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 المجلس التنفيذي
 والتسعون  الدورة الثامنة

 2014 /يونيوحزيران 6- 4سانتياغو دي كومبوستيال ،إسبانيا، 
 
 

 
 

  2 مذكرة معلومات
 
 
 التسجيل .1
 

ه إلى أن نظام التسجيل الجديد الذي استحدث يرجى من المشاركين اإلنتباالتسجيل للمشاركة في المجلس جار على اإلنترنت. 
. فيرجى أال يغيب ذلك عن بالھم لدى قيامھم بتعبئة استمارة مؤخرا يتطلب شحن صورة في استمارة التسجيل اإللكترونية

council-http://lmd.unwto.org/event/executive-التسجيل اإللكترونية على الصفحة التالية في موقع المنظمة على اإلنترنت: 
session-eighth-ninety 2014أيار/مايو  14قبل يوم األربعاء، ، وذلك.  

  
دقية في غاليسا، يليھا ويرجى من رؤساء الوفود الذين تسجلوا اإلنتباه إلى أنه قد اضيف إلى البرنامج زيارة إلى المدرسة العليا للفن

  عشاء في المدرسة. فلعلھم يرغبون في تسجيل انفسھم للزيارة والعشاء.
  

 فيويلفت انتباه المشاركين أيضا إلى تسجيل من قد يرافقھم (الزوج، أبناء...) إلى سانتياغو دي كومبوستيال. ويمكنھم القيام بذلك 
  روني.في استمارة التسجيل اإللكت Guest Informationخانة 

  
 
 نقاش موضوعي حول دور دروب السياحة في تعزيز التنمية والتكامل اإلقليميين .2
  

من جدول األعمال، على موضوع "دور دروب  5سوف يركز المجلس نقاشه، صباح السادس من حزيران/يونيو، في ظل البند 
  السياحة في تعزيز التنمية والتكامل اإلقليميين".

  
كعنصر ھام في التخطيط والتنمية السياحية، حيث تتاح فرص ھامة لتعزيز التنمية والتكامل يتعاظم دورھا دروب السياحة 

  اإلقليميين.
  

ولقد اكتسبت منظمة السياحة العالمية معارف ھامة على مر السنين حول موضوع دروب السياحة، السيما بواسطة برنامج طريق 
ارب الناجحة التي شھدتھا الدول األعضاء في تطوير دروبھا السياحية  وتؤدي ھذه المعارف، إضافة إلى العديد من التج الحرير.

  في العالم أجمع إلى إيجاد فرصة للتعمق أكثر في مجال العمل ھذا داخل األمانة لما فيه مصلحة األعضاء.
  

ع. وتطلب األمانة من تشاطر تجاربھا في تطوير دروب السياحة لدى مناقشة ھذا الموضو ىوبالتالي، فإن األمانة تدعو الوفود إل
عوامل النجاح والتحديات األساسية في تطوير دروب السياحة، مع التطرق بصورة الوفود أن تتلطف بتركيز مداخالتھا على 

  خاصة إلى المجاالت اآلتية:
  

رة إتاحة الوصول، أي من حيث تنمية البنى التحتية، والنقل، وتيسير الحصول على التأشيرات بالنسبة للدروب العاب .أ 
 للحدود؛

تطوير المنتجات، بما في ذلك اإلستراتيجيات الناجحة لتطوير المنتجات المتكاملة، فضال عن دور اإلبتكار واستخدام  .ب 
 التكنولوجيا الجديدة؛
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 الترويج والتسويق بشكل مشترك، بما في ذلك استحداث عالمة تجارية "للدرب"؛ .ج 
لقطاع العام والقطاع الخاص، والتنسيق بين القطاعين، واستحداث نماذج لإلدارة السليمة، بما في ذلك الشراكات بين ا .د 

 الشبكات؛
 دور إدارات السياحة الوطنية في الترويج الستحداث دروب السياحة وتطويرھا؛ .ه 
 امل اإلقليميين.حة كعنصر في عمليات التنمية والتكوإدراج دروب السيا .و 

  
  
 اإلبتكارية والمنتجات السياحيةالملموس  التراث الملموس وغيرحول  منظمة السياحة العالميةندوة  .3
  

 بين الشراكة حولندوة  ، بالتعاون مع منظمة مدن التراث العالمي في إسبانيا التابعة لليونيسكو،المنتسبين األعضاء برنامجيعقد 
حيث يرحب أيضا  تحت عنوان "التراث الملموس وغير الملموس والمنتجات السياحية اإلبتكارية"، الخاص والقطاع العام القطاع

  ).يتضمن معلومات مفصلة بحضور المشاركين في أعمال المجلس (طيه مرفق باإلنكليزية
  
  
 الفنادق .4
 

 .أسعاراً مخفضة للمشاركين 1تقدم الفنادق الواردة أدناهكما ذكر في مذكرة المعلومات التي صدرت في شباط/فبراير الماضي، 
صال بشكل مباشر بالفندق مع اإلشارة إلى كونھم مشاركين في دورة المجلس حجوزاتھم عبر االت جراءيرجى من المشاركين إ

  .2014 نيسان/أبريل 30لغاية  فقط بأسعار مخفضةفي الفنادق  يتم حجز الغرفوالتنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. 
  
 

 السعر باليوم نوع الغرفة معلومات االتصال  الفندق
 (باليورو)

(يشمل ضريبة 
 القيمة المضافة

 والفطور)

البعد بالحافلة/السيارة 
  عن مكان االجتماع

 

Parador de Santiago 
de Compostela (5*) 

 على الخريطة) 1(الرقم 

Tel.: +34 981 58 22 00 
Fax: +34 981 56 30 94 
santiago@parador.es  
www.parador.es/es/parador-de-
santiago-de-compostela   

 فردية
 

149 
 

-- 
 (مكان االجتماع)

 149 زوجية
 

Hotel NH Obradoiro 
(5*) 

 على الخريطة) 3(الرقم 

Tel: +34 981 55 80 70 
Fax: +34 981 57 51 56 
nhobradoiro@nh-hotels.com 
www.nh-hotels.com 

 فردية
 

99 
 

دقيقة سيراً على  15
األقدام (النقل موفر 

  بالباص)
 

 زوجية
 

109 
 

Hotel AC Palacio del 
Carmen (5*) 

 على الخريطة) 2(الرقم 

Tel: +34 981 55 24 44 
Fax: +34 981 55 24 45 
acforum.pcarmen@ac-hotels.com  
www.hotelacpalaciodelcarmen.com 

 فردية
 

100 
 

دقيقة سيراً على  15
األقدام (النقل موفر 

  ص)بالبا
  

 

 زوجية
 

110 
 

Hotel Casa de la 
Troya (3*) 

 على الخريطة) 5(الرقم 

Tel.: +34 981 555 879  
Fax: +34 981 519 135 
casadelatroya@carrishoteles.com 
www.carrishoteles.com   

 فردية
 

دقائق سيراً على  5 85
 األقدام
 زوجية 

 
91 
 

                                                      
  غرفة فقط بسعر مخفض. 20إلى القائمة. وھو يقدم  AC Palacio del Carmenأضيف فندق   1
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 البرنامج التمھيدي .5
   

  حزيران/يونيو 4األربعاء، 
 

 التسجيل (فندق بارادور سانتياغو دي كومبوستيال) 20,00 - 16,00

17,00 – 18,00 
  ة)دقيق 20(مسيرة لمدة زيارة تقنية: طريق سانتياغو دي كومبوستيال التاريخي 

 المدينةدقائق إلى أطراف المدينة، ويعودون إلى  10-5(يتم نقل المشاركين من الفندق البارادور لحوالي 
 والفندق سيراً على األقدام).

19,30 
من الفنادق الرئيسة إلى فندق بارادور سانتياغو دي كومبوستيال إلجراء تسجيل  بالباص أو سيرا االنطالق

 المشاركين وحفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي.

20,30 -22,00 

بضيافة حكومة (في فندق بارادور سانتياغو دي كومبوستيال  حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي
  غاليسيا) (الزي أنيق غير رسمي)

  كلمة الترحيب واالفتتاح يلقيھا:
 منظمة السياحة العالميةاألمين العام ل •
 المضيف •
 

 العودة إلى الفنادق 22,00
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  حزيران/يونيو 5الخميس، 

 )للمدعوين فقطفطور عمل للفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية ( 9,30  - 8,00

 بارادور سانتياغو دي كومبوستيال)فندق تسجيل (ال 13,00- 8,30

10,00 -13,00 
  الصباح جلسة
 من جدول األعمال (أوال)3  - 1البنود 

 (بضيافة حكومة غاليسيا) جولة لمرافقي المندوبين على مدينة سانتياغو دي كومبوستيال 13,00- 10,00
 صورة تذكارية مع رؤساء الوفود 13,00

 ق بارادور سانتياغو دي كومبوستيال (بضيافة حكومة غاليسيا)غداء في فند 15,00- 13,00
  (للمدعوين فقط) لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتسابغداء عمل  15,00- 13,00

15,00 -18,00 
  العصر جلسة
 من جدول األعمال  4(ثانيا) و3  اندالبن

 الوفود)زيارة إلى المدرسة العليا للفندقية، وعشاء (لرؤساء  22,30- 20,00
 العودة إلى الفنادق 22,00

 

  حزيران/يونيو 6الجمعة، 

9,30 - 13,00 
 الصباح جلسة
 من جدول األعمال 7- 5البنود 

  
13,00 -13,30 

 مؤتمر صحافي
 منظمة السياحة العالميةلعام المين األ •
 المضيف •
 

التراث الملموس وغير "اع الخاص: حول الشراكة بين القطاع العام والقط منظمة السياحة العالميةندوة  19,00- 16,00
 أنظر المرفق باإلنكليزية) –(مفتوح للمشاركين في المجلس  "الملموس والمنتجات السياحية اإلبتكارية

  دقيقية) 40(مسيرة لمدة طريق سانتياغو دي كومبوستيال التاريخي  18,00- 17,00
ى أطراف المدينة، ويعودون إلى البلدة دقائق إل 10-5(يتم نقل المشاركين من الفندق البارادور لحوالي 

 والفندق البارادور سيراً على األقدام).

  
 

لمزيد من المعلومات، بإمكان المشاركين العودة إلى مذكرة المعلومات األولى التي صدرت في شباط/فبراير. 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce98_00_noteinf_ar.pdf  
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ندوة برنامج األعضاء المنتسبين حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: التراث : مرفق
 (باإلنكليزية واإلسبانية) الملموس وغير الملموس والمنتجات السياحية اإلبتكارية

 
1st UNWTO Seminar on Public-Private Partnerships: 

Tangible and intangible heritage and innovative tourism products 
In collaboration with the UNESCO World Heritage Cities of Spain 

Santiago de Compostela, 6 June 2014, 16:00 - 21:30 

 
16:00   Opening 
 

Master of Ceremonies: Yolanda Perdomo, Director of the UNWTO Affiliate Members 
Programme 

 
• President of the UNESCO World Heritage Cities of Spain  
• Mayor of Santiago de Compostela 
• Minister of Tourism of Indonesia, Chair of the UNWTO Executive Council 
• UNWTO Secretary-General 
 
Signing of a Memorandum of Understanding between UNWTO and the UNESCO World 
Heritage Cities of Spain, a UNWTO Affiliate Member, in the presence of the Mayors of 
UNESCO World Heritage cities of Spain. 

 
16:30-16:35  Setting the scene 
 

• Miguel Mirones, Chairman of the Board of the UNWTO Affiliate Members  
 

16:35-19:00 New perspectives on the role of tangible and intangible heritage   
  

Keynote speech (Speaker TBC) 
 
Presentations by: 
 

o Mayor of Alcalá de Henares  
o Mayor of Ávila  
o Mayor of Cáceres  
o Mayor of Segovia 
o Basque Culinary Center 

 
Open discussion and debate with the participation of: 
 

o Minister of Tourism of South Africa (TBC) 
o Minister of Tourism of Egypt (TBC) 
o Representative from the Ministry of Culture of Spain  
o Minister of Tourism of Seychelles (TBC) 
 

Moderator: Carlos Vogeler, Director-Executive Secretary of Member Relations, UNWTO 
 
19:00-20:00  Signing ceremony of MoUs with new UNWTO Affiliate Members and cocktail reception 
 
20:30-21:30  Classical music concert in the Hostal de los Reyes Católicos (Parador of Santiago de 

Compostela) 


