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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018ار/مايو أي   25-23 ، إسبانيا،سان سباستيان

 
 

 

 2 مذكرة معلومات
 

  التعريفوشارات التسجيل  .1

 

ة بهم، ، حيث يمكتب التسجيل يُقام  مركزل عند المدخل الرئيسيستطيع المشاركون الحصول على شارات التعريف الخاص 

 .للمؤتمرات (Kursaal) كورسال

 

، حيث 10أي ار/مايو، من الساعة التاسعة صباًحا حت ى الساعة السادسة مساًء، سيُقام المكتب بجانب مدخل القاعة  23في 

أي ار/مايو، من الساعة التاسعة صباًحا حت ى الساعة الواحدة ظهًرا، سيُقام  24سيُعقَد اجتماع لجنة البرنامج والميزانية. وفي 

ل تحت األرض )المكتب بالقرب من القاعة الت  (. 1-ي ستُعقَد فيها دورة المجلس، على الطابق األوَّ

 

كافة صة لالجتماعات، وأيًضا خالل طوال دورة المجلس في المنطقة المخص   من المشاركين أن يحملوا شاراتهم رجىيُ 

 الوقائع االجتماعية.

 

 

  تقديم وثائق التفويض والتعريف .2

 

 وثائقتقديم  الدول األعضاء في المجلس التنفيذي، يُرَجى من الثبوتية األوراق ق منالتحق   ا عل حسن سير إجراءاتحرصً 

ة بها  التفويض دة جانا ي  الس وثائق التفويض إلى عن ممسوحة إلكترونية نسخة ينبغي إرسالو .إلكترونيًا إلى األمانةالخاص 

  .zyakovleva@unwto.org التالي: العنوان في منظ مة السياحة العالمية، على العام األمين مكتب مديرةياكوفليفا، 

 

ويمكن تقديم النسخ األصلية عند  .وتُسلَّم الوثائق األصلية إلى األمين العام قبل يوٍم واحٍد على األقل  من افتتاح دورة المجلس

 مكتب التسجيل.

 

 وزراءإلى أنَّه وحدها وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء، أو وزراء الخارجية أو  تجدُر اإلشارة

السياحة في الدول المعنية أو من يوازيهم تُعتبر صالحة ومقبولة. ووحدها الخطابات أو رسائل الفاكس الرسمية التي تحمل 

ة تعتبر صالحة ومقبولة.   .المرفق(في  التفويض وثيقة نموذج إلى الرجوع رجاءال)توقيع السلطة المختص 

 

 في اجتماعات المجلس التنفيذي.  موالتكل  التصويت  ممارسة حق  ضين وفق األصول فقط للمندوبين المفو   يحق  

 

 

 االستقبال في المطار ومحطّة القطار والنقل .3

 

 تنظ م سلطات البلد المضيف خدمة استقبال للمشاركين في مطار سان سباستيان وفي محط ة القطار، وكذلك في مطار بلباو. 

 

أي ار/مايو، يتم  تقديم خدمة نقل مجانية للمشاركين عند الوصول والمغادرة بين مطاَري سان سباستيان وبلباو  26إلى  22من 
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والفنادق الرئيسية
1

ذه الخدمة، يجب ذكر تفاصيل مواعيد الوصول والمغادرة عند تعبئة استمارة التسجيل . لإلفادة من ه

 االلكترونية. 

 

 

 نقاش حول موضوع: "السياحة والتحّول الرقمي" .4

 

ل الرقمي"، من العاشرة صباًحا حت ى الثانية  25في صباح يوم  أي ار/مايو، سيُقام نقاٌش حول موضوع "السياحة والتحو 

عشرة ظهًرا. سيشارك في النقاش متحد ثون رئيسيون يمث لون مختلف الجهات المعني ة بمنظومة االبتكار وريادة المشاريع  

اد األعمال. حول العالم، كالجهات الحكومية، والمؤس سات األكاديمية،   والشركات، ورو 

 

يات والفرص الحالية الناشئة لستُتاح للمشاركين فرصة  ،ثم   عن عمليات الرقمنة واالبتكار في القطاع. تشمل مناقشة التحد 

اد المشاريع  في ثغرةالالمواضيع الرئيسية التي سيتم  تناولها: وظائف المستقبل، و إلى المهارات الرقمية، ووصول رو 

 واستخدام البيانات الضخمة لتنمية السياحة المستدامة، من جملة أمور أخرى. ،التمويل

 

 .CE/108/9ترُد التفاصيل الكاملة حول هذا النقاش في الوثيقة 

 

 

 تالبرنامج المؤقّ  .5

 .للمؤتمرات (Kursaal) كورساليُعقَد اجتماع لجنة البرنامج والميزانية واجتماعات المجلس في مركز 

 

 2018أيّار/مايو  23األربعاء في 

 

 10  عند مدخل القاعة التسجيل وتقديم وثائق التفويض  09,00-18,00

 

 (10)القاعة  لجنة البرنامج والميزانية 15,00-17,30

 

 االفتتاح حفل إلىمن الفنادق الرئيسية  االنتقال 19.00

 

 المعاصرة للثقافة الدولي تاباكاليرا مركز في الترحيبي االستقبال وحفل االفتتاح حفل 21.30 –19.30

 

 العودة إلى الفنادق الرئيسية 21,30

 

 الجلسة األولى والجلسة الثانية - 2018أيّار/مايو  24الخميس في 

 

 الرسمي االفتتاححفل  إلىمن الفنادق الرئيسية  االنتقال 07.50

 

 للمؤتمرات Kursaalعند المدخل الرئيسي لمركز   التسجيل 00,80-13,00

 

 للمؤتمرات Kursaalعند المدخل الرئيسي لمركز  تقديم وثائق التفويض 00,80-08,45

 

 من جدول األعمال( 5إلى  1)البنود  الجلسة الصباحيةاإلفتتاح الرسمي تليه  00,90-13,00

 

 الوفود لرؤساء ةيجَماع صورة  

 

 )للمدعوين فقط(لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب  13.30 – 13.00

 

 (4)القاعة مؤتمر صحفي  13.45 – 13.15

 

 )قاعة المآدب( الغداء 13,15-15,00

 

  من جدول األعمال( 8إلى  6)البنود  الظهر بعد جلسة 15,00-18,00

 

 الفنادق الرئيسية  مركز المؤتمرات إلى االنتقال من  18.00

 

 الرئيسية إلى قصر ميرامار للعشاء الفنادق من االنتقال  19.30

 

                                            
1
  .المذك رة هذه في إليها الُمشار للفنادق فقط النقل خدمة تؤمَّن 
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 قصر ميرامارفي  كوكتيل  - عشاء  22,00 -20.00

 

 االفتتاح حفل إلىمن الفنادق الرئيسية  االنتقال 19.00

 

  العودة إلى الفنادق الرئيسية  22.00

 

 الجلسة الثالثة - 2018أيّار/مايو  25الجمعة في 

 

 مركز المؤتمرات إلىمن الفنادق الرئيسية  االنتقال 08.45

 

  (األعمال جدول من 11 إلى 9)البنود  الصباحيةالجلسة  30,90-13,00

 

 مرطبات  13,00

 

 مركز المؤتمرات إلى المطارمن  االنتقال 13:30

 

 الفنادق الرئيسية مركز المؤتمرات إلى االنتقال من 13,45

 

 

 الذين يرافقون المشاركينالبرنامج المخّصص لألشخاص 

 

 2018أيّار/مايو  23األربعاء، في

 

 Kursaal مركز في  Ni Neuالمجموعة في مطعم  التقاءنقطة   10.15

ق شخصي  متاجر فريدةزيارة إلى   10.30  برفقة متسو 

 ”Pintxos“مسار    13.00

 Maria Cristinaحفل كوكتيل في فندق   15.30

 

 2018أيّار/مايو  24الخميس، في 

 

ة الرحلة  بالحافلة غيتارياإلى  Kursaalاالنطالق من مركز   09.15  دقيقة( 30)مد 

 Conservas del Cantábrico Maisorزيارة إلى   10.00

 Cristóbal Balenciagaجولة في مدينة غيتاريا القديمة وصوالً إلى متحف   10.30

  للنبيذ Gaintzaزيارة مصنع   12.30

 العودة إلى سان ِسباستيان  13.30

 

 2018أيّار/مايو  25الجمعة، في 

 

  .Maria Cristinaوتحضير أطباق نموذجية مع عدد من الطهاة في فندق  La Bretxaزيارة إلى سوق  15.00 – 10.00

 

 

 وثائق العمل .6

 

ع نسخ مطبوعة عن وثائق العمل في مكان انعقاد الدورة. لذلك، يُطلَب  يُرجى من المندوبين لطفًا أن يحيطوا علًما بأن ه لن تُوزَّ

 معهم ما يحتاجونه من نسخ مطبوعة للوثائق. وستُـنَشـر كافة الوثائق على الرابط اآلتي:من المندوبين أن يصطحبوا 

session-108th-council-http://lmd.unwto.org/event/executive. 

 

 

 االستدامة البيئية في المجلس التنفيذي .7

 

إقليم حكومة في ستهالك االالسياحة والتجارة و وإدارةضيفة )حكومة إسبانيا سات المُ المؤس  مع مة السياحة العالمية منظ   تت فق

، العالمية سياحةمة المنظ  لالتنفيذي  جلسالدورة الثامنة بعد المائة للمخالل ، بالتالي .االستدامةمبدأ االلتزام ب علىالباسك( 

 الجوانب التي قد يكون لها تأثير سلبي على البيئة. ة إلى التخفيف منسلسلة من التدابير الراميتنفيذ إلى  سيُصار

 

 إدارةعن الصادرة لغة الباسك( بي النظيف" )التي تعني "التحد   Erronka Garbiaشهادة  قتضياتمل هذا الحدث يمتثل

لمعايير  اهذا الحدث وفقً  هو تصميم وتنظيم لكمن ذ البيئة والتخطيط اإلقليمي واإلسكان في حكومة الباسك. والهدف

mailto:omt@unwto.org
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زيادة الوعي وتشجيع ل مشاركيندين والمين والمور  منظ  البين  اللقاء الذي سيجمعاالستفادة من ع االستدامة البيئية، م

 .المستقبلية فعالياتالمجلس وال دورةعقد ب في ما يتعل قللبيئة كثر مراعاةً سلوكيات األال

 

 ،والمياه ،المرافقالتحتية/ ىوالبن تموين،وال ،لالحدث )التنق   انعقاد هذا يت صل بهاالتي مجاالت العمل الرئيسية  من انطالقًاو

 تنفيذ التدابير التالية: ، سيتم  (والتواصل ،والنفايات ،والطاقة

  

وسط قع ي الذي والمحاضرات للمؤتمرات Kursaalهو مركز  الذي سيجري فيه هذا الحدثالمكان الرئيسي  ل:التنقّ 

ستُقدَّم . باإلضافة إلى ذلك، مشتركصول إليه بسهولة بوسائل النقل العام ال، ويمكن الوعاصمة مقاطعة غويبوزكوا

لهممشاركين بطاقة مجانية لل  الحدث. انعقاد امستخدام وسائل النقل العام خالل أي  ا تخو 

 

النفايات في المصدر.  من تقليلال، من أجل الشراء المفرطب بات الحدث بهدف تجن  ة لتغطية متطل  وضع خط   جرى :التموين

صار إلى ل البيولوجي. في الوقت نفسه، سيُ أو القابلة للتحل  المواد القابلة إلعادة التدوير و/إعطاء األولوية الستخدام  سيتم  و

ع ،إنتاج واستخدام المواد المطبوعةمن  الحد   ضمان بغية  ،الممارسات البيئيةبات عن أفضل كتي  دين على المور   كما ستُوزَّ

 جميع الجهات المعنية.من قبل  المالئمةالمشاركة 

 

استخدام المواد التي  الحد  قدر اإلمكان من ، وسيتم  بنى تحتية ومرافق قائمة مسبقًايستفيد الحدث من  المرافق:التحتية/ ىالبن

ة واحدة  .جهيزها وتفكيكهاوتالمرافق ستدامة في تصميم االتطبيق معايير  ، سيتم  تة. باإلضافة إلى ذلكالمؤق  و تُستعَمل لمر 

 

 األي اماستهالك المياه والطاقة خالل ب البيانات المتعل قةتسجيل  سيتم  و. LEDضاءة اإل بنُظُم المبنى ُمجهَّز المياه والطاقة:

 الحدث.الثالثة التي سيُقام فيها 

 

 التي تثبت UNE-EN ISO 14001: 2004شهادة حائز علىالمكان الرئيسي للحدث، وهو ، Kursaalمبنى  النفايات:

 وإدارة النفايات على النحو األمثل.باالستخدام الرشيد للموارد  التزامه

 

من خالل  للتواصلة خط  وف تُعتَمد دين، ستوزيعه على المور   الذي سيتم   ىفضلباإلضافة إلى دليل الممارسات ال :التواصل

ارد الرقمية واإللكترونية بذل جهد لتحسين استخدام المو ، سيتم  كذلكمي والشبكات االجتماعية. الرسااللكتروني الموقع 

 التي تكفل مراعاة مبدأ االستدامة لدى المشاركة في هذامفاتيح المعايير والتواصل وزيادة الوعي حول من أجل ال وف رةالمت

 الحدث.
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المرفق: نموذج كتاب التفويض
2  

 

  نموذج الخطاب المرجعي

 

3 ورقة ذات ترويسة رسمية
 

 

 وثائق التفويض

 

 

ةسلطة المختص  اإلسم والوظيفة الكاملة لل) أنا الموق ع أدناه،
4

لت الحكومة )إ (، أفيد بأن   التالي تمثيلها  مندوبسم البلد( قد خو 

سان في  2018ار/مايو أي   25إلى  23عقد من التي ستُ مة السياحة العالمية للمجلس التنفيذي لمنظ   الثامنة بعد المئةفي الدورة 

 ، إسبانيا:باستيانسِ 

 

  

 

  والوظيفة الكاملة( االسم)    :مندوبال  

 

(ونالمناوب) ]المناوب
5
 والوظيفة الكاملة( االسم)  [:

 

 

 

ر في   )التاريخ(، بتاريخ المدينة( اسم)ُحرِّ

 

 

 

 ، والمنصب الكامل والتوقيعاالسم

 

                                            
تفويض إال إذا تجدر اإلشارة إلى أّنه ال يتّم االعتراف إاّل بالرسائل أو الفاكسات الرسمية التي تحمل توقيع السلطة المختّصة. وال تُقَبل وثائق ال 2

 ُكِتَبت بإحدى لغات عمل الجمعية العامة أو إذا أرِفَقت بالترجمة المالئمة.
 بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي. 3
المسؤولين عن ُيرجى التنّبه إلى أّنه ال ُتعتََبر صالحة إاّل وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو وزراء الخارجية أو الوزراء   4 

 السياحة في الدولة المعنية أو من يوازيهم.
 أو مستشار واحد يرافقه أن يمكن واحد   مندوب   من المجلس في فاعل عضو كلّ  وفد يتأّلفمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، " 31وفقا للماّدة  5

 مناوبين." مندوبين يكونوا أن لهم يحقّ  أكثر
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