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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت 0البند 

 
 
 

 البرنامج
 
 

 حزيران/يونيو 4األربعاء، 

 

 التسجيل )فندق بارادور سانتياغو دي كومبوستيال( 41،11 - 05،11

06،11 
إلى فندق بارادور  (NH Obradoiro   ، AC Palacio del Carmen) من الفنادق الرئيسةبالباص  االنطالق

 .وللزيارة التقنيةبوستيال للتسجيل سانتياغو دي كوم

06،51- 00،11 

 ة(دقيق 51)مسيرة لمدة زيارة تقنية: طريق سانتياغو دي كومبوستيال التاريخي 

من الفندق  ، حيث أنهم سوف ينطلقون06،41استالم شاراتهم قبل الساعة  المشاركينيرجى من 

في  لدقائق يتوقفونسيرا إلى المدينة، حيث دقائق إلى أطراف المدينة، ويعودون  01-5البارادور لحوالي 

 .حذاء للمشي(ومع التحسب للمطر،  لباس مريح) فندق البارادور ثم ينتقلون إلى الكاتدرائية

 فندق بارادور إلى الفنادق الرئيسية األخرى منبالباص  االنطالق 00،05

 االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي.حفل لمن الفنادق الرئيسة إلى فندق بارادور بالباص  االنطالق 41،01

40،11-44،01 

بضيافة حكومة )في فندق بارادور سانتياغو دي كومبوستيال  حفل االفتتاح وحفل االستقبال الترحيبي

 غاليسيا( )الزي أنيق غير رسمي(

 كلمة الترحيب واالفتتاح يلقيها:

 منظمة السياحة العالميةاألمين العام ل 

 المضيف 

 (االنطالق بالباص من فندق بارادور إلى الفنادق الرئيسية األخرى) إلى الفنادقالعودة  44،01

 

 حزيران/يونيو 5الخميس، 

0،11-  0،01 
)صالة سان ماركوس،  )للمدعوين فقط(فطور عمل للفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية 

 الطابق األول(

 سانتياغو دي كومبوستيال(التسجيل )فندق بارادور  0،01-00،11

 من الفنادق الرئيسة إلى فندق بارادوربالباص  االنطالق 0،05
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01،11-00،11 

 الطابق الثالث( Comedor Real)قاعة  الصباح جلسة

 كلمات لمدعوين خاصين

 من جدول األعمال )أوال(3  -1البنود 

على  سيرا   جولة - )بضيافة حكومة غاليسيا جولة في سانتياغو دي كومبوستيال لألشخاص المرافقين 01:11-00:11

 (بارادور ندقف األقدام بدءا  من

الطابق  Capilla Real)قاعة  في فندق بارادور سانتياغو دي كومبوستيال )بضيافة حكومة غاليسيا( غداء 00،11-05،11

 (األول

الطابق  Capilla Real)قاعة  )للمدعوين فقط( لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتسابغداء عمل  00،11-05،11

 (األول

 صورة تذكارية مع رؤساء الوفود 05:11

05:05-00:11 
 الطابق الثالث( Comedor Real)قاعة  العصر جلسة

 من جدول األعمال 4)ثانيا( و3ان دالبن

عرض تقدمه جوقة جورجيا وحفل كوكتيل لتذوق النبيذ اإلسباني، بضيافة منظمة السياحة العالمية  00:05

 (األولالطابق  Capilla Real)قاعة 

 فندق بارادور إلى الفنادق الرئيسية األخرى منبالباص  االنطالق 00:01

 الفنادق الرئيسية للزيارة التقنية والعشاء )لرؤساء الوفود فقط( منبالباص  االنطالق 00:45

 (فقط )لرؤساء الوفود زيارة إلى المدرسة العليا للفندقية، وعشاء 41،11-44،01

 الفنادق الرئيسية األخرى إلى فندق بارادور( منبالباص  االنطالق) العودة إلى الفنادق 44،01

 

 حزيران/يونيو 6الجمعة، 

 الفنادق الرئيسية إلى فندق بارادور منبالباص  االنطالق 0،11

0،01- 00،11 
 الطابق الثالث( Comedor Real)قاعة  الصباح جلسة

 من جدول األعمال 8-5البنود 

 

00،11-00،01 

 الطابق الثالث( Auditorio)قاعة  فيمؤتمر صح

 منظمة السياحة العالميةلعام المين األ 

 المضيف 

 منظمة السياحة العالميةرئيس المجلس التنفيذي ل 

 الفنادق الرئيسية األخرى إلى فندق بارادور منبالباص  االنطالق 00،01

 في فندق بارادور، بضيافة أمانة الدولة للسياحة في إسبانيا )لرؤساء الوفود فقط(غداء/كوكتيل    00،01-05،11

 االنطالق بالباص من فندق بارادور إلى الفنادق الرئيسية األخرى 05،11

ندوة منظمة السياحة العالمية حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: "التراث الملموس  06،11-00،11

  بالتعاون مع مدن التراث العالمي التابعة لليونيسكو وغير الملموس والمنتجات السياحية اإلبتكارية"
 الطابق الثالث( Auditorio)قاعة  )مفتوح للمشاركين في المجلس(

 ة(دقيق 51)مسيرة لمدة طريق سانتياغو دي كومبوستيال التاريخي  00،11-00،11

إلى  سيرا دقائق إلى أطراف المدينة، ويعودون 01-5الفندق البارادور لحوالي  يتم نقل المشاركين من

 )لباس مريح مع التحسب للمطر، وحذاء للمشي(. فندق البارادور

 فندق بارادور إلى الفنادق الرئيسية األخرى منبالباص  االنطالق 00،11

 


