
 
 2مذكرة معلومات 

A/23/ Note Inf.2 
Madrid, 10 September 2019 
Original: English 

 

 االجتماعات انعقادومواعید مكان  .1

 تسانوالعشرین في  الثالثة، تعقد الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة دورتھا ]A/RES/708(XXII)[للقرار  اوفقً 
أیلول/سبتمبر  13إلى  9الجمعیة من  اجتماعاتتفاق مع البلد المضیف تنعقد الووفقا ل. اإلتحاد الروسي، بطرسبرغ

 .والمعارض للمؤتمرات مركز أكسبوفوروم ، قصر تورید ، المكتبة الرئاسیة: األماكن اآلتیةفي  9201

 جنة المنظمةللاب االتصالعناوین  .2
 

 المضیف البلد التنسیق في منظمة السیاحة العالمیة التنسیق في
Ms. Zhanna Yakovleva 
Chief of Cabinet 
Office of the Secretary-General  
Tel.: +34 91 567 8100 
E-mail: cose@unwto.org  
 
Ms. Yolanda Sansegundo 
Conference Services Specialist 
Conference Services  
Tel.: +34 91 567 8188 
Email: ysansegundo@unwto.org 
assembly@unwto.org 

Ms. Tatiana Anisimova 
Head of Communications, CSR 
t.anisimova@csr.ru 
+7 916 976 4336 
 
Ms. Elizaveta Aydinyan 
Expert of International Cooperation 
Department Federal Agency for Tourism of 
the Russian Federation 
Tel.: +7 926 707 5665  
E-mail: aydinyan@russiatourism.ru 
 

 
 الموقع الرسمي .3

 
 :التالي على اإلنترنت الرابطكل الوثائق الرسمیة موجودة على 

session-third-twenty-assembly-http://lmd.unwto.org/event/general 
  

 
لة عن البلد المضیف، وأمكنة انعقاد   unwto.org/ga23یوّفر الموقع اإللكتروني للدورة  معلومات مفصَّ

 لتقنیة، والبرامج االجتماعیة، وترتیبات التنّقل واإلقامة، والجوالت السیاحیة.االجتماعات، والزیارات ا
 
 

 شارات االعتماد .4

 التالي: وفقا للجدولیمكن للمشاركین سحب شارات االعتماد الخاصة بھم 
 

 مواقع سحب شارات اإلعتماد
 

 المواعید التاریخ المكان
 

 
Hotel Angleterre 
24, Malaya Morskaya Str. 

 
ایلول/سبتمبر 7السبت   

 

 
12:00 - 20:00 
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ایلول/سبتمبر 8 األحد  
 

10:00 - 20:00 

 
ایلول/سبتمبر 9 اإلثنین  

 

 
08:00 - 20:00 

 
ایلول/سبتمبر 10 الثلثاء  

 

 
08:00 - 23:00 

 
ایلول/سبتمبر 11 األربعاء  

 

 
08:00 - 20:00 

 
ایلول/سبتمبر 12 الخمیس  

 

 
08:00 - 19:00 

 
ایلول/سبتمبر 13 الجمعة  

 

 
08:00 - 15:00 

 
Tauride Palace 
Shpalernaya Ulitsa, 47 
 

ایلول/سبتمبر 9 اإلثنین  
 

 
10:00 - 20:00 

 
ایلول/سبتمبر 10 الثلثاء  

 
 

08:00 - 19:00 
 

 
ExpoForum Convention and  
Exhibition Centre 
Address: 64/1 
Peterburgskoye Shosse 
 

 
ایلول/سبتمبر 11 األربعاء  

 

 
08:00 - 20:00 

 
ایلول/سبتمبر 12 الخمیس  

 
 

 
08:00 - 19:00 

 

 
 

. یجب على المشاركین االحتفاظ بشارتھم وھویتھم تبادلھامحددین وال یمكن  ألشخاصیتم إصدار شارات االعتماد 
معھم في جمیع األوقات أثناء إقامتھم في سانت بطرسبرغ. الشارة ھي الوثیقة الوحیدة التي تؤكد اعتماد أحد 

 .اإلجتماعالجمعیة العامة والتي یمكن استخدامھا في مكان  فيالمشاركین 
 

یجب أن تتطابق التفاصیل الواردة في وبین قد یستغرق عدة أیام. أن التحقق من بیانات المندو اإلنتباه إلىیرجى 
"اسم العائلة" و "االسم األول" و "االسم األوسط" (بما في ذلك ترتیبھم) وتاریخ المیالد ومكان المیالد  اتانخ

(جواز ھویة المندوب  وثیقةوسلسلة جواز السفر ورقم جواز السفر في نموذج التسجیل مع المعلومات الواردة في 
 . السفر) تماًما

 
 موظفیتأكد الشارة، بیانات مطابقة. قبل إصدار  فیھاشارات المندوبین شخصیاً عند تقدیم وثیقة ھویة  سحبیمكن 

مة. إذا كان ھناك أي تلك الموجودة في وثیقة الھویة المقدل ةقطابممكتب التسجیل من أن البیانات المقدمة مسبقًا 
 .شارة في نفس الیومالإصدارلن یكون من الممكن تضارب، 

 
الشخصیة وفقًا  یجب تحدیث البیاناتلمندوب منذ اكتمال نموذج التسجیل، ھویة اوثیقة أي تغییرات على  طرأتإذا و

 اواحد احرف لو كان حتى – الھویة وثیقةفي والبیانات الحالیة طفیف بین البیانات المسجلة مسبقًا أي اختالف ولذلك. 
 .التحقق من البیاناتإعادة قد یتطلب  –
 

 .شارات المندوبین من قِبل طرف ثالث یتصرف على أساس توكیل قانوني سحبیمكن أیًضا 
 

 :یجب على الشخص المفوض تقدیم ما یلي
 

 جواز سفر ·
 )1المرفق رسمي (انظر توكیل  ·
 .قائمة المندوبین (مرفقة بتوكیل رسمي) ونسخ من وثائق جواز سفر المندوبین ·
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 النقل مواعید .5

 
 الباصات المكوكویة

 
 بین الفنادق المقترحة والمطار 1المسار 

 
 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ
8–10 

September 
Pulkovo Airport – 

recommended hotels* 
07:00–20:00 60 minutes 

13–15 
September 

Recommended hotels* – 
Pulkovo Airport 

 
 بین الفنادق وقصر تافریتشیكیي  2المسار 

 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ

10 
September 

Recommended hotels* – 
Tavricheskiy Palace 07:00–11:00** 30 minutes 

Tavricheskiy Palace – 
recommended hotels* 

14:00–16:00** 60 minutes 

17:00–19:00** 30 minutes 
 

 بین الفنادق وأكیبوفوروم 3المسار 
 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ

11–12 
September 

Recommended hotels* –
ExpoForum 07:00–10:00** 30 minutes 

ExpoForum – recommended 
hotels* 

13:00–17:00** 60 minutes 

18:00–20:00** 30 minutes 
 

 الرئاسیةبین الفنادق والمكتبة  4المسار 
 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ

 
13 

September 

Recommended hotels* –
Presidential Library 

07:00–11:00**  
 

15 minutes Presidential Library – 
recommended hotels* 

12:00–14:00** 

 بین المكتبة الرئاسیة وجامعة نابریجنایا وقصر بیترھوف والفنادق 5المسار 
PRESIDENTIAL LIBRARY – UNIVERSITETSKAYA NABEREZHNAYA – PETERHOF PALACE AND 
GROUNDS – RECOMMENDED HOTELS* 

 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ

9 
September 

Presidential Library –
Universitetskaya 
Naberezhnaya 

16:00–16:40 5 minutes 

Peterhof Palace and Grounds 
– recommended hotels* 21:00–22:00 15 minutes 

 
 بین قصر تافریشنسكي وماریینسكي الثاني والفنادق 6المسار 

ROUTE 6 TAVRICHESKIY PALACE – MARIINSKY II – RECOMMENDED HOTELS* 
 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ
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10 
September 

Tavrickeskiy Palace – 
Mariinsky II 17:30–20:00 

15 minutes 
Mariinsky II – recommended 

hotels* 22:00–23:00 

 
 بین أكسوفوروم وقلعة بطرس وبولس والفنادق 7المسار 

ROUTE 7 EXPOFORUM – PETER AND PAUL FORTRESS – RECOMMENDED HOTELS* 
 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ

11 
September 

ExpoForum – Peter and Paul 
Fortress 18:00–21:00 

15 minutes 
Peter and Paul Fortress – 

recommended hotels* 22:00–23:30 

 
 بین أكسبوفوروم والقبة الفلكیة والفنادق 8المسار 

ROUTE 8 EXPOFORUM – PLANETARIUM – RECOMMENDED HOTELS* 
 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ

12 
September 

ExpoForum – Planetarium 18:00–20:00 

15 minutes 
Planetarium – recommended 

hotels* 22:30–23:30 

 
تسترسكویي سیلو وقصر كاترین والفنادقبین المكتبة الرئاسیة ومحطة قطارات فیتبسكي ومحطة  9ار المس  

ROUTE 9 PRESIDENTIAL LIBRARY – VITEBSKY RAILWAY TERMINAL – TSARSKOYE SELO 
RAILWAY STATION – CATHERINE PALACE – RECOMMENDED HOTELS* 

 الوقت الفاصل الساعة المسار التاریخ

13 
September 

Presidential Library – Vitebsky 
Railway Terminal 15:00–16:15 

15 minutes Tsarskoye Selo Railway 
Station – Ekaterininskiy 

Palace 
18:00–18:45 

Ekaterininskiy Palace – 
recommended hotels* 22:00–23:00 

 
 

  الفنادق المقترحة
St. Isaac’s Square route 

• Hotel Astoria (39, Bolshaya Morskaya Ulitsa) 
• Angleterre Hotel (24, Malaya Morskaya Ulitsa) 

Nevsky Prospekt route 
• Belmond Grand Hotel Europe (1/7, Mikhailovskaya Ulitsa) 
• Kempinski Hotel Moika 22 (22, Naberezhnaya Reki Moiki) 
• Taleon Imperial Hotel (15, Nevsky Prospekt) 

Sadovaya Ulitsa route 
• Ambassador (5–7, Prospekt Rimskogo-Korsakova) 
• Meininger Hotel Saint Petersburg (62, Sadovaya Ulitsa) 
• Courtyard St. Petersburg Center West/Pushkin Hotel (166, Naberezhnaya Kanala Griboyedova) 
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Ligovsky Prospekt route 
• Corinthia Hotel St. Petersburg (57, Nevsky Prospekt) 

Liteyny Prospekt route 
• Radisson Sonya Hotel (5/19, Liteyny Prospekt)  

Vasilyevsky Island route 
• Courtyard St. Petersburg Vasilievsky Hotel (Building A, 61/30, 2 Liniya, Vasilievsky Island) 
• Solo Sokos Hotel Palace Bridge (2–4, Birzhevoi Pereulok) 
• Solo Sokos Hotel Vasilievsky (11–13, 8 Liniya, Vasilievsky Island) 

Moskovsky Prospekt route 
• Сrowne Plaza St. Petersburg Airport (6A, Startovaya Ulitsa) 

EXPO route 
• Hilton St. Petersburg ExpoForum (64/1, Peterburgskoye Shosse) 
• Hampton by Hilton St. Petersburg ExpoForum (64/2A, Peterburgskoye Shosse) 

 :مساري المواعید دقیقة لكل المسارات، باستثناء
Moskovsky Prospekt  و EXPO  

 
 مواعید الباصات

Moskovsky Prospekt and EXPO routes shuttle buses schedule 
 

10 September 

Recommended hotels* – Tavrickeskiy 
Palace 8:00; 8:30; 9:00 

Tavrickeskiy Palace – recommended 
hotels* 17:00; 18:00; 19:00 

11 September 
Recommended hotels* – ExpoForum 8:00; 8:30; 9:00 

ExpoForum – recommended hotels* 17:00; 18:00; 19:00 

 
 

12 September 

Recommended hotels* – ExpoForum 8:00; 8:30; 9:00 

ExpoForum – recommended hotels* 17:00; 18:00; 19:00 

13 September 

Recommended hotels* – Presidential 
Library 8:00; 8:30; 9:00 

Presidential Library – recommended 
hotels* 12:00; 13:00; 14:00 

 
 اآلتیة:أقرب مكان للباص في األماكن 

Nearest drop-off/pick-up zones for shuttle bus passengers: 

Hotel Nearest drop-off/pick-up zone 

Radisson Royal Hotel Corinthia Hotel St. Petersburg 

Hotel Indigo St. Petersburg – Tchaikovskogo Radisson Sonya Hotel 

Holiday Inn Express St. Petersburg – Sadovaya Meininger Hotel Saint Petersburg 
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Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg Angleterre Hotel 

Lotte Hotel St. Petersburg Angleterre Hotel 

Dashkova Residence Angleterre Hotel 

SO Sofitel St. Petersburg Angleterre Hotel 

Domina St. Petersburg Angleterre Hotel 

 
 لبرنامج المؤقتا .6

، المكتبة الرئاسیة2019أیلول/سبتمبر   9اإلثنین   
 

المنتسبین لألعضاء الحادیة واألربعون العامة الجلسة  
 

13,00-10,00 

لجنة العالمیة آلداب السیاحة وانتخاب أعضاء اللجنةااجتماع   
 

13,40-13,00 
 

، قصر تورید2019أیلول/سبتمبر   10 الثالثاء  
                              

 

 اللجنة اإلقلیمیة ألفریقیا
 

14,00-10,00 

 10,30-12,00 لجنة السیاحة واالستدامة
 

 لجنة السیاحة والتنافسیة
 

13,30-12,00 

ل باالنتساب العضویة طلبات في النظر جنة  
 

13,30-12,30  

األعضاء المشاركیناجتماع   
 

13,30-12,30 

للمدعویین فقط) ( غداء بضیافة كینیا مأدبة  
  

14,00-16,00 
 

 المنتدى الرفیع المستوى حول السیاحة الطبیة والصحیة
 

18,00-16,00 

 2-مسرح مارینسكي وحفل تسلیم جوائز كوكتیل ترحیبي
  

19,00-22,00 

 
 2019أیلول/سبتمبر   11اإلربعاء 

 
 )Expoforum(  والمعارض للمؤتمرات مركز أكسبوفوروم

 

 

  اإلفتتاح الرسمي
  

10,30-09,30  

 )من البرنامج  5إلى  1(البند من  الجلسة العامة األولى
 

13,00-10,30 

 صورة جماعیة لرؤساء الوفود
 

18,45-18,30 

 مؤتمر صحفي
 

13,30-13,00 

 لجنة وثائق التفویض
 

13,30-13,00 
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 13,30-15,30 للمدعویین فقط) ( مأدبة غداء بضیافة المملكة المغربیة 
 

 15,30-18,30 من البرنامج) 5) إلى i(ج)(5(البند من  الجلسة العامة الثانیة
 

 بطرس وبولسحفل ترحیبي، بضیافة اإلتحاد الروسي، قلعة 
 
22,30-20,30 

 
 

 والمعارض للمؤتمرات مركز ، أكسبوفوروم2019أیلول/سبتمبر   12الخمیس 
 

 

من أھداف التنمیة  4نقاش عام حول "التعلیم والتشغیل في السیاحة، تحقیق الھدف 
  المستدامة"

 

12,30-10,00 

الفلبین* بضیافة مأدبة غداء  
 

15,00-13,00 
 

مؤتمر القمة الرفیع المستوى حول االبتكار ) البرنامج من 15(البند من  الجلسة العامة الثالثة
 و والتنمیة المستدامة في السیاحة

  

18,30-15,00 

 مجلس األعضاء المنتسبین
 

18,30-15,30 

 Planetarium 22,00-20,00   كوكتیل ، بضیافة اإلتحاد الروسي، القبة الفلكیة
 

، المكتبة الرئاسیة2019أیلول/سبتمبر   9الجمعة   
 

 

 )111المجلس التنفیذي (الدورة 
 

12,00-10,00 

 12,00-12,30  لجنة البرنامج والمیزانیة 
 

 "دولیة "خلق صورة لمقصد سیاحي من خالل السینما ةندو
 

13,30 
 

 20,00-22,00 عشاء ختامي، بضیافة اإلتحاد الروسي، قصر كاترین ، تسارسكوي سیلو
 

 
 
 

 زیارات تقنیة .7

 سبتمبرأیلول/ 9
 

 )(النقل بالقواربیترھوف مع رحلة واستقبال متنزه وقصر بلزیارة 
 

من  عن حقیُعتبر و، یرتبط بیترھوف ارتباطًا وثیقًا بالتاریخ الروسي. كمقر إقامة صیفي لألباطرةعام  200بعد 
بمزید من  ویحتفظ، تھ الیدویة في إشارة إلى بیترھوفحفظ أكثر من عشرة من رسوماتُ  ، حیثبطرس األكبر إبداع

 .الرسومات مع تصحیحاتھ ومالحظاتھ
 

ي غیر المادي في قائمة التراث الثقافبیترھوف  لمتنزهدراج مجموعة الھندسة المعماریة تم إ ،1990ام في ع
 .، باعتبارھا واحدة من عجائب روسیا السبع2008 ، وتم االعتراف بھا في عامللیونسكو في العالم

 
 .الكبیرالشالل حدیقة العلیا والتأمل في نوافیر تشمل الرحلة زیارة القصر الكبیر وال

 
 

 جولة لمشاھدة معالم المدینة
 

 
 

World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 7 

mailto:info@unwto.org


A/23/Note Inf. 2 

جولة لمشاھدة معالم المدینة على حافالت مریحة ذات طابقین مع زیارات محتملة للمتاحف الرئیسیة. یتم توفیر دلیل 
 .صوتي متعدد اللغات

 
 تيكاتدرائی، نیفسكي بروسبكت، وقصر اإلقطاعیین القدیس إسحقدینة: الرئیسیة في الم بالمعالم الجذابةاستمتع 

، وبولس بطرس، متحف كونستكامیرا، قلعة مخلصالإسحاق وكازان، جزیرة أروس أوف فاسیلیفسكي، كنیسة 
 .، حدیقة الصیف وغیرھاالبرونزي ھیرمیتاج ، فارسھیرمیتاج، جسر القصر

 
 سبتمبرأیلول/  13

 الروسیة یارة جماعیة لمتحف السكك الحدیديز
 

رات البخاریة النادرة واألسطوریة، والقاطرات، والقاطرات مجموعة من القطاتشمل جوالت المتاحف زیارة 
 موجودة جنبا إلى جنب معوغیرھا من المعدات الدارجة. التحف التاریخیة  الكھربائیة، وعربات السكك الحدید

ا استثنائیا في جذاب حیزا وھي تشكل، لتفاعلیة وقاعات المعارض المؤقتةوالتركیبات ا حالیا بھا المعمولنماذج ال
 .المتحف

 
 تسارسكویي سیلو –سانت بطرسبرغ  على طریق قدیمال بخاريالقطار بالرحلة 

 
 لسكك الحدیدا للشعور ببدایاتفرصة ممتازة  تسارسكویي سیلو –سانت بطرسبرغ  توفر رحلة البخار على طریق

 .الروسیة والتفكیر في المعالم الجمیلة في ریف سانت بطرسبرغ. المغادرة من محطة سكة حدید فیتبسكي
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 2019ایلول/سبتمر  10الثلثاء، 
 

 Kempinski Hotel Moika 22 اللقاء في فندق 10:00 – 09:30
 

 الصیفزیارة كاتدرائة إسحق وكنیسة المخلص وحدیقة  13:30 – 10:00
 

 غداء 15:00 – 13:30
 

 زیارة متحف فابرجي 17:00 – 15:00
 

 Kempinski Hotel Moika 22 فندق اإلنتقال إلى 17:30 – 17:00
 

 2019ایلول/سبتمر  11، األربعاء
 

 Kempinski Hotel Moika 22 اللقاء في فندق 10:30 – 11:00
 

 وقاعة الذھب، وقاعة الماس)متحف ھیرمیتاج (المعرض الرئیسي، زیارة  11:00 – 13:00
 

 غداء 13:00 – 14:30
 

 ة قلعة بطرس وبولس، وكاتدرائیة بطرس وبولس، والمتحف الروسيزیار 14:30 – 17:00
 

 Kempinski Hotel Moika 22 فندق اإلنتقال إلى 17:00 – 17:30
 

 
 2019ایلول/سبتمر  12، الخمیس

 
 Kempinski Hotel Moika 22 اللقاء في فندق 09:30 – 10:00

 
 الكبیر) الشالل ونافورة العلیا، الحدیقة الكبیر، (القصر بیترھوف زیارة 03:31 – 00:10
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 غداء 13:30 – 15:00
 

 زیارة قصر المزرعة وحدیقة ألكسندریا 15:00 – 17:00
 

Kempinski Hotel Moika 22 فندق اإلنتقال إلى 17:00 – 18:30
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 : توكیل رسمي1المرفق 

 
 
رسميتوكیل   

 نیابة عن ھیئة قانونیة
 
 

  __التاریخ___________ ___       __________المدینة_________

 

___________________________________________________________________________ 
 (اإلسم الكامل للمنظمة الرئیسیة، مع اإلشارة إلى نوع الھیئة المتمثلة)

 

 بـ متمثلة
 واسمھ الكامل)(صفة الشخص 
 

 على أساس
 )الوثیقة التي تحدد السلطة الرئیسیة(

 

 یوكل في ما یلي
 (اإلسم الكامل للشخص المخول) 

 

 رقم الھاتف,_________________________رقم جواز السفر

 

 وفقا للقائمة المرفقة للدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة في مكان اإلعتماد شارة اعتماد المشاركلسحب 

 

ترفق قائمة المشاركین (التوكیل الرسمي ال یكون صالحا بدون القائمة ونسخ جوازات سفر كل المشاركین الذین سوف 
 یعتمدون)

 
 2019____________________________یمنح التكویل لغایة

 
 الشخص المخول واسمھ الكامل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقیع    
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 قائمة بالمشاركین الذین سوف یعتمدون مرفقة بالتوكیل الرسمي نیابة عن الھیئة القانونیة

 یعتمدون)(التوكیل الرسمي ال یكون صالحا بدون القائمة ونسخ جوازات سفر كل المشاركین الذین سوف 
 

 

 رقم جواز السفر تاریخ الوالدة اإلسم الكامل
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