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 المقررات التي اتخذتها اللجنة – 2
 

CME/CR/1(XLVII) 

 اعتماد جدول األعمال
 من جدول األعمال  األولالبند 

 

 إن اللجنة،

 

 ، نظا  التصويت اإللكتروني للجنة اإلقليمية للشرق األوسة بإجرا ات أحيطت علماوقد 
 

 .من هذه الوثيقة 2ورد في الصفحة رق  كما  نربعياألو  لسابعا اجتماعهاجدول أعمال  تعتمد
 

  خالل اجتماعها السابع واألربعونالتصويت اإللكتروني  نظا  أيضا تعتمدو 
 

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

CME/CR/3 (XLVII) 
 

 دولة المضيفةبيان ال
 المملكة العربية السعودية

 إن اللجنة،
 

 ،وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، أحمد بن عقيل الخةيب ستاذاألمعالي إلى بيان  وقد استمعت
كثر في مرونة القةاع وصالبته أو  حول مرحلة ما بعد الجائحة، السابع واألربعينجتماع لال مايفابصفته 
  ؛األول من نوعه في المنةقة ،المكتب اإلقليمي لمنظمة السياحة العالمية الرياض، و زماتاألمواجهة 

 

 ؛السابع واألربعينجتماع لالعلى استاافتها المملكة العربية السعودية  شكرت .1
  

ي الناتج هذا القةاع الحيوي فلتي تستهدف رفع مساهمة بالمملكة وااستراتيجية السياحة ب تشيدو  .2
  ؛المحلي اإلجمالي

 

، زماتألازيادة مرونة القةاع وصالبته أكثر في مواجهة العمل على ارورة حول  كما تشاركه الرأي .3
 و قوى مع التشديد على التوسع في السياحة الصديقة للبيئةأالتعل  من األزمة لبنا  قةاع وأهمية 

 ؛خالل تنويع الدخل والعائد االستثماريجعل الموارد المالية مستدامة من 
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تتطلع و  إنشا  مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياضبالمملكة العربية السعودية  وتهنئ .4

تنسيق السياسات و  دع  وتدريب دول المنةقةل المشترك في إةار اللجنةمواصلة العمل  إلى
 .تحفيز االستثمارو تعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، من أجل والمبادرات 

 

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

CME/CR/3 (XLVII) 
 بيان الرئيس

 من جدول األعمال الثانيالبند 
 

 إن اللجنة،
 

 المشاريعو معالي الدكتور أحمد عبد اهلل بالهول الفالسي، وزير الدولة لريادة األعمال إلى بيان  وقد استمعت
  ،للجنة ارئيسبصفته ، الصغيرة والمتوسةة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 

ر غيخاصة في ظل األجوا  في إةار اللجنة تةوير العمل المشترك  أهمية حول تشاركه الرأي .1
بغية تعزيز استراتيجيات الدول للتصدي ، 11-التي يعيشها العال  بأسره بسبب جائحة كوفيد المسبوقة

 ؛آلثار الجائحة على قةاع السياحة وتعزيز تعافي هذا القةاع الحيوي

 

إلى أن يكون هذا االجتماع انةالقة لمرحلة جديدة لدول الشرق األوسة، ومنصة للعديد من  تطلعتو  .2
 و ؛المبادرات والمشاريع والمقترحات التي تدع  العمل السياحي المشترك

 

ة للتصدي آلثار الجائحاالستفادة من مبادرات منظمة السياحة العالمية إلى الدول األعاا   تدعوو  .3
 ها.واع األدوات واآلليات الالزمة لذلك، من خالل تعزيز التعاون بينو على قةاع السياحة 

 

..................................................................................................... 
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CME/CR/4(XLVII) 
 

  اإلقليمية:تقرير األمين العام واألنشطة 
 91-الخاصة بجائحة كوفيد ؤمبادرات منظمة 
 من جدول األعمال الثالثالبند 

 إن اللجنة،
 

وحول  قليمياوا  رؤية اإلدارة ومبادراتها للتصدي آلثار الجائحة عالميا  حول ألمين العا ا تقريرفي  وقد نظرت
  ،برنامج عمل المنظمةامن ا المشترك هالتحديات الرئيسية لقةاع السياحة في المنةقة وأولويات عمل

 
لويات ورؤية أو  حولراب بولوليكاشفيلي( و )األستاذ ز  المنظمة ي قدَّمه أمين عا  ذإلى العرض ال وقد استمعت

 11-رصد وتقيي  وةأة كوفيد في ،خاصة الشرق األوسةللتصدي آلثار الجائحة عالميا وفي إدارة المنظمة 
ن خالل لجنة توجيه السياسات وتنسيقها مه، و على السياحة الدولية ورصد القيود المفرواة على السفر بسبب

دارة المخاةر واألزمات السياحي األمن و المساعدة التقنية إلنعاش السياحة و أزمة السياحة العالمية لتي اوا 
االستثمارات وريادة و  ،االبتكار والتحّول الرقميفي  ، واستغالل تةبيقات التكنولوجيا الرقميةتؤثر على القةاع

  ؛ةاالستدامة االجتماعية والثقافية والبيئي، و والميّسر السفر اآلمن والمأمونو  والتوظيف التعلي و  ،األعمال
 

 حول( وساندرا كارفا ة)األستاذمنظمة مديرة األسواق والتنافسية باله تي قدَّمذإلى العرض ال وقد استمعت

 المسابقة العالمية التي تجريها المنظمة للشركاتو  فال القرى السياحيةألمبادرة منظمة السياحة العالمية 
 ؛( 2221)الناشئة بشأن السياحة الريفية 

 

ة ومعالي وزير السياح األمين العا في شخص معالي  المنظمة والمملكة العربية السعودية تهنئ .1
 إنشا  مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض؛بالسعودي 

 

 مستجداتو أولويات ورؤية إدارة المنظمة،  حولمعالي األمين العا  على مالحظاته الشاملة شكر ت .2
مة وبرنامج عمل ومبادرات المنظالشرق األوسة السياحة الدولية وآفاقها المستقبلية، عالميا وفي 

نعاش السياحة، خاصة في ظل تداعيات وبا  كورونا على  تثنيو مبادرات هذه الب ترحبو ،للتعافي وا 
  الشرق إقليعالميا وفي  توجيه السياسات وتنسيقهاللتصدي آلثار الجائحة و  جهودات المنظمةم

 بهدف دع  الحكومات منظمة للعملالتوصيات و  لجنة أزمة السياحة العالميةعمل  كما تثمن، األوسة
إدارة على السياحة وتسريع االنتعاش، من خالل  19-في واع سياسات للتخفيف من وةأة كوفيد

 ؛تقبلوالبنا  للمساالستعداد للغد و  توفير الحوافز وتسريع االنتعاشو  األزمة وتخفيف وةأتها
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السياحة وتوصيات منظمة السياحة العالمية في دع  العالمية ألزمات لجنة العمل  ثني علىت .3
على قةاع السياحة في الشرق  19-تأثير وبا  كوفيد الحكومات في واع سياسات للتخفيف من 

 وتسريع االنتعاش من خالل توفير الحوافز واالستعداد للغد والبنا  للمستقبل؛
 

  إرشادات يتقدلاألمين العا  على جهود التوعية الرئيسية المبذولة على المستوى العالمي  هنئت .4
على قةاع السياحة  COVID-19قادة العال  إلى االنعكاسات الخةيرة لوبا  لرفيعة المستوى 

 وارورة تنسيق اإلجرا ات المتخذة للتخفيف من عواقب الوبا ؛
 

تعافي و ستئناف السياحة الفي ظل االستعداد  - السياحة تكيف قةاعأهمية  حول تشاركه الرأي .5
وارد مالمع تحديات السالمة واألمن، والتغيرات المستمرة في السوق، وحدود  - قةاع بالمنةقةال

من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية وتعزيز إمكانات القةاع إلى والرقمنة بتكار االو  ،الةبيعية
 المستدامة؛ أقصى ّحد، وخلق فرص العمل والتنمية

 

ة قتصاديالجتماعية واالصحية واالحالة ةوارئ ظل في  ،من األمين العا  مواصلة جهوده طلبتو  .6
سبيل تشجيع االبتكار والرقمنة من أجل تةوير ، في 19-بسبب وبا  كوفيد غير المسبوقةعالمية ال

على أفال وجه من الموارد والمعارف والخبرة الدول األعاا  لالستفادة  تدعوو قةاع السياحة
 استغالل تةبيقات والتواصل مع المنظمة بخصوص المتاحة إلعادة القةاع إلى المسار الصحيح

تنمية التنمية والتسويق، وتسخير السياحة لدع  الالتكنولوجيا الرقمية في اإلبتكار في نظ  اإلدارة و 
 ؛االقتصادية واالجتماعية

 
عمل في مواصلة ال جهود المنظمةو مبادرة منظمة السياحة العالمية ألفال القرى السياحية  وتثمن .7

 أفال وجه علىلالستفادة  الدول األعاا  تدعوولجعل السياحة محركا للتنمية الريفية والرفاهية، 
تهدف إلى تحديد وحماية وتعزيز تةوير المواقع الريفية جنًبا إلى جنب مع من هذه المبادرة التي 

اعية التقليدية جتمالمناظر الةبيعية والتنوع البيولوجي وأنظمة المعارف والتنوع الثقافي والبنية اال
  ؛السياحةل وأسلوب الحياة من خال

  
 للتصدي آلثار الجائحةومجهوداته  في إدارته للمنظمة عاا  لألمين العا األعن دع   تعبركما  .8

دراجه  االرتقا من أجل وتوجيه السياسات وتنسيقها عالميا  اسي على جدول األعمال السيبالقةاع وا 
ل من أجمنظومة األم  المتحدة وذلك  واالقتصادي على النةاقين الوةني والدولي، خاصة في إةار

نعاش السياحة   .خلق فرص العيش الكري  للمجتمعات المحليةو اإلرتقا  بالقةاع واستئناف وا 
 

..................................................................................................... 
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CME/CR/5(XLVII) 
 

 0209-0202تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 
 عضا  المنتسبينألأنشطة او قليمية إلنشطة األ ا

 من جدول األعمال رابعالبند ال
 ة،إن اللجن

 

امج عمل امن برنوأنشةة األعاا  المنتسبين الخاص بألنشةة اإلقليمية المنظمة  في تقرير وقد نظرت
  ،2221-2222للفترة  المنظمة

 

 منةقةل اإلقليميمدير الالميمان، بنت عبد العزيز بسمة  ةذاألستاه تي قدَّمذإلى العرض ال وقد استمعت
لشرق اللتصدي آلثار الجائحة في  وأنشطة األعضا  المنتسبين اإلقليمية ألنشطةحول ا، لشرق األوسةا

 ؛واستئناف السياحة 11-رصد وتقيي  وةأة كوفيد في ودع  مبادرات الدول األعاا األوسة 
 

 إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض؛إنشا  مكتب بموجز حول  وقد أحيطت علما
 

عمل البرنامج ل اً ةبيقتأو المدرجة ت  تنفيذها ي تالاإلقليمية ونوعية األنشةة   بك   تشيدوالتقرير  تعتمد .1
 ؛2221-2222للفترة  لمنظمةالعا  ل

 

ي دع  تركيز ف دول المنةقةاالحتياجات المحددة ل تلبيةفيما يتعلق ببدور المكتب اإلقليمي  تشيدو  .2
ن خالل ، مالدول على السياحة كمصدر مه  للدخل وخلق فرص العمل وتنويع اقتصاداتها الوةنية

على وجه الخصوص، من صورة االستفادة منظمة في إقلي  الشرق األوسة و الدع  وتنفيذ أنشةة 
 ؛وحج  التواجد الدولي للمنظمة وشبكة الشركا  في الشرق األوسة

 

من أنشةتها  ستفادةاالتكثيف تواصلها باإلدارة اإلقليمية للشرق األوسة و إلى الدول األعاا   وتدعو .3
نجاح المتنوعة  نشا مبادرات استئناف السياحةبغية تعزيز الثقة بالقةاع السياحي وا  بيئة مؤاتية  ، وا 

 ةلالستثمار في المشاريع السياحية، وتعزيز مساهمة القةاع في خلق فرص عمل كريمة خاص
التحديات المستمرة التي تواجه منةقة الشرق ، خاصة في ظل المحليةللشباب، وتنمية المجتمعات 

 ؛واآلثار السلبية لجائحة كورونااألوسة 
 

ألعاا  على المشاركة في الفعاليات الدولية المزمع عقدها في إةار برنامج عمل لدول اا حثتو  .4
 ؛المنظمة خالل النصف الثاني من هذا العا 

 

ة ما  لمنظمة السياحااالن من خاللعلى تعزيز دور القةاع الخاص أياا األعاا  الدول  تشجعو  .5
  كأعاا  منتسبين.  العالمية

..................................................................................................... 
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CME/CR/6 (XLVII) 
 

 بأولويات الدول األعضا  بمنظمة السياحة العالميةاإلستقصا  المتعّلق نتائج 
 0202-0200 لبرنامج العمل العام والميزانية للفترة 

 من جدول األعمال خامسالبند ال
 إن اللجنة،

 

 ( يليجاك يكاب)األستاذ  بالمنظمة الدول األعاا  مع  عالقاتال مديرذي قدمه العرض الإلى  تعستمقد او 
عمل بشأن برنامج ال األعاا  الدول أولويات حولمباشرة من مقر المنظمة بمدريد حول نتائج االستقصا  

  ؛2223-2222والميزانية للفترة 
 

 على مجهودات المنظمة  وتثني المحتوى المالئ  في الوقت المناسبو المعلومات القيمة ب تشيد .9
   ؛مالئمًا لها 2223-2222والميزانية للفترة معرفة أولويات األعاا  ليكون برنامج العمل العا  ل

 

ي ظل فجهود حكوماته   وتثمنلدول األعاا  على استجابتها لهذا االستقصا  ل تقدم بالشكرت .2
 11-بسبب وبا  كوفيد غير المسبوقةةوارئ الصحية واالجتماعية واالقتصادية العالمية الحالة 

 ؛والتحديات التي يواجهها القةاع

 
ن ملإلعراب عن أولوياته  و تواصل باستمرار مع أمانة المنظمة العلى الدول األعاا   وتشّجع .3

 .مساعيهذه الخالل تقدي  إسهاماته  في 
 

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

CME/CR/7 (XLVII) 
 

 الشرق األوسط قليمإل تلبروتوكواللمعايير المنسقة المناقشة حول 
 من جدول األعمال سادسالبند ال

 إن اللجنة،
 

األستاذة )مديرة االبتكار والتعلي  واالستثمارات بمنظمة السياحة العالمية  الذي قدمتهعرض إلى ال قد استمعتو 
   ؛إلقلي  الشرق األوسةلتقدي  عراها حول المعايير المنسقة للبروتوكوالت نتاليا بايونا( 

 

 ؛دوله بالمعايير المنسقة للبروتوكوالت ذات حول ؤسا  الوفود لمداخالت معالي الوزرا  ور  قد استمعت أيضاو 
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 اتبالشراكة مع الحكومات وبعض المنظمعلى مجهودات المنظمة  وتثنيارورية الو المعلومات القيمة ب تشيد .9
   ؛ةتسيير حركة السياحة مع الحفاظ على الصحة العام آليات وبروتوكوالت تمكن منواع لالدولية 

 

ظل حالة  فيجهود حكوماته   وتثمنه المبادرة لدول األعاا  على استجابتها لهذل تتقدم بالشكر .2
 ؛والتحديات التي يواجهها القةاع 11-بسبب وبا  كوفيد غير المسبوقةةوارئ ال
 

 لصلةوتعليقاته  ذات اعلى مذاخالتها القيمة وفود الرؤسا  و لوزرا  معالي ال تتقدم بالشكر أيضا .3
 لدع  المعايير والبروتوكوالت المشتركة، والتي يمكن تلخيصها كما يلي: 

 

 تةبيقا التي أةلقت (إياتا)اتحاد النقل الجوي الدولي  باستمرار مع والتنسيقارورة التواصل  البحرين:
ااعة الجهود (IATA Pass – جواز إياتا)مماثال    .لتفادي التكرار وا 
 .ارورة التنسيق مع السلةات الصحية الوةنية مصر:
ارورة التنسيق مع السلةات الصحية الوةنية ألن البروتوكوالت تخاع لظروف البلدان ولوتيرة  العراق:

 .ت محليةالعتباراأخذ اللقاحات ولذلك دول المنةقة ليست في مستوى واحد في هذا المجال والمعايير تخاع 
 .واعتماد نفس التةبيق  IATAارورة التواصل والتنسيق باستمرار مع  الكويت:
الصحة  تحديات مع وزاراتوأخذ بعين االعتبار الارورة التنسيق مع دول المنةقة لتوحيد المعايير  األردن:
فرصة أن نكون  هو ما يشكلو آن األوان لتنسيق هذه التةبيقات وتسهيل السفر بين الدول العربية . في دولنا

  .األوائل كمنةقة الشرق األوسة في اعتماد هذه البروتوكوالت
 .مع احترا  االعتبارات المحلية ،التنسيق مع إياتاتوحيد البروتوكوالت و ارورة  لبنان:
المحلية بارات احترا  االعتو ارورة التنسيق مع الخةوة الجوية ومع إياتا توحيد البروتوكوالت و  أهمية ليبيا:

مكانات المسافرينمع  ،وظروف البلد لمواكبة هذه البروتوكوالت  .األخذ باالعتبار أياا ظروف وا 
 .التنسيق بين دول المنةقة للتصدي لآلثار الوخيمة للجائحةالتشاور ارورة تواصل  عمان:
 .بين دول المنةقةأهمية االتفاق على البروتوكوالت  قطر:

واحد مشترك يشجع السياح على زيارة أكثر من بلد. ارورة التنسيق بين ارورة اتباع نهج  السعودية:
لبروتوكوالت ا دول اإلقلي  كمنةقة واحدة والتعبير عن االلتزا  لتحقيق االنتعاش الشامل والمستدا  وبذلك تكون

 نموذجا لألقالي  األخرى.الموحدة إنجازا لمنةقتنا و 
الوةنية ألنها تخاع لظروف البلدان ولوتيرة أخذ اللقاحات ارورة التنسيق مع السلةات الصحية  سوريا:

 .والمعايير تخاع العتبارات محلية
 .ارورة التنسيق مع دول المنةقة ووجود إةار موحد مع احترا  خصوصية الدول في مةاراتها : اإلمارات

ة وزرا  السياحة لوزرا  الصحمن بيان رسمي . اقتراح إصدار مه  لنقل المعلومة لوزرا  الصحةاللجنة دور 
 .اعتماد هذه البروتوكوالت من أجلللدفع 
 .ارورة التوفيق بين الجوانب الصحية وعودة النشاة السياحي والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية اليمن:
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ترك اتباع نهج واحد مش إمكانية وتتطلع إلىبدع  كل الدول األعاا  للبروتوكوالت الموحدة  ترحب .4
 ونموذجا لألقالي  األخرى. لشرق األوسةالبروتوكوالت الموحدة إنجازا لتكون ل

 

قل اتحاد الناقتراح العديد من الدول األعاا  وأمين عا  المنظمة على ارورة التنسيق مع  تثمنو  .5
دون  ،IATA Passتةبيق  -المنصة األكثر تقدًما وعملية على  إياتا والتركيز - الدولي الجوي
ح ايلسالنسبة لبوااللتباس ، وذلك لتسهيل السفر و تفادي التكرار المزيد من المنصاتجة إلنشا  الحا

 ؛عند استخدا  التةبيق

 

ارورة التنسيق مع السلةات الصحية الوةنية إذ أن البروتوكوالت تخاع لظروف  تلحظ باهتمام .6
 هذا المجالالبلدان ولوتيرة أخذ اللقاحات خاصة وأن دول المنةقة ليست في مستوى واحد في 

 والمعايير تخاع العتبارات محلية.
 

عتماد ا من أجلوزرا  السياحة لوزرا  الصحة للدفع من بيان رسمي إصدار  اقتراح الرئيس تؤيد .7
 ؛هذه البروتوكوالت

على األمانة العامة لجهودها في دع  الدول األعاا  والصناعة بشكل  وتثنياألمين العا   تشكر .8
خالل الرحالت السياحية، وكذلك العمل من أجل  COVID-19 عا  للتكيف والتخفيف من آثار أزمة

 ؛تشكيل خةة أكثر استدامة وشمولية ومرونة لهذا قةاع
 

 رس  ةريق االنتعاشل موحدةوالتحرك السريع والمتوازن وبجهود عمل مًعا ة الارور  وتؤكد على .1

  الةمأنينة يقدتت المنسقة، و بروتوكوال، من خالل الالستعادة الحركة السياحية ودفع جهود التعافي
على الدول األعاا   وتشّجع ستئناف السياحة واستعادة ثقة المسافرينالتى يحتاجها الناس ال

ن أجل العمل م القةاعين العا  والخاصمختلف الوزارات المعنية والتنسيق بين التعاون بين ة واصلم
للحفاظ على سالمة المسافرين  من البروتوكوالت الصحية نسقةمجموعة مسويا على تحديد 
 ؛شأني هذا الفباستمرار مع أمانة المنظمة نسيق التو  ،قةاع الةيران من التعافيالوالموظفين لتمكين 

 

 فير سفر، لتو واالبتكارالرقمية استخدا  التكنولوجيا على فعالية الدول األعاا   وتحثكما تؤكد  .12
 .لاوابة والمعايير الصحية، واألمنية، والتنظيميةل اوفق خاٍل من المتاعبو آمن 

 
 

.................................................................................................... 
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CME/CR/8 (XLVII) 
 

 للجمعية العامة  نتخاباتالترشيحات واال 
 ساسية والهيئات المتفرعة عنهااألوأجهزتها 

 من جدول األعمال 7البند 
 (.CME/47/ComReg_Rev1 ةوثيقال)

 

 ،إن اللجنة
 

   ض؛لعاوية لجنة وثائق التفويو  نائب رئيس الجمعية العامةفي الترشيحات المقدمة لمنصب  نظرتوقد 

 

لمنصب  (الدكتور حسن ناظ واآلثار ممثلة بمعالي وزير الثقافة والسياحة ) عراقيةالالجمهورية  ترشح .2
 نائب رئيس الجمعية العامة؛

 

 .لعاوية لجنة وثائق التفويض البحرين مملكة ترشحو  .1

 

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

CME/CR/1 (XLVII) 
 

 الترشيحات واالنتخابات للمجلس التنفيذي 
  وأجهزته األساسية والهيئات المتفرعة عنها

 من جدول األعمال 7البند 
 (.CME/47/ComReg_Rev1 ةوثيقال)

 

 ،  إن اللجنة

 
، اركةعلى او  المشاورات التي تمت بين الوفود المشو ، للمجلس التنفيذيفي الترشيحات المقدمة  وقد نظرت

 ، روح التوافقوانةالقا من 
 

 لعاوية المجلس التنفيذي للفترةبحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة مملكة الكال من  رشحت

1212-1215. 

 

...................................................................................................................... 
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CME/CR/12 (XLVII) 
 
 

 الترشيحات لرئاسة اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط 

 من جدول األعمال 7البند 
 (.CME/47/ComReg_Rev1 ةوثيقال)

 

 ،إن اللجنة
 

 ،  رئيس اللجنة ونائبي الرئيسفي الترشيحات المقدمة لمناصب  نظرتوقد 
 

  ،1213-2021رة للفت رئيس اللجنة ونائبي الرئيسإلى إجرا  االنتخابات باالقتراع السري لتحديد  وقد لجأت

 

 كنائب راقيةالعالجمهورية ولبنانية الالجمهورية  وترشحلرئاسة اللجنة،  جمهورية مصر العربية ترشح
 للجمعية العامة. العشرينرابعة و أول ونائب ثان للرئيس، تباعا، لوالية تدو  سنتين، اعتباراً من الدورة ال

 

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

 

CME/CR/ 11  (XLVII) 

 
  0202تسمية البلد المضيف ليوم السياحة العالمي 

 من جدول األعمال 8البند 
 

 إن اللجنة
 

ة وزير السياحة بالمملك ،أحمد بن عقيل الخةيب ستاذمعالي األقدمه  للعرض الموجز الذي استمعتوقد 
  ؛2223لسنة  العالمييو  السياحة بالده الستاافة العربية السعودية لتقدي  ترشيح 

 
العالمي  ستاافة يو  السياحةلمملكة العربية السعودية لتسميتها الا تهنئو  هذا الترشيح باإلجماعتدعم 
2223. 

 

...................................................................................................................... 
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ME/DEC/ 21  (XLVII) 
 

 للجنةن وواألربع ثامنالمكان وتاريخ االجتماع 
 من جدول األعمال 9البند 

 

 إن اللجنة
 

افة الستاالعربية خالل اجتماعها السادس واألربعين مصر الذي تقدمت به جمهورية  الةلب تلحظإذ 
 ؛ربعينواأل ثامنالاالجتماع 

 

الد دكتور خال) العربيةمصر  بجمهورية واآلثار إلى العرض الذي قدمه معالي وزير السياحة قد استمعتو 
 ؛العناني( لتقدي  هذا الترشيح

 

ان موعد ومكفي  ربعينواأل ثامنال الستاافة اجتماعها العربيةمصر جمهورية بعرض  رحبت
 .وأمين عا  المنظمة يحددان الحقا، بالتنسيق مع الرئيس

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

 
CME/CR/13 (XLVII) 

 منظمةلللبلد المضيف ولالشكر 
 إن اللجنة،

 
 في أفال ظروفواألربعين  السابعفي مختلف البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها  وقد نظرت
 الفعالية والراحة؛ممكنة من 

 

ارة االستقبال على حر  وشعباً  ةً حكوم للمملكة العربية السعوديةعن فائق تقديرها وبالغ شكرها  تعبر .2
 وكر  الايافة وحسن التنظي .

 

الجتماع على الترتيبات المتميزة إلنجاح ا فريقهلو  منظمة السياحة العالميةألمين عا   بالشكرتتقدم و  .2
 . لدول األعاا وعلى دعمه  المتواصل ل

 

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

 

(02)الدورة  الترشيحات  الجهاز 
الجمعية العامة عن إقلي  الشرق نائب رئيس  الجمهورية العراقية

)واحد(األوسة   

)واحد(عاو في لجنة وثائق التفويض  مملكة البحرين  

 

 
 ترشيحات المجلس التنفيذي واألجهزة المتفرعة عنه

 

( 7170-5707 )  الجهاز  الترشيحات 
(تجديد الوالية) مملكة البحرين    
 دولة اإلمارات العربية المتحدة )والية جديدية(

(ينالتنفيذي )مقعد المجلس  

 

 

 ترشيحات رئيس لجنة الشرق األوسط و نائبي الرئيس 
 

 ( 7170-7270 )  الجهاز  الترشيحات 
جمهورية مصر العربية   الرئيس )واحد( 

 
 

الجمهورية اللبنانية   
 

 الجمهورية العراقية 
 

 نائبي الرئيس )اثنين(
 النائب األول
 النائب الثاني
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LIST OF PARTICIPANTS 4.    المشاركين قائمة 

 

 

 Kingdom of Bahrain /  البحرينمملكة   

 
H.E. Mr. Zayed R. Alzayani  

Minister of Industry, Commerce and Tourism 

minoffice@moic.gov.bh 

 

 معالي األستاذ/ زايد الزيانى
والسياحةوزير الصناعة والتجارة   

 

Dr. Nasser Qaedi 

Chief Executive Officer  

Bahrain Tourism and Exhibitions Authority 

nqaedi@btea.bh 

 

/ ناصر قائدىالدكتور  
 الرئيس التنفيذي 

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض

Ms. Fatima Al-Sairafi 

Deputy Chief Executive Officer  

Bahrain Tourism and Exhibitions Authority 

falsairafi@btea.bh 

 

 األستاذة/ فاةمة الصيرفي
 نائب الرئيس التنفيذي

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض

Mr. Naji Mahboob Al Doseri 

Public Relation 

Ministry of Industry, Commerce and Tourism 

minoffice@moic.gov.bh 

 

 األستاذ/ ناجى محبوب الدوسري
 العالقات العامة

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 Arab Republic of Egypt / مصر العربيةمهورية ج  

 

H.E. Dr. Khaled El-Enany  

Minister of Tourism and Antiquities 

minister@tourism.gov.eg 

 

 معالي الدكتور/ خالد العناني 
 وزير السياحة واآلثار

 
Ms. Yomna Elbahar  

Assistant to the Minister for Technical Affairs 

Ministry of Tourism and Antiquities 

yomfe77@yahoo.com 

 األستاذة/ يمنى البحار
 مساعد الوزير للشئون الفنية

 وزارة السياحة واآلثار
 

Counsellor. Abdelmohsen Shafey  

Supervisor, International Relations Department  

Ministry of Tourism and Antiquities 

Mshaf27@yahoo.com 

 

 / عبد المحسن شافعيالمستشار
 المشرف على إدارة العالقات الدولية

 وزارة السياحة واآلثار
 

Ambassador Maged Mosleh 

Deputy Assistant Minister of Foreign Affairs 

Ministry of Foreign Affairs 

maged.mosleh@gmail.com 

 / ماجد مصلحالسفير
 نائب مساعد وزير الخارجية

 وزارة الخارجية

mailto:minoffice@moic.gov.bh
mailto:nqaedi@btea.bh
mailto:falsairafi@btea.bh
mailto:minoffice@moic.gov.bh
mailto:minister@tourism.gov.eg
mailto:yomfe77@yahoo.com
mailto:Mshaf27@yahoo.com
mailto:maged.mosleh@gmail.com
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 Iraq Republic جمهورية العراق /    

 
H.E. Mr. Hassan Nadhem  

Minister of Culture, Tourism and Antiquities 

tourism_iraq@yahoo.com 

 عالي الدكتور/ حسن ناظ  م
 وزير الثقافة والسياحة واآلثار

 
Mr. Baher Al Uloom Thafer M. Abdullah  

Chairman  

Iraq Tourism Board 

tourism_iraq@yahoo.com 

 ظافر عبد اهلل بحر العلو األستاذ/ 
 رئيس هيئة السياحة العراقية

 
 

Mr. Falah Hassan Shaker Al Ani  

Director General 

Ministry of Culture, Tourism and Antiquities 

tourism_iraq@yahoo.com 

 

 األستاذ/ فالح حسن شاكر العاني
 مدير عا 

 وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
 

Mr. Ali yaseen Abud Alredha 

Director of International Relations 

Ministry of Culture, Tourism and Antiquities 

tourism_iraq@yahoo.com 

 

 عبد الراا  اذ/ على ياسيناألست
 مدير العالقات الدولية 

 وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
 

Mr. Sabah Abdulateef Mushatat  

Counselor 

Ministry of Culture, Tourism and Antiquities 

tourism_iraq@yahoo.com 

 

 اللةيف مشةةاألستاذ/ صباح عبد 
 مستشار

 وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
 

Mr. Mohammed Shareef Al Araji   

Assistant to the Minister 

Ministry of Culture, Tourism and Antiquities 

tourism_iraq@yahoo.com 
 

 األستاذ/ محمد شريف العراجي
 مساعد الوزير

 وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
 

 The Hashemite Kingdom of Jordan  الهاشمية األردنية   المملكة/   

 
H.E. Mr. Nayef Al Fayez  

Minister of Tourism and Antiquities 

Nayef.AlFayez@mota.gov.jo 

 

 األستاذ/ نايف الفايزمعالي 
 وزير السياحة واآلثار

 

Mr. Hesham Al Abbadi  

Advisor to the Minister 

Ministry of Tourism and Antiquities 

hesham.al-abbadi@mota.gov.jo 

 

 األستاذ/ هشا  العبادي
 مستشار الوزير

 السياحة واآلثاروزارة 
 

Ms. Ansam Malkawi  

Advisor to the Minister 

Ministry of Tourism and Antiquities 

ansam.malkawi@mota.gov.jo 

 األستاذة/ أنسا  ملكاوي
 مستشار الوزير

 وزارة السياحة واآلثار

mailto:tourism_iraq@yahoo.com
mailto:tourism_iraq@yahoo.com
mailto:tourism_iraq@yahoo.com
mailto:tourism_iraq@yahoo.com
mailto:tourism_iraq@yahoo.com
mailto:tourism_iraq@yahoo.com
mailto:Nayef.AlFayez@mota.gov.jo
mailto:hesham.al-abbadi@mota.gov.jo
mailto:ansam.malkawi@mota.gov.jo
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 State of Kuwait  الكويت /دولة  

 
H.E. Sheikh Ali Khaled Al Gaber Al Sabah 

Ambassador of Kuwait to Saudi Arabia 

kw.ambassador.ali@gmail.com 

 

 

 على خالد الجابر الصباح سمو الشيخ/
 سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية

 

 The Lebanese Republic / الجمهورية اللبنانية 

 
 
H.E. Prof. Ramzi Moucharafieh  

Minister of Tourism and Social Affairs 

ramzi.moucharafieh@gmail.com 

 

 معالي الدكتور/ رمزي مشرفيه
 وزير السياحة

 
H.E. Mr. Fawzi Kabbara  

Ambassador of Lebanon to Saudi Arabia 

fkabbara@gmail.com 

 

 سعادة األستاذ/ فوزي كباره
 سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية

 
Eng. Joumana Kebrit 

Director of Research, Studies and Documentation 

Department 

Ministry of Tourism 

motourism2@gmail.com 

 

 المهندسة/ جمانة كبريت
 مدير إدارة األبحاث والدراسات والتوثيق

 وزارة السياحة

Mr. Mazen Bou Dargham 

Advisor to the Minister 

Ministry of Tourism 

Maboudargham@gmail.com 

 

 

 

 األستاذ/ مازن أبو ارغا 
 مستشار الوزير
 وزارة السياحة

 

 The State of Libya / دولة ليبيا    

 
H.E. Mr. Khairi Azzedine 

Chargé d’Affaires 

Embassy of Libya in Saudi Arabia 

lib_emb_riyadh@hotmail.com 

 

 سعادة األستاذ/ خيري عزالدين
 القائ  باألعمال

 سفارة ليبيا لدى المملكة العربية السعودية
 

Mr. Fawzi Mostafa S. Abu Saa’a  

Advisor and Head of the Specialized Agencies, 

International Organizations Department 

Ministry of Foreign Affairs 

abusaa.fawzi@gmail.com 

 

 األستاذ/ فوزي مصةفى أبو صاع
 مستشار ورئيس إدارة الهيئات المتخصصة والمنظمات الدولية

 وزارة الخارجية
 

 
  

mailto:kw.ambassador.ali@gmail.com
mailto:ramzi.moucharafieh@gmail.com
mailto:fkabbara@gmail.com
mailto:motourism2@gmail.com
mailto:Maboudargham@gmail.com
mailto:lib_emb_riyadh@hotmail.com
mailto:abusaa.fawzi@gmail.com
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 Sultanate of Oman   عمان /سلطنة  

 
H.E. Mr. Salim Mohammed Al Mahruqi 

Minister of Heritage and Tourism 

salim.mht@omantourism.gov.om 

 

 محمد المحروقيمعالي األستاذ/ سال  
 وزير التراث والسياحة

 
H.E. Sayyid Faisal Bin Turki Al Said 

Ambassador of Oman to Saudi Arabia  

amusharafi@omantourism.gov.om 

 

 سعادة السيد/ فيصل بن تركى السعيد
السعودية سفير عمان لدى المملكة العربية  

 
Mr. Said Harib Al Obeidani 

Director General of Tourism Development 

Ministry of Heritage and Tourism 

sobidani@omantourism.gov.om 

 

 األستاذ/ سعيد حرب العبيداني
 مدير عا  التنمية السياحية

 التراث والسياحة ةر اوز 
 

Mr. Omar Al Abdul Salam 

Director of Organizations and International 

Corporation 

Ministry of Heritage and Tourism 

oabdulsalam@omantourism.gov.om 

 

 األستاذ/ عمر عبد السال 
 والتعاون الدوليمدير المنظمات 

 التراث والسياحة ةر اوز 
 

Mr. Haitham Al Ghasani 

Director General of Tourism Promotion 

Ministry of Heritage and Tourism 

Hghasani@omantourism.gov.om 

 األستاذ/ هيث  الغساني
السياحةمدير عا  تنشية   

 التراث والسياحة ةر اوز 
 

Mr. Yahya Al Aghbri 

Director of public relations 

Ministry of Heritage and Tourism   

yahyaa@omantourism.gov.om 

 

 األستاذ/ يحيى األغبري
 مدير العالقات العامة

 التراث والسياحة ةر اوز 
 

Mr. Ali Darwish Al Qatiti 

First Secretary 

Embassy of Oman in Saudi Arabia 

MRushdi@omantourism.gov.om  

 

 

 األستاذ/ على درويش القةيةي
 سكرتير أول

 سفارة عمان بالمملكة العربية السعودية

 State of Qatar  /دولة قطر 

 
H.E. Mr. Hassan Al Khater 

Chargé d’Affaires 

Embassy of Qatar in Saudi Arabia 

halkhater@mofa.gov.qa 

 

 سعادة األستاذ/ حسن الخاةر
 القائ  باألعمال

 سفارة قةر بالمملكة العربية السعودية

 

mailto:salim.mht@omantourism.gov.om
mailto:amusharafi@omantourism.gov.om
mailto:sobidani@omantourism.gov.om
mailto:oabdulsalam@omantourism.gov.om
mailto:Hghasani@omantourism.gov.om
mailto:yahyaa@omantourism.gov.om
mailto:MRushdi@omantourism.gov.om
mailto:halkhater@mofa.gov.qa
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 Kingdom of Saudi Arabia السعودية /المملكة العربية     

 
H.E. Mr. Ahmed bin Aqil Al Khateeb 

Minister of Tourism 

fammar@mt.gov.sa 

 

 معالي األستاذ/ أحمد بن عقيل الخةيب
 وزير السياحة

 
H.H. Princess Haifa Bint Mohamed Al Saud 

Assistant Minister for Executive Affairs and Strategy 

Ministry of Tourism 

alsaudh@mt.gov.sa 

 

 هيفا  بنت محمد آل سعود /سمو األميرة
 مساعد الوزير للشئون التنفيذية واالستراتيجية

 وزارة السياحة
 

Ms. Nedaa Al Mubarak 

Strategy Advisor 

Ministry of Tourism  

MubarakN@mt.gov.sa 

 األستاذة/ ندا  المبارك
 مستشار االستراتيجية

 وزارة السياحة
 

Mr. Firas Al Hammad 

General Director of International Affairs 

Ministry of Tourism 

hammadf@mt.gov.sa 

 

 األستاذ/ فراس الحماد
 مدير عا  الشئون الدولية

 وزارة السياحة
 

Ms. Haifa El Jedea  

International Relations Adviser 

Ministry of Tourism 

haljedea@mt.gov.sa 

 

 األستاذة/ هيفا  الجديع
 مستشار العالقات الدولية

 وزارة السياحة

Mr. Majed Saud Al Mutairi 

Head of Bilateral Relations 

Ministry of Tourism  

Mutirim@mt.gov.sa 

 األستاذ/ ماجد سعود المةيري
 رئيس العالقات الثنائية

 السياحةوزارة 
 

Mr. Anas S. Baghdadi 

International Relations Officer 

Ministry of Tourism 

baghdadia@mt.gov.sa 

 

 األستاذ/ أنس بغدادي
 العالقات الدولية

 وزارة السياحة
 

Ms. Sarah Al Husseini 

Senior Advisor, International Affairs 

Ministry of Tourism 

sralhusseini@mt.gov.sa 

 

 األستاذة/ سارة الحسيني
 كبير مستشاري العالقات الدولية

 وزارة السياحة
 



 

mailto:fammar@mt.gov.sa
mailto:alsaudh@mt.gov.sa
mailto:MubarakN@mt.gov.sa
mailto:hammadf@mt.gov.sa
mailto:haljedea@mt.gov.sa
mailto:Mutirim@mt.gov.sa
mailto:baghdadia@mt.gov.sa
mailto:sralhusseini@mt.gov.sa
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 Syrian Arab Republic الجمهورية العربية السورية  /  

 
H.E. Eng. Rami Martini 

Minister of Tourism 

rammartini70@gmail.com 

 

 معالي المهندس/ رامي مارتيني
 وزير السياحة

 
Ms. Ahd Al Zaeem 

Director for Planning and International Cooperation 

Ministry of Tourism 

ahdalzaeem@gmail.com 

 

 األستاذة/ عهد الزعي 
 مدير التخةية والتعاون الدولي

 وزارة السياحة
 

Mr. Mustafa Khazal 

Director of Protocols 

Ministry of Tourism 

mustafakhazaal52@gmail.com 

 

 األستاذ/ مصةفى خزال
 البروتوكولمدير 

 وزارة السياحة
 

 United Arab Emirates /  العربية المتحدة اإلمارات      

 
H.E. Dr. Ahmad Abdulla Belhoul Al Falasi 

Minister of State for Entrepreneurship and SMEs  

Ministry of Economy 

saeed.albudoor@economy.ae 

 

 الفالسي بالهول اهلل عبد أحمد معالي الدكتور/
 وزير الدولة لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسةة

 وزارة االقتصاد
 

H.E. Mr. Faisal Mohamed Al Hammadi 

Acting Assistant Undersecretary for 

Entrepreneurship And SMEs 

Ministry of Economy 

FAlhammadi@economy.ae 

 

 فيصل محمد الحمادياألستاذ/ سعادة 
 الوكيل المساعد 

 لوزير الدولة لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسةة
 وزارة االقتصاد

 
Mr. Saeed Al Budoor Al Falasi 

Manager of the Ministers of state for 

Entrepreneurship and SMEs office 

Ministry of Economy 

saeed.albudoor@economy.ae 

 

 ياألستاذ/ سعيد البدور الفالس
 مدير مكتب 

 وزير الدولة لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسةة
 وزارة االقتصاد

 

 The Republic of Yemen   /  الجمهورية اليمنية 

 
H.E. Dr. Moammar Mutahar Al Eryani 

Minister of Information, Culture and Tourism 

Yusef36@hotmail.com 

 

  معالي الدكتور/ معمر مةهر اإلرياني
 وزير اإلعال  والثقافة والسياحة

 
Mr. Yousuf Aburas 

Public Relations Manager  

Ministry of Information, Culture and Tourism 

Yusef36@hotmail.com 

 يوسف أبو راساألستاذ/ 
 مدير العالقات العامة

 وزارة اإلعال  والثقافة والسياحة

mailto:rammartini70@gmail.com
mailto:ahdalzaeem@gmail.com
mailto:mustafakhazaal52@gmail.com
mailto:saeed.albudoor@economy.ae
mailto:FAlhammadi@economy.ae
mailto:saeed.albudoor@economy.ae
mailto:Yusef36@hotmail.com
mailto:Yusef36@hotmail.com
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Mr. Ghazi Kassim 

Director General of Minister's Office 

Ministry of Information, Culture and Tourism 

ghazi.aloudaini@yahoo.com 

 غازى قاس األستاذ/ 
 مدير عا  مكتب الوزير

 وزارة اإلعال  والثقافة والسياحة
 

Mr. Gaafar Gaafar Abobakr Mohammed 

Executive Director 

Ministry of Information, Culture and Tourism 

jfrabwmhmdaljmy@gmail.com 

 جعفر جعفر ابوبكر محمداألستاذ/ 
 مدير تنفيذى

 وزارة اإلعال  والثقافة والسياحة
 

Mr. Mohammed Salem Bensumaeidea 

Executive Secretary 

Ministry of Information, Culture and Tourism 

bin_sumaeidea@yahoo.com 

 

 محمد سال  بن صميدهاألستاذ/ 
 سكرتير تنفيذى

 وزارة اإلعال  والثقافة والسياحة

World Tourism Organization – UNWTO 

 

Mr. Zurab Pololikashvili 

Secretary-General 

ofsg@unwto.org 

 

 األستاذ/ زوراب بولوليكاشفيلي
 األمين العا  

 

Ms. Basmah Al Mayman 

Regional Director for the Middle East 

balmayman@unwto.org 

 

 األستاذة/ بسمة الميمان 
 مديرة اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسة

 

Mr. Mikheil Ninua 

Director of Administration 

mninua@unwto.org 

 

 األستاذ/ ميخائيل نينوا
 المدير اإلدارى

 

Mr. Beka Jakeli (Online participation) 

Chief of Members Relations 

bjakeli@unwto.org 

 

 مشاركة عن بعد( ( األستاذ/ بيكا جاكيلي
 رئيس العالقات  مع الدول األعاا 

 
Ms. Shirin El Tayan 

Deputy Chief of Cabinet/Chief of Protocol  

Office of the Secretary-General 

seltayan@unwto.org 

 

 األستاذة/ شيرين الةيان
 نائب مدير مكتب األمين العا  مدير المراس /

 مكتب األمين العا 
 

Ms. Natalia Bayona  

Director, Innovation, Education and Investments 

nbayona@unwto.org 

 

 األستاذة/ ناتاليا بايونا
 مدير إدارة االبتكار والتعلي  واالستثمار

 

Ms. Sandra Carvao 

Chief, Market Intelligence and Competitiveness 

scarvao@unwto.org 

 

 األستاذة/ ساندرا كاراباو
 والتنافسية السوق مدير أبحاث

 

mailto:ghazi.aloudaini@yahoo.com
mailto:jfrabwmhmdaljmy@gmail.com
mailto:bin_sumaeidea@yahoo.com
mailto:ofsg@unwto.org
mailto:balmayman@unwto.org
mailto:mninua@unwto.org
mailto:bjakeli@unwto.org
mailto:seltayan@unwto.org
mailto:nbayona@unwto.org
mailto:scarvao@unwto.org
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Ms. Alicia Gomez 

Legal Counsel 

agomez@unwto.org 

 

 األستاذة/ أليسيا جوميز
 المستشار القانوني

 

Ms. Hanane Louzari 

Technical coordinator 

Regional Department for the Middle East 

hlouzari@unwto.org 

 

 األستاذة/ حنان لزاري 
 منسقة تقنية

 اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسة
 

Ms. Yolanda Sansegundo 

Assistant, Conference Services  

ysansegundo@unwto.org 

 

 األستاذة/ يوالندا سانسيجوندو
 المؤتمرات قس ، ةمساعد

 

Mr. Antonio Garcia Medrano 

Security Coordinator 

agarcia@unwto.org 

 

 األستاذ/ أنةونيو غارثيا ميدرانو
 منسق األمن

 

Mr. Ignacio Aracil 

Administration Coordinator 

iaracil@unwto.org 

 

 األستاذ/ اغناثيو أراثيل
 منسق ادارى

 

Ms. Ismael Maghfour 

Senior Administrative Services Specialist 

imaghfour@unwto.org 

 

 األستاذ/ إسماعيل مغفور
 أخصائي خدمات إدارية أول

 
 

mailto:agomez@unwto.org
mailto:hlouzari@unwto.org
mailto:ysansegundo@unwto.org
mailto:agarcia@unwto.org
mailto:iaracil@unwto.org
mailto:imaghfour@unwto.org

