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 الدورة الرابعة والعشرون للجمعیة العامة 
 مدرید، إسبانیا، 2021كانون األول/دیسمبر  3 -تشرین الثاني/نوفبر  30

 فندق ومركز مؤتمرات مدرید ماریوت أودیتوریوم.
 

 
 2021تشرین الثاني/نوفبر  29اإلثنین ، 

 
 )المكان: استقبال مركز المؤتمرات ( التسجیل والمعلومات 18:00 – 10:00

 

 2021تشرین الثاني/نوفبر  30الثلثاء، 
 

 )المؤتمراتالمكان: استقبال مركز  ( التسجیل والمعلومات 18:00 – 08:00

  )Lyon/Toulouse/Paris:قاعة ( ”جلسة تعریفیة "نحو مدونة دولیة لحمایة السیاح  12:00 – 10:00
 

(قاعة:   الجلسة العامة الثالثة واألربعون لألعضاء المنتسبین في منظمة السیاحة العالمیة 14:00 – 12:00
Marsella/Burdeos/Estrasburgo ( 

 
 Buffet Madrid) المكان:( غداء  15:00 – 14:00

 
 BadenBaden/Postdam) :) قاعة واالستدامةلجنة السیاحة   16:30 – 15:00

 
 Bonn) :قاعة: ( لجنة السیاحة والتنافسیة  15:00 – 13:30

 
 Berlin) :قاعة  (لجنة السیاحة والتعلیم عبر اإلنترنت   15:30 – 14:30

 
الجلسة العامة الثالثة واألربعون لألعضاء المنتسبین في منظمة السیاحة العالمیة   18:00 – 15:00

 Marsella/Burdeos/Estrasburgo) :(قاعة
 

 Marsella/Burdeos/Estrasburgo) :قاعة  (التنفیذيللمجلس  114الدورة              18:00 – 15:30
 

 Berlin) :قاعة  ( لجنة السیاحة والتعلیم عبر اإلنترنت  18:00 – 16:30
 

  (بدعوة) المكان: قصر الكریستال، بلدیة مدرید) عشاء (حفل    22:00 – 20:00
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 2021كانون األول/دیسمبر  1األربعاء، 
 

 )المكان: استقبال مركز المؤتمرات ( التسجیل والمعلومات 18:00 – 08:00

 Roma/Milan/Venecia) :قاعة  (اإلفتتاح الرسمي   10:30 – 10:00

 Roma/Milan/Venecia) :قاعة( )9إلى البند  1(من البند 1الجلسة العامة   13:15 – 10:45

 Esquivias) المكان:( لجنة وثائق التفویض  12:00 – 11:30 

 مأدبة غداء بضیافة أوزبكستان  15:30 – 13:30

 Roma/Milan/Venecia) :قاعة( )14إلى البند  10(من البند   2العامة الجلسة    18:30 – 15:30

 (بدعوة) Platea Madrid) المكان:( كوكتیل  22:30 – 20:30

 
 2021كانون األول/دیسمبر  2الخمیس، 

 
 )المكان: استقبال مركز المؤتمرات ( التسجیل والمعلومات 18:00 – 08:00

 ) أودیتوریوم (  ""البناء للمستقبل: اإلبتكار والتعلیم والتنمیة الریفیةجلسة موضوعیة:   13:00 – 10:00

 Buffet Madrid) المكان:( غداء  14:30 – 13:00

 Roma/Milan/Venecia) :قاعة )19إلى البند  15(من البند  (3الجلسة العامة   17:30 – 14:30

  )Esquiviasالمكان:(  المشاركین األعضاء اجتماع             18:30 – 17:30

 (بدعوة) ) Quinta del Jarama(المكان:   بضیافة المملكة المغربیة عشاء مأدبة  22:00 – 20:00

 
 2021كانون األول/دیسمبر  3الجمعة، 

 
 )المؤتمراتالمكان: استقبال مركز  ( التسجیل والمعلومات 13:00 – 09:00

 Marsella/Burdeos/Estrasburgo) :قاعة (األعضاء المنتسبین ركن  12:00 – 10:00

 Frankfurt/Munich/Dusseldorf/Colonia(قاعة: للمجلس التنفیذي 115الدورة  13:00 – 11:30

 Frankfurt/Munich/Dusseldorf/Colonia) : قاعة  (لجنة البرنامج والمیزانیة  12:30 – 12:00
 

 (بدعوة) ) Wanda Metropolitano Stadium(المكان: غداء   15:30 – 14:00

 
 

 


