
 
لبرنامجا  

            للدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة
 ( 2019 أیلول/سبتمبر 11) 

 الیوم و المكان الصباح الغداء العصر إستقبال/عشاء

 

 
21,00-17,00 

)زیارة إلى حدیقة و قصر بیترھوف مع رحلة و حفل استقبال (على متن قارب  

 10,00-13,00  *المنتسبین  لألعضاء یة واألربعونالحاد العامة الجلسة 
(En. Sp.)  

   

  اإلثنین
 9 أیلول/سبتمبر

   :المكان
  المكتبة الرئاسیة

19,00-21,30  
ترحیبي كوكتیل  

 وحفل تسلیم جوائز
 :المكان

 2-مسرح مارینسكي
 )رقص بالیھ(

 
 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar.) 18,00-16,00 
 الطبیة والصحیة ل السیاحةالمنتدى الرفیع المستوى حو

(Reading Hall) 

 
   
 

14,00-16,00 
* غداء بضیافة كینیا مأدبة  

Hermitage Hotel 

  
(En. Fr.) * 10,00-14,00 اللجنة اإلقلیمیة ألفریقیا 

 (En.) 10,30-12,00 لجنة السیاحة واالستدامة 
(Reading Hall) 

 (En.)  *  12,00-13,30 لجنة السیاحة والتنافسیة 
(Hall 14) (En.)   *اجتماع األعضاء المشاركین 13,30-12,30 

(Reading Hall) 
 (.En)    جنة النظر في طلبات العضویة باالنتسابل13,30-12,30 

(Beige Hall) 
 

  الثالثاء
 10 أیلول/سبتمبر

 :المكان
 قصر تورید

 
22,30-20,30 

حفل ترحیبي، بضیافة 
 اإلتحاد الروسي

 :المكان 
لقلعة بیتر وباو  

 

 
 
 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 18,30-15,30 
 الجلسة العامة الثانیة 

 
 
 

15,30-13,30 
مأدبة غداء بضیافة المملكة 

 المغربیة *
 أكسبوفوروم

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 09,30-10,30   اإلفتتاح الرسمي 
 

 األربعاء
 11 أیلول/سبتمبر

 :المكان
 أكسبوفوروم
(Expoforum) 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 13,00-10,30 
 جلسة العامة األولى) 5إلى  1(البند من  ال

 18,30-18,45 صورة جماعیة لرؤساء الوفود
 

 (.En. Ru)مؤتمر صحفي*13,30-13,00  

  (.En) لجنة وثائق التفویض* 13,30-13,00
 
 

22,00-20,00 
، بضیافة اإلتحاد  كوكتیل

 الروسي
 :المكان

 القبة الفلكیة
(Planetarium) 

 
(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 18,00-15,30 

 مؤتمر القمة الرفیع المستوى حول االبتكار والتنمیة المستدامة في السیاحة
 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) 19,00-18,00 

 الجلسة العامة الثالثة
 

 
 

15,00-13,00 
الفلبین بضیافة مأدبة غداء  

  أكسبوفوروم
 

 
 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch) 12,30-10,00 
 من أھداف التنمیة 4نقاش عام حول "التعلیم والتشغیل في السیاحة، تحقیق الھدف  

  المستدامة"
 

 
 الخمیس

 12 أیلول/سبتمبر
 :المكان

 أكسبوفوروم
(Expoforum) 

(En. Sp) *15,30-18,30 مجلس األعضاء المنتسبین 
 

22,00-20,00 
ضیافة ، بعشاء ختامي 

 اإلتحاد الروسي
 :المكان

قصر كاترین ، تسارسكوي 
 سیلو

 
17,00-16,00 

 زیارة جماعیة لمتحف السكك الحدیدیة الروسیة
 

19,00-17,00  
 رحلة  على متن قطار البخار التاریخي بین

تسارسكوي سیلو -سانت بطرسبرغ   
 

13,30 
 ندوة الدولیة

خلق صورة لمقصد سیاحي من "
  "خالل السینما

( دق كورینثیافن ) 

  
 الجمعة

 13 أیلول/سبتمبر
 :المكان

 المكتبة الرئاسیة

 (.En. Fr. Sp. Ru. Ar)    )111المجلس التنفیذي (الدورة  12,00-10,00 
  

 
 (En. Fr. Sp.)  *12,00-12,30 لجنة البرنامج والمیزانیة 

 
 للمدعویین فقط *


