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 مؤمتر األطراف
 عشرة الرابعةالدورة 
 2019أيلول/سبتمرب  13-2، اهلند، نيودهلي

 معلومات للمشاركني  
 مذّكرة من األمانة  

ستعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف  
يف نيرترتودهلي، اهلنرترتدت وتتهرترتم  ورترتقة الوويقرترتة معلومرترتا   2019أيلول/سرترتبتمرب  13إىل  2الفرترت ة مرترت  

  إضرترترترتافية علرترترترتال موقرترترترتل ا تفاقيرترترترتة علرترترترتال عامرترترترتة للمشرترترترتاراحت وسرترترترتتتان يف الوقرترترترت  املناسرترترترت  معلومرترترترتا
واملوقرتل الشرتبكي الرتقص هصصرتب البلرتد املهرتير للرتدورة الرابعرتة عشرترة  <www.unccd.int>اإلن ن  

 ت(1)ملؤمتر األطراف

 األمانة -1 
ت ويقرترترتل مقرترترتر األمانرترترتة إبرترترتراويم ويرترترتاو ة أمانرترترتة ا تفاقيرترترتة األمرترترتح التنفيرترترتقص ال رترترتيديترترترتوىل ر سرترترت 

 العنوان التايل:علال بون أبملانيا،  يف
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 املضيف -2 
عشرترة ملرتؤمتر  الرابعرتةجلنرتة ضهرتةية وطنيرتة مكلفرتة ضلتحهرتة للرتدورة  اهلنرتدشكل  حكومة  
 األطرافت

__________ 

البلرترتد املهرترتير الشرترتبكي الرترتقص هصصرتب وقرتل معلومرتا  إضرترتافية عرترت  امل ن نرترت ا تفاقيرتة علرترتال اإل ستنشرتر علرترتال موقرترتل (1)
 تعشرة ملؤمتر األطراف الرابعةلدورة ل

 

 ICCD/COP(14)/INF.1 األمم املتحدة

 
 اتفاقية مكافحة التصحر

Distr.: General 

13 June 2019 

Arabic 

Original: English 

https://www.unccd.int/
mailto:secretariat@unccd.int
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الرترتقص وللحصرتول علرتال أحرتدمل املعلومرتا ، يعشرتملشل املشرتاراون علرتال وقرة املوقرتل الشرتبكي  
 عشرة ملؤمتر األطرافت الرابعةلدورة لالبلد املهير هصصب 
 :ةالتاليضجلها  وللحصول علال املزيد م  املعلوما ، ميك  للمشاراح ا تصال  

1. Shri Jigmet Takpa 

Joint Secretary and National Focal Point to the UNCCD 

Ministry of Environment, Forest & Climate Change 

Indira Paryavaran Bhawan, 

Jor Bagh Road 

New Delhi-110 003 

India 

Tel.: 91-11-24695274 

Fax: 91-11-24695277 

E-mail: takpa.jigmet@gov.in 

2. Ms. Anuradha Singh 

Director, Desertification Cell 

Ministry of Environment, Forest & Climate Change 

Indira Paryavaran Bhawan, 

Jor Bagh Road 

New Delhi-110 003 

India 

Tel.: 91-11-24695272 

E-mail: singh.anuradha@nic.in 

3. Dr. R. B. Lal 

Additional Director 

Officer on Special Duty (OSD-COP 14) 

Ministry of Environment, Forest & Climate Change 

Indira Paryavaran Bhawan, 

Jor Bagh Road 

New Delhi-110 003 

India 

Tel.: 91-11-24695362 

Fax: 91-11-24695362 

E-mail: rb.lal@nic.in 

4. Ms. Manoj Kumar Rai 

Under Secretary, Desertification Cell 

Ministry of Environment, Forest & Climate Change 

Indira Paryavaran Bhawan, 

Jor Bagh Road 

New Delhi-110 003 

India 

Tel.: 91-11-24695404 

Fax: 91-11-24695404 

E-mail: manoj.rai@nic.in 

 مكان انعقاد الدورة -3 
اهلند للمعارض، بغري  نويرتدا، علرتال عشرة ملؤترتمر األطراف يف مراز  الرابعةستعقد الدورة  

 عنوان التايل:ال
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Plot Nos. 23-25 & 27-29, 

Knowledge Park-II 

Gautam Budh Nagar 

Greater Noida-201306 

Tel.: 91-120-2328011 

E-mail: Info@Indiaexpocentre.com 

وستعقد مشاورا  إقليميرتة للبلرتدان ت 2019أيلول/سبتمرب  2تعفتتح الدورة يوم ا ونح، سو  
عشرترترة ملؤترترترتمر  الرابعرترتةلرترتدورة يرترتة ضهرترتةا  لاألطرترتراف املترترت ورة املدر رترتة يف مرفقرترتا  التنفيرترتق اإلقليمرترتي ل تفاق

يف مكرترتان  2019أيلول/سرترتبتمرب  1آب/أغ رترت إ إىل  31قبرترتم موعرترتد انعقرترتاد الرترتدورة مرترت   األطرترتراف
 انعقاد الدورة ذاتبت

، ومرترترت  00/13إىل ال رترترتاعة  00/10وسرترترتتكون أوقرترترتا  العمرترترتم ا عتياديرترترتة مرترترت  ال رترترتاعة  
لعقد ا  تماعا  غرتة الرييرتة  ت وستتان غرف ا تماعا 00/18إىل ال اعة  00/15ال اعة 

  راء ال تيبا  ال ومة مل األمانةتشري ة إشفوية، ال مجة الدون توفة هدما  

 التسجيل -4 
 فيما يلي ه وا  ت مليم املشاراح يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف: 

 تقدمي طلب للتسجيل على اإلنرتنت  
راح يف الرترترترترتدورة الرابعرترترترترتة عشرترترترترترة ملرترترترترتؤمتر أعنشرترترترترتح  لرترترترترتفحة لتلقرترترترترتي طلبرترترترترتا  ت رترترترترتمليم املشرترترترترتا 
علرترترتال الرترترتراب   2019حزيران/يونيرترترتب  1وورترترتم مرترترتدعوون للت رترترتمليم م رترترتبقا  يف الفرترترت ة مرترترت   األطرترترترافت
 ت<http://www.unccd.int/cop-14-online-registration>التايل: 

م  طلبا  الت رتمليم يف املرتؤمتر، يع لرت  مرت  مجيرتل املشرتاراح ضميرتم  وبغية تي ة التحقق 
 رسالة ترشيح ريية تؤاد لفتهم حلهور الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرافت

واملشرترترتاراون م رترترتالبون أيهرترترتا  بتحميرترترتم لرترترتورة  رترترتواو سرترترتفر قياسرترترتية لت رترترتريل وترترترتةة الت رترترتمليم  
 واست م الب اقا  يف املوقلت

 وين للتأكيد واملصادقةرسالة ابلربيد اإللكرت   
مبملرترترد إ رترتاوة طلرترت  الت رترتمليم علرترتال اإلن نرترت ، ستصرترتادي أمانرترتة ا تفاقيرترتة علرترتال الت رترتمليم  

امل رترترتبق يف الرترترتدورة الرابعرترترتة عشرترترترة ملرترترتؤمتر األطرترترتراف وس سرترترتم بريرترترتدا  إلك ونيرترترتا  إىل املشرترترتاراح لت ايرترترتد 
 الت مليمت

 التسجيل يف املوقع  
املندوبون م  إهناء إ راءا  ت رتمليلهم يف املوقرتل مبملرد إمتام الت مليم امل بق، سيتمك   

واسرترترترتت م ب اقرترترترتازم يف مرارترترترتز املرترترترتؤمترا ت ويتعرترترترتح علرترترترتال املشرترترترتاراح تقرترترترتد   رترترترتواوا  سرترترترتفروم والرمرترترترتز 
املخصرترترتم هلرترترتم علرترترتال إورترترتر الت رترترتمليم امل رترترتبق إىل األمانرترترتة ليت رترترتك هلرترترتا إلرترترتدار الب اقرترترتا ت وسرترترتيكون 

 مكت  الت مليم مفتوحا  يف األوقا  التالية:
 30/12إىل ال رتاعة  00/10مرت  ال رتاعة  2019آب/أغ  إ  29 اخلميإ •

 ؛00/17إىل ال اعة  00/14وم  ال اعة 

mailto:Info@Indiaexpocentre.com
http://www.unccd.int/cop-14-online-registration
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إىل  00/9أيلول/سرترتبتمرب مرترت  ال رترتاعة  1 األحرترتدآب/أغ رترت إ إىل  30 اجلمعرترتة •
 ؛00/17إىل ال اعة  00/14وم  ال اعة  30/12ال اعة 

إىل  00/8مرترت  ال رترتاعة  أيلول/سرترتبتمرب 13إىل اجلمعرترتة  أيلول/سرترتبتمرب 2 ا ونرترتح •
 ت30/18إىل ال اعة  30/13وم  ال اعة  30/12ال اعة 

ويع لرت  إىل املشرتاراح أن لملرترتوا ب اقرتا  اهلويرتة الصرترتادرة هلرتم طيلرتة الوقرترت  ألهنرتا ضرترترورية  
 تلدهول مراز املؤمترا 

 واثئق التفويض -5 
جيرترترت  أن تكرترترتون وويرترترتق تفرترترتويف وألرترترتي األطرترترتراف وأيرترترتاء املمألرترترتح املنرترترتاوبح وامل تشرترترتاري   

وويرترترتر اخلار يرترترتةت ولهرترترتمان املشرترترتاراة الكاملرترترتة يف أعمرترترتال  أو احلكومرترترتة أو لرترترتادرة عرترترت  ريرترترتيإ الدولرترترتة
املرترتؤمتر، يولرترتال بتفرترتويف وألرترتي األطرترتراف اامرترتم الصرترت حيا  للمشرترتاراة يف الرترتدورة، وللعمرترتم، عنرترتد 

 أفرقة عاملة للدورةت أو الهرورة، ا عهاء يف مكت  مؤمتر األطراف وويحاتب الفرعية وأص جلان
عشرترة  الرابعرتةتقد  وويق التفويف إىل أمانة ا تفاقيةت وسيفحم مكت  الرتدورة  وجي  

ت وجيرترترترت  أن تكرترترترتون الرترترترتدول (2)ملرترترترتؤمتر األطرترترترتراف وويرترترترتق التفرترترترتويف ويقرترترترتدم تقريرترترترترا  بشرترترترت هنا إىل الرترترترتدورة
واملنظما  احلكومية الدولية واملنظما  غة احلكوميرتة املشرتاراة بصرتفة مراقرت  مرتزودة أيهرتا  بوويرتق 

 تفويفت
ويولرترترتال املشرترترتاراون نحلرترترتان أبن يرسرترترتلوا م رترترتبقا  إىل األمانرترترتة ضلفرترترتااإ ن رترترتخة مرترترت  وويرترترتق  

 املؤمتر: أوناءتفويههم لتي ة ت مليلهم 
 +49 228 815 99/2898الفااإ:  

 معلومات لوسائط اإلعالم -6 
يف  يرترترتةاإلع م اهليحرترترتا ملمألرترترتي للصرترترتحفيح و الت رترترتمليم املعلومرترترتا  عرترترت  إ رترترتراءا  تان تسرترترت 

 تعلال الصفحة الشبكية اإلع مية ل تفاقية الوق  املناس 
ضلربيرترترتد  التغ يرترترتة اإلع ميرترترتة ل حرترترتدامل، ير رترترتال ا تصرترترتال أو ول ستف رترترتار عرترترت  الت رترترتمليم 
 :الفااإ التاليح أو اإللك وين

 Press@unccd.intالربيد اإللك وين: 
 +49 228 815 99/2898الفااإ: 

 جبميل ا ستف ارا  األهرى املتصلة بوساي  اإلع م، ير ال ا تصال برت: علقيت فيماو 
Ms. Wagaki Wischnewski 

 +49 228 815 2820اهلاتر: 
 +49 228 815 99/2898الفااإ: 

 wwischnewski@unccd.intالربيد اإللك وين: 

__________ 

 اليت ستصدر أوناء الدورةت ICCD/COP(14)/21انظر الوويقة  (2)

mailto:Press@unccd.int
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 مكان عقد الدورةكيفية الوصول إىل  -7 
 نيودهليالرحالت اجلوية الدولية إىل   

م رترترتار أنرترترتديرا غانرترترتدص الرترترتدويل ورترترتو أارترترترب م رترترتارا  اهلنرترترتد وأحرترترتد أارترترترب  رترترتاور النقرترترتم اجلرترترتوص  
 تالدولية لشمال اهلند وللبلد أبسرة

   رترتة مرازيرترتة لشرترته ا لاورترتا  للعديرترتد مرترت  شرترتراا  النقرترتم اهلنديرترتة أو وورترتو يعمرترتم ارترت ارب  رترتور 
 80ت وي رتتخدم ورتقا امل رتار  رتو Vistara، وGoAir، وSpiceJet، وIndiGo، وAir Indiaيف ذلرت   مبرتا

 شراة طةانت
 2وا  رترترترترتة  1ويف م رترترترترتار أنرترترترترتديرا غانرترترترترتدص ورترترترترت مل   رترترترترتا  مفتوحرترترترترتة للم رترترترترتافري : ا  رترترترترتة  

 ت3   ةوا
، ووي SpiceJet، وIndiGo، وGoAirت تخدمها شراا  طةان مأم  1ا  ة  )أ( 

رترتمة إىل   رترتة  ، وورترتي م رترتتعملة D-1، وورترتي م رترتتعملة للرترترح   ا ليرترتة القادمرترتة، و  رترتة C-1مق ش
 للرح   املغادرة؛

وقرترتد أعيرترتد هصيصرترتها مؤقترترتا   ستهرترتافة شرترتراا  النقرترتم الرترتيت ت رترتتعمم  2ا  رترتة  )ب( 
 ؛1ا  ة 

 ووي ا  ة األحدملت 3ا  ة  )ج( 
ووقة ا  ا  منفصلة ع  بعف، وتو د هدمة حاف   مكواية للتوليم فيما بينهات  

 ت8 رقمه وط ترب ها مبراز املدينة عرب م و األنفاي وال ريق ال ريل  3و 1وللمح تح 

 خدمات حتويل الرحالت من مطار أنديرا غاندي الدويل  
وي رتتغري الوقرت  ت 8 رقرتميقل م ار أنرتديرا غانرتدص الرتدويل مبحرتاذاة ال ريرتق ال رتريل الرتوط   

 تدقيقة تقريبا   30لق ل امل افة ضل يارة م  امل ار إىل مراز املدينة 
 وتو د يف امل ار ق ارا  األنفاي وسيارا  األ رة وحاف   ترب  مبراز املدينةت 
ويرترترب  اخلرترت  الربتقرترتايل  األريرترتح للولرترتول إىل مرارترتز املدينرترتةتويعرترتد ق رترتار األنفرترتاي الوسرترتيلة األسرترتر  و  

 25ضمل رترتار )ت رترتتغري الرحلرترترتة  3ملرترت و أنفرترتاي دهلرترتي يف   رترتة ق رترتار نيرترتودهلي مباشرترترة مبح رترتة امل رترتافري  
لرتي  ت ويغرتادر  15/11 لباحا  واألهة يف ال رتاعة 15/5دقيقة(ت ويغادر أول ق ار امل ار يف ال اعة 

 لي  ت 35/11 لباحا  واألهة يف ال اعة 35/5اعة أول ق ار املدينة يف ال 
سيارة األ رة: سرتيارا  األ رترة متاحرتة هرتارج قاعرتا  الولرتول مباشرترة؛ ويقبرتم ال رتايقون  

 الدفل نقدا ت
دقيقرتة،  30ضمل ار ام  3احلافلة: هدما  احلاف   املكيشفة متاحة يف   ة امل افري   

 تConnaughtعرب ساحة  Kashmere Gate Inter Stateوتتملب إىل   ة احلاف   
وسرترترتيتان للمشرترترتاراح يف املرترترتؤمتر مكترترترت  اسرترترتتع ما  هرترترتاش ضلرترترتدورة الرابعرترترتة عشرترترترة ملرترترتؤمتر  

األطراف يف ا تفاقية يف لالة الولول يف م ار أنديرا غاندص الدويلت وسيعقدَّم للمشاراح ملر 
 النقم ومرافقبتاستقبال يهم هراي  املدينة واقل  اتيبا  معلوما  بش ن شبكة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_India
https://en.wikipedia.org/wiki/IndiGo
https://en.wikipedia.org/wiki/SpiceJet
https://en.wikipedia.org/wiki/GoAir
https://en.wikipedia.org/wiki/Vistara
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وسرترترتيتيح البلرترترتد املهرترترتير هرترترتدما  نقرترترتم علرترترتال أسرترترتامل لرترترتارص أقم الت رترترتمليم واملغرترترتادرة مرترترت   
م رترتار أنرترتديرا غانرترتدص الرترتدويلت وسرترتتتان أحرترتدمل املعلومرترتا  يف املوقرترتل الشرترتبكي الرترتقص هصصرترتب البلرترتد 

 املهير للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرافت

 اهلند للمعارضمركز كيفية الوصول إىل   
وعلرتال بعرتد  JP Golf Courseضلقرترب مرت   Greater Noidaاهلنرتد للمعرتارض يف مرارتز يقرتل  

اجلديرترترتد  8 رقرترترتمم رترترتافة قصرترترتةة مرترترت  مرارترترتز املدينرترترتة دهلرترترتي وامل رترترتار الرترترتدويل علرترترتال هرترترت  ال ريرترترتق ال رترترتريل 
Greater Noida ت وميك  الولول ب هولة إىل مكان انعقرتاد املرتؤمتر ضل رتيارة مرت  مرارتز املدينرتة دهلرتي

 تدقيقة 30يف ظرف 
 60 رترترتو  اهلنرترترتد للمعرترترتارضمرارترترتز وت رترترتتغري الرحلرترترتة مرترترت  م رترترتار أنرترترتديرا غانرترترتدص الرترترتدويل إىل  

ايلوم ا    49وي  اهلند للمعارضمراز دقيقةت وم افة ال ياقة م  م ار أنديرا غاندص الدويل إىل 
 تقريبا ت

وميكرترترت  الولرترترتول ب رترترتهولة مرترترت  مرارترترتز املدينرترترتة دهلرترترتي إىل مكرترترتان انعقرترترتاد املرترترتؤمتر ضل رترترتيارة يف  
 دقيقةت 45 ظرف

 Akshardham Setuموال   إىل الي ار م   24 رقمفعلي  أبهق ال ريق ال ريل الوط   
 سرترترترترتالكا   Film Cityت مث اسرترترترترتتمر متملرترترترترتاووا  DND، عرترترترترترب املمرترترترترتر Mayur Vihar - Noidaعلرترترترترتال طريرترترترترتق 

 ال ريق ال ريلت
للولرتول احلافلرتة  أو ميكرت  اسرتتعمال مرت و األنفرتاي إذ ومثة بدايم علرتال لرتعيد النقرتم العرتام 

 إىل مراز اهلند للمعارضت
وت رترترترتتغري رحلرترترترتة ا نتقرترترترتال مرترترترت  مرارترترترتز اهلنرترترترتد للمعرترترترتارض إىل   رترترترتة املرترترترت و يف مرارترترترتز مدينرترترترتة  

دقيقةت وم افة ال ريق سرتياقة  مرت  مرارتز اهلنرتد للمعرتارض إىل   رتة املرت و يف مرارتز مدينرتة  37 نويدا
 ايلوم ا  تقريبا ت  31 نويدا وي
هدما  النقرتم علرتال املوقرتل الشرتبكي الرتقص هصصرتب البلرتد وستتان معلوما  إضافية ع   

 املهير للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرافت

 نيودهليالنقل احمللي يف   
 سيارا  األ رة  

 يف امل رتار أو سيما يف مراز املدينة،   م  ال هولة مبكان طل  سيارة أ رة يف الشار ، 
ة علرترتال ال رترتعر، لرترت  أن لرترترب أاشرترتا  سرترتيارة عنرترتد   رترتا  الق رترتارت ولتفرترتادص مهرترتايقة امل رترتاوم أو

استحملار سيارة أ رة ع  طريق الفنديت  أو أ رة الدفل امل بق التابعة لشرطة نقم دهلي يف امل ار
ومثة لمعا  ل يارا  أ رة ميك  اللملوء إليها مرت  هرت ل ت بيرتق علرتال اإلن نرت  متاحرتة أيهرتا  يف 

 مجيل أ اء املدينةت
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 احلاف    
حلافلة يف نيودهلي وويدة وتغ ي شبكة وقة اخلدمرتة العديرتد مرت  الشرتوار ت تكلفة النقم ض 

وورتي تقرتل لرتال   رتة  Delhi Inter State Bus Terminalوي لرتق علرتال   رتة احلرتاف   الريي رتية 
 ق ار دهلي القدميةت

 ق ار م و أنفاي دهلي  
 /http://www.delhimetrorail.com هري ة ق ار م و أنفاي دهلي متاحة علال الراب  

Zoom_Map.aspxت 

 أماكن اإلقامة -8 
ترتيبرتا  أمرتاا  إقرتامتهم، ومرت  امل تح رت  أن ي رتتكملوا إ رتراء املشاراون م رتؤولون عرت   

ولدر اإلشرتارة إىل أن الفنرتادي تشرت ط إيرتدا  مبلرت   إ راءا  احلملز والدفل يف أقرب وق  وك ت
بتحويرترترتم مصرترترتريف ليت رترترتك املهرترترتي يف أص  أو علرترترتال سرترترتبيم العربرترترتون إمرترترتا عرترترت  طريرترترتق الب اقرترترتة ا يتمانيرترترتة

 عملية حملز فندقيت
لبلرترترتد املهرترترتير الرترترتقص هصصرترترتب ايف املوقرترترتل الشرترترتبكي قايمرترترتة ضلفنرترترتادي للمشرترترتاراح  سرترترتتتانو  
 عشرة ملؤمتر األطرافت الرابعةللدورة 

 اخلدمات املتاحة للمشاركني يف مكان انعقاد الدورة -9 
لبلد املهير للرتدورة القص هصصب ااملوقل الشبكي  ويف ستعنَشر يف اليومية الريية للدورة 

عشرترترة ملرترتؤمتر األطرترتراف معلومرترتا م عرترت  اخلرترتدما  ال بيرترتة، وأرقرترتام ال رترتوار ، وهرترتدما  الربيرترتد  الرابعرترتة
ا  اإلن ن ، وهدما  امل اعم والكافي ق واحلاان ، واهلاتر والفااإ والن خ الهويي، وهدم

 واخلدما  املصرفية، وواا   ال فر، وغة ذل  م  اخلدما  اإلضافية املتاحة للمشاراحت

 واللوائح اجلمركية اجلوازاتإجراءات  -10 
 أنظمة إصدار التأشريات  

وا سرتتأناء ت اهلنرتداحلصرتول علرتال ريشرتةة للرتدهول إىل  مجيل الرعاق األ ان  لتا ون إىل 
وعلرترترتال املنرترترتدوبح  ت(3)الوحيرترترتد ررترترتم رعرترترتاق نيبرترترتال وبرترترتودن الرترترتقي  ميكرترترتنهم دهرترترتول اهلنرترترتد بغرترترتة ريشرترترتةة

ال رترترترتعي للحصرترترترتول علرترترترتال املعلومرترترترتا  املتصرترترترتلة بشرترترترتروط احلصرترترترتول علرترترترتال الت شرترترترتةة فيمرترترترتا رصرترترترتهم مرترترترت  
 ت(4)يف بلداهنم التمأيليا  الدبلوماسية والبعأا  القنصلية اهلندية

ويتعرترتح علرترتال ارترتم مرترت  ي رترتعال للحصرترتول علرترتال ريشرترتةة تقرترتد  طلرترت  للحصرترتول علرترتال ريشرترتةة  
وللحصرترتول علرترتال ريشرترتةة، ينبغرترتي  ت(5)اهلنرتد عرترت  طريرترتق رابرترت  بصرترتم ل لرترت  الت شرترتةة علرترتال اإلن نرترت 

__________ 

 إىل ريشةة للدهول إىل اهلند إذا اانوا قادمح م  الصحت ليون والبودنيونالتاج النيب (3)

ميك  ا ط   علال قايمة ضلبعأا  الدبلوماسية والقنصلية اهلندية علال الراب   (4)
<https://www.mea.gov.in/indian-missions-abroad-new.htm>ت 

 ت<https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html>الراب : تصفح الصفحة علال ير ال  (5)

http://www.delhimetrorail.com/Zoom_Map.aspx
http://www.delhimetrorail.com/Zoom_Map.aspx
http://www.delhimetrorail.com/Zoom_Map.aspx
http://www.delhimetrorail.com/Zoom_Map.aspx
https://www.mea.gov.in/indian-missions-abroad-new.htm
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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)مرترت  دريرترتخ الولرترتول إىل  لرترتاحلة ملرترتدة سرترتتة أشرترتهر علرترتال األقرترتم( 6)ل البيهرترتا أن لملرترتوا  رترتواوا  سرترتفر
، وأن يقرترتدموا لرترتورة صملرترتم لرترتور  رترتواو علرترتال اإلن نرترت  ، وأن يعبشِّحرترتوا اسرترتتمارة طلرترت  الت شرترتةةاهلنرترتد(

رترترا  يف احلصرترتول علرترتال الت شرترتةة  ميكرترت  أن يكرترتونال رترتفر ون رترتخة مرترت  وويقرترتة ريايرترتد اعتمرترتادومت و  مي ش
عشرترة ملرتؤمتر األطرتراف و/أو  الرابعرتةلمشاراة يف الرتدورة لرسالة دعوة م  األمم املتحدة حال تقد  

ومرتدة الت شرتةة  ة لادرة ع  سل ة بتصة يف البلرتد األلرتلي تأبرت  املشرتاراة الرييرتة يف الرتدورةتوويق
 القنصلية فح  ت أو وعدد مرا  الدهول املمنوحة ل ال  الت شةة م  لة تعود لتقدير ال فارة

 ويشملَّل مقدمو ال لبا  علال تقد  طل  الت شةة واس  ا   واو ال فر شخصيا ت 
 قصرترتارى  هودورترتا لتي رترتة إ رترتراءا  الرترتدهول جلميرترتل املشرترتاراحت اهلنديرترتة ا  وسرترتتبقل ال رترتل 

للبوابرترتة املوقرترتل الشرترتبكي  علرترتال إ رترتراءا  احلصرترتول علرترتال الت شرترتةةعلومرترتا  عرترت  املحلصرترتول علرترتال ميكرترت  او 
 /https://passportindia.gov.in/AppOnlineProject>يف الراب  التايل:  الوطنية اهلندية علال اإلن ن 

online/visaServices> وملحقازرترتا علرترتال الرترتراب  الترترتايل :<https://passportindia.gov.in/AppOnline 

Project/onlineHtml/visaAppendix.html>ت 

ال معلومرترتا  مفصرترتلة عرترت  اللرترتوايح املتعلقرترتة ضهلملرترترة، ير رترتال وقرة موقرترتل ووارة ول طرترت   علرترت 
 ت</https://www.boi.gov.in>الشؤون اخلار ية اهلندية الشبكي علال الراب  التايل: 

 األنظمة الصحية  
فيهرتا احلمرتال الصرتفراء تقرتد  عرب البلدان اليت تنتشرتر  أو جي  علال األ ان  القادمح م  

 تشهادة تلقيح لاحلة

 األنظمة اجلمركية  
 مرت  أص سرتفارة اهلنرتدميك  احلصول علال معلوما  ع  األنظمة اجلمراية املعمرتول ارتا يف  

 ت</http://www.cbic.gov.in> الراب  التايل: م  أو ونديةقنصلية  أو
ميتأرترتم للشرترتروط اجلمرايرترتة املتعلقرترتة ضلرترتدهول إىل    ال رترتل ا  ا ليرترتة أص منرترتدوبوقرتد متنرترتل  

 م  الدهول إىل البلدتاهلند 

 أخذ الكلمة يف االجتماعات الرمسية -11 
بشرترترت ن ه رترترتة املرترترتؤمترا  إىل  73/270طلبرترترت  اجلمعيرترترتة العامرترترتة ل مرترترتم املتحرترترتدة يف قرارورترترتا  

ة لكفالرترترتة أ رترترتود هرترترتدما  ال مجرترترتة الفوريرترترتة األمرترترتح العرترترتام أن يتخرترترتق إ رترترتراءا  منهرترترتا مهرترترتاعفة  هرترترتود
 وال مجة التحريرية جبميل اللغا  الريية ال  ت

وحرلا  علال سة ا  تماعرتا  ب  سرتة، نرتقاشر املشرتاراح بهرترورة الترتزام ال رترعة العاديرتة  
اإلد ء ضلبيرترترتاان ، حرترترته يت رترترتك ترترترتوفة ال مجرترترتة الشرترترتفوية العاليرترترتة اجلرترترتودة  أو أونرترترتاء إلقرترترتاء اخل رترترتاض 

 ومة علال  و يلقال الرضا الكامم م  مجيل املشاراحتال 

__________ 

 ينبغي أن لتوص  واو ال فر علال لفحتح هاليتح علال األقم لوضل هتم مصلحة اهلملرةت (6)

http://www.cbic.gov.in/
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 األنشطة اجلانبية -12 
املرتؤمتر أن يقرتدموا طلبرتا  إىل  أونرتاءير ال م  املشرتاراح الرتقي  يرتودون تنظرتيم أنشرت ة  انبيرتة  

 األمانة م تخدمح البياان  التالية ل تصال ضهلاتر و/أو الفااإ و/أو الربيد اإللك وين:
 +49 228 815 2800اهلاتر:  
 +49 228 815 99/2898الفااإ:  
 sideevents@unccd.intالربيد اإللك وين:  
وميكرترترترترترت  تنزيرترترترترترتم اسرترترترترترتتمارة ال لرترترترترترت  مرترترترترترت  املوقرترترترترترتل الشرترترترترترتبكي ل تفاقيرترترترترترتة يف الرترترترترترتراب  الترترترترترترتايل:   

<www.unccd.int> ت2019حزيران/يونيب  23، وينبغي تقدميب قبم 
أن األمانرترتة م رترتؤولة عرترت  هصرترتيم الغعرترترف أن يهرترتعوا يف اعتبرترتاروم  حاملشرترتارا ر رترتال مرترت ويع  

 وو مترتان وعلرتال أسرتامل مرتنح ملا فق ت وستعلّبش طلبا  حملز مواعيد ا  تماعا  والقاعا  وفقا  
 األولوية لل لبا  ص   األسبقية يف تقدميهات

وإذا اسرترترترتتدعال نشرترترترتاط  رترترترتان  ترترترترتوفة هرترترترتدما  ال مجرترترترتة الشرترترترتفوية، ميكرترترترت  أن ترترترترتوفشر ورترترترترتقة  
 اخلدما  م  اإلنكليزية/الفرن ية/اإلسبانية وإليها علال أسامل لارص ع  طريق:

Dr. Sujata Arora 
Adviser 

Ministry of Environment, Forest & Climate Change 

Government of India 

Indira Paryavaran Bhawan, 

Jor Bagh Road 

New Delhi-110 003 

India 

Tel.: 91-11-24695135 

Fax: 91-11-24695135 

E-mail: sujata@nic.in 

شرترترترة ملرترترتؤمتر وسرترترتتعتان يف املوقرترترتل الشرترترتبكي الرترترتقص هصصرترترتب البلرترترتد املهرترترتير للرترترتدورة الرابعرترترتة ع 
 األطراف قايمة ضخلدما  اليت يتيحها مقدمو اخلدما  ا ليونت

 خبدما  امل اعم، ير ال ا تصال ضل يدة يتعلق فيماو  
Shri Suneesh Buxy 

Deputy Inspector General 

Ministry of Environment, Forest & Climate Change 

Government of India 

Indira Paryavaran Bhawan 

Jor Bagh Road 

New Delhi-110 003 

India 

Tel.: 91-11-24695233 

Fax: 91-11-24695233 

E-mail: suneesh.buxy@gov.in 

ميكرترت  تنظرترتيم أص أنشرترت ة  انبيرترتة أونرترتاء سرترتاعا  العمرترتم الرييرترتة    ويعرترتقاَّر املشرترتاراون أبنرترتب 
 10و 9أعرت ة( وأونرتاء اجلرتزء اخلرتاش مرت  املرتؤمتر ) 3ر األطراف )انظر بند للدورة الرابعة عشرة ملؤمت

 أيلول/سبتمرب(ت

mailto:sideevents@unccd.int
https://www.unccd.int/
mailto:sujata@nic.in
mailto:suneesh.buxy@gov.in
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وسيعنشرترتر  رترتدول ومرترت  ل نشرترت ة اجلانبيرترتة واملواويرترتة الرترتيت سرترتتعنظشم أونرترتاء الرترتدورة الرابعرترتة عشرترترة  
ملرترتؤمتر األطرترتراف يف اليوميرترتة الرييرترتة للرترتدورة، وسرترتيتان أيهرترتا  يف املوقرترتل الشرترتبكي الرترتقص هصصرترتب البلرترتد 

ملهير للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرافت وللحصول علال أص معلوما  إضافية عرت  األنشرت ة ا
 اجلانبية، يعر ال الر و  إىل املباد  التو يهية املنشورة علال املوقل الشبكي ل تفاقيةت

 منتدى قطاع األعمال املعين ابإلدارة املستدامة لألراضي -13 
 نبرترترتا  إىل  نرترت  مرترترتل سرترتيععقد منترترترتدى ق رترتا  األعمرترترتال املعرترت  ضإلدارة امل رترترتتدامة ل راضرترتي  

مرترترتديري  تنفيرترترتقيح وقرترتادة أعمرترترتال وسياسرترترتيح  وسرترترتيململ برترتح، الرترتدورة الرابعرترترتة عشرترترترة ملرترتؤمتر األطرترترتراف
وواضرترتعي سياسرترتا  ووألرترتح حكرترتوميح وشخصرترتيا  مرترتؤورة يف الرترترأص العرترتام وهرترترباء و هرترتا  معنيرترتة 

العرترترترتاب لتبرترترترتادل انراء بشرترترترت ن املبرترترترتادرا  الرترترترتيت اهرترترترتقزا الكيرترترترتاان  التملاريرترترترتة  أهرترترترترى مرترترترت  مجيرترترترتل بقرترترترتا 
 وستتان معلوما  إضافية علال املوقل الشبكي ل تفاقيةت والصناعية لتحييد أور تدوور األراضيت

ويشرترترتار  يف تنظرترترتيم املنترترترتدى البلرترترتد املهرترترتير وأمانرترترتة ا تفاقيرترترتةت وللحصرترترتول علرترترتال مزيرترترتد مرترترت   
 جلهة التالية:املعلوما ، ير ال ا تصال ض

Mr. Marcos Montoiro 
NGO and Civil Society Liaison Officer 

UNCCD secretariat 
 +49 228 815 2806اهلاتر: 
 +49 228 815 2899الفااإ: 

 mmontoiro@unccd.intالربيد اإللك وين: 

 منتدى الشباب -14 
 ململألطرترترترافت وسرترترتيعشرترترترة ملرترترتؤمتر ا الرابعرترترتةالرترترتدورة  علرترترتال ورترترتام سرترترتيععقد منترترترتدى الشرترترتباب  
ومنظمرتا  الشرتباب وسياسرتيح ولرتانعي سياسرتا  ووألرتح حكرتوميح شرتبابية  ا اديرتقبح املنتدى 

وشخصيا  مرتؤورة يف الرترأص العرتام وهرترباء و هرتا  معنيرتة أهرترى مرت  مجيرتل أ رتاء العرتابت وسرتيتبادل 
 علرترترتال  لل بعهرترترتهم بعهرترترتا  انراء بشرترترت ن دور الشرترترتباب يف امل رترترتايم املتعلقرترترتة ضألراضرترترتي، وسرترترتي ورترترتؤ ء

التملرترترتارب النا حرترترتة يف األنشرترترت ة الشرترترتبابية، وسيناقشرترترتون الرترترتنهعم الكفيلرترترتة ضلتوالرترترتم مرترترتل مزيرترترتد مرترترت  
الشرترترترتباب وإشرترترترترااهم يف مكافحرترترترتة التصرترترترتحر وتغرترترترتة املنرترترترتا  علرترترترتال  رترترترتو ي رترترترتهم يف ضييرترترترتد أورترترترتر ترترترترتدوور 

 وستتان معلوما  إضافية علال املوقل الشبكي ل تفاقيةت األراضيت
املهرترترتير وأمانرترترتة ا تفاقيرترترتةت وللحصرترترتول علرترترتال مزيرترترتد مرترترت   ويشرترترتار  يف تنظرترترتيم املنترترترتدى البلرترترتدع  

 املعلوما ، ير ال ا تصال ضجلهة التالية:
Mr. Marcos Montoiro 

NGO and Civil Society Liaison Officer 
UNCCD secretariat 

 +49 228 815 2806اهلاتر: 
 +49 228 815 2899الفااإ: 

 mmontoiro@unccd.intالربيد اإللك وين: 
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 مرافق تنظيم املعارض -15 
عشرترترترة ملرترترتؤمتر األطرترترتراف معرترترترض  الرابعرترترتةالرترترتدورة  ستشرترترتممضإلضرترترتافة إىل املعرترترتارض املعترترترتادة،  

التكنولو يرترترترترترتا ل تفاقيرترترترترترتةت وسيتهرترترترترترتم  املعرترترترترترترض أحرترترترترترتدمل التكنولو يرترترترترترتا  الفعالرترترترترترتة يف  رترترترترترتال اإلدارة 
امل تدامة ل راضيت وسيكون احليز املتان للمشاراح  دودا ت وميك  إ راء ال تيبرتا  ال ومرتة عرت  

ة لل لبرتا  ص رت  األسرتبقية يف طريق األمانرتة رونرتا  ضإلمكرتاان  املتاحرتة وعلرتال أسرتامل مرتنح األولويرت
 تقدميهات
ويعرترترتدعال املشرترترتاراون الراغبرترترتون يف إقامرترترترتة معرترترترتارض إىل ا تصرترترتال ضل رترترتيدة ااتيرترترتا أرابنااوفرترترتا  

 ضستخدام بياان  ا تصال التالية:
 +49 228 815 2864اهلاتر: 
 +49 228 815 99/2898الفااإ: 

 exhibition@unccd.intالربيد اإللك وين:  
عرترت  إدحرترتة مكرترتان العرترترضت وسيخصرترتم ملقرترتدمي ال لبرترتا  حيرترتز فقرترت  واألمانرترتة م رترتؤولة  
أمترترتار مربعرترتة، يترترتان هلرترتم مرترتل املراعرترتاة الوا برترتة لصرترتلة العرترترض أبورترترتداف  9لرترتاوو م رترتاحتب    عرترترض

 15ملت لبرترتا  التوويرترتل اجلغرترترايف العرترتادلت وآهرترتر موعرترتد لتقرترتد  ال لبرترتا  إىل األمانرترتة ورترتو ا تفاقيرترتة و 
 ت2019حزيران/يونيب 

وسرترترترتيكون العارضرترترترتون م رترترترتؤولح عرترترترت  هلرترترترتيم معروضرترترترتازم مرترترترت  اجلمرترترترتار  وفقرترترترتا  ل نظمرترترترتة  
ت بيد أن األمانة قد تقدم بعف امل اعدةت وسيكون العارضون م رتؤولح اهلنداجلمراية ال ارية يف 

منصرترتا  عرضرترتهمت وجيرترت  ترايرترت  منصرترتا  العرترترض ضلتشرترتاور مرترتل اللملنرترتة التحهرترتةية الوطنيرترتةت عرترت  
فيها اهلياارتم  مبا وللحصول علال أص معلوما  أهرى ع  التملهيزا  اإلضافية املتاحة للعارضح،

 األساسية والتكنولو يا، فه   ع  النقم والشح  والتخزي ، ير ال ا تصال ضجلهة التالية:
Dr. J R Bhatt 

Adviser 

Ministry of Environment, Forest & Climate Change 

Government of India 

Indira Paryavaran Bhawan 

Jor Bagh Road 

New Delhi-110 003 

India 

Tel.: 91-11-24695293 

Fax: 91-11-24695293 

E-mail: jrbhatt@nic.in 

 عامة عن مكان عقد الدورةمعلومات  -16 
 دهليمعلومات عن   

الرترتقص تقرترتل  للهنرترتد وإقلرترتيم اضرترتادصدهلرترتي، وورترتي إقلرترتيم العالرترتمة الوطنيرترتة دهلرترتي رييرترتا ، مدينرترتة  
مرت  ورت مل  هرتا  ومرت   ورتارقانعالرتمة اهلنرتدت وتقرتل مبحرتاذاة هنرتر ميرتوان وضرتدوا و يرتة  نيرتودهليفيب 

  1 484ت وي برترترتل إقلرترترتيم العالرترترتمة الوطنيرترترتة علرترترتال م رترترتاحة تبلرترترت  أوترترترتر برترترترادي اجلهرترترتة الشرترترترقية و يرترترتة 
 مي   مربعا (ت 573ايلوم ا  مربعا  )

mailto:jrbhatt@nic.in
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_territory
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Haryana
https://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
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، يتملرترترترتاوو عرترترترتدد سرترترترتكان دهلرترترترتي 2011 عرترترترتام أ رترترترترص يفالرترترترتقص ووفقرترترترتا  إلحصرترترترتاء ال رترترترتكان  
بينما يبل  إمجايل عدد سكان  ،وين أارب مدن اهلند بعد مومباصووي  مليون ن مة، 11 الفعلي

انن هرتارج  احلهرتريةوقرتد توسشرتع  من قرتة دهلرتي مليرتون ن رتمةت  16.8إقليم العالرتمة الوطنيرتة  رتو 
، فريرترترترترتد أضدحرترترترتدود إقلرترترترتيم العالرترترترتمة الوطنيرترترترتة وضترترترترت  تشرترترترترتمم مرترترترتدن الهرترترترتواحي ا ي رترترترتة ارترترترتا وورترترترتي 

، املرازيرتة من قرتة العالرتمة الوطنيرتةعلرتال م رتاحة ي لرتق عليهرتا انن  نويدا، و غاوص أضد، و غورغاونو 
وين أارترترترب  مليرترترتون ن رترترتمة، ورترترتا جيعلهرترترتا  26أباأرترترتر مرترترت   2016وارترترتان يقرترترتدَّر عرترترتدد سرترترتكاهنا يف عرترترتام 

 تل مم املتحدةوفقا   من قة  حهرية يف العاب
ودهلرترترتي مولرترترترتولة  يرترترتدا  ضملنرترترترتاطق اكرترترتاورة وضملرترترترتدن الكرترترتربى األهرترترترترى يف اهلنرترترتد عرترترترت  طريرترترترتق  

 االنقم اجلوص والنقم ضل ك  احلديدة وال رقا تأسالي  النقم املختلفة  
وميكرترت  احلصرترتول علرترتال معلومرترتا  عرترت  الفنرترتادي وامل رترتاعم واملترترتاحر واملتنزورترتا  وهرترتدما   

عشرترة  الرابعرتةلبلرتد املهرتير للرتدورة الرتقص هصصرتب ااأةة علال املوقل الشرتبكي النقم وأشياء أهرى  
 تملؤمتر األطراف

 العملة  
 الروبية اهلنديةتوي  يف اهلند العملة الوطنية 
 تروبية وندية 69.69  و =دو ر أمريكي  1 
 تروبية وندية 77.73  و =يورو  1 
مراارترتز  ويف ارترتا، الرترتيت يعنَصرترتحويعقبرترتم الرترتدفل بب اقرترتا  ا يتمرترتان الدوليرترتة يف معظرترتم الفنرترتادي  

ت ويعنَصح صمم العملة النقدية إضافة إىل ب اقا  ا يتمان ل ح او م  الت وي الكربى وامل اعم
 وميك  ضويم الدو ر األمريكي واليورو ب هولةت أص موقرت

 الطقس  
مرترتل ن رترتبة توقرترتل در رترتة محويرترتة  29أيلول/سرترتبتمرب  شرترتهر رة يفيبلرترت  متوسرترت  در رترتا  احلرترترا 

 تملم 117 قدروا و ول األم ار

 الكهرابء  
ت يف الأانيرترتة (ورترترتزدورة ) 50برترت دد و  فرترتول  220 اهلنرترتد بقرترتوةالكهرضيرترتي يف  يعمرترتم النظرترتام 

ونمكانرت  اسرترتتعمال أدواترت  الكهرضييرترتة يف اهلنرترتد إذا ارتان النظرترتام الكهرضيرترتي يف بلرتد  يعمرترتم بقرترتوة 
فول ا  )اما وو احلال يف اململكة املتحدة وأوروض وأس اليا ومعظم آسيا  240و 220ت اون بح 

ورترتو  فول رترتا  )امرترتا 127-100وأفريقيرترتا(ت وإذا ارترتان النظرترتام الكهرضيرترتي يف بلرترتد  ترترت اون قوترترتب برترتح 
إىل  رتوشل تيرتار اهرضيرتي احلال يف الو ق  املتحدة واندا ومعظم أمريكا اجلنوبية(، فتحتاج عندوا 

 جيمل بح موايم املقبإ الكهرضيي/ وشل التيار اهرضييت ما يف اهلندت وميكن  أيها   ل 
 Euro" plug"( )وورترترترتي Cنرترترترتو  املقرترترترتابإ الكهرضييرترترترتة وولرترترترت زا يف اهلنرترترترتد ورترترترتي مرترترترت  نرترترترتو  )و  

 ونيبال وبعف البلدان األفريقية(ت  نكا سرص( )امل تعملة يف اهلند و Dالنموذ ية(، و)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_India_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Faridabad
https://en.wikipedia.org/wiki/Gurgaon
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghaziabad,_Uttar_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Noida
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Capital_Region_(India)#Central_National_Capital_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_urban_areas_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_urban_areas_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
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 التوقيت احمللي  
 ونصر ال اعةت ساعا  5التوقي  املعيارص وو توقي  غرينت  + 

 ساعات العمل  
وتفرترتتح ، 00/20 إىل ال رترتاعة 00/8 مرترت  ال رترتاعة  يف أقم األسرترتبو تفرترتتح امل تشرترتفيا   

 ت00/14إىل   00/9، وأقم األحد م  00/17إىل    00/9أقم ال ب  م  
إىل  30/9مرترت  ا ونرترتح حرترته اجلمعرترتة مرترت  ال رترتاعة  عرترتادة  وا رترت   وتفرترتتح املكاترترت  احلكوميرترتة  
 وقد يفتح بعهها أقم ال ب  إىل منتصر النهار، وتغلق أبوااا الها أقم األحدت ت30/17 ال اعة

بعرتد  5لرتباحا  إىل  10ا ونح إىل اجلمعة، م  مكات  الربيد أقم األسبو ، م  وتفتح  
لرترترتباحا  إىل منتصرترترتر النهرترترتارت وقرترترتد تظرترترتم مكاترترترت  الربيرترترتد الريي رترترتية  10العصرترتر، وأقم ال رترترتب  مرترترت  
 مفتوحة ل اعا  أطولت

بعرتد الظهرتر  2لرتباحا  إىل  10وتفتح البنو  أقم األسبو ، مرت  ا ونرتح إىل اجلمعرتة، مرت   
 ظهرا ت 30/12لباحا  إىل  10لتعام   اجلمهور، وأقم ال ب  م  

ساعا  عمم متفاوتة تبعا  للمواعيد القانونية املعمول اا يف بتلر لم اعم واحلاان  لو  
لرتي  ، بينمرتا تغلرتق امل ورتي واملرتراقم  11معظم أ رتاء اهلنرتد، تفرتتح إىل غايرتة ال رتاعة  ويف الو ق ت

تفتح أبوااا قانونيا  علال مدار ال اعة الليلية أبوااا يف حدود منتصر الليمت و    األام اليت 
 يوميا  وي املقاوي يف الفنادي ذا  اخلم ة جنومت

و  يو رترتد أص ذرترتوذج ل رترتاعا  افتترترتان ا رترت   التملاريرترتة لكرترت  تغلرترتق أبواارترتا يف معظمهرترتا  
يف  أما ،األحدالعديد م  الو ق  تغلق ا    التملارية أبوااا أقم  ويف ،00/20علال ال اعة 

أقم األسبو  ألهنا تظم مفتوحة أقم األحرتدت وي تح رت  يف أحد فتغلق العديد م  ا    دهلي 
العديرتد مرت    رتا  املرت و، ميكرت   ويف ا نتباة قبم اخلروج للت وشي للت ارتد مرت  أقم غلرتق ا رت  ت

 ت00/20إجياد  معا  و    لارية مفتوحة يف ام يوم م  أقم األسبو  إىل غاية ال اعة 

 علومات متعلقة ابلسفرم  
تقرتدم هلرتم مزجيرتا  متميشرتزا   إذ األماا  العديد اليت ميكرت  وقرزرتا يف دهلرتي ت رتحر مجيرتل امل رتافري ، 

مرترت  القرترتد  واجلديرترتدت فأمرترتة تنرترتوش  مرترت  األمرترتاا  اخل برترتة لزقرزرترتا يف اهلنرترتد مرترت  استكشرترتاف املبرترتاين ال اويرترتة 
 م  امل احا  اخلهراء والص ة يف معابد عريقةتواملتاحر الوطنية املرموقة إىل ا س هاء يف واحدة 

وقرتل الشرتبكي الريرتي املوميك  ا ط   علرتال معلومرتا  إضرتافية عرت  ال رتفر وال رتياحة يف  
الرترترترترترتقص تعرترترترترترت ف برترترترترترتب ووارة ال رترترترترترتياحة يف  <www.incredibleindia-tourism.org>لق رترترترترترتا  ال رترترترترترتياحة 
 احلكومة اهلنديةت

وميكرترت  ا طرترت   أيهرترتا  علرترتال معلومرترتا  عرترت  ال رترتفر وال رترتياحة يف املوقرترتل الشرترتبكي الريرترتي  
 http://www.delhitourism.gov.in/delhi> لق رترترترترترتا  ال رترترترترترتياحة حلكومرترترترترترتة إقلرترترترترترتيم العالرترترترترترتمة الوطنيرترترترترترتة

tourism/index.jsp>ت 
  تفاقيرترترترترتةل املوقرترترترترتل الشرترترترترتبكيوميكرترترترترت  ا طرترترترترت   علرترترترترتال معلومرترترترترتا  إضرترترترترتافية عرترترترترت  املرترترترترتؤمتر يف  

<www.unccd.int>ت 
    

http://www.incredibleindia-tourism.org/
https://www.unccd.int/

