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  وضع المشاركين ٣
  

التدابير الالزمة لتسهيل وصول ومغادرة المشاركين الذين دعتهم المنظمة، فضال عن تسهيل  ةماليالحكومة التتخذ 

  .ماليإقامتهم في 
  

 إجراءات الحدود ٤
 

  :الية، وهي اآلتيةميرجى من المشاركين االنتباه إلى شروط الدخول إلى األراضي ال
  

يمكن الحصول  .راضي المالية أشهر لدخول األ٦لمدة  جواز سفر صالح يحتاجون إلى الزوار كل  – ألف  

  .الخارج في ماليةالالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية مالي من على تأشيرة الدخول إلى 
  

 المغرب، ،الكاميرون الجزائر،: ماليةال  لألراضيال يحتاجون لتأشيرة الدخولمواطني الدول التالية    - باء         

  .تونس و موريتانيا
  

كوت جزر القمر، بنين، بوركينا فاسو، الرأس األخضر، (: تجمع الساحل والصحراءا بلدان رعاي  - جيم         

 ليبيريا، المغرب،كينيا،  ،الجماهيرية العربية الليبية، بيساو-غينيا غينيا، غانا، غامبيا،جيبوتي، مصر، إيريتريا، ديفوار، 

، الصومال، السودان، ، السنغال، سيراليوني وبرينسيبيسان تومجمهورية أفريقيا الوسطى، ، نيجيريا ،النيجر، موريتانيا

بنين، بوركينا فاسو، الرأس األخضر، ( :المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيارعايا بلدان و  )تونسو  توغوتشاد، 

ال  )توغو و السنغال، سيراليون، نيجيريا ،النيجرليبيريا، ، بيساو-غينيا غينيا، غانا، كوت ديفوار، غامبيا،جزر القمر، 

  .مالية في حالة قيامهم بمهمةال  لألراضييحتاجون لتأشيرة الدخول
  

مواطني الدول التي أبرمت مع مالي اتفاقيات بخصوص إزالة التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات    - لاد         

  ) الغابون، كوبا، فنزويال و إيران: (  أو جوازات الخدمةالدبلوماسية
  

ال يحتاجون لتأشيرة  المنطقة اإلدارية الخاصة لهونغ كونغ  مواطنيماكاو والمنطقة اإلدارية لمواطني    - اءه        

  . ماليةال  لألراضيالدخول
  

 ماليةالاالتصال بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية  ماليةال  لألراضيلتأشيرة الدخولالذين يحتاجون شاركين يرجى من الم

  .صول على تأشيرة دخولفي بلدانهم من أجل الح
  

و  في بالدهم أن يتصلوا بأمانة منظمة السياحة العالمية يةمالال وجود لبعثة دبلوماسية  الذينشاركين  الميرجى من

ا قدمو، وأن ي٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٥ أجل أقصاهفي و ، في وقت مبكربوزارة الصناعة التقليدية و السياحة بمالي 

ن اتخاذ التدابير المناسبة إلصدار التأشيرة من أقرب ة مماليسلطات الكي تتمكن الأدناه، المبينة  ضروريةالمعلومات ال

  .لمحل إقامتهم يةمالبعثة دبلوماسية 
  

  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
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و التعاون  في صفحة وزارة الخارجية يةمال لألراضي ال بتأشيرة الدخول المعلومات المتعلقة تصفحالمشاركينيمكن 

 http://www.mae.gov.ml/veniraumali.php : ماليب  
 
   و االستقبال في المطارالنقل الجوي ٥

  

ت اتخفيضللحصول على Royal Air Maroc و Air France تفاوض مع شركتي الطيران يقوم البلد المضيف بال

و ستوزع قائمة . لمشاركين في الدورة الخامسة والثمانون للمجلس التنفيذيفي رحالتها من و إلى باماكو لفائدة ا

  .بالتخفيضات في مذكرة معلومات قادمة

  

الصناعة التقليدية و السياحة بمالي من طرف مكتب استقبال لوزارة ي الدولسينو -باماكوسيتم استقبال المشاركين بمطار 

 و تأمين تنقلهم بين المطار و الفنادق و مكان انعقاد دورة المجلس يةمالاللألراضي وذلك لمساعدتهم في إجراءات الدخول 

  .وسوف توضع إشارات بمختلف األماكن بالمطار. التنفيذي

  

 من تنظيم النقل لدى الوصول والمغادرة، يرجى من المشاركين تعبئة استمارة ماليلتمكين السلطات المحلية في 

  .المشاركة المرفقة وإرسالها، بعد تبيان معلومات الوصول والمغادرة واإلقامة
    

 الجمارك و مكس المطار ٦
  

  .يطبق مالي اإلجراءات الجمركية الدولية المعمول بها فيما يتعلق بالسياح

  

   ضريبة السياحة و مكس المطار تشمل أثمنة التذاكر 

  
 إجراءات صحية  ٧
  

  .ضد الحمى الصفراء المشاركين التزود بالشهادة الدولية للتلقيح الصحي يرجى من

  

  اإلقامة ٨

  

و . لفائدة المشاركين في دورة المجاس هذه الفنادق الواردة أدناه ن مأسعار خاصةتمكن البلد المضيف من الحصول على 

و في أجل ، في وقت مبكرلمشاركين أن يتصلوا بوزارة الصناعة التقليدية و السياحة بمالي ايرجى من لحجز غرفهم 

وزارة الصناعة التقليدية و السياحة   إلىالمرفقة وإرسالهااإلقامة  استمارةو ذلك بتعبئة ، ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٥ أقصاه

  .حجز الغرف من ماليالسلطات المحلية في و ذلك لتمكين بمالي 
 

وجبة تشمل  و هي .ئتماناالببطاقات  أو باليويو أو والربالدأو  الدفع بهذه العملةمكن ، ويفرنك اإلفريقيار مذكورة بالاألسع

  .وفي حالة تعذر الوصول، يدفع بدل إقامة ليلة واحدة. الفطور
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 الئحة الفنادق 
 

مع احتساب (اإلقريقي الثمن بالفرنك   مالحظات
)القيمة المضافة   

 الفندق

 
المقبولةبطاقات اإلتمان    

Visa  
 
في مجانية-خدمة وي  

 غرفة عادية :  94.000

 ممتازةغرفة  :  117.000

:جناح خاص  207.000

558.000 : رئاسي جناح 
 

1. Hôtel Radisson ***** 
Adresse : ACI 2000 Hamdallaye  
BP : E 2566 
Tél. : (223) 44 29 00 00 
Fax : (223) 44 29 00 01 
Courriel : info.bamako@radissonsas.com 
    reservation.bamako@radissonsas.com 

 مكان اإلجتماع
 

المقبولةبطاقات اإلتمان  :  
Visa 

 
في مجانية-خدمة وي  

غرفة فردية : 85.000

 :غرفة مزدوجة 85.000

2. Hôtel Laico Libya ***** 
Ex Hôtel de l’Amitié 
Adresse : BP : 1720, Avenue de la Marne 
Tél. : (223) 20 21 43 21 
Fax : (223) 20 21 43 85 
Courriel : ho573@accor-hotel.com 

مكان اإلجتماع دقيقة بالسيارة من ٢٠  

 
 

المقبولةبطاقات اإلتمان    
Visa  

 
في مجانية-خدمة وي  

غرفة فردية : 90.000

90.000 غرفة مزدوجة  :

3. Azalai Hôtel Salam ***** 
Adresse : BP : 104, Quartier du fleuve 
Près du Centre International de Bamako  
Tél. : (223) 20 22 12 00 
Fax : (223) 20 22 36 37 
Courriel : 
azalaihotelsalam@azalaihotels.com 
Page Web : azalaihotels.com 

مكان اإلجتماع دقائق بالسيارة من ١٠  

المقبولةبطاقات اإلتمان    
Visa  

American Express 
Dinners Club 

في مجانية-خدمة وي  

غرفة فردية : 89.000

غرفة مزدوجة : 99.000

4. Laico Hôtel El Farouk ***** 
Adresse : BP 5063 Bd. 22 Octobre 1946 
Tél. : (223) 20 23 10 30 / 20 22 30 30  
Fax : (223) 20 22 61 61 
Courriel :Sales.elfarouk@laicohotels.com 

مكان اإلجتماع دقيقة بالسيارة من ١٥  

 
 

المقبولةبطاقات اإلتمان    
Visa  

 

غرفة فردية : 40.000

غرفة مزدوجة : 50.000

5. Hôtel Plaza **** 
Adresse : Niarela Sud, derrière l’Ambassade 
de Russie à Bamako  
Tél. : (223) 20 21 50 30 / 20 21 50 32 
Fax : (223) 20 21 50 34 
Courriel : hotelplaza@cefib.com 

مكان اإلجتماع دقيقة بالسيارة من ٢٥  

 
المقبولةبطاقات اإلتمان    

Visa  
American Express 

Dinners Club 
 
في مجانية-خدمة وي  

غرفة فردية : 80.000

غرفة مزدوجة : 80.000

6. Azalai Grand Hôtel **** 
Adresse : Centre Commecial BP : 104 
Tél. : (223) 20 22 24 92 
Fax : (223) 20 22 26 01 
Courriel : 
azalaigrandhotel@azalaihotels.com 
Page Web : azalaihotels.com 

مكان اإلجتماع دقيقة بالسيارة من ٢٠  

 
 

المقبولةبطاقات اإلتمان    
Visa  

 

35.000  : غرفة فردية

غرفة مزدوجة : 40.000

7. Résidence Komé *** 
Adresse : BP : 1060 Hamdallaye ACI 2000    
Tél. : (223) 22 29 00 00 
Fax : (223) 20 29 29 99 
Courriel : komeresidence@arc.net.ml 
 محادي لفندق راديسون، مكان اإلجتماع 
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مع احتساب (اإلقريقي الثمن بالفرنك   مالحظات
)القيمة المضافة   

 الفندق

 
 

المقبولةبطاقات اإلتمان    
Visa  

 

35.500  : غرفة فردية

غرفة مزدوجة : 35.500

8. Hôtel Massaley *** 
Adresse : Hamdallaye ACI 2000 
BP : E 3245 
Tél.: (223) 20 29 54 56 
Fax: (223) 20 29 50 53 
Courriel : massaleyhotel@yahoo.fr 

مكان اإلجتماع  دقائق مشيا من٥  
 

 
المقبولةبطاقات اإلتمان    

Visa  
 
في مجانية-خدمة وي  

55.000  : غرفة فردية

غرفة مزدوجة : 55.000

9. Azalai Hôtel Nord Sud *** 
Adresse : BP : 2566 Hamdallaye ACI 2000 
Avenue du Mali 
Tél. : (223) 229 69 01 
Fax : (223) 229 69 00 
Courriel : azalainordsud@azalaihotels.com 

مكان اإلجتماع دقائق مشيا من ٥  
 

المقبولةبطاقات اإلتمان    
Visa  

 
في مجانية-خدمة وي   

47.500  : غرفة فردية

غرفة مزدوجة : 53.000

10. Hôtel Mandé *** 
Adresse : Cité du Niger BP : 2639 
Tél. : (223) 20 21 19 95 / 20 21 44 85 
Fax : (223) 20 21 19 69  
Courriel : mandehotel@afribonemali.net 

مكان اإلجتماع دقيقة بالسيارة من ١٥  
 

 
في مجانية-خدمة وي  33.000  : غرفة فردية

جةغرفة مزدو : 38.500

11. Hôtel Résidence Bouna ** 
Adresse : BP : 3216 Hamdallaye ACI 2000 
Tél. : (223) 20 29 07 42 - 20 29 04 42 
Fax:  (223) 20 29 68 98 
Courriel : Bouna@afribone.net.ml 

مكان اإلجتماع دقائق مشيا من ١٠  
 

 
 
في مجانية-خدمة وي  

25.500  : غرفة فردية

غرفة مزدوجة : 37.500

12. Hôtel Les Colonnes** 
Adresse : Hamdallaye ACI 2000 
Tél. : (223) 20 29 46 30  
Fax : (223) 20 29 46 28 
Courriel : lescolonnes2002@yahoo.fr 

مكان اإلجتماع دقائق مشيا من ١٠  
 

 

30.500  : غرفة فردية

غرفة مزدوجة : 32.500

13. Hôtel Columbus ** 
Adresse : Hamdallaye ACI 2000 
Tél. : (223) 20 29 68 83 
Fax : (223) 20 29 68 84  
Courriel : Colombushotel12005@yahho.fr 

مكان اإلجتماع دقائق مشيا من ١٠  
 

 ٦٥٥,٩٥٧ للدوالر األمريكي و  فرنك إفريقي ٥١٣,٩١٤ هو ٢٠٠٩مارس /آذار سعر الصرف المعتمد في  شهر

.  لليوروفرنك إفريقي  
 

  ات التسجيل والشار ٩
  

حتى الواحدة بعد من التاسعة صباحا  ٢٠٠٩يو ما/أيار ٦ربعاء األو  ٥ثالثاء ال ييوم راديسونبفندق يفتح مكتب التسجيل 

  . ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ٢٠٠٩يو ما/أيار ٧خميس ال مساء ويومسادسة الظهر ومن الثالثة حتى ال
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المشاركين أن يحملوا شارات الهوية طوال الدورة في األماكن يرجى من  .تعطى الشارات للمشاركين لدى تسجيلهم

  .المخصصة لإلجتماعات وأثناء الوقائع االجتماعية
  

  لغات العمل ١٠
  

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

  . كليزية واإلسبانيةبالفرنسية و اإلن مداوالت المجلس
 

  وثائق العمل ١١
  

يرجى من الوفود إحضار نسخ من . سترسل معظم وثائق عمل المجلس بالسرعة الممكنة، عمال بأحكام النظام األساسي

  .الوثائق التي أرسلت إليهم مسبقا
  

  قائمة المشاركين ١٢
  

أما . ٢٠٠٩يو ما/أيار ٤ثنين اإليوم ، ٢تصدر قائمة مؤقتة بالمشاركين، استنادا إلى الردود المشار إليها في الفقرة 

  .القائمة النهائية التي تُعد بناء على بيانات المندوبين والمراقبين في استمارات التسجيل فتوزع الحقا
  

 البرنامج االجتماعي ١٣
 

علومات في مذكرة  م تفاصيله لمشاركين في المنتدى و سوف توزعلفائدة ا ي بإعداد برنامج اجتماعماليةتقوم السلطات ال

  .قادمة
  

بالنسبة للمشاركين الذين سيصلون باكرا أو يرغبون  رحالت سياحيةي بتنظيم المتنظم العديد من وكاالت األسفار ب

  .بالبقاء بعد االجتماعات لزيارة مناطق أخرى في البالد
  

  معلومات عملية ١٤
  

شهر  وسعر الصرف المعتمد في . إلفريقي افرنكال ي هماليالعملة الرسمية في : العملة المحلية وسعر الصرف

.  لليوروفرنك إفريقي ٦٥٥,٩٥٧ للدوالر األمريكي و  فرنك إفريقي ٥١٣,٩١٤هو  ٢٠٠٧مارس /آذار  

  . درجة مئوية٤٢ و ٣٠يتراوح ما بين  كواماب متوسط الحرارة في مايو/أيارخالل شهر : الطقس

. الرجال سترة وربطة عنق والنساء زي أعمالأما لالجتماعات، فيرتدي . يستحسن ارتداء مالبس صيفية: الملبس

  .وتفضل المالبس األنيقة غير الرسمية للوقائع االجتماعية

  ).(GMTالتوقيت الرسمي في  مالي هو متوسط غرينيتش : التوقيت المحلي

  .اللغة الرسمية في مالي هي الفرنسية: اللغة الرسمية

   دائريينذات ثقبينتكون تموين الكهربائي مفاتيح ال و.  فولت٢٢٠التيار الكهربائي : الكهرباء

إلى الساعة السادسة الساعة الثالثة منتصف اليوم و من  تفتح البنوك من الساعة الثامنة و النصف إلى :التوقيت التجاري

 و تفتح المحالت التجارية.  تفتح من الساعة الثامنة و النصف إلى منتصف اليومالجمعة و السبتمساء، من اإلثنين إلى 

فيما تفتح باقي المحالت الصغرى و أسواق . من الساعة التاسعة إلى الساعة السادسة مساء من اإلثنين إلى السبت الكبرى

  . الصناعة التقليدية طيلة أيام األسبوع
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PARTICIPATION FORM 
 

Eighty-fifth session of  the Executive Council 
 

Bamako, Mali, 7 - 8 May 2009 
 
 

Please return to: 
 

Mrs. Dominique BERNARDET  
Chief, Conferences, Translation 
and Documents Service  
World Tourism Organization  
28020 MADRID – Spain   
Tel.: (+34) 91 567 81 00   
Fax: (+34) 91 571 37 33   
E-mail: conf@unwto.org   
 

Mr. Modibo CISSE  
Technical Advisor 
Ministry of Handicrafts and Tourism 
Tel.: (+223) 20 29 64 50   
Fax: (+223) 20 29 93 27 
E-mail: mobocisse@yahoo.fr 
 
 

Mr. Moustapha DIAKITE 
Administrative and Financial 
Directorate 
Ministry of Tourism and Handicrafts
Tel.: (+223) 20 29 53 44 
Fax: (+223) 20 29 93 27 
E-mail: moustaphedia@yahoo.fr  
 

 
PARTICIPANTS’ DETAILS 
 
♦ Country ......................................................................................................................................... 
 
♦ Organization .................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................ 
 
♦ Surname (in block letters) (Mr./Mrs./Ms.) .................................................................................... 
 
♦ First name ..................................................................................................................................... 
 
♦ Official title ....................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
♦ Passport No. ………………………………………. Date of birth ................................................... 
 
♦ Full address – Street ....................................................................................................................  
 City ……………………………………………………………. Post code ..........................................  
 Telephone (country code, area code, telephone number) .......................................................  
 Fax (country code, area code, telephone number) ...................................................................  
 E-mail ............................................................................................................................................ 
 
TRAVEL DETAILS 
 
 
Date of arrival at Bamako ................................

 
Date of departure from Bamako.......................... 

 
Flight No. ..........................................................
 
Time of arrival ..................................................

 
Flight No. ..............................................................  
Time of departure ................................................ 

 
Hotel selected ..................................................

 

 



 



 
 

CE/85/FORM.HEB 
 
 

ACCOMMODATION APPLICATION FORM  
 

Eighty-fifth session of  the Executive Council 
 

Bamako, Mali, 7 - 8 May 2009 
 
 
 

Please return to: 
 
 

 
                    Mr. Modibo CISSE 
                     Technical Adviser 
          Ministry of Handicrafts and Tourism   
              Telephone:  (+223) 20 29 64 50 
                    Fax: (+223) 20 29 93 27 
                 E-mail: mobocisse@yahoo.fr 
 
 

 
 
 
♦ Surname (in block letters) (Mr./Mrs./Ms.) .................................................................................... 
 
♦ First name ..................................................................................................................................... 
 
♦ Official title .................................................................................................................................... 
 
♦ Country ......................................................................................................................................... 
 
♦ Organization ................................................................................................................................. 
 
 ........................................................................................................................................................ 
 
♦ Full address – Street .................................................................................................................... 
 
 City ……………………………………………………………. Post code .......................................... 
 
 Telephone (country code, area code, telephone number) .............................................................. 
 
 Fax (country code, area code, telephone number) .......................................................................... 
 
 E-mail ............................................................................................................................................ 
 
 
Hotel selected  …………………………………………… Type of room …………………………….… 
 
 
Arrival date ………………………………..…… Departure date ........................................................ 
 
 
 
 


