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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة السابعة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 

  *معلومات للمشاركني
 والدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا استعراض تنفيذ االتفاقيةة جنللستعقد الدورة السابعة   
 ١٤ إىل   ٣، يف الفترة مـن      "املؤمتر"باسم   ا الحقاً ميشار إليه والتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،      التابعتني  

. ات عامة قد تفيـد املـشاركني      وتتضمن هذه الوثيقة معلوم   .  يف اسطنبول، تركيا   ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .<www.unccd.int>: نترنتاإلوستتاح معلومات إضافية على موقع االتفاقية على شبكة 

  األمانة  - ١  

  ويقع مقر األمانـة يف بـون، بأملانيـا، يف         . يتوىل رئاسة أمانة االتفاقية السيد لوك غناكاديا، األمني التنفيذي  
  :العنوان التايل

Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification 
Langer Eugen 
Hermann-Ehlers-Strasse 10 
53113 Bonn, Germany  
Tel.: +49 228 815 28 00 
Fax: +49 228 815 28 98/99 
E-mail: secretariat@unccd.int 

  ضيفسلطات البلد امل  - ٢

وللحصول على مزيد من املعلومـات،      . أنشأت حكومة تركيا جلنة تنظيم حملية مكلفة بالتحضري للمؤمتر          
  :يرجى من املشاركني االتصال بعضوي اللجنة

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب لزوم إجراء مشاورات مكثفة مع البلد املضيف لضمان تقدمي معلومات       *
  . إىل املشاركنيشاملة وحمّدثة
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Ekrem YAZICI  
Tel: + 90 312 207 5712 
Fax: + 90 312 207 57 56 
E-mail: eyazici@yahoo.com 
 
Mediha OZCAN  
Tel: + 90 312 207 57 23  
Fax: + 90 312 207 57 56 
E-mail: med_ozcn@yahoo.com 

  مكان عقد الدورة  - ٣

  : سيعقد املؤمتر على العنوان التايل
Grand Cevahir Hotel 
Darülaceze Caddesi No.9 Şişli/ Istanbul, Turkey 
 Tel: + 90 212 314 42 42  
 Fax: + 90 212 314 42 92 

 زيارة املوقع التـايل علـى شـبكة         ىعقد املؤمتر، يرج  مكان  ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن         
  .<www. gch.com.tr>: اإلنترنت

عقـد  وستوفَّر غرف اجتماعـات ل    . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣وسُتفَتتح الدورة يوم االثنني املوافق        
 عن لعقد تلك اجللساتوينبغي وضع الترتيبات الالزمة  . ال توفر هلا خدمات الترمجة الشفوية     جلسات غري رمسية،    

وساعات العمل االعتيادية هي من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة الواحدة بعد الظهر، ومـن                .طريق األمانة 
  . الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساء

  قبول املشارِكني يف الدورة  - ٤  

بالنظر إىل أن األحكام املنظِّمة لعمل مؤمتر األطراف تسري هي نفسها، مع إدخال ما يلزم من تعديالت، علـى                     
عمل اهليئات الفرعية للمؤمتر، فإن املشاركة يف أعمال املؤمتر مفتوحة أمام وفود البلدان األطراف، والوكاالت املتخصصة                

  .)١(املتحدة، واملراقبني وفقاً ألحكام االتفاقية والنظام الداخلي ملؤمتر األطرافالتابعة لألمم 

                                                      

 من االتفاقية، يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي        ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    )١(
إقليمية تصدِّق على االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو                      

يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية صـك تـصديقها أو قبوهلـا أو        االنضمام،  
 ستكون هـي الـدول      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣وتبعاً لذلك، فإن األطراف وقت افتتاح املؤمتر يف         . موافقتها أو انضمامها  

وتصبح الدول واملنظمات الـيت     . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥أودعت صكوكها حبلول    ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت      
وال تصبح الـدول    .  أطرافاً أثناء الدورة   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٦ ولكن حبلول    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥أودعت صكوكها بعد    

اهنـا املـشاركة يف      أطرافاً إال بعد اختتام أعمال الدورة، غري أنه بإمك         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٦واملنظمات اليت تقوم بذلك بعد      
أما املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتَمدة يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف فهـي                . الدورة بصفة مراقب  
 >www.unccd.int<وقد أُتيحت على موقع األمانة علـى شـبكة اإلنترنـت            . Add.1 و ICCD/COP(8)/14مدرجة يف الوثيقة    

  .املعلومات ذات الصلة حبالة التصديق على االتفاقية
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ؤمتر مل وجلنة العلم والتكنولوجيا مها هيئتان فرعيتان تابعتان      وبالنظر إىل أن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          
ينبغي إرسال قائمة رمسية بأعضاء غري أنه . األطراف، فإن وفود البلدان األطراف ال حتتاج إىل تقدمي وثائق تفويض

وينبغي للمـراقبني   .  وذلك ألغراض التسجيل واألغراض األمنية     املؤمترالوفود إىل أمانة االتفاقية قبل انعقاد دورة        
  .الذين اعتمدهتم مؤمترات األطراف السابقة االمتثال هلذا الشرط

 غري حكومية، مل حتصل بعـد       مكومية أ  دولية، ح  موميكن قبول أية هيئة أو وكالة، سواء أكانت وطنية أ           
، يف انتظار صدور قرار هنائي بشأن اعتمادها بصفة مراقـب مـن        أعمال املؤمتر على صفة مراقب، للمشاركة يف      

وينبغي أن يتضمن   . جانب مؤمتر األطراف أثناء دورته العادية التالية، وذلك بتقدمي طلب رمسي إىل أمانة االتفاقية             
  .انة اختصاصات أو مؤهالت اهليئة أو الوكالة يف املسائل اليت تشملها االتفاقيةالطلب املقدم إىل األم

  التسجيل  - ٥  

من األمهية القصوى أن ُترَسل إىل األمانة صورة من احلجم املستعَمل يف جوازات السفر لكل عضو مـن                  
 ذلك من إجـراء التـسجيل   نوسُيمكِّ. أعضاء الوفود الذين مل يشاركوا يف أعمال الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف         

  .املسبق يف حينه، األمر الذي من شأنه أن حيّد كثرياً من مدة انتظار الوفود املشاركة يف مكان انعقاد الدورة

وسيجري التسجيل املسَبق للوفود الوطنية، والوكاالت املتخصصة والربامج التابعـة لألمـم املتحـدة،               
 التابع مدخل مركز املؤمتراتري احلكومية، فضالً عن وسائط اإلعالم، يف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غ

  :  للمواعيد التالية وفقاGrand Cevahir Hotelً لفندق

، من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة الثانية عـشرة          ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١اجلمعة املوافق     •
  . هر إىل الساعة اخلامسة مساءنصف بعد الظهر، ومن الساعة الثانية بعد الظالو

، من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة الثانيـة عـشرة           ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١السبت املوافق     •
 . نصف بعد الظهر، ومن الساعة الثانية بعد الظهر إىل الساعة اخلامسة مساءالو

 صباحاً إىل الـساعة الثانيـة   والنصف ، من الساعة الثامنة٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين  ٢األحد املوافق     •
 .نصف بعد الظهر، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساءالعشرة و

متر على اليمني وميكّن     ١٠٠ حنو وللفندق مدخالن، يؤدي أحدمها إىل هبو الفندق ويقع اآلخر على بعد            
 للتسجيل التوجه مباشرة إىل مدخل مركز املؤمتراتود وعلى أعضاء الوف  . اتمركز املؤمتر من الوصول مباشرة إىل     

 دخول منطقة املؤمتر عن طريق البهو ومـدخل         ،وبإمكان املشاركني، بعد تسجيلهم   . وياهتمالتعريف هب بطاقات  واستالم  
  .مركز املؤمترات

م العمل من نوفمرب وسيستمر طيلة مدة الدورة يف أيا     / تشرين الثاين  ٣وسيبدأ التسجيل يوم االثنني املوافق      
نصف بعد الظهر ومن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إىل الساعة           ال إىل الساعة الواحدة و    الساعة الثامنة صباحاً  

وسيتم . عن طريق اليومية الرمسية للدورةوذلك وسيبلغ بأي تغيري يف مواعيد فتح مكتب التسجيل . اخلامسة مساء
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، ويرجى من املشاركني محل هذه البطاقات يف مجيع األوقات، إذ لن ة باهلويالتعريفعند التسجيل إصدار بطاقات 
  .ُيسمح هلم بدخول مكان انعقاد الدورة دون االستظهار هبا

  معلومات إىل وسائط اإلعالم  - ٦  

 أثنـاء  Grand Cevahir Hotel بفندق مدخل مركز املؤمتراتبإمكان ممثلي وسائط اإلعالم التسجيل يف   
  . ق والتسجيل بعد االستظهار ببطاقة صحفية صاحلةساعات التسجيل املسب

  :وعلى طاليب احلصول على اعتماد متثيل لوسائط اإلعالم تقدمي الوثائق التالية  

خطاب تكليف على ورقة رمسية حتمل اسم املؤسسة اإلعالمية موقعة على النحو الواجب مـن                 •  
  حمرر مقاالت املراسلني أو رئيس املكتب؛/الناشر

  فر أو بطاقة هوية ألغراض التعريف؛ جواز س  •  
  صورة باأللوان من احلجم املستعمل يف جوازات السفر؛  •  
  بطاقة صحفية صاحلة؛  •  

  .منوذج طلب مستويف البيانات  •

  .<www.unccd.int>: وميكن ترتيل منوذج الطلب من املوقع التايل على شبكة اإلنترنت  

ائق السالفة الذكر يف أسرع وقت ممكن إىل أمانة االتفاقية على وينبغي للمتقدمني بالطلبات أن يرسلوا الوث  
  : العنوان التايل

  press@unccd.int: عنوان الربيد اإللكتروين  
 2898/99 815 228 49 +: الفاكسرقم   

ويرجى من الصحفيني احملليني    . وتطبق الشروط السالفة الذكر على كل من الصحفيني احملليني واألجانب           
  .  عقد املؤمترعلى األقل من موعد شهر وقبلاعتمادهم يف أقرب وقت ممكن، لعملية تجهيز الالبدء يف 

  .وسيتاح مركز للصحافة ووسائط اإلعالم جمهز على حنو كامل يف مكان عقد املؤمتر  

 االتفاقيـة التفاقية واملؤمتر من أمانة     وميكن ملمثلي وسائط اإلعالم احلصول على معلومات إضافية بشأن ا           
  .على العنوان السالف الذكر
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  النقل  - ٧  

  صبيحة غوكتشانومطار أتاتورك من مطار 

  مطار أتاتورك
 كيلومتراً  ٢٥، ويبعد مسافة    ) األورويب من اسطنبول   اجلانبيف  (يقع مطار أتاتورك الدويل يف ياشيلكوي         

ة اجلديدة هي من أكرب احملطات يف املنطقة ونقطة عبور رئيسية من الشرق واحملطة الطرفية الدولي. من ميدان تقسيم
  . إىل الغرب

خدمات نقل باحلـافالت ذهابـاً وإيابـاً        : وتشمل خيارات النقل من مطار أتاتورك إىل املدينة ما يلي         
تقسيم إىل من املطار إىل ميدان تقسيم ومن ميدان نقل  تتيح شركة هافاش للحافالت خدمة - ) خدمات مكوكية(

 جنيهات  ٤,٥ يورو، أو    ٥,٥٥ دوالرات أمريكية، أو     ٨,٦أي ما يعادل    ( لريات تركية    ١٠املطار، بتكلفة تبلغ    
 الـساعة   من دقيقة   ١٥وتنطلق احلافالت كل نصف ساعة بني الساعة الرابعة والتاسعة صباحاً وكل            ). استرلينية
 يف مستوى الشارع خارج مبىن      احلافالتويقع موقف   . ايلمن صباح اليوم الت   الواحدة  صباحاً إىل الساعة    التاسعة  

 إىل  لالنتقـال ، وذلـك    Bakirkőy باكركوي يف حمطة احلافالت البحرية،      احلافلةتوقف  تكما  . الوصول الدويل 
ولالطـالع علـى مجيـع      . ، ويف أكسراي  اجلانب اآلسيوي ، على   Kadikőy، وكاديكوي   Bostanciبوستانشي  

ــة ــداول الزمني ــدمات واجل ــاليني اخل ــار الت ــوقعي املط ــارة م ــى زي  <www.dhmiata.gov.tr>: ، يرج
  .<www.havas.com.tr/tr/otobus_istanbul_saw.asp>و

 ٤٣أي ما يعادل    ( لرية تركية    ٥٠ األجرة إىل ميدان تقسيم      بسيارات الدنيا االعتيادية  أجرة النقل وتبلغ    
 مكوكية  نقل وتتيح العديد من الفنادق الكربى رحالت        ). جنيهاً استرلينياً  ٢١ يورو أو    ٢٨، أو    أمريكياً دوالراً

  .من املطار وإليهباحلافالت 

  SABIHA GOKCENشان مطار صبيحة غوكت
يقع مطار صبيحة غوكتشان يف اجلانب اآلسيوي من املدينة على الـساحل األناضـويل السـطنبول يف                   
. الرحالت املستأجرة شركات  لتكلفة و اخلطوط اجلوية املنخفضة ا   شركات  وتستخدمه أساساً   . كورتكاي/بنديك

 كيلومتراً عن ميدان تقـسيم،  ٥٠ كيلومتراً عن بنديك و١٢ عن كاديلوي، و كيلومترا٤٠ًورغم أن املطار يبعد     
  .(TEM) كيلومتر عن الطريق السريعة العابرة ألوروبا ١,٥فإنه يرتبط بطرقات مالئمة وال يبعد سوى 

 إىل وسط اسـطنبول قـد       تكلفة االنتقال الطرفية، رغم أن     سيارات األجرة خارج احملطة      تتوفر  •
  .جداًتكون باهظة 

أي مـا   ( لرية تركية    ٧٥ ميدان تقسيم هي     إىل األجرة   اتسيارللنقل ب  الدنيا   واألجرة االعتيادية   •
  .) جنيهاً استرلينيا٣١,٢٥ً يورو أو ٤٢ دوالراً أمريكياً، أو ٦٥يعادل 
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من املطار إىل ميدان تقـسيم  باحلافالت  مكوكية رحالتوتتيح شركة هافاش للحافالت خدمة       •
 دوالرات  ٨,٦أي مـا يعـادل      ( لريات تركية    ١٠ هي   واألجرة. ومن ميدان تقسيم إىل املطار    

 كل ساعة  هذهوتوفر خدمات احلافالت .) جنيهات استرلينية٤,٥ يورو، أو ٥,٥٥أمريكية، أو 
  .وم التايل والواحدة من صباح اليبني الساعة الرابعة صباحاً

وتوجد أيضاً خدمات   .  غبزي من حمطة القطارات بانديك     -  السريع حيدر باشا     روينطلق القطا   •
  . إىل الضواحيللنقلمنتظمة 

  . إىل وسط اسطنبول(SAW) من مطار صبيحة غوكتشان (IETT)وتنطلق حافالت إضافية   •

   : املطار على شبكة اإلنترنت ومهاولالطالع على مجيع اخلدمات واجلداول الزمنية، يرجى زيارة موقعي  
<www.sgairport.com>  

<www.havas.com.tr/tr/otobus_istanbul_saw.asp>  

  النقل احمللي يف اسطنبول

 النقل العام يف منطقة اسطنبول ويف منطقة وسط املدينة، يرجى زيارة املوقع             عنلالطالع على معلومات      
  .)باللغتني التركية واإلنكليزية( >tr.gov.iett.www://http<: على شبكة اإلنترنت

  جمموعة مواد للترحيب باملشاركني

وستقدم للمشاركني  . سيفتح مكتب للترحيب باملشاركني يف مطار أتاتورك ويف مطار صبيحة غوكتشان            
وسيتيح البلد املضيف   . جمموعة من املواد تتضمن خرائط املدينة وكذلك نشرات إعالمية عن شبكة ومرافق النقل            

  .دمات نقل على أساس جتاريخ

  اإلقامة يف الفنادق  - ٨

ترد يف املرفق األول من هذه الوثيقة قائمة بالفنادق ميكن للمشاركني االطالع عليها من أجـل حجـز                    
  .الغرف مباشرة

  اخلدمات الطبية وأرقام الطوارئ  - ٩  

، الـدورة يب طيلة مـدة     وستعمل ممرضة وطب  .  املؤمتر انعقاد فترة   طوالستتاح خدمات الطوارئ الطبية       
  .  يف اليومية الرمسية للدورةوسيعلن عن رقم غرفتهما ورقم هاتفهما

 املراقبة التابعة لألمـم     بغرفة يتعرض له أي مشارك وذلك باالتصال     عن أي حادث    فوراً  وجيب اإلبالغ     
  . ورقم اهلاتف يف اليومية الرمسية للدورةالغرفةاملتحدة، وسينشر رقم 
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  تصاالتخدمات اال  - ١٠  

  . سُيفتح مقهى لإلنترنت يف مكان عقد املؤمتر  

وميكن االتصال  . 62 74 347 212 90 +:  على الرقم التايلDHLوميكن االتصال مبكتب خدمات الربيد   
  .89 86 237 212 90 + على الرقم التايل UPSخبدمات بريد 

  لتوفري الوجبات الغذائية واملطاعم، واملتعهد الرمسي املقصف  - ١١  

 Grand Cevahir، الذي يقع يف هبو فندق جراند جواهر أوتيـل  Deliz Restaurantميكن ملطعم ديليز   

Hotelم ـمطعيف هبو الفندق نفسه كما يقع .  شخص٤٠٠  ، أن يتسع لLobby Pattiserie الذي يوفر وجبات ،
 الشمايل من املدينة، وتوجـد      ويوجد الفندق يف اجلزء   .  وستنشر مواعيد فتحه أثناء الدورة     .خفيفة وسندويتشات 

  . ومطاعم يف الشوارع اجملاورةمقاٍه

  : ، ميكن للمشاركني أن يتصلوا بلجنة التنظيم احمللية عن طريقة حمددوللحصول على وجبات  

Mediha ÖZCAN 

E-mail: med_ozcn@yahoo.com 

Tel: + 90 312 207 5723 

Fax: + 90 312 207 5756 

  اخلدمات املصرفية  - ١٢

 عمله مكان مكتب املصرف وساعات وسيعلن عن.  اخلدمات املصرفية للوفود يف مكان عقد املؤمترستتاح
  . يف اليومية الرمسية للدورة

وإضافة إىل ذلك، يوجد العديد من أجهزة صرف النقود اآللية واملصارف يف الشارع املقابل ملكان عقد                
أيضاً وبإمكان املشاركني .  االئتمان املعروفة على نطاق واسعاملؤمتر، وكذلك يف مجيع أحناء املدينة، وُتقبل بطاقات

  .  عادةًال تستخدم الشيكاتو. أن يصرفوا العملة يف املطار أو يف أي مصرف أو مكتب لصرف العملة يف املدينة

وُتفتح أكثرية مكاتب املصارف من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة من الساعة التاسعة صباحاً إىل الـساعة                 
وتوجد العديد من مكاتب صرف العملة يف خمتلف أحناء املدينة، وتفتح من يوم االثنني إىل يـوم                 . مسة مساءً اخلا

  . السبت من الساعة التاسعة صباحاً إىل الساعة السادسة مساًء

  :ما يلي ك٢٠٠٨أغسطس / آب٧وكان سعر صرفها يف . والوحدة النقدية يف تركيا هي اللرية التركية

   دوالر أمريكي١=  لرية ١,١٦٢
   يورو١=  لرية ١,٧٩٩
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  اخلدمات األخرى املتاحة للوفود  - ١٣  

سُتنشر يف اليومية الرمسية للدورة معلومات عن اخلدمات املتاحة للمشارِكني، وتشمل خدمات الربيـد                 
  .واهلاتف والفاكس؛ والنسخ الضوئي؛ ووكاالت السفر وكذلك أي خدمات أخرى

   اجلمركيةمةواألنظإجراءات اجلوازات   - ١٤  

  نظم منح التأشريات

أن حيصلوا على تلـك     جيب على املشارِكني الذين يتعني عليهم احلصول على تأشرية للدخول إىل تركيا               
 من السفارات أو القنصليات التركية يف بلداهنم األصلية، أو من سفارات البلدان األخرى اليت تقـدم                 التأشريات

وميكن احلصول على قائمـة مكاتـب التمثيـل         . املغادرة إىل اسطنبول  قبل  وذلك  خدمات قنصلية باسم تركيا،     
. <www.e-konsolosluk.net/HomePage.aspx>الدبلوماسي اليت تتيح تلك اخلدمات القنصلية من العنوان التايل 

الية  تقدمي الوثائق الت   ني املشارِك ُيطلب من وللحصول على تأشرية،    .  الثاين شروط منح التأشريات    املرفقويتضمن  
  : إىل السفارة

  استمارة تأشرية مستكَملة على النحو الواجب؛  •
  جواز سفر صاحل؛  •
  صورة من احلجم املستعمل يف جوازات السفر؛  •
  .خطاب دعوهتم الصادر عن األمانة  •

بـصورة  أن حيصلوا عليها    وبإمكان املشارِكني الذين يتعذّر عليهم احلصول على تأشرياهتم قبل املغادرة،             
  .ائية، عند وصوهلم إىل املطار يف اسطنبول، وفقاً لإلجراءات الوارد ذكرها أدناهاستثن

  .ومن املهم أن يتقدم املشارِكون بطلب احلصول على تأشريات يف أسرع وقت ممكن

األحداث الدولية الـيت    / إلصدار تأشريات للمشاركني يف االجتماعات      وسريعاً تطبِّق تركيا إجراء بسيطاً     
  : اتستضيفها تركي

على تأشرية دخول صادرة جماناً  أن حيصلوا جوازات سفر صاحلةميكن للمشارِكني الذين حيملون   )أ(  
مبا فيها البيانات الالزمة املتعلقة جبـوازات       ( قائمة املشاركني    شريطة أن تكون  عن املمثلني الدبلوماسيني لتركيا،     

  . عقد املؤمتر موعدقبلقد أُرِسلت ) السفر

م توفُّر مكتب متثيل دبلوماسي لتركيا يف بلد اإلقامة، ميكن للمشارِكني الذين حيملون يف حالة عد  )ب(  
 قائمـة   شريطة أن تكـون   عند وصوهلم إىل تركيا،     على تأشريات دخول     جماناً   أن حيصلوا جوازات سفر صاحلة    

  .عقد املؤمترموعد  قبل ل قد أُرِسلت حسب األصو)مبا فيها البيانات الالزمة املتعلقة جبوازات السفر(املشارِكني 
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صاحلة بطلب للحصول على تأشرية مـن       سفر  إذا مل يتقدم املشارِكون الذين حيملون جوازات          )ج(  
  جماناً صعوبات يف السفر، ميكنهم احلصول    /مكتب التمثيل الدبلوماسي لتركيا يف بلد إقامتهم، بسبب ضيق الوقت         

مبا فيها البيانات الالزمـة     ( قائمة املشارِكني    ريطة أن تكون  شعند وصوهلم إىل تركيا،     /على التأشرية عند احلدود   
  .  عقد املؤمتر موعد قبلقد أُرِسلت حسب األصول)  السفراتاملتعلقة جبواز

 اجلواز، وفترة اإلقامـة والبلـد األصـلي         نوع حسب   اتوختتلف شروط منح احلكومة التركية التأشري       
وعلى قائمة كاملة للمكاتب الدبلوماسية املمثِّلة لتركيـا مـن          وميكن احلصول على معلومات إضافية      . للمتقدِّم

  .<www.e-konsolosluk.net/HomePage.aspx> و<www.mfa.gov.tr>: املوقعني التاليني على شبكة اإلنترنت

ولالطالع على معلومات مفّصلة عن أنظمة اهلجرة، يرجى زيارة موقع وزارة الداخلية التركية على شبكة   
  .<www.mfa.gov.tr>: ى العنوان التايلاإلنترنت عل

  األنظمة الصحية

  .  أي تطعيم للدخول إىل تركيايلزمال توجد شروط صحية حمددة وال   

  أنظمة اجلمارك

 يف تركيا من أي سفارة أو قنصلية تركية أو من  السارية أنظمة اجلماركعنميكن احلصول على معلومات   
  .<http://www.gumruk.gov.tr>: املوقع التايل على شبكة اإلنترنت

  .وقد متنع السلطات احمللية أي مندوب ال يلتزم بالشروط اجلمركية اخلاصة بالدخول إىل تركيا من دخول البلد  

  املوازية اجلانبية واألحداث  - ١٥  

  :  أثناء املؤمتر أن ُيرسلوا طلباهتم إىل األمانةجانبيةيرجى من املشاركني الراغبني يف تنظيم أحداث   

 98/99 28 815 228 49 +: رقم الفاكس  

  sideevents@unccd.int: الربيد اإللكتروين 

واملوعد النهائي لتقدمي . <www.unccd.int>وميكن ترتيل االستمارة من موقع االتفاقية على العنوان التايل   
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥الطلبات إىل األمانة هو 

وسُتلّبى طلبات حجز مواعيد    . مانة غري مسؤولة إال عن ختصيص الغرف      وليكن يف علم املشارِكني أن األ       
وميكـن  . االجتماعات والقاعات وفقاً ملا هو متوافر وعلى أساس منح األولوية للطلبات املقدَّمة حبسب أسبقيتها             

س جتاري  على أسا ) إىل ذلك ، وما   الغذائية الوجباتمثل الترمجة الشفوية، وتقدمي     (احلصول على خدمات إضافية     
  .من املتعهدين املعتَمدين احملليني

  . املوازية أثناء املؤمترجدول زمين لألحداث يف اليومية الرمسية وسُينشر  
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  مرافق العرض  - ١٦  

عرض عن طريق   ال حيِّزوميكن حجز   . ، وفقاً ملا هو متوافر    إلقامة املعارض سُيتاح للمشارِكني حيِّز حمدود       
  :يةاألمانة باالتصال باجلهة التال

  Mr. Antonio Pires or Ms. Maria Roelver 

 08/09 28 815 228 49 +: رقم اهلاتف 

 98/99 28 815 228 49 +: رقم الفاكس 

  .mroelver@unccd.int or apires@uncccd.int: الربيد اإللكتروين  

 وفقاً ملا هو    سُيتاحوليكن يف علم املشارِكني أن األمانة غري مسؤولة إال عن ختصيص حيِّز العرض، الذي                 
  .متوافر وعلى أساس منح األولوية للطلبات املقدمة حبسب أسبقيتها

بيد .  اجلمركية التركية  لألنظمةوسيكون العارِضون مسؤولني عن ختليص معروضاهتم من اجلمارك وفقاً            
  .وسيكون العارِضون مسؤولني عن منصات عرضهم. ن األمانة قد تقدِّم بعض املساعدةأ

وللحصول على خدمات إضافية ومعدات وأجهزة خاصة، ومعلومات بشأن تلقي املواد وخزهنا، ميكـن                
  :للمشارِكني والعارضني االتصال باجلهة التالية

  Mediha ÖZCAN 

 med_ozcn@yahoo.com: الربيد اإللكتروين  

 5723 207 312 90 +: رقم اهلاتف  

  5756 207 312 90 +: رقم الفاكس 

   بشأن مكان عقد الدورة عامةمعلومات  - ١٧  

  معلومات عن اسطنبول

تقع هي  و.  البحر بني الشمال واجلنوب    يصلتقع اسطنبول يف ملتقى الطرق بني الشرق والغرب، وحيث            
ومتتد علـى جنـوب     .  مليون نسمة  ١٥ سكان اسطنبول حنو     ويبلغ عدد .  تركيا يف منطقة مرمره    غرب مشال   يف

 يقع اجلزء الغريب من اسطنبول يف أوروبا، ويقع اجلزء   -  قارتني   يف تقع   ولذلك فهي   على كلتا الضفتني   البوسفور،
  .أنواع السفن طبيعي جلميع مبثابة مرفأ القرن الذهيب كانوعلى مر التاريخ، . الشرقي منها يف آسيا

النقل، خدمات  ، و السياحيةوميكن االطالع على معلومات بشأن الفنادق واملطاعم واملتاحف واجلوالت            
  .<http://www.kultur.gov.tr>: شبكة اإلنترنت على العنوان التايلعلى وغريها من املعلومات على موقع املدينة 
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  الطقس

املاضية، وأثناء الثالثني سنة . نوفمرب بارداً ورطباً/ يف اسطنبول يف شهر تشرين الثاينميكن أن يكون الطقس  
 درجة مئوية، مبتوسط درجة قـصوى بلـغ         ١١,٢نوفمرب  /تشرين الثاين كان متوسط درجة احلرارة أثناء النهار يف شهر         

يام املمطرة أثناء الفتـرة نفـسها   وكان متوسط عدد األ   .  درجة مئوية  ٨,٣ درجة مئوية، ومتوسط درجة دنيا بلغ        ١٤,٨
  . يوما١٣,٧ً

  الكهرباء

وُتستخدم القوابس مبسمارين   .  هرتز أحادي الطور   ٥٠ بتردد   ط فول ٢٢٠التيار الكهربائي يف اسطنبول       
  .األجهزة الكهربائيةأو حموِّل لوصل /وقد يلزم استعمال مهايئ قابس و. مدوَّرين

  التوقيت احمللي

  .ساعتان+ ت غرينتش  هو توقياحملليالتوقيت   
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  املرفق األول

 الفنادق الكائنة يف اسطنبول واملسافة اليت تفصلها عن مركز املؤمترات
HOTELS  5 star ADDRESS CONTACT (Tel. & Fax) Distance 

Ceylan Intercontinental Istanbul Asker Ocaği Cad. No:1  + 90 212 368 44 44 6 Km 
http://www.istanbul.intercontinental.com.tr 34435 Taksim/İstanbul + 90 (212) 368 44 99  

The Marmara İstanbul Taksim Meydani + 90 (212) 251 46 96 6 Km 
http://www.themarmarahotels.com 34437 Taksim/İstanbul + 90 (212) 244 05 09  

Hilton İstanbul Cumhuriyet Cad. + 90 (212) 315 60 00 5 Km 
http://www.istanbul.hilton.com 34367 Harbiye/İstanbul + 90 (212) 296 29 53  

Divan İstanbul Cumhuriyet Cad.No:2 + 90 (212) 315 55 00 6 Km 
http://www.divan.com.tr 34437 Taksim/İstanbul + 90 (212) 315 55 15  

Sheraton İstanbul Maslak Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No: 49 + 90 (212) 335 99 99 Pbx 8 Km 
http://www.sheraton.com/istanbul 34398 Maslak/İstanbul + 90 (212) 285 09 51  

The Plaza Hotel Istanbul Barbaros Bulvari No: 165 + 90 (212) 370 20 20 10 Km 
http://www.theplazahotel.com.tr 80700 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul + 90 (212) 370 20 70  

Sürmeli Istanbul Hotels&Resorts Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. N:3 + 90 (212) 272 11 61 5 Km 
http:\\www.surmelihotels.com 34349 Gayrettepe / İstanbul + 90 (212) 272 05 16  

Ortaköy Princess Hotel Dereboyu Cad. No:10 + 90 (212) 227 60 10 Pbx 10 Km 
http://www.ortakoyprincess.com 80840 Ortaköy/İstanbul + 90 (212) 227 91 85  

Sheraton İstanbul Maslak Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No: 49 + 90 (212) 335 99 99 Pbx 8 Km 
http://www.sheraton.com/istanbul 34398 Maslak/İstanbul + 90 (212) 285 09 51  

Conrad Istanbul  + 90 (212) 227 30 00 10 Km 
http://www.conradistanbul.com 34353 Beşiktaş/İstanbul + 90 (212) 259 66 67  

Ramada Plaza İstanbul Halaskargazi Cad. No:139-151 + 90 (212) 315 44 44 2km 
http//www.ramadaplazaistanbul.com Osmanbey/Şişli/İstanbul + 90 (212) 315 44 45  

HOTELS  4 star ADDRESS CONTACT (Tel. & Fax) Distance 
Midtown Hotel Lamartin Caddesi No:13 + 90 (212) 361 67 67 6 Km 

http://www.midtown-hotel.com 34437 Taksim / İstanbul + 90 (212) 361 67 68  
Larespark Hotel Taksim Topçu Cad. No:23 + 90 (212) 313 51 00 Pbx 6 Km 

http://www.laresparkhotel.com 34437 Taksim/İstanbul + 90 (212) 254 71 60  
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HOTELS  4 star (continued) ADDRESS CONTACT (Tel. & Fax) Distance 
Konak Hotel Cumhuriyet Cad. Nispet Sk. No: 9 + 90 (212) 225 82 50 Pbx 6 Km 

http://www.konakhotel.com Elmadağ – Taksim/İstanbul + 90 (212) 232 42 52  
Pera Tulip Hotel Meşrutiyet Caddesi No:103 + 90 (212) 243 85 00 7 Km 

http://www.peratulip.com 34430 Beyoğlu / İstanbul + 90 (212) 243 85 02  
Marble Hotel Siraselviler Cad. No: 41 + 90 (212) 252 24 48 6 Km 

http://www.marblehotel.com 34433 Taksim/İstanbul + 90 (212) 252 05 27  
Richmond Hotels İstanbul İstiklal Cad. No: 227 Tünel + 90 (212) 252 54 60 7 Km 

http://www.richmondhotels.com.tr 34433 Tünel Beyoğlu/İstanbul + 90 (212) 252 97 07  
Eresin Taxim Premier Topçu Caddesi No:16 + 90 (212) 256 08 03 6 Km 

http://www.eresinpremier.com.tr 34437 Taksim/İstanbul + 90 (212) 253 22 47  
Best Western Eresin Taxim Hotel Topçu Cad. No:16 + 90 (212) 256 08 03 6 Km 

http://www.eresintaxim.com.tr 34437 Taksim/İstanbul + 90 (212) 253 22 47  
Feronya Hotel Abdülhakhamit Cad No: 70-72 + 90 (212) 238 09 ¼  

- 237 26 35 
6 Km 

http://www.feronya.com Taksim/İstanbul + 90 (212) 238 08 66  
The Madison Hotel Recep Paşa Cad. No: 15 + 90 (212) 238 54 60 Pbx 6 Km 

http://www.madison.com.tr 34437 Taksim/İstanbul +90 (212) 238 51 51  
Yenişehir Palas Hotel Meşrutiyet Cad. Oteller Sk. No:1/3 + 90 (212) 252 71 60 7 Km 

http://www.yenisehirpalas.com 80050 Tepebaşi/İstanbul + 90 (212) 249 75 07  
The Marmara Pera Meşrutiyet Cad. + 90 (212) 251 46 46 6 Km 

http://www.themarmarahotels.com 34430 Tepebaşi Taksim/İstanbul + 90 (212) 249 80 33  
Mim Hotel Fulya Bayiri Ferah Sok. No: 16 + 90 (212) 231 28 07 5 Km 

http://www.mimhotel.com Nişantaşi/İstanbul + 90 (212) 230 73 77  
Hilton Parksa Bayildim Cad. No:12 + 90 (212) 310 12 00 5 Km 

http://www.istanbul-park.hilton.com 34357 Maçka /İstanbul + 90 (212) 258 56 95  
Best Western Senator Hotel Gençtürk Cad. Şirvanizade Sk. No:7/11 + 90 (212) 528 18 65 Pbx 19 Km 

http://www.senatorhotel.com.tr Şehzadebaşi 34470 İstanbul + 90 (212) 522 73 93  
Hotel Nanda Balabanağa Mah. Fevziye Cad. No:3 + 90 (212) 520 17 01 Pbx 19 Km 

http://www.nandahotel.com Şehzadebaşi / İstanbul + 90 (212) 520 51 93  
Best Western The President Hotel Tiyatro Cad. No:25 + 90 (212) 516 69 80 20 Km 
http://www.thepresidenthotel.com Beyazit Eminönü/İstanbul + 90 (212) 516 69 98  
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HOTELS  4 star (continued) ADDRESS CONTACT (Tel. & Fax) Distance 

Divan City Büyükdere Cad. No:84 + 90 (212) 337 49 00 5 Km 
http://www.divan.com.tr Gayrettepe/İstanbul + 90 (212) 337 49 49  

Hotel Klas Harikzadeler Sok. No.48 + 90 (212) 511 78 74-4hat 18 Km 
http://www.klashotel.com 34470 Laleli/İstanbul + 90 (212) 512 33 54  

Yiğitalp Hotel Gençtürk Cad. Çukurçeşme Sk. No: 38 + 90 (212) 512 98 60 Pbx 19 Km 
http://www.yigitalp.com 34470 Şehzadebaşi/Laleli/İstanbul + 90 (212) 512 20 72  

Orsep Royal Hotel Hocapaşa Mah. Nöbethane Cad. No:10 + 90 (212) 511 85 85 21 Km 
http://www.orseproyalhotel.com 34113 Sirkeci Eminönü/İstanbul + 90 (212) 519 66 63  

Grand Anka Hotel Molla Gürani Cad. No: 46 + 90 (212) 635 20 20 Pbx 10 Km 
http://www.grandankahotel.com Findikzade /İstanbul + 90 (212) 534 18 55  

Lady Diana Hotel Binbirdirek Mah. Terzihane Sk. No:9 + 90 (212) 516 96 42 22 Km 
http://www.ladydianahotel.com 34400 Sultanahmet/İstanbul + 90 (212) 516 96 50  

Prince Hotel Nöbethane Cad. Kargili Sok. No:5 + 90 (212) 513 25 50 Pbx 21 Km 
http://www.hotelprince.com Sirkeci/ İstanbul + 90 (212) 522 43 59  

Antik Hotel İstanbul Beyazit Sekbanbaşi Sok. No:10 + 90 (212) 638 58 58 Pbx 18 Km 
http://www.antikhotel.com Eminönü 34490 İstanbul + 90 (212) 638 58 65  

Black Bird Hotel Kemalpaşa Mah. Gençtürk Cad. No: 51-53 + 90 (212) 511 74 54 19 Km 
http://www.blackbirdhotel.com Şehzadebaşi Eminönü/İstanbul + 90 (212) 511 45 16  

Festival Aziyade Hotel Gedikpaşa Piyerloti Cad. No: 62 + 90 (212) 638 22 00 Pbx 20km 
http://www.festivalhotels.com 34490 Eminönü/İstanbul + 90 (212) 518 50 65  

HOTELS  3 star ADDRESS CONTACT (Tel. & Fax) Distance 
Cartoon Hotel Tarlabaşi Blv. No: 36-38 + 90 (212) 238 93 28 6 Km 

http://www.cartoonhotel.com 34435 Taksim/İstanbul + 90 (212) 238 52 01  
Green Anka Hotel Findikzade Sk. No. 4 + 90 (212) 631 17 21 10 Km 

http://www.greenankahotel.com 34270 Findikzade/İstanbul + 90 (212) 525 37 78  
Avlonya Hotel Küçüklanga Cd. No: 59 + 90 (212) 529 54 08 Pbx 

 - 529 54 09 - 588 19 51 
18 Km 

 34300 Aksaray/İstanbul + 90 (212) 585 94 32  
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Grand Washington Hotel Gençtürk Cad. Ağayokuşu Sk. No:7 + 90 (212) 511 63 71 18 Km 

http://www.grand-washington.com Laleli Eminönü/İstanbul + 90 (212) 512 47 48  
 

HOTELS  3 star (continued) ADDRESS CONTACT (Tel. & Fax) Distance 
La Maison Hotel & Restaurant Müvezzi Cd. No. 43 + 90 (212) 227 42 63 10 Km 

http://www.lamaison.com.tr Çirağan Beşiktaş/İstanbul + 90 (212) 258 87 29  
Golden Crown Hotel Piyerloti Cad. No:40 + 90 (212) 638 19 44 Pbx 21 Km 

http://www.goldencrownhotel.com Çemberlitaş/İstanbul + 90 (212) 517 00 65  
Hotel Söğüt Bukalidede Sok. No.11-13 + 90 (212) 519 20 11 (3 Hat) 19 Km 

http://www.soguthotel.com.tr 34470 Şehzadebaşi/İstanbul + 90 (212) 511 54 37  
HOTELS  2 star ADDRESS CONTACT (Tel. & Fax) Distance 

Celal Sultan Hotel Yerebatan Cd. Salkimsöğüt Sk. No:16 + 90 (212) 520 93 23-24/  
520 78 61/ 520 58 93 

22 Km 

http://www.celalsultan.com 34410 Sultanahmet/İstanbul + 90 (212) 522 97 24  
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  املرفق الثاين

  البلدان اليت حيتاج رعاياها إىل تأشريات دخول إىل تركيا
شبكة اإلنترنت   املوقع التايل علىزيارة التأشريات، يرجى أحدث املعلومات عن شروط منح على لالطالع(

mfa.en.foreigners-for-information-visa/tr.gov.mfa.www(  

  تأشرياتالشروط منح     البلد

 - مجهورية (بوليفيا، إكوادور، جورجيا، إيران 
  ، املغرب، ترينيداد وتوباغو، تونس)اإلسالمية

رمسية من شـروط مـنح      يعفى حاملو اجلوازات العادية وال      
  . يوما٩٠ً ملدة أقصاها الدخولتأشريات 

يعفى حاملو اجلوازات العادية والرمسية من شـروط مـنح              اجلبل األسود
 يوماً يف حدود فترة ستة      ٩٠ ملدة أقصاها    الدخولتأشريات  

  .أشهر بداية من أول تاريخ دخول

 والرمسية من شـروط مـنح       يعفى حاملو اجلوازات العادية       سانت فنسنت وجزر غرينادين
وبإمكان حـاملي  .  يوما٩٠ً ملدة أقصاها   الدخولتأشريات  

 ، عند وصوهلم إىل احلدود التركية،اجلوازات العادية احلصول
  .على تأشريات دخول ملرات متعددة

مجهوريــة مقــدونيا والبوســنة واهلرســك، 
  اليوغوسالفية السابقة

 شـروط مـنح     يعفى حاملو اجلوازات العادية والرمسية من       
  . يوما٦٠ً ملدة أقصاها الدخولتأشريات 

ــا،    ــتان، منغولي ــستان، قريغيزس كازاخ
  تركمانستان

يعفى حاملو اجلوازات العادية والرمسية من شـروط مـنح            
  . يوما٣٠ً ملدة أقصاها الدخولتأشريات 

ات يعفى حاملو اجلوازات العادية من شروط مـنح تأشـري             أذربيجان، طاجيكستان، أوزبكستان
ويعفى حـاملو   .  يوماً ٣٠ إىل تركيا ملدة أقصاها      الدخول

ملـدة   الدخولاجلوازات الرمسية من شروط منح تأشريات        
  . يوما٩٠ًأقصاها 

يعفى حاملو اجلوازات الدبلوماسية من شروط منح تأشريات     أفغانستان، اهلند
وجيب على حاملي اجلوازات .  يوما٩٠ًملدة أقصاها  الدخول

اصة وجوازات اخلدمات احلصول على تأشـرية       العادية واخل 
  .للدخول إىل تركيا

 اجلوازات العادية احلصول على تأشـرية       جيب على حاملي      الصني، الفلبني، اليمن
ويعفى حاملو اجلوازات الرمسيـة مـن       . للدخول إىل تركيا  

  . يوما٣٠ًملدة أقصاها  الدخولشروط منح تأشريات 
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  تأشرياتالشروط منح     البلد

ت العادية احلصول على تأشـرية       اجلوازا جيب على حاملي      مولدوفا
احلـدود  وبإمكاهنم، عند الوصول إىل     .  إىل تركيا  للدخول
 على تأشريات دخول ملرات متعددة ملـدة        ، احلصول التركية

ويعفى حاملو اجلوازات الرمسية مـن      . تقل عن شهر واحد   
  . يوما٣٠ًملدة أقصاها  الدخولشروط منح تأشريات 

احلصول على تأشـرية    زات العادية   جيب على حاملي اجلوا       إندونيسيا
ويعفى حاملو اجلوازات الرمسيـة مـن       . للدخول إىل تركيا  

  . يوما٦٠ًملدة أقصاها  الدخولشروط منح تأشريات 

اجلزائر، بنغالديش، بليز، كولومبيا، كوبـا،      
مصر، فيجي، غامبيا، كينيا، موريتانيا، عمان،      

  ت ناميباكستان، بريو، سيشيل، تايلند، في

 اجلوازات العادية احلصول على تأشـرية       لى حاملي جيب ع   
ويعفى حاملو اجلوازات الرمسية من شروط . دخول إىل تركيا

  . يوما٩٠ًملدة أقصاها  الدخولمنح تأشريات 

 اجلوازات العادية احلصول على تأشـرية       جيب على حاملي      موريشيوس، صربيا
، عند الوصـول إىل احلـدود       وبإمكاهنم. دخول إىل تركيا  

ملرات متعددة ملـدة     دخول احلصول على تأشريات     تركية،ال
ويعفى حاملو اجلوازات الرمسية من شـروط مـنح         . شهر

  . يوما٩٠ًملدة أقصاها  الدخولتأشريات 

اجلوازات العادية احلصول على تأشـرية      جيب على حاملي        جنوب أفريقيا
، عند الوصول إىل احلـدود      وبإمكاهنم. للدخول إىل تركيا  

ريات دخول ملرات متعددة ملـدة      احلصول على تأش   التركية،
ويعفى حاملو اجلوازات الرمسية من شـروط مـنح         . شهر

  . يوما٣٠ً ملدة أقصاها الدخولتأشريات 

 اجلوازات العادية احلصول على تأشـرية       جيب على حاملي      ألبانيا، بيالروس، أوكرانيا
، عند الوصول إىل احلـدود      وبإمكاهنم. للدخول إىل تركيا  

 احلصول على تأشريات دخول ملرات متعددة ملـدة         تركية،ال
ويعفى حاملو اجلوازات الرمسية من شروط منح . ثالثة أشهر 
  . يوما٩٠ً ملدة أقصاها الدخولتأشريات 

 اجلوازات العادية احلصول على تأشـرية       جيب على حاملي      االحتاد الروسي
، عند الوصول إىل احلـدود      وبإمكاهنم. للدخول إىل تركيا  

 احلصول على تأشريات دخول ملرات متعددة ملـدة         التركية،
ويعفى حاملو اجلوازات الدبلوماسية من شـروط       . شهرين

  . يوما٩٠ً ملدة أقصاها الدخولمنح تأشريات 
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  تأشرياتالشروط منح     البلد

جزر البهاما، غرينادا، جامايكـا، ملـديف،       
  سانت لوسيا

 اجلوازات العادية احلصول على تأشـرية       جيب على حاملي    
، عند الوصول إىل احلـدود      وبإمكاهنم. للدخول إىل تركيا  

 احلصول على تأشريات دخول ملرات متعددة ملـدة         التركية،
ويعفى حاملو اجلوازات الرمسية من شروط مـنح        . شهرين

  . يوما٩٠ً ملدة أقصاها الدخولتأشريات 

 اجلوازات العادية احلصول على تأشـرية       ب على حاملي  جي    بربادوس
، عند الوصول إىل احلـدود      موبإمكاهن. للدخول إىل تركيا  

 احلصول على تأشريات دخول ملرات متعددة ملـدة         التركية،
  .ثالثة أشهر

جيب على حاملي اجلوازات العادية احلـصول علـى تأشـرية               البحرين، الكويت
وبإمكاهنم احلصول على تأشـرياهتم علـى       . للدخول إىل تركيا  

ات الرمسية  ويعفى حاملو اجلواز  . احلدود التركية أو عند وصوهلم    
  . يوما٩٠ًمن شروط منح تأشريات الدخول ملدة أقصاها 

أنغوال، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو،    
بوروندي، كمبوديا، الكامريون، الرأس األخضر،     
مجهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جـزر القمـر،        
الكونغو، كوت ديفوار، مجهورية كوريا الشعبية      

ونغـو الدميقراطيـة،    الدميقراطية، مجهوريـة الك   
جيبويت، غينيا االستوائية، إريتريا، إثيوبيا، غابون،      

، س بيساو، غيانـا، كرييبـا     -غانا، غينيا، غينيا    
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو،      
ليبرييا، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، مدغـشقر،        

واليات (مالوي، مايل، جزر مارشال، ميكرونيزيا 
، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، نـاورو،      )حدة املو -

نيبال، النيجر، نيجرييا، باالو، بابوا غينيا اجلديدة،       
رواندا، ساموا، سان تومي وبرينسييب، السنغال،      
سرياليون، جزر سليمان، الصومال، سري النكا،      
السودان، سورينام، سوازيلند، اجلمهورية العربية     

 توغو، تونغا،    ليشيت، -السورية، مجهورية تيمور    
رية ترتانيا املتحدة، فانواتو،    وتوفالو، أوغندا، مجه  

  زامبيا، زمبابوي

 اجلوازات العادية والرمسية احلصول علـى       جيب على حاملي    
  . تأشرية للدخول إىل تركيا

 اجلوازات العادية والرمسية احلصول علـى       جيب على حاملي      ا، األردنيأرمين
كان حـاملي اجلـوازات     إمبو. تأشرية للدخول إىل تركيا   

 علـى   ، عند وصوهلم إىل احلدود التركية،     العادية احلصول 
  .ة واحدة صاحلة ملدة أقصاها شهرتأشريات دخول ملر
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  تأشرياتالشروط منح     البلد

أنتيغــوا وبربــودا، دومينيكــا، اجلمهوريــة 
  الدومينيكية، هاييت، سانت كيتس ونيفس

 اجلوازات العادية والرمسية احلصول علـى       جيب على حاملي    
وبإمكان حـاملي اجلـوازات     .  إىل تركيا  تأشرية للدخول 
 علـى   ، عند وصوهلم إىل احلدود التركية،     العادية احلصول 

  .تأشريات دخول صاحلة لفترة ثالثة أشهر

 اجلوازات العادية والرمسية احلصول علـى       جيب على حاملي      العراق
 اجلـوازات   وجيب على حاملي  . تأشرية للدخول إىل تركيا   

اهتم مـن مكاتـب التمثيـل       الرمسية احلصول على تأشـري    
وبإمكان حاملي اجلوازات   . الدبلوماسي التركية قبل السفر   

العادية املسافرين إىل تركيا على رحالت قادمة من مطارات         
  أتـاتورك  بغداد أو أربيل أو السليمانية أو عمان إىل مطار        

 اسطنبول أو مطار أنطاليا احلـصول علـى تأشـريات           يف
ولالطـالع  .  بعض الشروط  شريطة استيفاء عند وصوهلم،   
 يرجى االتـصال بـأقرب مكتـب متثيـل        ،على التفاصيل 

  .دبلوماسي تركي

قطر، اململكة العربية الـسعودية، اإلمـارات       
  العربية املتحدة

 اجلوازات العادية والرمسية احلصول علـى       جيب على حاملي    
 اجلـوازات   وجيب على حـاملي   . تأشرية دخول إىل تركيا   

تأشـرياهتم مـن مكاتـب التمثيـل        الرمسية احلصول على    
وبإمكان حاملي اجلوازات    .الدبلوماسي التركي قبل السفر   

 احلـدود التركيـة     علـى العادية احلصول علـى تأشـرية       
  .أو عند وصوهلم

 -  -  -  -  -  

 


