
 

 
 

منظمة السياحة العالمية

 
CE/90/Note Inf.1 
Madrid, 18 March 2011 
Original: English

 

المجلس التنفيذي
  الدورة التسعون

  2011حزيران/يونيو  21- 19، كينيا، مومباسا
  

 
 

  1مذكرة إعالمية رقم 
  
  
  انعقاد الدورة وتاريخ مكان  -1
  

 21-19الفترة في  التسعين، يعقد المجلس التنفيذي دورته [(LXXXIX)15]وفقا لمقرر المجلس التنفيذي   
ف أيضا، ألن البلد المضي حزيران/يونيو 22. ويُنصح المشاركون بحجز يوم مومباسا، كينيا، في 2011 يونيو /حزيران

  ).البرنامج اإلجتماعي، 15سوف يقدم رحلة تقنية شيقة جدا في ھذا التاريخ (أنظر الفقرة 
  

  وة من حكومة جمھورية كينيا.مومباسا، بدعتعقد اجتماعات عمل المجلس كلھا في 
  

األحد، في  يوممع حفلة استقبال عشية انعقاد جلسات العمل، وذلك  من المقرر إجراء حفل اإلفتتاح  
  :Fort Jesus فورت جيزوس، في مساء السابعة، الساعة 1201 /يونيو حزيران19

http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263   
  

فندق ومنتجع ، في صباحا والنصف ، الساعة التاسعةحزيران/يونيو 20يوم اإلثنين، في جلسة اإلفتتاحية تعقد ال  
  حيث تجري أيضا كل جلسات عمل المجلس: ، مومباسا،Serena Beach Hotel and Spa Resortسيرينا 

en.html-http://www.serenahotels.com/serenabeachhotel/default  
  
 
  ن اإلتصال باللجنة التنظيميةعناوي  -2
  

 المنسقون في منظمة السياحة العالمية
 

 المنسقون في البلد المضيف

Ms. Zhanna YAKOVLEVA 
Senior Programme Assistant to the Executive Director 
for Member Relations and Services 
Tel.: +34 915 678 185 
E-mail: council@unwto.org  
  
Copy e-mails to: 
Ms. Blanca PERAL 
Programme Chief, Languages, Meetings and 
Documents  
E-mail: conf@unwto.org 

Ms. Anne N. MUSAU  
Senior Assistant Director of Tourism 
Tel.: +254 20 313010 
E-mail: amusau@tourism@go.ke 
  

Ms. Stella AMADI 
Principal Tourism Officer 
Head, UNWTO Matters 
Tel.: +254 20 313010 / +254 722 720149 
E-mail:samadi@tourism.go.ke; 
afandistella@yahoo.com 
  

Ms. Beatrice MAKAWITI 
Managing Director 
Kenyatta International Conference Centre 
Tel.: +254 20 3261000 
E-mail: beatrice.makawiti@kicc.co.ke  
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  التسجيل في دورة المجلس  -3
  

. واستمارة المشاركة متوافرة على الوصلة اآلتية، في صفحة منظمة التسجيل في المجلس يجري بواسطة اإلنترنت  
يرجى من . session-ninetieth-council-form/executivehttp://unwto.org/en/webالسياحة العالمية على اإلنترنت: 

عبر  ھو الموعد المحدد إلغالق التسجيل، و2011أيار/مايو  19 ،الخميسيوم  قبلالمشاركين تعبئة استمارة المشاركة 
  اإلنترنت.

  
 
  صفة المشاركين  -4
  

ن المدعوين من قبل المنظمة. يمشاركالتدابير الالزمة لتسھيل الوصول واإلقامة والمغادرة لل كينياة تتخذ حكوم  
ويتمتع المشاركون، طوال إقامتھم، باإلمتيازات والحصانات التي تمنح إلى المندوبين إلى مؤتمرات الوكاالت المتخصصة 

  التابعة لألمم المتحدة.
  
  
  الدخولإجراءات   -5
  

ى أراضيھا، يرجى من المشاركين حكومة كينيا للحصول على تأشيرة دخول إل تقدمھاالتي  التسھيالتلإلفادة من   
  أن يقدموا إثباتا على مشاركتھم في دورة المجلس.

  
سيتم  أشيرات الدخول ضرورية للمشاركين الذين يحملون جنسيات تتطلب تأشيرة دخول إلى األراضي الكينية.ت  

 .إصدار تأشيرات مجانا لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية
  

وعلى لوائح بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لكينيا ومختلف البلدان ات الدخول للحصول على معلومات عن تأشير  
  .1التي تمثلھا، يمكن زيارة موقع وزارة الخارجية الكينية على اإلنترنت

  
  متطلبات تأشيرة الدخول:

مقبولة لدى صالحة  ال بد ألي شخص راغب بالدخول إلى كينيا من جواز سفر صالح أو وثائق سفر أخرى -
  ؛سجالت البحارة، بما فيھا ومة كينياحك

 جواز السفر يجب أن يكون صالحا لفترة ال تقل عن ستة أشھر؛ -
  يجب أن يكون في جواز السفر صفحة كاملة نظيفة ليوضع عليھا خاتم التأشيرة. -

  
  نترنت:لإلطالع على القائمة الكاملة بمتطلبات تأشيرات الدخول، يمكن للمندوبين زيارة العنوان اآلتي على اإل  

http://www.immigration.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=114
    
  ھا إلى تأشيرة دخول إلى كينيا:على العنوان أدناه قائمة بالبلدان التي ال يحتاج مواطنو  

http://www.immigration.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=119  
  

  إلى كينيا: يحتاج مواطنوھا إلى تأشيرة دخوللتي على العنوان أدناه قائمة بالبلدان ا  
http://www.immigration.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=121  

  
  
  

                                            
  البعثات الكينية في الخارج (السفارات الكينية): 1

.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=59http://www.mfa.go.ke/index  
  

  المسؤول:
Mr. Bernard Muchorwa 

Ministry of State for Immigration 
o.comMochorwab@yahoEmail:  

Telephone: +254 721 262 336 
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  تذاكر الطيران نمعلومات ع  - 6
  

وشركائھا. وإمكانيات الحجز  كينيا أيرويزمومباسا بالطائرة من نيروبي، على متن شركة يمكن الوصول إلى   
  .2تختلف باختالف البلدان. إذا واجھتم صعوبات في إجراءات الحجز، رجاء اإلتصال باألشخاص المذكورين في الفقرة 

  
  
  تخفيض على أسعار تذاكر الطيران  -7
  

قوم اللجنة التنظيمية حاليا بالتفاوض على أسعار مخفضة مع شركة الطيران الرسمية وشركائھا. وستوفر قريبا ت  
  معلومات إضافية عن ھذا الموضوع.

  
  
  اإلستقبال في المطار والنقل  - 8
  

في  يموي الدول مطارنيروبي وفي  في الدولي جومو كينياتامطار استقبال المشاركين في  كينياتنظم حكومة   
  .2نجاز معامالت الدخول إلى البالدإعلى  للمساعدة، مومباسا

  
لدى وصولھم  3و فنادق مختارة مومباساوسوف يتم توفير خدمة مجانية أيضا لنقل المندوبين بين مطار   

  ومغادرتھم.
  

كة الموجودة لكي تتمكن السلطات المحلية من تنظيم خدمة النقل، يرجى من المندوبين أن يمألوا استمارة المشار  
مع اإلشارة إلى مواعيد  ، )session-ninetieth-council-http://unwto.org/en/webform/executive(على اإلنترنت: 

  الوصول والمغادرة واسم الفندق.
  

  نا مكتب لتأجير السيارات.وسوف يكون في فندق ومنتجع سيري  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  المسؤولون:  2

 مطار مومباسا     مطار نيروبي
Esman Onsarigo     Yatich Kangugo  
Kenya Airports Authority    Kenya Airports Authority 
Email: esman.onsarigo@kenyaairports.co.ke               Email: yatich.kangugo@kenyaairports.co.ke 
Tel.: + 254 722 709 382                 Tel.: + 254 722 525 985 

  
  تتاح خدمة النقل فقط من وإلى الفنادق المحددة في ھذه المذكرة.  3
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  الفنادق  - 9
  

. ويرجى من المندوبين اإلتصال مباشرة بالفنادق للمشاركين مخفضة تقدم أسعارا خاصة مومباساالفنادق اآلتية في   
لمشاركين حتى تبقى غرف الفنادق الرسمية محجوزة ل، مع ذكر كونھم مشاركين في اجتماع منظمة السياحة العالمية. للحجز

  .2011أيار/مايو  20
 

  رجاء اإلنتباه إلى أن الفنادق الرسمية تعطي األولوية في الحجز لمن يطلب الحجز أوال.
  

  ).ضريبة القيمة المضافةوھي تشمل ( األسعار بالدوالر األمريكي  
  

 سعر الغرفة نوع الغرفة العنوان إسم الفندق
(US$) 

 المسافة
 (بالدقائق)

Serena Beach 
Hotel & Spa 
Resort 
(5*) 

Tuva Mwahunga 
Tel.: +254 727424201/2/3/ 
        +254 20 3548771/2/3/4 
Fax: +254 415485453 
E-mail: mombasa@serena.co.ke 
Web: www.serenahotels.com/serenabeachhotel   
Address: Shanzu, Malindi Road 

Single 
standard 

175 0

Single 
Superior 

195 

Sarova 
Whitesands 
Beach Resort 
and Spa 
(5*) 
 

Johny Mbwana 
Tel.: +254 41 2128000 
Fax: +254 41 5485652/5486536 
E-mail: johny.mbwana@sarovahotels.com 
Web: www.sarovahotels.com/whitesands 
Address: Bamburi, Malindi Road 

Standard 150 10
Palm 
Room 

190 

Sea Front 
Room 

200 

Mombasa 
Continental 
Resort Hotel 
(4*) 

Dorry Mbele 
Tel.: +254 729 403 650/  
        +254 729 403 605 
Email: dmbele@mcr.kengahotels.co.ke 
Web: ww2.mombasacontinentalresort.co.ke 
Address: 

Single 69 3
Double 107 

Travellers 
Beach Hotel 
(4*) 

Freddie Kiuru 
Tel.:  +254 41 548 5121-6 
Cell:  +254 733 676 303 /  
         +254 725 401 751 
Email: travhtis@africaonline.co.ke 
Web: www.travellersbeach.com 
Address: Bamburi, Malindi road 

Single 
 

100 8

Double 140 

Voyager Beach 
Resort (3*) 

Yusuf Olela 
Tel.:  +254 41 475114 
Fax.: +254 41 473245 
Email: yusuf.olela@voyagerresorts.co.ke 
Web: www.heritage-eastafrica.com/beach-
holiday/voyager-beach-resort 

Standard 
Garden 

150 25

Superior 
Sea View 

165 

Indiana Beach 
Hotel and 
Apartments 
(3*) 

Ishpal Singh Oberoi 
Tel.:  +254 41 223 780/+254 41 224067 
Email: indiana@africaonline.co.ke 
Web: www.indianabeachkenya.com/  

Standard 
Room 

50 8
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  التسجيل وشارات التعريف  -10

  
العاشرة إلى الساعة ، من الساعة حزيران/يونيو 19يوم األحد،  فندق ومنتجع سيرينايفتح مكتب التسجيل في   

نة مساء. ويفتح يوم اإلثنين ابتداء من الساعة الثام خامسة والنصفال إلى الساعة لواحدةومن الساعة ا ،صباحا الثانية عشرة
  والنصف صباحا.

  
  وسوف تؤمن خدمات النقل بين الفنادق الرسمية وفندق ومنتجع سيرينا من أجل تسھيل التسجيل يوم األحد.  

  
طوال . ويرجى منھم أن يحملوھا مومباساالنھائي في  شارات التعريف إلى المشاركين لدى تسجلھم يجري إصدار  

  أيضا خالل الوقائع اإلجتماعية.، ودورة المجلس في المنطقة المخصصة لإلجتماعات
  
  

  لغات العمل  -11
  

تكون وثائق اجتماعات المجلس متوافرة بالعربية واإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية. وتؤمن الترجمة   
  باإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية. المجلس الفورية خالل مداوالت

  
  

  وثائق العمل  -12
  

أنه، وفقا لسياسة الحفاظ على البيئة المتبعة في كامل منظومة األمم المتحدة، ة علما باإلحاطالمندوبين  يرجى من  
  من الوثائق في مكان اإلجتماع. لن توزع نسخ مطبوعة

  
. فالوثائق سوف تنشر بصيغتھا اإللكترونية، بالسرعة الممكنة، يرجى من المندوبين أن يحملوا وثائقھم معھملذلك،   

، كما أنھا سوف ترسل إلى المندوبين ar-90-council-http://www2.unwto.org/ar/event/executiveعلى الوصلة اآلتية: 
  .، في غضون االجال المحددة في النظام األساسيبالبريد اإللكتروني

  
  

  إنترنت  -13
  

  .نترنت مجاناأجھزة كومبيوتر موصولة باإلعدة  قاعة فيھاين سوف توضع بتصرف المندوب  
  
  

  قائمة المشاركين  -14
  

تكون متوافرة لمراجعتھا في مركز و ،المشاركينمؤقتة بقائمة ترسل مسبقا إلى كل المشاركين المسجلين   
  اإلستعالم.

  
ركون قدموھا في استمارات المشا، وفقا للبيانات التي يكون إلى المشاركينقائمة المشاركين النھائية  وترسل  
  .في موقع المنظمة على اإلنترنت، بعد فترة وجيزة من اختتام دورة المجلس، كما تنشر التسجيل
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  4البرنامج اإلجتماعي  -15

  
  حزيران/يونيو 19األحد، 
   الطبيعي ذ الحيواناتارك ومالزيارة إلى منتزه ھالر ب –مجانية رحلة   13.00-16.30

  
  اإلفتتاح الرسمي (مع عشاء)  22.00 -18.30

  مومباسا -جيزوس فورت     
  

  حزيران/يونيو 20اإلثنين، 
  داو في مطعم تاماريند، مومباسا عشاء  18.00-22.00

  
  حزيران/يونيو 21الثالثاء، 

  عشاء سواحيلي على شاطئ فندق ومنتجع سيريناحفل   18.00-22.30
    

  حزيران/يونيو 22،األربعاء
  رؤساء الوفود لوزراء / ي مارا لاإلى ماس نيةمجارحلة   9.00

  
  رحلة مجانية بديلة إلى مومباسا للمندوبين الذين لن يذھبوا إلى ماساي مارا.  8.00

  
  

حزيران/يونيو،  19، يوم األحد، منتزه ھالر بارك الطبيعييرجى من المندوبين الراغبين باإلفادة من الرحلة المجانية إلى 
ھم اإلشارة إلى ذلك بواسطة حزيران/يونيو، يرجى من 22، يوم األربعاء، ماساي مارا/أو الرحلة إلى و مومباسا والرحلة إلى

، على الوصلة:2011أيار/مايو  19إستمارة المشاركة اإللكترونية، قبل   http://unwto.org/en/webform/executive-
council-ninetieth-session 

  
  

  رحالت اختيارية  -16
  

  سوف يكون في فندق ومنتجع سيرينا مكتب لوكالة سفر.  
  ويجري إعداد برنامج للرحالت اإلختيارية يبلغ عنه الحقا.  

  
  

  معلومات عملية  -17
  

آذار/مارس  15. سعر الصرف في نيكينيا ھي الشيلين الكيالرسمية في  العملة: الصرفالعملة المحلية وسعر  •
  .شيلين 116يورو =  1؛ أو شيلين 85دوالر أمريكي =  1كان  2011

  
كيني ھي المصارف الكبرى، مثل اليلين ماكن لصرف العملة األجنبية إلى الش: أفضل األخدمات صرف العملة  
رة. وشيكات المسافرين ومعظم باركليز، ستاندارد تشارترد، سيتيبانك، أو المصارف المحلية في المدن الصغي  
البطاقات اإلئتمانية مقبولة على نطاق واسع في كينيا. وإذا تعذر على الضيوف الوصول إلى المصارف، ھناك   
ھا. وعادة ما تقدم اتحفي فنادق كينيا ومخيماتھا واستراطار مومباسا، وكذلك مكاتب صيرفة في مطار نيروبي وم  
 ه الفنادق واإلستراحات.المطارات أسعارا أفضل مما تقدم  

 
ھو عادة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، من اإلثنين إلى الجمعة، وأحيانا صباح السبت.  دوام المصارف  
 أما المصارف في بعض المطارات فتفتح أبوابھا لمدة أطول.  

 
درجة مئوية كحد  28ارة النھار في مومباسا مشمس والليل دافئ. وفي حزيران/يونيو، يبلغ معدل الحر: المناخ  
 درجة مئوية كحد أدنى. 20أقصى و  

  

                                            
 ت مفصلة في المرفق.انظر إلى المعلوما 4
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زي أعمال، يوصى بالقماش الخفيف ( قطن، كتان، ...). وينصح بمظلة واقية من المطر الذي : الزي لإلجتماعات •
 يھطل أحيانا في حزيران/يونيو.

 
 السواحيلية). اإلنكليزية (اللغة الوطنية ھي: اللغة الرسمية •
  
 .ثالث ساعات زائد: توقيت غرينيتش ي مومباساف التوقيت المحلي •
  
 . ويوصى جدا بمحوالت مثبتة للتيار وببطاريات.فولت 220/240في مومباسا ھو : التيار الكھربائي الكھرباء •

 ثقوبه مربعة. ،ئي ثالثيالكھربا التيار مصدر
 

لصفراء، ال بد من شھادة تلقيح : للمسافرين القادمين من بلدان فيھا خطر العدوى بالحمى امتطلبات صحية ووقاية •
 ضد ھذه الحمى. وللوقاية، ينصح المسافرون بأن يحملوا معھم مستحضرا مضادا للحشرات، لتجنب لسعة البعوض.

  
: في مومباسا مستشفيات كبرى، مثل مستشفى آغا خان، ومستشفى بانديا، ومستشفى مومباسا، الخدمات الطبية •

 يارة إسعاف في مكان المؤتمر.ومستشفى محافظة الشاطئ. وسوف تؤمن س
  
  

  معلومات سياحية  -18
  

  كينيا
• http://www.magicalkenya.com 
• http://www.planetware.com/tourist-attractions/kenya-ken.htm 
• http://www.tersca.co.ke/?gclid=CIeoruOh0KcCFRMlfAodLTyliw 

  
  نيروبي

• http://www.planetware.com/tourist-attractions-/nairobi-ken-nrb-nairobi.htm 
• http://www.tripadvisor.com/Attractions-g294207-Activities-Nairobi.html 
• http://www.whenwegetthere.com/tourist_destination_attraction/africa/kenya/_/nairobi/5_212_8987_8

993/nairobi.jsp 
  

  مومباسا
 

• http://www.mombasainfo.com/category/attractions/ 
• http://www.whenwegetthere.com/tourist_destination_attraction/africa/kenya/_/mombasa/5_212_898

7_8992/mombasa.jsp 
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  مرفق. برامج مؤقتة للوقائع اإلجتماعية
  

  
 حزيران/يونيو) 19(األحد،  زيارة إلى منتزه ھالر بارك ومالذ الحيوانات الطبيعي   . 1
  

  مندوبيناإلنطالق من الفنادق األخرى إلى فندق سيرينا لتسجيل ال      13.00
  اإلنطالق من فندق سيرينا إلى منتزه ھالر      14.00
  ينصح بانتعال حذاء مريح)( رحلة مع مرشد إلى منتزه ھالر ومشاھدة الحيوانات تأكل    16.30  -14.30
  العودة إلى الفنادق لإلستراحة      16.30
   سھرة أفريقية –اإلنطالق من الفنادق لإلفتتاح الرسمي في فورت جيزوس       17.30

  وطني) (الزي: أفريقي أو
  
  
  حزيران/يونيو) 20اإلثنين، (عشاء داو في مطعم تاماريند   .2
  

  الزي: مريح أنيق      
  وصول الضيوف وترحيب من قبل راقصين تقليديين    18.00-18.30
ركوب سفينة داو التقليدية، حيث تقدم أشربة. السحر يبدأ رويدا مع المرور بالمدينة العتيقة   18.30-22.30

لميناء القديم حتى حصن فورت جيزوس، ثم العودة عبر الخور حيث يقدم العشاء في بقعة وا
  ھادئة.

  عودة السفينة إلى مرساھا.      22.30
  
  
  حزيران/يونيو) 21، لثالثاءا(.        حفل عشاء سواحيلي على شاطئ فندق ومنتجع سيرينا 3
  

  الزي: أبيض مع صندل      
  ا إلى الفنادق األخرى لإلستراحةاإلنطالق من فندق سيرين      16.30
  اإلنطالق من الفنادق األخرى إلى فندق سيرينا      17.30
  عرض راقص سواحيلي للترفيه    18.00-18.30
  كلمة لمعالي وزير السياحة    18.30-18.45
  عشاء على أنغام فرقة موسيقية سواحيلية    18.45-20.00
  حفلة للفرقة الموسيقية    20.00-22.00
  غادرة الضيوفبدء م      22.00

  
  
  5حزيران/يونيو) 22(األربعاء،   رحلة إلى ماساي مارا للوزراء / رؤساء الوفود  .4
  

  حزيران/يونيو 22
  اإلنطالق من فندق ومنتجع سيرينا      9.00
  الوصول إلى مطار بامبوري      9.15
  اإلنطالق إلى ماساي مارا    9.30-10.00

  الوصول إلى المطار    12.00-12.30
  النزول في استراحة سيرينا مارا    12.30-13.00
  مارا الغداء في سيرينا      13.00
  رحلة بالسيارة لمشاھدة الحيوانات البرية      14.00
  العودة لإلستراحة      16.00
  عشاء في البرية    18.30-22.00

  
  

                                            
 .Ms. Anne Musau (amusau@tourism.go.ke, +254 20 313010) or Msلمزيد من المعلومات حول الرحلة إلى ماساي مارا، رجاء اإلتصال:   5

Stella Amadi (samadi@tourism.go.ke, +254 722720149)  
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  حزيران/يونيو 23
  رحلة باكرة بالسيارة لمشاھدة الحيوانات البرية    6.00-7.00
  البرية فطور في    7.30-8.30
  اإلنطالق إلى نيروبي    9.30-10.30

  الوصول إلى مطار ويلسون    11.00-12.00
  غداء في مطعم كارنيفور في نيروبي    12.30-14.00

  العصر للترفيه والرحيل      
  
  
  حزيران/يونيو) 22(األربعاء، رحلة بديلة إلى مومباسا للمندوبين الذين لن يذھبوا إلى ماساي مارا   .5
  

  الق من الفنادق باتجاه محمية غابة أرابوكو سوكوكياإلنط      8.00
  الوصول إلى غابة أرابوكو سوكوكي      9.00
  زيارة مع مرشد لمحمية الغابة    9.00-11.45

  اإلنطالق باتجاه ماليندي      11.45
  غداء    12.00-13.30
  اإلنطالق إلى المنتزه البحري      13.30
  البحري والجزيرة السحرية المؤقتةمنتزه ماليندي  إلىرحلة بالقارب     13.40-17.30
  العودة إلى مومباسا حيث ال برنامج محدد للسھرة      18.00

  


