
 
 
 
 
 

 
 

 مكان وتاریخ انعقاد الدورة .1
 

التي ُعقَِدت في  810)] الذي اعتمده المجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة في دورتھ CE/DEC/9 (CVIIIوفقًا للمقرر [
ر عقد الدورة  تشرین الثاني/نوفمبر  1 –2018تشرین األول/أكتوبر 30للمجلس في الفترة  910سان سباستیان، إسبانیا، تقرَّ

 ,The Art Rotana Hotelم جلسات عمل المجلس في في المنامة، البحرین، بدعوٍة من حكومة مملكة البحرین. تُنظَّ  2018
Amwaj Islands  2018تشرین األول/أكتوبر  30ویُنظَّم حفل االفتتاح، یلیھ حفل استقبال ترحیبي، یوم الثالثاء في. 

 .2018 تشرین األول/أكتوبر 30في الثالثاء حفل استقبال ترحیبي، یوم ویُنظَّم حفل االفتتاح، یلیھ 
 

السیاحة: حلول البیانات منتدى منظمة السیاحة العالمیة لإلبتكار التكنولوجي في  یعقدمباشرة إثر انتھاء دورة المجلس، 
 .الضخمة

 
 منتدى منظمة السیاحة العالمیة لإلبتكار التكنولوجي في السیاحة .2
 

 البیانات الضخمة في السیاحة،یعقد منتدى منظمة السیاحة العالمیة لإلبتكار التكنولوجي في السیاحة: حلول 
UNWTO Tourism Tech Adventure Forum: Big Data Solutions in Tourism تشرین الثاني/نوفمبر.  1 في

وسیجمع المنتدى عددا من أصحاب المصلحة األساسیین في بیئة اإلبتكار، من أجل مناقشة أثر اإلبتكار والتكنولوجیا على قطاع 
السیاحة، حیث ستوفر فرص كبرى لریادیي األعمال، وثقافة رؤوس األموال المجازفة، وفرص العمل ذات القیمة المضافة. 

الذكیة وإتاحة التمویل لریادیي األعمال، والتكنولوجیا في سبیل الحلول المستدامة من بین المواضیع التي  وستكون اإلدارة
 ستطرح على بساط البحث.

 
تماشیا مع مجال العمل ذي األولویة في المنظمة لإلدارة الموجھ نحو النتائج عن طریق اإلبتكار والتحول الرقمي، ستنظم دورة 

تشرین األول/أكتوبر. وسوف تركز حلقة العمل ھذه على  31عة المستوى للوزراء بعد ظھر یوم األربعاء، تدریبیة تنفیذیة رفی
اإلدارة الذكیة من خالل القرارات التي تتخذ على أساس البیانات، علما أنھا أعدت خصیصا للوزراء الذین سوف تتاح لھم 

 الفرصة للتعبیر عن آرائھم والبحث عن حلول مشتركة.
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 التسجیل في دورة المجلس .3
 

یجري التسجیل في دورة المجلس عبر اإلنترنت، حیث یمكن الوصول إلى استمارة التسجیل عبر موقع منظمة السیاحة العالمیة 
 ر.تشرین األول/أكتوب 5الجمعة، في  لغایة یوم  http://lmd.unwto.org/ar/event/109على اإلنترنت 

 
 

 االستقبال في المطار والنقل .4
 

 .المنامة الدولي تنظّم سلطات البلد المضیف خدمة استقبال للمشاركین في مطار
 

الوصول والمغادرة بین یتّم تقدیم خدمة نقل مجانیة للمشاركین عند  ،تشرین الثاني/نوفمبر 3إلى  تشرین األول/أكتوبر 29من 
. لإلفادة من ھذه الخدمة، یجب ذكر تفاصیل مواعید الوصول والمغادرة عند تعبئة 1والفنادق الرئیسیة المنامة الدولي مطار

 استمارة التسجیل االلكترونیة.
  

یتعیّن على المشاركین تعبئة وإرسال  من تنظیم خدمات االستقبال والنقل بشكٍل سلیم، البحرینیةوحرًصا على تمكین السلطات 
تشرین  5التفاصیل المتعلّقة بمواعید وصولھم ومغادرتھم وأماكن إقامتھم، وذلك قبل مع ذكر االلكترونیة  استمارة التسجیل

 .األول/أكتوبر
 

 
 الفنادق .5
 

 .التاليستعمال الرمز باحجوزاتھم مباشرة مع الفنادق  إجراء. یرجى من المشاركین مخفّضة أسعاًراأدناه الواردة تقدم الفنادق 
.UNWTO2018 

 
 

 البعد بالحافلة
 عن مكان االجتماع

 
 الزوجیةسعرالغرفة 

القیمة  (یشمل ضریبة
والفطور) المضافة  

 

 
 الفردیةسعرالغرفة 

(یشمل ضریبة القیمة 
 والفطور) المضافة

 

 
 الفندق

  
دینار بحریني 70  

 
 

 
دینار بحریني 65  

 
 

 
ART Rotana Hotel 
Al Fanar Avenue Road 
5722, Building 2780 
Manama 
Bahrain 
Website: http://roho.it/urses 
Tel.: +973 16006666 

 
 

/ بالحافلة دقائق  4  
دقائق مشیا 7  

 
دینار بحریني 50  

 
 
 

 
دینار بحریني 45  

 
 

 
The Grove Hotel 
Building 1722, Road 5715, 
Block 257,  
Amwaj Islands 
PO Box 3208 
Kingdom of Bahrain 
E-
mail : Marketingmohammed.ja
wadi@thegrovehotelbahrain.co
m  
M:   +973 38883622 
D:   +973 16035606 

  

 . للفنادق الُمشار إلیھا في ھذه المذّكرةتؤمَّن خدمة النقل فقط  1

  
 2 

                                            

http://lmd.unwto.org/ar/event/109
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/bahrain/manama/artrotana
http://roho.it/urses
http://www.thegrovehotelbahrain.com/
mailto:Marketingmohammed.jawadi@thegrovehotelbahrain.com
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mailto:Marketingmohammed.jawadi@thegrovehotelbahrain.com


CE/109/Note Inf. 1 rev.1 
 
 

 
دقائق بالحافلة /  4  

دقائق مشیا 6  

 
دینار بحریني 45  

 

 
دینار بحریني 40  

 

 
Ramada Hotel and Suites  
Building 1741, Road 5715, 
Block Amwaj 257,  
Amwaj Islands,  
Kingdom of Bahrain 1714 
E-
mail: islam.abulnour@wynd
hamgardenmanama.com 

 
 
 

 التسجیل وشارات التعریف .6
 

من الساعة التاسعة  تشرین األول/أكتوبر 30في  ،الثالثاءیوم یُفتَح و .المدخل الرئیسي لقاعة المؤتمراتیُقام مكتب التسجیل في 
ة صباًحا حتى الساعة الواحدة من الساعة الثامن ،تشرین األول/أكتوبر 31، ربعاءصباًحا حتى الساعة السادسة مساًء، ویوم اإل

 ظھًرا.  
 

ویُطلَب لطفًا من المشاركین أن یحملوا شاراتھم طوال دورة المجلس في المنطقة المخصصة لالجتماعات، وأیًضا خالل كافة 
 .الوقائع االجتماعیة

 
 

  تقدیم وثائق التفویض والتعریف .7
 

تقدیم وثائق الدول األعضاء في المجلس التنفیذي حرًصا عل حسن سیر إجراءات التحقّق من األوراق الثبوتیة، یُرَجى من 
أیّام من افتتاح  10، أي قبل 2018 أكتوبر/تشرین األول 21التفویض الخاّصة بھا إلكترونیًا إلى األمانة ضمن مھلٍة أقصاھا 

 الدورة.
 

في منظّمة السیاحة ظفة البروتوكول مو، یانترین الیشالسیّدة  وثائق التفویض إلى عن ممسوحة إلكترونیة نسخة ینبغي إرسال
. وتُسلَّم الوثائق األصلیة إلى األمین العام قبل یوٍم واحٍد على األقّل  seltayan@unwto.org التالي: العنوان العالمیة، على

 .من افتتاح دورة المجلس
 

تجدُر اإلشارة إلى أنَّھ وحدھا وثائق التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء، أو وزراء الخارجیة أو وزراء 
السیاحة في الدول المعنیة أو من یوازیھم تُعتبر صالحة ومقبولة. ووحدھا الخطابات أو رسائل الفاكس الرسمیة التي تحمل 

 .التفویض في المرفق) وثیقة نموذج إلى الرجوع الرجاءلطة المختّصة تعتبر صالحة ومقبولة. (توقیع الس
 

 یحّق فقط للمندوبین المفّوضین وفق األصول ممارسة حّق التصویت والتكلّم في اجتماعات المجلس التنفیذي. 
 
 

 صفة المشاركین .8
 

لمشاركین المدعوین من جمیع االتدابیر الالزمة لتسھیل الوصول واإلقامة والمغادرة ل مملكة البحرینجمھوریة تتخذ حكومة 
قبل المنظمة. ویتمتع المشاركون، طوال إقامتھم، باالمتیازات والحصانات التي تمنح إلى المندوبین المشاركین في اجتماعات 

فاقیة بشأن االمتیازات والحصانات التي تتمتّع بھا ، بموجب ما تنّص علیھ االتّ مملكة البحرینمنظمة السیاحة العالمیة في 
 الوكاالت المتخّصصة التابعة لألمم المتّحدة. 

 
 

 جراءات الدخولإ .9
 
تقوم ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض بإجراءات إصدار تأشیرات دخول مجانیة لكافة المندوبین الذین سوف یحضرون 

: تقدیم نسخة ممسوحة من جواز سفر صالح في استمارة التسجیلللمجلس التنفیذي، وذلك بعد  109الدورة 
http://lmd.unwto.org/ar/event/109  . 

 
 ویرجى من المشاركین اإلنتباه إلى الشروط التالیة من أجل الحصول على تأشیرة دخول مجانیة:
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 صالحا لمدة ال تقل عن ستة أشھر.یجب أن یكون جواز السفر  •
 یجب أن یقدم الطلب قبل ما ال یقل عن عشرة أیام من موعد اجتماع المجلس التنفیذي. •
 على كل المشاركین أن یقدموا نسخة واضحة عن جوازاتھم تبین التفاصیل والصورة. •
 التلفون لن تكون مقبولة.النسخة الممسوحة عن جواز السفر ال غنى عنھا، إذ أن صورة وثیقة الجواز بواسطة  •
 ترسل إفادات التأشیرة في الوقت الالزم إلى كل مندوب بالبرید اإللكتروني. •
 تكون كل التأشیرات صالحة لفترة شھر ابتداء من تاریخ الدخول. •

 
بر ھذه التسھیالت موفرة فقط عن طریق ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض وبواسطة الموقع الرسمي للتسجیل في المجلس ع

 اإلنترنت. وھي لن تكون متاحة للطلبات التي تقدم مباشرة إلى السفارات.
 

في مختلف مناطق اإلختصاص، وحول للمزید من المعلومات عن تأشیرات الدخول وقائمة البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة 
كتروني الخاص أللاالبلدان التي یحتاج مواطنوھا إلى تأشیرة دخول أو التي یعفى مواطنوھا من ذلك، یرجى زیارة الموقع 

  /https://www.evisa.gov.bh :بوزارة الداخلیة على الرابط التالي
 

 البلد المضیف
 nouf@btea.bh حة والمعارض:االسید نوف حسن القصیر في ھیئة البحرین للسی

 
 منظّمة السیاحة العالمیة

  seltayan@unwto.org :موظفة البروتوكول، یانتشرین الدة یّ الس
 

 لغات العمل .10
 
تكون وثائق اجتماعات دورة المجلس متوافرة باللغة العربیة واالنكلیزیة والفرنسیة والروسیة واالسبانیة. وتؤمن الترجمة 

 الفوریة خالل مناقشات المجلس بھذه اللغات الخمس. 
 

 وثائق العمل .11
 

جھودھا في سبیل اإلستدامة البیئیة، وذلك عمال بتوصیات األمم المتحدة لتعزیز اإلستدامة، تقوم منظمة السیاحة العالمیة بتكثیف 
 من خالل تنظیم وقائع ومؤتمرات الورقیة.

 
. اإلجتماععن وثائق العمل في مكان  االعتبار أنھ لن توزع نسخ مطبوعةرجى من المندوبین أن یأخذوا بی

كل ما یلزمھم من المعلومات التي فالمشاركون مدعوون ألن یحملوا أجھزتھم اإللكترونیة وألن ینزلوا علیھا تطبیقا نقاال فیھ 
 ستتاح لھم في الموعد االزم.

 
ویتم إعالم المندوبین بنشر الوثائق عن طریق .   lmd.unwto.org/ar/event/109:اآلتي الرابطتُـنَشـر كافة الوثائق على  

 .البرید اإللكتروني
 
 

 االنترنت النفاذ إلى .12
 

 .سوف یُخصَّص للمندوبین مكاٌن فیھ عدد من أجھزة الكومبیوتر الموصولة باالنترنت مجانًا
 

 قائمة المشاركین .13
 

المنظمة موقع على للراغبین في مراجعتھا  وتنشرتُرَسل مسبقًا إلى كّل المشاركین المسّجلین قائمة مؤقّتة بأسماء المشاركین، 
 على اإلنترنت.

 
المشاركین النھائیة باالستناد إلى المعلومات الُموفَّرة في استمارات التسجیل. وتُرَسل إلى المشاركین بعد فترة توضع قائمة و

 .وجیزة من اختتام دورة المجلس
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  البرنامج المؤقّت .14

 
 

 2018تشرین األول/أكتوبر  30الثالثاء، 

 
 مكتب اإلستعالمات  09,00-18,00

  
 والمیزانیةلجنة البرنامج  16,00-18,00

 
 اإلنتقال من الفنادق الرئیسیة إلى حفل اإلفتتاح  00،19

 
 حفل اإلفتتاح والترحیب 19,30-21,30

 
 ادق الرئیسیةالفن العودة إلى  30،21

 
 
 

 2018تشرین األول/أكتوبر  31، األربعاء

 
 مكتب اإلستعالمات 08,00-13,00

 
 باإلنتساب (للمدعویین فقط) فطور عمل للجنة النظر في طلبات العضویة 09,00-09,45

 
 الوفود رؤساء مع جماعیة صورة 09,45-10,00

 
 )6-1جلسة المجلس التنفیذي (بنود جدول األعمال  10,00-13,00

 
 مؤتمر صحفي 13,00-13,45

 
 غداء 13,15-14,45

 
تنفیذیة رفیعة التدریبیة العالمیة اللألمین العام حول اتجاھات السیاحة الدولیة ودورة منظمة السیاحة  مالحظات 16,00-18,00

 إلدارة السیاحة الذكیةالمستوى 
 

 وقت فراغ
 
 

 2018تشرین الثاني/نوفمبر  1، الخمیس

 إلبتكار التكنولوجي في السیاحةل منظمة السیاحة العالمیة منتدى

 
 حفل ترحیب 09,00-09,20

 
 خطاب رئیسي  09,20-09,40

 
 ثقافة رأسمال مجازف في قطاع السیاحة": "بناء 1حلقة النقاش  09,40-10,25

 
قرارات على أساس البیانات: "كیف تشكل قواعد البیانات المفتوحة الثورة الكبرى : "2حلقة النقاش  10,25-11,10

 القادمة في السیاحة"
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 1مباراة المشاریع الناشئة  11,10-12,10
 

 غداء 12,10-13,00
 

 2مباراة المشاریع الناشئة  13,00-14,00
 

 : "تشجیع بیئة لإلبتكار ومباشرة المشاریع في السیاحة: المرأة في التكنولوجیا"3حلقة النقاش  14,00-14,45
 

 : "كیف یحرك التحول الرقمي ثقافة المقاصد الذكیة في قطاع السیاحة"4حلقة النقاش  14,45-15,30
 

 خطاب رئیسي 15,30-15,55
 

 حفل اختتام 15,55-16,15
 

 رسميعشاء  20,00-22,00
 
 

 2018تشرین الثاني/نوفمبر  2الجمعة، 

 زیارة تقنیة 10,00
 

 
 تشرین األول/أكتوبر 5، جمعةاإلشارة إلى ذلك قبل یوم ال التقنیة ةالزیارلراغبین في االنضمام إلى یرجى من المشاركین ا

  http://lmd.unwto.org/ar/event/109 :اآلتي الرابطفي استمارة  المشاركة االلكترونیة المتوافرة على  2018
 
 

 معلومات سیاحیة .15
 

 http://www.bahrainexhibitions.com/مملكة البحرین حول
 

 
 تفاصیل االتصال  .16

  

 العالمیةمنظمة السیاحة  البلد المضیف
 
Mr. Hesham Al Saken 
Director of Tourism Facilities 
Tourism Facilities Directorate 
Bahrain Tourism & Exhibitions Authority 
Tel.: (+973) 17558855 
Email: h.alsaken@btea.bh 
 
Mr. Jesus Florido-Banqueri 
Consultant/Expert (Tourism) 
CEO’s Office 
Bahrain Tourism & Exhibitions Authority 
Tel.: (+973)17558823 
Email: jflorido@btea.bh 
 

 
Ms. Yolanda Sansegundo 
Conference Services Specialist 
Conference Services  
World Tourism Organization 
Tel.: +34 91 567 8188 

council@unwto.org ;ysansegundomail: -E 
 
Ms. Natalia Bayona 
Senior Expert 
Innovation and Digital Transformation 
Tel.: +34 91 567 81 00 
E-mail: idt@unwto.org 
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  2المرفق: نموذج كتاب التفویض
 

  نموذج الخطاب المرجعي
 

 3 ورقة ذات ترویسة رسمیة
 

 وثائق التفویض
 

 
)، أفید بأّن حكومة (إسم البلد) قد خّولت المندوب التالي تمثیلھا في 4(اإلسم والوظیفة الكاملة للسلطة المختّصة أنا الموقّع أدناه،

تشرین  1إلى  تشرین األول/أكتوبر 30بعد المئة للمجلس التنفیذي لمنظّمة السیاحة العالمیة التي ستُعقد من  التاسعةالدورة 
 :البحرین، المنامةفي  2018 نوفمبر/الثاني

 
  
 
  الكاملة)(االسم والوظیفة     المندوب:  

 
 (االسم والوظیفة الكاملة)  ]:5[المناوب (المناوبون)

 
 
 

ر في   (التاریخ)، بتاریخ (اسم المدینة)ُحرِّ
 
 
 

 االسم، والمنصب الكامل والتوقیع
 

 

 

 
 

تجدر اإلشارة إلى أنّھ ال یتّم االعتراف إّال بالرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة المختّصة. وال تُقبَل وثائق  2
 التفویض إال إذا ُكتِبَت بإحدى لغات عمل الجمعیة العامة أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة.

 بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي. 3
یُرجى التنبّھ إلى أنّھ ال تُعتَبَر صالحة إّال وثائق التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو وزراء الخارجیة أو   4 

 الوزراء المسؤولین عن السیاحة في الدولة المعنیة أو من یوازیھم.
 أن یمكن واحدٍ  مندوبٍ  من المجلس في فاعل عضو كلّ  وفد یتألّفمن النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، " 31 للقاعدةوفقا  5

 مناوبین." مندوبین یكونوا أن لھم یحقّ  أكثر أو مستشار واحد یرافقھ
 

 
 7 

                                            


	7. تقديم وثائق التفويض والتعريف
	المرفق: نموذج كتاب التفويضP 1F

