
1 
 

  FO:NEFRC/2012/Inf.1  

January 2012 

 
 
 

 هيئة الغابات والمراعى للشرق األدنى 

 الدورة العشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثانى

 أنطاليا، تركيا

 2012فبراير 2  -يناير  29

 عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشيدة للغابات والمراعى

 معلومات للمشاركين

 
 مواعيد ومكان

لغابات لهٌئة ان والدورة العشرسوف تنعقد ، وة كرٌمة من حكومة جمهورٌة تركٌابناء على دع .1
 ى، فالشرق األدنى الثانى فى أنطالٌا، تركٌاأسبوع غابات و( NEFRC)لشرق األدنى والمراعى ل
 .2012فبراٌر  2 -ٌناٌر  29الفترة من 

لمراعى للشرق االدنى فى فندق فوجى ن لهٌئة الغابات واٌالدورة العشرسٌكون حفل افتتاح . 2
 .2012ٌناٌر  29ٌوم األحد، التاسعة صباحاً  ىبدأ فٌ، أنطالٌا، وسوف أفانت جارد

 
 التسجيل وااللتحاق

من المشاركٌن ملء استمارة التسجٌل وإعادتها فً أقرب وقت ممكن إلى العناوٌن الثالثة  ٌرجى. 3
 ىفوأربعون دقٌقة  ى الثامنة وخمسحتثامنة صباحاً الساعة ال منالتسجٌل  ىوسٌجر. المشار إلٌها

 .، أنطالٌافوجى أفانت جاردفندق 
 
إلى أقصى حد ممكن . ستتاح جمٌع وثائق اإلجتماع للمشاركٌن باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة -4

سوف ترسل لهم قبل إنعقاد الجلسات وتم نشرها على موقع هٌئة الغابات والمراعى للشرق 
:األدنى

http://neareast.fao.org/Pages/PageCreator.aspx?lang=EN&I=104392&CId=0&CMSId=5002685

 &DId=0   النسخ المتاحة ٌتكرم المندوبون بإحضار الوثائق الخاصة بهم إلى اإلجتماع حٌث ستكون
 .قلٌلة جداً خالل الدورات

http://neareast.fao.org/Pages/PageCreator.aspx?lang=EN&I=104392&CId=0&CMSId=5002685&DId=0
http://neareast.fao.org/Pages/PageCreator.aspx?lang=EN&I=104392&CId=0&CMSId=5002685&DId=0
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طبعت هذه الوثٌقة بأعداد محدودة لتقلٌل اآلثار البٌئٌة لعملٌات المنظمة والمساهمة فى الحٌاد المناخى، وٌرجى من السادة المندوبٌن 
 www.fao.org:رنتوالمرافقٌن إحضار نسخهم إلى اإلجتماعات وإلى تجنب نسخ إضافٌة، معظم وثائق المنظمة على شبكة اإلنت

 
 

 معرض
عبد الرحمن من المعلومات، ٌرجى االتصال بالسٌد  سٌتم توفٌر مساحة للمعرض، للحجز ومزٌد. 5

                 السٌد أردوجان سٌرٌن                               ، )Cel: +90 5325054022 ....),abdurkok@hotmail.com ,( كوك
)90 505 474 13 62.:+, cel: erdogansirin@ogm.gov.tr(، دوزجان والسٌد مٌفلوت 

). +90 312 207 58 23 :ELC ,duzgunmevlut@gmail.com( 
 

 المالبس/ المناخ 
 فى شرق ثراس فىشبه جزٌرة األناضول وى ف ركٌا فى منطقة غرب آسٌا، ومعظمهاتقع ت. 6

  ،، الٌونان إلى الشرقبلغارٌا إلى الشمال الغربً: هً تحدها ثمانٌة بلدانتركٌا . جنوب شرق أوروبا
وأذربٌجان وإٌران من الشرق، والعراق وسورٌا فً جنوب  وأرمٌنٌا ،إلى الشمال الشرقًجورجٌا 

سود وقبرص إلى الجنوب، وبحر إٌجه إلى الغرب، والبحر األالبحر األبٌض المتوسط . شرق البالد
معتدل فً المناطق الساحلٌة من تركٌا المطلة على بحر اٌجه والبحر األبٌض المناخ . فً الشمال
المناطق الساحلٌة فً تركٌا المطلة . ء معتدل الى بارد ورطبمع صٌف حار وجاف وشتاالمتوسط 

رطب ونوعاً إلى بارد  وبارد ورطوبة صٌفاً  ءمع دف ىوسنأقٌامعتدل مناخ ذات على البحر االسود 
وهً المنطقة الوحٌدة تساقط أألمطار من أكبر كمٌة  لتركٌاساحل البحر األسود ٌستقبل  .فى الشتاء

ن المعدالت فً الجزء الشرقً من الساحل فإ. لسنةعلى مدار ا ى متساقطاتأعلفً تركٌا التً تتلقى 
 .ألمطار فً البالدلمللٌمتر سنوٌا وهو أعلى هطول  0522

، الذي ٌربط بٌن بحر (بما فً ذلك اسطنبول)المناطق الساحلٌة فً تركٌا المطلة على بحر مرمرة 
ٌانوسى قاألالمعتدل والمناخ المتوسط  بٌن مناخ البحر لىمناخ انتقاذات إٌجه والبحر األسود، 

الثلوج تحدث على . فصل الصٌف والبارد إلى بارد ورطب فً الشتاء إلى الحار فىالدافئ والمعتدل 
عادة ما ال ٌزٌد عن مكث المناطق الساحلٌة لبحر مرمرة والبحر األسود تقرٌبا كل شتاء، لكنها ت

لحدوث فً المناطق الساحلٌة لبحر اٌجه ونادرة جدا الثلوج من ناحٌة أخرى أمر نادر ا. بضعة أٌام
 .فً المناطق الساحلٌة للبحر األبٌض المتوسط

كانت الوجهة السٌاحٌة األولى فً و. ة، وبسبب شواطئها مقصد لرٌاضات السباحة والمٌاأنطالٌا
 .وتقع فً جنوب غرب األناضول، على خلٌج انطالٌا على البحر المتوسط. تركٌا

 درجة الحرارة القصوىو. درجة مئوٌة 15درجة الحرارة فً مدٌنة أنطالٌا غ متوسط ٌبلفى ٌناٌر 
  (.لٌالً )درجات مئوٌة  5مع الحد األدنى  درجة مئوٌة  22
 
 .لٌزٌةجخالل االجتماعات هً العربٌة واالن المتحدث بهااللغات الرسمٌة . 7

 
 

 اإلجراءات لدخول تركيا
 

 تأشيرات
سفارة أو قنصلٌة لجمهورٌة بعثة لأقرب بتصال فً أقرب وقت ممكن االبنصح المشاركون ٌ  . 8

 .تركٌا فً بلدانهم، لالستفسار عن أنظمة الهجرة ومتطلبات الحصول على تأشٌرة لدخول تركٌا

mailto:abdurkok@hotmail.com
mailto:erdogansirin@ogm.gov.tr
tel:%2B90%20312%20207%2058%2023
mailto:duzgunmevlut@gmail.com
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، ٌمكن للجنة التنظٌم  ٌوجد فٌها تمثٌل دبلوماسً تركًللمندوبٌن القادمٌن من البلدان التً ال. 9

، مطارات اسطنبول أو أنطالٌاالى  مالحصول على تأشٌرة دخول لدى وصوله فىساعد تأن  الوطنٌة
. ال تقل عن ثالثة أسابٌعقبل موعد الوصول بفترة شرٌطة أن ٌتم إرسال تفاصٌل جواز السفر 

جواز وٌجب مالحظة أنه ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى رسوم التأشٌرة، بما فً ذلك لحاملً 
 .دبلوماسٌةالسفر الازات األمم المتحدة وجو /مرور

 
 الصحة

 .ال ٌشترط التطعٌم للسفر إلى تركٌا. 10
 

 وسائل الطيران
المطار الدولً فى اسطنبول وفٌما ٌلً بعض شركات الطٌران من المنطقة فً طرٌقها الى . 11

 ,Aeroflot, Air Berlin, Corendon Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines, Sky Airlines:وانطالٌا
SunExpress, Tailwind Airlines, Thomson Airways, TRANSAERO, Transavia, Turkish Airlines. 

 

ورقم الرحلة سوف ٌتم مقابلتهم فى مطار وقت بالتارٌخ المناسب،  تأكٌد الذٌن لدٌهم المشاركون. 12
 .لٌا عند وصولهماأنط

 
 ستبدالالمال واإل

. ٌعلن عنها عند الوصولمعظم العمالت القابلة للتحوٌل إلى تركٌا، وٌنبغً أن  ٌمكن حمل. 13
، واحد TKY 2.4565= واحد ٌورو: ىهً على النحو التال 0222أسعار الصرف فً دٌسمبر 

 .كنوتقبل بطاقات االئتمان فً معظم األما .TKY 1.8267= دوالر أمرٌكى
 

 وكيل لالتصال/ اتصاالت 
 :إلى عناٌةالمراسالت الشخصٌة للمشارك  إرسالوٌمكن . 14

Mr Abdurrahman KÖK 
Deputy Head of Foreign Relations Training & Research Department 
Division Director Of Relations with International InstitutionsGeneral Directorate of Forestry 
1 Nolu Bina 06560 Ankara-Turkey 
Tel.(work):+90 312 296 4134 
Fax:+90 312 296 41 36 
Mob.:+90 5325054022 
E-mails: abdurrahmankok@ogm.gov.tr, abdurkok@hotmail.com  

 

 جوالت دراسية ورحالت
 .......إلى فبراٌر من فى األولسٌتم تنظٌم جولة مٌدانٌة . 15

 
 نادق والمطاعماإلقامة في الف

 .، أنطالٌافوجو أفانت جاردالفندق المحدد للمشاركٌن هو فندق . 26
 :وقد تم التفاوض على أسعار لجمٌع المشاركٌن من

 (.بما فً ذلك ضرٌبة القٌمة المضافة)اللٌلة للشخص الواحد لغرفة واحدة شاملة  ىف ٌورٌو 55 -
 .شاملةة مزدوجة للٌلة الواحدة للشخص الواحد فً غرفا ٌورٌو فى 40 -

http://en.wikipedia.org/wiki/Air_Berlin


4 
 

 
من وسط المدٌنة  ةقرب( ب)نسبة السعر  -الجودة( أ)كانت المعاٌٌر الرئٌسٌة فً اختٌار هذا الفندق 

على األقل أربعة )عند الطلب  ٌمكن الحجز لهمحجز مباشرة أو الوالمطاعم، وٌمكن للمشاركٌن 
 .السٌد ابراهام كوك، السٌد سٌرٌن طرف( أسابٌع مقدما

 .مة الفنادق األخرى وأسعار للمشاركٌن فً أقرب وقت ممكنسٌتم إرسال قائ
 

 .فوجو أفانت جاردٌقع مركز المؤتمرات فً فندق . 17
 

 النقل
سٌتم توفٌر وسائل النقل من قبل الدولة المضٌفة من المطار إلى الفندق ومن الفندق إلى . 18

 .المطار
 .كم كواللسٌد إبراهبكم  ةالرجاء ارسال تفاصٌل الرحلة الخاص
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 الدورة العشرون لهيئة الغابات والمراعى للشرق األدنى
 2012فبراير  2 -يناير  29 انطاليا، الجمهورية التركية،

 
 

 استمارة التسجيل
 25ٌرجى ملء هذه االستمارة وترسل نسخة فً أقرب وقت ممكن ولكن فً موعد ال ٌتجاوز 

 :إلى كل من العناوٌن التالٌة 2011 دٌسمبر

 ساكتالسٌد محمد ال
المدٌر التنفٌذى لهٌئة الغابات والمراعى للشرق 

 األدنى
المكتب اإلقلٌمى للشرق األدنى لمنظمة األغذٌة 

 والزراعة
 الدقى -ح الزراعىالشارع اإلص 11

 القاهرة ، مصر
Tel: +2 02 33316000, ext 2701 
Direct: +2 02 3331 6092 

Mohamed.Saket@fao.orgEmail:  

Dr Mahir KUCUK 
Deputy Undersecretary 
The Ministry of Forestry and Water Affairs 
Republic of Turkey 
 
 
Tel: + 90 312 207 6285 
Fax: + 90 312 204 6298 

mkucuk58@gmail.comEmail:  

 
 (حرف الكبٌرةباأل)الموقعون أدناه 

 (...............................................................اآلنسة/ السٌدة / السٌد )اللقب 
 ........................................................................................سماال
 ................................................................................وظٌفة/  أسم

 ............................................................................دولةال/ المنظمة 
 .....................................................................................عنوانال

 ....................البرٌد اللكترونً.....................الفاكس......................الهاتف
 ..............................................................................جواز سفر رقم

 ...............................................................................هإصدار جهة
 ..............................نتهاء الصالحٌةإتارٌخ ...................... تارٌخ صدوره
 ...........................................................................أسماء المرافقٌن

 
 ال                               نعم                              : سٌشارك فً

 خ؟؟؟                                             خ؟؟؟           األدنى بات الشرقأسبوع غا. 2

 خ؟؟؟                                             خ؟؟؟                ......إلىة ٌدراسجولة . 0

                      (لتأكٌد)تارٌخ مبدئً 

 ...............الرحلة رقم............. فً الساعة 0220ٌناٌر ... صل الى تركٌا فًأمن المقرر ان 
 ...........الرحلة رقم.......... ةساعالفً  0220فبراٌر .... غادر تركٌا ٌومأمن المقرر ان 

 ..................فً فندق( 3/20/0220إلى  02/22/0220من )مزدوجة / غرفة واحدة : تسجٌلٌرجى 
 ...............................التوقٌع.................. ......................تارٌخ
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