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 المجلس التنفيذي
 والتسعون التاسعةالدورة 

 4114 أكتوبر/تشرين األول 4-1،  سمرقند، أوزبكستان

 
 

 البرنامج المؤقت 
 

 

ل/أكتوبر 1األربعاء،    تشرين األوَّ

 

10،11-11،11 التسجيل في فندق رجستان بالزا  

13،11-11،11 لمواقع الثقافية والتاريخية في سمرقند لزيارة  – )بما في ذلك الغداء( البرنامج االجتماعي  

10،11-14،11  لجنة البرنامج والميزانية )بما في ذلك الغداء(  

10،11-10،11 بالمساعدة اإلنمائية الرسميةالفريق العامل المعني   

 10،41 العشاءحفل االفتتاح والمغادرة من الفنادق الرئيسية إلى 

 حفل اإلفتتاح والعشاء )بما في ذلك حفل موسيقي( في مطعم "سمرقند"، بضيافة مدينة سمرقند 

 كلمات ترحيبية:

 "رئيس هيئة السياحة الوطنية "أوزبكتوريسم 

  التنفيذيرئيس المجلس 

 األمين العام لمنظمة السياحة العالمية  

10،11-01،11  

 41،11 العودة إلى الفنادق الرسمية

 
 

 تشرين األول/أكتوبر 0الخميس، 

 

 0،11 المغادرة  من الفنادق األخرى إلى فندق رجستان بالزا الستكمال التسجيل

 0،41 المغادرة من فندق رجستان بالزا إلى مقّر انعقاد المجلس

  الجلسة االفتتاحية

 )بيان ممثل حكومة جمهورية أوزبكستان )يتم التأكيد الحقا 

 بيان أمين عام منظمة السياحة العالمية 

0،,1-11،11  

 الجلسة الصباحية

4إلى  1بنود جدول األعمال من   
11،11-1,،11  

 11،11 صورة جماعية لرؤساء الوفود

14،41-11،11  غداء  
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 )للمدعوين فقط( باالنتساب العضوية طلبات في النظر لجنة عمل غداء
)للمدعوين فقط( لجنة البرنامج والميزانية  عمل غداء  

11،11-14،41  

 جلسة ما بعد الظهر

0إلى  1بنود جدول األعمال من   
10،11-10،11  

 10،11  العودة إلى الفنادق الرئيسية

 10،11 المغادرة من الفنادق الرئيسية إلى العشاء

في مقر انعقاد المجلس الحكومة األوزبكيةبضيافة  وحفل موسيقي  عشاء   10،,1-01،,1  

الفنادق الرئيسية إلىالعودة   41،11 

 
 

 تشرين األول/أكتوبر ,الجمعة، 

 

 0،11 المغادرة من الفنادق الرئيسية إلى مقّر انعقاد المجلس

 الجلسة الصباحية

11إلى  0بنود جدول األعمال من   
11،11-1,،11  

 11،11 للغداء رجستان بالزا إلى فندق مقّر انعقاد المجلس المغادرة من

  مؤتمر صحفي في فندق رجستان بالزا

 األمين العام لمنظمة السياحة العالمية 

 رئيس المجلس التنفيذي 

 "رئيس هيئة السياحة الوطنية "أوزبكتوريسم 

11،11-14،11  

11،11-11،11   "أوزبكتوريسم"، بضيافة رجستان بالزا فندقغداء في   

 11،11  للبرنامج اإلجتماعي  رجستان بالزافندق  المغادرة من

10،11-11،11 زيارة للمواقع الثقافية والتاريخية في سمرقند )بما في ذلك البازار ومصنع سجاد الحرير(   – البرنامج االجتماعي  

الفنادق الرئيسية إلىالعودة   10،11 

الفنادق الرئيسية إلى العشاءالمغادرة من   10،11 

01،11-1,،10    "أوزبكتوريسم" بضيافةموسيقي  لعشاء وحف  

الفنادق الرئيسية إلىالعودة   41،11 

 41،11 المغادرة من الفنادق الرئيسية إلى مطار سمرقند

 41،11  إلى طشقند HY1008الرحلة  مغادرة

 
 

 تشرين األول/أكتوبر 4السبت، 

 

 0،11 من الفنادق الرئيسية إلى مطار سمرقندالمغادرة 

 11،11  في رحلة جوية مخصصةالمغادرة إلى بخارى 

11،11-11،41  زيارة تقنية إلى مدينة بخارى  

14،11-11،11 غداء بضيافة مدينة بخارى   

10،11-11،11 )تتمة( إلى مدينة بخارى زيارة تقنية  

 13،11 مغادرة الطائرة إلى طشقند
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