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 المجلس التنفیذي
 ۱۰۳الدورة 

 ۲۰۱٦ مایو/أیّار ۱۱-۹إسبانیا،  ،مالقة
 

 
 

 مذكرة معلومات
 
 

 مكان وتاریخ انعقاد الدورة .۱
 

 ، تمّ كولومبیا، مدیینالتي عقدت في  بعد المئة الثانیةالذي اعتمده المجلس التنفیذي في دورتھ CE/DEC/8(CII)  روفقاً للمقرَّ 
بدعوة من ، إسبانیا، مالقةفي  ۲۰۱٦ مایو/أیّار ۱۱إلى  ۹ منللمجلس التنفیذي  ثالثة بعد المئة دید تاریخ انعقاد الدورة التح

 قةمركز المعارض والمؤتمرات في مالفي المجلس عمل تنظم جلسات  .منظمةالالدولة التي یقع فیھا مقر  حكومة إسبانیا،
)http://www.fycma.com/( عند ۲۰۱٦ مایو/أیّار ۹، في األثنینیوم  ،حفل استقبال ترحیبي یلیھحفل االفتتاح،  . وینظم ،

 .ھاسیندا دیل أالموفي  ،الساعة الثامنة والنصف مساءً 
 
 

 تفاصیل االتصال باللجنة التنظیمیة .۲
  

 المنسقون في البلد المضیف السیاحة العالمیة المنسقون في منظمة
Mr. Munir Rayes 

Chief, Conference Services 
Tel.: +34 91 567 8189 

 conf@unwto.orgmail: -E 
 

Ms. Yolanda Sansegundo 
Conference Services  
Tel.: +34 91 567 8188 

;  council@unwto.org conf@unwto.orgmail: -E 

Mr. Francisco Quereda 
Director, Málaga Convention Bureau 

Tel.: +34 951 927 696 
 fquereda@malaga.eumail:  -E 
 

Ms. Renée Kachler 
Business Development Director MICE & Élite 

Tel.: +34  952 02 92 05 
renee.kachler@visitacostadelsol.commail: -E 

 
 

 التسجیل في دورة المجلس .۳
 

عبر االنترنت. یرجى من التسجیل یجري شباط/فبرایر وس ۲٤یُـفـتَـتَـُح التسجیل للمشاركة في دورة المجلس بتاریخ 
المشاركین تعبئة استمارة المشاركة المتوافرة على الوصلة اآلتیة في صفحة منظمة السیاحة العالمیة 

ar-103-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executive ، ۲۰۱٦ أبریل/نیسان ۱۸، األثنینوذلك قبل یوم . 
 
  

 صفة المشاركین .٤
 

وین من قبل المنظمة. لمشاركین المدعجمیع اتتخذ حكومة إسبانیا التدابیر الالزمة لتسھیل الوصول واإلقامة والمغادرة ل
ویتمتع المشاركون، طوال إقامتھم، باالمتیازات والحصانات التي تمنح إلى المندوبین المشاركین في اجتماعات منظمة 

 ، بموجب ما ینص علیھ اتفاق مقر المنظمة. في إسبانیا السیاحة العالمیة
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 إجراءات الدخول .٥
   

للمجلس التنفیذي، وذلك الثة بعد المئة بین المشاركین في الدورة الثكل المندوتمنح حكومة إسبانیا تأشیرات دخول مجانیة إلى 
 المجلس إلى سفارة إسبانیا المعنیة، وفقاً للقوانین اإلسبانیة المتبعة. لحضور دورة بمجرد تقدیم رسالة دعوة

 
یرجى من المشاركین ى الوصول. الحصول على تأشیرة الدخول لدیمكن  الوفقاً لقوانین االتحاد األوروبي،  مالحظة ھامة:

 . اتھم مسبقً احصول على تأشیرلاإلجراءات الالزمة ل اتخاذ
 

ال بد من تأشیرة دخول للمشاركین الذین ینتمون إلى بلدان یحتاج مواطنوھا إلى تأشیرة لدخول األراضي اإلسبانیة. لالطالع 
 زیارة الوصلة اآلتیة:   الرجاء من المندوبین ،على قائمة مفصلة بمتطلبات تأشیرات الدخول

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Req
uisitosDeEntrada.aspx  

 
للمزید من المعلومات حول تأشیرات الدخول وقائمة البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة اإلسبانیة في مختلف البلدان ذات 

الرجاء زیارة موقع  ،البلدان التي یحتاج مواطنوھا إلى تأشیرة دخول أو التي یعفى مواطنوھا من ذلكحول و ،االختصاص
 ارجیة والتعاون على الوصلة اآلتیة: وزارة الشؤون الخ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/li
stapaisesvisado.pdf   

 
توكول في منظمة ، المسؤولة عن البرولیفافزھانّا یاكوبشأن تأشیرات الدخول، یرجى االتصال بالسیدة ّي استفسارات أل

 . zyakovleva@unwto.orgالسیاحة العالمیة، 
 

 مالقةالوصول إلى  .٦
 

، ویسھُل الوصول إلیھا من كافة أنحاء كم من مدرید ٥٤۰ حوالى إسبانیا على بعد جنوبفي  كوستا دیل سول-مالقة تقع
 إسبانیا وأوروبا، سواء بالجّو أو بالقطار أو بالبّر. 

 
وھو یقع  ،خطوط جویة شركة ٥۰موصول بُكبرى مدى العالم عبر رحالت على متن أكثر من  كوستا دیل سول-مطار مالقة

 كم من وسط المدینة األثري.  ۸عد على ب
 

للقطارات في  (Vialia-María Zambrano)ماریا زامبرانو -التنقّل عبر القطار إلى محطّة فیالیابإمكان المشاركین أیضاً 
ستغرق حوالى ساعتَین ونصف من وتُؤمَّن رحالت متتالیة بالقطار السریع بین مدرید ومالقة ت مالقة.
 ).www.renfe.com(الوقت

 
 
 

 والنقل ومحطّة القطار االستقبال في المطار .۷
 

 .مالقة ومحطّة القطاراتفي مطار مشاركین للیف خدمة استقبال تقدم سلطات البلد المض
 
مالقة أو محطّة  طاربین م عند الوصول والمغادرة ، یتم توفیر خدمة النقل المجانیة إلى المشاركینمایو/أیّار ۱۲إلى  ۸من و

. لإلفادة من ھذه الخدمة یجب ذكر تفاصیل مواعید الوصول والمغادرة عند تعبئة استمارة ۱والفنادق الرئیسة القطارات
 التسجیل االلكترونیة.

 
 

 تؤمَّن خدمة النقل فقط للفنادق المذكورة في ھذه المذكرة. ۱
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یتعین على المشاركین تعبئة استمارة لكي تتمكن السلطات اإلسبانیة من تنظیم خدمات االستقبال والنقل بشكل سلیم، 
مع توفیر المعلومات  )ar-103-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executive(تسجیل المتوافرة على االنترنت ال

 .۲۰۱٦ بریلأ/نیسان  ۱۸قبل وذلك  ،مكان إقامتھمو بمواعید وصولھم ومغادرتھمالمتصلة 
 
 

 الفنادق .۸
 

ستكون مسؤولة  (Lamar de Eventos)وبما أّن شركة المار دي إفنتوس  .مخفضة ادة أدناه أسعارً الوار فنادق مالقةتقدم 
 عن القیام بحجوزات الفنادق، یُنَصح المشاركون بإجراء حجوزاتھم عبر ھذه الشركة. 

وبعد ھذا التاریخ، ال یمكن ضمان توافر  .فقط ۲۰۱٦یسان/أبریل ن ۱٥لغایة  في الفنادق الغرفعدد محدود من حجز یتّم 
 الغرف. 

 
 

 الوكالة المسؤولة عن حجوزات الفنادق لدورة المجلس التنفیذي
 

Lamar de Eventos 
 

 مراجع االتّصال: 
Ana Domínguez 
Martina Pineda  

 003669 952 34 + ھاتف: 
  info@lamardeventos.comبرید الكتروني: 
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 الفندق

 
 نوع الغرفة

 السعر بالیوم
(یشمل ضریبة 
 القیمة المضافة

 والفطور)

 
 عن مكان االجتماع البعد بالحافلة

 

Hotel AC Málaga Palacio (4*) 
Cortina del Muelle, 1, Málaga  

على الخریطة) ۱(الرقم   
ac-malaga-palacio.hotel-rez.com 

 مفردة
 

132€  
 

 
دقیقة ۱٥  

 €148.50 مزدوجة
 

Gallery Molina Lario (4*) 
Molina Lario, 20, Málaga  

على الخریطة) ۲(الرقم   
www.hotelmolinalario.com 

 مفردة
 

126.50€ 
 

 
دقیقة ۱٥  

 €137.50 مزدوجة
 

NH Málaga (4*) 
San Jacinto, 2, Málaga  

على الخریطة) ۳(الرقم   
www.nh-hotels.com 

 مفردة
 

137.50€ 
 

دقائق  ۱۰  

 €151.80 مزدوجة

Hotel Don Curro (3*) 
Sánchez de Lara, 9, Málaga  

على الخریطة) ٤(الرقم   
http://en.hoteldoncurro.com/ 

 مفردة
 

دقیقة ۱٥   79€  

 €79 مزدوجة

Ibis Málaga (2*) 
Cerrojo 1, Málaga  

على الخریطة) ٥(الرقم   
www.ibis.com/es/hotel-5585-ibis-malaga-
centro-ciudad/index.shtml 

 مفردة
 

56€ 
 

دقائق  ۱۰  

 €60 مزدوجة
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 التسجیل وشارات التعریف .۹
 

، من الساعة مایو/أیّار ۹، األثنینح یوم فتَ یُ سو سیُقام مكتب التسجیل على الطابق األّول من مركز المعارض والمؤتمرات في مالقة،
أیّار/مایو، من الساعة التاسعة والربع صباًحا حتى الساعة الواحدة  ۱۰، ویوم الثالثاء، مساءً  سادسةحتى الساعة ال صباًحا تاسعةال

  ظھًرا. 
 

طوال دورة  ا شاراتھمكین أن یحملوالمشار ویُطلَب لطفًا منبعد إتمام التسجیل.  المكتبإصدار شارات التعریف في  يیجر
 الوقائع االجتماعیة.كافة المجلس في المنطقة المخصصة لالجتماعات، وأیًضا خالل 

 
 

 لغات العمل .۱۰
  

. وتؤمن الترجمة سبانیةواال روسیةوالفرنسیة وال واالنكلیزیةتكون وثائق اجتماعات دورة المجلس متوافرة باللغة العربیة 
 اللغات الخمس. ھذه بلمجلس الفوریة خالل مناقشات ا

 
 

 وثائق العمل .۱۱
 

ب طلَ یُ  ،في مكان انعقاد الدورة. لذلك العمل وثائقعتبار أنھ لن توزع نسخ مطبوعة لیرجى من المندوبین أن یأخذوا بعین اال
 الوثائق على الوصلة اآلتیة:كافة ر ـنشَ ـتُ ا یحتاجونھ من الوثائق الورقیة. من المندوبین أن یصطحبوا معھم م

ar-103-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executive عن طریق البرید  بنشر الوثائق. ویتم إعالم المندوبین
 اإللكتروني.

 
 

 االتصال باالنترنت .۱۲
 

 موصولة باالنترنت مجاناً.  الكومبیوتر الأجھزة عدٍد من رفة مجھزة بوضع بتصرف المندوبین غحَجز وتسوف تُ 
 
 

 قائمة المشاركین .۱۳
 

 تب االستعالمات للمراجعة.المشاركین المسجلین، وتوضع في مكترسل قائمة مؤقتة بالمشاركین مسبقاً إلى كل 
 

وترسل إلى المشاركین بعد فترة  .في استمارات التسجیلالُموفَّرة وتوضع قائمة المشاركین النھائیة باالستناد إلى المعلومات 
 كما تنشر على الموقع االلكتروني لمنظمة السیاحة العالمیة.  ،وجیزة من اختتام اجتماع دورة المجلس
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 البرنامج المؤقّت    .۱٤
 

 أیّار/مایو ۹اإلثنین، 
 

 في مركز المعارض والمؤتمرات التسجیل  ۹،۰۰-۱۸،۰۰

 المعارض والمؤتمرات  مركزحافلة من الفنادق الرئیسة إلى التنقّل بال ۹،۰۰

 زیارة تقنیة إلى وسط  مدینة مالقة األثري  ۱۰،۰۰-۱۳،۰۰

 لجنة البرنامج والمیزانیة ۱۰،۰۰-۱۳،۰۰

 المعارض والمؤتمرات  مركزالتنقّل بالحافلة من الفنادق الرئیسة إلى  ۱۲،۳۰

 ؤتمرات غداء في مركز المعارض والم ۰۰،۱۳،۰۰-۱٥
 )فریق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائیة الرسمیةلل(غداء عمل 

 اجتماع مجلس األعضاء المنتسبین ۰۰-۱۸،۰۰،۱٥

 ۲۰۱۷ ،سنة الدولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیةاللجنة التوجیھیة لل ۳۰-۱۸،۰۰،۱٥

 الرئیسة  المعارض والمؤتمرات إلى الفنادق مركزالتنقّل بالحافلة من  ۱۸،۰۰

  حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحیبيالتنقّل بالحافلة من الفنادق الرئیسة إلى  ۲۰،۰۰

 الزّي العملي األنیق)في ھاسیندا دیل أالمو (قواعد اللباس: حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحیبي  ۲۰،۳۰-۲۲،۰۰
 العودة إلى الفنادق ۲۲،۰۰

 
 أیّار/مایو  ۱۰الثالثاء، 

 
 التسجیل في مركز المعارض والمؤتمرات  ۱۳،۰۰-۹،۱٥

 المعارض والمؤتمرات  مركزالتنقّل بالحافلة من الفنادق الرئیسة إلى  ۹،۱٥

 الجلسة الصباحیة ۱۰،۰۰-۱۳،۰۰
  ٥إلى  ۱بنود جدول األعمال 

 األشخاص المرافقینب الخاص برنامجال ۱۰،۰۰-۱۳،۰۰

 صورة جماعیة مع رؤساء الوفود ۱۳،۰۰

 غداء في مركز المعارض والمؤتمرات  ۰۰،۱٥-۱۳،۱٥
 (للمدعوین فقط)باالنتساب  العضویة طلبات في النظر لجنة عمل غداء ۰۰،۱٥-۱۳،۱٥

 جلسة بعد الظھر  ۰۰-۱۸،۰۰،۱٥
 ۸إلى  ٦بنود جدول األعمال 

 التنقّل بالحافلة من مركز المعارض والمؤتمرات إلى الفنادق الرئیسة  ۱۸،۰۰

 الكوكتیل والعشاء التنقّل بالحافلة من الفنادق الرئیسة إلى  ٤٥،۱۹

 العشاء ۲۰،۰۰-۲۲،۳۰

 العودة إلى الفنادق  ۲۲،۳۰
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 أیّار/مایو ۱۱األربعاء، 
 

 التنقّل بالحافلة من الفنادق الرئیسة إلى مركز المعارض والمؤتمرات  ۹،۳۰

 الجلسة الصباحیة ۱۰،۰۰-۱۳،۰۰
 ۱۱ى إل ۹بنود جدول األعمال 

 مؤتمر صحفي ۱۳،۰۰-۱۳،۳۰

 التنقّل بالحافلة من مركز المعارض والمؤتمرات إلى الغداء  ۱۳،۱٥

 وتقدیم نموذج سیاحة النبیذ لمنظّمة السیاحة العالمیة غداء األعضاء المنتسبین ۳۰،۱۳،۳۰-۱٥

 التنقّل بالحافلة من موقع الغداء  ۳۰،۱٥

 ربعین لأللعاب المشتركة بین وكاالت األمم المتّحدة حفل افتتاح الدورة الثالثة واأل ۱۸،۰۰
 
 
 

 والزیارات التقنیة  البرنامج االجتماعي .۱٥
 

 مایو/أیّار ۹، األثنین
 

 متحف بیكاسو)، الكاتدرائیة، القصبة(ة نیزیارة إلى وسط المد ٤٥:۱۰:۰۰-۱۲
 

  النقل إلى مركز المعارض والمؤتمرات للغداء  ۱۳:۰۰-٤٥:۱۲
 

 ھاسیندا دیل أالموفي حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحیبي  ۲۲٫۰۰ – ۲۰٫۳۰
 

 العودة إلى الفنادق   ۲۲٫۰۰
 

 ألشخاص الُمرافقین)الخاص با برنامجال( مایو/أیّار ۱۰، الثالثاء
 

 اإلنتقال إلى المیناءنادق واالصطحاب من الف ۱۰٫۱٥ – ۱۰٫۰۰
 

 بومبیدوزیارة مع دلیل إلى مركز  ۱۱٫۱٥ – ۱۰٫۱٥
 

 جولة بالقارب حول خلیج مالقة ۱۲:۳۰ – ۱۱:۱٥
 
 

 غداء    ۱۳٫۰۰
 
 

 أبریل/نیسان ۱۸، ثنینقبل یوم األاإلشارة إلى ذلك تقنیة الزیارات ال االنضمام إلىیرجى من المشاركین الراغبین في 
 ، في استمارة المشاركة االلكترونیة المتوافرة على الوصلة اآلتیة: ۲۰۱٦

 ar-103-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executive 
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 معلومات عملیة .۱٦
 

). وسعر الصرف المعتمد في EURالعملة الرسمیة في إسبانیا ھي الیورو (العملة المحلیة وسعر الصرف:  •
 دوالر أمریكي للیورو الواحد. 1.11یقارب  ۲۰۱٦فبرایر/شباط 

الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانیة بعد من الساعة  ،تفتح المصارف أبوابھا من االثنین إلى الجمعة
. وتوفر الفنادق خدمة القة، وھي ظاھرة بوضوحفي كل أنحاء م العمالت صرفمكاتب ل الظھر. وتتوافر

المحال تتعامل ببطاقات دي في مختلف أنحاء المدینة وصرف العمالت أیضاً. كما تنتشر أجھزة السحب النق
 االئتمان المتعارف علیھا. 

درجة  ۲۳یتراوح معدل الحرارة بین  تتمتّع مالقة بطقس دافئ نھاًرا ومعتدل مساًء.، مایو/أیّارفي طقس: ال •
 . ة مئویةدرج ۱۳ومئویة كحد أقصى 

  االسبانیةالرسمیة:  غةلال •

 توقیت غرینیتش زائد ساعتین): التوقیت الصیفي( مالقةالتوقیت المحلي في  •

ھرتز (تیار متردد). منافذ الكھرباء تحتاج إلى قابس ٥۰فولت و ۲۲۰ھو  ةمالقالتیار الكھربائي في الكھرباء:  •
. مع كافة أنواع المقابس فكیّ تتتوفر أغلبیة الفنادق أجھزة خاصة كھربائي برأسین مدورین. بكل األحوال 

 الھواتفشواحن الرجاء التأكد من أن كل األجھزة الكھربائیة التي سوف تستخدمونھا (أجھزة كومبیوتر، 
 . البطاریاتأو بالمحوالت  یُنَصحوإال  ،) تعمل بقوة ھذا التیارئیة...ابالكھر حالقةال، آالت ةمحموللا

 ما من ضرورة ألي لقاح خاص للسفر إلى إسبانیا.القواعد واالحتیاطات الصحیة:  •

ستشفیات. من المراكز الصحیة (خدمات الرعایة األولیة) والم جیّدةشبكة  مالقةتنتشر في الخدمات الطبیة:  •
 وستؤمن خدمات اإلسعافات األولیة في مكان انعقاد االجتماع.

یورو. وتبلغ  ۲٥و ۱٥تتراوح كلفة التنقّل بسیّارات األجرة إلى ومن المطار بین  أسعار النقلیات المحلّیة: •
 . €۸٫۳۰نقالت بـ ۱۰للنقلة الواحدة، كما یمكن شراء بطاقات لـ € ۱٫۳۰تعریفات الحافالت المحلّیة 

معلومات حول  حیث تُقدَّم مكتب لوكالة سفر مركز المعارض والمؤتمراتسیكون في لزیارات االختیاریة: ا •
 الزیارات االختیاریة. 

  
 

 معلومات سیاحیة .۱۷
 

عة، والمأكوالت اللذیذة، والتقالید الفریدة. إنّھا الخّالبة، والشواطئ الرائزیارة مالقة وكوستا دیل سول ھي مرادف للمناظر 
البیضاء في الداخل. فبانتظار الزائر  مال القرىج، وساحرةالسواحل الغنّي، والثقافي التراث لعن رحلٍة استكشافیة ل عبارة

  الكثیر من المفاجآت الفاتنة التي تكفل لھ تجربة ال تُنسى. 
 

كتشاٍف لتراث ثقافي فرید، بالنسبة إلى محبّي الثقافة، ستكون زیارة اإلرث التاریخي والفنّي والمعماري في مالقة بمثابة ا
حیث تتوّزع العروض الثقافیة بین المسارح والمتاحف ومراكز المعارض وقاعات الحفالت الموسیقیة التي تقّدم برامج 

 متنّوعة ومثیرة لالھتمام. 
 

ریة، والمواقع عنصًرا تراثیًا أُعلِنَت رسمیًا كعناصر ذات "أھمیة ثقافیة"، ومن ضمنھا المعالم األث ۷۸٤تتضّمن المنطقة 
األثریة، واألماكن التاریخیة، باإلضافة إلى المشھد الثقافي النابض الذي یجعل من مالقة وكوستا دیل سول مقصًدا ال بّد لھواة 

 Balcón de Europa و، Tajo de Rondaموقع زیارتھ. وتشمل أبرز المواقع التي ال یجب أن یفّوتھا أّي زائر من الثقافة 
 ة سانتا ماریا الجماعیة، الواقعة في أنتقیرة. كنیس، ونیرخافي 

 
أّما لعّشاق الطبیعة وسیاحة المغامرات، تقّدم مالقة وكوستا دیل سول باقة من المعالم الثقافیة والبیئیة المنتشرة في المواقع 

الید واألسطورة تشّكل واقًعا الخّالبة داخل مالقة.  فالمواقع األثریة، والمساحات الطبیعیة، واألراضي الحافلة بالتاریخ والتق
 یكشف الطابع األصیل للمقاطعة. 
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المنطقة الطبیعیة بحیرة فوینتي دي بیدرا، وو، غابة النحاسأماكن مثل ومّما ال شّك فیھ أّن عّشاق الطبیعة سوف یستمتعون ب
 .العظیمأو مسار مالقة  Desfiladero de Los Gaitanesومنحدرات ، توركال دي أنتیكیرا

 
في  في صدارة مقاصد السفر لریاضة الغولفمالقة وكوستا دیل سول  یمكن اعتبار ،غولفلل اعبً مل ۷۰أكثر من وجود وب

العبي ل المتطّورةضافة إلى البنیة التحتیة باإلو. أو "ساحل الغولف" "ولفغكوستا دیل "لقب ، لذا أعِطیَت المنطقة أوروبا
 عب على مدار السنة.بالل سمحیمناخ مثالي بمالقة  قاطعةمتتمیّز الغولف، 

 
 إسبانیا حول
 http://www.spain.infoمعلومات سیاحیة عن إسبانیا:  •
 

 حول مالقة 
 www.visitacostadelsol.comالسیاحة في كوستا دیل سول:  •
 www.malagaturismo.comمالقة:  السیاحة في مدینة •
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