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مقدمة
تتشــرف اللجنــة الوطنيــة المكلفــة بتحضيــر وتنظيــم القّمــة العربّيــة فــي دورتهــا 
العادّيــة الحاديــة والثالثيــن لجامعــة الــّدول العربيــة بــأن ترّحــب بأصحــاب الجاللــة 
ــة الشــقيقة وكافــة الوفــود الُمشــاركة.  ــّدول العربّي والفخامــة والســمو، قــادة ال
ــل  ــذا الدلي ــر ه ــوف الجزائ ــاول ضي ــي متن ــع ف ــعدها أن تض ــة ويس ــر اللجن ويس
ــة  ــات التنظيمي ــادات والترتيب ــات واالرش ــة المعلوم ــن كاف ــذي يتضم ــي ال العمل

المتعلقــة بالقمــة.  

ــد أســابيع  ــدول العربيــة فــي 16 اوت 1962، ُبعي ــذ أن انضمــت إلــى جامعــة ال من
ــة والدفــع  ــا األمــة العربي ــر ملتزمــة بالدفــاع عــن قضاي مــن اســتقاللها، والجزائ
بالعمــل العربــي المشــترك. ولــم تتخلــف أبــدا فــي تلبيــة واجــب مســاندة الــدول 
الشــقيقة وتســخير إمكاناتهــا، مــن واقــع انتماءهــا العربــي ومقتضيــات المصيــر 

المشــترك للشــعوب العربيــة.

للمــرة الرابعــة، تحتضــن الجزائــر قمــة أصحــاب الجاللــة والفخامــة والســمو، قــادة 
الــدول العربيــة الشــقيقة. وســتعقد هــذه المــرة تزامنــا باالحتفــال بذكــرى الفاتــح 
مــن نوفمبــر 1954، التــي أذنــت بانطــالق الثــورة الجزائريــة المباركــة، وتتشــرف 

الجزائــر بمشــاركة قــادة الــدول العربيــة أفراحهــا بهــذه المناســبة.

فــي موعدهــم المتجــدد، ســيلتقي القــادة العــرب فــي ظــروف دقيقــة وأحــداث 
برئيــس  حــدا  ممــا  الصفــوف،  رّص  تســتوجب  صعبــة  وســياقات  حساســة 
ــة  ــمل األم ــم ش ــن ل ــل م ــى أن يجع ــون، إل ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة، الس الجمهوري
العربيــة ونبــذ الفرقــة وتغليــب التوافــق واالئتــالف علــى الّتنافــر واالختــالف، 

ــا.  ــمى له ــا أس ــة وهدف ــا للقم عنوان

ــر  ــة بتحضي ــة المكلف ــة الوطني ــالل اللجن ــن خ ــة، م ــة الجزائري ــخرت الدول ــد س لق
ــع الظــروف لنجــاح أشــغال القمــة،  ــأت جمي ــات، وهي ــم القمــة، كل اإلمكان وتنظي

ــة.  ــدول العربّي ــة ال ــة العامــة لجامع بالتنســيق مــع األمان

ــد  ــذا الموع ــي ه ــاركة ف ــود المش ــار بالوف ــا الح ــة ترحيبه ــة الوطني ــدد اللجن وتج
ــق. ــاح والتوفي ــة بالنج ــغال القم ــوج أش ــى أن تت وتتمن
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2. اإلجتماعات
1.2. رزنامة اإلجتماعات:

2.2. مكان اإلجتماعات: 
ُتعقد كل اإلجتماعات بالمركز الدولي للمؤتمرات – عبد اللطيف رحال. 

التاريخ االجتماع

26 - 27 أكتوبر/ تشرين األول 2022
اجتماع المندوبين الدائمين وكبار 
المسؤولين لإلعداد الجتماع وزراء 

الخارجية التحضيري للقمة د.ع )31(

27 أكتوبر/ تشرين األول 2022
اجتماع كبار المسؤولين للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي التحضيري لمجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة 

د.ع )31(

28 أكتوبر/ تشرين األول 2022

اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي 
على المستوى الوزاري التحضيري 

لمجلس جامعة الدول العربية على 
مستوى القمة د.ع )31(

29 - 30 أكتوبر/ تشرين األول 2022 اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة 
د.ع )31(

01 - 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022  اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى القمة د.ع )31(
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نبذة عن المركز الدولي للمؤتمرات
 عبد اللطيف رحال - الجزائر

الواجهـة  الّصنوبـر،  بنـادي  رّحـال«  الّلطيـف  »عبـد  للمؤتمـرات  الّدولـي  المركـز  يقـع 
الّسـاحلية الغربّيـة لمدينـة الجزائـر العاصمـة. ويترّبـع علـى مسـاحة إجمالّيـة تتجـاوز 
270.000 م2. وقـد نجـح بموقعـه االسـتراتيجي والّسـياحي وتصميمه الهندسـي الممّيز، 
فـي اسـتقطاب أهـم المؤتمـرات والمعـارض المحلّيـة والّدولّيـة المنعقـدة منـذ دخولـه 

نطـاق الخدمـة شـهر سـبتمبر/ أيلـول 2016.

بتصميـم هندسـي ممّيـز وقاعـات متنّوعة األحجـام تتكّيف مع كافة أشـكال الّتظاهرات،  
يضـّم المركـز جناحين رئاسـّيين، وقاعة محاضـرات وقاعات اجتماعات متعـّددة، وقاعة 

للمأدبـات، إضافـة إلى موقف سـّيارات يتّسـع ألكثر من 1500 سـّيارة.

يتوّفـر المركـز الّدولـي للمؤتمـرات علـى كاّفـة الّتجهيـزات الّلوجسـتّية لتنظيـم شـّتى 
أنـواع الّتظاهـرات مـن اجتماعـات ومحاضـرات ومعـارض وملتقيـات وحفالت اسـتقبال.

يتوّفـر المركـز علـى جنـاح خـاص للّتغطّيـة اإلعالمّيـة، بمسـاحة قدرهـا 1050 م2، تضّم 
قاعـة للمؤتمـرات الصحفيـة، واسـتوديوهات تصويـر مجّهـزة بكاّفـة الوسـائل الّتقنّيـة 

الاّلزمة.
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3. تسجيل الوفود:

يتــم تســجيل الوفــود ومــلء االســتمارات والبيانــات ذات الّصلــة عبــر البوابــة 
لذلــك. المخصصــة  االلكترونيــة 

حيــث تــم تزويــد كل دولــة مشــاركة بعنــوان بوابــة الكترونيــة خــاص بهــا مرفــوق 
باســم مســتخدم وكلمــة مــرور.

ــاة  ــاركة مواف ــدول المش ــن ال ــى م ــة، يرج ــة االلكتروني ــر البواب ــجيل عب ــد الّتس بع
الجهــة المنظمــة عبــر ســفاراتها المعتمــدة لــدى الجزائــر بنســخة مطبوعــة 
مــن ملخــص تركيبــة الوفــد، وبالنســبة للــدول التــي ال يتواجــد مقــر بعثاتهــا  
الدبلوماســية بالجزائــر يتــم ذلــك عبــر ســفاراتها و مندوبياتهــا الدائمــة بالقاهــرة 

ــي: ــي التال ــد اإللكترون ــر البري أو عب

protocol@arabsummit2022.dz

نبذة عن المركز الدولي للمؤتمرات
 عبد اللطيف رحال - الجزائر
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4. الترتيبات األمنية والشارات:
1.4. الترتيبات األمنية :

تســهر الجزائــر عبــر مختلــف أجهزتهــا األمنيــة والعســكرية المختصــة، علــى ضمــان 
ــع  ــالل وض ــن خ ــة م ــة العربي ــاد القم ــاء انعق ــة أثن ــن و الحماي ــات األم ــى درج أعل
ــع  ــة ومواق ــن اإلقام ــي أماك ــود ف ــع الوف ــن جمي ــى تأمي ــدف ال ــاملة ته ــة ش خط

ــى طــول مســار تنقالتهــم.  االجتماعــات وعل

• فيما يخص الحماية :  
تضمــن الدولــة الجزائريــة أمــن وحمايــة الوفــود المشــاركة فــي القمــة، وذلــك عبر 

توفيــر تشــكيالت حمايــة مقربــة لــكل رؤســاء الوفــود طــوال تواجدهــم بالجزائر.

• فيما يخص األسلحة :
يمنــع علــى الوفــود المشــاركة إدخــال جميــع أنــواع األســلحة باســتثناء المســدس 
الفــردي مــن عيــار )9 مــم(، شــريطة إرســال طلــب مســبق للحصــول علــى تصريــح 

حملــه، عبــر البوابــة االلكترونيــة المخصصــة لذلــك.

• فيما يخص أجهزة االتصال الالسلكي :  
يســمح للوفــود المشــاركة فــي القمــة إحضــار أجهــزة اتصــال الســلكية، شــريطة 
إرســال طلبــات مســبقة عبــر البوابــة اإللكترونيــة للحصــول علــى تصريــح إلدخالهــا 

مــع ضبــط التــردد، كمــا يمنــع إدخــال أجهــزة التشــويش.

• فيما يخص المعدات التقنية الخاصة :  
علــى الوفــود المشــاركة فــي القمــة التصريــح المســبق عبــر البوابــة اإللكترونيــة، 
ــزة  ــب أجه ــتمارة طل ــن اس ــرى ضم ــزة األخ ــن األجه ــة بتدوي ــة الخاص ــي الخان ف
االتصــال الالســلكي، بقائمــة األجهــزة والمعــدات التقنيــة الخاصة وكــذا مواصفاتها 

ــخ(. )كاشــف المعــادن، كاشــف المتفجرات...إل
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• فيما يخص الطائرات الرسمية الخاصة:   
لضمــان حراســة الطائــرات الرســمية، يمكــن تقديــم طلــب تصريــح مســبق للجنــة 
األمنيــة يتضمــن المعلومــات الكاملــة حــول األفــراد و الســيارات المــراد اســتعمالها 
ــر ــدول المشــاركة المعتمــدة بالجزائ ــات الدبلوماســية لل ــة للممثلي  )ســيارات تابع

أو المستأجرة (.

• فيما يخص وقود الطائرات:  
يتــم مراقبتــه مــن طــرف المصالــح المختصــة بهــذا الشــأن علــى مســتوى المطــار، 

بالتنســيق مــع أطقــم الطائــرات.

• فيما يخص تمييز و تسليم األمتعة :   
ــع األمتعــة الخاصــة بالوفــود  بالتنســيق مــع مســؤولي أمــن الوفــود، تخضــع جمي
الرســمية لإلجــراءات المعمــول بهــا باســتثناء أمتعــة رؤســاء الوفــود والتــي تكــون 

مؤشــرة.

ــد  ــة، بع ــن اإلقام ــي أماك ــد( ف ــس الوف ــة برئي ــك الخاص ــدا تل ــة )ع ــّلم األمتع ُتس
تمييزهــا ُمســبقا مــن قبــل الوفــود المشــاركة قبــل مغادرتهــم لبلدانهــم، ببطاقات 
يتــم تســليمها مــن طــرف اللجنــة المنظمــة لوفــود المقدمــة تحمــل المعلومــات 

المميــزة ألصحابهــا.

• فيما يخص المواكب:   
ــة الجزائريــة للوفــود المشــاركة فــي القمــة العربيــة تشــكيالت مــن  تســخر الدول

المواكــب حســب درجــة التمثيــل، علــى النحــو التالــي:

- ملــك، رئيــس دولــة، أميــر: ســيارتين فاخرتيــن مصفحتيــن، واحدة رســمية وأخرى 
احتياطيــة إضافــة الــى ســيارتين لألمن وســيارة لألمتعة وســيارة إســعاف.

- وزيــر أول أو رئيــس حكومــة: ســيارتين مصفحتيــن، واحــدة رســمية وأخــرى 
ــعاف. ــيارة إس ــة وس ــيارة لألمتع ــن وس ــيارة أم ــى س ــة ال ــة باإلضاف احتياطي

 - وزيــر أو رئيــس منظمــة : ســيارة رســمية و ســيارة أمــن و ســيارة لألمتعــة
و سيارة إسعاف .
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• فيما يخص السالمة الغذائية:   
يســهر مختصــون فــي الصحــة والســالمة الغذائيــة علــى المراقبــة األمنيــة والصحية 

لــكل الوجبــات الغذائيــة المقدمــة للوفــود أثنــاء تواجدهــم بالجزائر.

• على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات »عبد اللطيف رحال« :   
ــط  ــيارات فق ــالث س ــى ث ــة إل ــة االفتتاحي ــاء الجلس ــمي أثن ــب الرس ــص الموك يقل
)ســيارة التشــريفات و الســيارة الرســمية و ســيارة أمــن(، فيمــا يوجــه باقــي 

الموكــب نحــو حظيــرة مخصصــة لهــذا الغــرض.

يسمح بالدخول إلى مركز المؤتمرات لشخص واحد حامل للسالح.   -
يتم إتباع نفس اإلجراءات المذكورة أعاله خالل مأدبة العشاء الرسمية.  -

2.4 االعتمادات والشارات:    
ــات  ــى قاع ــول إل ــا الدخ ــمح لحامليه ــة تس ــات خاص ــارات وبطاق ــح ش تمن
االجتماعــات حســب المهــام ودرجــة التمثيــل، الموزعــة علــى النحــو اآلتــي:

شــارة ذهبيــة للســادة رؤســاء الوفــود المشــاركين فــي القمــة والســيد األميــن   -
ــة. ــدول العربي ــة ال ــام لجامع الع

شارة فضية للوفود الرسمية المشاركة في القمة حسب التعيين؛  -
بطاقــة مميــزة لرئيــس مراســم رئيــس الوفــد، تســمح لــه بمرافقتــه فــي األماكن   -

التــي يتوجــه إليهــا؛ 
بطاقة مميزة للحارس الخاص )حامل السالح( لرئيس الوفد؛  -

بطاقــات مميــزة لباقــي أعضــاء الوفــد الرســمي حســب مختلــف صفاتهــم، تســمح   -
لهــم بالدخــول إلــى قاعــات األشــغال المعنييــن بهــا ؛

ــة، تســمح  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــد األمان ــزة ألعضــاء وف ــة ممي بطاق  -
ــة باألعمــال؛  ــع األماكــن ذات الصل ــى قاعــات االجتماعــات وجمي لهــم بالدخــول إل

بطاقة خاصة بأطباء الوفود؛  -
بطاقــة خاصــة بالســيارات المســتعملة مــن طــرف الوفــود المشــاركة بمــا فيهــا   -
ــات الدبلوماســية المعتمــدة أو الســيارات المســتأجرة. الســيارات التابعــة للممثلي

بطاقــات مميــزة للصحافــة وأجهــزة اإلعــالم المعتمــدة التابعــة للوفــود، تســمح   -
لهــم بالتواجــد فــي األماكــن المخصصــة ألداء مهامهــم؛

• فرق المقدمة:
يرجــى مــن كل الوفــود المشــاركة، إيفــاد فــرق المقدمــة فــي اآلجــال المحــددة، 
بغــرض التنســيق مــع اللجــان التحضيريــة ومناقشــة الجوانــب الخاصــة بــكل بلــد.
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5. إجراءات الدخول إلى الجزائر:
ــة بإصــدار تأشــيرات  ــدان المعني ــة المعتمــدة فــي البل ــفارات الجزائري تتّكفــل الّس

ــة. الدخــول للمشــاركين فــي القمــة العربي

أمــا البلــدان التــي ال تتوفــر علــى ســفارات جزائريــة، فيرجــى مــن ممثليهــا تزويــد 
اللجنــة المنظمــة للقمــة بالمعلومــات الضروريــة، لضمــان إصــدار التأشــيرات 

ــر. ــى الجزائ ــد الوصــول إل ألعضــاء وفودهــا عن

وعلــى الــدول المشــاركة أيضــا موافــاة الّلجنــة المنظمــة بكاّفــة المعلومــات 
ــة  ــالت العادي ــود والرح ــاء الوف ــة لرؤس ــة الُمقّل ــرات الخاص ــن الطائ ــة ع الضروري
بالنســبة لبقيــة الوفــود عبــر االســتمارات المدرجــة فــي البوابــة اإللكترونيــة 

الوفــود. لتســجيل  المخصصــة 
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6. وصول ومغادرة الضيوف:
تســهر اللجنــة المنظمــة علــى تســهيل مــرور ضيــوف الجزائــر مــن الوفــود 
المشــاركة فــي القمــة عنــد الوصــول والمغــادرة، حيــث تــم تشــكيل فريــق عمــل 

ــاعة. ــدار الس ــى م ــل عل ــي يعم ــن الدول ــواري بومدي ــار ه ــتوى مط ــى مس عل

1.6. مراسم االستقبال:
- يســتقبل الّســيد رئيــس الجمهوريــة بمعيــة الســيد األميــن العــام لجامعــة الــدول 
العربيــة الّســادة قــادة الــدول العربيــة علــى مســتوى القاعــة الشــرفية الرئاســية 

بمطــار الجزائــر الدولــي هــواري بومديــن؛ 
- يســتقبل الّســادة رؤســاء الوفــود مــن مصــف رئيــس وزراء بمعيــة الســيد األميــن 

العــام لجامعــة الــدول العربيــة مــن طــرف الســيد الوزيــر األول؛
ــراءه  ــارج نظ ــة بالخ ــة الوطني ــة والجالي ــؤون الخارجي ــر الش ــّيد وزي ــتقبل الس - يس

السادة وزراء الخارجية للدول المشاركة؛ 
- يســتقبل الســيد وزيــر التجــارة و ترقيــة الصــادرات نظــراءه الســادة وزراء التجــارة 

و االقتصــاد للــدول العربيــة.

2.6. مراسم التوديع:
ُتكّلــف لجنــة خاصــة بمراســم التوديــع علــى مســتوى مطــار هــواري بومديــن 

الدولــي.
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7. النقل والمواكب الرسمية:
1.7. المواكب الرسمية:

ُيعتمد نقل المواكب الرسمية وفق النموذج التالي:
سيارتان فاخرتان مصفحتان لرئيس الدولة؛  -

سيارة فاخرة ُمصّفحة للشخصيات المدعوة لحضور القمة؛  -
سيارة وزارية للوزراء؛  -

سيارات سياحية للوفد الرسمي؛  -
حافلة أو سيارات أخرى حسب عدد أعضاء الوفد؛  -

حافلة للصحافة الرسمية؛  -
سيارة تخصص لنقل أمتعة رئيس الوفد؛  -

سيارة تخصص لنقل أمتعة الوفد.  -

يضــاف لــكل موكــب: ســيارة مراســم، ســيارة إســعاف ُمجّهــزة بكامــل التجهيــزات 
ــي  ــمي ف ــب الرس ــة للموك ــة ومرافق ــعافات األولي ــم اإلس ــة لتقدي ــة الالزم الطبي

ــة. ــات ناري ــن ودراج ــيارات أم ــذا س ــه، وك ــع تنقالت جمي

2.7. النقل:
ــه ضمــان تنقــل مواكــب الوفــود  ــّم مــن خالل ُيخصــص رواق مــروري أخضــر يت  -

ــا؛ ــا وإياب ــة ذهاب ــات واإلقام ــن االجتماع ــاه أماك ــار بإتج ــن المط ــمية م الرس
ــود  ــادق وأماكــن االجتماعــات( للوف ــة  )الفن ــرات اإلقام ــن مق ــل بي ُيضمــن النق  -
الرســمية وللصحفييــن والمدعويــن وفقــا لمخطــط مــروري خــاص بهــذا الحــدث.

8. االستضافة واإلقامة: 
إقامة الوفود المشاركة : خصصت اللجنة المنظمة للقمة الفنادق التالية:  •

إقامة الدولة الكثبان؛  -
اإلقامات التابعة لرئاسة الجمهورية؛  -

فندق الشيراتون؛  -
فندق األوراسي؛  -

فندق الجزائر.  -

إقامة طواقـم الطائرات: خصصت اللجنة المنظمة للقمة الفنادق التالية:  •
فندق حياة ريجنسي،  -

فندق الماريوت.  -

إقامــة الوفــود اإلعالميــة: خصصــت اللجنــة المنظمــة للقمــة فنــادق إلقامة ممثلي   •
وســائل اإلعــالم.
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9. اإلعالم والصحافة:
تشــرف اللجنــة اإلعالميــة علــى تنظيــم وتأطيــر وســائل اإلعــالم والصحفييــن خــالل 
ــاد  ــراءات االعتم ــه إج ــدد في ــي تح ــل إعالم ــع دلي ــيتم توزي ــة، وس ــات القم فعالي
ــة المنظمــة. ــة واالرشــادات المقدمــة مــن طــرف اللجن ــة اإلعالمي ــة التغطي وكيفي

ينبغي على جميع اإلعالميين إبراز أوراق االعتماد خالل األنشطة؛   -
ال يســمح بتغطيــة وصــول ومغــادرة أصحــاب الجاللــة و الفخامــة و الســمو  - 

و رؤساء الوفود إال للمصورين التابعين للوفود الرسمية؛
ــة ــاءات إعالمي ــراء لق ــي إج ــن ف ــمية الراغبي ــود الرس ــاء الوف ــن أعض ــى م يرج  - 

أو التواصل مع اإلعالميين، التنسيق مع المركز اإلعالمي. 

1.9. إعتماد وسائل اإلعالم والصحفيين: 
يجــب علــى الصحفييــن والمصوريــن وجميــع العامليــن بوســائل اإلعــالم المعنييــن 
مــن غيــر الوفــود الرســمية الراغبيــن فــي تغطيــة فعاليــات القمــة العربيــة 

ــت. ــاد مؤق ــى اعتم ــول عل ــر، الحص بالجزائ

يمكــن أن تــودع طلبــات االعتمــاد المؤقت لــدى المراكــز الدبلوماســية أو القنصلية 
ــتخدمة، ــة المس ــي للهيئ ــر االجتماع ــه المق ــد ب ــذي يوج ــد ال ــي البل ــة، ف  الجزائري

أو عند الضرورة في بلد إقامة الصحفي.

 و لمعرفــة المزيــد مــن التفاصيــل يرجــى تصفــح الموقــع االلكترونــي للقمــة
في الخانة المخصصة للصحافة و االعالم.

2.9. المركز اإلعالمي: 
تــم تخصيــص مركــز إعالمــي بالمركــز الدولــي للمؤتمــرات »عبــد اللطيــف رحــال« 
مــزود بــكل الوســائل والتجهيــزات الالزمــة ومتوفــر علــى كافــة اإلمكانيــات 
ــن مــن أداء مهامهــم فــي أحســن الظــروف. ــن اإلعالميي ــة، قصــد تمكي الضروري

للمزيــد مــن التفاصيــل حــول الشــؤون اإلعالميــة، يرجــى زيــارة القســم المتعلــق 
بالصحافــة واإلعــالم علــى الموقــع اإللكترونــي الرســمي الخــاص بالقمــة واالطــالع 

علــى الدليــل اإلعالمــي لقمــة الجزائــر 2022.
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10. الخدمات الصحية:
تحــرص الجزائــر علــى توفيــر وتســخير جميــع الخدمــات الطبيــة للوفــود المشــاركة 

فــي القمــة.

- البروتوكول الصحي لمكافحة فيروس كورونا ) كوفيد 19( :
ــة  ــائل المتعلق ــع المس ــل بجمي ــد 19-«  للتكف ــال » كوفي ــة اتص ــن نقط ــم تعيي ت
ــى  ــار و عل ــاركة بالمط ــود المش ــة وصــول الوف ــداء مــن نقط ــذا الموضــوع ابت به

ــرات. ــي للمؤتم ــز الدول ــات بالمرك ــة و االجتماع ــن اإلقام ــتوى أماك مس

- أما فيما يتعلق بالتغطية الصحية فقد تم تسخير الخدمات الطبية التالية:

• على مستوى المطار:  
عيــادة مجهــزة مــع فريــق طبــي كامــل علــى مســتوى مطــار الجزائــر الدولــي عنــد 
وصــول القــادة العــرب ولــدى مغادرتهــم، باإلضافــة إلــى ســيارات إســعاف مرافقــة 

للمواكــب الرســمية.

• على مستوى أماكن إقامة الوفود:
ــة  ــاركة متكون ــود المش ــرب والوف ــادة الع ــة الق ــن إقام ــي أماك ــزة ف ــادة مجه عي
مــن األطبــاء، الممارســين المتخصصيــن والممرضيــن مــع جميــع األجهــزة الطبيــة 

الالزمــة للحــاالت الطارئــة.

في مكان انعقاد القمة:   •
- عيــادة مجهــزة بكافــة اللــوازم الطبيــة الضروريــة مــع تواجــد فريــق طبــي كامــل 

فــي المركــز الدولــي للمؤتمــرات »عبــد اللطيــف رحــال«؛
- سيارات إسعاف؛

- مخطط خاص باالستعجاالت والحاالت الطارئة؛
- طائرة إجالء طبي عند الحاجة.

المؤسسات الصحية المخصصة لإلجالء الصحي:
- المركز االستشفائي الجامعي ببني مسوس؛

- المؤسسة االستشفائية المتخصصة في أمراض القلب، معوش محند أمقران، الجزائر.
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الّدورة العادّية الحادية والّثالثون لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة

الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

11. االستمارات:

1 - استمارة طلب اعتماد المشاركين؛
2 - استمارة تركيبة الوفد؛

3 - طلب اعتماد اإلعالميين الرسميين المرافقين للوفد الرسمي؛
4 - استمارة طلب رخصة التحليق والهبوط فوق التراب الجزائري لفائدة 

طائرات الدولة األجنبية؛
5 - طلب حمل أجهزة االتصال الالسلكي؛

6 - طلب تصريح مؤقت لحمل السالح من قبل الوفد األمني الرسمي. 



17
الّدورة العادّية الحادية والّثالثون لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة
الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

استمارة طلب اعتماد المشاركين 
الدولة : 

المنظمات الدولية / اإلقليمية / المتخصصة :

اإلسم :

اللقب :

تاريخ ومكان الـميالد :

الصــفــة أو الوظيفة :

رقـم جواز السفر:

رقم الهاتف :

البريد االلكتروني :
المشاركة في االجتماعات التحضيرية :

الفئة :

تاريخ الوصول إلى الجزائر :
توقيت الوصول : ........................................ رقم الّرحلة : ........................................    

تاريخ المغادرة :
رقم الّرحلة : ........................................   توقيت المغادرة : ........................................   

زمرة الّدم )اختياري( :
 احتياجات خاصة :

اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لإلعداد الجتماع وزراء 
الخارجية التحضيري للقمة

اجتماع كبار المسؤولين للمجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

رئيس الوفد                الوفد الّرسمي                الوفد المرافق                  الوفد األمني                 الطاقم الطبي

* الرجاء إرفاق هذا الطلب بنسخة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة
يرجى ملء هذه االستمارة وارفاقها بمذكرة شفوية ترسل عبر البريد اإللكتروني على العنوان الّتالي :

protocol@arabsummit2022.dz 

الّدورة العادّية الحادية والّثالثون
 لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة
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الّدورة العادّية الحادية والّثالثون لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة

الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

 اسـتـمـارة تركـيـبة الوفـد

الصـفــةاللقـباالســمرقم

الوفد الرسمي

الوفد المرافق

الــوفد األمـنـي

الوفد اإلعالمي

الطاقم الطبي

الدولة : 

رئـيـس الوفد :

الـمجـمـوع

الحاجـيـات من وسائل النــقــــل :

يرجى ملء االستمارة وارفاقها بمذكرة شفوية ترسل عبر البريد اإللكتروني على العنوان الّتالي :
protocol@arabsummit2022.dz 

الّدورة العادّية الحادية والّثالثون
 لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة
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الّدورة العادّية الحادية والّثالثون لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة
الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

طلب اعتماد اإلعالميين الرسميين 
المرافقين للوفـد الرسمي

الّدورة العادّية الحادية والّثالثون
 لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة

الدولة : 

الجهة التابع لها )مع ذكر العنوان ورقم الهاتف( :

اإلسم :

اللقب :

تاريخ ومكان الـميالد :

الـجنسيـة :

رقـم جواز السفر :

رقم الهاتف :

البريد االلكتروني :
المنصب والمهمة :

تاريخ آخر زيارة إلى الجزائر :

تاريخ الوصول إلى الجزائر :

:تاريخ المغادرة

الرجاء إرفاق هذا الطلب بـــ :

* قائمة مفصلة للعتاد التقني خاصة بالنشاط الصحفي.
* نسخة من جواز السفر.

*نسخة من البطاقة المهنية.
*صورة شخصية ملونة.

يرجى ملء هذه االستمارة وارفاقها بمذكرة شفوية ترسل عبر البريد اإللكتروني على العنوان الّتالي :
 protocol@arabsummit2022.dz 

مسؤول الوفد اإلعالمي الرسمي                 مصور فيديو                 مصور فوتوغرافي                

أخرى تذكر :......................................................................................................................
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الّدورة العادّية الحادية والّثالثون لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة

الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

استمارة طلب رخصة التحليق والهبوط فوق 
التراب الجزائري لفائدة طائرات الدولة األجنبية

أ - الدولة : 

ب. الطائرة

1. الطراز:

2. رقم التسجيل:

3. دليل النداء:

ج. الهدف من المهمة:

د. المطار/ دليل المكان للمنظمة العالمية للطيران المدني:

1. مكان اإلقالع:

2. مطار الوجهة النهائية:
ه. تاريخ تنفيذ المهمة:

و. التحركات الكاملة للمهمة:

1. آخر مطار قبل دخول المجال الجوي لإلعالم/ الجزائر:

2. نقطة وتوقيت )توقيت عالمي( دخول المجال الجوي لإلعالم/ الجزائر:

3. المسلك المبرمج للتحليق بالمجال الجوي الجزائري:

4. مطار الهبوط التقني بالجزائر:

5. مطار التحويل بالجزائر:

6. نقطة وتوقيت )توقيت عالمي( الخروج من المجال الجوي لإلعالم/ الجزائر:

7. الوجهة الموالية بعد ترك المجال الجوي الجزائري:

ز. األفراد على متن الطائرة:

1. الطاقم:

2. عدد المسافرين:

3. اسم و/أو صفة الشخصيات المنقولة:

الّدورة العادّية الحادية والّثالثون
 لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة
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الّدورة العادّية الحادية والّثالثون لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة
الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

       ح. الحمولة المنقولة:

قائمة األسلحة و/أو الحمولة الخطيرة المنقولة:

الوزنالكميةرمز منظمة األمم المتحدةتعيين العتاد/ المواد

الّدورة العادّية الحادية والّثالثون
 لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة
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الّدورة العادّية الحادية والّثالثون لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة

الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

طلب حمل أجهزة االتصال الالسلكي

الّدورة العادّية الحادية والّثالثون
 لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة

الدولة : 

اإلسم :

اللقب :

رقـم جواز السفر :

العتاد الـمـحمـول :

نوع الجهاز و عالمته :

رقـم التسلسلي :

عالمات التردد الـمراد استعـمـاله )يرجى تقديم ترددين على األقل( :

نطاق التردد :

أجهزة أخرى :

* الرجاء إرفاق هذا الطلب بنسخة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء.
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الّدورة العادّية الحادية والّثالثون لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة
الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

طلب تصريح مؤقت
لـحمـل السالح من قبل الوفـد األمـني الرسمي

الّدورة العادّية الحادية والّثالثون
 لمجلس جامعة الّدول العربّية على مستوى القّمة

الدولة : 

اإلسم :

اللقب :

تاريخ ومكان الـميالد :

الـجنسيـة :

رقـم جواز السفر :

زمرة الّدم )اختياري( :

:تاريخ الوصول إلى الجزائر

:تاريخ المغادرة

مـعلـــومـات حول األسلحـــــة

• نـوع السالح :
• العـيار :

• رقـم السلسلة :
• عدد الـخراطيش والذخيــرة :

* يـمنع إدخال جمـيع أنواع األسلحـة باستثـنـاء الـمسدس.
* الرجاء إرفاق هذا الطلب بنسخة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء.
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الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

12 - نقاط اإلتصال :    
تشريفات القمة 

المنسق العام: السفير العربي لطرش                                                                                                    0697.77.22.10                                                                 

األمانة التقنية
الخط المباشر: 021.69.10.94

الفاكس: 021.69.23.87
البريد اإللكتروني:

protocol@arabsummit2022.dz

0697.99.69.19السيدة أمينة بهلول

0697.47.52.62السيدة كلثوم زياني

0697.78.47.60السيدة سامية سليماني

0697.70.89.30السيدة سارة الرق

0697.67.39.35السيدة خديجة زرمان

االجتماع على مستوى القمة

0697.06.09.75السفير عبد الكريم طواهرية

0697.68.07.39السيد شوقي شمام 

0697.57.41.81السيدة كنزة بن علي

اإلجتماعات التحضيرية

0697.80.14.11السفير لوناس مقرمان

0697.76.58.13السيد محمد قشطولي

0697.78.16.12السيد عادل طالبي

اإليواء والنقل

0697.46.55.06السيد أوالد صالح زيتوني

0697.71.80.39السيد شعابني عبد الرحمن 

0697.52.44.69السيد لمين عويسة

0697.67.79.98السيد مناصرية الشريف

0697.64.77.36السيدة آمنة بلحاج

ترتيبات الوصول والمغادرة

0697.79.35.43السيد محمد األمين جعفري 

0697.83.24.30السيد عبد الكريم بحة

0697.80.27.93السيد محمد عالم

0697.76.27.34 السيد عقبة شابيعمليات التسجيل

الخدمات الصحية
المنسقين على مستوى مديرية الصحة لوالية 

الجزائر
0661.45.96.57الدكتور عبد الرحيم يعلى

0771.15.02.29الدكتور يزيد دانون

0558.23.53.67الدكتور عميروش ححادمطار هواري بومدين الدولي

0553.92.86.93البروفيسور عبد المجيد عمرونالمركز الدولي للمؤتمرات »عبد اللطيف رحال« 

0662.04.55.52الدكتورة نبيلة بن معوشفندق الشيراطون

0555.16.37.19البروفيسور عبد الحميد سعديإقامات الدولة الكثبان

0770.33.94.12الدكتور نافع بروكفندق الجزائر

0552.24.62.61الدكتورة آمال عوام فندق األوراسي

0550.58.21.09الدكتور كمال طايبيفندق حياة ريجنسي

األمن
0660.57.90.17السيد نجيب عمارنية 

0661.55.39.09السيد خيضاوي موالي

0661.50.25.67السيد عثمان سقال
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الجزائر، 01 و 02 نوفمبر 2022م - ربيع الثاني 1444ه

دليل الوفود

معلومات مفيدة:

مالحظاتالتفاصيل

التوقيت 
ال تعمل الجزائر بنظام GMT+1الرسمي

التوقيت الصيفي

رمز الهاتف 
213 +الدولي

العملة 
الرسمية 

الدينار الجزائري
ولمعرفة سعر الصرف الرسمي 
المحين للدينار الجزائري يمكن 

اإلطالع على موقع بنك الجزائر عبر 
الرابط التالي: 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/
marcheint2.htm

توجد ماكنات آلية للصرافة 
على مستوى مطار هواري 
بومدين الدولي. كما تم 
توفير فرع لبنك الجزائر 
الخارجي، و ماكنات آلية 
للسحب الفوري بالعملة 

المحلية على مستوى المركز 
الدولي للمؤتمرات.

متعاملي 
موبيليس / أوريدو / جازيالهاتف 

تم توفير نقاط بيع شرائح 
الهاتف النقال على مستوى 

المطار الدولي وفنادق 
اإلقامة والمركز الدولي 

للمؤتمرات.
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دليل الوفود

مواقيت الصالة:
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجراليوم

205:3407:0012:3315:3918:0819:27 أكتوبر

215:3507:0112:3315:3818:0719:26 أكتوبر

225:3507:0212:3315:3718:0619:24أكتوبر

235:3607:0312:3315:3618:0519:23 أكتوبر

2405:3707:0412:3215:3518:0319:22 أكتوبر

2505:3807:0512:3215:3418:0219:21 أكتوبر

2605:3907:0612:3215:3418:0119:20 أكتوبر

2705:4007:0712:3215:3318:0019:19 أكتوبر

2805:4107:0812:3215:3217:5919:19 أكتوبر

2905:4207:0912:3215:3115:5819:17 أكتوبر

3005:4207:1012:3215:3017:5719:16 أكتوبر

3105:4307:1112:3215:2917:5519:15 أكتوبر

0105:4407:1212:3215:2817:5419:14 نوفمبر

0205:4507:1312:3215:2717:5319:13 نوفمبر

0305:4607:1412:3215:2717:5219:12 نوفمبر

0405:4707:1512:3215:2617:5119:11 نوفمبر
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