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 المجلس التنفيذي
 108الدورة 

 2018ار/مايو أي   25-23 ، إسبانيا،باستيانسان س

 
 

 

 مذكرة معلومات
 

 مكان وتاريخ انعقاد الدورة .1

 

، تشنغدودت في ق  التي ع  بعد المئة  السابعةالذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته CE/DEC/9(CVII) رقر  للم وفقًا

، بدعوٍة ، إسبانياباستيانسان سفي  2018 أي ار/مايو 25إلى  23 من دورته الثامنة بعد المئةمجلس التنفيذي ال سيعقد، الصين

 من حكومة إسبانيا، الدولة التي يقع  فيها المقر  الرئيسي للمنظ مة. 

 

 Kursaal Congress Centre and)للمؤتمرات والمحاضرات  Kursaalعمل المجلس في مركز ت نظ م جلسات 

Auditorium) عند الساعة الثامنة 2018أي ار/مايو  23. وي نظ م حفل االفتتاح، يليه حفل استقبال ترحيبي، يوم األربعاء في ،

 والنصف مساًء.  

 

 

 تفاصيل االتصال باللجنة التنظيمية .2

  

 البلد المضيف منظمة السياحة العالمية

Mr. Munir Rayes 
Chief, Conference Services 
Tel.: +34 91 567 8189 
E-mail: conf@unwto.org  
 
Ms. Yolanda Sansegundo 
Conference Services  
Tel.: +34 91 567 8188 
E-mail: conf@unwto.org; council@unwto.org;   

Mr. Antonio Nieto Magro 
Deputy Director-General, Cooperation and 
Tourism Competitiveness 
State Secretariat for Tourism – MINETAD 
Tel.: +34 91 732 64 58 
E-mail: sgcooperacionturistica@minetad.es 
 
Ms. Ángeles Martínez Mingueza 
Chief of International Relations  
State Secretariat for Tourism – MINETAD 
Tel.: +34 91 732 64 60  
E-mail: sgcooperacionturistica@minetad.es 

 

 

 التسجيل في دورة المجلس .3

 

فـتَـتَـح  التسجيل للمشاركة في دورة المجلس بتاريخ  رجى من المشاركين عبر االنترنت. ي  التسجيل يجري وس مارس/آذار 8يـ 

 عبر الرابط اآلتي: مة السياحة العالميةمنظ  الموقع االلكتروني الخاص  برة على ف  التسجيل المتوتعبئة استمارة 

http://lmd.unwto.org/ar/event/108  ، 2018 نيسان/أبريل 20 الجمعة يوم قبلوذلك .  
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 صفة المشاركين .4

 

مة. لمشاركين المدعوين من قبل المنظ  جميع اخذ حكومة إسبانيا التدابير الالزمة لتسهيل الوصول واإلقامة والمغادرة لتت  

مة ح إلى المندوبين المشاركين في اجتماعات منظ  منَ ع المشاركون، طوال إقامتهم، باالمتيازات والحصانات التي ت  ويتمت  

 مة. المنظ   فاق مقر  عليه ات   ، بموجب ما ينص  في إسبانيا السياحة العالمية

 

 

 إجراءات الدخول .5

   

للمجلس التنفيذي، وذلك بعد المئة  الثامنةبين المشاركين في الدورة المندو تمنح حكومة إسبانيا تأشيرات دخول إلى كل  

 بعة.للقوانين اإلسبانية المت   ة، وفقًاالمجلس إلى سفارة إسبانيا المعني   لحضور دورة دعوةالد تقديم رسالة بمجر  

 

 رجى من المشاركيني  لذا، الدخول لدى الوصول.  يراتتأشإصدار يمكن حاد األوروبي، ال لقوانين االت   وفقًا مالحظة هامة:

 . اتهم مسبقً احصول على تأشيراإلجراءات الالزمة لل خاذات   لطفًا

 

تأشيرة دخول للمشاركين الذين ينتمون إلى بلدان يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول األراضي  يجب االستحصال على

 :  الرابط اآلتيالمندوبين زيارة  ي رجى منتأشيرات الدخول،  تحصال علىلة لشروط االسالع على قائمة مفص  اإلسبانية. لالط  

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

 

 مناطقللمزيد من المعلومات حول تأشيرات الدخول وقائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اإلسبانية في مختلف 

قع ومالزيارة  ي رجى مواطنوها إلى تأشيرة دخول أو التي يعفى مواطنوها من ذلك،البلدان التي يحتاج حول و ،االختصاص

 : ، عبر الرابط اآلتيوزارة الشؤون الخارجية والتعاونااللكتروني الخاص  ب

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

 

 . ofsg1@unwto.org على العنوان التالي: ها مايفيل-نيكتيدة السي  مراسلة بشأن تأشيرات الدخول، يرجى ألي  استفسارات 

 

 

 الوصول إلى سان سيباستيان .6

 

، 25بنحو عن المدينة باستيان سسان مطار  ديبع   رحالت إلى مطاَري مدريد وبرشلونة.  وتتوف ر فيه دقيقة بالبر 

(airport/index.html-sebastian-www.aena.es/en/san .) 

 

باستيان لباو الدولي. تستغرق الرحلة بالحافلة من مطار بيلباو إلى سان سبإلى مطار يمكن أيًضا أن يسافر المشاركون جًوا 

 (airport/index.html-www.aena.es/en/bilbaoدقائق. ) 10حوالى ساعة و

 

باستيان، الواقعة في وسط المدينة، موصولة مباشرةً بمحط ات القطار في مدريد ي شار  كذلك إلى أن  محط ة القطار في سان س

 (.renfe.comwwwوبرشلونة ولشبونة وباريس. )

 

ه بالحيمكن أيًضا  ساعات.  5والرحلة تستغرق حوالى  باسيتان.افلة من مدريد إلى سان سالتوج 

(www.estaciondonostia.com/en .) 

 

 

 النقلستقبال في المطار ومحطّة القطار واال .7

 

 لباو. ، وكذلك في مطار بباستيان وفي محط ة القطارسان س مطارخدمة استقبال للمشاركين في سلطات البلد المضيف  تنظ م

 

mailto:omt@unwto.org
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
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لباو باستيان وبأي ار/مايو، يتم  تقديم خدمة نقل مجانية للمشاركين عند الوصول والمغادرة بين مطاَري سان س 26إلى  22من 

والفنادق الرئيسية
1

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

 االلكترونية. 

 

وحرًصا على تمكين السلطات اإلسبانية من تنظيم خدمات االستقبال والنقل بشكٍل سليم، يتعي ن على المشاركين تعبئة وإرسال 

، مع ذكر http://lmd.unwto.org/ar/event/108من خالل الرابط اآلتي:  استمارة التسجيل المتوف رة على اإلنترنت

  . 2018أيّار/مايو  7قبل التفاصيل المتعل قة بمواعيد وصولهم ومغادرتهم وأماكن إقامتهم، وذلك 

 

 

 الفنادق .8

 

أسعاًرا مخف ضة على عدد محدود من الغرف. ي رجى من المشاركين أخذ العلم بأن   دة أدناهالوار ن سيباستياناسفنادق م تقد  

باستيان تشهد طلبًا عاليًا على الغرف الفندقية في تواريخ انعقاد دورة المجلس. لذلك، ومن أجل تأمين منطقة سان س

 . 2018نيسان/أبريل  16قبل الحجوزات واإلفادة من األسعار المخف ضة، يوصى بحجز الغرف 

 

 بإجراء الحجوزات في الفنادق الم شار إليها في هذه المذك رة.  ”NorteSur Incoming“تتكف ل الوكالة السياحية 

 

 

 

 الوكالة المسؤولة عن حجوزات الفنادق لدورة المجلس التنفيذي 

 

NorteSur Incoming 
 مراجع االت صال: 
Ainhoa García 

Monika Dermekova 
 456000 946 34 +  هاتف:

    info@nortesurincoming.com بريد الكتروني:
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 في هذه المذك رة.  دق الم شار إليهاتؤم ن خدمة النقل فقط للفنا 

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/ar/event/108
mailto:info@nortesurincoming.com
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 الفندق

 

 نوع الغرفة

السعر اليومي 

)يشمل الضريبة 

على القيمة 

المضافة ووجبة 

 الفطور(

 

 Kursaalالبُعد عن مركز 

Hotel María Cristina (5*) 

mariacristina.com/-www.hotel 

 

  يورو 302.50  مفردة

 يورو 324.50 مزدوجة دقائق سيًرا على األقدام 5

Hotel Londres y de Inglaterra 

(4*) 

www.hlondres.com/es/ 

 

  يورو 345  مفردة

 يورو 330 مزدوجة دقائق سيًرا على األقدام 10

Hotel Sercotel Europa (4*) 

www.sercotelhoteles.com/hoteles

-sebastian/europa-/espana/San

sebastian/-san 

 

  يورو 109  مفردة

 يورو 130 مزدوجة دقائق سيًرا على األقدام 10

Hotel Arrizul Congress (4*) 

www.hotelarrizulcongress.com/ 

 

    يورو 255.59  مفردة

 يورو 270.90 مزدوجة دقائق سيًرا على األقدام 5

Hotel Zenit S. Sebastián (4*) 

sansebastian.zenithoteles.com/es/ 

  يورو 149  مفردة

 يورو 159 مزدوجة دقائق بالحافلة  10

Hotel Astoria 7 (4*) 

www.astoria7hotel.com/ 

 

   يورو 174  مفردة

 دقائق بالحافلة  10
 يورو 189 مزدوجة

Hotel Silken Amara (4*) 

-www.hoteles

-plaza-amara-silken.com/es/hotel

sebastian/-san 

 

  يورو 155  مفردة

 يورو 170 مزدوجة دقائق بالحافلة 10

Hotel Avenida (3*) 

www.hotelavenida.net/es/ 

 

  يورو 106  مفردة

 يورو 112 مزدوجة دقيقة بالحافلة  13

Hotel Codina (3*) 

www.hotelcodina.es 

 

 121.60-95.50  مفردة

   يورو

 

 دقائق بالحافلة 10

 159.50-128 مزدوجة

 يورو

Hotel Mercure Monte Igeldo 

(4*) 

www.monteigueldo.com/ 

 

  يورو 184  مفردة

 يورو 203 مزدوجة دقيقة بالحافلة  30

Hotel Gudamendi (4*) 

www.hotelgudamendi.com/es/ 

    يورو 94.20  مفردة

 يورو 123.40 مزدوجة دقيقة بالحافلة  19

Hotel Arima (4*) 

arimahotel.com/es/ 

 

  يورو 140  مفردة

 يورو 154 مزدوجة دقيقة بالحافلة  18

mailto:omt@unwto.org
http://www.hotel-mariacristina.com/
http://www.hotel-mariacristina.com/
http://www.hlondres.com/es/
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http://www.sercotelhoteles.com/hoteles/espana/San-sebastian/europa-san-sebastian/
http://www.sercotelhoteles.com/hoteles/espana/San-sebastian/europa-san-sebastian/
http://www.sercotelhoteles.com/hoteles/espana/San-sebastian/europa-san-sebastian/
http://www.hotelarrizulcongress.com/
http://www.hotelarrizulcongress.com/
https://sansebastian.zenithoteles.com/es/
https://sansebastian.zenithoteles.com/es/
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http://www.monteigueldo.com/
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 التسجيل وشارات التعريف .9

 

من الساعة التاسعة صباًحا ار/مايو أي   23 األربعاء في يومللمؤتمرات وسي فتَح  Kursaalمكتب التسجيل في مركز  سي قام

  ى الساعة الواحدة ظهًرا. الساعة التاسعة صباًحا حت   من أي ار/مايو 24 الخميس في ى الساعة السادسة مساًء، ويومحت  

 

طوال  من المشاركين أن يحملوا شاراتهم رجىي  والتسجيل.  اجراءات بعد إتمام في مكتب التسجيل شارات التعريف مسل  ت  

 الوقائع االجتماعية.كافة صة لالجتماعات، وأيًضا خالل دورة المجلس في المنطقة المخص  

 

 

  تقديم وثائق التفويض والتعريف .10

 

 وثائقتقديم  األعضاء في المجلس التنفيذيالدول ، ي رَجى من الثبوتية ق من األوراقالتحق   ا عل حسن سير إجراءاتحرصً 

ة بها  التفويض  .ام من افتتاح الدورةأي   10قبل أي ، 2018أيَّار/مايو  14 ضمن مهلٍة أقصاها إلكترونيًا إلى األمانةالخاص 

 

في منظ مة  العاممديرة مكتب األمين دة جانا ياكوفليفا، ي  الس وثائق التفويض إلى عن ممسوحة إلكترونية نسخة ينبغي إرسال

. وت سل م الوثائق األصلية إلى األمين العام قبل يوٍم واحٍد zyakovleva@unwto.org التالي: العنوان السياحة العالمية، على

 .على األقل  من افتتاح دورة المجلس

 

 وزراءإلى أن ه وحدها وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء، أو وزراء الخارجية أو  تجدر  اإلشارة

السياحة في الدول المعنية أو من يوازيهم ت عتبر 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  

 

 

 لغات العمل .11

  

ن الترجمة الفورية وتؤم  . سبانيةواالنكليزية والفرنسية والروسية واإلوثائق اجتماعات دورة المجلس باللغة العربية  تتوف ر

 اللغات الخمس. هذه خالل مناقشات المجلس ب

 

 

 وثائق العمل .12

 

ب طلَ ي   ،في مكان انعقاد الدورة. لذلك العمل وثائقعن ع نسخ مطبوعة وز  ه لن ت  أن  ب يحيطوا علًماأن  لطفًا رجى من المندوبيني  

 :الوثائق على الرابط اآلتيكافة ر ـنشَ ـت  وس وثائق.لل مطبوعةما يحتاجونه من نسخ من المندوبين أن يصطحبوا معهم 

http://lmd.unwto.org/ar/event/108  عن طريق البريد اإللكتروني. بنشر الوثائقإعالم المندوبين  . ويتم 

 

 

 االنترنتب االتّصال .13

 

   موصولة باالنترنت مجانًا. الكومبيوتر الأجهزة من  فيه عدد مكان  لمندوبين ل صخص  ي  سوف 

 

 

 قائمة المشاركين .14

 

لين ل رسَ ت    تب االستعالمات للمراجعة.وتوضع في مك تة بأسماء المشاركين،قائمة مؤق  مسبقًا إلى كل  المشاركين المسج 

 

وف رة توضع قائمة المشاركين النهائية باالستناد إلى المعلومات  بعد فترة ل إلى المشاركين رسَ التسجيل. وت  في استمارات الم 

 مة السياحة العالمية. ر على الموقع االلكتروني لمنظ  نشَ دورة المجلس، كما ت  وجيزة من اختتام 

mailto:omt@unwto.org
mailto:zyakovleva@unwto.org
http://lmd.unwto.org/ar/event/108
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 تالبرنامج المؤقّ    .15

 

 2018ار/مايو أيّ  23األربعاء في 

 

 التفويضتقديم وثائق التسجيل و  09,00-18,00

  

 والميزانيةلجنة البرنامج  15,00-18,00

 

 نتقال من الفنادق الرئيسية لحضور حفل االفتتاح اال 20,00

 

 حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي 22,00 – 20,30

 

 ق الرئيسيةالعودة إلى الفناد 22,00

  

 

 الجلسة األولى والجلسة الثانية - 2018ار/مايو أيّ  24الخميس في 

 

  التسجيل 09,00-13,00

 

 تقديم وثائق التفويض 09,00-10,00

 

 الجلسة الصباحية 10,00-13,00

 

 الوفود لرؤساء اعيةجم   صورة  13,00

 

 الغداء 13,15-15,00

 

 فقط( )للمدعوينباالنتساب  العضوية طلبات في النظر لجنة عمل غداء 13,15-15,00

 

  هرالظ بعد جلسة 15,00-18,00

 

 من الفنادق الرئيسية إلى العشاءنتقال اال  20,00

 

 العشاء 20,30-22,00

 

  إلى الفنادق الرئيسيةالعودة   22,00

 

 

 لثةالجلسة الثا - 2018ار/مايو أيّ  25الجمعة في 

 

  الجلسة الصباحية 10,00-13,00

 

  مؤتمر صحفي  13,00-13,30

 معلومات عملية .16

 

  ّية وسعر الصرف: العملة المحل( العملة الرسمية في إسبانيا هي اليوروEUR وسعر .)  د في عتمَ الصرف الم

 دوالر أمريكي لليورو الواحد. 1.22يقارب  2018 آذار/مارس

mailto:omt@unwto.org
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الساعة الثانية بعد  ىحت   صباًحاتفتح المصارف أبوابها من االثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة والنصف 

ف  العمالت صرفمكاتب لفي كل  أنحاء مدينة سان سيباستيان  رف  الظهر. وتتو  .إليها بسهولةيمكن التعر 

 ،في مختلف أنحاء المدينة أيًضا أجهزة السحب اآللي تنتشر وتتوف ر خدمة صرف العمالت في الفنادق.

 المحال تتعامل ببطاقات االئتمان المتعارف عليها. و

 :رة معتدلة ورطوبة عالية وجو  غائم يت صف الطقس في هذه المنطقة بدرجات حرارة  الطقس في فترات متكر 

عة على مدار السنة.  روأمطا درجة مئوية  12الحرارة بين  ار/مايو، تتراوح درجاتأي  شهر في و وافرة موز 

  درجة مئوية.  17و

 والباسكية االسبانيةالرسمية:  غةلال 

  ّتوقيت غرينيتش زائد ساعتين(: التوقيت الصيفي) سان سيباستياني في التوقيت المحل 

  :ةالكهرباء منافذ تحتاج د(. هرتز )تيار مترد   50فولت و 220 سان سيباستيانار الكهربائي في التي   تبلغ قو 

مع  فتكي  تة لبية الفنادق أجهزة خاص  اغر توف   ،األحوال الكهرباء إلى قابس كهربائي برأسين مدورين. بكل  

األجهزة الكهربائية التي سوف تستخدمونها )أجهزة كومبيوتر،  د من أن  . الرجاء التأك  أنواع المقابس مختلف

ستعانة وإال ي نَصح باال ار،ة هذا التي  ( تعمل بقو  ئية...ابالكهر حالقةال، آالت ةمحمولال الهواتفشواحن 

 الت أو البطاريات. محو  بال

  ّللسفر إلى إسبانيا. لقاح خاص   ما من ضرورة ألي  ية: القواعد واالحتياطات الصح 

  ّلية( ية )خدمات الرعاية األو  من المراكز الصح   جي دةشبكة  سان سيباستيانتنتشر في ية: الخدمات الطب

 لية في مكان انعقاد االجتماع.ن خدمات اإلسعافات األو  والمستشفيات. وستؤم  

 :يورو تقريبًا  33وسط مدينة سان سيباستيان تساوي كلفة التنق ل بسي ارات األجرة إلى  أسعار النقليات المحلّية

يورو. كما  1.75كلفة بطاقة الحافلة الواحدة تساوي. ويورو من مطار بيلباو 140من مطار سان سيباستيان، و

  يورو على التوالي.  16يورو و 9نقلة بـ 12 أونقالت  6يمكن شراء بطاقات لـ

 

 معلومات سياحية .17

 

 حول إسبانيا
www.spain.info 

 

  سان سيباستيان حول 

www.basquecountrytourism.eus 

www.sansebastianturismo.com/en 

  

mailto:omt@unwto.org
http://www.spain.info/
http://www.basquecountrytourism.eus/
http://www.sansebastianturismo.com/en
http://www.sansebastianturismo.com/en
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المرفق: نموذج كتاب التفويض
1 

 

 

  نموذج الخطاب المرجعي

 

2 ورقة ذات ترويسة رسمية
 

 

 وثائق التفويض

 

 

ةسلطة المختص  اإلسم والوظيفة الكاملة لل) أنا الموق ع أدناه،
3

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

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

 ، إسبانيا:سيباستيان

 

  

 

  والوظيفة الكاملة( االسم)    :مندوبال  

 

(ونالمناوب) ]المناوب
4
 والوظيفة الكاملة( االسم)  [:

 

 

 

ر في  رِّ  )التاريخ(، بتاريخ المدينة( اسم)ح 

 

 

 

 ، والمنصب الكامل والتوقيعاالسم

 

                                            
ة. وال تُقَبل وثائق التفويض إال إذا التي تحمل توقيع السلطة المختص   الرسمية ه ال يتم  االعتراف إال  بالرسائل أو الفاكساتتجدر اإلشارة إلى أن   1

 ُكِتَبت بإحدى لغات عمل الجمعية العامة أو إذا أرِفَقت بالترجمة المالئمة.
 ذلك شعار الوزارة الرسمي. بما في 2
المسؤولين عن ُيرجى التنب ه إلى أن ه ال ُتعتََبر صالحة إال  وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو وزراء الخارجية أو الوزراء   3 

 السياحة في الدولة المعنية أو من يوازيهم.
 أو مستشار واحد يرافقه أن يمكن واحد   مندوب   من المجلس في فاعل عضو كل   وفد فيتأل  التنفيذي، "من النظام الداخلي للمجلس  31ة وفقا للماد   4

 ."مناوبين مندوبين يكونوا أن لهم يحق   أكثر
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