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 جدول األعمال  -3

 
 

 
 األعمال جدول اعتماد .3
 
    حظات تمهيدية لمأمين العا مال .5

 
 تسمية مرشحين لمناصب مختلفة في الجمعية العامة: .1

 للجمعية العامة واحدنائب رئيس  (أ 
 في لجنة وثائق التفويض واحدعضو  (ب 

 
 نائبين للرئيسللجنة و رئيسانتخاب  .4

 
 تسمية مرشحين لتمثيل اإلقلي  في المجلس التنفيذي واألجهزة المتفرعة منه:  .2
 

 لمجلس التنفيذي ل واحدمرشح  (أ 
 للجنة البرنامج والميزانية واحدمرشح  (ب 
 للجنة السياحة واالستدامةواحد مرشح  (ج 
 اإلحصاء و الحساب الفرعي للسياحة للجنة واحدمرشح  (د 
 التنافسية والقدرة السياحةللجنة  واحدمرشح  (ه 
 للجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باإلنتساب  واحدمرشح  (و 

 
 5132 ليو  السياحة العالميتعيين الدولة المضيفة  .6

 
  تحديث حول األنشطة اإلقليمية .2

 
 مكان وتاريخ انعقاد االجتماع الثاني واألربعين للجنة .8
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 المقررات التي اتخذتها اللجنة - 5
 

CME/DEC/1(XLI) 

 اعتماد جدول األعمال

 من جدول األعمال 1البند 
 (.CME/41/odj.provوثيقة ال)

 
 إن اللجنة

 

 ،من هذه الوثيقة 2رد في الصفحة رق  او هو ، كما الواحد واألربعين أعمال اجتماعهاجدول  تعتمد
 
الرافعة سقوط حادث في ضحايا جمعاء بأصدق التعازي للمملكة العربية السعودية ولمأمة اإلسالمية  تقد وت

 .الشريف بالحر  المكي
 

...................................................................................................................... 
 

CME/DEC/2(XLI) 
 

 مالحظات تمهيدية لألمين العام
 من جدول األعمال 2البند 

 ،إن اللجنة
 

 في المالحظات التمهيدية التي أدلى بها األمين العا ، وقد نظرت
 

ق السياحة الدولية عالميًا وفي المنطقة، اللمحة العامَّة التي قّدمها حول اتجاهات وآفاعلى  تشكره .3
 ؛لسياق العالمي مايترتب عليه من آثار على القطاع السياحيتقييمه لإضافًة إلى 

 
خاصة في رفع مرتبة السياحة في األجندات الوطنية الملموسة إنجازات المنظمة على  هتهنِّئو  .5

، العا  والخاص نيالقطاع نيما ب الشراكات زيوتعز  ةيجيالتحالفات اإلسترات فيتكثوالدولية، وفي 
أجندة  ليتعجوفي  لمعرفة والجودة واإلبتكار،وتعزيز ا والنمو ةيالعوائق أما  التنافس ليتذلوفي 

 ةيالمساعدة اإلنمائ ادةيز و  للسالمة واألمن ةيفي األجندة العالم احةيإدراج السوفي  اإلستدامة
 ؛الدع  المقّد  للدول األعضاء زيوتعز 
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فترة لل فنية وبرنامج عمل المنظمةالجهزة التي ت  إدخالها على األصالحات اإلى عل وتثني .1

  ؛5136-5132
 

 في الفعاليات التالية:شاركة ملل تدعو أعضاءهاو  .4
 
نوفمبر القاد  تحت عنوان العالمة التجارية  1في لندن يو   هعقدمقرر الري وزاال جتماعاإل. أ

 ،5132لمي للمقاصد، في اطار معرض سوق السفر العا
 

 ،نوفمبر 31و  35يومي  تونسفي  هعقدمقرر السياحة الو  اإلعال الدولي حول مؤتمر الب. 
 

بمدريد المعرض الدولي للسياحة في إطار جوائز منظمة السياحة العالمية الثانية عشرة لدورة الج. 
 .5136يناير  51فيتور، يو   -
 

...................................................................................................................... 
 

CME/DEC/3(XLI) 

 تسمية مرشحين لمناصب مختلفة في الجمعية العامة
 من جدول األعمال 3البند 

 (.A/21/Com.Reg ةوثيقال)
 

 إن اللجنة
 
ر سلطان بن سلمان بن عبد األميصاحب السمو الملكي ممثلة ب) المملكة العربية السعودية ترشح (1

 ( لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة؛، رئيس الهيئة العامة للسياحة والثراث الوطنيالعزيز

 
، المستشاار القاانوني للهيئاة العاماة للساياحة فاي قطار( محمد الحفنااو  ساتاذاألممثلة ب) قطر ترشحو  (2

 .لعضوية لجنة وثائق التفويض

 
...................................................................................................................... 
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CME/DEC/4(XLI) 
 

 انتخاب رئيس اللجنة ونائبي الرئيس
 من جدول األعمال 4البند 

 (.A/21/Com.Reg ةوثيقال)
 

 إن اللجنة
 

، لوالية تدو  تباعاونائب ثان للرئيس،  كنائب أول واليمن مصرلرئاسة اللجنة، وتنتخب  نانبل خبنتت
 للجمعية العامة؛ عشرونالالواحدة و سنتين، اعتبارا من الدورة 

 
...................................................................................................................... 
 
CME/DEC/5(XLI) 

 

 قليم في المجلس التنفيذ  واألجهزة المتفرعة منه تسمية مرشحين لتمثيل اإل
 من جدول األعمال 5البند 

 (.A/21/Com.Reg ةوثيقال)
 

 إن اللجنة
 

 ؛2219-2215لعضوية المجلس التنفيذي للفترة  المملكة العربية السعودية رشحت
 
 ؛نفس الفترةل لجنة البرنامج والميزانيةلعضوية  لبنان رشحت
 
 ؛نفس الفترةل لجنة السياحة واالستدامةية لعضو  سلطنة عمان رشحت
 
 ؛نفس الفترةل اإلحصاء والحساب الفرعي للسياحة لجنةلعضوية  المملكة العربية السعودية رشحت
 
 ؛نفس الفترةل التنافسية والقدرة السياحةلجنة لعضوية  قطر رشحت
 
 ؛2217-2215ترة للفللجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باإلنتساب العضوية  مصر رشحتو 

 

...................................................................................................................... 
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CME/DEC/6(XLI) 
 

 

 7102تعيين الدولة المضيفة ليوم السياحة العالمي 
 من جدول األعمال 6البند 

 

 إن اللجنة
 

الستضافة االحتفاالت الرسمية بيو   الشرق األوسطالدور سوف يعود على إقلي   أن لحظ باهتما تإذ 
 ، وفقا للترتيب الجغرافي الذي حدده المجلس التنفيذي، 5132لعا   السياحة العالمي

 
 .5132الستضافة احتفاالت يو  السياحة العالمي لسنة  قطر  ترشيحب ترحب     

 
 

...................................................................................................................... 

 
 
CME/DEC/7(XLI) 

 
 تحديث حول األنشطة اإلقليمية 

 من جدول األعمال 7البند 
 

 إن اللجنة
 

ليمي البرنامج االق المدير اإلقليمي للشرق األوسط، حول تنفيذاستمعت للعرض الموجز الذي قدمه وقد 
 ،للشرق األوسط

 
تعبر عن تقديرها ِلَك  ونوعية األنشطة التي ُأنِجزت في إطار تطبيق برنامج عمل المنظمة وللزيادة  .1

 .لصالح أعضائها في أنشطة التعاون الفنيالملحوظة 
 

...................................................................................................................... 
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CME/DEC/8(XLI) 

 
 للجنةن والثاني واألربعمكان وتاريخ االجتماع 

 من جدول األعمال 8البند 
 

 إن اللجنة
 
الستضافة االجتماع ، األستاذ ميشال فرعون بنانياللوزير السياحة معالي دعوة  تقبل مع الشكر .1

 ؛بلدهفي  ن للجنة ربعيواألثاني ال

 

، في تاريخ ومكان 2216خالل الربع الثاني من  بنانل فياالجتماع المذكور أعاله  عقد وتقرر .2
 .منظمةأمانة ال، بالتشاور مع البلد المضيفيحدده 

 
 

...................................................................................................................... 

 

 
 شكر

 
 جنة،إن الل

 
في أفضل ظروف واألربعين  واحدالعلى جدول أعمال اجتماعها المدرجة في مختلف البنود  وقد نظرت

 ممكنة من الفعالية والراحة،
 

فة الضياكر  حرارة االستقبال و  وشعبها على كولومبيا ةلحكومعن فائق تقديرها وبالغ شكرها  تعبر
 .تنظي وحسن ال

 

 
..................................................................................................................... 
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 تمثيل اللجنة في مختلف أجهزة منظمة السياحة العالمية ا 1

 
 ألجهزةا
 
 الجمعية العامة -أ
 

 المملكة العربية السعودية نائب الرئيس
 عبد العزيز صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن 
 رئيس الهيئة العامة للسياحة والثراث الوطني                                 
                                  

 قطر لجنة وثائق التفويض
 محمد الحفناوي ستاذاأل                                
                                 المستشار القانوني                                
 الهيئة العامة للسياحة                                

   

   مدة العضوية
  لجنة الشرق األوسط -5

  
 2217ا  2215 بنانل رئيسال
 2217ا  2215 مصر نائب الرئيس -1
 2217ا  2215 يمنال نائب الرئيس -2
 
 المجلس التنفيذ  -1
 

 2219ا  2215  المملكة العربية السعودية
 
 اللجان التقنية -4
 

 لجنة البرنامج والميزانية
 2219-2215 لبنان                                                                              
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 لجنة السياحة واالستدامة
 2219-2215 سلطنة عمان                                                                        

 
 اإلحصاء والحساب الفرعي للسياحة لجنة

 2219-2215                                                             المملكة العربية السعودية
 

 التنافسية والقدرة السياحةلجنة 
 2219-2215                                                                                 قطر

 
 باالنتسابلجنة مراجعة طلبات العضوية 

 2217ا  2215  مصر
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 المشاركين . قائمة 4
 

 الرئيس
 

 سمير العبدلي دكتورال
 نائب وزير السياحة

 

 اليمن
 

 0. الدول كاملة العضوية في منظمة السياحة العالمية - اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط
 

 جمهورية مصر العربية 
 

اذ محمد مصطفى قطب الجمالاألست  
 القائ  باألعمال

 سفارة جمهورية مصر العربية في كولومبيا
 

 األستاذة منال عبد السالم
 وكيلة وزارة

 اإلدارة المركزية للعالقات العامة والدولية
 وزارة السياحة

 

 لبنان 
 

ل فرعونيمعالي األستاذ ميش    
  وزير السياحة 

 
 األستاذ سيرج عقل

ياحة اللبناني بفرنسامدير مكتب الس  
 

 سلطنة ُعمان
 

 معالي األستاذ أحمد المحرز 
  وزير السياحة
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 األستاذ عدنان بن صالح الحماد 
 مدير دائرة التعاون الدولي

 وزارة السياحة
 

 األستاذ خالد بن خلف العوفي
 مدير ادارة الشؤون المالية

 وزارة السياحة
 

 األستاذ محمد بن عبد اهلل الراشد 
كتب معالي الوزيرمنسق بم  

 وزارة السياحة
 

 األستاذ سعيد بن سالم البطاشي
 منسق

 وزارة السياحة
 

 قطر
 

عيسى محمد المهند  األستاذسعادة   
 رئيس

 الهيئة العامة للسياحة بقطر
 

 األستاذ سيف الكوار  
   مدير العالقات الدولية

 الهيئة العامة للسياحة بقطر
 

 األستاذ محمد الحفناو 
لقانونيالمستشار ا  

 الهيئة العامة للسياحة بقطر
 

 األستاذ أحمد محمد العبيدلي
 مدير مكتب سعادة الرئيس

 الهيئة العامة للسياحة
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 المملكة العربية السعودية
 

 الدكتور خالد الدخيل
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيمستشار سمو رئيس   

 

  األستاذ حمد عبد اهلل الشيخ
ق والبرامجنائب الرئيس للتسوي   

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار
 

حسين الشنقيطي األستاذ  
 مدير سكرتارية مجلس االدارة
 الهيئة العامة للسياحة واآلثار

 

ة بسمة عبدالعزيز الميماناألستاذ   
  مدير إدارة المنظمات واللجان الدولية

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
 

 اإلمارات العربية المتحدة 
 

محمد نصيب الظاهر  األستاذ  
 سفارة اإلمارات العربية المتحدة بكولومبيا

 
 اليمن 

 

سمير العبدلي دكتورال  
 نائب وزير

 وزارة السياحة
 

 ب. الدول كاملة العضوية في المنظمة )شمال افريقيا(
 

 الجزائر
  

 األستاذ حسين عمبيس
 مدير التعاون واإلتصال

لصناعة التقليديةوزارة تهيئة اإلقلي  والسياحة وا  
 



CME/41/DEC 13 

 السودان 
 

محمد أبو زيد مصطفى محمد معالي األستاذ  
 وزير السياحة واآلثار والحياة البرية 

 
 األستاذ بدرالدين عباس

 مدير ادارة العالقات الخارجية
واآلثار والحياة البريةوزارة السياحة   

 

 تونس
 

 معالي األستاذة سلمى اللومي
 وزيرة السياحة

 
مثلوثياالستاذة منى ال  

 مدير دائرة العالقات الخارجية 
وزارة السياحة    
 

 االستاذ سيف الدين شالل
 مستشار الوزيرة

وزارة السياحة   
 

 منظمة السياحة العالميةج. 
 

 الدكتور طالب الرفاعي
 األمين العا 

 

  األستاذ مارسيو فافيال 
 المدير التنفيذي للبرامج التشغيلية والعالقات مع المؤسسات 

 

  تاذ عمرو عبد الغفار األس
 المدير اإلقليمي للشرق األوسط

 

 األستاذة حنان لزار 
 منسقة تقنية

 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط


