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 المقررات التي اتخذتها اللجنة - 2
 

CME/DEC/1(XLV) 

 جدول األعمالاعتماد 

 من جدول األعمال 1البند 
 (.CME/45/odj.provوثيقة ال)

 

 ،إن اللجنة
 

 ةيبجمهور  احةيالس رةيالمشاط، وز  ايألقتها معالي الدكتورة/رانالتي فتتاحية الكلمة االإلى  وقد استمعت
المشاركة للترحيب بضيوف مصر من منظمة السياحة العربية ومن الدول العربية الشقيقة  ة،يمصر العرب

حول  يفي االجتماع الخامس واألربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط والمنتدى اإلقليم
لى العرض التقديمي الذي قداالبتكار التكنولوجي في السياحة،  حول أهم تطورات قطاع  هامعالي همتوا 

الذي  احةيقطاع الس ريي لتطو السياحة في مصر باإلضافة إلى نبذة عن محاور برنامج اإلصالح الهيكل
 لبرنامجة والحكومة المصرية. هذا ايى بدعم من القيادة السياسظوالذي يح 2018تم إطالقه شهر نوفمبر 

يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة بغية 
 ،عصرية وأكثر حداثة ومواكبة لإلتجاهات العالميةتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون 

   
لمبادرة معاليها حول استراتيجية تنمية السياحة العربية بالتعاون مع جامعة الدول  باهتمام وقد استمعت

 ؛في مصر احةيقطاع الس ريبرنامج اإلصالح الهيكلي لتطو العربية، مبنية على كثير من 
 

 ةياآلثار بجمهور  ريمعالي الدكتور/ خالد العناني، وز  هقدمالذي الشيق العرض  إلى كذلك وقد استمعت
اكتشافات  يأحدث االكتشافات األثرية في مصر على مدار العاميين الماضيين وه حول ة،يمصر العرب
سالميةيبين فرعونية ويونان متنوعة ما تزايد البعثات األثرية ، وذلك بفضل ة ورومانية ويهودية ومسيحية وا 

، وحول 2011عام  منذبعد توقف بسبب تراجع حركة السياحة الثقافية ( دوليةوطنية و بعثة  275)
الربع  يافتتاح المتحف المصري الكبير فخالل الفترة القادمة وخصوصا  لمشروعات المزمع تنفيذهاا

 العرض متاح على الرابط التالي:  ) من أكبر متاحف العالم ا  ليكون واحد 2020خير من عام األ
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/egyptian_cultural_heritage_23march_.pdf)؛    

 
حرارة االستقبال على  وشعبا   ة  حكوممصر العربية جمهورية لعن فائق تقديرها وبالغ شكرها  تعبر .1

 ؛وكرم الضيافة وحسن التنظيم
 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/egyptian_cultural_heritage_23march_.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/egyptian_cultural_heritage_23march_.pdf
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 هاائوتهن، ةيمصر العرب ةيبجمهور  احةيالس رةيالمشاط، وز  ايمعالي الدكتورة/رانعلى مجهودات  ثنيت .2
تحقيىىق تنميىىة متمنيىىة فىىي مصىىر،  احةيقطىىاع السىى ريلتطىىو الطمىىوح برنىىامج اإلصىىالح الهيكلىىي علىىى 

العىىرض ) أهىىداف التنميىىة المسىىتدامة لألمىىم المتحىىدةبمىىا يتوافىىق مىىع لمصىىر وشىىعبها سىىياحية مسىىتدامة 
tourism-http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/egypt-متىىىىىىىىىاح علىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىرابط التىىىىىىىىىالي 

reform.pdf )؛ 
 

وتدعو أمانة ستراتيجية دعم وتنمية السياحة العربية صي بااهتمامها الشخ على هامعالي شكرت .3
صياغة من أجل  جامعة الدول العربية المنظمة للتنسيق مع وزارة السياحة المصرية وأمانة

حقق تنمية سياحية مستدامة ي لضخم والطموح  والذي من شأنه أناهذا المشروع المسودة األولى ل
 ؛كافة الدول العربيةل

 

قطىىاع  انجىىازات علىىى ة،يىىمصىىر العرب ةيىىاآلثىىار بجمهور  ريىىدكتور/ خالىىد العنىىاني، وز الىى معىىالي تهناا  .4
 تحسىين الصىورة الذهنيىة لمصىروالتىي ستسىهم دون شىك فىي  لمشىروعات المزمىع تنفيىذهاوعلىى ا اآلثار
التىرويج الىدولي للجهود التىي تقىوم بهىا الىوزارتين مىن أجىل لمعاليه دعم منظمة السياحة العالمية  وتؤكد
 و ؛2020ر خأوااح المتحف المصري الكبير الفتت

 

 ،من هذه الوثيقىة 2رد في الصفحة رقم او هو ، كما واألربعين خامسال جدول أعمال اجتماعها تعتمد .5
للجمعيىة العامىة  24مثىل المملكىة المغربيىة لعىرض ترشىيح بىالده الستضىافة الىدورة بعد إضافة بيان م

، كبنىد المملكىة المغربيىةتقىدمت بىه ، بناء على طلب 2021بمراكش، العام منظمة السياحة العالمية ل
 جديد. مناث

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

 

CME/DEC/2(XLV)) 
 

 كلمة ترحيب لرئيس اللجنة
 من جدول األعمال 2البند 

 ،إن اللجنة
 

دولة اإلمارت العربية  لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط، رئيسإلى بيان  استمعتوقد 
  (.سعادة األستاذ محمد المهيري )المتحدة، ويمثلها مستشار وزير االقتصاد

 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/egypt-tourism-reform.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/egypt-tourism-reform.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/egypt-tourism-reform.pdf
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بغية تعزيز الثقة بالقطاع في إطار اللجنة أهمية تطوير العمل المشترك  حول تشاركه الرأي .1
نجا نشاء بيئة السياحي وا  لإلستثمار في المشاريع  مؤاتيةح التنافس التكاملي بين الدول األعضاء، وا 

السياحية، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص عمل كريمة خاصة للشباب، وتنمية المجتمعات 
  ؛التحديات المستمرة التي تواجه منطقة الشرق األوسط في السنوات األخيرة، خاصة في ظل المحلية

 

إلى أن يكون هذا االجتماع منصة للعديد من المبادرات والمشاريع والمقترحات التي تدعم  تطلعت .2
 و ؛العمل السياحي المشترك

 

 ها.إلى وضع األدوات واآلليات الالزمة لذلك، من خالل تعزيز التعاون بينالدول األعضاء  تدعو .3
 

 

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

CME/DEC/3(XLV)) 
 

 

 مالحظات تمهيدية لألمين العام
 من جدول األعمال 3البند 

 ،إن اللجنة
 

 ؛)معالي/ زوراب بولوليكاشفيلي( في المالحظات التمهيدية التي أدلى بها األمين العام وقد نظرت
 

املة التي استعرضت أمورا هامة، من بينها مستجدات السياحة الدولية على مالحظاته الش تشكره .1
 عبر جعل السياحة أكثر ذكاء   أولويات ورؤية إدارة المنظمة خاصة فيب تشيدوآفاقها المستقبلية، 

يجاد و االستثمارات وريادة األعمال،  عن طريق االبتكار والتحّول الرقمي، وتنمية قدراتنا التنافسية ا 
التعليم والتوظيف، وبناء القدرة على الصمود  من خالل فرص العمل وبنوعيٍة أفضلالمزيد من 

االستدامة االجتماعية والثقافية  بغية تحقيق وتسهيل السفر اآلمن والمأمون والميّسر، وحماية تراثنا
 و ؛والبيئية

 

الحكيمة للمنظمة  ةر داإل، لوفريق عمله عن فائق شكرها وتقديرها وامتنانها لمعالي األمين العام عبرت .2
رفع مرتبة وخاصة في  العامتنفيذ برنامج العمل من خالل حققها تة التي رموقولإلنجازات الم

الشراكات ما  زيوتعز  ةيجيالتحالفات اإلسترات فيتكثالسياحة في األجندات الوطنية والدولية، وفي 
لمعرفة والجودة وتعزيز ا نمووال ةيالعوائق أمام التنافس ليتذل، وفي العام والخاص نيالقطاع نيب



CME/45/DEC.  

 

 

 
6 

 للسالمة واألمن ةيفي األجندة العالم احةيإدراج السوفي  أجندة اإلستدامة ليتعجوفي  واإلبتكار،
 ؛الدعم المقّدم للدول األعضاء زيوتعز  ةيالمساعدة اإلنمائ ادةيز و 

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

CME/DEC/4(XLV) 

 
 تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 2019-2018

  1.4. األنشطة اإلقليمية
  2.4. أنشطة األعضاء المنتسبين

 3.4. متابعة حول إتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحة
 

 من جدول األعمال 4البند 
 جنة،إن الل

 
ية لمنطقة الشرق األوسط )األستاذة بسمة اإلقليم ةالمدير  اهتي قدمتال ةض الموجز و للعر  استمعتوقد 

تفاقية منظمة ، و أنشطة األعضاء المنتسبينو  ،قليمي للشرق األوسط، حول تنفيذ البرنامج اإلالميمان(  ا 
 ؛السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحة

 
إحداث تغييرات في القطاع الخاّص  من أجلإدارة األعضاء المنتسبين ادرات مبعلى  باهتمام أكدتوقد 

 ؛للسياحة، عبر توليد المعرفة، وتمكين المعنيين لتبّني مفهوم التنمية المستدامة بشكٍل كامل
 

االتفاقية اإلطارية آلداب السياحة، إذا تم اعتمادها، سوف تعمل على تعزيز بأن  علما   اطت اللجنةأحوقد 
ن ، وبأ1999 التي تم اعتمادها سنةالعالمية آلداب السياحة  بادئ األخالقية التي تحرص عليها المدونةالم

التزامات على الدول األعضاء من حيث اإلمتثال إلى عليه أي رتب تاعتماد الجمعية العامة للنص لن ي
ل األعضاء تغيير أحكامه أحكام االتفاقية، بل يعني فقط أنه تم التصديق على النص، وأنه ال يمكن للدو 

 ؛من جانب واحد
 
عن تقديرها ِلَكم ونوعية األنشطة التي ُأنِجزت في إطار تطبيق برنامج عمل المنظمة وللزيادة  تعبر .1

استدامة السياحة وربطها بأهداف التنمية تعزيز المنظمة الهادفة إلى  الملحوظة في أنشطة
 ؛لصالح أعضائها لقدراتوبناء ا التعاون الفنيوخاصة  أنشطة  المستدامة

 

هذه األنشطة وتشجعهم على المشاركة في الفعاليات الستفادة بالكامل من لأعضائها  تدعو .2
 ؛الدولية المزمع عقدها في إطار برنامج عمل المنظمة خالل النصف الثاني من هذا العاموالمحافل 
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على  شركات والجامعاتال تشجيعتعزيز دور القطاع الخاص و على إدارات السياحة الوطنية  تحث .3

لمنظمة السياحة العالمية، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاّص عن  ضماماالن
 ؛والخبرات رفةالمع، وكذلك تبادل بينهم تشجيع التفاعل تكوين شبكة و طريق 

 

أمانة و إدارات السياحة الوطنية لتنسيق مع للشرق األوسط اإلقليم ء المنتسبين عضااأل تدعو .4
 و ؛2020أو النصف األول من  2019خالل النصف الثاني من  اتتنظيم فعاليالمنظمة من أجل 

 
الدول األعضاء على الحضور للتصويت على االتفاقية اإلطارية آلداب السياحة خالل  شجعت .5

  .الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة
 

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

CME/DEC/5(XLV) 

 
 ، سنة التعليم والمهارات وفرص العمل 2019

 تقرير أكاديمية منظمة السياحة العالمية
 من جدول األعمال 5البند 

 إن اللجنة،
 

 ؛ديمية منظمة السياحة العالميةأكاحول األمانة ه تالموجز الذي قدمتقرير لل استمعتوقد 
 

 و ؛توليد المعرفة فيرائدة لهذه المبادرة ال عن تقديرها تعبر .1

 

إنشاء مراكز دولية  وخاصةبجميع أنشطة التعليم والتدريب في إطار برنامج عمل المنظمة،  تشيد .2
 .ومنبر تعليم وتدريب عبر اإلنترنت لتحسين المهارات والتعليم وبرامج التدريب المتخصصة

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

 
CME/DEC/6(XLV) 

 
 تقرير حول اإلطار اإلحصائي لقياس استدامة السياحة

 من جدول األعمال 6البند 
 إن اللجنة،
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 المديرة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط )األستاذة بسمة الميمان(ه قدمتللعرض الموجز الذي  استمعتوقد 
 ؛حول اإلطار اإلحصائي لقياس استدامة السياحة

 
، بمشروع قياس استدامة السياحة الذي يوسع مجال اإلحصاءات السياحية علما اطت اللجنةأحوقد 

رة المعقدة المتمثلة باإلستدامة في لطلبات الدول األعضاء للحصول على توجيهات بشأن قياس الظاهاستجابة 
 السياحة.

 
 

 يمكن للبيانات اإلحصائية أن تعطي المصداقية لقطاع السياحة، وتدعم الترويج،كيف  باهتمام وأكدت .1
 ؛وتعزز الحوار والتعاون، وتزيد من فعالية السياسات واتساقها، وتعزز الشفافية وتقوي المؤسسات

 

دعم مسيرة التوافق الدولي من أجل  لديها و زيز اإلطار اإلحصائيتعلإدارات السياحة الوطنية  تدعو .2
على أعلى  تنسيقال األمم المتحدة لإلطار اإلحصائي لقياس استدامة السياحة من خالل إقرار

لزيادة الوعي وحشد الدعم استعداد ا للدورة الحادية  مستوى مع معاهد اإلحصاء الوطنية المعنية
، من خالل تمثلها على مستوى 2020لألمم المتحدة في آذار/مارس والخمسين للجنة اإلحصائية 

 و ؛رفيع في اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

 

من خالل ، قياس استدامة السياحةعمل بنشاط في أي مرحلة من مراحل مشروع لل تدعوها كذلك .3
لخبرات ذات ترشيح خبراء للمشاركة مع فريق الخبراء العامل لقياس استدامة السياحة وتبادل ا

اإلطار الريادة في تنفيذ ، و 2019ضمان مساهمة بلدانهم في المشاورات العالمية في و  ،الصلة
 لقياس استدامة السياحة من خالل إعداد دراسة تجريبية.اإلحصائي 

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

 
CME/DEC/7(XLV) 

 تسمية مرشحين لمناصب مختلفة في الجمعية العامة
 من جدول األعمال 7البند 

 (.A/23/Com.Reg ةوثيقال)
 

 ،إن اللجنة
 

   ؛لعضوية لجنة وثائق التفويضو  نائب رئيس الجمعية العامةفي الترشيحات المقدمة لمنصب  نظرتوقد 

 



CME/45/DEC.  

 

 

 
9 

( عبد األمير الحمداني معالي وزير الثقافة والسياحة األستاذممثلة ب) يةعراقالالجمهورية  ترشح .1
 لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة؛

 

هيئة ل دارة المرافق والخدمات السياحيةإمدير باألستاذ هشام الساكن، ممثلة ) البحرين مملكة ترشحو  .2
 .( لعضوية لجنة وثائق التفويضالبحرين للسياحة والمعارض

 
 

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

 
CME/DEC/8(XLV) 
 

 انتخاب رئيس اللجنة ونائبي الرئيس
 من جدول األعمال 7البند 

 (.A/23/Com.Reg ةوثيقال)
 

 ،إن اللجنة
 

 ،  رئيس اللجنة ونائبي الرئيس في الترشيحات المقدمة لمناصب نظرتوقد 

 
الجمهورية و العراقيةالجمهورية  وترشحلرئاسة اللجنة،  اإلمارات العربية المتحدةدولة  تعيد ترشيح .1

ن يوالعشر  ثانيةمن الدورة ال كنائب أول ونائب ثان للرئيس، تباعا، لوالية تدوم سنتين، اعتبارا   يمنيةال
 .للجمعية العامة

 

...................................................................................................................... 
 
CME/DEC/9(XLV) 

 

 تسمية مرشحين لتمثيل اإلقليم في المجلس التنفيذي واألجهزة المتفرعة منه 
 من جدول األعمال 7البند 

 (.A/23/Com.Reg ةوثيقال)
 

  ، إن اللجنة

 
المشاورات التي تمت بين الوفود على ضوء و ، ناصبختلف المفي الترشيحات المقدمة لم ظرتوقد ن

 ، روح التوافق، وانطالقا من المشاركة
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عضوية المجلس التنفيذي للفترة لتحديد مرشحها ل إلى إجراء االنتخابات باالقتراع السري وقد لجأت
2019-2023،  

 

 ؛2023-2019 المجلس التنفيذي للفترة لعضوية المملكة العربية السعودية رشحت .1

 

إقليم الشرق األوسط في عن لعضوية لجنة البرنامج والميزانية المملكة العربية السعودية  رشحت .2
 (ة أربع سنواتمدلالتنفيذي من قبل المجلس تم التعيين )ي 2023-2019المجلس التنفيذي للفترة 

  ؛2023-2019 للفترة الميزانيةلجنة البرنامج و لعضوية  عراقيةالالجمهورية  رشحتو 

 

 ؛2023-2019 للفترةلجنة السياحة واالستدامة لعضوية  ةيمصر العرب ةيجمهور  رشحت .3

 

 ؛2023-2019 للفترةلجنة اإلحصاء والحساب الفرعي للسياحة لعضوية  المملكة العربية السعودية رشحت .4
 

 ؛2023-2019 فترةلل لجنة السياحة والقدرة التنافسيةلعضوية  البحرين مملكة رشحت .5

 

للجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باإلنتساب لعضوية ا المملكة العربية السعودية رشحتو  .6
 ؛2023-2019 للفترة

 

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

 
CME/DEC/10(XLV) 

 
 للجمعية العامة 24الستضافة الدورة  المملكة المغربيةترشيح 
 2021لمنظمة السياحة العالمية بمراكش، العام  

 من جدول األعمال )جديد(  8البند 
 

 إن اللجنة
 

لعرض ترشيح  (األستاذ عادل بنسودة) المملكة المغربيةمثل مقدمه  للعرض الموجز الذي استمعتوقد 
  ؛2021بمراكش، العام منظمة السياحة العالمية للجمعية العامة ل 24رة بالده الستضافة الدو 

 

 دعم هذا الترشيح. تقررو  ،هعرضعلى  المملكة المغربيةممثل  تشكر .1

 

...................................................................................................................... 
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CME/DEC/11(XLV) 

 

 للجنةن وواألربع الرابعمكان وتاريخ االجتماع 
 من جدول األعمال )جديد( 9البند 

 

 إن اللجنة
 
 المملكة العربيةبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطندعوة معالي  تقبل مع الشكر .2

 واألربعين للجنة في بلده؛ سادسالستضافة االجتماع ال أحمد بن عقيل الخطيباألستاذ ، السعودية

 

، 2020خالل الربع الثاني من  المملكة العربية السعودية فيعقد االجتماع المذكور أعاله  وتقرر .3
 في تاريخ ومكان يحدده البلد المضيف، بالتشاور مع أمانة المنظمة.

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

 
CME/DEC/12(XLV) 
 

 المضیف للبلد توجیه الشكر
 

 إن اللجنة،
 

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

 

على حرارة االستقبال  وشعبا   ة  حكومالعربية  مصرجمهورية لعن فائق تقديرها وبالغ شكرها  تعبر .1
 وكرم الضيافة وحسن التنظيم.

 

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

 

 الجهاز الترشيحات
 نائب الرئيس )واحد( العراق

)واحد(عضو في لجنة وثائق التفويض  البحرين  

 

 ترشيحات رئيس لجنة الشرق األوسط و نائبي الرئيس 
 

 ( 2019-2021 )  الجهاز  الترشيحات 
 الرئيس )واحد(  اإلمارات 

 
 

  العراق
 اليمن

 نائبي الرئيس )اثنين(
 النائب األول
 النائب الثاني

 
 ترشيحات المجلس التنفیذي واألجهزة المتفرعة عنه

 

( 2019-2023 )  الجهاز  الترشيحات 
(تجديد الوالية) السعودية    

 
 المجلس التنفيذي )مقعد واحد(

عن إقليم الشرق األوسط في المجلس التنفيذي  السعودية  
  العراق

 مرشح للجنة البرنامج والميزانية

 )عضوان، واحد فقط يعين من قبل اللجنة(
 مصر

 
)واحد(  مرشح للجنة السياحة واالستدامة  

 السعودية
 

)واحد(  مرشح للجنة اإلحصاء والحساب الفرعي للسياحة  

)واحد( مرشح للجنة السياحة والقدرة التنافسية البحرين  
  السعودية

 

   مرشح للجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية
(2021-2019للفترة  التنفيذي بالمجلس عضو واحد)  
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   قائمة المشاركين ا 4

 
 قائمة المشاركين

List of Participants 
 

I. UNWTO Full Members – Regional Commission for the Middle East 

 اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط –الدول كاملة العضوّية في منظمة السياحة العالمية 
 

 BAHRAIN / البحرين 

 
  Mr. Hesham Al Saken 
  Director of Tourism Facilities 
  Bahrain Tourism and Exhibitions Authority 

 األستاذ/ هشام الساكن

 مدير ادارة المرافق والخدمات السياحية

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
   Ms. Shouq Faisal AlMalki 
  Planning and Projects Management Specialist 

Bahrain Tourism and Exhibitions Authority 
 شوق المالكياألستاذة/ 

 مشاريع تخطيط وادارة مستشارة

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض
 

 ARAB REPUBLIC OF EGYPT / جمهورية مصر العربیة 

   H.E. Dr. Rania Al-Mashat 
          Minister of Tourism 

 / رانيا المشاط الدكتورة يمعال

 وزيرة السياحة 

  Mr. Ahmed Youssef 
Chairman 
Egyptian Tourism Board 

 أحمد يوسفاألستاذ/ 

 رئيس

 يالسياح العامة للتنشيط المصرية الهيئة
  

 Dr. Nora Salem  
 Advisor to the Minister of International Relations 

 Ministry of Tourism 
نورا سالم/ الدكتورة  

  الدولية  ن العالقاتومستشارة الوزيرة عن شؤ

 وزارة السياحة

Dr. Soha Bahgat 
Advisor to the Minister for Training 

Ministry of Tourism 
سهى بهجت/ الدكتورة  

  مستشارة الوزيرة عن شؤؤن التدريب

 وزارة السياحة
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  Ms. Rana Gohar  
  Advisor to the Minister for Media 

  Ministry of Tourism 

 هر األستاذة/ رنا جو 
 ن االعالممستشارة الوزيرة عن شؤو

 وزارة السياحة
 Ms. Helen Tantawi  
  Director of International Organizations Department 
  Ministry of Tourism 

 هيلين طنطاوياألستاذة/ 

 مديرة قسم المنظمات الدولية

 وزارة السياحة

 IRAQ / العراق 

  Mr. Humood Mohsen Al Yaacoubi  
  Chairman 
  Iraqi Tourism Board 

 حمود محسن اليعقوبياألستاذ/ 

 رئيس 

 هيئة السياحة العراقية

  Mr. Ali Abdualreda 
  Director for International Relations 
  Ministry of Culture, Tourism and Antiquities 

الرضى علي عبدألستاذ/ ا  

العالقات الدوليّةمدير   

والسياحة واآلثاروزارة الثقافة   
 

 THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN  / المملكة األردنیة الهاشمیة 

Mr. Qays Al-Baltaji 
Advisor 
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in Egypt 

  قيس البلتاجي /األستاذ

 مستشار 

 في مصر الهاشمية يةاألردن  المملكةسفارة 
Mr. Nayef Rashed Al Tayyar 
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in Egypt 

  يارطيف الان /األستاذ

 في مصر الهاشميةاألردنية   المملكةسفارة 
 

 KUWAIT / الكويت 
 

Mr. Youssef Mostafa 
Assistant Undersecretary for Tourism 
Ministry of Information 

 يوسف مصطفىاألستاذ/ 

 ن السياحةوؤشل  مساعد وكيل الوزارة

 اإلعالموزارة 
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 Lebanon /الجمهورية اللبنانیة 
 

H.E. Mr. Avedis Guidanian 
Minister of Tourism 

 واديس كيدانيانأاألستاذ/  معالي

 وزير السياحة
H.E. Mr. Ali Halabi 
Ambassador of Lebanon to Egypt 

 علي الحلبياألستاذ/ سعادة 

 مصر لدى لبنانر يسف
   

 SAUDI ARABIA / المملكة العربیة السعودية 

   H.E Mr. Ahmad Al-Khateeb 
  Chairman 
  The Saudi Commission for Tourism and National Heritage           

 حمد بن عقيل الخطيبأمعالي األستاذ/ 

 رئيس مجلس ادارة

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

   Ms. Haifa Al-Jedea 
   Director of States Affairs 
   The Saudi Commission for Tourism and National Heritage   

 األستاذة/ هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع

 ن الدولومديرة شؤ

  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
  Mr. Nayef Al-Motiri 
  Director of International Cooperation Department 
  The Saudi Commission for Tourism and National Heritage 

 األستاذ/ نايف بن موسى المطيري

 دارة التعاون الدولي إمدير 

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

 Dr. Khaled Al Zahrani 
  Head of International Organizations and Committees 
  The Saudi Commission for Tourism and National Heritage 

 الزهراني بن عبدهللاالدكتور/ خالد 

 رئيس قسم اللجان والمنظمات

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

  

 NAM USU E TN TLUS/ سلطنة عمان 

  H.E. Mr. Ahmed bin Nasser Al-Mehrzi 
  Minister of Tourism 

 أحمد بن ناصر بن حمد المحرزياألستاذ/ معالي 

 السياحة وزير

  Mr. Issam Al-Khanjari 
  Chief of Cabinet 
  Ministry of Tourism 

 عصام الخنجرياألستاذ/ 

 مكتب الوزيررئيس 

 وزارة السياحة
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  Mr. Omar Al Abdul Salam 
  Head of International Corporation Department 
  Ministry of Tourism 

 األستاذ/ عمر آل عبدالسالم

 التعاون الدولي  رئيس قسم

 وزارة السياحة
 

 Syrian Arab Republic/ الجمهورية العربیة السورية 

Mr. Khaldoun Abou Al Thahab 
First Secretary  
Embassy of the Syrian Arab Republic in Egypt           

 خلدون أبو الذهب األستاذ/
 ولأسكرتير  

 سفارة سوريا بالقاهرة 

 

 UNITED ARAB EMIRATES / اإلمارات العربیة المتحدة    

  H.E. Mr. Mohammed K. al Muhairi 
  Advisor to the Minister on Tourism Affairs 
  Ministry of Economy  

 سعادة األستاذ/ محمد المهيرى

  مستشار الوزير عن شؤون السياحة

 وزارة االقتصاد
     Mr. Abdullah Al Hammadi 

  Director of Tourism Department 
  Ministry of Economy  

 األستاذ/ عبد هللا الحمادي 

 مدير إدارة السياحة 

 وزارة االقتصاد 
Mr. Mohamed Elnaggar 
Tourism Expert 
Ministry of Economy  

 األستاذ/ محمد النجار 

 خبير سياحى 

 وزارة االقتصاد 

 YEMEN / الیمن   
 

H.E. Dr. Mohammad Qubaty 
Minister of Tourism 

الدكتور/ محمد القباطي يمعال  

 وزير السياحة

Dr. Gamal Mohsen Baras 
Executive Director 
Yemeni Tourism Promotion Board 

 جمال محسن باراسالدكتور/ 

 المدير التنفيذي
 هيئة السياحة اليمنية
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II. UNWTO Full Members (North Africa) 
 

 الدول كاملة العضوّية في منظمة السياحة العالمية – شمال افريقيا
 

 ALGERIA / الجزائر 
 

Mr. Yacine Mesrouri 

Director of Informatics and Statistics System 

Ministry of Tourism and Handicrafts 

ياسين مسروري/ األستاذ  

 مدير نظام المعلوماتية واالحصاءات

والصناعات التقليدية  السياحة ارةوز  

Mr. Mohamed Kareem Sheikhi 

Director of Tourism Quality Control  

Ministry of Tourism and Handicrafts 

محمد كريم شيخي/ األستاذ  

 مدير مخطط جودة السياحة والضبط

والصناعات التقليدية  السياحة ارةوز  

 Morocco / المغرب 
 

Mr. Adel Bensouda 

Head of Multilateral Cooperation 

Ministry of Tourism, Air Transport, Handicrafts and Social Economy 

 عادل بنسودة/ األستاذ

 رئيس قسم تعاون متعدد األطراف

 الصناعة التقليدية واالقتصاد اإلجتماعيووالنقل الجوي  السياحة ارةوز
 

 
III. UNWTO Affiliate Members / األعضاء المنتسبون لمنظمة السياحة العالمية 

 

 Chemonics International/كیمونیكس انترناشونال 

 

Mr. Ibrahim Osta 

Director, Middle East and North Africa 

سطاابراهيم األ/األستاذ  

امدير، الشرق األوسط وشمال أفريقي  

 United Saeed Assiri.co.Ltd / سعید عسیريمؤسسات   

 

Mr. Saeed Assiri 

President 

 سعيد عسيري /األستاذ

 رئيس 
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IV. International Organizations/منظمات دولية 
 

 League of Arab States /     لدول العربيةاجامعة  

Dr. Dina Al-Daher 
Head of Tourism and Transport Department 

ة/ دينا الضاهر  دكتور ال  
  إدارة النقل والسياحة  مدير

Mr. Seif El Dine Mohamed Bakr 
Arab Ministerial Council for Tourism Secretariat 

 األستاذ/ سيف الدين محمد بكر 
 لسياحةلأمانة المجلس الوزاري العربي 

 
 Gulf Cooperation Council/    مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

Mr. Adel Khalifa Al Zayani 
Head of Human and Environment Affairs 

 عادل خليفة الزياني/ األستاذ
 والبيئة رئيس قطاع شؤون اإلنسان

Ms. Ohood Alhaif 
Head of Tourism Section 

  االستاذة/ عهود الحيف
 رئيسة قطاع شؤون السياحة

 

 Arab Tourism Organization/ المنظمة العربية للسياحة     

 Mr. Khalid Reda 
  Assistant Secretary-General for Finance and Administration 

 اخالد رض /األستاذ
 داريةللشؤون المالية واإلام المساعد األمين الع

 Dr. Ahmed Abdallah AbuAmer 
  Advisor on employment and training development 

  بو عمرأأحمد عبداهلل  /الدكتور
 مستشار تنمية األعمال والتدريب

   
 Arab Union for Specialized Women/   تخصصةماإلتحاد العربي للمرأة ال  

Ms. Azza Ibrahim 
President of the Tourism Sector 

عزة ابراهيم/ األستاذة  

 رئيس قسم السياحة

Ms. Shimaa Kobessy  
Vice-President of the Tourism Sector 

يصشيماء قبي/ األستاذة  

 نائب رئيس قسم السياحة
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V. World Tourism Organization / منظمة السياحة العالمية 

  Mr. Zurab Pololikashvili 
  Secretary-General 

 راب بولوليكاشفيلي ز  /األستاذ
 األمين العام

Mr. Beka Jakeli 
Coordinator for Members Relations 

  بيكا جاكيلي/ األستاذ
 ن عالقات األعضاءو منسق شؤ 

Ms. Basmah Al-Mayman 
Director 
Regional Department for the Middle East 

  بسمة الميمان/ ةاألستاذ
 يرة اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسطمد

Mrs. Hanane Louzari                                 
Technical coordinator 
Regional Department for the Middle East 

حنان لزاري/ األستاذة   
اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسط منسقة تقنية في   

Ms. Mirhane Abdel Fattah  
Regional Project Specialist 
Regional Department for the Middle East 

  ميرهان عبد الفّتاح/ األستاذة 
 اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسطفي  خّصائيةأ

          Ms. Malak Zungi 
          Regional Project Specialist 

Regional Department for the Middle East 

  مالك زنجي/ األستاذة 
 اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسطفي  خّصائيةأ

Mr. Marcelo Risi  
Chief of Communications 

 مارسيلو ريسي /األستاذ
 برنامج اإلعالم  مدير

Ms. Lucy Garner                                 
Senior Expert in Education 

UNWTO Academy 

 لوسي غارنر/ األستاذة 
 ؤؤن التعليمفي ش خبيرة متقدمة

 ميةلأكاديمية منظمة السياحة العا

   


