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 المقررات التي اتخذتها اللجنة – 4
 

CME/DEC/1(XXXIX) 
 

 إعتماد جدول األعمال
 من جدول األعمال  األولالبند 

 (.CME/39/Prov.Ag)الوثيقة 
 

 إن اللجنة،
 

 .من هذه الوثيقة 4ورد في الصفحة رقم ن، كما و والثالث تاسعال اجتماعهاجدول أعمال  تعتمد
 
 

........................................................................ 
 
CME/DEC/2(XXXIX) 

 
 بيان الرئيس

 من جدول األعمال الثانيالبند 

 
 إن اللجنة،

 

رئيس  بصفته نائب الزبيدي، مدير عام السياحة بجمهورية العراق،السيد محمود إلى بيان  وقد استمعت
لى اقتراحه اللجنة رئيسا األستاذ هشام زعزوع، معالي ، العربيةبجمهورية مصر بتعيين وزير السياحة  وا 

  ،لجنةل نيجتماع التاسع والثالثالل
 

  ؛قترا هذا اال ؤيد بالتزكيةت .4

 

للوقاية من المخاطر األمنية التي تهدد قطاع أعضائها حول ضرورة تظافر جهود  تشاركه الرأي .4
زيز التعاون بين تعمن خالل  ،الزمة لذلكوضع األدوات واآلليات الإلى  هاتدعو و السياحة،

 العالميةاإلقليمية و األجهزة األمنية والسياحية، والتنسيق وتبادل المعلومات، واالستفادة من الخبرات 
  ؛في هذا الصدد

 
 



CME/39/DEC 

 
4 

 

في مواجهة األزمات التي تي اكتسبتها وزارة السياحة المصرية الللتجربة  تقديمهعلى الرئيس  تشكر .3
من  ،تحسين الصورة الذهنية وتحفيز الطلبا يتعلق بم، خاصة فيفي مصرالسياحة مر بها قطاع 

، بالشراكة مع منظمي الرحالت في أسواق المصدر حمالت إعالمية وترويجية مكثفةالقيام بخالل 
  ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثةمستغلة في ذلك اإلمكانات التي تتيحها 

 

حركة السياحة في استعادة المصرية لسياحة تها وزارة ارز على النتائج القيمة التي أح تهنئه  .1
كما تعبر عن ، الوافدة إلى مصر السياحة العربيةالحركة الملحوظ في نمو الوخاصة على  ،الدولية

 ؛رائدةلعرضه الكريم لالستفادة من هذه التجربة ال امتنانها

 

غتنام الفرص وا سبل تطوير وتعزيز السياحة العربية البينية استطالعحول ضرورة  تشاركه الرأيو  .2
 سواق السياحية الصاعدة.   األالتي تتيحها 

 
……………………………………………… 

 
 
CME/DEC/3(XXXIX) 

 

 تقرير األمين العام
 من جدول األعمال الثالثالبند 

 ( CME/39/3ةقي)الوث
 

 إن اللجنة،
 

بعد السياسي القضايا المتعلقة بالمستجدات السياحة الدولية و  حول ألمين العاما تقريرفي  وقد نظرت
  ،4142-4141لفترة خالل ا تهاإلدار ه وتصور  ،برنامج عمل المنظمة أولوياتبو  ،لقطاعل

 

 

 ،هذه القضايا الهامةي قدَّمه األمين العام حول ذإلى العرض ال وقد استمعت

 

 االقتصاديةالتنمية سياسات في الدؤوبة لتعزيز مكانة السياحة على جهود األمين العام  يثنت .4
 ؛للدول األعضاء عيةواالجتما
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لقضايا تسهيل في برنامج عملها توليها المنظمة يقتر  األمين العام أن التي  ةاألولوي تثمن .4

وتعزيز واعتماد أنظمة ذكية لفرض الضرائب على القطاع وتطوير الربط الجوي السفر إجراءات 
تعزيز تنافسية و  احة والثقافةالسيقطاعي روابط بين التوثيق بما في ذلك  ،التنمية السياحيةاستدامة 

القطاع الخاص في أنشطة تفعيل مشاركة و تها، تطوير نظم إدار المقاصد السياحية من خالل 
  ؛المنظمة

 
 لألمين العام إلدارته الحكيمة للمنظمة ولإلنجازات الملموسة التي حققها. تعبر عن تقديرهاو  .3

 
 

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

 

 
CME/DEC/4(XXXIX) 

 
  4142تقرير آني حول اتجاهات السياحة في المنطقة وتحديد التحديات الرئيسية لعام 

 من جدول األعمال الرابعالبند 

 
 ( CME/39/4ةقي)الوث

 
 إن اللجنة،

 
 ،التي يواجهها القطاع التحديات الرئيسيةة في المنطقة و حول اتجاهات السياح نياآلقرير في الت وقد نظرت

 
داء ألاستنتاجات التقرير حول إلى العرض الذي قدمه المدير اإلقليمي للشرق األوسط  وقد استمعت

 ،أسواق المصدر، واالستثمارات الجارية والمزمعةتطورات لو السوق، وشرائح  لرئيسيةوفروعه االقطاع 
 

لتطوير التدابير المتخذة و السياحية التنمية وأولويات سياسات حول  ءعضااأل مداخالتإلى  ستمعتاوقد 
 ، ترويج وتسهيل الحركة السياحةلوتنويع المنتج السياحي و 
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برنامج المنظمة اإلقليمي للشرق األوسط لعام إطار لعمل في لالمواضيع التالية المقترحة كأولويات  تعتمد
4142:  

 
  .السفر تحذيراتالتعامل مع . السيا  مةوسالالسياحي األمن تعزيز  .4
  .ق وبناء الصورة الذهنية للمقاصداسو استعادة ثقة األ .4
 .الربط الجوي وتطوير البنية التحتية للنقل .3
 .تسهيل اجراءات الحصول على تأشيرات الدخول .1
 . تطوير المنتجات وتنويعها. موسمية الحركة السياحية .2
 .الترويج والتسويقمحدودية اسواق المصدر. تعزيز قدرات  .6
  .تحسين جودة الخدمات .7
 .تنمية الموارد البشرية .8
 .تعزيز مساهمة السياحة في التنمية االجتماعية واالقتصادية .9
  .االستدامة البيئيةتعزيز . 41

 
 جاالت لمالتالية التي أثارتها الوفود في مداخالتها بخصوص االجوانب التركيز على األمانة من  تطلبو 

 ه:المذكورة أعال
 

حماية ل التعاون بين األجهزة األمنية والسياحيةو التنسيق تعزيز : األمنفي مجال السالمة و  .4
ورشات عمل من خالل  العالميةاإلقليمية و ، واالستفادة من الخبرات من األعمال اإلرهابيةالقطاع 

  ؛برامج تدريبيةو 
 

ها، تعزيز تذليلالعمل على مو و تحديد معوقات الن :البينيةة تشجيع السياحة العربيفي مجال  .4
من خالل  الربط الجوي بين أسواق المصدر والمقاصد، تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات

السياحية  ، تطوير وتنويع المنتجاتنظام النافذة الواحدةالتنسيق بين األجهزة المعنية والعمل ب
  ؛الترويجيةاإلعالمية و وتعزيز الحمالت  وتحسين جودة الخدمات،

 

بما يتناسب مع ومحتوياتها تحديث المواقع اإللكترونية إلدارات السياحة : في مجال التسويقو  .3

، خاصة ستهداف األسواق الصاعدةاو وتطوير أنشطة التسويق االلكتروني، متطلبات األسواق، 
 .تبادل الخبرات بين الدول العربية، و الصين

 

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



CME/39/DEC 

 
7 

CME/DEC/5 (XXXIX) 

 
 تنفيذ برنامج العمل العام

  األنشطة العالمية (أ)

  األنشطة اإلقليمية (ب)

 األنشطة الخاصة باستهداف األسواق الصاعدة (ج)

 من جدول األعمال الخامسالبند 

 ( CME/39/5(a) - CME/39/5(b) - CME/39/5(c)ق ائ)الوث 
 

 اللجنة،إن 
 

على النطاقين العالمي المنظمة عمل األمانة حول تنفيذ برنامج  اي قدمتهترير الافي التق وقد نظرت
السوق الصينية،  وخاصةخاصة باستهداف بعض األسواق الصاعدة المقترحات الوحول واإلقليمي 

  ،تنمية السياحة العربية البينية باإلضافة إلى
 

 تعاون الفنيالمدير التنفيذي للو األمين العام  ا كل مني قدَّمهتال ةض الشفويو العر إلى  قد استمعتو 
  ،برامجحول هذه ال والمدير اإلقليمي للشرق األوسط

 
 برنامج عمل المنظمةتطبيق  إطارفي  تي ُأنِجز تالاألنشطة ونوعية  كم  ل تقديرهاتعبر عن  .4

 ؛شرق األوسطالإقليم أنشطة التعاون الفني للمنظمة في للزيادة الملحوظة في و 

 

حول إطالق إمكانات نمو السياحة بين الصين والعالم العربي  ة مستديرةمائدبمبادرة تنظيم  شيدت .4
 46-41في الفترة  شنغهاي،في ، المقرر عقده (CITMمعرض الصين الدولي للسفر )في إطار 

 لهامة،هذه الفعالية ا فيالنشطة ة مشاركلأعضائها على ا تحثو ،4141تشرين الثاني /نوفمبر
السوق الصينية المُغادرة منظمة حول الالدراسة التي أعدتها واالسترشاد في ذلك باستنتاجات 

    ؛باتجاه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

البينية في إطار العربية وزارية مستديرة حول تنمية السياحة  مائدةتنظيم األمانة العامة ب فتكل .3
، 4142مايو ، خالل األسبوع األول من شهر في دبي عقدهمعرض سوق السفر العربي المزمع 

 . جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحةبالتعاون مع 
 
 



CME/39/DEC 

 
8 

 

بين أفريقيا والعالم العربي  هاالسياحة وآفاق موجز حول اتجاهاتإعداد تقريٍر باألمانة العامة  تكلفكما  .1
وزاري  اجتماعالترتيبات الالزمة لتنظيم  تخاذال هاتدعو و ،التنمية اتقو معو  فرصيحّدد أبرز 
لتنمية  الالزمة يةالقرارات السياس واتخاذللنظر في نتائج هذا التقرير ، 4142عام  خاللعربي/إفريقي 

 .بين اإلقليمين ينالسياحيواالستثمار الحركة 
 

..................................................................................................... 
 
CME/DEC/6 (XXXIX) 

 

 في المنطقة السياحية المسارات تطوير إمكانات نقاش حول موضوع استكشاف
 من جدول األعمال السادسالبند 

 
 (CME/39/6 ةقي)الوث

 

 إن اللجنة،
 

في متعددة المقاصد إمكانات تطوير مسارات سياحية  األمانة حول اي قدمتهتالوثيقة ال اقشتوقد ن
 ، على ضوء تجربة المنظمة في تطوير طريق الحرير والترويج له،المنطقة

 

 المدير اإلقليمي للشرق األوسطو األمين العام  طرحها كل مني تال ةالشفويمالحظات الإلى  قد استمعتو 
  ،هذا الموضوعحول 

 

  ؛، بهذه المبادرةمن حيث المبدأ شيد،ت .4
 

يع نموذجية للبدء في تطويرها والترويج لها خالل الفترة المسارات الثالثة التالية، كمشار  تختار .4
4142-4146: 

 أ. مسار العائلة المقدسة
 طريق اللؤلؤب. 

 ةج. الطرق الفينيقي
 

خطط وضع حديد نطاق عمل هذه المشاريع و لتالالزمة األمانة بإعداد الشروط المرجعية  تكلفو  .3
  تنفيذها.

..................................................................................................... 
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CME/DEC/7 (XXXIX) 

 

  من جدول األعمال: سابعالبند ال
 للمنظمة األنشطة العامة في األعضاء المنتسبون تعزيز إدماج

 
 إن اللجنة،

 
ون في األنشطة تعزيز إدماج األعضاء المنتسبعلى موضوع األمين العام إلى مالحظات  قد استمعتو 

  ،العامة للمنظمة
 
الخاص خاصة شركات القطاع و األعمال للسياحة والسفر ممثلي قطاع أعضاء اللجنة لتشجيع  تدعو .4

االنضمام للمنظمة على والقطاع األكاديمي في بلدانهم ومنظمات إدارة المقاصد والمجالس الترويجية 
الستفادة من نماذج الشراكات بين القطاعين وا هاوفعاليات تهافي أنشطالمشاركة كأعضاء منتسبين و 

 شبكة تبادل المعرفة السياحية.  منالعام والخاص والمشاريع التجريبية الناجحة و 
 

 

..................................................................................................... 
 
CME/DEC/8 (XXXIX) 

 
 للجنة ونعرباأل  االجتماع انعقادمكان وموعد 

 ثامنالالبند 

 إن اللجنة،
 

المجلس الوطني  مدير عام، محمد خميس بن حارب المهيرياألستاذ  سعادةدعوة  بامتنانتقبل  .4
للجنة منظمة  ربعوناأل  االجتماع ستضافةال، بدولة اإلمارات العربية المتحدة للسياحة واآلثار

المقرر عقده بدبي،  الملتقى العربي للسياحة والسفرمش على هااحة العالمية للشرق األوسط، يالس
 ؛4142مايو/أيار  7إلى  1خالل الفترة من 

 
 ، بالتشاور مع الحكومة المضيفة.االجتماع لتنظيم هذااألمانة بالقيام بالترتيبات الالزمة  تكلفو  .4
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 . قائمة المشاركين 3
 
 

 
I. UNWTO FULL MEMBERS – REGIONAL COMMISSION FOR THE MIDDLE EAST / 

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

BAHRAIN / البحرين  
 
H.E. Shaikha Mai Bint Mohamed Al Khalifa 
Minister of Culture 
Ministry of Culture 
 معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة
 وزيرة الثقافة
 
Shaikh Khalid bin Homood Al Khalifa 
Acting Undersecretary 
Ministry of Culture 

الشيخ خالد بن حمود آل خليفة سعادة  
 القائم بأعمال وكيل الوزارة
 قطاع السياحة 
 وزارة الثقافة
 
Mr. Hani Jamal  
Director of Coordination and follow-ship 
Tourism Sector 
Ministry of Culture  
 األستاذ هاني جمال
 مدير التنسيق و المتابعة 
 قطاع السياحة 
 وزارة الثقافة 
 
Mr. Saoud F. Y. Hamer                      
Programmers coordinator   
Tourism Sector  
Ministry of Culture 

 سعود الحمر األستاذ 
 منسق البرامج                            

 قطاع السياحة                          
 ةوزارة الثقاف                        

 

Mrs. Heba Abdulaziz 
Tourist expert 
Ministry of Culture 

 العزيز االستاذة هبة هللا عبد
 خبير سياحي     
 ثقافةوزارة ال   

amal@moc.gov.bh  
 
 

 

 

 

 

kalkhalifa@moc.gov.bh 

 
 
 

 
 

 

    hanijamal@,oc.gov.bh 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saud.alhamar@moc.gov.bh 
 
 
 
 
 
 
 
                             
     heba_aziz@hotmail.com 

 

mailto:amal@moc.gov.bh
mailto:kalkhalifa@moc.gov.bh
mailto:Saud.alhamar@moc.gov.bh
mailto:heba_aziz@hotmail.com
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EGYPT / جمهورية مصر العربية  
 
HE. Mr. Hisham Zaazou  
Minister of Tourism 
 معالي األستاذ هشام زعزوع
 وزير السياحة
 

h.zaazou@tourism.gov.eg 

H.E. Ambassador Nasser Hamdi 
Chairman                                     
Egyptian Tourist Authority 

السفير ناصر حمدى سعادة  

 رئيس 

  هيئة تنشيط السياحة

 

chairman@egypt.travel 

Mr. Elhamy El Zayat 
Chairman  
Egyptian Tourism Federation 
 األستاذ الهامي الزيات
 رئيس

للسياحة المصرياالتحاد   

 

elzayat@emeco.com 

Mrs. Manal Abdel Salam                            

Director  
Public and International Relations Department 
Ministry of Tourism 

منال عبد السالماألستاذة   

 رئيس 

 اإلدارة المركزية للعالقات العامة والدولية

ارة السياحةوز  

 
inter_rels@tourism.gov.eg 

 
 
 
 
 
 

 

Mrs. Abeer Abd Rabbo Rifai Yousef  
Undersecretary  
Ministry of Tourism  

عبير عبد ربه يوسف الرفاعي ستاذةاأل  
     وكيل الوزارة
ةوزارة السياح      

   

 

   Ms. Eman Sabagh                                                                                                                                          
   Undersecretary  
   Head of central department of tourist activities 

إيمان الصباغ األستاذة   
  وكيل الوزارة  

ئيس اإلدارة المركزية لألنشطة السياحيةر    

eman.elsabagh@hotmail.com 

  
Mrs. Ghada Mohamed Abdel Rehim 

Director of International organization 
Public and International Relations Department 
Ministry of Tourism  

غادة محمد عبد الرحيمستاذة األ  

  مدير منظمة الدولية

  إدارة العالقات العامة والدولية

 وزارة السياحة

 

mailto:h.zaazou@tourism.gov.eg
mailto:chairman@egypt.travel
mailto:elzayat@emeco.com
mailto:inter_rels@tourism.gov.eg
mailto:eman.elsabagh@hotmail.com
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   Dr. Bahaa Fekri Salama Abouzeid 
   Higher Institute for Tourism and Hotels 
   الدكتور بهاء فكري سالمة أبو زيد  

 المعهد العالي للسياحة والفنادق   
 

 

Mr. Nasser Abdulaal 
   Advisor to Minister of Tourism for Asian Affairs 
   Ministry of Tourism  

ناصر عبدالعال ستاذاأل   

     مستشار وزير السياحة لشئون آسيا

    وزارة السياحة

 

 

   Mrs. Gawaher Ali Youssef  
   Director 
   Cabinet of the minister of Tourism  
   Ministry of Tourism 

جواهر علي يوسف ستاذةاأل   
يرة مكتب الوزيرمد       
 وزارة السياحة       
 

               
 

     IRAQ / العراق 
 
Mr. Mahmoud Mousa  
General Manager of Group Tourist  
Ministry of Tourism and Antiquities  

محمود موسى األستاذ  

ةالمدير العام لمجموعة السياح  

  واآلثاروزارة السياحة 

 
Mr. Mohsin S. Al Sowaidi  
Director-General 
Ministry of Tourism and Antiquities   

محسن السويدي ستاذاألسعادة                                                 

 المدير العام 

  آلثارواوزارة السياحة                                               

 
 
mahmud.musa@yahoo.com 
 
 
 
 
tourism_iraq@yahoo.com 

 

    
   Mr. Ali Yaseen Abdulredha  

Director International Relations  
Ministry of Tourism and Antiquities  

علي ياسين عبد الرضا  ستاذألا  

مدير العالقات الدولية    

واآلثاروزارة السياحة   
 

 
tourism_iraq@yahoo.com 

 
 
 
 

   Mr. Ali Al Zeyadi                                            
Official 
Ministry of Tourism and Antiquities  

زيادي آل األستاذ علي    
وظفم   

  وزارة السياحة واآلثار

        tourism_iraq@yahoo.com 

 
   

 
 

mailto:mahmud.musa@yahoo.com
mailto:tourism_iraq@yahoo.com
mailto:tourism_iraq@yahoo.com
mailto:tourism_iraq@yahoo.com
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  Jordan / األردن 
    
   H.E. Mr. Bashar Khassawna 

Ambassador of Jordan to Egypt 
بشار الخصاونة   سعادة األستاذ  

 سفير المملكة األردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية
 
Ms. Tohama Nabulsi           tohama@visitjordan.com 
Director 
Media communications Department  
Jordan Tourism Board 
 األستاذة تهامة نابلسي
 مديرة االتصاالت ووسائل االعالم
 هيئة تنشيط السياحة األردنية 

    
   Mr. Mutasem Al Bashir                                                 
   Third secretary 

Ministry of Tourism   
معتصم البشير ألستاذا   

  السكرتير الثالث   
 وزارة السياحة

 
 
 
 

                          

                           
 
tohama@visitjordan.com 
 
 
 
 
                           
 

Mutasem.b@fm.gov.jo  

 

 
Lebanon / لبنان 
 
H.E. Mr. Michel Pharaon  
Minister of Tourism  

ل فرعونيمعالي األستاذ ميش     
    وزير السياحة 
 

 
 
 
 

   Mrs. Nada Sardouk  
Director  general of Tourism affairs  
Ministry of Tourism 

 ندى سردوك  ةاألستاذ 
 المدير العام لشؤون السياحة 
 وزارة السياحة
  
Mr. Joseph Al Haimari  
Advisor to the Minister 
Ministry of Tourism 
Permanent Representative of Lebanon to UNWTO 

جوزف حيمري   األستاذ 
   وزيرالمستشار 

     السياحةوزارة 

 الممثل الدائم للبنان لدى منظمة السياحة العالمية
 

Mr. Amine Zebian                                                                                           
 Director of Tourism control department   
 Ministry of Tourism  

أمين زبيان األستاذ   
  مدير إدارة الرقابة السياحية
 وزارة السياحة
 

nadaghandour@yahoo.com 
 
 

 
 
 
 

 

cabjgh@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

zebianamin@yahoo com  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:tohama@visitjordan.com
mailto:tohama@visitjordan.com
mailto:Mutasem.b@fm.gov.jo
mailto:nadaghandour@yahoo.com
mailto:cabjgh@gmail.com
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Mr. Osmat kaedbey                  
Head of Tourism establishment controls  
Ministry of Tourism  

عصمت قائد باي األستاذ  
المنشآت السياحة مراقبةرئيس    

ارة السياحة وز  

 

osmatbey@yahoo.com 

 

 

 

 

   Mrs. Ghinwa Khweis                                                                                 zebianamin@yahoo com 
Tourist inspector  
Ministry of Tourism  

خويصغنوة   األستاذة 
  مفتش السياحة
 وزارة السياحة
 
The Syrian Arab Republic  الجمهورية العربية السورية 
 

   H. E. Minister Basheer Yazji                                                                          Syria@scs-net.org 

   Minister of Tourism  
 معالي األستاذ بشير يازجي
 وزير السياحة
 
H.E. Mr. Riad Al Seneh  
Head of the Syrian diplomatic mission 
Egypt 

سنيح   ال رياضسعادة األستاذ   
    رئيس البعثة الدبلوماسية السورية

 بجمهورية مصر العربية   
 

   
Oman /  سلطنة ُعمان 

  
H.E. Mr. Ahmed Bin Nasser Al Mehrezi  
Minister of Tourism 

حرزيممعالي األستاذ أحمد بن ناصر ال   
 وزير السياحة
 
Mr. Issam Sulaiman  Al Khanjari 
Head of Minister’s Office 

عصام سليمان الخنجري األستاذ   
 مدير مكتب الوزير 

 وزارة السياحة
 
Mr. Adel Bin Al Merdas Al Bosaidi  
Tourist Affairs Advisor 
Ministry of Tourism  

عادل بن مرداس البوسعيدي األستاذ   
  مستشار الشؤون السياحية
 وزارة السياحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 wmahrzi@omantourism.gov.om  
 
 

ikhanjari@omantourism.gov.om 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

mailto:OSMATBEY@YAHOO.COM
mailto:Syria@scs-net.org
mailto:wmahrzi@omantourism.gov.om
mailto:ikhanjari@omantourism.gov.om
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Mr. Omar Salim Al Abdulsalam  
Director of International cooperation Department                                 oabdulsalam@omantourism.gov.om 
Ministry of Tourism  

عمر سالم عبد السالم األستاذ   
  مدير إدارة التعاون الدولي
 وزارة السياحة
 

Col. Nasser Saif Al Rashadi 
Director of Operation and Security Coordination Division 
Ministry of Tourism 

الرشيدي  العقيد ناصر سيف   
وشعبة تنسيق األمنعمليات مدير ال   

  وزارة السياحة
 
Ms. Diana Saif Al Hosni 
Officer 
Information Department 
Ministry of Tourism  

ديانا سيف آل حسني ةاألستاذ  
 موظفة 
 إدارة اإلعالم
 وزارة السياحة

 
Col. Ashraf Ramadan Ali  
Criminal Investigations Division 
Police General  Directorate of Tourism and Antiquities 

لعقيد أشرف رمضان عليا   
  شعبة التحقيقات الجنائية
 المديرية العامة للشرطة السياحة واآلثار
 
 
Palestine /فلسطين    
 
H.E. Ms. Rula Ma’ayah  
Minister of Tourism and Antiquities  
Ministry of Tourism and Antiquity 

ة رلى معايعة األستاذمعالي   
 وزيرة السياحة واآلثار

 

                  minister@travelpalestine.ps        
 

Mr. Wajih Abed Rabbo     
Director general of Marketing  
Ministry of Tourism and Antiquity 
 األستاذ وجيه عبد ربه

ق مدير عام التسوي  
واآلثاروزارة السياحة   

 

                    marketing@travelpalestine.ps 

Mr. Jiries Qumsiyeh 
Director of the minister’s office                         
Ministry of Tourism and Antiquity 

جريس قمصية األستاذ  

  مدير مكتب الوزيرة

واآلثاروزارة السياحة   

                   minister@travelpalestine.ps 

mailto:oabdulsalam@omantourism.gov.om
mailto:marketing@travelpalestine.ps
mailto:minister@travelpalestine.ps


CME/39/DEC 

 
16 

 
Gen. Medhat Al Omari 
Director General of Police, Tourism and Antiquities  
Ministry of Tourism and Antiquities 
  اللواء مدحت العمري
  المدير العام للشرطة والسياحة واآلثار
 وزارة السياحة واآلثار
 

QATAR / قطر 
 

H.E. Mr. Issa Mohammed Al Mohannadi 
Chairman 
Qatar Tourism Authority 

عيسى محمد المهندي األستاذمعالي   

 الرئيس

 الهيئة العامة للسياحة بقطر 

 

imalmohannadi@qatartourism.gov.qa 

 

Mr. Saif Al Kuwari 
Director International Relations 
Qatar Tourism Authority 

سيف الكواري األستاذ  
   مدير العالقات الدولية
 الهيئة العامة للسياحة بقطر
 

salkuwari@qatartourism.gov.qa 

Mr. Mohammed Al Hafnawi  
Legal Consultant 
Qatar Tourism Authority 

محمد الحفناوي األستاذ  
 المستشار القانوني
 الهيئة العامة للسياحة بقطر

 

 
lmhafnawi@qatartourism.gov.qa 

 

Mr. Ahmed Mohammed Noor Al-Obaidli  
Chairman's Office Manager  
Qatar Tourism Authority 

أحمد محمد نور العبيدلي األستاذ   
رئيس المدير مكتب سعادة   

 الهيئة العامة للسياحة بقطر

aalobaidli@qatartourism.gov.qa 

 
 

 

SAUDI ARABIA / المملكة العربية السعودية 
 

Mr. Hamad A. Al-Sheikh 
Vice president for Marketing & Programs 
Supreme Commission for Tourism and Antiquities 

حمد عبد هللا الشيخ األستاذ   
  نائب الرئيس للتسويق والبرامج

للسياحة واآلثار امةالهيئة الع  
 
Mr. Hussein Said S. Al-Shengiti 
Advisor  
Supreme Commission for Tourism and Antiquities 

الشنقيتي  حسين سعيد سليمان األستاذ   
  مستشار

للسياحة واآلثار امةالهيئة الع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:imalmohannadi@qatartourism.gov.qa
mailto:salkuwari@qatartourism.gov.qa
mailto:lmhafnawi@qatartourism.gov.qa
mailto:aalobaidli@qatartourism.gov.qa
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    Mr. Abdulaziz saleh al ghorayyeb  
    Director  
    international cooperation department  
    Saudi commission for Tourism and Antiquities  

عبدالعزيز صالح غريب ألستاذا   
  مدير
  إدارة التعاون الدولي
 الهيئة العامة للسياحة واآلثار

    
   Ms. Basmah Abdulaziz S. Al-Mayman          

Manager 
International Organizations & Committees Department 
Supreme Commission for Tourism and Antiquities 

بسمة عبدالعزيز بن صالح الميمانة ألستاذا   
  مدير إدارة المنظمات واللجان الدولية

للسياحة واآلثار امةالهيئة الع  
 

 
UNITED ARAB EMIRATES / اإلمارات العربية المتحدة    
 
Mr. Mohammed Al Muhairi 
Director General 
The National Council of Tourism and Antiquities  

محمد المهيري اذاألست  سعادة 
  المدير العام
 المجلس الوطني للسياحة واآلثار
 
Mr. Abdulla Saleh Bin Saleh Al Hammadi                                    
Director, Marketing and Overseas Promotion 
The National Council of Tourism and Antiquities 

حماديعبد هللا صالح ال األستاذ  
 مدير التسويق و الترويج في الخارج 
 المجلس الو طني للسياحة و األثار  

 
 
ghorayeba@scta.gov.sa 

 
 
 
 

 
 
 
 

lmaymanb@scta.gov.sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nessrine.harb@ncta.gov.ae 

 
 
 
 
 
Abdulla.alhammadi@ncta.gov.ae 

 

 
   Mr. Ibrahim Al Thuhli  
   Officer     
   National  Council for Tourism and Antiquities 

الذهلي إبراهيم ألستاذا   
 مسؤول

الوطني للسياحة واآلثارالمجلس   
 
II. UNWTO FULL MEMBERS (NORTH AFRICA) / 
 الدول كاملة العضوية في منظمة السياحة العالمية )شمال افريقيا(
 

 Mauritania/ موريتانيا 
 

   Mr. Mohammad Babah Ahmad Babu ouldbabah85@yahoo.com 

   Senior Advisor  
   Embassy of Mauritania in Egypt  

وأحمد باب بابا محمد ألستاذا        
  أول مستشار

  سفارة موريتانيا في مصر

mailto:ghorayeba@scta.gov.sa
mailto:lmaymanb@scta.gov.sa
mailto:Abdulla.alhammadi@ncta.gov.ae
mailto:ouldbabah85@yahoo.com
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Morocco / المغرب 
  
Mr. Adnane Jelb                                                                                     ajelb@tourisme.gov.ma 
Head of Studies and Business Intelligence  
Ministry of Tourism  
 األستاذ عدنان جلب

 رئيس مصلحة الدراسات والرصد االستراتيجي

 وزارة السياحة 

 
 
Sudan/  السودان 

 
    Mr. Imad Mohamed Elamin                                                                            policetourism@hotmail.com                 

        Director of Tourism Security & National Heritage Department 
        Ministry of Tourism 

     عماد محمد األمين األستاذ
    وإدارة التراث الوطني يمدير األمن السياح

    وزارة السياحة
     
 

TUNISIA /تونس  
 

 

Mr. Nabil Bzioueche             nabil.bziouech@tourisme.gov.tn                        
Chief of Cabinet of the Minister of Tourism     
Ministry of Tourism  

زيوشنبيل ب األستاذ   
 مدير مكتب الوزيرة 

السياحة ةراوز  

 

Mrs. Attaf bin Abdullah Tunisiacairo@link.net 

Advisor of the Embassy of Tunisia in Cairo  
Ministry of Tourism  
  األستاذة عطاف بن عبد هللا
  مستشارة لسفارة تونس في القاهرة
 وزارة السياحة

 

 

 III. AFFILIATE MEMBERS / األعضاء المنتسبون 

 
Egyptian Tourist Authority / هيئة تنشيط السياحة  
 
H.E. Ambassador Nasser Hamdi                                                         chairman@egypt.travel     

   Chairman 
السفير ناصر حمدى سعادة  

 رئيس 

 
Mr. Ahmed Hamdy Mohammad  
Head of planning  
Egyptian Tourism board  

أحمد حمدي محمد ألستاذا   

  رئيس التخطيط

   

mailto:ajelb@tourisme.gov.ma
mailto:policetourism@hotmail.com
mailto:policetourism@hotmail.com
mailto:Tunisiacairo@link.net
mailto:chairman@egypt.travel
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   Dr. Mohammed Hassanein                                                              hassanein62000@yahoo.com 

   Chairman 
   Central Department of Environment 
   Egyptian Tourism Board 

     الدكتور محمد حسنين
 رئيس    

     ركزية للبيئةاإلدارة الم
 
Egyptian Tourism Federation/  للسياحة المصرياالتحاد  
 

Mr. Elhamy El Zayat 
Chairman elzayat@emeco.com 
 األستاذ الهامي الزيات
 الرئيس
 
 

Mrs. Manal Hosny                                                                                manalh@etf.org.eg  
Deputy Director General 

ة منال حسنياألستاذ   
  نائب المدير العام
 

Mr. Adel Abdelrazik                                                  management@etf.org.eg  

Member of the Board 
عادل عبد الرازق األستاذ   

 عضو مجلس اإلدارة 
 
Egyptian General Company for Tourism and Hotels / الشركة العامة للسياحة والفنادق 
 

Mr. Ayman Abdel Aziz 
Chairman and managing director                                                 info@egoth.com.eg  
 األستاذ أيمن عبد العزيز
 الرئيس المدير العام

 
   Egyptian Hotel Association / غرفة المنشآت الفندقية 

 

   Mrs. Hala El-Khatib                                                                                hala@egyptianhotels.org           
   Secretary General      
 األستاذة هالة الخطيب    

 أمين عام

 
     Egyptian Travel Agents Association / والسياحة السفر ووكاالت شركات غرفة  

 

Mr. Hossam Al Shaer                                                                           etaa@etaa.egypt.org                
Chairman of the Board 

حسام الشاعر األستاذ  
 رئيس مجلس اإلدارة

    
Mrs. Inas El Hilaly                                                                                inas.elhilaly@etaa-egypt.org            
Tourism Manager 

         تاذة إيناس الهاللياألس
 مدير السياحة

 

 

 

mailto:hassanein62000@yahoo.com
mailto:elzayat@emeco.com
mailto:manalh@etf.org.eg
mailto:management@etf.org.eg
mailto:management@etf.org.eg
mailto:info@egoth.com.eg
mailto:hala@egyptianhotels.org
mailto:etaa@etaa.egypt.org
mailto:inas.elhilaly@etaa-egypt.org
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Mr. Adel Zaki                                                                                   adelzaki@ittatours.com              
Member of the Board of Directors  

عادل زكي ألستاذا        

  عضو مجلس اإلدارة

                                                                        
Jordan Tourism Board / هيئة تنشيط السياحة االردنية 
 

Ms. Tohama Nabulsi  tohama@visitjordan.com 
Director 
Media communications Department  
 األستاذة تهامة نابلسي
 مديرة االتصاالت ووسائل االعالم
 
V. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS / المنظمات الدولية 
 

 

 

ARAB TOURISM ORGANIZATION (ATO) / منظمة السياحة العربية    
 

 

Dr. Bandar Fahad Al Fehaid    
President  
 الدكتور بندر بن فهد آل فهيد
 الرئيس

 
at_organization@yahoo.com 

 
 

 
Mr. Walid Diaeddin Al Rifai  
Assistant Secretary-General for Investment and Development                  at_organization@yahoo.com 

وليد ضياء الدين الرفاعي األستاذ                            
 مساعد األمين العام لالستثمار والتنمية
 
Mr. Walid Ali El Hennawy                                                       at_organization@yahoo.com 

Assistant Secretary-General for Media and Events 
وليد علي الحناوى األستاذ   

فعالياتاألمين العام المساعد لإلعالم وال  
 
Mr. Homod Mohammed Eljerisi                                                                at_organization@yahoo.com  

Director General of Tourism Security 
حمد محمدالجريسي األستاذ  

 المدير العام لألمن السياحة
 
League of Arab states )LAS ( / جامعة الدول العربية      
 

1- Economic Sector / القطاع االقتصادي 
 

Mr. Ahmed Fawzi  tratou.dept@las.int 
Responsible department of Tourism and Transport 
  األستاذ احمد فوزى
 مسؤول  إدارة النقل و السياحة 
 
Dr. Hussam Darwish                                                                                 drhossamdarwish@gmail.com 
Assistant secretary general 
e-tourism and online marketing  
  الدكتور حسام درويش

اممساعد االمين الع   

 السياحة اإللكترونية والتسويق عبر اإلنترنت

 
 
 
 

mailto:adelzaki@ittatours.com
mailto:adelzaki@ittatours.com
mailto:tohama@visitjordan.com
mailto:at_organization@yahoo.com
mailto:at_organization@yahoo.com
mailto:at_organization@yahoo.com
mailto:at_organization@yahoo.com
mailto:drhossamdarwish@gmail.com
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VI. OTHER PARTICIPANTS /  مشاركون آخرون 
 
Arab Tourism Experts Association/ جمعية خبراء السياحة العرب 
 
Mr. Khaled Al Rashid                                                                               ceo@sfr24.com 
CEO 

خالد آل رشيداألستاذ   
التنفيذي رئيسال  

 

VII. WORLD TOURISM ORGANIZATION )UNWTO ( /  منظمة السياحة العالمية 
 
Dr. Taleb Rifai 
Secretary-General  

طالب الرفاعي الدكتور  
 األمين العام

 
                                     

              omt@unwto.org  

 
Mr. Shanzhong Zhu                              
Executive Director 
Technical Cooperation and Services 

تشو شان تشونغ  ستاذ األ  
عاون الدولي والخدماتالمدير التنفيذي للت  

 

 

Mr. Amr Abdel Ghaffar                          
Regional Director for the Middle East 

عمرو عبد الغفار  ألستاذا   
 المدير اإلقليمي للشرق األوسط

 
 

              szhu@unwto.org 

 
 
 
 

 

 
 
              aghaffar@unwto.org 

 

 

 

Dr. Dirk Glaesser   
Director, Sustainable Development of Tourism 

قالسير الدكتور ديرك   
 مدير التنمية المستدامة للسياحة
 

 

 
 
        

         dglaesser@unwto.org 

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

حنان لزاري ستاذةاأل  
نسقة تقنيةم  

 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط 
 

Ms. Ghada Khalil                                                      
Programme Assistant 
Regional Programme for the Middle East 

غادة خليل ستاذةاأل   
 مساعد برنامج

البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط   
 

  
          hlouzari@unwto.org 

 
 
 
 
 

         cme@unwto.org 

 
 
 
 
 

   

 

 

mailto:ceo@sfr24.com
mailto:omt@unwto.org
mailto:szhu@unwto.org
mailto:aghaffar@unwto.org
mailto:dglaesser@unwto.org
mailto:hlouzari@unwto.org
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