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 المجلس التنفيذي

 والتسعون التاسعةالدورة 

  4114 تشرين األول/أكتوبر 4-1، سمرقند، أوزبكستان

 

 2مذكرة معلومات رقم  

 

 

   التعريف شاراتو دورة المجلس فيالتسجيل  .1

 

تعبئة استمارة  ه انتباه المشاركين إلى أّن عليهمويوجّ  أيلول/سبتمبر. 44يوم األربعاء  حتى لتسجيلالموعد النهائي لتّم تمديد 

محّددين  ،ar-99-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executive: ةالتالي الوصلةعلى  المشاركة اإللكترونية

كّل هذه المعلومات مطلوبة من أجل اتخاذ الترتيبات  ، والمعلومات المتعلقة بالفندق.تفاصيل رحلتي الوصول والمغادرة

        .  اإلمكاناللوجستية الالزمة لتسهيل رحالت المشاركين وإقامتهم في أوزبكستان قدر 

 

  .تسجيل يقتضي تحميل صورة هوية مناسبةويُذكَّر المشاركون لطفاً بأنَّ نظام ال

 

في بهو فندق ريجستان بالزا لجميع المشاركين الذين أتّموا تسجيلهم على الموقع االلكتروني شارات التعريف  سيتّم إصدار

 مع استيفاء الشروط المطلوبة. 

 

 ،العاشرة صباًحا وحتى السابعة مساءً  من الساعة تشرين األّول/أكتوبر، 1، في يوم األربعاء مفتوًحا مكتب التسجيل كونسيو

  من الساعة الثامنة صباًحا. تشرين األّول/أكتوبر،  4يوم الخميس، في و

 

 

 تأشيرات الدخول واالستقبال في مطاري طشقند وسمرقند .2

 

استمارة الطلب عبر ولكن لم يعبئوا بعد  تأشيرة دخول لدى وصولهمالمشاركين الذين طلبوا الحصول على  يرجى من

أن يقوموا بذلك ويرسلوا طلب تأشيرة الدخول بعد تعبئته، مع نسخة  (/http://evisa.mfa.uz/evisa_en)النترنت ا

أويبك رازاكوف، أمين السر الثاني في القسم القنصلي في وزارة الخارجية في ممسوحة عن جواز سفرهم، إلى السيّد 

 ، مسؤولة البروتوكول فيالسيِّدة جوان تيبونسخة كربونية إلى  إرسال مع (،tiv.uzinfo@أوزبكستان ) جمهورية

عند  لضروريان للحصول على تأشيرة دخوان لبطمهذان ال (.@unwto.orgjthebaudمنظمة السياحة العالمية )

           . الوصول

 

ّمن شخًصا لمرافقة كّل وفد عند وصوله إلى المطار، ليقّدم المساعدة الالزمة ؤكما تجدر اإلشارة إلى أّن الجهة المضيفة ست

    التهم داخل البلد. والمعلومات المتعلّقة بإقامة المشاركين وتنقّ  في استكمال إجراءات الدخول
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 ية وتذاكر القطارالرحالت الجوية الداخل . 3

 

 التالية حصريًا للمشاركين في دورة المجلس التنفيذي:    الرحالت الداخليةستحجز الجهة المضيفة 

 

 من طشقند إلى سمرقند: -

 

  رقم الرحلة سمرقند الوصول إلى  طشقندالمغادرة من 

تشرين األّول/أكتوبر،  1 األربعاء

0::1 

5:4: Uzbekistan Airways (HY1315) 

 )الخطوط الجوية األوزبكية(

تشرين األّول/أكتوبر،  1 األربعاء

14:11 

14::: Uzbekistan Airways (HY1311) 

 )الخطوط الجوية األوزبكية(

 

 من سمرقند إلى طشقند:  -

 

  رقم الرحلة الوصول إلى طشقند المغادرة من سمرقند

تشرين األّول/أكتوبر،  3الجمعة 

43:11 

43::1 Uzbekistan Airways (HY1008) 

 )الخطوط الجوية األوزبكية(

 

طشقند على متن الخطوط الجوية األوزبكية الحصول على تذاكر رحالتهم الداخلية مع  إلى مسافرينبإمكان المشاركين ال

  تذاكر رحالتهم الدولية.  

 

هم الداخلية عند وصولهم إلى أوزبكستان ، فبإمكانهم الحصول على تذاكر رحالتأّما المسافرين على متن خطوط جوية أخرى

  كّل اتجاه. لدوالًرا  01مطاري طشقند وسمرقند. ويبلغ سعر تذكرة الطيران بين المدينتين حوالى  من شبابيك التذاكر في

 

من شبابيك التذاكر في محطات القطار في طشقند وسمرقند، ويمكن  "Afrosiyob"تذاكر قطار الحصول على  ويمكن

        كّل اتجاه.لدوالًرا  44و 31بين  تتراوح أسعار التذاكر، مع اإلشارة إلى أّن دوالر األمريكي أو اليورو مباشرةلشراؤها با

 

ؤّمن لهم مرافقو الوفود التذاكر على أن يدفعوا يبالنسبة إلى المشاركين الذين ال يملكون الوقت الكافي لشراء تذاكر القطار، س

 على إيصال. ويحصلواثمنها في وقت الحق 
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