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  لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط
 برعون األاالجتماع 

  5105ماين/أيابر  5دعي، اإلمابرات الوبرعية المتحدة، 

  

 
 
 
 
 

 تخذتها لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسطاالمقررات التي 
 ينعألربا اجتماعهافي 
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 ات التي اتخذتها اللجنةالمقرر  – 2
 

CME/DEC/1(XL) 
 

 إعتماد جدول األعمال
 م  جدنل األعمال  األنلالعند 

 (.CME/40/Prov.Ag)النثيقة 
 

 إ  اللجنة،
 

 .م  هذه النثيقة 2نبرد في الصفحة برقم  ، كما يوبرعاأل اجتماعهاجدنل أعمال  تعتمد
 

........................................................................ 
 
CME/DEC/2(XL) 

 بيان الرئيس
 م  جدنل األعمال الثانيالعند 

 
 إ  اللجنة،

 

موالي نزيبر السياحة ناآلثابر عجمهنبرية الوبراق، األستاذ عادل فهد الشبرشاب، كما إلى عيا   وقد استمعت
  ،برئيس اللجنة عصفته نائب ، مديبر عام السياحة عجمهنبرية الوبراق،جالب ععد سميبر ستاذاألتاله 

 

سوادة األستاذ محمد المهيبري، مديبر عام المجلس النطني للسياحة اقتبراحه عتويي   ؤيد بالتزكيةت .1
نة دنبر دنلة اإلمابرات ، مثم  لجنةل  يوبرعجتماع األالل، برئيسا اإلمابرات الوبرعية المتحدةناآلثابر عدنلة 

 الوبرعية المتحدة في توزيز التوان  الوبرعي في مجال السياحة،

 

ضبرنبرة تظافبر جهند أهمية تفويل السياحة العينية الوبرعية نتسهيل السفبر ن حنل  تشاركه الرأي .2
إدابرات السياحة نتوزيز قدبرات  للنقاية م  المخاطبر األمنية التي تهدد قطاع السياحةأعضائها 

هنية عناء الصنبرة الذت السياحية ن آالنطنية في إدابرة األزمات نتوزيز أم  نسالمة السياح نالمنش
 نالتوامل مع تحذيبرات السفبر.للمقاصد 
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ا لإلنتهاكات التي تبرتكب عحق الثبراث التابريخي، نالثقاقي، ع  شديد إدانتها ناستنكابره وتعبر .3
   .القبرابرنالديني في اإلقليم نذلك عإصدابر العيا  المبرفق لهذا 

 
 

 بيان إدانة بشأن التعديات على اآلثار والثراث اإلنساني
 

ي انوقد في دعي عدنلة ذالجنة منظمة السياحة الوالمية للشبرق األنسط ل  لياألبرعواع صدبر ع  االجتم
 العيا  التالي:  5105 ماين/أيابر 5 ينم اإلمابرات الوبرعية المتحدة

 
أدا  ناستنكبر أصحاب الموالي نالسوادة نزبراء السياحة نبرؤساء هيئات السياحة المشابركي  في االجتماع 

عحق اآلثابر نالممتلكات التابريخية ن الثقافية نالدينية نالموالم السياحية في دنل االنتهاكات التي تبرتكب 
اإلقليم خصنصا نفي مختلف أنحاء الوالم. نتخص عاإلدانة ما جبرى م  أحداث مؤسفة في جمهنبرية 
 الوبراق نالجمهنبرية الوبرعية السنبرية نما يتم م  انتهاكات متناصلة للمقدسات في دنلة فلسطي  نعاصمتها

 القدس.
 

ذ يؤكد المجتمون  عأ  هذا االنتهاك مبرفنض سناء كا  على اآلثابر أن ععبر مظاهبر عنف ضد العشبرية،  نا 
سسات ذات الوالقة نمختلف دنل الوالم ععذل سكن نالمؤ كما يدعنا منظمة السياحة الوالمية نمنظمة الينن

ناجعاتها في حماية هذا المخزن  العشبري الجهند ناستوادة اآلثابر المسبرنقة نتحبريم التوامل عها، نأ  تقنم ع
 لألجيال القادمة.

 

……………………………………………… 
 

 
CME/DEC/3(XL) 

 

 تقرير األمين العام
 م  جدنل األعمال الثالثالعند 

 ( CME/40/3ةقي)النث
 

 إ  اللجنة،
 

  هذا ى ماألشهبر األنلن  5104 خاللمستجدات السياحة الدنلية  حنل ألمي  الواما تقبريبرفي  وقد نظرت
  ،لمنظمةاإلدابرية نالمالية لشؤن  الحنل ن  ،السياحة على األجندة الوالمية عإدبراجالقضايا المتولقة ن  الوام
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 ،هذه القضاياي قدَّمه األمي  الوام حنل ذإلى الوبرض ال نقد استموت

 

للتوبريف عمساهمة السياحة في التنمية اإلقتصادية الدؤنعة على جهند األمي  الوام  تثني -0
دبراجه على جدنل األعمال السياسي ناالقتصادي على إلجتماعية م  أجل اإلبرتقاء نا عالقطاع نا 

المنظمات الدنلية مع النطاقي  النطني نالدنلي، خاصة في إطابر منظنمة األمم المتحدة نكذلك 
  ؛ناإلقليمية ذات الصلة،  نذلك عغية الحصنل على الدعم الالزم لنمن القطاع نمنا مستداما

ناعبراز  توزيز البرناعط عي  السياحة نالثقافةمعادبرات التي اتخذتها المنظمة خاصة في عال تشيد -5
القضاء على الفقبر مساهمتها في توزيز السالم ناألم  نالتفاهم عي  الشونب نالتنمية المستدامة ن 

 نحماية العيئة.
 

 نسة التي حققها.الململألمي  الوام إلدابرته الحكيمة للمنظمة نلإلنجازات ع  تقديبرها  تعبر -3

تخاذ اإلجبراءات الالزمة للتوبريف ععبرنامج انتداب المسؤنلي  لدى أمانة المنظمة األمانة عا تكلفو  -4
 .تاحم  هذا العبرنامج المالفولية  الستفادةكما تشجع الدنل األعضاء على ا

 

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

 
CME/DEC/4(XL) 

 
 تقرير آني حول اتجاهات السياحة في المنطقة 

 م  جدنل األعمال البراععالعند 

 ( CME/40/4ةقي)النث
 

 إ  اللجنة،
 

 ،التي يناجهها القطاع التحديات البرئيسيةحنل اتجاهات السياحة في المنطقة ن  نياآلقبريبر في الت وقد نظرت
 

داء ألاستنتاجات التقبريبر حنل لى الوبرض الذي قدمه المديبر اإلقليمي للشبرق األنسط إ وقد استمعت
 ،أسناق المصدبر، ناالستثمابرات الجابرية نالمزموةتطنبرات لن السنق، نشبرائح  لبرئيسيةنفبرنعه االقطاع 
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ند عود تقلص نبرك ،5105الشبرق األنسط في  إلىفي حجم السياحة النافدة  استوادة النمن رتياحلحظ بات
عنادبر توافي عوض النجهات  تلحظنذلك برغم تأثيبر األجناء السياسة على القطاع، كما دام ثالثة أعنام 

قني في الحبركة السياحية النافدة لدنل مجلس التوان  النمن نال التقليدية البرئيسية في المشبرق الوبرعي
 في عداية هذا الوام، سية للصناعةلقطاعات البرئيل األساسيةيجاعية لمقاييس األداء اإلمؤشبرات ن ال الخليجي

 
عبرنامج المنظمة إطابر في المشتبرك لومل لالتالية كأنلنيات جاالت الم على أهمية التبركيز على ؤكدتو 

  :5107-5106اإلقليمي للشبرق األنسط لوام 
 

 توزيز األم  نالسالمة نعناء الصنبرة الذهنية نالتوامل مع تحذيبرات السفبر. .0
 نتطنيبر العنية التحتية للنقل توزيز البرعط الجني .5
 تسهيل اجبراءات الحصنل على تأشيبرات الدخنل .3
 تطنيبر قاعدة المنتجات نتننيوها.  .4
 تننيع أسناق المصدبر نتوزيز انشطة التبرنيج نالتسنيق .5
 تحسي  جندة الخدمات السياحية .6
 تنمية المنابرد العشبرية  .7
 تحفيز نتبرنيج االستثمابر السياحي. 8
 يز مساهمة السياحة في التنمية االجتماعية ناالقتصاديةتوز  .9

دابرة االستدامة العيئية  .01  برصد نا 
 

 

............................................................................. 
 
CME/DEC/5 (XL) 

 
 تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 5105-5102

  أ( األنشطة العالمية
 اإلقليمية  ب( األنشطة

 م  جدنل األعمال الخامسالعند 

 ( CME/40/5(b) ن  CME/40/5(a) يقثي )النث 
 

 إ  اللجنة،
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على النطاقي  الوالمي المنظمة عمل األمانة حنل تنفيذ عبرنامج  امقدمته ذي ال ي في التقبريبر  وقد نظرت
االستدامة )ب( الجودة تنافسية و ال)أ( الهدفي  االستبراتيجيي  األساسيَّي  في المنظمة:  حنلن ناإلقليمي 

  ،تنمية السياحة الوبرعية العينية ، عاإلضافة إلىواألخالقيات
 

للعبرامج التشغيلية نالوالقات مع المديبر التنفيذي  ا كل م مقدَّمهذي  ال ي الوبرضإلى  قد استمعتو 
  ،عبرامجحنل هذه ال نالمديبر اإلقليمي للشبرق األنسطالمؤسسات 

 

 ؛المولنمات القيمة التي قدمتهاعلى  ةنامألا شكرتنالتقبريبري   تمدتع .1
 

ز تالاألنشطة نننعية م ك  ل   تقديرهاتعبر عن  .2  عبرنامج عمل المنظمةتطعيق  إطابرفي  تي ُأنج 
 .الشبرق األنسطإقليم أنشطة التوان  الفني في للزيادة الملحنظة في ن 

عيت ة، المزمع عقده في المؤتمبر الدنلي حنل السياحة الدينيأعضاءها على المشابركة في وتحث  .3
 2111يننين 11ن 11لسطي ، ينمي عفلحم، 

 

..................................................................................................... 
 
CME/DEC/6 (XL) 

 

 تقرير حول اللجان
 م  جدنل األعمال السادسالعند 

 (CME/40/6 ةقي)النث
 

 إ  اللجنة،
 

المديبر التنفيذي للعبرامج التشغيلية نالوالقات مع طبرحها ي تال ةالشفنيمالحظات الإلى  قد استمعتو 
  ،هذا المنضنعحنل المؤسسات 

 

في  اعلى مساهماتهالوبراق نلعنا  نسلطنة عما  نالمملكة الوبرعية السوندية لكل م   تقدم بالشكرت .1
  ؛أعمال هذه اللجا 

 

البراغعي  إما في تجديد عضنيتهم أن في التبرشح لشغل منصب في  أعضاء اللجنة اإلقليمية تدعنن  .2
 .إحدى هذه اللجا  للتناصل مع األمانة الوامة للمنظمة في أقبرب فبرصة

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

 

CME/DEC/7 (XL) 
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 : 6102-6102عمل العام للفترة مشروع برنامج ال
 تقرير عن االستبيان حول المجاالت ذات األولوية في البرنامج

 م  جدنل األعمال ععالعند السا
 (CME/40/7)النثيقة 

 
 إ  اللجنة،

 
المديبر التنفيذي للعبرامج التشغيلية نالوالقات مع المؤسسات عالمنظمة الوبرض الذي قدمه إلى  قد استمعتو 

 ؛2112-2111حنل المجاالت ذات األنلنية في عبرنامج الومل الوام للفتبرة  الستعيا نتائج ا عخصنص
 
حنل المجاالت ذات األنلنية في  األنلنيات التي أثابرتها الدنل األعضاء في االستعيا  تلحظ باهتمام .0

 ؛2112-2111عمل المنظمة للفتبرة  عبرنامج
 

برعط السياحة نخاصة في مجال  لمنظمةاألمانة عإدبراج هذه األنلنيات في عبرنامج عمل ا وتكلف .5
 كما، الستدامة نآداب السياحةاالثقافة نالتننع العينلنجي نالسالمة ناألم  نالسالم، تحت عننا  ع
دابرة المقاصد نالجندة، نالتسنيق/خلق الوالمة المميزةن   التنافسية نالجندة، تحت عننا  اإلحصاء نا 

 
 

..................................................................................................... 
 
CME/DEC/8 (XL) 

 
 التحضير للدورة الواحدة والعشرين للجمعية العامة

 (2112 سبتمبر 11-12)مديين، كولومبيا،  
 م  جدنل األعمال الثام العند 

 (CME/40/8)النثيقة 

 

 إ  اللجنة،
 
تبرتيعات اإلعداد للجموية الوامة  حنلعالمنظمة عالم اإل ةمديبر ه إلى الوبرض الذي قدمت قد استمعتو 

 ،نعبرنامج فوالياتها
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 .الدنبرة القادمة للجموية الوامةاتخاذ التداعيبر الالزمة للمشابركة في على الدنل األعضاء  حثت. 1
 

..................................................................................................... 
 
CME/DEC/9 (XL) 

 
 

 للجنة نيعرباأل الواحد و  االجتماع انعقادمكان وموعد 

 م  جدنل األعمالتاسع الالعند 

 

 إ  اللجنة،
 

، 2111سعتمعبر  13عأ  إجتماعها الناحد ناألبرعوي  سنف ينوقد في مديي ، عكنلنمعيا، ينم  لحظت .0
  ؛أعضائها للمشابركة في هذا االجتماع عووتدفي إطابر الدنبرة القادمة للجموية الوامة 

 
اإلجتماع الثاني ناألبرعوي  على دعنته الكبريمة الستضافة  لعنا موالي نزيبر السياحة ع نتشكبر .5

    .  يبرنتعع للجنة
 

 

 

 

 

 
 

 


