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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7102 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 
 

 البرنامج المؤقت 
 

 

  /مايوأيّار 62، الثالثاء

 

 Hotel Lone(، فندق للمدعوين فقطاللجنة العالمية آلداب السياحة ) 11،,1-0,،2

 Hotel Lone، فندق (لجنة البرنامج والميزانية) المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامدورة تدريبية حول  11،,00،11-0

0,،11-

00،11/02،11 
 Hotel Loneللمشاركين في اللجنة العالمية آلداب السياحة ولجنة البرنامج والميزانية، فندق غداء 

 اللجنة العالمية آلداب السياحة  1,،00،11-02

  لجنة البرنامج والميزانية 02،11-00،11

 
 

 مايو/أيّار 62، األربعاء

 

 
 

 مايو/أيّار 62، الخميس

 

 (للمدعوين فقط)اللجنة العالمية آلداب السياحة  11،,1-0,،2

 لجنة البرنامج والميزانية  11،,01،11-0

 Hotel Loneللمشاركين في اللجنة العالمية آلداب السياحة ولجنة البرنامج والميزانية، فندق غداء  11-02،11،,0

 الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية 02،11-00،11

 Hotel Loneالمجلس التنفيذي(، فندق  دورةالتسجيل )ل 02،11-71،11

 لبدء الجولة االستطالعية Hotel Loneمغادرة فندق  00،11

 جولة استطالعية في روفين  00،01-71،11

71،,1-77،,1 
 Monte Mulini حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي في

 أنيق( مريح )في الهواء الطلق، الزي:

 Hotel Loneالتسجيل، فندق  1-00،11,،10

 االفتتاح الرسمي  9-09،99,،0

09،99-0,،99 
 الجلسة الصباحية

 0إلى  0بنود جدول األعمال من 

 صورة جماعية لرؤساء الوفود 11،,0

 Hotel Loneفندق الغداء،  02-00،02،,0
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 مايو/أيّار 60، الجمعة

 

09،99-0,،99 
 الجلسة الصباحية

 جدول األعمال  من 00و ,0البندان 

 Hotel Loneمؤتمر صحفي، فندق  1-00،11,،,0

 Hotel Loneالغداء، فندق  1,،1-00,،,0

 إلى البرنامج االجتماعي  Hotel Loneالمغادرة من فندق  00،02

00،02-70،,1 
 البرنامج االجتماعي 

 بريونييارة إلى جزر ز
 يارة إلى بوال وعشاء، باستضافة مدينة بوال ز

 (Hotel Loneالعودة إلى روفين )فندق  1,،70

 

 مايو/أيّار 9,، السبت

 

12،11-71،11 
 زيارة تقنية 

 جولة إلى منطقة استريا الداخلية )راجع البرنامج االجتماعي أدناه( 

 Hotel Loneالعشاء، فندق  71،11

 

 

 Hotel Lone، فندق باالنتساب العضوية طلبات في النظر لجنة عمل غداء 01-04،41،,0

01،99-02،99 
 جلسة ما بعد الظهر

 07إلى  2األعمال من بنود جدول 

 إلى العشاء  Hotel Loneالمغادرة من فندق  1,،02

 حفل عشاء باستضافة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا  99،,69،99-6

 Hotel Loneالعودة إلى فندق  11،,7
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