المنتدى الرفيع المستوى المشترك بين منظمة السياحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي
حول السياحة والنقل الجوي ألغراض التنمية
االثنين في  41أيلول/سبتمبر  ،5142مديين ،كولومبيا
توجيهات المشاركة
ت ّم إعداد هذه التوجيهات باإلضافة إلى برنامج الفعالية لشرح تنظيم المنتدى واألوقات ال ُمح َّددة له ،حرصًا على حصول
المداخالت على أعلى مستوى ممكن من االهتمام.
التنظيم (تسلسل المداخالت)
ّ
ّ
يبدأ المنتدى بكلمات افتتاحية يُلقيها ك ّل من أمين عام منظمة السياحة العالمية ،الدكتور طالب الرفاعي ،وأمين عام منظمة
ٌ
مداخلة يُلقيها السيّد ريتشارد كويست ،مقدّم
الطيران المدني الدولي (إيكاو) ،الدكتورة فانغ ليوَ .تلي الكلمات االفتتاحية
ً
برنامج ” “Quest Means Businessعلى قناة الـ"سي.أن.أن" ،الذي سيعرض مقدّمة عن الموضوع لمدّة عشر دقائق.
ُتع َقد في أعقاب ذلك جلستان مُيسَّرتان تمت ّد الواحدة منهما حوالى الساعة وخمس وعشرين دقيقة .يقدّم ميسِّر ك ّل جلسة
ّ
منظمة السياحة العالمية وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي) خبراء الجلسة ،ويحرصان على احترام
(أمين عام
الخبراء للوقت المخصّص لهم (خمس دقائق لك ّل خبير) ،وعلى توجيه المداخالت التعقيبية من قبل الوفود.
مداخالت الوفود
في ختام كلمات الخبراء ،يعلن الميسر إلى الوفود بأنّ المجال مفتوح للمداخالت .ومن أجل ضمان الطابع التفاعلي
بشكل أفضل على
والديناميكي للمنتدى الرفيع المستوى ،وتأمين مشاركة واسعة من جانب الوفود ،وكذلك للتركيز
ٍ
موضوعات الجلس َتين ،يُستح َسن االبتعاد عن إلقاء بيانات ُمع َّدة مسب ًقا .ويجب أال تتجاوز كلمات المندوبين مدَّة ثالث دقائق.
تتوفر الترجمة الفورية بالعربية ،والصينية ،واالنكليزية ،والفرنسية ،والروسية ،واإلسبانية.
بيان المنتدى الرفيع المستوى
ّ
الوفود مدعوة إلى إرسال تعليقاتها على مشروع البيان عبر البريد االلكتروني إلى أمانة منظمة السياحة العالمية
( )sdt@unwto.orgضمن مهل ٍة أقصاها يوم األربعاء في  9أيلول/سبتمبر 2015 ،عند نهاية ساعات العمل .سيت ّم إدراج
ُ
جريَت) ،وسيُعاد تقديم البيان إلى الوفود
هذه التعليقات ضمن نسخ ٍة مح ّدثة (باللغة االنكليزية ،مع توضيح التغييرات التي أ ِ
ّ
لمنظمة السياحة العالمية ،التي تُنظم على هامش الدورة الواحدة والعشرين
للنظر فيه ،خالل اجتماعات اللجان اإلقليمية
للجمعية العامة للمنظّمة.
البرنامج والتسجيل
ّ
لمنظمة السياحة العالمية
برنامج المنتدى الرفيع المستوى متوفر على الصفحة االلكترونية الخاصة بالجمعية العامة
( .)http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-first-sessionلحضور المنتدى ،يُرجى التأ ّكد من أنّكم
ُمسجَّلون لدى الجمعية العامة على العنوان التاليhttps://www.cvent.com/events/21st-session-of-the-unwto- :
.general-assembly/registration-3a923b7d409b4721af8e6cd73d39b11e.aspx

