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 لمقررات التي اتخذتها اللجنةا – 2
 

CME/DEC/1(XLVI) 

 اعتماد جدول األعمال 
 من جدول األعمال  األولالبند 

 

 إن اللجنة، 
 

 . من هذه الوثيقة 2ورد في الصفحة رقم  كما نيعرباألو  سادسلا اجتماعهاال معجدول أ  تعتمد
 

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

CME/DEC/2(XLVI) 
 بيان الرئيس 

 لمن جدول األعما الثانيالبند 
 

 إن اللجنة، 
 

دولة اإلمارات ب لشؤون السياحةوزير ال ومستشار االقتصاد وكيل وزارة سعادة ى بيان لإ وقد استمعت
   ،للجنة ارئيسبصفته ، )األستاذ محمد المهيري( العربية المتحدة

 

غير  خاصة في ظل األجواء في إطار اللجنة تطوير العمل المشترك  أهمية حول تشاركه الرأي .1
يات الدول بغية تعزيز استراتيج، 19-فيد بب جائحة كو التي يعيشها العالم بأسره بس  المسبوقة

 ؛ثار الجائحة على قطاع السياحة وتعزيز تعافي هذا القطاع الحيوي للتصدي آل

 

إلى أن يكون هذا االجتماع انطالقة لمرحلة جديدة لدول الشرق األوسط، ومنصة للعديد من  تطلعت .2
 و ؛المشتركياحي ت والمشاريع والمقترحات التي تدعم العمل السالمبادرا

 

للتصدي آلثار الجائحة  منظمة السياحة العالمية االستفادة من مبادرات ى إلالدول األعضاء  تدعو .3
 ها. وضع األدوات واآلليات الالزمة لذلك، من خالل تعزيز التعاون بينو على قطاع السياحة  

 
 

..................................................................................................... 
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CME/DEC/3(XLVI) 
 

  اإلقليمية:تقرير األمين العام واألنشطة 
 19-المية الخاصة بجائحة كوفيدمبادرات منظمة السياحة الع

 ل األعمالجدو من  الثالث البند 
 إن اللجنة، 

 

  وإقليميا يا ثار الجائحة عالم رؤية اإلدارة ومبادراتها للتصدي آل  حول ألمين العام ا تقريرفي  وقد نظرت
  ، برنامج عمل المنظمة ضمن    ا المشترك ه الرئيسية لقطاع السياحة في المنطقة وأولويات عمل   تحديات حول ال و 

 

أولويات   حول (راب بولوليكاشفيليز  )األستاذ المنظمة ين عام ي قدَّمه أمذ إلى العرض ال وقد استمعت
وطأة  رصد وتقييم  في ،خاصة الشرق األوسطة عالميا وفي حللتصدي آلثار الجائورؤية إدارة المنظمة 

وجيه السياسات وتنسيقها  ته، و رصد القيود المفروضة على السفر بسبب الدولية و  على السياحة 19-كوفيد 
وإدارة المخاطر  السياحي األمن و إلنعاش السياحة المساعدة التقنية و من خالل لجنة أزمة السياحة العالمية

، ل الرقمياالبتكار والتحو  في  لرقمية، واستغالل تطبيقات التكنولوجيا اطاعى القؤثر علتالتي واألزمات 
ر السفر اآلمن والمأمون و  عليم والتوظيفالتو  ،االستثمارات وريادة األعمالو  االستدامة االجتماعية  ، و والميس 

  ؛والثقافية والبيئية
 

  ( ة بسمة الميمان )األستاذ  للشرق األوسط ةاإلقليمي ةر مديرة اإلدا هتقدَّم يذ الض العر إلى  كذلك ستمعتقد او 
 ؛منطقةأنشطة المنظمة بال حول

 

للتصدي آلثار الجائحة   جهودات المنظمةعلى م  يثن ت و األمين العام لي معا مبادرات ب ترحب .1
لجنة أزمة السياحة  عمل  كما تثمن ، إقليم الشرق األوسطعالميا وفي  توجيه السياسات وتنسيقهاو 

هدف دعم الحكومات في وضع سياسات ب صيات منظمة السياحة العالمية للعملو تو  العالمية
إدارة األزمة وتخفيف  من خالل  سريع االنتعاش،على السياحة وت 19-وطأة كوفيد خفيف من للت

ك من خالل  ، وكذلوالبناء للمستقبل للغد  االستعداد و  االنتعاشحوافز وتسريع توفير الو  وطأتها
  االنتعاش االقتصادي  على التي تقوم و  19-فيد إلنعاش السياحة من كو  ةحزمة المساعدة التقني 

 ؛ تقوية المؤسسات وبناء المرونةو  يجوالترو  التسويقو 
 

تعافي و  دود الحإلعادة فتح في ظل االستعداد  - السياحة تكيف قطاع أهمية  حول لرأيتشاركه ا .2
 مواردالد دو وحرة في السوق، مالسالمة واألمن، والتغيرات المستمع تحديات  - بالمنطقةقطاع ال

نافسية وتعزيز إمكانات القطاع إلى على القدرة التمن أجل الحفاظ والرقمنة بتكار االو  ،الطبيعية
د، وخلق فرص العمل والتنميةأقص  ؛ المستدامة ى ح 
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قتصادية  الجتماعية واالصحية واالحالة طوارئ ظل في  ،من األمين العام مواصلة جهوده طلبتو  .3
ل  رقمنة من أجسبيل تشجيع االبتكار وال ، في19-بسبب وباء كوفيد  غير المسبوقة عالميةال

من الموارد والمعارف  على أفضل وجه فادةعضاء لالستالدول األ تدعوو ع السياحةتطوير قطا
استغالل  والتواصل مع المنظمة بخصوص  والخبرة المتاحة إلعادة القطاع إلى المسار الصحيح

لتسويق، وتسخير السياحة  ي اإلبتكار في نظم اإلدارة والتنمية واالرقمية ف تطبيقات التكنولوجيا
 ؛ واالجتماعية االقتصاديةعم التنمية د ل
  

للتصدي آلثار الجائحة  ومجهوداته  في إدارته للمنظمة عضاء لألمين العاماألدعم عن  تعبركما  .4
على جدول األعمال السياسي ه جبالقطاع وإدرا االرتقاءمن أجل وتوجيه السياسات وتنسيقها عالميا 

منظومة األمم المتحدة وذلك بغية   ار ة في إط قتصادي على النطاقين الوطني والدولي، خاص واال 
  االجتماعي ماج وإبراز مساهمته في اإلد ى الدعم الالزم لنمو القطاع نموا مستداما الحصول عل

 ؛ خلق فرص العيش الكريم للمجتمعات المحليةو 
 

مج نابر ل ا  تطبيقأو المدرجة تم تنفيذها ي ت ال اإلقليمية ونوعية األنشطة م ك  ب ديشت ورير التق تعتمد  .5
المعارف  واألخالقيات لتبادل مةواالستداتحت محوري التنافسية والجودة  لمنظمة العام لعمل ال

ع  االستشارية ومشاريات، وتنفيذ المهام البيانات والبحوث والتوجيه، وتوفير والخبرات وبناء القدرات 
 ؛ تأهيل، باإلضافة إلى برامج التدريب والن الفنيتعاو لا
 

من   ستفادةاالللشرق األوسط و تكثيف تواصلها باإلدارة اإلقليمية إلى  الدول األعضاء وتدعو .6
دول بغية تعزيز الثقة بالقطاع السياحي وإنجاح التنافس التكاملي بين الأنشطتها المتنوعة 

  عزيز مساهمة القطاع في خلق ت، و في المشاريع السياحية رلالستثمااألعضاء، وإنشاء بيئة مؤاتية 
التحديات المستمرة ، خاصة في ظل المحلية وتنمية المجتمعات  ،شباب ل لخاصة فرص عمل كريمة 

 .آلثار السلبية لجائحة كورونا او   قة الشرق األوسط في السنوات األخيرة التي تواجه منط 
 

 

..................................................................................................... 
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CME/DEC/4(XLVI) 
 

 ة المستهلك الحماية الدولية للسائحين: استعادة ثق
 من جدول األعمال رابعالبند ال

 

 إن اللجنة، 
 

ول الحماية  ح (أليسيا غوميزة )األستاذ  بالمنظمة ة القانوني ةالمستشار  هتقدَّمتي ض الالعر إلى  ستمعتقد او 
  ؛استعادة ثقة المستهلكو  الدولية للسائحين

 
ل لتواصلأعضاء اللجنة  دعوتو ية المستهلك وثقتهضمان حما المتعلقة بالمعلومات القيمة ب شيدت .1

 .ع المنظمة بهذا الخصوص م
 

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

CME/DEC/5 (XLVI) 
 

 ط  مداخالت السادة وزراء الدول األعضاء بلجنة الشرق األوس 
 19-لجائحة كوفيد  االستجابة  سياسات حول  

 ل األعمال جدو من  خامسالالبند 
 إن اللجنة، 

 

حول سياسات بالمنطقة ة ورؤساء الهيئات السياحي  السياحة وزراء إلى مداخالت معالي  تعستمقد او 
 ؛ في بلدانهم آثارها على قطاع السياحةوإجراءات الحد من  آلثار جائحة كورونا التصدي

 

رئاسة  ة، بخصوص ي د و السعبالمملكة العربية  السياحة يروز معالي  ةمداخل إلى أيضا تعستمقد او 
 ؛ العشرين ودعم القطاع السياحي مجموعة

 

االجتماعية  طوارئ الصحية و الفي ظل حالة جهود حكوماتهم  نوتثمتدخلين الم لكل  تقدم بالشكرت .1
 ؛ ي يواجهها القطاعحديات التوالت 19-بسبب وباء كوفيد  غير المسبوقةواالقتصادية العالمية 

 

دعم   الهادفة إلىتوصيات منظمة السياحة العالمية االستفادة من على عضاء ول األ الد  وتشّجع .2
ش،  سريع االنتعاعلى السياحة وت 19-وطأة كوفيد ات للتخفيف من الحكومات في وضع سياس

من  منظمة إلى دعم الأعضائها  دعوتو السياحة واسترجاع حزمة المساعدة التقنية إلنعاش من و 
   ؛ مساعيهذه الي  خالل تقديم إسهاماتهم ف
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اللجنة   عمسيق الالزم نلت ا تسهيلمن أجل ألمانة ا للجهود التي تبذلها تقديرهاعبر عن كما ت .3
التسويق و  االنتعاش االقتصادي لجائحة ولتحقيقآلثار ا لعمل سويا من أجل التصديلاإلقليمية 

 . تقوية المؤسسات وبناء المرونةو  والترويج
 

الجهود الدولية  تعزيزلرئاسة مجموعة العشرين  في ةيد و السعالمملكة العربية على مبادرات  وتثني .4
لدمج والمنظمات الدولية ل الحكومات التحقيق إجراءات ملموسة من خو لدعم قطاع السياحة

 االقتصادي  اإلنعاشقطاع السفر والسياحة في برامج 

 

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

CME/DEC/6 (XLVI) 
 

 قرير نائب رئيس مجلس إدارة األعضاء المنتسبينت
 عمال من جدول األ  دسسالالبند ا

 ، إن اللجنة
 

بروفيسور  )ال ةبالمنظم نائب رئيس مجلس إدارة األعضاء المنتسبينالعرض الذي قدمه إلى  قد استمعتو 
نظمة السياحة العالمية المسؤولة  مع هيئات موالتنسيق  مبادرات األعضاء المنتسبينحول  (دون هوكينز

 ؛رحات وخطط عمل متينةتقديم مقتمن خالل   جائحة كوروناآلثار للتصدي بادئ التوجيهية عن تطوير الم
 

الذي  الحاليسياق الفي  2020مة لعام نامج عمل األعضاء المنتسبين في المنظركائز بر  تثمن .1
  ؛19-كوفيد تفشي  فرضه

 

دعم األعضاء المنتسبين  م ولببلدانه تزويد المنظمة بأهم مبادرات القطاع الخاص لأعضائها  دعوت .2
 ؛ لجائحة كورونامسبوقة عالجة التأثيرات غير الفي جهودهم الرامية لم

 

ا في ذلك خط ة عمل برنامج األعضاء المنتسبين، بمار بالدور البن اء للمبادرات المنف ذة في إط قرّ ت .3
امج أخرى، والحلقات النماذج المعيارية والشبكات وفرق العمل والتقارير والمشاريع المشتركة مع بر 

صة، وكذلك بتز الدراسية الفن ية، والفعاليا   ؛ تسبين الذين يشاركون فيها عدد األعضاء المن   ايد ت المتخص 
 

على  أعضاءها  تحثو الشرق األوسط ضاء المنتسبين من إقليم يل لألعالعدد القل هتمامتلحظ با .4
قطاع الخاص  تعزيز إسهام الوذلك بغية  عضاء ج دد كة أ مشار تشجيع اتخاذ التدابير الالزمة ل

 و   ؛ االت جديدة لتبادل الخبرات ، وانخراطه الفاعل في مجوالمؤسسات األكاديمية
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ستقبل، بالتعاون مع البرامج اإلقليمية في المنظَّمة، ي الممن االجتماعات فبتنظيم المزيد  رّحبت .5
 .لتقديم برنامج األعضاء المنتسبين رسمي ا وتشجيع مشاركة أعضاء ج دد 

 

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

CME/DEC/7 (XLVI) 
 

 ياحة السترجاع الس األخضر: آليتنا االستثمار
 من جدول األعمال ابعسالبند ال

 إن اللجنة، 
 

االبتكار والتحول في مجال حة العالمية سيامنظمة الء خبرا اي قدمهتالالقيمة ض و العر إلى  قد استمعتو 
االبتكار التكنولوجي والتحول  و ة العالمية، ر وآليات منظمة السياحاالستثمار األخضكل من حول الرقمي 
 ؛االبتكار من أجل االستثمار وريادة األعمال في الشرق األوسطو  ،الرقمي

 

للواقع االفتراضي والذكاء ي لدور الرياد ا ثمنوتعلى هذه العروض القيمة منظمة ال شكرت .1
  ؛ المرونة مستقبال   تيسير وفي    19-تفشي كوفيد   المشترك على   رد ال في  البيانات الضخمة  و االصطناعي  

 

دارة  اإلأعضائها للتواصل مع  دعوتهذه المعلومات القيمة ومن  االستفادةاألعضاء على  شجعت .2
في المشاريع  لالستثمار شاء بيئة مؤاتية إنبغية  في هذا الخصوص للشرق األوسط  ةاإلقليمي

ل الرقمي، واالستثمارات وريادة في االبتكستغالل تطبيقات التكنولوجيا الرقمية او  السياحية  ار والتحو 
 . احةاسترجاع السيو  األعمال

 

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

CME/DEC/8 (XLVI) 
 

 للجنة  نيعرباألو  سابعال االجتماع انعقادمكان وموعد 

 جدول األعمال من ثامنالالبند 
 ة، للجنإن ا

 

  ، ( األستاذ أحمد الخطيب )  لمملكة العربية السعودية سياحة با معالي وزير ال   العرض الذي قدمه إلى   قد استمعت و 
انتخبت باإلجماع في القاهرة  قد  المملكة كانت  أن  حيث  ، عن بعد  جتماع السادس واألربعين لال  ا مضيف بصفته 

 ؛حاال دون ذلك تفشي جائحة كورونا وقيود السفرلكن  جتماع ال هذا ا   الستضافة العام الماضي  
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موعد في  ربعينواأل السابع  اجتماعهاالستضافة المملكة العربية السعودية رض بع ددامج رحبت .1
 و  ؛وأمين عام المنظمة رئيسع الومكان يحددان الحقا، بالتنسيق م

 

 . ربعينواأل ثامنالالستضافة االجتماع العربية  مصر جمهورية  طلب  هتمامتلحظ با .2
 

............................................................................................... 
CME/DEC/9 (XLVI) 

 وللبلد المضيف   منظمةالشكر لل
 إن اللجنة، 

 

   ؛في ظل ظروٍف ممتازة عن بعد واألربعين   سادساجتماعها الأعمال  ت وقد أنجز 
 

زة إلنجاح  ي على الترتيبات المتم فريقهلو ظمة السياحة العالمية منام ن عألمي  بالشكرتتقدم 
 و  ؛لدول األعضاءعمهم المتواصل لوعلى د االجتماع 

 
هذا االجتماع  الستضافة لمملكة العربية السعودية لظمة السياحة العالمية منن عام أمي شكر نمثت

 عن بعد. 
 

............................................................................................. 
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 قائمة المشاركين – 3
 

I. الدول كاملة العضويّة في منظمة السياحة العالمية – اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط  

UNWTO Full Members – Regional Commission for the Middle East 

 
• BAHRAIN / البحرين 

 
H.E. Zayed R. Alzayani 
Minister of Industry, Commerce and Tourism 

زايد الزيانى /األستاذ معالي  
 وزير الصناعة والتجارة والسياحة 

Mr. Nader K. Almoayyed 
Chief Executive Officer 
Bahrain Tourism & Exhibitions Authority (BTEA) 

 نادر المؤيد /األستاذ
  التنفيذيالرئيس 

 والمعارض هيئة البحرين للسياحة  
• EGYPT /   مصر 

H.E. Dr. Khaled El-Enany 

Minister of Tourism and Antiquities 

  يخالد العنان /الدكتور يمعال
 واآلثارالسياحة  وزير

Mrs. Ghada Shalaby 
Vice-Minister for Tourism Affaires 
Ministry of Tourism and Antiquities   

غادة شلبى  /ةاألستاذ  
لشئون السياحة  وزيرال نائب  

 وزارة السياحة واآلثار  
Ambassador/Maged Mosleh 

Supervisor on Public & International Relation Departments 

Ministry of Tourism and Antiquities 
ماجد مصلح  /السفير  

    العالقات الدولية والعامة إداراتالمشرف على 
واآلثار وزارة السياحة  

Mrs. Ghada Ali  
Director of the international organizations section  
The international relations department 
Ministry of Tourism and Antiquities 

 غادة على ة/ األستاذ
 العالقات الدولية  بإدارة مديرة قسم المنظمات الدولية

 واآلثار وزارة السياحة



 

11 
 

 

• IRAQ / العراق 

H.E. Dr. Hassan Nadheem 

Minister of Culture, Tourism and Antiquities             

 حسن ناظم  /الدكتور معالي 
 ثقافة والسياحة واآلثارال وزير

Mr. Mohammed AL-Obaidi 
Chairman of Tourism Board 
Ministry of Culture, Tourism and Antiquities           

 الع بيدىمحمد  /األستاذ
 رئيس هيئة السياحة 

 واآلثار  الثقافة والسياحة وزارة
Mr. Ali yaseen 

Director of International Relations 
Ministry of Culture, Tourism and Antiquities           

 على ياسين  /األستاذ
 مدير العالقات الدولية 

 واآلثار  الثقافة والسياحة وزارة
 

• JORDAN / األردن 

H.E. Mrs. Majd Shweikeh 
Minister of Tourism & Antiquities   

 األستاذة/ مجد شويكه معالي 
 وزيرة السياحة واآلثار

 

• KUWAIT / الكويت 

Mrs. Muneera Sulaiman Al-Huwadi 
Under-Secretary of the Ministry of Information 
Minister of Information and Minister of State for Youth Affairs                  

 منيرة سليمان الهويدي /ستاذةاأل
 عالماإل ةوزار  ةوكيل

  عالماإلوزارة 
Mr. Ahmad Khalaf Al-daas 

Under-Secretary of Tourism Sector 
Minister of Information and Minister of State for Youth Affairs            

أحمد خلف الدعاس /ألستاذا  
 قطاع السياحةل ةوزار الوكيل 
  عالماإلوزارة 
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• LEBANON /    لبنان
 

H.E. Prof. Ramzi Moucharafieh  

Minister of Tourism  

 مشرفيهرمزى  /الدكتور معالي
   وزير السياحة

Ms. Joumana Kebrit 

Director of Studies & Research Department 

Ministry of Tourism 

 جومانا كبريت /ةاألستاذ
 واألبحاثالدراسات  إدارةمدير 

 وزارة السياحة
• LIBYA / ليبيا 

   
Mr. Khaider Malik 

President of General Authority of Tourism 

Libya General Authority of Tourism  

 ر مالكيضخ /األستاذ
 سياحة  للالهيئة العامة رئيس 

Mr. Adel Omar 

Head of International Relations  

General Authority of Tourism 
 عادل عمر  /األستاذ

   مدير العالقات الدولية
 الهيئة العامة للسياحة  

• QATAR /   قطر 
 

Mr.  Berthold Trenkel 

Chief Operating Officer  

Qatar National Tourism Council 
 ترينكلثولد بير  /األستاذ

 رئيس العمليات
 المجلس الوطنى للسياحة بقطر

 

• SAUDI ARABIA / السعودية العربية المملكة  

   H.E Mr. Ahmed bin Aqeel Al-Khatib 
  Minister of Tourism 

احمد بن عقيل الخطيب /األستاذمعالي      

 وزير السياحة
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Ms. Sarah Al-Husseini 
General Director for International Cooperation 
Ministry of Tourism 

 سارة الحسينى /ةاألستاذ
 مدير عام التعاون الدولى 

 وزارة السياحة
Mr. Firas Alhammad  
Head of International Organizations & Committees 
Ministry of Tourism 

 األستاذ/ فراس الحماد  
 رئيس قسم اللجان والمنظمات الدولية

  وزارة السياحة
Mr. Almutari Majed 

Bilateral Relations Manager 

Ministry of Tourism 
  المطيري ماجد  /األستاذ

 مدير العالقات الثنائية
  وزارة السياحة

Mr. Anas Baghdadi 
International Cooperation Research Assistant 
Ministry of Tourism 

 بغدادينس أ /األستاذ
 الدولي التعاون  -أبحاثمساعد 

 وزارة السياحة
 

• OMAN / عمان 

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

 أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي  /األستاذمعالي 
 وزير السياحة 

 

• SYRIAN ARAB REPUBLIC/ الجمهورية العربية السورية 

H.E. Eng. Mohamed.Rami Martini 
Minister of Tourism 

 مارتيني راميمحمد  /المهندس معالي

 وزير السياحة

Mr. Nedal Farouk Machfej 
Deputy Minister of Tourism 
Ministry of Tourism 

 ماشفج فاروق نضال /األستاذ

 نائب وزير السياحة
 وزارة السياحة  
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Mr. Wael Al-Hussin Al-Zuabi 
Director of the Office of Minister 
Ministry of Tourism 

 الزعبي وائل الحسين  /األستاذ
 مدير مكتب الوزير

 وزارة السياحة
Ms. Ahd Al-Zaeem 
Director of International Planning and Cooperation 
Ministry of Tourism 

 ة/ عهد الزعيم األستاذ
 الدولي مدير التخطيط والتعاون 

 وزارة السياحة 
 

• UNITED ARAB EMIRATES /   اإلمارات العربية المتحدة

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

 المهيري محمد  /األستاذسعادة 
   شؤون السياحةل مستشار الوزير  -وكيل الوزارة 

 وزارة االقتصاد
Mr. Abdullah Al Hammadi 
Director of Tourism Department 
Ministry of Economy  

 عبد هللا الحمادي   /األستاذ
 مدير إدارة السياحة  

 وزارة االقتصاد 
 

• YEMEN / اليمن  

 

H.E. Dr. Mohammad Qubaty 

Minister of Tourism 

الدكتور/ محمد القباطي يمعال  
 وزير السياحة 

 

 

• Special Observer /  المراقب الخاص 
State of Palestine /  فلسطيندولة  

 

Mr. Majed Ishaq 
Director General of Marketing Department 
Ministry of Tourism and Antiquities 

ماجد إسحاق /األستاذ  
التسويق إدارةمدير عام   

واآلثار السياحة وزارة  
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II. األعضاء المنتسبون لمنظمة السياحة العالمية / UNWTO Affiliate Members 

 

• Tareek Al Ofuk co. مؤسسة  طريق األفق 

Mr. Muqdad UQADAD AL MAYALI 
Managing director and Chief Executive Officer 

 ي مقداد الميال /األستاذ
 اإلداري  والمدير التنفيذي الرئيس

Mr. Rafal Alsaraf 
Development and Human Resources manager 

 الصراف  رافال /األستاذ
 البشرية  والموارد التنمية مدير

 

• Higher Institute for Tourism & Hospitality المعهد  العالي للسياحة والضيافة 

Mr. Majed Alhokair 
Chairman 

 األستاذ/ ماجد الحكير
 رئيس مجلس اإلدارة

Dr. Shukri Mansour 
Chief Executive Officer 

 منصوري الدكتور/ شكر 
 ي الرئيس التنفيذ

Mr. Mohammad Bsaiso 
General Operator 

 بسايسو محمد /األستاذ
 التشغيل عام مدير

Ms. Farida Zholtayeva 

Project Specialist 

 فايزولتايفريدة  /األستاذة
 مشروعات أخصائى

• Modul University Dubai  جامعة  مودول دبى 

Ms. Jasmina Popov Locke 
Director of Programme and Research Development 

 األستاذة/ جاسمينا بوبوف لوك
 مدير تنمية البرامج واألبحاث
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• United Saeed Assiri CO. Ltd مؤسسة سعيد العسيرى  

Mr. Saeed Assiri 
President 

 العسيرى  سعيد /األستاذ
 الرئيس

 
• The Red Sea Development Company شركة البحر األحمر للتنمية  

Mr. Amjad Alangari 
Marketing Manager 

 العنجري  أمجد /األستاذ
 التسويق مدير

Mr. Abdullah Alzahrani 
Marketing Director 

 الزهراني عبدهللا /ستاذاأل
 التسويق مدير

 
• NEOM Company  شركة نيوم  

 

Mr. Nadhmi Alnaser 
Chief Executive Officer 

 األستاذ/ نظمي الناصر
 الرئيس التنفيذي

Mr. Meshari Almotairi 
Executive Director Government Affairs  
and Social Responsibility 

 المطيري  مشاري  /األستاذ
 المجتمعية والمسئولية الحكومية للشئون  التنفيذي المدير

 

 

III. International Organizations / منظمات دولية  
 

• Arab Tourism Organization    المنظمة العربية للسياحة 

H.E. Mr. Sherif Fathi 
Secretary-General 

  فتحيشريف  /األستاذ معالي
 عام المين األ
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• The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf  

 مجلس التعاون لدول الخليج العربى      

Mr. Adel Al-Zayani 
Head of Human and Environment Affairs Sector 

 الزيانيعادل   األستاذ/
 واالنسانية الشئون البيئيةقسم رئيس 

Mrs. Ohood Alhaif 
Head of the Toursim Section 

 عهود الهيف األستاذة/

 رئيس قسم السياحة

 
• The Islamic Development Bank (IsDB) / البنك اإلسالمي للتنمية 

 
Mr. Ali Fallahi  

Country Economist -Regional Hub Indonesia  

Country Strategy and Cooperation Dep. 

 على فالحى  /الدكتور
 قسم استراتيجيات الدول والتعاون  -خبير اقتصادى

 

• The League of Arab States /  جامعة الدول العربية 

Dr. Dina Al Daher 
Head of Tourism and Transport Department 

دينا الضاهر    /سعادة الدكتورة  

السياحة مديرة إدارة النقل و   
Mrs. Azza Ibrahim 
President of Tourism sector  
Union of Arab Specialized Women 

 عزة ابراهيم /األستاذة

 للمرأة المتخصصة العربي باالتحادالسياحة رئيس قطاع 
  الدول العربية لمنبثق عن مجلس الوحدة االقتصادية التابع لجامعةا

 
• Organization of the Islamic Cooperation/    اإلسالميمنظمة التعاون 

Mr. Saleh Muhammad 

 

صالح محمد  /األستاذ  
 

IV. Keynote Speakers / المتحدثين خالل االجتماع 

Prof. Donald Hawkins 
First Vice Chair of the Board of Affiliate Members 
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Professor Emeritus of Management and Tourism Studies 
George Washington University - USA 

 هوكينز الدنو د /البروفيسور
 نائب أول رئيس مجلس األعضاء المنتسبين

 لإلدارة والدراسات السياحية فخري أستاذ 
 الواليات المتحدة األمريكية  -جامعة جورج واشنطن 

 
Dr. Ralph de la Torre 

Executive Chairman 
Steward´s 

 ال تورى  ديرالف  /الدكتور
 الرئيس التنفيذي 

 مؤسسة ستيوارد ألنظمة الرعاية الصحية
Mr. Ramez El-Serafy 

Chief Executive Officer 
lat6labs 

 رامز الصيرفى  /األستاذ
 Flat6labsالتنفيذي لشركة المدير 

 

V. Others  /  جهات أخرى 

 

Mr. Ahmed Alfi 
Chairman  
Sawari Ventures- Egypt 

 لفي األ أحمد /األستاذ
 اإلدارة مجلس رئيس

Mr. Amr Nabil 
Sawari Ventures- Egypt 

 عمرو نبيلاألستاذ/ 
Mrs. Chelidze Medea 
Professor   
Georgian Technical University- Georgia  
 

 تشيليدز ميديا /ةاألستاذ
 جورجيا –جيا الفنية ر جامعة جو ب أستاذ جامعى

Mrs. Dima Akkad 
Head of International Cooperation Committee   
The Federation of the Syrian Chambers of Tourism- Syria 
 

 ديما عقاد /ةاألستاذ
 ي الدولرئيس لجنة التعاون 

 سوريا –اتحاد الغرف السياحية 
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VI. World Tourism Organization  /  منظمة السياحة العالمية 

   
Mr. Zurab Pololikashvili 
Secretary-General 

 بولوليكاشفيلي راب ’ز /األستاذ
 األمين العام

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

  بسمة الميمان /ةاألستاذ

 مديرة اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسط
Ms. Hanane Louzari                                 
Technical coordinator - Regional Department for the Middle East 

حنان لزاري  /ةاألستاذ  
األوسطاإلدارة اإلقليمية للشرق  منسقة تقنية في  

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

  ميرهان عبد الفت اح /ةاألستاذ

 اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسطفي  أخصائي مشروعات
Ms. Fadwa Radi 
Regional Project Specialist - Regional Department for the Middle East 

  راضيفدوى  /ةاألستاذ

 اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسطفي  أخصائي مشروعات

Ms. Alicia Gomez 
Legal Counsel 

 األستاذة/ أليسيا جوميز

 يالمستشار القانون

Ms. Natalia Bayona 

Senior Expert on Innovation and Digital Transformation 

 بايونا ناتاليا /األستاذة
 الرقمي والتحول االبتكار خبراء كبير

 


