
 
 
 
 
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   

 
 
 مكان وتاریخ انعقاد الدورة  .1
 

، جدةالتي ُعِقدَت في    116الذي اعتمده المجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة في دورتھ    )]CE/DEC/11(CXVI)[وفقًا للمقرر  
في منتجع   ،مراكش، المملكة المغربیة  في  2022تشرین الثاني/نوفمبر    25- 23  للمجلس في  117قد الدورة  عتُ ،  المملكة العربیة السعودیة

 المغربیة.، بدعوةٍ من المملكة شفور سیزونز في مراك 
 
  

 االتصالمعلومات  .2
 

المغربیة  لمملكةا منظمة السیاحة العالمیة   
 

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

 
Mr. Omar DINIA 
Chief of Cooperation Division 
Ministry of Tourism, Handicrafts and Social and 
Solidarity Economy 
Tel. :  +212 537 57 78 40 
E-mail: odinia@tourisme.gov.ma 
 
Ms. Salima El Mghazli 
Director of Operations and Territorial Activation 
Moroccan National Tourist Office 
Tel.: +212 537 278 300 
E-mail: salima.elmghazli@onmt.gov.ma 
 

 
 التسجیل   .3
 

ن یتشر  10بحلول    المشاركةاستمارة    أن یتفضلوا بتعبئة  . یرجى من المشاركیناإلنترنتعبر    المجلسیتم التسجیل لدورة  
 العالمیة: متاحة على الموقع اإللكتروني لمنظمة السیاحة وھي  .2022الثاني/نوفمبر 

session-117th-council-www.unwto.org/executive 
 

ستقبال في المطار، وتأشیرات  تُجمع على منصة التسجیل اإللكترونیة كل المعلومات الالزمة حول المشاركة في المؤتمر، واال
 الدخول، والزیارات التقنیة.

 
  بشاراتھم حتفاظ  لمشاركین االلعلى أسماء أشخاص محددین، وھي غیر قابلة للتجییر. وینبغي    عتمادشارات االیجري إصدار  

 المجلس التنفیذيھي الوثیقة الوحیدة التي تؤكد اعتماد المشارك في    فالشارة.  مراكشوھویاتھم على الدوام خالل وجودھم في  
 .والتي یمكنھ استخدامھا في مكان الوقائع

 
ل على شارات االعتماد الخاصة بھم من مكتب التسجیل الموجود في فندق فور سیزونز ریزورت  یمكن للمشاركین الحصو

 .)اإلجتماع(مكان 
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 مذكرة معلومات 
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 :یفتح مكتب التسجیل في األیام التالیة
 

 في منتجع فور سیزونز 
 

 18:00 - 12:00نوفمبر: تشرین الثاني/ 23األربعاء  •
 11:00 - 08:30نوفمبر: تشرین الثاني/ 24الخمیس،  •

 
 

 الصغیرة والمتوّسطة والمواھب: تحویل السیاحة المنشآتجلسة النقاش المواضیعي:  .4
 

، الصغیرة والمتوسطة والمتناھیة الصغر  المنشآتتعافي ومستقبل العمود الفقري لقطاع السیاحة،    الجلسة المواضیعیة  تتناول
التي عانت من أشد آثار الوباء الذي أدى إلى تفاقم التحدیات القائمة في مجاالت السیولة والتمویل والموارد البشریة والرقمنة. 

تواجھھا  و التي  الناشئة  والعقبات  القطاع  تنشیط  لتعزیز  الحالي  الوضع  آرائھم حول  لتبادل  المتحدثین  دعوة    المنشآت سیتم 
والتي أصبحت أكثر وضوًحا في ضوء التحوالت في عالم العمل، والمھارات الجدیدة ة الصغر  والمتناھیالصغیرة والمتوسطة  

جنبًا إلى جنب مع التعلیم والتدریب في االنتعاش االقتصادي لقطاع   ،المالئمة، والتعلیم، والرقمنة، واالحتفاظ بالقوى العاملة
 . السیاحة

  
من جمیع األعمال التجاریة في مجال السیاحة في جمیع   %80تمثل حوالي  الصغیرة والمتوسطة والمتناھیة الصغر    المنشآت

العالم، وفي بعض اقتصادات مجموعة العشرین تصل متناھیة الصغر والصغیرة   المنشآتتعد  و  .%98إلى    نسبتھا  أنحاء 
  المنشآت إن دعم  وفرص العمل واالنتقال إلى نموذج أكثر استدامة.    ادعلى المنافسة وإلیجالقطاع    لقدرةوالمتوسطة أمًرا حیویًا  

الطریق نحو قطاع أكثر شمولیة ومرونة   سیعبدالمتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة باعتبارھا عوامل تحول في السیاحة 
لقطاع السیاحة من خالل    الصغیرة والمتوسطة من أجل االنتعاش االقتصادي  للمنشآتواستدامة. یجب تسریع أھمیة الرقمنة  

  وإیجاد الفجوات    لسدالصغیرة والمتوسطة إلطالق العنان للتقنیات الرقمیة فیما یتعلق بالمدفوعات والتسویق    المنشآتدعم  
 . فرص العمل

  
التكنولوجیة في  إزاء ذلك ، والمتناھیة الصغر  السیاحیة الصغیرة والمتوسطة  المنشآت، وللمساھمة في سد فجوة المھارات 

شركة صغیرة ومتوسطة آالف    10لاللتزام بدعم    اآلجلة  الرقمیة  التعھد للعقودستكون حكومة المغرب أول من یوقع على  
رقمیة وتنفیذ برامج تدریبیة محددة تعزز التشخیص  الأداة  واإلفادة من    العقود الرقمیة اآلجلة محلیة في المشاركة في برنامج

الكب التكنولوجیا  شركات  مع  حلول  الشراكات  وتقدیم  الرقمي،  التحول  لتسریع  للشركات    ابتكاریةیرة  البیانات  على  تعتمد 
 . الصغیرة والمتوسطة التي تقود المنافسة في قطاع السیاحة

  
لتسریع االنتعاش االقتصادي لقطاع السیاحة من خالل دعم الشركات الصغیرة والمتوسطة   بدعوة إلى العملوستتوج الجلسة  

- كوفیدفرص العمل وتعزیز المرونة المستقبلیة في روابط سلسلة القیم السیاحیة بعد    إلیجادإلطالق العنان للتقنیات الرقمیة  
لعشرین حول الركائز الخمس التالیة: رأس المال  ستستند الدعوة إلى العمل إلى مسح تم إجراؤه بین دول مجموعة او.  19

التنوع   على  والحفاظ  المناخي،  والعمل  والشباب،  المرأة  وتمكین  اإلبداعیة،  والصناعات  والرقمنة  واالبتكار،  البشري، 
 واالستثمار.  ،، وإطار الحوكمةات، والسیاسوالتدویرالبیولوجي 

 
: عنوان البرید اإللكتروني التالي  على  أدایا أریزمیندياالتصال بالسیدة  رجى  المواضیعي، یُ   النقاش  ألي أسئلة تتعلق بجلسة

aarizmendi@unwto.org . 
 
 
 ستقبال في المطار والنقل اال .5
 

مجانً  النقل  معلومات  یؤمن  توفیر  یجب  الخدمة،  ھذه  لإلفادة من  والمغادرة.  الوصول  لدى  الرئیسیة  والفنادق  المطار  بین  ا 
 . تعبئة استمارة التسجیلالوصول والمغادرة لدى 

 
اال خدمات  تنظیم  من  السلطات  عبر لتمكین  التسجیل  استمارة  یعبئوا  أن  المشاركین  على  یتعین  یجب،  كما  والنقل  ستقبال 

 . 2022 نوفمبر/تشرین الثاني 10 قبلاإلنترنت، وتوفیر التفاصیل حول معلومات الوصول والمغادرة واإلقامة، 
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 الفنادق  .6
 

 .)الفطورشمل ضریبة القیمة المضافة ووجبة (ت أسعاًرا خاصة للمشاركینتقدم الفنادق المدرجة أدناه 
 

بعد ھذا والغرف لیست مضمونة  .  2022  تشرین األّول/أكتوبر  31الغرف للمشاركین في الفنادق الرسمیة حتى    حجزیتم  
 .التاریخ

 
  malaoui@tourisme.gov.ma: السید محسن شافعي العلوي، یرجى االتصال بالفنادقألي استفسارات حول 

 
 

 الفندق 
 

 نوع الغرفة 
 

السعر 
  باللیلة

مع ضریبة  (
القیمة  

المضافة  
ووجبة  
 الفطور) 

 
 االتصال للحجز 

 
المسافة من  

مكان 
االجتماع 
 (بالسیارة) 

 

 
 
 

 منتجع فور سیزونز 
 مراكش 

 المجلس) (مكان انعقاد دورة 
  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 
 
 
 

 
غرفة منفردة بحسب الغرف الشاغرة وقت  

 الحجز

 
7549.5    

MAD 
 
 

 
 
 
 

JAAFAR AIT ALI    
 البرید اإللكتروني: 

 jaafar.aitali@fourseasons.com 
 524359200 (0) 212+الھاتف: 

 
 

 
 
 
 
 
 

انعقاد دورة  مكان 
 المجلس

 
غرفة مزدوجة بحسب الغرف الشاغرة وقت  

 الحجز

 
7949    MAD 
 

 
جناح منفرد بحسب الغرف الشاغرة وقت  

 الحجز

 
15799.5    

MAD 
 

جناح مزدوج بحسب الغرف الشاغرة وقت  
 الحجز

 
16199    
MAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوفیتیل مراكش 
 القصر االمبراطوري 

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
 

 
 غرفة ممتازة منفردة 

 
2928.6    

MAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Mohamed SMAIMI 
 البرید اإللكتروني: 

             mohamed.smaimi@sofitel.com
 524425600 (0) 212+الھاتف: 

 
 دقائق  9

 
 

 غرفة ممتازة مزدوجة
 

3157.2    
MAD 

 
فاخرة منفردة بحسب الغرف الشاغرة  غرفة 

 وقت الحجز

 
3228.6    

MAD 
 

غرفة فاخرة مزدوجة بحسب الغرف الشاغرة  
 وقت الحجز

 
3457.2    

MAD 
 

 جناح جونیور منفرد 
 
4228.6 MAD 

 
 جناح جونیور مزدوج 

 
4457.2    

MAD 
 

 جناح فاخر منفرد 
 

5328.6    
MAD 

 
 جناح فاخر مزدوج 

 
5557.2    

MAD 
 

 رادیسون بلو 
 مراكش 

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 
غرفة منفردة بحسب الغرف الشاغرة وقت  

 الحجز

 
1628.6    

MAD 

 
Mr Rachid OUBASSOU 

 البرید اإللكتروني: 
rachid.oubassou@radissonblu.com 

 525077030 (0) 212+الھاتف: 

 
 دقائق  10

 
 

غرفة مزدوجة بحسب الغرف الشاغرة وقت  
 الحجز

 
1857.2    

MAD 
 

 7بیستانا سي آر 
 مراكش 

 
غرفة منفردة بحسب الغرف الشاغرة وقت  

 الحجز

 
2211    MAD 

 
Sara REKASSI 

 
 دقائق  4

 

mailto:malaoui@tourisme.gov.ma
mailto:jaafar.aitali@fourseasons.com
mailto:mohamed.smaimi@sofitel.com
mailto:rachid.oubassou@radissonblu.com
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 تقدیم وثائق التفویض والتعریف  .7
 

الثبوتیة، یُرَجى من   تقدیم وثائق الدول األعضاء في المجلس التنفیذي  حرًصا عل حسن سیر إجراءات التحقّق من األوراق 
 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

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

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

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

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

 التنفیذي. 
 
 صفة المشاركین  .8

المشاركین   إلى أراضیھا، وإقامة ومغادرة جمیع  الدخول  لتسھیل  المناسبة  التدابیر  المغربیة  الحكومة    المدعوین منستتخذ 
 المنظمة.

 
سیتمتع المشاركون، أثناء ممارسة مھامھم الرسمیة في سیاق االجتماع، باالمتیازات والحصانات المنصوص علیھا في االتفاق 

المغرب الحكومة  بین  الدورة  المبرم  بتنظیم  والمتعلق  العالمیة،  السیاحة  ومنظمة  السیاحة    لمجلسل  117یة  لمنظمة  التنفیذي 
 ). 2022نوفمبر تشرین الثاني/ 25-23العالمیة (مراكش، 

 
 

 جراءات الدخولإ .9
 
 

ینّص التشریع المغربي الخاّص بدخول األجانب وإقامتھم في المغرب على أنَّ أيَّ أجنبّي یرغب في السفر إلى المغرب یجب  
،  مواطنیھاأن یكون حائًزا على جواز سفر أو أّي وثیقة أخرى ساریة المفعول وصادرة عن الدولة التي یكون المسافر من  

 .سفرومعترف بھا من الدولة المغربیة كوثیقة 

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 

 
غرفة مزدوجة بحسب الغرف الشاغرة وقت  

 الحجز

 
2322 MAD 

 اإللكتروني: البرید 
sara.rekassi@pestana.com 

 524333600 (0) 212+الھاتف: 

 
 

 قصر كنزي المنارة 
  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 
 
 
 
 

 
 غرفة فاخرة منفردة 

 
1428.6    

MAD 

 
 

Touria STRIBA   
sales2-البرید اإللكتروني:  

hotels.com-menarapalace@kenzi 
 524459926 (0) 212+الھاتف: 

 
 

 دقیقة  13
 
 

 غرفة فاخرة مزدوجة 

 
1657.2 MAD 

 
 

 ض منتجع جال ریا
 مراكش 

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
 

 
 قیاسیة منفردة غرفة 

 
1428.6    

MAD 

 
Soumaya SATIF  

 البرید اإللكتروني: 
ssatif@hotelsatlas.com 

 524459595 (0) 212+الھاتف: 

 
 

 دقیقة  12
 

 غرفة قیاسیة مزدوجة 
 

1657.2    
MAD 

 
 فندق بوتیك وسبا كیش

 
 غرفة ممتازة منفردة 

 
816.5   MAD 

 
Souad BAHIA   

 souad.bahia@kech-البرید اإللكتروني: 
 hotel.ma 

 524388787 (0) 212+الھاتف: 

 
 

 دقیقة  12
 

 غرفة ممتازة مزدوجة
 
933    MAD 

mailto:igarcia@unwto.org
mailto:sara.rekassi@pestana.com
mailto:sales2-menarapalace@kenzi-hotels.com
mailto:sales2-menarapalace@kenzi-hotels.com
mailto:ssatif@hotelsatlas.com
mailto:souad.bahia@kech-hotel.ma
mailto:souad.bahia@kech-hotel.ma
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الدورة  إن   بانعقاد  المتعلق  المغربیة ومنظمة   117االتفاق  المملكة  بین  الموقع  العالمیة،  السیاحة  لمنظمة  التنفیذي  للمجلس 
 .منح تأشیرات مجانیة للمشاركین في ھذا الحدث یالسیاحة العالمیة، 

 
 ).أدناه العدید من البلدان معفاة من معامالت التأشیرة (انظر القائمة

 
 :تشمل القائمة أدناه البلدان التي ال یحتاج مواطنوھا إلى تأشیرة دخول إلى المغرب

 
 الیابان الجزائر 

 یوًما)  30(إلقامة ال تتعدّى ھونغ كونغ (الصین)  ألمانیا 
 یوًما)  90(إلقامة مدّتھا ھنغاریا  أندورا
 الكویت  النمسا

 التفیا العربیة السعودیةالمملكة 
 لیختنشتاین األرجنتین 

 لیتوانیا  بلجیكا 
 لكسمبرغ  البحرین
 ماكاو (الصین)  البرازیل 

 )یوًما 90إلقامة ال تتعدّى مالیزیا ( بلغاریا 
 یوًما)  30(إلقامة ال تتعدّى المالدیف  بوركینا فاسو 
 مالي ساحل العاج

 مالطا كندا
 المكسیك  شیلي

 النیجر الصین 
 النرویج قبرص

 نیوزیلندا  الكونغو برازافیل
 مانعُ  كولومبیا 

 البرتغال كوریا الجنوبیة
 ھولندا كرواتیا 

 الفلبین نمركاالد
 بیرو  یوًما)  60جمھوریة الدومینیكان (إلقامة مدّتھا 

 بولندا اإلمارات العربیة المتحدة 
 بورتو ریكو  إسبانیا 

 قطر 
 رومانیا  إستونیا 

 روسیا  األمریكیةالوالیات المتحدة 
 سان مارینو  فنلندا

 السنغال فرنسا + موناكو 
 سنغافورة  بونالغا

 راسویس بریطانیا العظمى 
 سلوفینیا  الیونان
 سلوفاكیا ) كوناكري ( غینیا 
 السوید آیسلندا
 تشیكیا  إیطالیا
 تونس  إیرلندا

 تركیا  إندونیسیا 
 
 

 
القانون المتعلق بدخول وإقامة األجانب في المملكة المغربیة والھجرة غیر النظامیة. ال ا ألحكام  یتم الدخول إلى المملكة وفقً 

 یوًما. 90تتجاوز مدة اإلقامة القانونیة بالمملكة المغربیة 
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 التأشیرة الصادرة عن البعثات الدبلوماسیة والمكاتب القنصلیة:

 
سي مغربي مدعوون لتقدیم طلبات الحصول على التأشیرة إلى  المشاركون المقیمون في البلدان التي یوجد بھا تمثیل دبلوما

 سفارات وقنصلیات المملكة المغربیة.
 

 التأشیرة الصادرة عند الحدود: 
 

یمكن ألجھزة األمن المغربیة إصدار تأشیرات إقامة قصیرة مجانیة للمشاركین في ھذا الحدث من البلدان التي ال یوجد بھا  
 مة).نظِّ لب خطابات تأكید التأشیرة في المطار من اللجنة المُ تمثیل دبلوماسي مغربي (یجب ط 

 
 جھات اتصال وروابط مفیدة للخدمات القنصلیة:

 
كان   إذا  مما  للتحقق  أدناه  ال    یوجدالرابط  أم  دبلوماسي  المعنّي  تمثیل  البلد  اسم(في  المربع): ال  إدخال  في  بلد 
https://www.diplomatie.ma/ar 

 
 

 

 
 

 consulat-un-www.consulat.ma/fr/trouverألي معلومات أو شكوى أو تعلیق أو اقتراح: 
 
 

 جوازات السفر الدبلوماسیة أو الخدمیة أو الخاصة أو الرسمیة: 
المعمول بھ، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسیة أو الخدمیة أو الخاصة أو الرسمیة (الخاضعة للتأشیرة)،   نظاموفقًا لل

 داخل بلد الجنسیة أو اإلقامة.   ، وذلكیجب تقدیم طلبات التأشیرة إلى سفارات المملكة المغربیة أو القنصلیات العامة
 

ال یوجد فیھا تمثیل دبلوماسي للمملكة المغربیة إلرسال طلباتھم للحصول على  البلدان التي   ومواطن  یُدعىالتبسیط،    من أجل
من جواز السفر) عن طریق مذكرة شفویة إلى وزارة الشؤون  صالحة  تأشیرة باإلضافة إلى المرفقات ذات الصلة (نسخة  

  في الحصول على تأشیرة دخول من أجل    -مدیریة التشریفات    –فریقي والمغاربة المقیمین بالخارج  الخارجیة والتعاون األ
 المطار.

 
 

 تصال: رجى اال، یُ الحدود عند تأشیراتالستفسار عن لال
 
 

 المملكة المغربیة 
 السیّد عادل بن سودة، رئیس دائرة الوكاالت المتخّصصة، البرید اإللكتروني: 

abensouda@tourisme.gov.ma 
 

 منظمة السیاحة العالمیة
 ngogiberidze@unwto.org دة نینو غوغیبریدزي، مكتب األمین العام، البرید اإللكتروني:السیّ 

http://www.consulat.ma/fr/trouver-un-consulat
mailto:abensouda@tourisme.gov.ma
mailto:ngogiberidze@unwto.org
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 السفر  تبروتوكوال .10
 

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

 
التقییدیة.   إل  وحدھاتم تحدیث البروتوكول الصحي للسفر الدولي، بعد قرار رفع اإلجراءات  زامیة لدخول  البطاقة الصحیة 

 السفرقبل    االستفسار عنھایجب    .من الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة والحمایة االجتماعیة  ھذه البطاقةالمملكة. یمكن تنزیل  
 عند الوصول. اوتقدیمھ

 
 العنوان التالي:  على موجودةالمعلومات  آخر

www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333 

 
 لغات العمل  .11

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

 .واالسبانیة ،والفرنسیة واإلنكلیزیة، ،والصینیة ،العربیةب المجلس مناقشاتالفوریة خالل 
 

 وثائق العمل  .12
 

ستدامة البیئیة، ستدامة، تقوم منظمة السیاحة العالمیة بتكثیف جھودھا في سبیل اال بتوصیات األمم المتحدة لتعزیز االعمًال 
 بدون ورق. وذلك من خالل تنظیم وقائع ومؤتمرات 

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

 جتماع. خالل اال طالع على الوثائقلالألن یحملوا أجھزتھم اإللكترونیة 
 
 . ویتم إعالم المندوبین بنشر الوثائق عن طریق البرید اإللكتروني .اإلنترنت على المنظمة موقععلى تُـنَشـر كافة الوثائق  

 
 قائمة المشاركین  .13

 
 المنظمة على اإلنترنت. على موقع ، یمكن مراجعتھا قائمة مؤقّتة بأسماء المشاركین ستنشر

 
توضع قائمة المشاركین النھائیة باالستناد إلى المعلومات الُموفَّرة في استمارات التسجیل. وتُرَسل إلى المشاركین بعد فترة  

 . وجیزة من اختتام دورة المجلس
 
 

 عامة معلومات .14
 

 العربیة واألمازیغیة ھما اللغتان الرسمیتان للدولة.  :الرسمیة اللغة
 

 : الفرنسیة واإلنكلیزیة واإلسبانیة.اللغات األجنبیة الرئیسیة
 

 1توقیت غرینیتش زائد  :التوقیت المحلي
 

 العملة المحلیة وأسعار الصرف: 
 

درھم. العمالت المعدنیة    200و  100و  50و  20  من فئة  الوحدة النقدیة للمغرب ھي الدرھم المغربي. األوراق النقدیة ھي 
 . سنتیم 20و 10و 5و 1دراھم و 10و 5و 2و 1المتداولة ھي: 

 

http://www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333
https://www.unwto.org/ar/executive-council-117th-session
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مساًء، بینما تفتح مكاتب الصرف األجنبي طوال    3:30صباًحا حتى    8:30البنوك مفتوحة من االثنین إلى الجمعة من الساعة  
 . األسبوع. تفتح بعض البنوك أیًضا صباح یوم السبت

 
 :ھي كما یلي 2022 تشرین الثاني/نوفمبر 10ار الصرف الساریة اعتباًرا من أسع

 
 مغربي. درھم 10,8804یورو:  1
 .درھم مغربي 10,9450دوالر أمریكي:  1
 

ا في أي بنك أو أي مكتب صرافة (بعضھا مفتوح على من الممكن، من خالل إبراز جواز السفر، تغییر الدوالر والیورو عملیً 
 ساعة في الیوم). بشكل عام، یمكن تغییر العمالت األخرى في البنوك أو مؤسسات الصرافة.  24مدار 

 
 : الكھرباء

في معظم الفنادق، المقابس التي یمكن استخدامھا ھي تلك التي  .  ھرتز  50فولت، بتردد    220التیار الكھربائي في المغرب ھو  
 أو ثالثة دبابیس.  اثنانبھا 

 
 :واإلكرامیاتبطاقات االئتمان والتسوق 

 
جمیع بطاقات االئتمان الدولیة الرئیسیة مقبولة في المملكة المغربیة. تُقبل بطاقات االئتمان في معظم الفنادق والمطاعم والعدید 

 . أیًضا یدكمأن یكون بعض النقود في متناول  یستحسنولكن  ،من المتاجر في المدینة
 

 . للمسافرین الذین یحملون بطاقة ائتمان معترف بھا دولیًا سحب النقود بالعملة المحلیة من أجھزة الصراف اآلليیمكن 
 

 . باإلكرامیاتعن الخدمة المقدمة. لیس ھناك أي التزام    الزبائنعلى رضا    وتتوقفطوعیة    اإلكرامیات في المملكة المغربیة،  
 

 : الوقائیة والتدابیر الصحیة النظم
 

یتم تنزیلھا عبر اإلنترنت قبل الصعود إلى الطائرة (یتم توزیعھا أیًضا على متن الطائرة أو   استمارة صحة الركاب .1
 .حسب األصول ینبغي تعبئتھاالسفینة)، و

 
ساعة (الوقت   72تم إجراؤه في غضون    یكون قد PCR ساریة أو نتیجة سلبیة الختبار 19-ضد كوفید شھادة تطعیم .2

 .بین أخذ العینات وتسجیل الوصول)
 

: ھذه الشروط ساریة المفعول في الوقت الحالي، ولكن یجب على المشاركین الرجوع إلى المعلومات المحدثة على مالحظة
 https://www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333 الرابط التالي:

 
 :المكالمات الھاتفیة المحلیة والدولیة

 
 00212رمز المكالمات للمملكة المغربیة: 

 0524الرمز المحلي لمراكش: 
 

 : مفیدة ھاتف أرقام
 150طوارئ طبیة (إسعاف): 

 19الشرطة: 
 15اإلطفاء: 

 177الملكي: الدرك 
 

 )الساعة مدار(على  العالمیة السیاحة منظمة في واألمن السالمة منسق
 غارثیا  أنطونیو: سماال

 699976040 34+: الھاتف
 

https://www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333
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 زیارات ال .15
 

تقدم وزارة السیاحة والحرف الیدویة واالقتصاد االجتماعي والتضامني جوالت في عدد من األماكن الرمزیة في مراكش في  
 .2022نوفمبر تشرین الثاني/ 25

 
للمملكة  والثقافي  السیاحي  التنوع  استثنائیة الكتشاف  فرصة  تمثل  التي  الزیارات  ھذه  في  المشاركة  على  المندوبین  نشجع 

المشاركین  المغربیة. من  قبل    ویرجى  وذلك  بھا،  یرغبون  التي  الجولة  المشاركة  استمارة  في  یختاروا  تشرین   10أن 
 . 2022الثاني/نوفمبر 

 
 ت:لجوالل وصف

 
 معالم مراكش الثقافیة -1
 

 دیع: مدرسة بن یوسف + قصر البالجولة محطة
 فردًا)  15مجموعات كل منھا   3شخًصا ( 45: عدد األشخاص

 ساعات كحد أقصى 3: الجولةمدة 
 :جداول الجوالت

 
 مجموعات)  3( 18:00إلى 15:00 •

 
المغرب  وصف المدارس في  أكبر  المدرسة ھي واحدة من  المدینة. ھذه  الواقعة في قلب  بمدرسة بن یوسف  الزیارة  تبدأ   :

السعدي عبد هللا   اشر، شیدھالعربي وھي واحدة من المعالم التاریخیة األكثر شھرة في مدینة مراكش. في القرن السادس ع
الغالب، كما تشھد النقوش على عتبة باب المدخل وعلى تیجان قاعة الصالة. تم تصمیم المدرسة على مخطط رباعي بمساحة 

 غرفة طالبیة موزعة على طابقین یحیطان بالفناء الداخلي الذي تطل علیھ قاعة الصالة.   130تضم  ھي  متًرا مربعًا، و  1680
لیس بعیدًاوفي   البدیع. كان ھذا القصر الذي بناه یعقوب المنصور، الملك الموحد، بین موقعٍ  ، تنتھي الجولة بزیارة قصر 

،  كونھ مجھوًال ، دلیالً على التأثیر األندلسي في المخططات، مما یوحي بأن مھندسھ، على الرغم من  1603و  1578عامي  
المعروفة بحدائ الداخلیة،  الحدائق  یبقَ المتعةق  من غرناطة.  لم  والتي  بالبرك ومزروعة   ،  الیوم سوى ساحة منحوتة  منھا 

 القصر والجدران العالیة التي یعشش علیھا العدید من طیور اللقلق. آثاربأشجار البرتقال، محاطة ب
 
 حدیقة ماجوریل والحدیقة السریة -2
 

 : حدیقة ماجوریل + الحدیقة السریة الجولة محطة
 فردًا)  15مجموعات كل منھا   3شخًصا ( 45: عدد األشخاص

 ساعات كحد أقصى 3: مدة الجولة
 : جداول الجولة

  
 مجموعات)  3( 17:00إلى  14:00 •

 
الخضراء ولون حدیقة ماجوریل، والتي توصف بأنھا مالذ صغیر من الھدوء یقع في    األحیاز: تبدأ الزیارة في موقع  الوصف

تحتوي الحدیقة على مئات األنواع النادرة من األشجار  ومن قبل جاك ماجوریل.    1931في عام    اقلب مدینة مراكش. تم إنشاؤھ
، وھي واحدة من أكبر وأقدم الریاض في مدینة  باإلنتقال إلى الحدیقة السریة  والنباتات من القارات الخمس. تستمر الجولة

التاسع عشر، وكانت موطنًا  مراكش. تأسست الحدیقة السریة منذ أكثر من أربعمائة عام وأعید بناؤھا في منتص ف القرن 
إنھ ومراكش.  المغرب  في  السیاسیة  الشخصیات  أرفع  من  األندلسیة    البعض  العربیة  للقصور  العظیمة  التقالید  من  جزء 

 . والمغربیة
 
 میدان جامع الفنا  -3
 

 : ساحة جامع الفنا واألسواق واألزقة المجاورةةالجول ةمحط
 شخًصا)  20مجموعات كل منھا   4شخًصا ( 80: عدد األشخاص

 ساعات كحد أقصى 3مدة الجولة: 
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 :جدول الجولة
 

 مجموعات)  3( 20:00إلى 17:00 •
 

: جامع الفنا ساحة عامة شھیرة في جنوب غرب مدینة مراكش. تجذب ھذه النقطة التقلیدیة والشعبیة والحیویة أكثر من  وصف
منھا   یتألف  التي  المختلفة  الثقافات  ممثلین عن  بسبب وجود  المغربیة  الھویة  تنوع  یجسد  الفنا  جامع  عام.  زائر كل  ملیون 

والبربر   العرب  "والغناوةالمغرب:  أُدرجت  غیر  .  الثقافي  للتراث  التمثیلیة  القائمة  في  الفنا"  جامع  لساحة  الثقافیة  المساحة 
 . 1985وأدرجتھا الیونسكو كموقع تراث عالمي منذ عام  ،)2001(تم اإلعالن عنھا في عام  2008المادي للبشریة منذ عام 

 
 

 سیاحیة معلومات .16
 
 

 www.visitmorocco.comالموقع اإللكتروني لوزارة السیاحة المغربیة: 
 

 visitmarrakech.comالموقع اإللكتروني لمراكش:  
 
 

في وسط المدینة حیث یمكن للسیاح والزوار العثور على مواد ومعلومات عن مراكش.  استعالممركز  ھناك

http://www.visitmorocco.com/
https://visitmarrakech.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   

 
  1: نموذج كتاب التفویضاألول المرفق

 
  نموذج الخطاب المرجعي

 
  2ورقة ذات ترویسة رسمیة

 
 وثائق التفویض 

 
 

سم البلد) قد خّولت المندوب التالي تمثیلھا في  احكومة ()، أفید بأّن  3سم والوظیفة الكاملة للسلطة المختّصة (اال أنا الموقّع أدناه،
، المملكة  مراكشفي  2022 نوفمبر /تشرین الثاني 25-23في للمجلس التنفیذي لمنّظمة السیاحة العالمیة التي ستُعقد   117الدورة 

 .المغربیة
  
 
  (االسم والوظیفة الكاملة)    المندوب:  

 
 (االسم والوظیفة الكاملة)  ]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 
 



 
 
 
 
 
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   

 

 1 المرفق الثاني: نموذج وثائق التفویض للتمثیل (نموذج الوكالة)

 
 2المرجعیةنموذج الرسالة 

 
 3ورقة ذات ترویسة رسمیة

 
 نموذج الوكالة)  -وثائق التفویض (للتمثیل

 

للمجلس التنفیذي لمنّظمة    117الدورة  ) أفید بأنھ سیتعذر علّي المشاركة في  4أنا الموقّع أدناه، (اسم ووظیفة السلطة المختصة 
: 5وذلك لألسباب التالیة  ،المغربیة ، المملكة  مراكشفي    2022  نوفمبر/تشرین الثاني  25-23  فيالسیاحة العالمیة التي ستُعقد  
 .............................. 

ومنصبھ الكامل) من وفد (اسم العضو الفاعل) أن یمثل حكومة (اسم العضو   6وعلیھ، أخّول بموجب ھذا الكتاب (اسم المندوب
 . للمجلس التنفیذي لمنّظمة السیاحة العالمیة  117الدورة باألصالة عنھا في  7الفاعل) ویدلي بصوتھ 

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

 

 ع االسم، والمنصب الكامل والتوقی

 
 
 

 
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

 أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة.  المجلس التنفیذي
  .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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