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 اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط  

 األربعون و  ثامنال االجتماع

 2022 رسما 28 العربية،جمهورية مصر ، قاهرةال
 ظهرا   من العاشرة صباحا إلى الخامسة  

 

 المؤقت  جدول األعمال
 

  التوقيت 
الرسمي الجتماع اللجنة اإلقليمية   فتتاحاال 10.30- 10.00  

 صورة جماعية  
 

 اعتماد جدول األعمال .1 10.40 - 10.30
 ( العربيةجمهورية مصر بيان الرئيس ) .2 10.55 - 10.40

 معالي الدكتور خالد العناني، وزير السياحة واآلثار 
10.55 - 11.25 

 

 

 أسئلة وأجوبة( )مع  مين العام ألتقرير ا .3

 حول:    منظمة السياحة العالمية   أمين عام،  زوراب بولوليكاشفيلي  معالي األستاذعرض  

 األهداف االستراتيجية واألولويات   ✓
 السياحة الدولية: االتجاهات والتوقعات نظرة عامة على  ✓
 2022سة لعام يالمبادرات واألنشطة الرئ  ✓
 السياحة العالمية للشرق األوسط معلومات عن المكتب اإلقليمي لمنظمة  ✓
 أخرى   واضيعم ✓

 )مع أسئلة وأجوبة(السياحة العالمية في الشرق األوسط   منظمة .4 11.45 - 11.25

 للشرق األوسط ةاإلقليمي  ة بسمة الميمان، المدير  ستاذةاأل عرض

 أهم المبادرات واألنشطة الجارية ✓
 مشاريع المساعدة الفنية  ✓
 أخرى   واضيعم ✓
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)مع  منظمة السياحة العالمية: آخر التطورات واإلصالحات  في    ن و عضاء المنتسبألا .5 12.00 - 11.45
 أسئلة وأجوبة( 

 األعضاء المنتسبين  إدارةيون فيلكو، مدير إ  ستاذاأل عرض ✓

والمدير  مجلس األعضاء المنتسبين    األستاذ عبد هللا الزهراني ممثل  عرض ✓
 للتسويق والعالمة التجارية بشركة البحر األحمر للتنمية. التنفيذي  

 لشرق األوسط اإلقليمية لواألربعين للجنة   تاسعمكان وتاريخ انعقاد االجتماع ال .6 12.15- 12.00
 ما يستجد من أعمال .7 13.00- 12.15

الجتماع المجلس التنفيذي بين منظمة   116التوقيع على اتفاقية استضافة الدورة الـ  1.7
 السياحة العالمية والمملكة العربية السعودية.  

 مأدبة غذاء   14.30- 13.00
عافي قطاع السياحة في الشرق األوسط )بمشاركة الوزراء،  تب ات الخاصة  مناقشة السياس.  8 14.40-16.50

المسؤولين رفيعي المستوى، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص وغيرهم من  
 السياحي من المنطقة والمنظمات الدولية( 

 مالحظات ختامية  17.00- 16.50

 العربيةجمهورية مصر ، معالي الدكتور خالد العناني، وزير السياحة واآلثار

 السياحة العالمية منظمة   أمين عام ، زوراب بولوليكاشفيلي ألستاذامعالي 

 
 

 مال اللجنة عاختتام أ
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