
 
 

 
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   

 
 
 مكان وتاریخ انعقاد الدورة  .1
 

،  مدریدالتي ُعِقدَت في    115الذي اعتمده المجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة في دورتھ    )]CE/DEC/8(CXV)[وفقًا للمقرر  
في    2022  یونیو/حزیران  8-7المملكة العربیة السعودیة، بدعوة من المملكة العربیة السعودیة، في    للمجلس في  116قد الدورة  تع،  إسبانیا

 ، في جدة. فندق ریتز كارلتون
 
  
 االتصال معلومات  .2
 

لمملكة العربیة السعودیة ا منظمة السیاحة العالمیة   
 

Ms. Yolanda Sansegundo 
Conference Services  
Tel.: +34 91 567 8188 
E-mail: ysansegundo@unwto.org 
council@unwto.org 
 

 
Ms. Razan Yousef 
Multilateral Affairs Manager  
Mobile: +966 569335283 
E-mail: yousefr@mt.gov.sa  
 
General inquiries on logistics 
Ministry of Tourism  
Logistics Team 
Whatsapp Message: +966 548744717 
 

 
 التسجیل   .3
 

على    الموجودةیُرجى من المشاركین تعبئة استمارة التسجیل  وعبر االنترنت.  للمشاركة في دورة المجلس  التسجیل  یجري  
 عبر الرابط اآلتي: ،2022مایو /أیار 26، الخمیسعلى اإلنترنت بحلول یوم منّظمة الموقع 

session-116th-council-https://www.unwto.org/events/executive 
 

یرجى من المشاركین أن یحملوا شارات التعریف طوال دورة المجلس في المكان المخصص لإلجتماعات وفي كل الوقائع  
 االجتماعیة.

 
 
 اإلستقبال في المطار والنقل  .4
 

توفیر   یجب  الخدمة،  ھذه  من  لإلفادة  والمغادرة.  الوصول  لدى  الرئیسیة  والفنادق  المطار  بین  مجانا  النقل  معلومات  یؤمن 
وإلى   تؤمن خدمات النقل من المطار لغایة یوم واحد قبل بدایة االجتماع،  الوصول والمغادرة لدى تعبئة استمارة التسجیل.

 ة االجتماع. وابتداء من الیوم التالي لنھای المطار
 

 التالیة النتھائھ.وتؤمن خدمات النقل البري لغایة ساعة واحدة قبل بدء االجتماع، وفي غضون الساعة 
 

عبر  التسجیل  استمارة  یعبئوا  أن  المشاركین  على  یتعین  یجب،  كما  والنقل  اإلستقبال  خدمات  تنظیم  من  السلطات  لتمكین 
 .2022أیار/مایو  26اإلنترنت، وتوفیر التفاصیل حول معلومات الوصول والمغادرة واإلقامة، قبل 
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 قامة اإل .5
 

في  ) في مكان االجتماع، أي  2تغطي وزارة السیاحة في المملكة العربیة السعودیة تكالیف اإلقامة للمشاركین (رئیس الوفد +  
 .في جدة، فندق ریتز كارلتون

 
جل إجراء  أ، من  2022مایو  /أیار  26بحلول یوم اإلثنین،    KahtaniN@mt.gov.saیرجى من المندوبین تأكید مشاركتھم لدى  

 الحجوزات الالزمة. 
 

 موعد الحق توفیر معلومات حول الحجز في فنادق أخرى یوصى بھا. سیتم في 
 

 تقدیم وثائق التفویض والتعریف  .6
 

یُرَجى من   الثبوتیة،  التحقّق من األوراق  تقدیم وثائق الدول األعضاء في المجلس التنفیذي  حرًصا عل حسن سیر إجراءات 
 افتتاح الدورة. قبل أیّام 10مھلٍة أقصاھا التفویض الخاّصة بھا إلكترونیًا إلى األمانة ضمن 

 
البروتوكول في منّظمة   في قسم،  ریانو-إیلینیا غارسیاالسیّدة   وثائق التفویض إلى عن ممسوحة إلكترونیة نسخة ینبغي إرسالو

وتُسلَّم الوثائق األصلیة إلى األمین العام قبل یوٍم واحٍد على   . igarcia@unwto.org  :التالي العنوان السیاحة العالمیة، على
 .األقّل من افتتاح دورة المجلس

 
التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أ و رؤساء الوزراء، أو وزراء الخارجیة أو وزراء السیاحة في الدول  وحدھا وثائق 

المعنیة أو من یوازیھم تُعتبر صالحة ومقبولة. ووحدھا الخطابات أو رسائل الفاكس الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة المختّصة  
 .)الثاني المرفقالتفویض في  وثیقة نموذج إلى الرجوع الرجاءتعتبر صالحة ومقبولة. (

 
ممارسة حّق التصویت في اجتماعات المجلس دخول قاعة االجتماع والتكلم ویحّق فقط للمندوبین المفّوضین وفق األصول  

 التنفیذي. 
 
 

 صفة المشاركین  .7
 

المدعوین من لمشاركین  جمیع االتدابیر الالزمة لتسھیل الوصول واإلقامة والمغادرة ل  المملكة العربیة السعودیةتتخذ حكومة  
 قبل المنظمة.

 
ویتمتع المشاركون، طوال إقامتھم، باالمتیازات والحصانات التي تمنح إلى المندوبین المشاركین في اجتماعات منظمة السیاحة 

 ، بموجب ما تنّص علیھ اتّفاقیة امتیازات وحصانات الوكاالت المتخّصصة التابعة لألمم المتّحدة.إسبانیاالعالمیة في 
  
 

 ءات الدخولجراإ .8
 

 .للمجلس التنفیذي 116تأشیرات دخول مجانیة للمندوبین الذین یحضرون الدورة  المملكة العربیة السعودیةحكومة  تمنح
 

للحصول على معلومات مفصلة عن التأشیرات وقائمة البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة للمملكة العربیة السعودیة مع الدول  
زیارة الموقع  یرجى، م ال، وكذلك عن البلدان التي یحتاج مواطنوھا إلى تأشیرة أذات الصلةالخاضعة للوالیة القضائیة 

 /https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen: التالي اإللكتروني لوزارة الخارجیة، على الرابط
 
یرجى من المندوبین تأكید مشاركتھم وتزوید وزارة السیاحة في المملكة العربیة السعودیة بنسخة من جوازات السفر واالسم و

الذھاب إلى البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة للمملكة   علیھمالكامل والوظائف من أجل إصدار تأشیرات الدخول. بعد ذلك،  
 .دخول إلى المملكة العربیة السعودیةالالحصول على تأشیرة  العربیة السعودیة في بلدانھم من أجل

 
لیس    ویرجى الذین  المندوبین  االتصاللمن  دبلوماسیة  بعثة  أي  بلدانھم  في  السعودیة  العربیة  السیاحة  لمملكة   بوزارة 

)KahtaniN@mt.gov.sa  (السیاحة العالمیةمنظمة  في  روتوكول  البقسم  بو )ngogiberidze@unwto.org(     كفي من  یبما
قبل  المسبق، وذلك  الخمیس،    الوقت  لتمكین سلطات   ذكر، مع  2022أبریل  نیسان/  28یوم  أدناه  الالزمة  المعلومات  جمیع 

 .ة في ھذا الصددالمملكة العربیة السعودیة من اتخاذ اإلجراءات الالزم
 

https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/saudi-arabia/riyadh?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzgxMzk2NC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/saudi-arabia/riyadh?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzgxMzk2NC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
mailto:KahtaniN@mt.gov.sa
mailto:igarcia@unwto.org
https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/
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 اإلسم الكامل -
 جنسیةال -
 مكان وتاریخ الوالدة  -
 مكان العمل -
 رقم ونوع جواز السفر -
 نسخة من جواز السفر  -
 أشھر) 6صالحیة جواز السفر (ال تقل عن  -
 معلومات السفر (التاریخ والوقت ورقم الرحلة)  -

 
 :ألیة استفسارات حول التأشیرات، یرجى االتصال بـ  

 المملكة العربیة السعودیة 
 السید نفال القحطاني

Mr. Naffal Al-Kahtani, Multilateral Affairs Specialist, e-mail: KahtaniN@mt.gov.sa 
 

 منظمة السیاحة العالمیة
Ms. Nino Gogiberidze, Office of the Secretary-General, e-mail: ngogiberidze@unwto.org 

 
 السفر  تبروتوكوال .9
 

على الدولیة    حرصا  لإلرشادات  وفقًا  صارم،  صحي  وبروتوكول  اإلجراءات  من  سلسلة  تطبیق  سیتم  المندوبین،  سالمة 
 .وتوصیات منظمة الصحة العالمیة بشأن حاالت الطوارئ الصحیة العامة

 
 :، یتم تطبیق اإلجراءات التالیة2022مارس آذار/ 5اعتباًرا من 

 
 ربیة السعودیةرفع تعلیق الدخول المباشر إلى المملكة الع .1
األنشطة والفعالیات واستخدام المواصالت    للمشاركة في  دخولال" للسماح بTawakalnaیشترط تحمیل تطبیق " .2

 العامة
 إلزامي.  في األماكن المغلقة استخدام الكمامة .3

 
 . سیقوم المضیف بتوزیع حزمة نصائح للمشاركین في االجتماع قبل االجتماع

 
 /https://covid19.cdc.gov.sa: على موجودةالمعلومات آخر 

 
 لغات العمل  .10

 
وتؤمن  .  واالنكلیزیة والفرنسیة والروسیة واالسبانیةوالصینیة  تكون وثائق اجتماعات دورة المجلس متوافرة باللغة العربیة  

 .واالنكلیزیة والفرنسیة واالسبانیةوالصینیة العربیة بالترجمة الفوریة خالل مناقشات 
 

 وثائق العمل  .11
 

العالمیة بتكثیف جھودھا في سبیل اإلستدامة البیئیة،   عمال بتوصیات األمم المتحدة لتعزیز اإلستدامة، تقوم منظمة السیاحة 
 وذلك من خالل تنظیم وقائع ومؤتمرات الورقیة. 

 
المشاركون مدعوون .  اإلجتماعیرجى من المندوبین أن یأخذوا باالعتبار أنھ لن توزع نسخ مطبوعة عن وثائق العمل في مكان  

 خالل اإلجتماع.  لإلطالع على الوثائقألن یحملوا أجھزتھم اإللكترونیة 
 
 . ویتم إعالم المندوبین بنشر الوثائق عن طریق البرید اإللكتروني .موقع المنظمة على اإلنترنتلى تُـنَشـر كافة الوثائق ع 
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 إنترنت .12
 

 . یخصص للمشاركین مكان فیھ عدد من أجھزة الكومبیوتر حیث یتاح الوصول مجانا إلى اإلنترنت
 

 قائمة المشاركین  .13
 

توضع قائمة المشاركین النھائیة و المنظمة على اإلنترنت.على موقع ، یمكن مراجعتھا قائمة مؤقّتة بأسماء المشاركین ستنشر
 .باالستناد إلى المعلومات الُموفَّرة في استمارات التسجیل. وتُرَسل إلى المشاركین بعد فترة وجیزة من اختتام دورة المجلس

 
 

 معلومات عامة .14
 

 : اللغة الرسمیة
الرسمیة   اللغة  ا العربیة ھي  اإلنفي  اللغة  السعودیة.  العربیة  ثانیة غیر رسمیة  كلمملكة  لغة  قسم كبیر من    یتكلمھالیزیة ھي 

 المجتمع. 
 

 : (في الربیع)التوقیت المحلي 
 ساعات  3توقیت غرینیتش العالمي زائد 

 
 : العملة المحلیة وأسعار الصرف

 1لایر سعودي مقابل    4,1ھو حوالي    2021یونیو  حزیران/العملة المحلیة ھي الریال السعودي. سعر الصرف المطبق في  
). تقدم جمیع البنوك في المملكة خدمات 2022مارس  آذار/دوالر أمریكي (اعتباًرا من    1لایر سعودي مقابل    3,75یورو و  

 صرف العمالت.
 

 : الكھرباء
 ) فولت تیار متردد.127/220( بمقدارالكھرباء  تزودالكھربائیة في المملكة العربیة السعودیة الطاقة منافذ 

 
 واإلكرامیات:بطاقات االئتمان والتسوق 
، وھناك أجھزة صراف آلي في جمیع أنحاء المدینة، وفي الغالبیة العظمى من  مقبولة في كل مكانبطاقات الخصم واالئتمان  

 و Visa تُقبل بطاقات االئتمان مثلوالمؤسسات، سیكون من الممكن الدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام بطاقة االئتمان.  
MasterCard و American Express اآللي على نطاق واسع في جمیع أنحاء المملكة. كما تتوفر أجھزة الصراف. 

 
(ضریبة القیمة المضافة) على جمیع السلع والخدمات    %15  نسبتھاتفرض المملكة العربیة السعودیة ضریبة غیر مباشرة  

 . ھناك بعض االستثناءاتوالمشتراة والمباعة من قبل الشركات. 
 

ال یزال یُنظر إلى البقشیش  و.  للمعاملة التي یتلقونھابالنسبة    الزبائنیرتبط مفھوم اإلكرامیة في الریاض ارتباًطا مباشًرا برضا  
 تقدیر المستھلك. ل ووفقابمعناه األصلي على أنھ "طوعي" 

 
 : النظم الصحیة والتدابیر الوقائیة

 
، وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الداخلیة السعودیة، تقرر إنھاء اإلجراءات االحترازیة والوقائیة  2022مارس  آذار/  5اعتباًرا من  

 :كورونا، وفقًا لما یلي  وباءالمتعلقة بمكافحة 
 

 تعلیق تنفیذ إجراءات التباعد االجتماعي في جمیع األماكن واألنشطة والفعالیات (المغلقة والمفتوحة) -
 كمامات في األماكن المفتوحة مع االستمرار في ارتدائھا في األماكن المغلقةال استعمالال یشترط  -
 معتمد أو اختبار مستضد سریع معتمد قبل القدوم إلى المملكة PCR عدم اشتراط تقدیم نتیجة سلبیة الختبار -
 المملكة.إلغاء تطبیق الحجر المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الوباء على الوافدین إلى  -

 
 :المكالمات الھاتفیة المحلیة والدولیة

 966الدولي للمملكة العربیة السعودیة ھو: + البلدرمز  -
 أرقام. 8متبوًعا بالرقم المكون من  05إلجراء مكالمة ھاتفیة محلیة على ھاتف محمول سعودي، اطلب  -

 
 

 أرقام ھاتف مفیدة: 



 
 

CE/116/Note Inf. rev.1  
 

 
Page 5 of 7 

 

 997طوارئ طبیة (سیارات إسعاف): 
 911أو  999الشرطة: 

 
 منسق السالمة واألمن في منظمة السیاحة العالمیة (على مدار الساعة) 

 اإلسم: أنطونیو غارثیا 
 699976040 34+الھاتف: 

 
 جدة 

 من تجار ومستكشفین  ،مالیین الزوار  دعوكم لإلنضمام إلىت،  ھذا المكان المحوري الخالبمدینة جدة الدافئة على مدار العام،  
 القدم.منذ  قادمین إلیھا

 
بالحیاة، ومزیج فرید ترك بصماتھ على    وھي ملتقى،  العالمیةلفنون والموسیقى  ل  منبتجدة ھي   النابضة  المتعددة  للثقافات 

 .من العدید من األطباق الفاخرة ذات األذواق العالمیةالذي یتكون مطبخ جدة الرائع 
 

الفرصة لمشاھدة التراث العالمي الذي تحتفل بھ الیونسكو، من "جدة التاریخیة" إلى استكشاف   مجدة، ستتاح لك ونتزور حین
ألھمت الفنانین طالما  عن أسرار  یماط اللثام  الوجھة  ففي ھذه    .التصامیم العتیقة للشرفات والممرات الحجریة واألرصفة القدیمة

 . والكتاب
 

تحت ولظالل غروب الشمس الملونة المتأللئة على شواطئ البحر األحمر الرائعة.    مشاھدفرصة لرؤیة أفضل  ال  ستتاح لكمھنا  
  تستقطب الرحالة التي    الشعاب المرجانیة الفریدة من نوعھا  تأمل  معن االندھاش بتجربة غوص سحریة تتیح لك  تكفوالن    ،الماء

 إتاحة تجارب ال تمحى وال تنسى.ضة بالحیاة في المدینة النابھذه ذلك، تستمر  وبكلالكتشاف روعتھا. 
 

 زیارات جانبیة .15
 

بما في ذلك جوالت في جدة والعال    ،تقدم وزارة السیاحة زیارات جانبیة لعدد من المواقع الشھیرة في المملكة العربیة السعودیة
 . یونیوحزیران/ 9والسودة اعتباًرا من 

 
فرصة فریدة لمشاھدة التنوع والثقافة واألنشطة السیاحیة    ستتیحالجانبیة التي    إلى ھذه الفعالیات  لإلنضمام  مدعوون  نوالمندوب

 . في المملكة العربیة السعودیة
 

 ترتیب أداء العمرة. لمندوبین المسلمینعلى اوزارة السیاحة أیًضا  وتعرض
 

 معلومات سیاحیة .16
 

 /https://sta.gov.sa/en: ھیئة السیاحة السعودیة
 https://www.visitsaudi.com/en: موقع السیاحة للمملكة العربیة

do/destinations/jeddah-www.visitsaudi.com/en/seeجدة:   

https://sta.gov.sa/en/
https://www.visitsaudi.com/en
http://www.visitsaudi.com/en/see-do/destinations/jeddah


 
 
 
 
 
 
 
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   

 
  1: نموذج كتاب التفویضاألول المرفق

 
  نموذج الخطاب المرجعي

 
  2ورقة ذات ترویسة رسمیة

 
 وثائق التفویض 

 
 

البلد) قد خّولت المندوب التالي تمثیلھا في    )، أفید بأّن حكومة (إسم3(اإلسم والوظیفة الكاملة للسلطة المختّصة  أنا الموقّع أدناه،
ستُعقد    116الدورة   التي  العالمیة  السیاحة  لمنّظمة  التنفیذي  العربیة جدةفي    2022حزیران/یونیو    8-7في  للمجلس  المملكة   ،

 السعودیة.
  
 
  (االسم والوظیفة الكاملة)    المندوب:  

 
 والوظیفة الكاملة)(االسم   ]4:[المناوب (المناوبون)

 
 
 

ر في   (التاریخ)، بتاریخ (اسم المدینة)ُحّرِ
 
 
 

 االسم، والمنصب الكامل والتوقیع 
 
 

 
تفویض إال إذا ُكتِبَت بإحدى  تجدر اإلشارة إلى أنّھ ال یتّم االعتراف إّال بالرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة المختّصة. وال تُقبَل وثائق ال  1

 أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة.  المجلس التنفیذيلغات عمل 
 بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي.  2
ین عن لتنبّھ إلى أنّھ ال تُعتَبَر صالحة إّال وثائق التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو وزراء الخارجیة أو الوزراء المسؤولیُرجى ا   3

 السیاحة في الدولة المعنیة أو من یوازیھم.
 أكثر أو  مستشار واحد یرافقھ أن یمكن واحدٍ  مندوبٍ  من المجلس في فاعل عضو  كلّ  وفد  یتألّفمن النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، "  31  للقاعدةوفقا    4

 مناوبین."  مندوبین یكونوا أن لھم یحقّ 
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 1 المرفق الثاني: نموذج وثائق التفویض للتمثیل (نموذج الوكالة)

 
 2نموذج الرسالة المرجعیة

 
 3ورقة ذات ترویسة رسمیة

 
 نموذج الوكالة)  -وثائق التفویض (للتمثیل

 

للمجلس التنفیذي لمنّظمة    116الدورة  ) أفید بأنھ سیتعذر علّي المشاركة في  4أنا الموقّع أدناه، (اسم ووظیفة السلطة المختصة 
ستُعقد   التي  العالمیة  السعودیة.  2022حزیران/یونیو    8- 7في  السیاحة  العربیة  المملكة  الریاض،  التالیة  ،في  لألسباب  :  5وذلك 

 .............................. 

ومنصبھ الكامل) من وفد (اسم العضو الفاعل) أن یمثل حكومة (اسم العضو   6(اسم المندوبوعلیھ، أخّول بموجب ھذا الكتاب  
 . للمجلس التنفیذي لمنّظمة السیاحة العالمیة  116الدورة باألصالة عنھا في  7الفاعل) ویدلي بصوتھ 

 
ر في   (التاریخ)، بتاریخ (اسم المدینة)ُحّرِ

 

 االسم، والمنصب الكامل والتوقي

 
 
 

 
المشاركة في االجتماع، فیمكن تمثیلھ بشكل استثنائي من قبل عضو وفد دولة أخرى شریطة أن یقدم خطابًا رسمیًا أو فاكًسا العضو  على    تعذرإذا   1

 القدرة على التصویت نیابة عنھ.  إذا انطبق األمر،  وأن یمنحھ، ، الدولة موقعًا من السلطة المختصة التي تحدد الفرد الذي سیمثل 
لرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة المختصة. وال تُقبَل وثائق التفویض إال إذا ُكتِبَت بإحدى لغات عمل ال یتّم االعتراف إّال با   2

 الجمعیة العامة أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة.
  .أو السفارة بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي 3
یُرجى التنبّھ إلى أنّھ ال تُعتَبَر صالحة إّال وثائق التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو وزراء الخارجیة أو    )XIX(  591عمالً بالقرار    4

 الوزراء المسؤولین عن السیاحة في الدولة المعنیة أو من یوازیھم، وسفراء الدول المعتمدین لدى إسبانیا. 
ویض التمثیل في ظروٍف استثنائیة فقط، على أن تُقدّم الدولة المانحة للتفویض تعلیًال خطیًا لھ بحسب  ، (أ) یمكن منح تف(XX)633عمًال بالقرار    5

 األصول؛ (ب) وتقوم لجنة وثائق التفویض بالتحقّق من صحة ھذا التعلیل. 
ز منح تفویض تمثیل لرئیس وفد دولة  ، (ج) یجوز منح تفویض تمثیٍل واحد فقط لمندوٍب یمثل دولة أخرى؛ (د) وال یجو(XX)633عمًال بالقرار    6

 أخرى.
أنّھ ما لم تُحدَّد البنود التي تُمنح في إطارھا صالحیة التصویت بشكٍل واضح، یُفھم أّن المندوب یتمتع بكامل الصالحیات لإلدالء    یرجى اإلنتباه إلى  7

، تعتبر (XXI)  649تجدُر اإلشارة أیًضا إلى أنّھ وفقًا للقرار عمال. بصوتھ باألصالة عن الحكومة التي یمثلھا بالوكالة على أي بنٍد من بنود جدول األ
 صالحة. وثائق التفویض أو الوكاالت التي تنتھك مبدأ سّریة التصویت ھي وثائق غیر لجنة وثائق التفویض أّن 
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