
  

 

 

  لمنظمة السياحة العالميةللجمعية العامة  نيوالعشر لثانيةالدورة ا برنامج
 “ 2030 باتجاهرحلة  –السياحة وأهداف التنمية المستدامة  ” 

 2017أيلول/سبتمبر  16-11تشنغدو، الصين، ،  الدولي تشنغدو إنتركنتنتال لمؤتمراتامركز 
 2017أيلول/سبتمبر  11

 اليوم الصباح الغداء العصر إستقبال/عشاء

دوجيانغيان مدينة بضيافة عشاء  
(19،00-21،00) 

(Venue: Tongwei International Conference Centre) 

 (Cystal Ballroom 2-3) (17،00-14،00) *عام لألعضاء المنتسبيناجتماع  

 المنتسبين األعضاء لشبكة غداء

(12،00-13،30) (IC Ballroom) 

 (Cystal Ballroom 2-3) (12،00-09،00) *اجتماع عام لألعضاء المنتسبين

 11اإلثنين 

   (Shuyun Room) (15،00-13،30) *لجنة شرق آسيا والمحيط الهادئ
 (Tianfu Room) (17،30-15،30) *لجنة أوروبا

 (Shuhan Room) (18،00-16،30) *لجنة جنوب آسيا
 (Shudu Room) (12،00-09،00) آداب السياحة باتفاقيةالفريق العامل المعني 

 (Shuyun Room)( 11،30-09،30) لجنة البرنامج والميزانية* (Shudu Room)( 17،00-14،00) آداب السياحة باتفاقيةالفريق العامل المعني 

 (Shuyun Room)  (18،00-17،00) مبادرة حوض تومين األكبر
 (Shuhan Room)( 11،30-10،00)* لجنة السياحة واالستدامة

 (Shufeng Room) (12،00-10،30) *لجنة السياحة والتنافسية

 الصين  بضيافة ،حفل وعشاء ترحيبي

(19،00-21،30 )(Exhibition  Hall 1) 

 (Tianfu Room)( 17،00-14،00) (106)الدورة المجلس التنفيذي 
 * (ST-EP) الفقر على والقضاء المستدامة للسياحة الدولية للمنظمة غداء

(12،00-13،30) (IC Ballroom) 

 (Tianfu Room)( 11،30-08،30) *لجنة أفريقيا

 (Shuhan Room)( 12،00-09،30)* لجنة الشرق األوسط

 (Shudu Room)( 12،00-10،00)* لجنة القارة األمريكية

 12الثالثاء 
 (Shufeng Room) (12،00-09،00) *اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحية

 ()غداء عمل *لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب (Shudu Room) (17،00-14،00) آداب السياحة باتفاقيةالفريق العامل المعني 

(12،00-13،30) (Shurong Room) 

 (Shuyun Room) (12،30-11،00) ي*اللجنة المعنية باإلحصاءات وحساب السياحة الفرع

 زيارة تقنية زيارة تقنية

  ةبضياف عشاء
UnionPay International* 

(19،00-21،30) 

(Venue:Tianfu Room) 

 (Crystal Ballroom) (18،00-15،00) الجلسة العامة األولى

 ونقاش عام(من جدول األعمال  8إلى  1)البنود 

 2017 لسنة الدوليةلحفل وزاري لزرع الشجر 

  *التنميةفي سبيل سياحة المستدامة لل 
(13،00-13،30) (Guixi Park East) 

 (IC Ballroom) (08،30-08،00) صورة جماعية لرؤساء الوفود

 (Crystal Ballroom) (09،30-08،30) اإلفتتاح الرسمي

 13األربعاء 
 (Shufeng Room)( 18،00-16،30) لجنة وثائق التفويض

 *ورؤساء الوفود دبة غداء للوزراءأم

(13،30-15،00 )(Tianfu Room) 

 الجزء الرفيع المستوى

 "الحزام والطريق مثال مبادرة: إقامة الشراكات في سبيل التنميةوالسياحة وأهداف التنمية المستدامة "

 (09،30-12،30) (Crystal Ballroom) 

تقديم للمؤتمر الذي تنظمه منظمة السياحة العالمية مع حکومة جامايکا ومجموعة البنك الدولي بشأن 

 (Qingyang Room)  (18،00) السياحة المستدامةالوظائف والنمو الشامل: الشراکات من أجل 
 (Qinyang Room) (13،00-12،30) *صحفي مؤتمر

 سهرة روسيا
(19،00-22،30) (Wanda Reign hotel) 

  الذكيةلسياحة حول ا العامة جلسة خاصة للجمعية

(14،00-17،00) (Crystal  Ballroom) 

للسياحة المستدامة في سبيل التنمية 2017السنة الدولية   

 *IHG و GTERC غداء بضيافة منظمة السياحة العالمية،

 (12،30-14،00) (Tianfu Room) 

 (Crystal Ballroom) (12،00-08،30)الثانية  الجلسة العامة

 (عام ونقاش األعمال جدول من 9 البند)

 14الخميس 

 (Shurong Room) (17،00-16،00)* اجتماع األعضاء المشاركين
 جلسة خاصة مع الفائز بجائزة يوليسيس

 (Shuhan Room) (18،00-17،00)* اإلبتكار كجسر بين الماضي والحاضر  

 (Qinyang Room) (13،00-12،30) مؤتمر صحفي*
 إطالق المبادئ التوجيهية بشأن االمتيازات السياحية والشراكات

  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ومنظمة السياحة العالمية، اتفاقية التنوع البيولوجي
(17،00 )(Qinyang Room) 

 زيارة تقنية

 الصين بضيافة، عشاء ختامي

(19،30-21،30 )(Exhibition  Hall 1) 

 (Crystal Ballroom) (17،00-14،00)الرابعة  الجلسة العامة

 ( عام ونقاش األعمال جدول من 17 إلى 11 البنود)

 

 (Crystal Ballroom) (12،00-09،00)الثالثة  الجلسة العامة

 من جدول األعمال ونقاش عام( 10)البند 
 12،00-11،30 تسليم جوائز مسابقة الفيديو

 15الجمعة 

الذكيةلسياحة حول ا جلسة خاصة للجمعية العامة   

 (*المحلية للمشاركة)

(14،00-17،00) (Tianfu Room) 

البوذية السياحةعن  العالمية السياحةمنظمة  تقرير علیحفل التوقيع   
 (Press Room) (13،00-12،30) وحفل توزيع الجوائز لغرفة السياحة الصينية

 (Shuyun Room) (17،30-16،00) مجلس األعضاء المنتسبين*

لنمو با التحكمحول " العالمية السياحةمنظمة  تقرير تقديمحفل 

  "الهادئ والمحيط آسياالمستدامة في  السياحة وإدارة

(13،00-13،15) (Press Room) 

الذكيةلسياحة حول ا خاصة للجمعية العامةجلسة    

 (Tianfu Room) (12،00-09،00) )للمشاركة المحلية(*

حول "مساهمة الثقافة  العالمية السياحةمنظمة  تقرير تقديمحفل 

 "اآلسيوية السياحةسوق  علی وتأثيرها اإلسالمية

(13،15-13،30) (Press Room) 

 (Shufeng Room) (12،30)* لجنة وثائق التفويض

 

 (Crystal Ballroom) (15،30-14،00)السادسة  الجلسة العامة
 (ستعراض واعتماد مشاريع القراراتإمكانية التمديد ال)

 
 (Crystal Ballroom) (12،00-09،00)الخامسة  الجلسة العامة

 (إستعراض واعتماد مشاريع القرارات)
 16السبت 

 (Tianfu Room) (17،30-15،30)( 107 المجلس التنفيذي )الدورة

 (Shudu Room) (18،00-17،30) لجنة البرنامج والميزانية*

 للمدعويين فقط. *


