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 .1املقدمة
(ألف) تاريخ ومكان اإلجتماع

-1

ستعقد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة

الدولية) يف كيغالي ،رواندا يف الفرتة من  28أكتوبر (تشرين األول) إىل  3نوفمرب (تشرين الثاني)  .2017و سيبدأ
اإلجتماع يوم اإلثنني  30أكتوبر  2017يف الساعة العاشرة صباحاً ( ، )10:00ويسبقه يومني من املشاورات
اإلقليمية واألقاليمية وحدث استثنائي ،يومي السبت  28أكتوبر (تشرين األول) واألحد  29أكتوبر (تشرين األول)
.2017
-2

إن مكان انعقاد الدورة العادية هو قصر كيغالي للمؤمترات (،)Kigali Convention Centre

KG2,

 .Kimihhurura Roundabout, Kigaliويقع املبنى بقبته الشفافة اليت مت تصميمها على غرار قصر تقليدي للملك ،يف
قلب العاصمة على قمة تل بالقرب من الربملان.
-3

يوجد يف قصر املؤمترات عدة كافيترييات ومقاهي ومطاعم مفتوحة طوال مدة اإلجتماع ،وتقدم مجيعها خدمة

الواي فاي (.)Wi-Fi

5
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(باء) التواصل مع أمانة املعاهدة الدولية

-4

الدكتور

ينبغي توجيه مجيع املراسالت املتعلقة باإلجتماع إىل أمني املعاهدة الدولية على العنوان التالي:

Kent Nnadozie

األمني بالوكالة
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla 1

 00153روما ،إيطاليا
رقم اهلاتف:

+39 06 5705 3441

رقم الفاكس:

+39 06 5705 3057

الربيد اإللكرتوني:

-5

PGRFA-Treaty@fao.org

كما ينبغي توجيه أي استفسار أو طلب معلومات إىل أمانة املعاهدة الدولية إىل العنوان املذكور أعاله.

 .2التسجيل وأوراق التفويض
(ألف) خطاب الدعوة والتسجيل

تسجيل املندوبني

-6

مت إرسال خطاب الدعوة يف يوليو (متوز) وفقاً لقنوات االتصال الرمسية للمنظمة .ويرجو املدير العام موافاته يف

موعد أقصاه  15أغسطس (آب)  ،2017باسم (أمساء) املندوب (املندوبني) واملندوب املناوب (املندوبني املناوبني)
واخلبري (اخلرباء) واملستشار (املستشارين) الذين اختارهم كل طرف من األطراف املتعاقدة للمشاركة يف الدورة ،أو باسم
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املراقب (املراقبني) من غري األطراف .وباستطاعة األعااء يف املنظمة إمتام عملية التسجيل اإللكرتوني يف املوقع احملمي
بكلمة سر على البوابة اخلاصة باألعااء يف الفاو على العنوان التالي:

http://www.fao.org/members-

 .gateway/home/enهذا ،وميكن تنزيل التعليمات اخلاصة بالتسجيل على اإلنرتنت من املوقع اإللكرتوني نفسه.
وجتدر اإلشارة إىل أن عملية التسجيل على اإلنرتنت تقتاي حتميل صورة جواز سفر رقمية حديثة.

تسجيل املراقبني

-7

يرجى من املراقبني ،مبا فيهم املنظمات الدولية ،املعينني حلاور اإلجتماع ،إرسال أمسائهم ووظائفهم الرمسية

وعناوينهم عن طريق الربيد اإللكرتوني إىل  ،PGRFA-Treaty@fao.orgمصحوبة بصورة جواز سفر رقمية حديثة .إن
التسجيل املسبق على اإلنرتنت إجباري .وستستخدم هذه املعلومات إلعداد الشارات اليت تتيح الدخول إىل أماكن
اإلجتماع ،فاالً عن إعداد قائمة املشاركني املؤقتة .ويتعني على املشاركني تقديم معلومات دقيقة.

شكل الصورة الشمسية املطلوبة

-8

جيب أن تكون الصورة ملونة ،ذات إطاللة أمامية للرأس والكتفني ،كما جيب أن يكون هلا خلفية بلون فاتح

أو حمايد ،ويظهر القليل جدا يف اخللفية على أعلى الرأس وجانبيه (عدم ارتداء قبعات ،أونظارات مشسية ،أو
إكسسوارات حتجب الوجه) .وجيب أيا ًا أن تكون الصورة بالشكل الرقمي  JPEGوأن يكون هلا نسبة ما بني العرض
واالرتفاع تعادل حوالي  .4 :3وبعبارة أخرى ،لو كان عرض الصورة  2سم فيجب أن يكون ارتفاعها حوالي  2.5سم.
-9

إذا كنتم يف حاجة إىل املساعدة يف التسجيل ،يرجى االتصال بالسيدة إيدا مانتشيين  Ida MANCINIعلى

الرقم  +390657053388أو على العنوان اإللكرتوني

Ida.Mancini@fao.org
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(باء) أوراق التفويض

-10

يرجى من كل طرف متعاقد أن يبادر إىل تقديم أوراق تفويض املندوب (املندوبني) ،واملندوب املناوب (املندوبني

املناوبني) ،واخلرباء واملستشارين املعينني حلاور الدورة إىل أمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،وذلك يف موعد أقصاه  15أغسطس (آب)  .2017وجيب حتديد املندوب واملندوب املناوب واملستشار
(املستشارين) على أوراق التفويض اخلاصة بالوفود الوطنية.
-11

جيوز للدول غري األطراف املتعاقدة ،وكذلك األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية،

أن تُمثّل بصفة مراقب يف الدورة .وجيب على املراقبني أن يرسلوا إىل األمني حبلول  15أغسطس (آب)  2017اسم
(أمساء) وتفاصيل االتصال ( مبا يف ذلك العنوان وأرقام اهلاتف والفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوني) اخلاصة بالشخص أو
األشخاص املعينني للمشاركة يف الدورة .ومن شأن املراقبني الذين  م يتم إبال أمسائهم قبل اجللسة ،أن يقدموا عند
التسجيل ،خطابا على ورق رمسي يثبت تعيينهم للمشاركة يف الدورة.
-12

وميكن أيا ًا ألية هيئة أو وكالة دولية أخرى ،سواء كانت حكومية أو غري حكومية ،مؤهلة يف امليادين املتعلقة

بصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام ،أن تكون ممثلة يف الدورة بصفة مراقب .وسوف
خياع قبول املراقبني إىل تلقي األمني خطاباً رمسي ًا من اهليئة أو الوكالة قبل يوم  15أغسطس (آب)  ،2017مع
توضيح االسم والوظيفة الرمسية وتفاصيل االتصال (مبا يف ذلك العنوان وأرقام اهلاتف والفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوني)
اخلاصة بالشخص (األشخاص) الذين ميثلون اهليئة أو الوكالة .ویرجى من املراقبني ،أن یبادروا عند التسجیل،
بتقديم خطاب ًا علی ورق رمسي ،صادرا عن هيئتهم أو وکالتهم يثبت تعيينهم للمشارکة يف ھذه الدورة .وللمزيد من
املعلومات ،يرجى االتصال بأمانة املعاهدة الدولية.

(جيم) استالم الشارات

-13

يتم استالم الشارات املخصصة للدورة السابعة للجهاز الرئاسي يف مكان انعقاد االجتماع .وسيبدأ التسجيل يوم

 28أكتوبر(تشرين األول)  2017يف الساعة  9:00صباحاً ،وستستمر العملية يف األيام التالية من الساعة  9:00إىل
الساعة  ،13:00ومن الساعة  15:00إىل الساعة .18:00
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من أجل استالم الشارات ،جيب على مجيع املشاركني تقديم دليل إلثبات اهلوية ،أو أوراق التفويض ،أو أية
وثيقة أخرى صاحلة ،حسب املقتاى.



سوف تُصدر قائمة املشاركني املؤقتة أثناء الدورة ،وسوف تُنقح عند الارورة .وجيب إجراء التعديالت أو
اإلضافات إىل القائمة على الورق وتسليم الوثيقة إىل األمانة يف مكتب التسجيل واإلعالم.

 .3املستندات

-14

سوف تنشر وثائق العمل واإلعالم اخلاصة بالدورة السابعة للجهاز الرئاسي على املوقع اإللكرتوني للمعاهدة

الدولية فور توافرها على العنوان التالي:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
-15

ستحد األمانة من استخدام الورق قدر اإلمكان ،وذلك من أجل التقليل إىل أدنى حد من أثر اإلجتماع على

البيئة .ولن تتاح نسخ ورقية يف مكان االجتماع إال لعدد حمدود من وثائق ما قبل الدورة ،مثل جدول األعمال املؤقت
ومشروع برنامج العمل وامليزانية.
-16

وبناء على ذلك ،يرجى من املشاركني التكرم بإحاار نسخهم اخلاصة ،حسب ما يرونه مناسبا ،وعدم طلب

نسخ إضافية من مكتب توزيع الوثائق .وينبغي على املشاركني الذين يصعب عليهم إحاار نسخهم أن يبلغوا األمانة
بذلك ،بغية اختاذ الرتتيبات الالزمة لتحاري جمموعة كاملة من وثائق العمل باللغة أواللغات املطلوبة .وجيب تقديم
هذه الطلبات يف أقرب وقت ممكن ،ويف موعد أقصاه  15أكتوبر(تشرين األول) .2017
-17

ستتاح الوثائق الصادرة خالل الدورة يف مكتب توزيع الوثائق .ويرجى من الوفود أن تقدم مداخالتها الشفوية

اثناء اجللسة إلكرتونيا إىل أمانة املعاهدة الدولية.
-18

جيب أن يتم تعميم وثائق أخرى بتصريح من أمانة املعاهدة الدولية.
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 .4اإلجتماعات واللغات الرمسية للدورة
مراسم االفتتاح

-19

ستقام مراسم االفتتاح يف القاعة العامة للمبنى املرفق يف الساعة  10:00صباح يوم االثنني  30أكتوبر(تشرين

األول)  .2017وستجري وقائع الدورة باللغات العربية والصينية واالجنليزية والفرنسية واالسبانية والروسية.

املشاورات اإلقليمية واألقاليمية

-20

ستجري مشاورات إقليمية وأقاليمية يومي  28و 29أكتوبر(تشرين األول)  .2017وستتاح قائمة قاعات

اإلجتماع على املوقع اإللكرتوني يف منتصف أكتوبر .وسوف يتم ختصيص قاعات اإلجتماعات للمشاورات اإلقليمية طوال
الدورة.

 .5األحداث وعرض املواد
احلدث االستثنائي

-21

سوف يُنظم حدث ًا استثنائي ًا يتعلق باملعلومات عن اجلينوم يوم السبت  28أكتوبر (تشرين األول)  2017من

الساعة  10:00إىل  .13:00وميكن احلصول على املزيد من املعلومات على املوقع اإللكرتوني:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1026007/

األحداث اجلانبية

10
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من املقرر تنظيم أحداثا جانبية يف مكان انعقاد االجتماع يف الفرتة من  30أكتوبر (تشرين األول) إىل  2نوفمرب

(تشرين الثاني)  ،2017من الساعة  13:15إىل الساعة  14:30ومن الساعة  18:15إىل الساعة .19:30
وينبغي تقديم طلب لتنظيم أحداثا جانبية عن طريق استمارة تسجيل على اإلنرتنت متاحة على املوقع اإللكرتوني
للمعاهدة الدولية .وجيب استكمال تعبئة استمارة الطلب بالكامل للنظر فيها .إن املوعد النهائي لقبول الطلبات هو 1
سبتمرب (أيلول)  .2017وال جيوز النظر يف الطلبات الواردة عرب قنوات أخرى وبعد املوعد النهائي .وسوف تتم معاجلة
الطلب على أساس مبدأ من يأتي أوال خيدم أوال.
-23

يُدعى منظمو األحداث اجلانبية الذين ال ميكن استيعاب طلباتهم إىل اعتبار امكانية اجلمع بني أحداثهم

وأحداث جانبية أخرى ذات الصلة .وميكن إعادة جدولة األحداث اجلانبية لتلبية مطالب اجللسة العامة أو بقرار من
أمانة املعاهدة الدولية.
-24

ستتاح قائمة األحداث اجلانبية على املوقع الشبكي للمعاهدة الدولية اعتبارا من  15سبتمرب(أيلول) .2017

وستعمم األمانة على املنظمني ،بناء على طلبهم ،معلومات إضافية عن ترتيبات املطاعم واخليارات املنسقة مع مقدمي
اخلدمات احملليني.

مواد وأجنحة العرض

-25

سيتاح عدد من اجلداول يف مكان االجتماع لعرض املواد الرتوجيية .وللمزيد من املعلومات ،يرجى االتصال

بأمانة املعاهدة الدولية على العنوان اإللكرتوني
PGRFA-Treaty@fao.org
-26

وميكن للوفود واملراقبني أن يطلبوا معلومات عن طرائق وتكاليف نصب أجنحة العرض .وهناك خياران،

اخليار األول هو استخدام خمطط أساسي ميكن نصبه حسب أحجام خمتلفة ( 3 x 3م أو  6x3م) بأسعار معيارية،
واخليار الثاني هو نصب جناح بتصميم حسب الطلب.

11
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 .6شكليات الدخول إىل رواندا :شروط إصدار التأشرية

خياع الدخول إىل رواندا لعرض جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى تثبت هوية املسافر ،وهي صاحلة وفقاً

-27

لالتفاقيات الدولية اليت وقعتها رواندا ،وال ختاع ألي حظر معني .ويُطلب تقديم خطاب الدعوة إلصدار التأشرية على
اإلنرتنت ،وللسفر أيااً ،يف معظم احلاالت.
تقع مسؤولية طلب التأشرية على عاتق املسافر .ولقد قدمت املديرية العامة للهجرة معلومات موجزة عن سياسة

-28

منح التأشريات يف البلد:


املواطنون القادمون من الدول الشريكة يف جمموعة شرق افريقيا مؤهلون للحصول على بطاقة مرور تُجدد جماناً
كل ستة شهور يف نقاط الدخول إىل البلد.



وفقاً التفاقية  CEPGLسيتم منح مواطين مجهورية كونغو الدميقراطية تأشرية زيارة جمان ًا ملدة إقامة ال تتجاوز
 90يوماً.



ميكن ملواطين مجيع البلدان اإلفريقية األخرى الذين يسافرون إىل رواندا أو يعربون حدودها ،احلصول على
تأشرية دخول عند الوصول مقابل مبلغ وقدره  30دوالرا أمريكيا.



يُعفى مواطنو سنغافورة وهونغ كونغ وموريشيوس والفلبني من تأشريات الدخول ملدة إقامة تصل إىل  90يوماً.



حيق ملواطين أسرتاليا وأملانيا وإسرائيل ونيوزيلندا ومجهورية جنوب افريقيا والسويد واململكة املتحدة والواليات
املتحدة األمريكية احلصول على تأشريات دخول عند الوصول دون طلب مسبق ،وذلك مقابل تسديد رسوم
وقدرها  30دوالرا امريكيا ملدة إقامة تصل إىل  30يوماً.

-29

جيب على مواطين البلدان غري املذكورة أعاله تقديم طلب تأشرية إىل البعثات الدبلوماسية الرواندية وذلك قبل

سفرهم (باستثناء بعثة األمم املتحدة يف نيويورك) أو تقديم الطلب على املوقع اإللكرتوني
https://irembo.gov.rw/rolportal/en/web/dgie/newhome
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 .7دعم مشاركة البلدان النامية األرطرا املتعاددة

-30

لقد أتيحت لألمانة أمواال حمدودة من خارج امليزانية لدعم مشاركة ممثل واحد عن كل بلد نام طرف متعاقد يف

املعاهدة الدولية .وسيتم تقديم الدعم عند الطلب .وعلى البلدان الراغبة يف االستفادة من هذا الدعم أن تبلغ األمانة بذلك
قبل يوم  25أغسطس (آب) .2017
-31

للحصول على الدعم املالي اخلاص بالبلد النامي الذي هو طرفا متعاقدا ،يرجى االتصال بنا على العنوان

االلكرتوني  PGRFA-Treaty@fao.orgأو باهلاتف

+3906 5705 53388

 .8مطار كيغالي الدولي

-32

يقع املطار الرئيسي ،وهو مطار كيغالي الدولي على بعد  10كلم شرق وسط املدينة ،وقد اكتمل مؤخراً؛ وميكن

للمطار املوسع أن يستقبل  1.5مليون مسافرًا سنوي ًا (بينما كانت قدرته على استقبال  600.000مسافرًا سابقاً).
-33

يتلقى املطار حالي ًا رحالت جوية مباشرة من أديس أبابا وأمسرتدام وبرازافييل وبروكسل وبوجومبورا ودار

السالم والدوحة ودواال ودبي وعينتييب واسطنبول وغاتويك وجوهانسبور وجوبا وكليمنجارو والغوس وليربفيل ولوساكا
ومومباسا ونريوبي وكوتونو وأبيدجان (ابتداء من  21أكتوبر .)2016
-34

سيكون مكتب خمصص لإلعالم مفتوحاً يف احملطة الرئيسية للمطار الدولي اثناء اجتماع اجلهاز الرئاسي بغية

تقديم املعلومات ودعم املندوبني .كما يوجد يف احملطة مكتب لتبديل العمالت ( )Forex Bureauوشبابيك لشراء بطاقات
 ،SIMعند احلاجة.
-35

ويف إطار سياسة محاية البيئة ،فإنه غري مسموح محل أكياس البالستيك إىل رواندا .ويُرجى من املسافرين

الذين يصلون إىل مطار كيغالي الدولي أو أي مراكز حدودية أخرى بأكياس بالستيكية التخلص منها ،وتبديلها بأكياس
حمافظة على البيئة وسعرها يرتاوح ما بني  2و 6دوالرا أمريكيا.
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 .9سيارات األجرة والنقل من  /إىل املطار

-36

يرتاوح معدل مدة االنتقال من مطار كيغالي إىل قصر املؤمترات بني  15و 20دقيقة (سيارات األجرة) ،حسب

حركة املرور.
-37

توفر معظم الفنادق خدمة النقل من و إىل املطار .ويرجى التأكد من ترتيب النقل اخلاص بكم من املطار إىل

الفنادق.
-38

وباإلضافة إىل مكوكات الفنادق ،تعمل شركة سيارات األجرة  ATAKيف املطار الدولي .وتوفر الشركة النقل

بتكلفة ترتاوح ما بني  10و 20دوالرا امريكيا بينما يقدر سعر تأجري سيارة ليوم كامل  60دوالرا .وهذه أرقام هاتف
الشركة  0788568860 :و 0782754574و.0782862540
-39

يف حالة تعرض أي مندوب لاياع حقيبته ،سيتاح مكتب سفر يف قصر املؤمترات أثناء اإلجتماع مكرّسا

للمساعدة يف التتبع.

 .10الفنادق

-40

تقع العديد من الفنادق بالقرب من قصر املؤمترات أو تتصل به جيدا .لقد اختارت أمانة املعاهدة الدولية قائمة

قصرية من الفنادق اليت ستوفر هلا احلكومة املايفة النقل من وإىل قصر املؤمترات أثناء الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.
إن القائمة منشورة على املوقع اإللكرتوني للمعاهدة الدولية

http://www.fao.org/plant-treaty/seventh-governing-

body/hotels/en/
-41

وباإلضافة إىل ذلك ،ومن أجل التيسري للمندوبني حجز الغرف يف الفنادق ،أوصى مكتب اتفاقية رواندا مبنصة

احلجز على اإلنرتنت " ،"Go Travel Ltdاليت تدار حمليا ،وتسهل هذه البوابة حجز غرف الفندق بأسعار خمفاة
خمصصة للدورة السابعة للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
-42

فندق راديسون بلو  Radisson Bluهو الفندق املرتبط بقصر املؤمترات ،ولقد قدم أسعارا خاصة وكرّس صفحة

هلذا الغرض على اإلنرتنت باستخدام كود التخفيض  .ITPGRباإلضافة إىل ذلك ،هناك فندق ليميجو  Lemigoعلى
مسافة قصرية من قصر املؤمترات مشياً على األقدام ،ويقدم هو اآلخر أسعارا معيارية مناسبة.
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 .11معلومات تطبيقية عن رواندا
رواندا

-43

رواندا بلد غري ساحلي يقع يف وسط افريقيا .وهو معروف أيا ًا باسم "أرض األلف تل" .ويوجد يف البلد مخسة

براكني ،وثالثة وعشرين حبرية ،وأنهارًا عديدة تشكل بعاها مصدراً لنهر النيل .ويقع البلد على بعد  75ميال من خط
اإلستواء يف مدار اجلدي ،و 880ميال (أقصر مسافة) جنوب احمليط اهلندي ،و 1,250ميال شرق احمليط األطلسي –
وهذا يعين حرفياً يف قلب افريقيا.
-44

حيد رواندا أوغندا مشا ًال وتنزانيا شرق ًا وبوروندي جنوب ًا ومجهورية الكونغو الدميقراطية غرباً .رواندا بلد مستقر

سياسي ًا ويتمتع مبؤسسات تعمل بشكل جيد ،وبسيادة القانون ،وعدم التسماح مطلق ًا مع الفساد .ولقد صنف التقرير
العاملي ملؤشر التنافس  2014/2013الصادر عن البنك الدولي ،رواندا بأنه البلد األكثر قدرة على التنافس إلجناز
األعمال التجارية يف شرق افريقيا ،والبلد الثاني يف افريقيا.
-45

رواندا سوق جذابة ألكثر من  11مليون نسمة ،حيث الطبقة املتوسطة تنمو بسرعة ،وبصفة البلد عاوا يف

جمموعة افريقيا الشرقية فهو يتيح الوصول إىل سوق شرق افريقيا املزدهرة ألكثر من  140مليون شخصاً.

الطقس

-46

ميكن زيارة رواندا والتمتع باإلقامة يف أي وقت من السنة .إن املناخ معتدل إىل شبه استوائي ،مع مومسني

ممطرين ومومسني جافني يف السنة .ويبلغ معدل درجات احلرارة  24درجة ) ،(75°Fباستثناء مناطق اجلبال العليا
حيث ترتاوح درجات احلرارة ما بني  10درجات إىل  15درجة (  50°Fإىل  .)60°Fويعترب موسم اجلفاف الذي يدوم
من منتصف مايو (أيار) إىل منتصف أكتوبر(تشرين األول) أحسن فرتة للتنزه على األقدام وتسلق اجلبال ،ولكن ال تكون
فيه الطبيعة خاراء مثل موسم الرطوبة الذي ميتد يف النصف اآلخر من السنة .ويستمر موسم الرطوبة من منتصف
أكتوبر(تشرين األول) إىل منتصف مايو (أيار) .تتمتع املنطقة الشمالية الشرقية بكمية كبرية من األمطار بسبب اجلبال
الربكانية اليت تغطيها الثلوج يف الغابات االستوائية .وعادة ما يكون جبل كاريسيميب (أعلى قمة يف رواندا  2,507مرت)
مغطى بالثلوج.
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اللغة الرمسية

-47

اللغة الرئيسية هي الكينياروانية اليت يتحدث بها معظم الروانديني ،وتستخدم اإلجنليزية والفرنسية كلغتني

رمسيتني.

األعراف

-48

يتمتع البلد بثقافة غنية تشمل املوسيقى والرقصات اجلذابة والصناعة املتنامية للفن املعاصر ،واحلرف اليدوية

الرائعة ،مبا يف ذلك الفخار والنسيج وفن الرسم واجملوهرات والنحت اخلشيب واملعدني .وتُقدم حملة عن تاريخ رواندا
الثري من خالل العديد من املواقع التذكارية واملتاحف احملفوظة يف خمتلف أحناء البلد .وهناك العديد من الرحالت
اجملتمعية للسياحة اليت تتيح الفرصة إىل املسافرين الكتشاف احلياة الثقافية الغنية للبلد.

إشعار عن احلمى الصفراء

-49

نظرا النتشار احلمى الصفراء يف املنطقة مؤخراً ،تطلب وزارة الصحة الرواندية من مجيع املسافرين القادمني من

بلدان مستوطنة للحمى الصفراء أن يقدموا دليل التطعيم يف مراكز احلدود .وسيتم تطعيم يف عيادة املطار املندوبني الذين  م
يقدموا دليل التطعيم ،وذلك بتكلفة وقدرها  40دوالرا امريكيا .وللمزيد من املعلومات ،يُرجى االطالع على:
)http://moh.gov.rw/fileadmin/Yellow_Fever/Yellow-Fever-Prevention-Measures17-04-2016.pdf
http://www.moh.gov.rw/index.php?id=222

العملة الوطنية
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وحدة العملة هي الفرنك الرواندي .إن أسعار الصرف عرضة للتقلبات .ويعادل  1دوالر حوالي  840فرنك

-50

حالياً .وهناك شبابيك الصرف يف املطار ويف مجيع أحناء العاصمة.
يستحسن الوصول إىل رواندا بالدوالرات أو اليورو نقداً ،وميكن تبديلها إما يف املطار أو يف أي مصرف أو مكتب

-51

 .Forexإن البنك املناسب أكثر هو بنك كيغالي الذي يقدم سلفا نقدية على بطاقات اإلئتمان ويقبل اياا شيكات
املسافرين ،وهو أمر غري ممكن خارج كيغالي.
هناك أجهزة الصراف اآللي يف مجيع أحناء كيغالي وهي متاحة للزائرين .ويتم قبول بطاقات االئتمان يف بعض

-52

حمالت السوبر ماركت واملطاعم والفنادق ،ولكن من األفال التأكيد من ذلك مسبقا.

اخلدمات املصرفية

البنوك مفتوحة من الساعة  08:00إىل  18:00خالل األسبوع ومن الساعة  08:00إىل  15:00يوم

-53

السبت .تتوفر اخلدمات املصرفية يف مجيع البنوك التجارية ؛ وابرمت البنوك احمللية واإلقليمة اتفاقيات مع جمموعة
متنوعة من شبكات بطاقات اإلئتمان:


فيزا  – VISAبنك كيغالي  ،Kigali bankوإيكوبنك  ،Ecobankوإكوييت بنك  ،Equity bankوأي & أم
بنك  ،I&M bankوبنك كينيا التجاري  ، Kenya Commercial bankوأكسس بنك ،ACCESS bank
وبنك رواندا الشعيب

 ACCESS bankوEquity bank



– MasterCard



– China Union Pay



- Japan Credit Bureau




-54

 Banque populaire du RwandaوUrwego Opportunity bank
 ACCESS bankو Equity bankوKigali bank

- American Express
- Diners Club

Equity bank

 Equity bankوKigali bank

 Equity bankوKigali bank

ميكن صرف معظم العمالت املعرتف بها دولياً وشيكات املسافرين يف البنوك التجارية والفنادق واملطار .ويتم

قبول معظم بطاقات االئتمان يف الفنادق واملطاعم واحملالت.
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البقشيش

من املعتاد تقديم بقشيش مقابل اخلدمة يف املطاعم واملقاهي .ويعترب بقشيش بنسبة  %5مقبول جدا ،وبنسبة

-55

 %20سخي جدا .كما أنه من العادة تقديم بقشيش للسائق  /املرشد يف نهاية رحالت السافاري أو رحلة مشياً على
االقدام ،باإلضافة إىل الطباخ و/أو محال احلقائب الذي يرافقكم.

التوقيت

التوقيت يف رواندا هو توقيت غرينويتش )GMT+2( 2+

-56

إمدادات الكهرباء

امدادات الكهرباء يف رواندا هي  240/220فولت بتيار مرتدد ( .)ACومن املستحسن محل معكم شاحن

-57

( )two-prong adapterوحموّل كهربائي لــ

110V AC

اخلدمات اهلاتفية

-58

رمز اهلاتف الدولي لرواندا هو ( +250تعترب االتصاالت يف رواندا من بني األفال يف افريقيا).

-59

يتوفر مقدمو خدمات اهلاتف اجلوال التالية:




MTN
Tigo
Airtel
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كما يتيح مقدمو خدمات اهلاتف اجلوال بوابة إىل االنرتنت باستخدام  3G ،GPRSو .4Gان بطاقات

-60

SIM

للهاتف اجلوال متاحة على نطاق واسع .وينبغي على كل مستخدم أو مشرتي بطاقة  SIMيف رواندا التسجيل قبل
تفعيل البطاقة ،وفق ًا للقانون.

أرقام هاتف الطوارئ

يف حالة الطوارئ يرجى استخدام أرقام اهلاتف املدرجة أدناه:

-61


رجال املطافئ  111 :أو



اإلسعاف 912 :أو



املساعادة العامة:

+250 788 311 224

+ 250 788 300 116.

997

خدمة اإلنرتنت

ستتاح خدمة الواي فاي جماناً يف قصر املؤمترات .كما يتوفر الواي فاي جماناً يف معظم الفنادق .ومن السهل

-62

جداً العثور على املقاهي اجملهزة بالواي فاي يف كيغالي ،ولكن يستحسن التحقق مسبق ًا إذا كنتم ترغبون استخدام
اإلنرتنت .ولقد مت جتهيز النزل يف الريف أيا ًا بالواي فاي ،ولكن قد تكون املقاهي واملطاعم غري جمهزة بهذه اخلدمة
خارج العاصمة.

اخلدمات الصحية

ستتوافر خدمات اإلسعاف األولي والطوارئ يف قصر كيغالي للمؤمترات .وللحصول على خدمات طبية أوسع

-63

نطاقاً ،يُنصح املندوبون بالتماس العالج يف إحدى املستشفيات التالية:


مستشفى امللك فيصل:

+250 788307561
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اجلامعي+250 788868240 :CHUK/



مركز كيغالي الطيب



مستشفى كانوميب العسكري:

+250 788305703

ساعات الدوام والتسويق

-64

تفتح املؤسسات واملكاتب العامة من الساعة  07:00صباح ًا إىل  17:00مساء ،بينما تفتح احملالت من

الساعة  8:00صباح ًا إىل  18:00مساء من يوم اإلثنني إىل اجلمعة ،و خالل نهاية األسبوع تكون احملالت مفتوحة
من الساعة  09:00صباح ًا إىل  22:00مساء.
للحصول على املزيد من املعلومات عن رواندا ،يرجى االطالع على املوقع:
http://www.rwandatourism.com/practical-info

