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   والثمانونبعةاالرالدورة 

  2008 أكتوبر/ تشرين األول15 و 14، )اسبانيا(مدريد 
 

  ١مذكرة معلومات رقم 
  

  جلسممكان وتاريخ انعقاد ال 1
 

 و 14 يومي ،)اسبانيا(مدريد  في مانونلثا ولرابعةا، يعقد المجلس التنفيذي دورته ) وثمانينثثال  (20وفقا للمقرر 

  .2008 أكتوبر/ تشرين األول15
  

 :قصر المؤتمرات بمدريد ب، الساعة التاسعة صباحا ،2008 أكتوبر/تشرين األول 14 الثالثاءتنعقد الجلسة االفتتاحية يوم 
 

 

Palacio de Congresos de Madrid 
Sala 8  

 
Paseo de la Castellana, 99 

Madrid – 28046 
 

España 
 

Tel.: (+34) 91 337 81 00 / 01 
Fax: (+34) 91 597 10 94 

 

 
  الرد على الدعوات 2

 أن 2008بر مسبت/أيلول 5يرجى من الحكومات وغيرها من الهيئات التي وجه إليها األمين العام رسالة دعوة في 

  . بمعلومات عن أعضاء الوفودوحبذا لو أرفق الرد. ترسل ردها، في أقرب فرصة، إلى العنوان الوارد أدناه
  

من إلى  2008بر مسبت/أيلول 26الجمعة ، في موعد أقصاه  تعبئة استمارة المشاركة المرفقة وإرسالهاشاركين المعلى

  :يرد اسمه وعنوانه أدناه
Mrs. Dominique BERNARDET 
Chief, Conferences, Translation and Documents Service 
World Tourism Organization 
Capitán Haya, 42 
28020 MADRID 
Spain 
 
Tel: (+34) 91 567 81 84 
Fax: (+34) 91 571 37 33 
E-mail: conf@unwto.org  
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  وضع المشاركين 3

  

لمنظمة، فضال عن تسهيل  التدابير الالزمة لتسهيل وصول ومغادرة المشاركين الذين دعتهم ااالسبانيةحكومة التتخذ 

  .اسبانياإقامتهم في 

  

 إجراءات الحدود 4
 

  :  اإلقليم المشمول باتفاق شنغن  كافةاالسبانية وألراضي ا لدخول  التاليةشروطالينبغي أن ينتبه المشاركون إلى 

 

.سبانيةاال لألراضي ال يحتاجون لتأشيرة الدخول  شنغناتفاقية االتحاد االوروبي أو موقعي مواطني دول )أ   

  

: لألراضي االسبانيةيحتاجون لتأشيرة الدخول الدول التالية  مواطني)ب  

 

، جزر البهاما، البحرين، بنغالديش، بربادوس، أذربيجان، أرمينيا، الجزائر، انغوال، انتيغوا وبربودا، ألبانيا، أفغانستان

وركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون ، بيالروس، بليز، بنن، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، ب

الرأس األخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، كوبا، 

، اريتريا ، االستوائية، مصر، غينيا إكوادور، ة، الجمهورية الدومينيكي، جيبوتي، دومينيكاالديمقراطيةجمهورية الكونغو 

بيساو، غيانا،  -فيجي، الغابون، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غينيا، غينيا ، ميكرونيزياموحدة ، الواليات اليوبياإث

، قيرغيزستان ، تان، كينيا، كيريباتي، الكويت، كازاخساألردن، ، العراق، جامايكاإيران، هايتي، الهند، اندونيسيا

سوتو، ليبيريا، الجماهيرية العربية الليبية، مدغشقر، مالوي، ملديف، مالي، الشعبية الكونغو، لبنان، ليجمهورية الوس 

جزر مارشال، موريتانيا، موريشيوس، ومنغوليا، والجبل األسود، المغرب، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، 

 الجديدة، بيرو، الفلبين، قطر، جمهورية ، وبابوا غينيا الجزر، عمان، باكستان، باالو، وماريانا الشماليةنيجيريا، والنيجر

 جزر كوريا، جمهورية مولدوفا، االتحاد الروسي، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت و

، صربيا، وسيراليون، جزر سليمان، ، السنغال العربية السعوديةالمملكة،  و برينسيبيغرينادين، ساموا، سان تومي

، ، تايلند، طاجيكستانرية العربية السورية، الجمهو، سري النكا، السودان، سورينام، سوازيلنداأفريقيالصومال، جنوب 

، أوغندا، فالو، تو تركيا ، تركمانستان، توباغو، تونس وترينيداد  السابقة، توغو ، تونغا،اليوغوسالفيةية مقدونيا جمهور

  .، وزمبابوي، فانواتو، فييت نام، اليمن، زامبياأوزبكستانتحدة،  العربية المتحدة، جمهورية تنزانيا الماإلمارات، أوكرانيا

  

في بلدانهم  االسبانية االتصال بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية )ب (رجة في الالئحة السابقةمدال ني الدولط موايرجى من

  .من أجل الحصول على تأشيرة دخول

  

والقنصلية   وقائمة البعثات الدبلوماسية لألراضي االسبانيةلدخول بتأشيرة ا المعلومات المتعلقة تصفحكين للمشاريمكن

  . www.maec.es: في صفحة وزارة الخارجية االسبانية التالية ،اختصاصهابعة لدائرة ا الدول التوكذا االسبانية

  

ال وجود لبعثة  نالذي المشاركين يرجى من إلى اسبانيا،  تأشيرات دخول لدى وصولهمإصدار  مطلقامكان ليس باإلهبما أن

 في بلدهم للحصول ،شنغن إلقليمبع تا رخأ بلد أليبعثة دبلوماسية أو قنصلية أن يتصلوا ب  في بالدهم اسبانيةدبلوماسية 

  .على تأشيرة شنغن
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لحصول على التأشيرة من أقرب ا  علىأن تساعد أعضاء الوفودمانة منظمة السياحة العالمية  الضرورة، يمكن ألعند

  : المبينة أدناهضروريةأن يوفروا لها المعلومات ال يجب ، وتحقيقا لهذه الغاية لمحل إقامتهمةاسبانيماسية بعثة دبلو
  

  ـ اإلسم الكامل

  ـ الجنسية

  ـ رقم جواز السفر ونوعه

  ـ مكان وتاريخ إصدار جواز السفر

  ـ صالحية الجواز

 الموعد ورقم الرحلة: ـ تفاصيل الوصول
 
  النقل الجوي 5

 
 

على  بالمئة 40بنسبة  إلى مدريد من و تخفيضا على رحالتها )IBERIA ،أيبيريا (الخطوط الجوية اإلسبانية متقد

الدورة الرابعة والثمانون  لفائدة المشاركين في  بالمئة بدرجة رجال األعمال35 والتعريفات الكاملة بالدرجة السياحية

  .للمجلس التنفيذي
  

 و IBERIA ( نوسترومايرعلى إيبيريا و) ذهابا إيابا(وتطبق هذه التخفيضات فقط على الرحالت المحجوزة 

NOSTRUM AIR( باستثناء رحالت الرمز المشترك ،) و  5000 IB-7000( . 12ويكون هذا العرض ساريا من 

  بالنسبة2008أكتوبر / تشرين األول23 إلى 7  من للرحالت الوطنية، و بالنسبة2008أكتوبر /تشرين األول 17 إلى

  .الدوليةللرحالت 
  

رمز . كما يجب على المشاركين أن يبرروا مشاركتهم في المؤتمر. ويجب إصدار التذاكر من قبل شركة إيبيريا ذاتها

  .BT 8 IB21MPE 0123 اإلصدار هو
  

  اإلقامة 6
    

 15رجى من المندوبين حجز غرفهم بأنفسهم، في موعد أقصاه  للمشاركين، ويخاصة اًأسعارناه دالفنادق الواردة أتقدم 

  .2008 سبتمبر/أيلول
  

 بيانات يقدموا للفندقسعار الخاصة التي تم التفاوض عليها و لضمان الحجز يجب على المشاركين أن لالستفادة من األ

  .ئتمانهمابطاقات 
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.  ببطاقات االئتمان اإلقامة يمكن دفع) .EUROS (وروباألمذكورة ضريبة القيمة المضافة وهي % 7 ال تشمل اراألسع

  .وفي حالة تعذر الوصول، يدفع بدل إقامة ليلة واحدة
  

 : الرمز التاليإلىيشيروا  أسعار الفنادق المختارة، يجب على المشاركين أن في من التخفيضات الخاصة لالستفادة

“Executive Council OMT / Consejo ejecutivo OMT”، قيام بالحجزلدى ال.  
  

  :مدريدفي  التي تقدم أحسن األسعار  بالفنادق المختارةةفي ما يلي قائم
  

 الفندق
غرفة 

ةفردي  
(Euros) 

غرفة 

 مزدوجة
(Euros) 

 وجبة الفطور
(Euros) 

 مالحظات

INTERCONTINENTAL MADRID ***** 
Paseo de la Castellana, 49 
28046 Madrid 
Tel.: + 34 91 700 73 00 - Fax: + 34 91 319 58 53 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة دقائق 5على بعد 

225 225 32  

MELIA CASTILLA ***** 
C/ Capitán Haya, 43 
28020 Madrid 
Tel.: + 34 91 567 50 77 - Fax: + 34 91 567 51 66 
Email: reservas@hotelmeliacastilla.com 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة دقائق 10على بعد 

180 190 
ضمن السعر 

 اإلجمالي
للحجز الموعد النهائي  

26/09/08 

OCCIDENTAL MIGUEL ANGEL ***** 
C/ Miguel Ángel, 29-31 
28010 Madrid 
Tel.: + 34 91 442 00 22 - Fax: + 34 91 442 53 20 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة دقائق 5على بعد 
 

204 204 25  

AC CUZCO **** 
Paseo de la Castellana, 133 
28046 Madrid 
Tel.: + 34 91 556 06 00 - Fax: + 34 91 556 03 72 
Email: reservas.accuzco@ac-hotels.com 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة دقائق 10على بعد 
  

157 157 21  

NH EUROBUILDING **** 
C/ Padre Damián, 23 
28036 Madrid 
Tel.: + 34 91 353 73 00 - Fax: + 34 91 345 45 76 
Email: reservas.nheurobuilding@nh-hotels.com 
 

   من مركز المؤتمراتبالسيارة دقائق 10على بعد 
 

175 175 
ضمن السعر 

 اإلجمالي
 

NH ABASCAL **** 
C/ José Abascal, 47 
28003 Madrid 
Tel.: + 34 91 441 00 15 - Fax: + 34 91 442 22 11 
 

المؤتمرات من مركز بالسيارة يقة دق15على بعد   
  

171 171 19  

HUSA CHAMARTIN **** 
C/ Agustín de Foxá, s/n 
Estación de Chamartín 
28036 Madrid 
Tel.: + 34 91 334 49 00 - Fax: + 34 91 733 98 70 
 

   من مركز المؤتمراتبالسيارة يقة دق25على بعد 
 

102,80 102,80 12,15  
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 الفندق
غرفة 

ةفردي  
(Euros) 

غرفة 

 مزدوجة
(Euros) 

 وجبة الفطور
(Euros) 

 مالحظات

ABBA CASTILLA PLAZA **** 
Paseo de la Castellana, 220 
(Junto a las Torres Kio) 
28046 Madrid 
Tel.: + 34 91 567 43 00 - Fax: + 34 91 315 54 06 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة يقة دق20على بعد 
  

125 125 16  

NH LA HABANA **** 
Paseo de la Habana, 33 
28016 Madrid 
Tel.: + 34 91 345 82 84 - Fax: + 34 91 457 75 79 
Email: nhhabana@nh-hotels.com 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة دقائق 10على بعد 
  

:الحجزرمز  15,50 134 120  
71780201 

SUNOTEL AMARAL *** 
C/ General Varela, 37 
28020 Madrid 
Tel.: + 34 91 579 97 38 - Fax: + 34 91 571 86 04 
Email: reservas@hotelamaral.com 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة يقة دق15على بعد 
  

85 85 
ضمن السعر 

 اإلجمالي
للحجز الموعد النهائي  

15/09/08 

APTOS. PLAZA BASÍLICA *** 
C/ Comandante Zorita, 27/31 
28020 Madrid 
Tel.: + 34 91 535 36 42 - Fax: + 34 91 535 14 97 
Email: plazabasilica@espahotel.es 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة دقائق 10على بعد 
  

  وشملت 115 90

APARTAMENTOS EUROBUILDING 2 *** 
C/ Orense, 69 
28020 Madrid 
Tel.: + 34 91 571 67 94 - Fax: + 34 91 570 25 67 
Email: reservas@eurobuilding2.es 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة يقة دق15على بعد 
  

110 
Studio 

120  
Suite 

ضمن السعر 

 اإلجمالي 

:الحجزرمز   
129220 

 
للحجز وعد النهائيالم  

01/10/08 

APARTAMENTOS QUO GALEON*** 
C/ Francisco Medrano, 4 
28020 Madrid 
Tel.: + 34 91 571 21 20 - Fax: + 34 91 571 94 96 
 

  من مركز المؤتمراتبالسيارة يقة دق15على بعد 
  

90 100 8  

 

 1.57 مقابل  واحدروأو  وروأو 0.63  مقابل واحددوالر أمريكي هو 2008 يوليو/ز تموشهرسعر الصرف المعتمد في 

. دوالر أمريكي  
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  التسجيل والشارات  7
  

حتى من التاسعة صباحا  2008 أكتوبر/تشرين األول 13 االثنين يومنظمة السياحة العالمية مفي مقر يفتح مكتب التسجيل 

 2008 أكتوبر/تشرين األول 14 الثالثاءيوم  بمدريد مركز المؤتمراتفي ، والواحدة بعد الظهر ومن الثالثة حتى السادسة مساء

  .تعطى الشارات للمشاركين لدى تسجيلهم.  صباحاالثامنةابتداء من الساعة 
  

 يرجى من المشاركين أن يحملوا شارات الهوية طوال الدورة في األماكن المخصصة لإلجتماعات وأثناء الوقائع 

  .االجتماعية
 
 

  وثائق العمل 8
  

يرجى من الوفود إحضار نسخ من . ئق عمل المجلس بالسرعة الممكنة، عمال بأحكام النظام األساسيسترسل معظم وثا

  .الوثائق التي أرسلت إليهم مسبقا
  
  
  قائمة المشاركين 9
  

 أكتوبر/تشرين األول 10 الجمعةيوم ، 2تصدر قائمة مؤقتة بالمشاركين، استنادا إلى الردود المشار إليها في الفقرة 

  .لقائمة النهائية التي تُعد بناء على بيانات المندوبين والمراقبين في استمارات التسجيل فتوزع الحقاأما ا. 2008
  
  

  لغات العمل 10
  

توزع وثائق دورة المجلس بالعربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية، وتكون الترجمة الفورية متوافرة خالل 

  .  و الروسيةة واإلسبانيةلفرنسية و اإلنكليزيبامداوالت المجلس 
  

 برنامج االجتماعات 11
 

 الثالثاء 14 تشرين األول/أكتوبر: 
 

المجلس التنفيذيحفل افتتاح  : 9.00-9.30  
 

أول جلسة عمل : 9.30-11.00  
 

استراحة لشرب القهوة : 11.00-11.30  
 

ثاني جلسة عمل : 11.30-13.00  
 

غذاء : 13.00-15.00  
 

لثالث جلسة عم : 15.00-16.30  
 

استراحة لشرب القهوة : 16.30-17.00  
 

  رابع جلسة عمل : 17.00-18.00

 األربعاء 15 تشرين األول/أكتوبر:

خامس جلسة عمل : 9.30-11.00  
 

استراحة لشرب القهوة : 11.00-11.30  
 

سادس جلسة عمل : 11.30-13.00  
 

غذاء : 13.00-15.00  
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 البرنامج االجتماعي 12
 
 :أكتوبر/تشرين األول 13نين ثاإل
 

 على شرف المشاركين تقيمها محافظة مدريد اء عشمأدبة  20.30
  

  :أكتوبر/تشرين األول 14الثالثاء 

  

   بمدريدالمؤتمرات  بقصر على شرف المشاركينةأمانة السياحة االسباني تقيمها  مأدبة غذاء     13.30

  

 مةنظالم بمقر نعلى شرف المشاركي نظمة السياحة العالميةم  تقيمهل      حفل استقبا21.00
 
 

  معلومات عملية 13
  

 هو 2008يوليو /تموز شهرسعر الصرف المعتمد في . وروياا  هياسبانياالعملة الرسمية في : العملة المحلية وسعر الصرف

أما . 5 و 10 و 20 و 50 و 100 و 200  و500األوراق النقدية هي من فئة  . دوالر أمريكي1.57 واحد مقابل يورو

  . سنت50 و 20 و 10 و 5 و 2 و 1 يورو و 2 و 1هي موزعة على القطع النقدية ف
  

  . مئوية درجة20 و 10بين يتراوح  مدريد متوسط الحرارة في أكتوبر/تشرين األولخالل شهر : الطقس
  

 في 2و زائد  )(GMT+1  في الشتاء1  هو متوسط غرينيتش زائداسبانياالتوقيت الرسمي في : التوقيت المحلي

  .(GMT +2) صيفال
  

   .ةاالسبانيللغة اهي  اسبانيااللغة الرسمية في : اللغة الرسمية
  

، فيرتدي الرجال لالجتماعاتأما . ن تكون خفيفةأ، و من األفضل األنيقة غير الرسمية مالبساليستحسن ارتداء : الملبس

  .سترة وربطة عنق والنساء زي أعمال
  

  .فنادق مفاتيح التموين الكهربائي ذات ثقبين دائريينوفي معظم ال.  فولت220التيار الكهربائي : الكهرباء
  

و تفتح المحالت  .سبت و األحد ال يوميا ما عداالثانية بعد الظهرإلى   صباحا تفتح البنوك من التاسعة:التوقيت التجاري

 إلى ةمساالخ، و من  بعد الظهر و النصفةحدا الوإلى ة صباحاشراالعمن  ، ما عدا األحدطيلة أيام األسبوعالتجارية 

 من الساعة العاشرة صباحا إلى ، طيلة أيام األسبوع ما عدا األحد تفتح المحالت التجارية الكبرىفيما مساء،الثامنة 

  .مساء العاشرة الساعة


