
 
 ICCD/COP(12)/INF.1  األمــم املتحـدة

 

  

 اتفاقية مكافحة التصحر
 

Distr.: General 

10 July 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

180815    190815    GE.15-11696 (A) 

*1511696*  

 األطراف مؤتمر
 ية عشرةثانالدورة ال
    2015بر أكتو /تشرين األول 23-12يا، أنقرة، ترك

 معلومات للمشاركين  
 

يــع رشــرة ملــطرر األ ــراق ة اتما يــع األمــم املتحــدة مل ا حــع اوت ــحر ة ثانســتدقد اوــدولة او 
يـا  وتتمــهن  ــوث اوو يقــع ترك، مجهوليــع أنقــرةة  2015أكتـوبر /تشــرين األول 23إىل  12اومـةة مــن 

مدلومات رامـع ولهشـالك   وسـتتا  ة اوو ـن امل اسـو مدلومـات إعـا يع رلـال مو ـة التما يـع رلـال 
ولــــــــدولة اوثانيــــــــع رشــــــــرة  ل لــــــــد املمــــــــي اوشــــــــ    وو ــــــــة املو  <www.unccd.int>اإلنةنــــــــن شــــــــ  ع 

<www.unccdcop12.gov.tr>    
  

 األمانة -1 
 

، اوســـيدة مونيـــو بــــالبوت، ويو ـــد مقر ـــا ة بــــو ، اوت ميويـــع   التما يـــع األمي ــــع   تـــرأم أمانـــع   
 :أملانيا، ة اود وا  اوتايل

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 -2 

 
 رشرة ملطرر األ راق  اوثانيع جل ع حتمرييع و  يع م لمع باوتحمري ولدولة اوةكيع  ومع أنشأت احل 
وولح ـــول رلـــال أعـــدت املدلومـــات، ي شـــى ة املشـــالكو  رلـــال بيـــالة املو ـــة اوشـــ    ول لـــد  
  <www.unccdcop12.gov.tr>ولدولة اوثانيع رشرة ملطرر األ راق املمي  
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 :  عاوتاويباجلهع ، مي ن ولهشالك  الت ال إعا يع مدلوماتأي وولح ول رلال  
Ministry of Forestry and Water Affairs 

Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71  

Yenimahalle /Ankara, PK: 06510 

Republic of Turkey 

Tel.:  + 90 312 2075704 

Fax:  + 90 312 2075756 

E-mail: unccdcop12@ormansu.gov.tr 

  
 مكان انعقاد الدورة -3 

 
هـــطررات أتـــو ول - كونغريســـيون أنقـــرةيـــع رشـــرة ملطتــــهر األ ـــراق ة مركـــ   ثانســـتدقد اوـــدولة او 

 د وا  اوتايل:، ة اوة أنقرة واملدالض اودوويع
Söğütözü Caddesi No: 1/A 

06510 Çankaya  

Ankara  

Republic of Turkey 

Tel.:  + 90 312 285 0 385  

Fax:  + 90 312 285 0 057 

Website: <www.congresium.com> 

  وســـت و  أو ـــات اودهـــ  2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  12ت متتح اوـــدولة يـــون ال  ـــ ، ســـو  
  00/18إىل اوســارع  00/15، ومــن اوســارع 00/13إىل اوســارع  00/10الرتياديــع مــن اوســارع 

 ــا  وســتتا  فــرق ا تهارــات ودقــد ال تهارــات فــري اور يــع دو  تــو ري ،ــدمات ترمجــع شــمويع، ل 
 بإ راء اوةتي ات اوالبمع مة األمانع  

  
 التسجيل -4 

 
اوتســــىي  املســــ   ولو ــــود اوو  يــــع، واووكــــالت املت   ــــع واوــــ ام  اوتابدــــع و مــــم  ىىر ســــي   

املتحــدة، وامل اهــات احل وميــع اودوويــع وامل اهــات فــري احل وميــع، ووســاال اإلرــالن ة مركــ  اوتســىي  
 ة األو ات اوتاويع: واملدالض اودوويعولهطررات أتو  - كونغريسيون أنقرةة مرك   والرتهاد 

ومـــــن اوســـــارع  00/13إىل اوســــارع  00/9ر مـــــن اوســـــارع تشـــــرين األول/أكتــــوب 9اجلهدــــع  • 
 ؛00/17إىل اوسارع  00/14

ن اوســـارع ومـــ 00/13إىل اوســـارع  00/9بر مـــن اوســـارع أكتـــو /تشـــرين األول 10اوســـ ن  • 
 ؛00/17رع إىل اوسا 00/14

ومــــن اوســــارع  00/13إىل اوســــارع  00/9بر مــــن اوســــارع أكتــــو /تشــــرين األول 11األعــــد  • 
  00/18إىل اوسارع  00/15
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ويســـتهر  يلـــع  00/8اوســـارع ة بر أكتـــو /تشـــرين األول 12وســـي دأ اوتســـىي  يـــون ال  ـــ   
إىل  30/14ومـــــن اوســـــارع 30/13إىل اوســـــارع  00/8مـــــدة اوـــــدولة ة أيـــــان اودهـــــ  مـــــن اوســـــارع 

أي تغيــري ة مواريــد  ــتح م تــو اوتســىي  رــن  ريــ  اويوميــع اور يــع رــن   وســي ل   00/17اوســارع 
مجيــة  ر ــد اوتســىي ، وي ر ــال مــن املشــالك   لهــا ة (بطا ــات ايويــعاوشــالات  ولــدولة  وست  ــدل 

 األو ات إذ ون ي سهح يم بد،ول م ا  اندقاد اودولة دو  تقدميها  
أ  ت ــو  و ــاا  تمــويض كــ  رمــو مــن أرمــاء اوو ــود اوــوين  مــرو  مب ــا   ومــن األةيــع 
 ــواب اوســمر  وله يــد مــن  ةملــطرر األ ــراق م ــحوبع ب ــولة  ســيع  ىــم  ــول اوثانيــع رشــرة اوــدولة 

، ممــا سي ت ــر  املســ   وتســىي ا نــاث(  وسيمــهن ذوــو تســرية إ ــراءأد 5املدلومــات، اناــر اوم ــ  
 كثريا  مدة انتاال اوو ود املشالكع ة م ا  اندقاد اودولة 

  
 وثائق التفويض -5 

 
 و ــــاا  تمــــويض ممثلــــ  األ ــــراق وتســــهيع املهثلــــ  امل ــــاوب  واملستشــــالينجيــــو أ  ت ــــو   

  وومـها  املشـالكع او املـع ة أرهـال املـطرر،  يـعلاـي  اودووـع أو احل ومـع أو وبيـر ا ال  ادلة رن 
ممثلـــ  األ ـــراق كامـــ  او ـــالعيات ولهشـــالكع ة اوـــدولة، وولدهـــ ، ر ـــد اومـــرولة،   تمـــويضيو ـــال ب

 كأرماء ة م تو مطرر األ راق و يئاته اومرريع وأي جلا  أو أ ر ع راملع ولدولة 
طرر ملــ ةرشــر  عيــثاناواوــدولة قون م تــو وجيـو تقــدث و ــاا  اوتمــويض إىل أمانــع التما يــع  وســي 

  وجيـــــو أ  ت ــــو  اوـــــدول (1 بشــــأىلا إىل اوــــدولة ا  تقريـــــر ويقــــدن األ ــــراق بمحــــا و ـــــاا  اوتمــــويض 
 أيما  مدتهدة  املشالكع ب مع مرا و وامل اهات احل وميع اودوويع وامل اهات فري احل وميع 

رـــن  ريـــ  اومـــاك  نســـ ع مـــن  بـــأ  يرســـلوا مســـ قا  إىل األمانـــعإحلـــا  ويو ـــال املشـــالكو  ب 
 و اا  تمويمهم وتيسري تسىيلهم ،الل املطرر:

Fax:  + 49 228 815 28 98/99 

 معلومات لوسائط اإلعالم -6 
 1ســــيتا  اوتســــىي  مــــن ،ــــالل شــــ  ع اإلنةنــــن ملهثلــــ  وســــاال اإلرــــالن ة اومــــةة مــــن  

 الرتهــــــادمركــــــ  ة   وبدــــــد ذوــــــو، ســــــيىري اوتســــــىي  2015أيلول/ســــــ ته   30روب/يوويــــــه إىل 
،ـــالل ســـارات واملدـــالض اودوويـــع  هـــطرراتأتـــو ول - كونغريســـيون أنقـــرةة مركـــ    او ـــاانواوتســـىي  

تقـــدث بطا ـــع  ـــحميع  ـــاحلع  ورلـــال مقـــدم   ل ـــات بدـــد اوتســـىي ، ســـارات املســـ   و  وتســـىي ا
 اوو اا  اوتاويع:  تقدثالرتهاد من وساال اإلرالن 

 ؛ممن لاي  م ت هتدري  ،طاب  • 

__________ 
 اويت ست دل أ  اء اودولة  ICCD/COP(12)/19انار اوو يقع  (1  
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نســـ ع مـــن  ــــواب ســـمر م  ملقــــدم  اوطل ـــات األ انــــو( أو بطا ـــع  ويــــع و  يـــع  ملقــــدم   • 
 ؛اوطل ات احمللي (

 ؛ ىم  ولة  واب اوسمرعديثع  ولة  سيع ملونع  • 
 ؛بطا ع  حميع  احلع • 
  رلال او حو اووا ور   ارتهاد استهالة  • 

ول لــــد اوطلــــو مــــن  ســــم وســــاال اإلرــــالن رلــــال املو ــــة اوشــــ    ت  يــــ  اســــتهالة تا  ي  وســــ 
أو مــــن  ــــمحع وســــاال  <www.unccdcop12.com>يــــع رشــــرة ملــــطرر األ ــــراق ثانولــــدولة اواملمــــي  

اإلرـــــــــــــــــــالن ة املو ـــــــــــــــــــة اوشـــــــــــــــــــ    لتما يـــــــــــــــــــع األمـــــــــــــــــــم املتحـــــــــــــــــــدة مل ا حـــــــــــــــــــع اوت ـــــــــــــــــــحر 
<http://www.unccd.int/en/media-center/Pages/mediahome.aspx>  

رــن  ريــ  وي  غــ  ملقــدم   ل ــات الرتهــاد إلســال اوو ــاا  ىلنمــع اوــوكر إىل أمانــع التما يــع  
 :  أو اوماك  او يد اإلو ةوين

E-mail: press@unccd.int 

Fax:  + 49 228 815 2898/99 

 :ـوولح ول رلال مدلومات خب وص الرتهاد، ي ر ال الت ال ب 
Ms. Wagaki Wischnewski 

Tel.:  + 49 228 815 2820 

Fax:  + 49 228 815 2898/99 

E-mail:  wwischnewski@unccd.int 

ء  ســواعــد احملليــ  واأل انــو رلــال مقــدم  اوطل ــات وت ط ــ  مجيــة اوشــرور اوــوالدة أرــالث رلــال  
ـــــح  لـــــته  ن مـــــن تغطيـــــع اجللســـــات و  ـــــ  مورـــــد رقـــــد املـــــطرر الرتهـــــاد بتقـــــدميها  ل ـــــات و مقـــــدموي    

 املطرر اندقاد اوتسىي  ة ر  امل ا  سارات حمدودة ك  يون ،الل مدة ال تتاعيع  وسيتا  
 وسيتا  م ا  ره  خم ا ول حا ع ووساال اإلرالن ة م ا  اندقاد املطرر  
ومي ن ال الع رلال مدلومات إعا يع بشـأ  التما يـع واوـدولة اوثانيـع رشـرة ملـطرر األ ـراق  

  <http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx>ة 
  

 الوصول إلى مكان عقد الدورة يمكن كيف -7 
 

 الرحالت الجوية  
وت لـ  املســا ع مطـال إسـي  وفا اوــدويل  ـو املطـال اوــدويل اوـوي ،ــدن أنقـرة، اودا ـهع اوةكيــع   

    كيلومةا    28حنو ب  املطال ووسل مدي ع أنقرة 
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لعــالت مــن مطــال إســي  وفا اوــدويل، و ــو أول مطــال  شــركع  ــريا  دوويــع تقري ــا   20وتســري   
  نمسها ة تركيا تو د به حمطات اورعالت احملليع واودوويع ة امل طقع

لعــالت م اشــرة مــن أنقــرة إىل موســ و ودوســيلدولق   وتســري  ا طــور اجلويــع اوةكيــع عاويــا   
لعـــالت م اشـــرة مـــن اوةكيـــع ســـتو ر ا طـــور اجلويـــع ، 2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  1وابتـــداء  مـــن 

 لت و يي ا وباكو وبروكس  وو د  و هرا  وأمسةدان و أنقرة إىل  ران م
املطـــال م تــو اســـتدالمات ولهشــالك  ة اوـــدولة اوثانيــع رشـــرة ة وســي قان ة  ـــو اوو ــول  

إىل املشــالك  ملــ  اســتق ال ملــطرر األ ــراق ة اتما يــع األمــم املتحــدة مل ا حــع اوت ــحر  وســي قد ن 
يمـــم ،ـــراال املدي ـــع وكـــووو كتي ـــات مدلومـــات بشـــأ  شـــ  ع او قـــ  ومرا قـــه  وســـت و  ر رلـــال أســـام 
جتـــالي ،ـــدمات نقـــ  ي اههـــا او لـــد املمـــي   وســـتتا  أعـــدت املدلومـــات بشـــأ  عـــا الت املطـــال 

طرر األ ـــــراق ورهليـــــات اوتحويـــــ  رلـــــال املو ـــــة اوشـــــ    ول لـــــد املمـــــي  ولـــــدولة اوثانيـــــع رشـــــرة ملـــــ
<www.unccdcop12.gov.tr>  

ة موا ــــة  442( عــــا الت املطــــال  وتقــــ  احلا لــــع ل ــــم Belko Airبيل ــــو إيــــر  شــــركع وتشــــغ    
(  وســـل Kızılay(  اوـــوي ت طلـــ  م ـــه احلـــا الت اورابطـــع بـــ  املـــد ( وكـــابالي  Aştiمتدـــددة، م هـــا ىل   
 8اوتـــال، ، اوقريـــو مـــن املتـــاع  واحلهامـــات(  وســـدر اوتـــوكرة (  مركـــ  املدي ـــع Ulusاملدي ـــع( وأووـــوم  

د يقــع تقري ــا(  ومي ــن لكــوب  20وــريات تركيــع  وتســري احلــا الت ة ،ــل مــدالي وت طلــ  بانتاــان  كــ  
  وث احلا الت ة أي من حمطاهتا ولدودة إىل املطال  ومي ن شراء اوتواكر رلال مت ها 

وـــرية تركيـــع،  80و 60طـــال إىل وســـل املدي ـــع مـــا بـــ  رعلـــع بســـيالة األ ـــرة مـــن املاووت لـــ   
  عسو اوو هع

 
 ليةوالمعارض الدو  مؤتمراتأتو لل - ةمركز كونغريسيوم أنقر الوصول إلى كيفية   

كيلــــومةا   34رلــــال بدــــد ع واملدــــالض اودوويــــ هــــطرراتأتــــو ول - مركــــ  كونغريســــيون أنقــــرةيقــــة  
رلـال املو ـة اوشـ    ول لـد املمـي  ولـدولة ومو دـه م  ـ  باوتحديـد من مطال إسـي  وفا اوـدويل   تقري ا  

  <www.unccdcop12.gov.tr>اوثانيع رشرة ملطرر األ راق 
 

 النقل المحلي في أنقرة  
 تربل أحناء  أنقرة ش  ٌع  يدة ووساا  او ق  اودان  
مـــــن  ويتــــأو  ناـــــان بلديـــــع أنقــــرة  ـــــدمات او قـــــ  باحلــــا الت مـــــن شـــــ  ع واســــدع وم ثمـــــع 
 بلديع أنقرة  رل ها وتدير ا احلا الت
وشــــ  ع أنقــــرة وقطــــال األنمــــاط م اومــــع نقــــ  تــــربل بــــ  عــــواع  املدي ــــع وحمطــــع احلــــا الت  
 بلديع أنقرة    وتتأو  من  ال ع ،طور ورل ها وتدير ا أيما  املد  اورابطع ب 
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ممغ طـــع ا ـــات بط اســـت دان ويقـــون ناـــان د ـــة ســـدر ،دمـــع احلـــا الت اوتابدـــع ول لديـــع رلـــال 
وركــوب  طــال األنمــاط  و ــ  متاعــع ة شــ   بطا ــات ذات  متدــددة الســتدهالت ت ســت د ن أيمــا  

وــــــريات تركيــــــع  5.25وعــــــدات ت لــــــ   3وــــــريات تركيــــــع وبطا ــــــات ذات  3.50وعــــــدت  ت لــــــ  
وعــــــــــــدات  10وــــــــــــريات تركيــــــــــــع وبطا ــــــــــــات ذات  8.75وعــــــــــــدات ت لــــــــــــ   5وبطا ــــــــــــات ذات 

وــرية تركيــع  ومي ــن النتقــال  35.00وعــدة ت لــ   20ت ذات وــرية تركيــع وبطا ــا 17.50 ت لــ 
د يقــع  45ة فمــو  املهغ طــع او طا ــات اســتدهال بــ  ،طــور احلــا الت و،طــور  طــال األنمــاط ب

او طا ــات رلــال مــال احلــا الت؛  ــال بــد مــن شــرااها  ــوث وــرية تركيــع  ول مي ــن شــراء  0.59مقابــ  
 مس قا  من األكشاك وحمطات  طال األنماط 

  ومي ــن ولركــاب أ  تــدير ا شــركات ،ا ــع ــغرية نقــ  عــا الت  ــ  ( Dolmuşومرك  ــات   
يســـتقلو ا وي  وـــوا م هـــا ة أي نقطـــع ة مســـال ا، ومي ـــ هم أ  يســـتو مو ا ة اوشـــالع باوطريقـــع ذاهتـــا 

عســـو نقطـــع النطـــالط واوو هـــع، وو  هـــا وتتمـــاوت أ رهتـــا اوـــيت يســـتو مو   ـــا ســـيالات األ ـــرة  
 وريات تركيع  3ة اودادة وريت  أو تتددى  ل

أ مـ  وسـيلع ولو ـول إىل و هتـو  و ـ  ل،ي ـع ، وودلهـا سيالات األ ـرة متاعـع بسـهووعو  
 2.2املســا ع املقطورـــع  وت طلــ  اورعلـــع مب لـــ  عســـو األ ــرة اوـــيت ياهر ــا اودـــداد  تتمـــاوت  و نســ يا  

    وويال   وتسدرية متساويع ىلالا  ورية تركيع و   كيلومة  وا 1.90ورية تركيع وت ل  اوتسدرية 
  

 السكن -8 
 

ــــات   تههــــوا إ ــــراءات ، ومــــن املستحســــن أ  ي  ســــ  هماملشــــالكو   ــــم املســــطووو  رــــن ترتي 
 احلى  واود ة ة أ رب و ن مم ن 

وتــرد  ااهــع   ــادط يتــا  ولهشــالك  احلىــ  امل اشــر  يهــا رلــال املو ــة اوشــ    ول لــد املمــي   
<www.unccdcop12.gov.tr>  :ـــــــــــــــــع ة اود ـــــــــــــــــوا  اوتـــــــــــــــــايل ـــــــــــــــــال املو ـــــــــــــــــة اوشـــــــــــــــــ    والتما ي ورل

<www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/COP/COP12/AnkaraHotels.pdf>  
  

 الخدمات المتاحة للمشاركين في مكان انعقاد الدورة -9 
 

ــــــر ة اويوميــــــع اور يــــــع ولــــــدولة مدلومــــــات رــــــن ا ــــــدمات اوط يــــــع، وأل ــــــان اوطــــــوال ،   ست  ش 
و،ــــــدمات او يــــــد وايــــــات  واومــــــاك  واو ســــــو اومــــــوا ، و،ــــــدمات شــــــ  ع اإلنةنــــــن، واملطــــــارم 

 من ا دمات املتاعع ولهشالك   ذوو واحلانات، وامل الق، ووكالت اوسمر، وفري
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 إجراءات الهجرة واألنظمة الجمركية -10 
 

 أنظمة إصدار التأشيرات  
هوليـع اوةكيـع  وي    ـح املشـالكو  املد يـو  تأشـرية وـد،ول ألاعـ  اجلهاحل ـول رلـال لـ ن ي ـد  

اوتأشـرية امل ط قـع رلـال عـاوتهم مـن او دثـات احل ـول رلـال بإحلا  بأ  يطل وا مدلومات بشـأ  شـرور 
  (2 اودبلوماسيع أو اوق  ليع اوةكيع ة بلداىلم األ ليع

وة احلـــالت اوــــيت ت ــــو   يهــــا اوتأشــــرية مطلوبــــع، ي   ــــح املد يــــو  بإحلــــا  بــــأ  يطل و ــــا ة  
ملـــدة أ ــرب و ــن مم ــن  وولح ــول رلــال تأشــرية، ي  غــ  وطاو يهــا أ   هلــوا  ــوابات ســمر  ــاحلع 

وأ  يقـــدموا  ـــولة  ىـــم  ـــول  ـــواب  (3 ســتع أشـــهر رلـــال األ ـــ  وأ  يد  ئـــوا اســـتهالة  لــو اوتأشـــرية
  و ـــد تيســـر احل ـــول رلـــال اوتأشـــرية لســـاوع درـــوة مـــن األمـــم ارتهـــاد م نســـ ع مـــن و يقـــعاوســـمر و 

ة خمت ــع املتحــدة ولهشــالكع ة اوــدولة اوثانيــع رشــرة ملــطرر األ ــراق و/أو و يقــع  ــادلة رــن ســلطع 
 او لد األ ل  تث ن املشالكع اور يع ة اودولة 

امل تهـــ  إىل املدتهـــدين هشـــالك  وستوعـــة ترتي ـــات ،ا ـــع ملـــ ح اوتأشـــرية وـــدى اوو ـــول ول 
بلــــدا  ل تو ــــد  يهــــا أي بدثــــع دبلوماســــيع أو    ــــليع تركيــــع  ومي ــــ هم احل ــــول رلــــال تأشــــرياهتم ة 

 ســـتع أشـــهر رلـــال األ ـــ  ونســـ ع مـــن و يقـــعملـــدة  ـــواب ســـمر  ـــا  عيـــابة املدـــابر احلدوديـــع بشـــرر 
لســـاوع درـــوة مـــن األمـــم املتحـــدة    و ـــد تيســـر احل ـــول رلـــال اوتأشـــرية ة املدـــابر احلدوديـــعالرتهـــاد

ة او لـــد خمت ـــع ولهشـــالكع ة اوـــدولة اوثانيـــع رشـــرة ملـــطرر األ ـــراق و/أو و يقـــع  ـــادلة رـــن ســـلطع 
 األ ل  تث ن املشالكع اور يع ة اودولة 

 وست ول اوسلطات اوةكيع   الى  هود ا وتيسري إ راءات اود،ول جلهية املشالك   
  أ  اوتأشـــرية ل رـــ ح اوشـــ ا تلقاايـــا عـــ  د،ـــول تركيـــا   و قـــا  فـــري أنـــه جتـــدل اإلشـــالة إىل 

ــ  ح اإلذ  بــد،ول األلاعــ  اوةكيــع ب ــاء  رلــال اوســلطع اوتقديريــع ولســلطات اوةكيــع  ولقــانو  اوــدويل، مي 
 و د ي ر  ض 
وولح ــول رلــال مدلومــات مم ــلع بشــأ  أناهــع ايىــرة، ير ــال بيــالة املو ــة اوشــ    وــوبالة  

  <www.mfa.gov.tr>ا ال يع اوةكيع ة اود وا  اوتايل: 
 

 األنظمة الصحية  
 ل يل ن استيماء أي شرور  حيع حمددة أو أ،و أي تلقيحات ود،ول تركيا  

__________ 
-www.mfa.gov.tr/turkish>مي ــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــالع رلــــــــــــــــال  ااهــــــــــــــــع باو دثــــــــــــــــات اودبلوماســــــــــــــــيع واوق  ــــــــــــــــليع اوةكيــــــــــــــــع ة  (2  

representations.en.mfa>  
  <www.mfa.gov.tr/data/KONSOLOSLUK/visaform.doc>مي ن ت  ي  استهالة  لو اوتأشرية من  (3  
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 األنظمة الجمركية   
ومـــات بشـــأ  األناهـــع اجلهركيـــع اوســـاليع املمدـــول ة تركيـــا مـــن أي مي ـــن احل ـــول رلـــال مدل 

  </www.gtb.gov.tr>سمالة أو    ليع تركيع أو من املو ة اوش    
و ـد ر ــة اوسـلطات احملليــع أي م ـدوب ل ميتثــ  ولشـرور اجلهركيــع املتدلقـع بــد،ول تركيـا مــن  

 د،ول او لد 
  

 الرسميةأخذ الكلمة في االجتماعات  -11 
 

بشــــأ  ،طــــع املــــطررات إىل األمــــ   69/250و مــــم املتحــــدة يطلــــو  ــــرال اجلهديــــع اودامــــع  
    اوشمويع اودان اوقيان بأمول م ها ممارمع  هودث و ماوع أ ود ،دمات اوةمجع

أ  ــاء  ، يتدــ  رلــال املشــالك  اوتــ ان اوســررع اوداديــععســسالبوعر ــا  رلــال ســري ال تهارــات  
داويــع اجلــودة اوالبمــع رلــال او، عــي يتســف تــو ري اوةمجــع اوشــمويع ء باو يانــاتاإلدل أوإوقــاء ا طابــات 

 مجية املشالك  حنو يلقال اورعا او ام  من 
  

 األنشطة الموازية -12 
 

مــن املشــالك  اوــوين يــودو  ت اــيم أنشــطع موابيــع ،ــالل املــطرر أ  يقــدموا  ل ــا  إىل ير ــال  
 :  و/أو او يد اإلو ةوينالت ال بايات  و/أو اوماكواو يانات اوتاويع األمانع مست دم  

Tel.:  + 49 228 815 2800  

Fax:  + 49 228 815 2898/99 

E-mail:  sideevents@unccd.int 

وي  غــــ   <www.unccd.int>اوطلــــو مــــن املو ــــة اوشــــ    والتما يــــع اســــتهالة ومي ــــن ت  يــــ   
  2015 أفسط /ىلب 31     تقدميه

األمانــع فــري مســطووع إل رــن ُ ــيا اوغ ــرق  وســت ل    ل ــات عىــ  بــأ  املشــالك  ون دلــم  
مواريـــد ال تهارـــات واوقارـــات و قـــا  ملـــا  ـــو متـــا  ورلـــال أســـام مـــ ح األووويـــع ولطل ـــات  ســـو 

 األس قيع ة تقدميها 
، مي ـن أ  تـو  ر  ـوث ا ـدمات اوشـمويعاوةمجـع تـو ري ،ـدمات وإذا ما استدرال نشار مواب  

 : ري من اإلن لي يع/اومرنسيع/اإلس انيع وإويها رلال أسام جتالي رن 
Mr. Fırat Tekbaş 

Tel.:  + 90 533 966 60 25  

E-mail: firat@zed.com.tr 

رشـــــــــرة والتما يـــــــــع اوثانيـــــــــع ولـــــــــدولة ول لـــــــــد املمـــــــــي  وســـــــــت تا  رلـــــــــال املو ـــــــــة اوشـــــــــ     
<www.unccdcop12.gov.tr> مقدمو ا دمات احملليو    ااهع ول دمات اويت يتيحها 
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 ،دمات املطارم:
Mr. Kemal Sumer  

Tel.:  + 90 533 966 60 64 

E-mail: kemal@zed.com.tr 

،ـــــــالل ســـــــارات اودهـــــــ   ان يـــــــع أنـــــــه ل مي ـــــــن ت اـــــــيم أي أنشـــــــطع باملشـــــــالك  ونـــــــوك ر  
اوـدولة  ـاص مـن أرـالث( و،ـالل اجلـ ء ا 3طرر األ ـراق  اناـر اوم ـ  لـدولة اوثانيـع رشـرة ملـو اور يع

 بر( تشرين األول/أكتو  20-21 
اوثانيــــع ،ـــالل اوـــدولة اوـــيت ســـت  ا م وســـوق ي  شـــر  ـــدول بمـــن و نشـــطع اجلان يـــع واملوابيـــع  

ل لـد ورشرة ملطرر األ راق ة اويوميـع اور يـع ولـدولة وسـيتا   ـوا اجلـدول أيمـا  رلـال املو ـة اوشـ    
  وولح ــــول رلــــال أي <www.unccdcop12.gov.tr> ــــراق رشــــرة ملــــطرر األاوثانيــــع املمــــي  ولــــدولة 
، ي ر ــال اور ــوع إىل امل ــاد  اوتو يهيــع امل شــولة رلــال املو ــة اجلان يــعاألنشــطع بشــأ  مدلومــات إعــا يع 
 اوش    والتما يع 

  
 منتدى األعمال الخاص باإلدارة المستدامة لألراضي -13 

 
د املـــــطرر ادقـــــانســـــيدقد م تـــــدى األرهـــــال ا ـــــاص بـــــاإلدالة املســـــتدامع و لاعـــــ  ة م ـــــا   
رشــرة ملــطرر األ ــراق  وســيىهة امل تــدى اوثانيــع بر مبــواباة اوــدولة و تــأك/تشــرين األول 21و 20 يــوم 

مــديرين ت ميــوي  و ــادة أرهــال وسياســي  وواعــد  سياســات وممثلــ  ع ــومي  وش  ــيات مــط رة 
ع اودـــات وت ـــادل اشلاء بشـــأ  اجلوانـــو اودـــان و،ـــ اء و هـــات مد يـــع أ،ـــرى مـــن مجيـــة بقـــا ة اوـــرأي 

  وبامل اظر اوط يديع املدرعع ول طراوتدادل ة تد ول األلاع ، املت لع مب ا حع تغري امل اخ وب
ويشــالك ة ت اــيم امل تــدى كــ  مــن او لــد املمــي  واحتــاد فــرق وبول ــات اوســلة األساســيع  
جمللــ  اودــامل  و رهــال اوتىاليــع مــن أ ــ  اوت هيــع املســتدامع وأمانــع اتما يــع األمــم املتحــدة ة تركيــا وا

مل ا حـــع اوت ـــحر  وســـي ا ق ممثلـــو اوقطـــاع ا ـــاص كيميـــع تط يـــ  م ـــدأ اوتدـــادل ة تـــد ول األلاعـــ  
 :ـوكيميع اوسد  إىل حتقيقه  وولح ول رلال م يد من املدلومات، ير ال الت ال ب

Ms. SenemYAVAŞ  

European Union Department  

Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

Tel.: + 90 312 218 22 28  

Fax:  + 90 312 218 23 84 

E-mail: Senem.Yavas@tobb.org.tr 

Ms.Violaine Berger 

Director, Ecosystems & Agriculture 

World Business Council for Sustainable Development 

Tel.:  + 41 0 22 839 3121  

Fax:  + 41 22 839 3131 

E-mail: berger@wbcsd.org  

mailto:kallesoe@wbcsd.org
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Mr. Marcos Montoiro 

NGO and Civil Society Liaison Officer  

UNCCD secretariat  

Tel.: + 49 228 815 2806 

Fax:  + 49 228 815 2899 

E-mail: mmontoiro@unccd.int  

  
 مرافق العرض -14 

 
ســــت و  مســــاعات مرا ــــ  اودــــرض املتاعــــع ولهشــــالك  حمــــدودة  ومي ــــن إ ــــراء اوةتي ــــات  

اوالبمــع رــن  ريــ  األمانــع ل  ــا  بتــوا ر  ــوث املرا ــ  ورلــال أســام مــ ح األووويــع  ســو األســ قيع ة 
 اوطلو تقدث 

ة إ امـــــــع مدـــــــالض إىل الت ــــــال باوســــــيدة كاتيــــــا ألاب اكو ــــــا  وي ــــــدرال املشــــــالكو  اوراف ــــــو  
 الت ال اوتاويع:بيانات باست دان 

Tel.:  + 49 228 815 2864 

Fax:  + 49 228 815 2898/99 

E-mail:  exhibition@unccd.int 

وســــيتا  ملقــــدم  اوطل ــــات عيــــ   مســــطووع إل رــــن عىــــ  م ــــا  اودــــرض ويســــن األمانــــع و  
ــــع ورارــــاة املمــــة ســــيو ر أمتــــال مربدــــع،  9رــــرض ل تتىــــاوب مســــاعته   ــــلع اودــــرض بأ ـــــداق اووا  

 31اوطل ـــات إىل األمانـــع  ـــو وىل،ـــر مورـــد وتقـــدث  ملتطل ـــات اوتوبيـــة اجلغـــراة امل  ـــ  و التما يـــع 
  2015ىلب/أفسط  

اجلهركيــع و ناهــع اجلهــالك و قــا   وســي و  اودالعــو  مســطوو  رــن ُلــيا مدروعــاهتم مــن 
وســــي و  اودالعــــو  مســــطوو  رــــن  يــــا  بيــــد أ  األمانــــع  ــــد تقــــدن بدــــض املســــاردة تركههوليــــع جل

 وجيـــــو تركيـــــو م  ـــــات اودـــــرض باوتشـــــاول مـــــة اولى ـــــع اوتحمـــــرييع اوو  يـــــع  م  ـــــات ررعـــــهم 
ا  يهــــا ، مبــــاوالبمــــع ولهدــــالضاوتىهيــــ ات اإلعــــا يع أ،ــــرى بشــــأ  مدلومــــات أي وولح ــــول رلــــال 

 ، ير ال الت ال باجلهع اوتاويع:وكووو او ق  واوشحن واوت  ين ايياك  األساسيع واوت  ووو يا
Mr. Ozgur Adiguzel 

Tel.:  +90 312 4461613 

Mobile phone: +90 532 3749241 

Fax:  +90 312 4461641 

Address: Ugurmumcu Cad 15/5 G.P.O. Cankaya / Ankara – TURKEY 

E-mail: ozgur@echoorganizasyon.com 

mailto:ozgur@echoorganizasyon.com
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 معلومات عامة بشأن مكان انعقاد الدورة -15 
 

 أنقرةعن  معلومات  
ة وسـل تركيـا ووســل أنقــرة سـط  ول  وتقـة ابدـد مــدىلا أنقـرة  ـ  را ـهع تركيــا و ـاين أكـ   

 مالي  نسهع  4.5األناعول  وي ا   ردد س اىلا 
ومي ن احل ول رلال مدلومات بشأ  اوم ادط واملطارم واملتاع  واملت   ات واو ق  وأشـياء أ،ـرى كثـرية  

  <http://www.arrivalguides.com/en/Travelguides/Europe/Turkey/Ankara>رلال املو ة اوش    ولهدي ع ة 
 

 العملة  
  (TRY أو TL اولرية اوةكيع  اودهلع اوو  يع    
 ورية تركيع 2.70= عوايل  دولل أمري   1 
 تركيع وريات 3.03 يولو = عوايل 1 

 
 الطقس  

م ـــاخ أنقـــرة  ـــالي و ـــيمها  ـــاق وســـا،ن  ويتهيـــ  شـــهر تشـــرين األول/أكتـــوبر با مـــاض  
دل ـــع  15إىل  22 ســرية وـــدل ات احلــرالة اودليـــا ،ــالل او هـــال، عيـــ  تــ  مض ،ـــالل او هــال مـــن

 ك  رشرة أيان   واعدا    يوما  دل ات إل 8أو تق  رن دل ع  28،الل اوشهر، ول تتددى 
 

 الكهرباء  
 رتــ  أعــادي اوطــول  وت ســت دن اوقــواب   50بــةدد  ا   ووطــ 220 ــوة اوتيــال او هربــاا  ة أنقــرة  
 ل وو   األ ه ة او هرباايع مهايئ و/أو حمو   اب  دو لين  و د يل ن استدهال املسهالين ذات امل

 
 التوقيت المحلي  

    و تو ين فري تق + سارتاودادي ن اوتو ي 
 

 أوقات العمل  
 امل الق:  
 00/17إىل اوسارع  00/9من اوسارع  أيان األس وع: 
 مغلقع أيان اوس ن: 
 قع: مغلاوو  يع األعد واإل اباتأيان  
 احل وميع: واملطسسات امل اتو  
 00/18إىل اوسارع  00/9من اوسارع  األس وع:أيان  
 ع: مغلقأيان ىلايع األس وع واإل ابات اوو  يع 
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 م اتو او يد: 
 00/17إىل اوسارع  00/9من اوسارع  أيان األس وع: 
 مغلقع أيان اوس ن: 
 لقع: مغاوو  يع األعد واإل اباتأيان  
 املتا ر او  ى: 
 املتا ر(عسو  ُتل   00/20وسارع إىل ا 00/9من اوسارع  أيان األس وع: 

 
 السفرمتعلقة بمعلومات   

ة مو ــــة تركيـــا اوشــــ     اوســــمر واوســـياععبشـــأ  مدلومـــات إعــــا يع مي ـــن ال ـــالع رلــــال  
  </http://goturkey.com> اور   وقطاع اوسياعع

ومي ـن ال ـالع رلــال مدلومـات إعـا يع بشــأ  املـطرر ة  ـمحع الســتق ال ا ا ـع باتما يــع  
  <www.unccd.int>األمم املتحدة مل ا حع اوت حر 

 


