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 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيّار 33-9إسبانيا،  ،مالقة

 

 

 البرنامج المؤقّت
 

 

 أيّار/مايو 9اإلثنين، 

 

 في مركز المعارض والمؤتمرات التسجيل  9،00-30،00

 افلة من الفنادق الرئيسة إلى مركز المعارض والمؤتمرات بالح اإلنتقال 9،00

 زيارة تقنية إلى وسط  مدينة مالقة األثري  30،00-31،00

 لجنة البرنامج والميزانية 01،11-00،11

 من الفنادق الرئيسة إلى مركز المعارض والمؤتمرات  بعد الظهر اجتماعاتنقل المشاركين في  36،10

 اجتماعات بعد الظهرللمشاركين في اجتماع لجنة البرنامج والميزانية وغداء في مركز المعارض والمؤتمرات  31،00-31،10

 اجتماع مجلس األعضاء المنتسبين 04،01-07،01

 )للمدعوين فقط( 7107 سنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنميةللاللجنة التوجيهية  03،01-07،01

 بالحافلة من مركز المعارض والمؤتمرات إلى الفنادق الرئيسة  اإلنتقال 31،10

  حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبيبالحافلة من الفنادق الرئيسة إلى  اإلنتقال 60،00

 (مريح قأنيفي هاسيندا ديل أالمو )قواعد اللباس: حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي  60،10-66،00

 الرئيسة العودة إلى الفنادق 66،00

 

 أيّار/مايو  01الثالثاء، 

 

 التسجيل في مركز المعارض والمؤتمرات  9،00-31،00

 المعارض والمؤتمرات  مركزالرئيسة إلى  بالحافلة من الفنادق اإلنتقال 9،00

19،01-00،11 
 الجلسة الصباحية

  3إلى  0بنود جدول األعمال 

 المرافقينخاص ببرنامج  30،00-31،00

 رؤساء الوفودلصورة جماعية  31،00

)جمهورية  جيونجسانجبك دواطعة مقمدينة مالقة و، بدعوة مشتركة من غداء في مركز المعارض والمؤتمرات 31،31-31،00

  كوريا(

 )للمدعوين فقط( فريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسميةللغداء عمل  31،00

 )للمدعوين فقط(باالنتساب  العضوية طلبات في النظر لجنة عمل غداء 31،31-31،00
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03،11-00،11 
 جلسة بعد الظهر 

 0إلى  6بنود جدول األعمال 

 بالحافلة من مركز المعارض والمؤتمرات إلى الفنادق الرئيسة  اإلنتقال 30،00

 الكوكتيل والعشاء بالحافلة من الفنادق الرئيسة إلى  اإلنتقال 39،00

09،03-71،01 

71،01-77،01 

 كوكتيل في المتحف الروسي 

 عشاء وعرض فالمنكو في متحف السيارات

 سافة قصيرة سيرا على األقدام()يقعان على م

  الرئيسية العودة إلى الفنادق 66،10

 

 أيّار/مايو 00األربعاء، 

 

 بالحافلة من الفنادق الرئيسة إلى مركز المعارض والمؤتمرات  اإلنتقال 9،10

01،11-00،11 
 الجلسة الصباحية

 00إلى  9بنود جدول األعمال 

 مؤتمر صحفي 31،00-31،10

 بالحافلة من مركز المعارض والمؤتمرات إلى الغداء  اإلنتقال 31،31

31،10-32،10 
في هاسيندا  نموذج سياحة النبيذ لمنظّمة السياحة العالميةل األعضاء المنتسبينوعرض من قبل برنامج غداء 

 ديل أالمو

 إلى الفنادق الرئيسية هاسيندا ديل أالموبالحافلة من  اإلنتقال 32،10

 إلى حفل افتتاح األلعاب المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة هاسيندا ديل أالمواإلنتقال بالحافلة من  30،31

قصر الرياضة خوسيه  في حفل افتتاح الدورة الثالثة واألربعين لأللعاب المشتركة بين وكاالت األمم المتّحدة 39،00

 نان كارب  ماريا مارتي

 الرئيسية العودة إلى الفنادق 66،00

 
 والزيارات التقنية  -مايو/أيّار 9، األثنين

 

 دون السياحيون هناك بالمجموعة(المرش سيلتقي) AC Málaga Palacioنقطة اللقاء في فندق  30،00

 يكاسومتحف بو القصبة، الكاتدرائيةإلى  سيرا على األقدامبمعية دليل  زيارة 30،00-31،00

 AC Málaga Palacioفي فندق نهاية الزيارة  31،00

 

 برنامج خاص بالُمرافقين - مايو/أيّار 01، الثالثاء

 

 إلى الميناء زيارةو AC Málaga Palacioفندق االصطحاب من  30،00-30،31

 خليج مالقة فيجولة بالقارب  30،10-33،10

 العالمي الشهير بابلو رويث بيكاسومكان والدة الفنان زيارة مع دليل إلى  36،00-36،11

 Vinoteca Patios de Beatasفي غداء  31،00

 

 ن لأللعاب المشتركة بين وكاالت األمم المتّحدةوالدورة الثالثة واألربع - أيّار/مايو 00األربعاء، 

 
 )استعراض الرياضيين واألعالم، أداء موسيقي خيري وحفل ترحيبي(حفل اإلفتتاح  39،00
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