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 المجلس التنفيذي
 والتسعون التاسعةالدورة 

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

 

 1 رقم مذكرة معلومات

 

 مكان وتاريخ انعقاد الدورة .1
 

الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والتسعين التي عقدت في سانتياغو دي  CE/DEC/19(XCVIII)ر وفقاً للمقر  

سمرقند، في  4114تشرين األّول/أكتوبر  4-1كومبوستيال، إسبانيا، تّم تحديد تاريخ انعقاد الدورة التاسعة والتسعين له في 

األربعاء، في يوم  حفل عشاء ترحيبي، يليه حفل افتتاح، ومن المقّرر عقد  .بدعوة من حكومة جمهورية أوزبكستانأوزبكستان، 

في  المجلس عملوتُنظ م جلسات ستان بالزا. مساًء، في فندق ريج السابعةساعة تشرين األّول/أكتوبر، عند ال 1

“Samarkand Reception House” . 

 

 بالمنظمينعناوين اإلتصال  .4
 

 قون في البلد المضيفالمنسّ  مة السياحة العالميةقون في منظّ المنسّ 

Mr. Munir RAYES 

Chief of Conference Services 

Tel.: +34 915 678 189 

E-mail: conf@unwto.org  

 

Ms. Azucena PERNÍA 

Senior Assistant, Conference Services 

Tel.: +34 91 567 8188 

E-mail: council@unwto.org  

 

Mr. Dmitriy ILIN 

Senior Assistant 

Tel.: +34 915 678 167 

E-mail: dilin@unwto.org 

Mr. Farrukh RIZAEV 

Chairman of the NC “Uzbektourism” 

Tel.: (+998 71) 233-54-14 

E-mail: frizaev@uzbektourism.uz 

 

Mr. Diyor PULATOV 

Head of the Department on International Relations, 

Investment and Grants Attraction 

Tel.: (+998 71) 233-84-31  

E-mail: dpulatov@uzbektourism.uz  

 

Mr. Bobur ALMETOV 

Silk Road Office in Uzbekistan 

Mobile: (+998 93) 500-33-35  

E-mail: bobur_alm@mail.ru 

 

 وشارات التعريف  دورة المجلسالتسجيل في  .3

نظام التسجيل يقتضي تحميل صورة هوية أن  بويُذك ر المشاركون لطفاً تسجيل المشاركة في المجلس عبر االنترنت. يجري 

تعبئة استمارة المشاركة المتوافرة على الوصلة اآلتية في االنتباه إلى ذلك لدى المشاركين  جميع يُرجى منلذا، مناسبة. 

 . ar-99-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executiveمة السياحة العالمية منظّ صفحة 

 المعلوماتويُطلَب من المشاركين أيضاً تسجيل األشخاص )األزواج، األطفال...( الذين قد يرافقونهم، وذلك ضمن حيّز 

 في استمارة المشاركة المتوافرة على الموقع االلكتروني.  (Guest Information)الخاصة بالضيف 

mailto:omt@unwto.org
mailto:conf@unwto.org
mailto:council@unwto.org
mailto:dilin@unwto.org
mailto:frizaev@uzbektourism.uz
mailto:bobur_alm@mail.ru
http://lmd.unwto.org/ar/event/executive-council-99-ar
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 11يوم االثنين، في ألغراض التصريح األمني، يُطلَب من جميع المشاركين التسجيل على الموقع االلكتروني قبل  

كحّد أقصى. وسيتّم إصدار شارات التعريف في بهو فندق ريجستان بالزا لجميع المشاركين الذين  4114أيلول/سبتمبر 

 . مع استيفاء الشروط المطلوبةأتّموا تسجيلهم على الموقع االلكتروني 

  

 صفة المشاركين .4

مشاركين المدعوين من هيل الوصول واإلقامة والمغادرة لجميع الالالزمة لتس الخطوات جمهورية أوزبكستانخذ حكومة تتّ 

 مة.قبل المنظّ 

مة ع المشاركون، طوال إقامتهم، باالمتيازات والحصانات التي تمنح إلى المندوبين المشاركين في اجتماعات منظّ ويتمتّ  

بعة ع بها الوكاالت المتخّصصة التافاقية بشأن االمتيازات والحصانات التي تتمتّ االتّ عليه  نصّ تالسياحة العالمية، بموجب ما 

 لألمم المتّحدة. 

 

 إجراءات الدخول .1

الذين أتّموا تسجيلهم على الموقع االلكتروني مع استيفاء الشروط  المشاركين تأشيرات دخول مجانية إلى كلّ  سوف يتّم إصدار

 . الدوائر القنصلية األوزبكية المعنيةإلى  الخاصة دعوةالد تقديم رسالة وذلك بمجرّ  المطلوبة،

 

تأشيرات دخول مجانية من قبل حكومة أوبكستان للمشاركين الذي قد ال يتمّكنون من الحصول على تأشيرة  سوف يتّم إصدارو

يوم قد استوفوا الشروط التالية قبل  وادخول من البلدان التي يقيمون فيها، وذلك لدى وصولهم إلى مطار طشقند، شريطة أن يكون

 أيلول/سبتمبر كحّد أقصى: 11اإلثنين 

 

 التسجيل على الموقع االلكتروني مع استيفاء الشروط المطلوبة، )أ( إتمام 

)ب( تعبئة استمارة طلب تأشيرة الدخول عبر االنترنت، المتوافرة على الموقع االلكتروني التالي الخاص بوزارة الشؤون 

 ,/http://evisa.mfa.uz/evisa_enالخارجية في جمهورية أوبكستان: 

 )ج(إرسال طلب تأشيرة الدخول بعد تعبئته، مع نسخة ممسوحة عن جواز سفرهم إلى مرجعيات االتّصال المذكورين أدناه. 

 

سوف تقوم وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية أوزبكستان على النحو المطلوب،  أعالهوبعد إنهاء المعامالت الموصوفة 

(http://www.mfa.uz/en/consular/visa/)  بإصدار رسالة إلى هؤالء المشاركين، ليتمّكنوا من تقديمها إلى شركات

 خطوط الطيران قبل الصعود إلى الطائرات المتّجهة نحو طشقند. 

 
 البلد المضيف منظّمة السياحة العالمية

 السيِّدة جوان تيبو

 مسؤولة بروتوكول

jthebaud@unwto.org 

protocolo1@unwto.org 

 

 السيِّد أويبك رازاكوف
في وزارة الخارجية في جمهورية  القسم القنصليأمين السر الثاني في 

 أوزبكستان

 07-27-236 (71 998+)هاتف: 

         (+998 71) 233-79-57 

 40-73-233 (71 998+)فاكس: 

info@tiv.uz 

 

mailto:omt@unwto.org
http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
http://www.mfa.uz/en/consular/visa/
mailto:jthebaud@unwto.org
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 طشقند تذاكر الطيران إلى الطيران إلى أوزبكستان والتخفيضات على أسعار .6

بلداً موّزعاً على  01رحلة أسبوعياً، من  01آسيا الوسطى. وعاصمتها طشقند تستقبل ما يزيد عن في تقع أوزبكستان 

مناطق مختلفة من العام، بما فيها أمريكا، وأوروبا، والشرق األوسط، وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، ورابطة الدول 

 المستقلّة. 

 تقّدم شركات خطوط الطيران التالية أسعاراً مخفّضة للمشاركين: 

 
 

على الرحالت الدولية  في المئة 01تخفيضاً بنسبة  (”Uzbekistan Airways“)سوف توفّر الخطوط الجوية األوزبكية 

رجى من المشاركين لالستفادة من هذه التخفيضات، يُ لجميع المشاركين في الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي. 

   قبل إجراء حجوزاتهم.  dilin@unwto.orgالتواصل مع السيد ديميتري إيلين على البريد االلكتروني التالي: 

 

 

. يمكن ابتياع التذاكر بواسطة صفحة االنترنت التي في المئة 10ى تخفيضاً يصل حتّ  KLMوشركة أير فرانس م شركة تقدّ 

مة السياحة العالمية: والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظّ  التاسعةللدورة  KLMاستحدثتها شركة أير فرانس وشركة 

globalmeetings.com/?eid=23151AF-http://www.airfranceklm،  أو في مكاتب شركة أير فرانس وشركة

KLM  :مع اإلشارة إلى رمز االجتماع(23151AF   وسيكون هذا العرض سارياً من .)42وتوثيق المشاركة في المجلس 

 .4114 تشرين األّول/أكتوبر 9لغاية  أيلول/سبتمبر

 

للمشاركين في المجلس. البتياع التذاكر،  في المئة 11تخفيضات تصل حتّى  (”LUFTHANSA“)لوفتهانزا تقّدم شركة 

، مع اإلشارة إلى رمز االجتماع: booking_en-www.lufthansa.com/eventيُرجى زيارة الموقع االلكتروني 

ESZEMFE تشرين األّول/أكتوبر.  11لغاية أيلول/سبتمبر  44. وسيكون هذا العرض سارياً من 

 

 

 

  

mailto:omt@unwto.org
mailto:dilin@unwto.org
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=23151AF
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http://www.lufthansa.com/event-booking_en
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 االستقبال في المطار والنقلوالوصول إلى سمرقند  .7

 

   

. وسيتّم توفير المساعدة الستكمال طشقند الدولي مطارفي  كافة المشاركينب حكومة جمهورية أوزبكستان خدمة ترحيبتقدم 

 إجراءات الدخول. 

 في حال عدم تمّكنكم من إجراء حجوزاتكم من طشقند إلى سمرقند مباشرةً، يُرجى االتّصال

  الطيرانبالنسبة لحجوزات: 
 

Mr. Rustam Kurganbaev 
Uzbekistan Airways 

Office: +99871 1402096 
Mobile: +99890 3290211 

rustam.kurganbaev@uzairways.uz  
rustam.kurganbaev@uzairways.com 

 
  القطاربالنسبة لحجوزات:  

 
 

Mr. Fozil Sharipov  
“Uzjeldorpass” 

Office: +99871 2997166 
Mobile: +99893 5000450 

uzjeldpass@mail.ru  
 

 بالسيد ديميتري إيلي على البريد االلكتروني اإلتصال الرجاءللمزيد من المعلومات حول الرحالت الداخلية وتذاكر القطار، 

  .dilin@unwto.orgالتالي: 

 كما هو مبيّن في الجدول التالي:  طشقند إلى سمرقندتتوافر الرحالت من 

 رقم الرحلة/القطار  الوصول إلى سمرقند المغادرة من طشقند 

  Speed Train Afrosiyob 10:08 0:11أيلول/سبتمبر،  49االثنين 

)الخطوط  Uzbekistan Airways (HY1315) 09:00 0:10أيلول/سبتمبر،  49االثنين 

 الجوية األوزبكية(

  Speed Train Afrosiyob 10:08 0:11أيلول/سبتمبر،  01الثالثاء 

)الخطوط  Uzbekistan Airways (HY….)  22:55 41:11أيلول/سبتمبر،  01الثالثاء 

 الجوية األوزبكية(

 Speed Train Afrosiyob 10:08 0:11األّول/أكتوبر، تشرين  1األربعاء 

mailto:omt@unwto.org
mailto:rustam.kurganbaev@uzairways.uz
mailto:rustam.kurganbaev@uzairways.uz
mailto:rustam.kurganbaev@uzairways.com
mailto:rustam.kurganbaev@uzairways.com
mailto:uzjeldpass@mail.ru
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)الخطوط  Uzbekistan Airways (HY1315) 9:45 0:01تشرين األّول/أكتوبر،  1األربعاء 

 الجوية األوزبكية(

)الخطوط  Uzbekistan Airways (HY….)  12:55 14:11تشرين األّول/أكتوبر،  1األربعاء 

 الجوية األوزبكية(

)الخطوط  Uzbekistan Airways (HY1311)  18:10 17:15تشرين األّول/أكتوبر،  1األربعاء 

 الجوية األوزبكية(

 

لوتي يقّدمه فندق  في المئة 01أيلول/سبتمبر أن يستفيدوا من تخفيض بنسبة  01ويمكن للمشاركين الباقين في طشقند ليل 

 (. .comlottecityhoteltashkentwww.) (”Lotte City Hotel“)سيتي 

 كما هو مبيّن في الجدول التالي:  سمرقند إلى طشقندتتوافر الرحالت من 

 رقم الرحلة/القطار  الوصول إلى طشقند المغادرة من سمرقند

  Speed Train Afrosiyob 19:11 17:11تشرين األّول/أكتوبر،  0الجمعة 

)الخطوط  Uzbekistan Airways (HY….) 40:01 40:11تشرين األّول/أكتوبر،  0الجمعة 

 وزبكية(الجوية األ

)الخطوط  Uzbekistan Airways (HY1316) 10:00 10:10تشرين األّول/أكتوبر،  4السبت 

 وزبكية(الجوية األ

  Speed Train Afrosiyob 41:11 10:11تشرين األّول/أكتوبر،  4السبت 

   

 )من بخارى(،تشرين األّول/أكتوبر  4السبت 

لمشاركي  –)رحلة مستأجرة مجانية(  17:11

 الزيارة الفنية 

10:10 Uzbekistan Airways  الخطوط الجوية(

 وزبكية(األ

 

دقيقة فقط من مكان انعقاد المجلس  10كالهما على بعد  مدينة سمرقنديقع المطار الدولي ومحطّة السكك الحديدية في 

والمركز التاريخي في المدينة. كذلك، تقع الفنادق الرئيسة المختارة للمجلس في وسط سمرقند، ضمن المحيط المباشر لمكان 

 انعقاد الدورة.

 

تتاح، وجلسات العمل، والفعاليات الفنادق الرئيسة لحضور حفل االفإلى وسوف تقّدم سلطات البلد المضيف خدمة النقل من/

 االجتماعية. 

ن على النقل بشكل سليم، يتعيّ التنقّل وخدمات االستقبال وإجراءات الدخول، ومن تنظيم  األوزبكيةلكي تتمكن السلطات 

وإرسالها  المشاركين تعبئة استمارة التسجيل المتوافرة على االنترنت

(session-ninth-ninety-council-http://lmd.unwto.org/en/event/executive(  مع توفير المعلومات

 .4114 أيلول/سبتمبر 11، االثنينيوم صلة بمواعيد وصولهم ومغادرتهم ومكان إقامتهم، وذلك قبل المتّ 

 

 فنادقال .8

 

يرجى من المشاركين إجراء حجوزاتهم عبر االتصال بشكل مباشر  تقدم الفنادق الواردة أدناه أسعاراً مخفضة للمشاركين.

. ويتم حجز الغرف للمشاركين مع اإلشارة إلى كونهم مشاركين في دورة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالميةبالفندق 

تشمل األسعار المعروضة أدناه ضريبة القيمة المضافة، ولكنّها ال تشمل  .4114 أيلول/سبتمبر 10في الفنادق لغاية 

 د.أ. يومياً.  4الضريبة السياحية التي تبلغ 

  

mailto:omt@unwto.org
http://www.lottecityhoteltashkent.com/
http://lmd.unwto.org/en/event/executive-council-ninety-ninth-session
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Samarkand Reception 

House 

Samarkand Plaza 

Emir Khan Hotel 

Registan Plaza 

Samarkand 

International Airport 

Samarkand railway 

station 

السعر  نوع الغرفة معلومات االتصال الفندق

 (بالدوالر)

 يشمل الفطور

عن بالسيارة البعد 

 مكان االجتماع

 

4*  

Registan Plaza 

 غرفة( 120)

53 Shokhrukh str, Samarkand 

140100 Uzbekistan 

Mr. Eshonkulov Azamat 

Tel: (+998 66) 233-40-86 

Fax: (+998 66) 233-49-76 

info@registan-plaza.com   

www.registan-plaza.com  

Standard 50 

SGL 

50 

DBL 

 دقائق 11

4* 

Samarkand Plaza  

 غرفة( 10) 

24 Shokhrukh str, Samarkand 

140120 Uzbekistan 

Tel: (+998 66) 232-40-99, 232-

26-33 

Fax: (+998 66) 232-19-62 

info@hotelsamarkand-plaza.com  

www.hotelsamarkand-plaza.com   

Standard 72 

SGL 

94 

DBL 

 دقيقة  10

 

4* 

Emir Khan Hotel 

 غرفة( 21) 

46 “A” Dagbit str, Samarkand 

120140 Uzbekistan 

Tel: (+998 66) 235-00-24, 235-

00-48 

Fax: (+998 66) 235-00-38 

hotelemirkhan@gmail.com  

http://emirhan.uz/?lang=en   

Standard 75 

SGL 

82 

DBL 

 دقيقة  15
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 لغات العمل .9

  

تكون وثائق اجتماعات دورة المجلس متوافرة باللغة العربية واالسبانية والفرنسية واالنكليزية والروسية. وتؤمن الترجمة الفورية 

 بهذه اللغات الخمس. 

 

 

 وثائق العمل .11

 

المندوبين توزع نسخ مطبوعة للوثائق في مكان انعقاد الدورة. لذلك يطلب من  لنيرجى من المندوبين أن يحيطوا علماً أنه 

أن يصطحبوا معهم ما يحتاجونه من الوثائق الورقية. وتنشر الوثائق على الوصلة اآلتية: 

ar-99-council-http://lmd.unwto.org/ar/event/executive .ويتم إعالم  في غضون اآلجال المحددة في النظام األساسي

 المندوبين بذلك عن طريق البريد اإللكتروني.

 

 

 وسائط اإلعالم الدولية .11

 

     الهاتف:يتوجب على وسائط اإلعالم الدولية الراغبة في حضور المجلس التنفيذي أن تتصل بسفارة أوزبكستان بمدريد ) 
، 4114أيلول/سبتمبر،  0( بحلول embajadauzbekistan@gmail.com: اإللكتروني البريد ؛ 39 16 310 91 34+

 للحصول على ترخيص ال يمكن الحضور بدونه.

 

 

 االتصال باالنترنت .14

 

 سوف توضع بتصرف المندوبين غرفة مجهزة بأجهزة كومبيوتر موصولة باالنترنت مجاناً.  

 

 المشاركين قائمة .13

 

 بالمشاركين مسبقاً إلى كل المشاركين المسجلين، وتوضع في مكاتب االستعالمات للمراجعة. قائمة مؤقتةترسل 

 

باالستناد إلى المعلومات التي يكون قد وفرها المندوبون والمراقبون في استمارات  قائمة المشاركين النهائيةوتوضع 

وجيزة من اختتام اجتماع دورة المجلس، كما تنشر على الموقع االلكتروني  التسجيل. وترسل إلى المشاركين بعد فترة

 لمنظمة السياحة العالمية. 

 

 البرنامج المؤقت .14

 

  ،ل/أكتوبر 1األربعاء  تشرين األوَّ

 

 19:11-11:11 التسجيل في فندق رجستان بالزا

 10:01-11:01 البرنامج االجتماعي

 12:11-14:11 الغداء( لجنة البرنامج والميزانية )بما في ذلك

 10:11-12:11 الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية

  حفل االفتتاح وعشاء ترحيبي، ضيافة إدارة إقليم سمرقند 

 كلمات ترحيبية:

  )"السلطات األوزبكية )رئيس هيئة السياحة الوطنية "أوزبكتوريسم 

 رئيس المجلس التنفيذي 

19:11-41:11 

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/ar/event/executive-council-99-ar
http://lmd.unwto.org/ar/event/executive-council-99-ar
mailto:embajadauzbekistan@gmail.com
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 تشرين األول/أكتوبر 4، الخميس 

 

 

  ،تشرين األول/أكتوبر 3الجمعة 

 

 

  ،تشرين األول/أكتوبر 4السبت 
 

 9:11 إلى مطار سمرقندالمغادرة من الفنادق الرئيسية 

 11:11 المغادرة إلى بخارى على متن طائرة مستأجرة

 10:11-11:41 زيارة تقنية إلى مدينة بخارى

  السياحة العالميةاألمين العام لمنظمة 

 41:11 العودة إلى الفنادق الرسمية

 0:11 المغادرة  من الفنادق األخرى إلى فندق رجستان بالزا الستكمال التسجيل 

 0:40 المغادرة من فندق رجستان بالزا إلى مقّر انعقاد المجلس

 الجلسة االفتتاحية

 حفل االفتتاح الرسمي من قبل السلطات األوزبكية 

 بيان أمين عام منظمة السياحة العالمية 

9:31-11:11  

 الجلسة الصباحية

 4إلى  1بنود جدول األعمال من 

11:11-13:11 

 10:11 صورة جماعية لرؤساء الوفود

 غداء بوفيه
 فقط()للمدعوين  باالنتساب العضوية طلبات في النظر لجنة عمل غداء
 )للمدعوين فقط(  )يتم التأكيد الحقا( لجنة البرنامج والميزانية  عمل غداء

10:10-14:40 

 جلسة ما بعد الظهر

 0إلى  0بنود جدول األعمال من 
11:11-18:11 

 10:11 العودة إلى الفنادق الرئيسية

 10:41 المغادرة من الفنادق الرئيسية إلى العشاء

 41:11-19:11 األوزبكيةعشاء مقّدم من الحكومة 

 41:10 العودة من الفنادق الرئيسية

 9:10 المغادرة من الفنادق الرئيسية إلى مقّر انعقاد المجلس 

 الجلسة الصباحية

 11إلى  9بنود جدول األعمال من 

11:11-13:11 

 14:11-10:01 مؤتمر صحفي في فندق رجستان بالزا

 10:11-10:01 بوفيهغداء 

 10:11-10:01 البرنامج االجتماعي

 41:11-10:01 عشاء تقدمه الهيئة الوطنية للسياحة "أوزبكتوريسم"

 41:01 المغادرة من الفنادق الرئيسية إلى مطار سمرقند

 40:11 رحلة المغادرة إلى طشقند

mailto:omt@unwto.org
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 14:01-10:11 غداء بوفيه، بضيافة أوزبكستان

 12:01-10:11 زيارة تقنية )تتمة(

 17:11 مغادرة الطائرة إلى طشقند

 

 معلومات عملية .11

 

  :العملة المحلية وسعر الصرف( العملة الرسمية في أوزبكستان هي السوم األوزبكستانيUZS وسعر الصرف .)

سوم أوزبكستاني  4041519سوم أوزبكستاني مقابل اليورو الواحد و 0109542هو  14/10/4114المعتمد في 

 مقابل الدوالر الواحد. 

الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.  تفتح المصارف أبوابها من االثنين إلى الجمعة، من

تتوافر مكاتب للصرف في كل أنحاء مدينة سمرقند، ويمكن التعّرف عليها بسهولة. تتوفّر خدمات صرف العمالت 

ئتمان في الفنادق أيضاً. كما تنتشر أجهزة السحب النقدي في مختلف أنحاء المدينة وجميع المحال تتعامل ببطاقات اال

 . (VISA)المتعارف عليها 

  :درجة مئوية خالل النهار. أما في المساء، فيمكن ارتداء سترة خفيفة.  40و 41تترواح درجة الحرارة بين الطقس 

 :اللغة األوزبكية. اللغة الرسمية 

  :)ساعات. 0توقيت غرينيتش زائد التوقيت المحلي في سمرقند )أكتوبر 

  :هرتز )تيار متردد(. منافذ الكهرباء تتبع المعيار  01فولت و 441في سمرقند هو التيار الكهربائي الكهرباء

األوروبي وتحتاج إلى قابس كهربائي برأسين مدورين. الرجاء التأكد من أن كل األجهزة الكهربائية التي 

 لتيار(.ستستخدمونها تعمل بقوة هذا التيار، وإال فعليكم بالمحوالت والبطاريات التي تتيح تغيير قوة ا

  :ما من لقاحاٍت مطلوبة للزوار الدوليين.القواعد واالحتياطات الصحية 

  :تتمتع سمرقند بشبكة واسعة من المراكز الصحية )خدمات الرعاية األولية( والمستشفيات. وستؤمن الخدمات الطبية

 خدمات اإلسعافات األولية في مكان انعقاد االجتماع.

 

 معلومات سياحية .16

 

 أوزبكستان:عبر موقع 

www.welcomeuzbekistan.uz 

mailto:omt@unwto.org

