/80 622 (20 254 +): على رقمي اهلاتف التاليني  DHL الربيد السريعكتب خدمة االتصال مب

 .ويف املكتبة وستتاح جماناً للمشتركني) الطابق السفلي(وتوجد احلواسيب املرتبطة باإلنترنت خلف مكتب الربيد  

 املطاعم والكافترييا -١١ 

طاعم مت التعاقد معها على تقدمي الطعام والشراب يف أوقات الفطور           يوجد يف مبىن األمم املتحدة ثالثة م       
وفيما يلي  . وميكنها أيضاً تقدمي خدمات يف املناسبات واملأدبات والوالئم اخلاصة        . والغذاء وتوفري وجبات خفيفة   

 .840 623 أو 463 622 أو 460 622 (20 254 +): أرقام اهلواتف اليت ميكن االتصال هبا

  السفروكاالت -١٢ 

 وتقعان يف الطابقني Achrya Travel وBunson Travelوكالـتا السـفر الرمسيتان يف مبىن األمم املتحدة مها    
 أو 974 624 (20 254 +): وميكن االتصال باألوىل على أرقام اهلواتف التالية. العلـوي والسفلي من املبىن، على التوايل 

؛ وبالثانية على رقم اهلاتف bunson.travel@unon.org: اإللكتروين أو بالـربيد  987 624 أو 986 624 أو 980 624
وأوقات دوام كلتيهما هي من . archrya.travel@unon.org:  أو بالـربيد اإللكتروين 824 623 (20 254 +): الـتايل 

 .التاسعة صباحاً إىل اخلامسة مساء

 طرق الدفع واخلدمات املصرفية -١٣ 

 Kenya Commercial وUnited Nations Federal Credit Union(مصرفان يوجد يف مبىن األمم املتحدة  

Bank (              وهناك العديد من   . يعمـالن مـن الساعة التاسعة صباحاً إىل الساعة الرابعة مساء من االثنني إىل اجلمعة
 .الشبابيك اآللية يف مبىن األمم املتحدة

الثة بعد الظهر من االثنني إىل اجلمعة ومن التاسعة إىل وتعمل معظم املصارف يف البلد من التاسعة صباحاً إىل الث 
. وتقدم الفنادق أيضاً خدمات الصرف لكن بأسعار متفاوتة . احلاديـة عشرة صباحاً يف أول وآخر يوم أحد من الشهر          

 .وتعمل املصارف الواقعة يف مطار جومو كينياتا الدويل من الساعة السابعة صباحاً إىل منتصف الليل

وكانت أسعار  . عملة األساسية هي الشلن الكيين وُتستعمل شيكات السفر على نطاق واسع          ووحـدة ال   
 : كاآليت تقريبا٢٠٠٥ًيونيه / حزيران١الصرف يف 

  شلناً كينيا٧٧,١٠ً=  دوالر أمريكي ١
  شلناً كينيا٩٤,٤٧ً=  يورو ١
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 إجراءات اجلوازات واللوائح اجلمركية -١٣ 

 اللوائح الصحية

واألشخاص الذين . شهادات التلقيح ضد احلمى الصفراء  )١(افرين من عدد من البلدان    ُيطلـب مـن املس     
 .سيخضعون للفحص هم من مواطين هذه البلدان أو الذين مّروا هبا

 اللوائح املتعلقة بالتأشريات

ات وعلى املشتركني االتصال بالسفارات أو اهليئ     . ال بد ملواطين عدد من البلدان من تأشرية لدخول كينيا          
ويف البلدان اليت ال توجد هبا سفارة أو . السامية الكينية من أجل احلصول على معلومات مفصلة عن لوائح الدخول

هيـئة سامية لكينيا، متثل سفارة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية كينيا عادة وجيوز هلا إصدار                 
 .مغادرهتم، فيمكنهم احلصول عليها مباشرة يف املطار عند الوصولأما من ال حيتاجون إىل تأشرية قبل . تأشريات

 :وترد أدناه شروط تقدمي املشتركني يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف طلبات احلصول على تأشريات جماناً 

 دعوة للمشاركة يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف من أمانة اتفاقية مكافحة التصحر �

 )ملدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ الدخول(جواز سفر صاحل  �

 تعبئة استمارة الطلب �

 صورة مشسية حبجم صورة جواز السفر �

 .http://www.Kenya-airways.com:  وميكن ملء استمارة طلب التأشرية وطباعتها بواسطة اإلنترنت من املوقع التايل 

 اللوائح اجلمركية

ت اجلمركية، يرجى زيارة موقع هيئة اإليرادات يف كينيا         للحصـول على معلومات مفصلة عن اإلجراءا       
 .http://www.kra.go.ke: على اإلنترنت

 األنشطة اجلانبية واملوازية -١٥ 

يرجى من املشاركني الراغبني يف تنظيم أنشطة جانبية أثناء انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف توجيه                
 :طلباهتم بذلك إىل

Fax no.: (+ 49 228) 815 28 98/99 
E-mail: sideevents@unccd.int 

                                                      

إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، أنغوال، الربازيل، بنن، بوليفيا، بريو، مجهورية الكونغو الدميقراطية، رواندا،  )١(
 .امريون، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، مايل، نيجريياالسودان، غامبيا، غانا، الك
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: وميكن استنساخ استمارة الطلب من موقع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على شبكة اإلنترنت              
http://www.unccd.int            وستخصص املواعيد  . ، مـع العـلم بأن أمانة االتفاقية لن تتوىل سوى ختصيص الغرف

كما سيعلن على موقع االتفاقية عن بيانات االتصال للحصول         . لطلبات املقدمة والغرف حسب توفرها وأسبقية ا    
 ).ترمجة فورية، خدمات املطاعم(على خدمات إضافية غري جمانية 

). أكتوبر/ تشرين األول  ٢٥-٢٤(وال ميكـن القيام بأنشطة جانبية أثناء انعقاد اجلزء اخلاص من املؤمتر              
جدول زمين خاص مبا قد ينظم أثناء انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف من ) رللمؤمت(وسينشر يف اليومية الرمسية 

 .أنشطة موازية

 مرافق املعارض -١٦ 

ويبلغ .  متر مربع  ٨٠٠فهناك أروقة عرض حديثة على مساحة       . سيتاح للمشتركني حّيز ملرافق املعارض     
وتشمل املكمِّالت  ). Velcro" (فيلكرو"وع  علـو كل رواق مترين وعرضه متراً واحداً مغطى مبادة تثبيت من ن            

وميكن االستفسار بشأن األروقة مبراسلة     . إنـارة األروقـة إضـافة إىل منضـدات ورفـوف عرض املنشورات            
unonprintshop@unon.orgوميكن اختاذ الترتيبات الالزمة . 518 622 (20 254+):  أو االتصال برقم اهلاتف التايل
 :الطلبات املقدمةة عن طريق األمانة حسب أسبقي

Tel.no.:+  (49 228) 815 28 08/09  
Fax no:+  (49 228) 815 28 98/99  
E-mail:apires@unccd.int  

 معلومات عامة عن مكان انعقاد الدورة -١٧ 

 معلومات عن مكتب األمم املتحدة يف نريويب

: كتب عل اإلنترنت  يوجـد دلـيل لـزوار نـريويب ومكتـب األمـم املتحدة يف نريويب على موقع امل                  
http://www.unon.org/visitors.php. 

 املطارات والسياحة

 دقيقة يف السيارة يف غري      ٢٠حنو  ( كلم من مركز املدينة      ١٨يقـع مطار جومو كينياتا الدويل على بعد          
حصول ولل.  شركة طريان تصل رحالهتا إىل معظم أحناء العامل        ٢٥فهو ملتقى طرق جوية متر به       ). ساعات الذروة 

 .http://www.Kenyaairports.co.ke: على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع هيئة املطارات يف كينيا

 .http://www.kenya.go.ke: وميكن احلصول على معلومات عامة عن كينيا من اإلنرتنت على املوقع التايل        
وطقسـها، يف حني أن املوقع   معلومـات عـن مـناخ كينـيا     http://www.meteo.go.keويتضـمن املوقـع    

http://www.magicalkenya.com      أما موقع شركة الطريان الكينية الوطنية      .  يقـدم معلومات سياحية عن كينيا
 .http://www.Kenya-airways.com: فهو
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أو ما يعادهلا بالشلن الكيين أو غريه من العمالت         ( دوالراً أمريكياً    ٢٠وُتسـدد رسوم يف املطار قدرها        
ويف هذه احلالة،   . وبعض شركات الطريان تدرج هذه الرسوم يف مثن التذكرة        . عند مغادرة كينيا  ) ابلة للتحويل الق

 .يظهر ذلك يف التذكرة

 الطقس

وتبلغ مدة سطوع الشمس سبع     . أكتوبر يف موسم األمطار القصري    /يقـع النصف الثاين من تشرين األول       
 .ساعات يف املتوسط يومياً

 الكهرباء

  هرتز٥٠لت،  فو٢٤٠ 

 مقابيس كهربائية بثالثة مسامري 

 التوقيت احمللي

 . ساعات٣توقيت غرينتش العاملي زائد  



IC
C

D
/C

O
P(7)/IN

F.1 
P

age 9 

 

 

 املرفق

 )١(قائمة الفنادق يف نريويب

 
 املوقع

تكاليف النقل من الفندق
 إىل مبىن األمم املتحدة

تكاليف النقل من املطار   
 إىل الفندق

 
 أرقام اهلاتف والفاكس

 مثن الغرفة 
 رات الواليات املتحدةبدوال

 
 نوع الغرفة

 
 الفئة

 
 االسم والعنوان

ســـيارة( دوالراً ١٥ مركز املدينة
 )صالون

  أشخاص ذهاباً فقط٣
) مقـــاعد٩( دوالراً ٢٠

 ذهاباً فقط

 217120 (20 254): الفاكس جماناً

 211199 (20 254)اهلاتف 

  grandregency@africaonline.co.ke: الربيد اإللكتروين

 akaire@grandregency.co.keأو 
 

٩٥ 
١١٥ 
٢٠٠ 
١ ٠٠٠ 
٤٠٠ 
١ ٢٠٠ 
١ ٨٠٠ 
١ ٠٠٠ 

 فاخرة لشخص واحد
 فاخرة لشخصني

 جناح خمصص لألعمال
 جناح ملكي

 جناح فاخر خمصص لألعمال
 سقيفة فخمة
 جناح رئاسي
 جناح ملكي

٥ Grand Regency 
P.O. Box 57549 
Nairobi 

جمانـاً لـلمجموعات اليت مركز املدينة
١٥وز عدد أفرادها    يـتجا 
 شخصاً

ــخص١٢  دوالراً للش
 ذهاباً فقط

 32000030 (20 254): الفاكس

 32000000 (20 254): اهلاتف
 nairobi@ interconti.com: الربيد اإللكتروين

 

  مبيت وفطور٩٤
  مبيت وفطور١١٤
  مبيت وفطور١٣٥
  مبيت وفطور١٥٥
 رسوم% ٢٦+٢٦٥
 رسوم% ٢٦ +٣٦٥

 عادية لشحص واحد
 لشخصنيعادية 

 فاخرة  لشخص واحد
 فاخرة لشخصني

 جناح على مستوى أعلى
 جناح فاخر

٥ Hotel 

Intercontinental 

P.O. Box 30353 

00200 Nairobi 

 دوالرات للشــخص١٠ مركز املدينة
 ذهاباً وإياباً

 دوالرات ١٠
 للشخص ذهاباً

 250099/226477 (20 254): الفاكس
 250000 (20 254): اهلاتف
 hilton@africaonline.co.ke :لكتروينالربيد اإل

  مبيت وفطور٨٠
  مبيت وفطور١١٥
  مبيت وفطور١٠٠
  مبيت وفطور١٣٥
  مبيت وفطور١٢٥
  مبيت وفطور١٦٠
  مبيت وفطور١٥٥

 لشخص واحد بسعر حمدد وفقاً للعقد
 عقدلشخصني بسعر حمدد وفقاً لل

 لضيف واحد
 لضيفني

 فاخرة لشخص واحد
 فاخرة لشخصني

 فاخرة وأكثر لشخص

٥ Hilton Hotel 
P.O. Box 30624 

Nairobi 

 

                                                   

 .وترجى اإلشارة عند احلجز إىل املشاركة يف مؤمتر األطراف يف دورته السابعة. إذ رمبا تكون أسعار الغرف والنقل قد تغريت. يرجى اإلحاطة علماً بأن قائمة الفنادق هذه إرشادية فقط )١(
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 املوقع

تكاليف النقل من الفندق
 إىل مبىن األمم املتحدة

تكاليف النقل من املطار   
 إىل الفندق

 
 أرقام اهلاتف والفاكس

 مثن الغرفة 
 رات الواليات املتحدةبدوال

 
 نوع الغرفة

 
 الفئة

 
 االسم والعنوان

  مبيت وفطور١٨٠
  مبيت وفطور١٨٥
  مبيت وفطور٤٥٠
  مبيت وفطور٢٢٠

 فاخرة وأكثر لشخصني
 خمصصة لألعمال لشخص واحد

 جناح فاخر
 خمصصة لألعمال لشخصني

 دوالرات للشــخص١٠ مركز املدينة
 ذهاباً وإياباً

 2715566 ,229388 (20 254): الفاكس جماناً
 2716688 ,333233/228830 (20 254): اهلاتف

 reservations@the stanley.sarova.co.ke:الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٨٠
  مبيت وفطور١٠٥
  مبيت وفطور١٨٠
  مبيت وفطور٢٥٠
  مبيت وفطور٣٠٠
  مبيت وفطور٣٥٠
  مبيت وفطور١٦٠
  مبيت وفطور٤٠٠

 فاخرة لشخص واحد
 فاخرة لألزواج

 صصة لألعمالخم
  جناح من حجرة نوم واحدة-١
  جناح من حجريت نوم-٢

 جناح حكومي
 غرفة نوادي
 جناح رئاسي

٥ The Stanley 

Hotel 

P.O. Box 30680 

Kenyatta Avenue 

00100 Nairobi 

 مـتر من٥٠٠
 مركز املدينة

ــخص١٥ جماناً  دوالراً للش
 ذهاباً فقط

 2718100 ,313800 ,925111 (20 254): اهلاتف
 725184 (20 254): الفاكس

 msenteu@serena.co.ke:الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور١٥٠
  مبيت وفطور١٦٨
  مبيت وفطور٣٠٠
  مبيت وفطور٤٨٠

 لشخص واحد
 لشخصني

 جناح لرجال األعمال
 جناح خمصص لألعمال

٥ Serena Hotel 
P. O. Box 48690 
Kenya Avenue 

Milimani Nairobi 

 دوالرات للشخص١٠ سب االتفاقح مركز املدينة
 ذهاباً فقط

 336742 ,250200 (20 254): الفاكس
 250900 (20 254): اهلاتف

 norfokgm@lonrhohotels.co.ke: الربيد اإللكتروين
ckikuvi@lonrhohotels.co.ke 

  مبيت وفطور١١٠
  مبيت وفطور٢١٥
  مبيت وفطور٣١٥
  مبيت وفطور٣٦٥

 شخصني/لشخص
 جناح ستوديو

 جناح خمصص لألعمال/ بغرفتنيجناح
 جناح فاخر

٥ Norfolk Hotel 

P.O. Box 40064 

Harry Thuku Rd. 

Nairobi 

 كـلم من١٥
 مركز املدينة

 دوالراً، ســـيارة٣٠
 أشخاص ذهابا٣ًصالون  

 فقط
) مقــاعد٩( دوالراً ٨٠

 ذهاباً فقط

ــيارة٣٥  دوالراً، سـ
 أشــخاص٣صــالون 
 ذهاباً فقط

 مقاعد،٩ دوالراً،   ٥٠
 هاباً فقطذ

 862300 (20 254): اهلاتف
 802322 ,860160 (20 254): الفاكس

 reservations@windsor.co.ke:الربيد اإللكتروين
 www.windsorgolfresort.com: املوقع على اإلنترنت

  مبيت وفطور ١٠٠
  مبيت وفطور١٢٠
  مبيت وفطور١٥٠
  مبيت وفطور٢٢٠

 فاخرة لشخص واحد
 فاخرة لشخصني

 ديوجناح ستو
 بيت بغرفيت نوم

٥ Windsor Golf 
Hotel and 
Country Club 

P. O. Box 45587 
00100 Nairobi 

١٠جمانـاً ألكـثر من       مركز املدينة
 أشخاص

 224625 (20 254): الفاكس جماناً
 251333 (20 254): اهلاتف

 sales@ nairobisafariclub.com: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٩٤
 ر مبيت وفطو١١٠
  مبيت وفطور٥٥٠

 لشخص واحد
 لشخصني

 سقيفة فخمة

٥ Nairobi Safari 
Club university 
Way 
Nairobi 
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 املوقع

تكاليف النقل من الفندق
 إىل مبىن األمم املتحدة

تكاليف النقل من املطار   
 إىل الفندق

 
 أرقام اهلاتف والفاكس

 مثن الغرفة 
 رات الواليات املتحدةبدوال

 
 نوع الغرفة

 
 الفئة

 
 االسم والعنوان

 كـلم من١٢
 مركز املدينة

٤جمانـاً ألكـثر من       جماناً
 أشخاص،

 دوالراً للشخص٢٥
 ذهاباً فقط

 8561584 ,3633919 (20 254): الفاكس
 856222 ,363300 (20 254): اهلاتف

 sales@safaripark.co.ke:الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور١٠٧
  مبيت وفطور١٢٢
  مبيت وفطور١١٥
  مبيت وفطور١٣٠
  مبيت وفطور١٩٦

 لشخص واحد
 لشخصني

 فاخرة لشخص واحد
 فاخرة لشخصني

 جناح لرجال أعمال

٥ Safari Park Hotel 

P. O. Box 7543 

Thika Road 

Nairobi 

 كــلم مــن٣
 مركز املدينة

 دوالرات للشــخص٥
 ذهاباً وإياباً

 دوالرات ٦,٥٠
 للشخص ذهاباً فقط

 3740920/1 (20 254): الفاكس
 3740906/40 (20 254): اهلاتف

 hi-sales@africaonline.co.ke: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور١١٩
  مبيت وفطور١١٩
  مبيت وفطور١٧٠
  مبيت وفطور١٨٥
  مبيت وفطور١٩٠

 عادية
 لشخصني

 خمصصة لألعمال
 ألعمال لشخصنيخمصصة ل

 جناح شبايب

٤ Holiday Inn 
P.O. Box 66807 
00800 Nairobi 

 مـتر من٥٠٠
 مركز املدينة

 دوالرات للشــخص١٠
 ذهاباً وإياباً

 726356 (20 254): الفاكس جماناً
 3720822 (20 254): اهلاتف

reservations@panafric.sarova.co.ke:الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٦٨
  وفطور مبيت١١٠
  مبيت وفطور٨٥
  مبيت وفطور١٣٥
  مبيت وفطور١٦٠

 لشخص واحد
 لشخصني

 فوق املتوسط لشخص واحد
 )لشخصني(جناح 

٤ Panafric Hotel 
P.O. Box 30486 
Valley Road 
Nairobi 

 كــلم مــن١
 مركز املدينة

 دوالراً للشـــخص١١
 ذهاباً فقط

 دوالراً للشخص١٣
 ذهابا فقط

 2721320 (20 254): الفاكس
 2711321/2720222 (20 254): اهلاتف
 www.fairviewkenya.com: املوقع

 reserve@fairviewkenya.com: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور١١٢
  مبيت وفطور١٠٠
  مبيت وفطور٩١
  مبيت وفطور٨٣
  مبيت وفطور١٣٧
  مبيت وفطور١٢٦
  مبيت وفطور١١٦

 لشخص واحد
 لرجال األعمال

 زةدرجة اقتصادية ممتا
 درجة اقتصادية

 درجة أوىل لشخصني
 لرجال األعمال
 درجة اقتصادية

٤ Fairview Hotel 
P.O. Box 40842 
Bishop Road 
Nairobi 

 كــلم مــن٣
 مركز املدينة

 دوالراً للشخص٢٥ حسب االتفاق
 ذهاباً فقط

 4448977 (20 254): الفاكس
 4448713/7 (20 254): اهلاتف

jacarandahotel@africaonline.co.ke: الربيد اإللكتروين

 Jacaranda Hotel ٤ لشخص واحد  مبيت وفطور٨٤
Waiyaki Way 
Westlands 
Nairobi 

 دوالراً عـن الرحلة٢٠ مركز املدينة
  مقاعد،٩يف مركبة من 

 دوالراً عـن الرحلة٣٠
 مقعدا٢٥ًيف مركبة من 

 دوالراً للشخص١٢
 ذهاباً فقط

 332908 (20 254): الفاكس
 332680 (20 254) :اهلاتف

 info@680-hotel.co.ke: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٤٨
  مبيت وفطور٦٩
  مبيت وفطور٨٥

 لشخص واحد
 لشخصني

 لثالثة أشخاص

٣ Six Eighty Hotel 
P.O. Box 43436 
Kenyata Avenue 
00100 Nairobi 
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 املوقع

تكاليف النقل من الفندق
 إىل مبىن األمم املتحدة

تكاليف النقل من املطار   
 إىل الفندق

 
 أرقام اهلاتف والفاكس

 مثن الغرفة 
 رات الواليات املتحدةبدوال

 
 نوع الغرفة

 
 الفئة

 
 االسم والعنوان

ــتر١ ٥٠٠  م
ــز ــن مرك م

 املدينة

 دوالراً للشـــخص١٦
 ذهاباً وإياباً

الراً للشخص دو ١٣
 ذهاباً فقط

 2720545 (20 254): الفاكس
 7-2722451 (20 254): اهلاتف

 silversprings@iconnect.co.ke: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٦٣
  مبيت وفطور٩١

 لشخص واحد
 لشخصني

٣ Silver Springs 

Hotel 
P.O. Box 61362 

Argwings 

Kodhek Road 

Nairobi 

 245724 (20 254): الفاكس حسب االتفاق تفاقحسب اال مركز املدينة
 240940/245656 (20 254): اهلاتف

 marblearchhotel@kenyaweb.com: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٧٠
  مبيت وفطور٩٠
  مبيت وفطور١٣٥

 لشخص واحد
 لشخصني

 جناح

٣ Marble Arch 

Hotel 

P.O. Box 12224 

Lagos Road 

Nairobi 

 كـلم من١٠
 ملدينةمركز ا

 802540/1 (20 254): اهلاتف حسب االتفاق حسب االتفاق
 803094 (20 254): الفاكس

 utaliihotel@insightkenya.com: الربيد اإللكتروين

٤٣ 
٤٩ 
٥٤ 
٥٧ 
٨٧ 
٩٢ 

 لشخص واحد) إقامة(
 لشخصني) إقامة(

 لشخص واحد) إقامة(جناح 
 لشخصني) إقامة(جناح 

)غري خمصص لإلقامة(جناح لشخص 
 )غري خمصص لإلقامة( لشخصني جناح

٣ Utalii Hotel  

Thika Road 

P. O. Box 

31067 

Nairobi 

 كــلم مــن١
 وسط املدينة

 دوالرات للشــخص١٠
 ذهابا فقطً

 دوالراً للشخص١٣
 ذهاباً فقط

 334071 ,317825 (20 254): الفاكس
 227567/337221 (20 254): اهلاتف

 hotel@ hotelboulevard.com: الربيد اإللكتروين
hotelboulevard@wananchi.com 

  مبيت وفطور٦٠
  مبيت وفطور٨٠
  مبيت وفطور١٠٦

 لشخص واحد
 لشخصني

 لثالثة أشخاص

٢ Hotel  

Boulevard 

P.O. Box 42831 

End of Harry 

Thuku Road 

00100 Nairobi 

 

 مـتر من٥٠٠
 مركز املدينة

 2724685 (20 254): الفاكس حسب االتفاق  حسب االتفاق
 2722358/2725492 (20 254): اهلاتف

 hotelmilimani@wananchi.com: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٤٠
  مبيت وفطور٦٠

 لشخص واحد
 لشخصني

١ Milimani Hotel 

P.O. Box 30715 

Milimani Road 

Nairobi 
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 املوقع

تكاليف النقل من الفندق
 إىل مبىن األمم املتحدة

تكاليف النقل من املطار   
 إىل الفندق

 
 أرقام اهلاتف والفاكس

 مثن الغرفة 
 رات الواليات املتحدةبدوال

 
 نوع الغرفة

 
 الفئة

 
 االسم والعنوان

 317610 (20 254): الفاكس حسب االتفاق حسب االتفاق مركز املدينة
 9-317606 (20 254): اهلاتف

 comfort@kenyaweb.com: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٢٩
  مبيت وفطور٣٢
  مبيت وفطور٣٢
  مبيت وفطور٣٥
  مبيت وفطور٣٦
  مبيت وفطور٥٠

 عادية لشخص واحد
 عادية لشخصني

 فوق املتوسط لشخص واحد
 فوق املتوسط لشخصني

 خمصصة لألعمال لشخص واحد
 خمصصة لألعمال لشخصني

موصى 
 هب

Kenya Comfort 

Inn 
P.O. Box 30425 

Nairobi 

 مـتر من٥٠٠
 مركز املدينة

 دوالراً للشـــخص٢٠
 ذهاباً وإياباً

 دوالراً للشخص٢٥
 ذهاباً وإياباً

 218809/2719394 (20 254): الفاكس
 2717044/48 (20 254): اهلاتف

lenanamounthotel@iconnect.co.ke: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٤٠
  مبيت وفطور٦٠

 لشخص واحد
 لشخصني

موصى 
 به

Lenana Mount 

Hotel 

P.O. Box 40943 

Nairobi 

 دوالراً للشخص١٩  دوالراً للشخص ١٥ مركز املدينة
 ذهاباً فقط

 230700/317045 (20 254): الفاكس
 220006/212785 (20 254): اهلاتف

 meridian@didii.com: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٤٨
  مبيت وفطور٦٣

 لشخص واحد
 لشخص ين

موصى 
 به

Meridian Court 

Hotel 

P.O. Box 30278 

Muranga Road 

Nairobi 

 340316 (20 254): الفاكس حسب االتفاق حسب االتفاق مركز املدينة
 214154/214156/55 (20 254): اهلاتف

 parkside@insightkenya.com: الربيد اإللكتروين

  مبيت وفطور٢٢
 بيت وفطور م٣٢
  مبيت وفطور٤١

 لشخص واحد
 لشخصني

 لثالثة أشخاص

موصى 
 به

Parkside Hotel 

P.O. Box 53104 

Monrovia Street 

Nairobi 
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