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االجتماع الثاني و األربعون للجنة
منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 42 ،نيسان /ابريل 4027

االجتماع الثاني واالربعون للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط
و

المنتدى الوزاري حول إسهام السياحة في النمو والتنوع االقتصادي الشامل والمستدام
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 42 ،نيسان /ابريل 4027
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 .Iالقاعة والزمان
 .2بدعوة من حكومة اإلمارات العربية المتحدة ،سوف يعقد االجتماع الثاني و األربعون للجنة منظمة السياحة العالمية
للشرق األوسط والمنتدى الوزاري حول اسهام السياحة في النمو والتنوع االقتصادي الشامل و المستدام في منطقة
الشرق االوسط و شمال افريقيا في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،يوم  42نيسان /أبريل .4027

 .4تجرى جلسات عمل االجتماع في:

مركز دبي الدولي للمعارض و المؤتمرات
مركز دبي التجاري العالمي
شارع الشيخ زايد ,منطقة المركز التجاري ,دبي ,اإلمارات
العربية المتحدة

قاعة الملتقى
سوق السفر العربي
دبي -االمارات العربية المتحدة

الهاتف+971 4 332 1000:
www.dwtc.com

.II

التسجيل االليكتروني

 .3يرجى من المشاركين في االجتماع الثاني واألربعون للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط التسجيل

عبر األنترنت في الرابط التالي ،في موعد أقصاه  14أبريل/نيسان :2017

http://middle-east.unwto.org/webform/participation-form-2

 .2كما يرجى من المشاركين فى المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية وسوق السفر العربى حول اسهام

السياحة في النمو والتنوع االقتصادي الشامل والمستدام في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا التسجيل

على الرابط التالى :
https://secure11.eventadv.com/atm/?_ga=1.174088738.1221587691.1484666160
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.III

صفة المشاركين

 .5خالل فترة اإلقامة ،يستفيد المشاركون المدعوون من قبل منظمة السياحة العالمية باالمتيازات والحصانات التي
ينص عليها االتفاق المبرم بين منظمة السياحة العالمية والمجلس الوطني للسياحة واآلثار بدولة االمارات
العربية المتحدة.

.IV

اإلقامة واالنتقاالت:

 .6يتكفل المشاركون بتغطية نفقات االنتقاالت واإلقامة.

.V

إجراءات الدخول  -جوازات السفر والتأشيرة

 .7مواطني كل الدول ،ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنى وحاملى جوازات بعض دول االتحاد األوروبى
وغيرها من الدول المشار إليها بالرابط ،يحتاجون الى تأشيرة دخول لألراضي االماراتية ،لذا يتعين على الوفود
المشاركة االتصال بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اإلماراتية في بلدانهم للحصول على التأشيرة.
 .8لمزيد من المعلومات المتعلقة بتأشيرات الدخول الى األراضي االماراتية يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.mofawww.mofa.gov.ae/EN/ConsularServices/Pages/Visa-Information.aspx

.VI

شارات التسجيل والتعريف

 .9أ .اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط:

يرجى من المشاركين فى اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية التوجه للمدخل الرئيسى لقاعة الملتقى من
خالل الممر الرئيسى وليس القاعات لضمان سهولة الدخول ولتفادى أية معوقات عند البوابة .
يفتح مكتب التسجيل بقاعة الملتقى يوم االثنين  24أبريل/نيسان  2017من الثامنة والنصف حتى

الحادية صباحا.
بالنسبة للمشاركين الراغبين فى حضور المنتدى الوزارى يرجى االطالع على البند .10ب .
ب .المنتدى الوزارى لمنظمة السياحة العالمية وسوق السفر العربي:

يرجى من المشاركين فى المنتدى الوزارى طباعة الشارة االلكترونية (يمكن الحصول عليها من خالل

التسجيل على هذا الرابط).
يرجى من المشاركين أن يحملوا شارات الهوية طوال الوقت في األماكن المخصصة لالجتماعات.
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.VII

لغات العمل

 .20لغات العمل في االجتماعين هي العربية واالنجليزية ،وسيتم توفير خدمة الترجمة الفورية.

 .VIIIمعلومات عملية
 .22العملة المحلية وسعر الصرف
العملة المحلية هي الدرهم االماراتي وسعر الصرف خالل شهر أبريل  4027هو 3.93 :درهم اماراتي

لليورو الواحد /دوالر واحد يساوي  3.672درهم اماراتي.
 .24المناخ

تتميز امارة دبي بايام مشمسة في شهر نيسان/ابريل .وتتراوح درجات الح اررة المتوقعة بين  33الى 40
درجة مئوية 92 /الى  68درجة فهرنهايت.

 .23اللغة الرسمية
اللغة الرسمية في االمارات العربية المتحدة هي اللغة العربية ،واللغة االنجليزية شائعة في الفنادق والبنوك.
 .22التوقيت المحلى
التوقيت المحلى االمارات العربيه المتحده هو التوقيت العالمي  /بتوقيت جرينتش  2+ساعات.
 .25الكهرباء

التيار الكهربائي في االمارات يتراوح بين  440و  420فولت.

توزع نسخ ورقية من
مالحظة هامة :عمال بسياسة الحفاظ على البيئة المتبعة في كل منظومة األمم المتحدة ،لن َ
الوثائق في مكان االجتماع .لذلكُ ،يرجى من المندوبين أن يحملوا معهم ما يلزمهم من وثائق.
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