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 جدول األعمال  -1

 
 

 جدول األعمال المؤقت
 

 األعمال جدول اعتماد .1

 كلمة ترحيب لرئيس اللجنة .2

 ألمين العاملة يديهتممالحظات  .3

 تسمية مرشحين لمناصب مختلفة في الجمعية العامة: .4
 

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

 

 قليم في المجلس التنفيذي واألجهزة المتفرعة منه: تسمية مرشحين لتمثيل اإل .5
 

 للمجلس التنفيذي  اثنين ينمرشح (أ 
 للجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باإلنتساب واحدمرشح  (ب 
مخصصة إلعداد المشروع النهائي لإلتفاقية اإلطارية بشأن الجنة لل اثنين ينمرشح (ج 

 آداب السياحة
 

 انتخاب رئيس للجنة ونائبين للرئيس .6
 

 الفيديو مسابقةلجنة تحكيم  .7

 

 تحديث حول األنشطة اإلقليمية  .8
 

بيان مرّشٍح المجلس التنفيذي لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية خالل الفترة  .9
2018-2021 

 

 واألربعين للجنة رابعجتماع المكان وتاريخ انعقاد اإل .10
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 المقررات التي اتخذتها اللجنة - 2
 

CME/DEC/1(XLIII) 

 تماد جدول األعمالاع

 من جدول األعمال 1البند 
 (.CME/43/odj.provوثيقة ال)

 
 ،إن اللجنة

 

 ،مان هاذا الوثيقاة 2رد فاي الصافحة رقام او هاو ، كماا واألربعثين الثالثث جدول أعمال اجتماعهاا تعتمد .1
ة بعاد إضاافة بياان مرّشاٍح المجلاس التنفياذي لمنصااب أماين عاام منظماة الساياحة العالمياة خاالل الفتاار 

 ، بناء على طلب المرشح، كبند تاسع جديد.2018-2021
 

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

CME/DEC/2(XLIII) 
 

 كلمة ترحيب لرئيس اللجنة
 من جدول األعمال 2البند 

 ،إن اللجنة
 

المستشار حاتم نصر اهلل، القائم سعادة  ،رئيس اللجنةممثل  لقاهاالتي أترحيب الكلمة إلى  معتاستوقد 
بالجمهورية اللبنانية األستاذ أواديس وزير السياحة  نيابة عن معاليبالصين،  اللبنانيةالسفارة بأعمال 
  ،كيدانيان

 
، األستاذ محمد يحي بيةوزير السياحة بجمهورية مصر العر بأن يقوم معالي باقتراحه  ترحب .1

 راشد، )بصفته النائب األول لرئيس اللجنة( برئاسته االجتماع. 
 

 

...................................................................................................................... 
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CME/DEC/3(XLIII) 
 

 مالحظات تمهيدية لألمين العام
 من جدول األعمال 3البند 

 ،إن اللجنة
 

 في المالحظات التمهيدية التي أدلى بها األمين العام، وقد نظرت
 

مستجدات السياحة الدولية وآفاقها المستقبلية، ورؤية اللمحة العامَّة التي قّدمها حول على  تشكرا .1
 ة في تاريخفارقالخطوة وعلى الفي مواجهة تحديات العصر وفي تحقيق أهداف التنمية  المنظمة
 ؛ تحويل المدونة العالمية آلداب السياحة إلى إتفاقية إطارية دوليةالخاصة ب المنظمة

 

عن فائق شكرها وتقديرها وامتنانها لمعالي األمين العام، إلدارته الحكيمة للمنظمة ولإلنجازات  عبرتو  .2
احة في األجندات رفع مرتبة السيوخاصة في  هاة التي حققها طوال فترة خدمته على رأسرموقالم

العام  نيالقطاع نيالشراكات ما ب زيوتعز  ةيجيالتحالفات اإلسترات فيتكثالوطنية والدولية، وفي 
 ليتعجوفي  لمعرفة والجودة واإلبتكار،وتعزيز ا والنمو ةيالعوائق أمام التنافس ليتذل، وفي والخاص

 ةيالمساعدة اإلنمائ ادةيز و  مة واألمنللسال ةيفي األجندة العالم احةيإدراج السوفي  أجندة اإلستدامة
 .الدعم المقّدم للدول األعضاء زيوتعز 
 

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

CME/DEC/4(XLIII) 

 تسمية مرشحين لمناصب مختلفة في الجمعية العامة
 من جدول األعمال 4لبند ا
 (.A/22/Com.Reg ةوثيقال)

 

 ،إن اللجنة
 
( لمنصب فرياد رواندزيمعالي وزير الثقافة والسياحة األستاذ ممثلة ب) يةعراقالالجمهورية  ترشح .1

 نائب رئيس الجمعية العامة؛

 

هيئااة ل الاارئيس التنفيااذي ، سااعادة الشاايخ خالااد باان حمااود آل خليفااةبممثلااة ) البحثثرين مملكثثة ترشااحو  .2
 .( لعضوية لجنة وثائق التفويضالبحرين للسياحة والمعارض

 

...................................................................................................................... 
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CME/DEC/5(XLIII) 

 

 متفرعة منه تسمية مرشحين لتمثيل اإلقليم في المجلس التنفيذي واألجهزة ال
 من جدول األعمال 5البند 

 (.A/22/Com.Reg ةوثيقال)
 

 
  ، إن اللجنة

 
 إلى إجراء االنتخابات باالقتراع السري،   وقد لجأت

 

 ؛2021-2017لعضوية المجلس التنفيذي للفترة  العربية مصر وجمهورية نيحر مملكة الب رشحت .1
 
للفترة مراجعة طلبات العضوية باإلنتساب للجنة الفرعية للعضوية ا العربية مصر جمهورية رشحت .2

 ؛2017-2021
 
لجنة المخصصة إلعداد اللعضوية  العربية مصر جمهوريةو  المملكة العربية السعودية رشحتو  .3

 .المشروع النهائي لإلتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة
 

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

CME/DEC/6(XLIII) 
 

 انتخاب رئيس اللجنة ونائبي الرئيس
 من جدول األعمال 6البند 

 (.A/22/Com.Reg ةوثيقال)
 

 ،إن اللجنة
 

 ،  رئيس اللجنة ونائبي الرئيسفي الترشيحات المقدمة لمناصب  نظرتوقد 

 
الجمهورية و  يةبنانالجمهورية الللرئاسة اللجنة، وتنتخب  اإلمارات العربية المتحدةدولة  تنتخب .1

ن يوالعشر  ثانيةكنائب أول ونائب ثان للرئيس، تباعا، لوالية تدوم سنتين، اعتبارا من الدورة ال العراقية
 للجمعية العامة؛

 
...................................................................................................................... 
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CME/DEC/7(XLIII) 
 

 لجنة تحكيم مسابقة الفيديو تسمية مرشح لتمثيل اإلقليم في
 من جدول األعمال 7البند 

 

 ،إن اللجنة
 

إلقليم لتمثيل ا للشرق األوسط يةإلقليما سة اللجنةيرئبصفتها  دولة اإلمارات العربية المتحدة تنتخب .1
 .في لجنة تحكيم مسابقة الفيديو

 

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

 
CME/DEC/8(XLIII) 

 
 تحديث حول األنشطة اإلقليمية 

 من جدول األعمال 8البند 
 ،إن اللجنة

 
المدير اإلقليمي للشرق األوسط، حول تنفيذ البرنامج االقليمي ض الموجز الذي قدمه للعر  استمعتوقد 

 ؛للشرق األوسط
 
عن تقديرها ِلَكم ونوعية األنشطة التي ُأنِجزت في إطار تطبيق برنامج عمل المنظمة وللزيادة  تعبر .1

ف التنمية استدامة السياحة وربطها بأهداتعزيز المنظمة الهادفة إلى  الملحوظة في أنشطة
 .لصالح أعضائها وبناء القدرات التعاون الفنيوخاصًة أنشطة  المستدامة

 
...................................................................................................................... 
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CME/DEC/9(XLIII) 

 

 

 عام منظمة السياحة العالميةبيان مرّشٍح المجلس التنفيذي لمنصب أمين 
 2021-2018خالل الفترة  

 

 ،إن اللجنة
 
بيان مرّشٍح المجلس التنفيذي لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية خالل الفترة إلى   استمعتوقد     

  ؛زوراب بولوليكاشفيليسعادة السفير ، 2018-2021

 
مقترحات العمل مع أعضاء اللجنة و بال على توثيق عالقات المجلس التنفيذي مرّشحعزم ب ترحب .1

 ؛في المستقبلودعم صورتها المشرقة المنظمة فعالية حول تعزيز  هالتي تضمنها بيان
 
 على بيانه. مرّشٍح المجلس التنفيذي وتشكر .2

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

 
 
CME/DEC/10(XLIII) 

 
 للجنةن وواألربع الرابعمكان وتاريخ االجتماع 

 من جدول األعمال 10البند 
 

 إن اللجنة
 
 اشدر حيى يحمد األستاذ م، جمهورية مصر العربيةبدعوة معالي وزير السياحة  تقبل مع الشكر .1

 واألربعين للجنة في بلدا؛ بعار الستضافة االجتماع ال

 

، في تاريخ ومكان 2018خالل الربع الثاني من مصر  فيعقد االجتماع المذكور أعالا  رروتق .2
 يحددا البلد المضيف، بالتشاور مع أمانة المنظمة.

 
...................................................................................................................... 
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CME/DEC/11(XLIII) 
 

 المضيف للبلد توجيه الشكر
 

 إن اللجنة،
 

في أفضل ظروف واألربعين  ثالثالفي مختلف البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها  وقد نظرت
 ؛ممكنة من الفعالية والراحة

 
على حرارة االستقبال  وشعباً  ةً حكوم الشعبية جمهورية الصينلعن فائق تقديرها وبالغ شكرها  تعبر .1

 رم الضيافة وحسن التنظيم.وك

..................................................................................................................... 
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 تمثيل اللجنة في مختلف أجهزة منظمة السياحة العالمية ث 3

 

 األجهزة
 

 الجمعية العامة -أ
 ية الجمهورية العراق نائب الرئيس

 معالي األستاذ فرياد رواندزي                                
 وزير الثقافة والسياحة   

                                  

 مملكة البحرين لجنة وثائق التفويض
سعادة الشيخ / خالد بن حمود آل خليفة                                  

الرئيس التنفيذي                                  
هيئة البحرين للسياحة والمعارض                                  

   

 المجلس التنفيذي -ب
 2021ا  2017                                                                             مملكة البحرين 

 2021ا  2017  العربية مصر جمهورية
 

 باالنتسابلعضوية لجنة مراجعة طلبات ا
 2021ا  2017  العربية مصر جمهورية

 

 لجنة المخصصة إلعداد المشروع النهائي لإلتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحةال
 (الهيئة العامة للسياحة والثراث الوطني، المنظماتإدارة اللجان و  ةمدير  )األستاذة بسمة الميمان، المملكة العربية السعودية

 (وكيل وزارة السياحة)األستاذة منال عبد السالم،  لعربيةا مصر جمهورية
  

  لجنة الشرق األوسط -ج
 2019ا  2017 اإلمارات العربية المتحدة رئيسال
 2019ا  2017 اللبنانيةالجمهورية  نائب الرئيس -1
 2019ا  2017 الجمهورية العراقية نائب الرئيس -2
 

، للشرق األوسط يةإلقليما سة اللجنةيرئبصفتها  ،العربية المتحدةاإلمارات : لجنة تحكيم مسابقة الفيديوعضو 
 وزارة اإلقتصاد(، مدير إدارة السياحةممثلة باألستاذ عبد اهلل الحمادي، 

 


