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 -1جدول األعمال

جدول األعمال المؤقت
 .1اعتماد جدول األعمال
 .2كلمة ترحيب لرئيس اللجنة
 .3مالحظات تمهيدية لألمين العام
 .4تسمية مرشحين لمناصب مختلفة في الجمعية العامة:
أ)

نائب رئيس واحد للجمعية العامة

ب) عضو واحد في لجنة وثائق التفويض
 .5تسمية مرشحين لتمثيل اإلقليم في المجلس التنفيذي واألجهزة المتفرعة منه:
أ)

مرشحين اثنين للمجلس التنفيذي

ج)

مرشحين اثنين للجنة المخصصة إلعداد المشروع النهائي لإلتفاقية اإلطارية بشأن

ب) مرشح واحد للجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باإلنتساب
آداب السياحة
 .6انتخاب رئيس للجنة ونائبين للرئيس
 .7لجنة تحكيم مسابقة الفيديو
 .8تحديث حول األنشطة اإلقليمية

 .9بيان مر ّش ٍح المجلس التنفيذي لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية خالل الفترة
2021-2018

 .10مكان وتاريخ انعقاد اإلجتماع الرابع واألربعين للجنة
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 - 2المقررات التي اتخذتها اللجنة
اعتماد جدول األعمال

)CME/DEC/1(XLIII

البند  1من جدول األعمال
(الوثيقة )CME/43/odj.prov.

إن اللجنة،
 .1تعتمد جدول أعمال اجتماعهاا الثالثث واألربعثين ،كماا هاو وارد فاي الصافحة رقام  2مان هاذا الوثيقاة،
بعاد إضاافة بياان مر ّش ٍاح المجلاس التنفياذي لمنصااب أماين عاام منظماة الساياحة العالمياة خاالل الفتاارة
 ،2021-2018بناء على طلب المرشح ،كبند تاسع جديد.
......................................................................................................................
)CME/DEC/2(XLIII

كلمة ترحيب لرئيس اللجنة
البند  2من جدول األعمال

إن اللجنة،
وقد استمعت إلى كلمة الترحيب التي ألقاها ممثل رئيس اللجنة ،سعادة المستشار حاتم نصر اهلل ،القائم

بأعمال السفارة اللبنانية بالصين ،نيابة عن معالي وزير السياحة بالجمهورية اللبنانية األستاذ أواديس

كيدانيان،

.1

ترحب باقتراحه بأن يقوم معالي وزير السياحة بجمهورية مصر العربية ،األستاذ محمد يحي
راشد( ،بصفته النائب األول لرئيس اللجنة) برئاسته االجتماع.

......................................................................................................................
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)CME/DEC/3(XLIII

مالحظات تمهيدية لألمين العام
البند  3من جدول األعمال

إن اللجنة،

وقد نظرت في المالحظات التمهيدية التي أدلى بها األمين العام،
.1

قدمها حول مستجدات السياحة الدولية وآفاقها المستقبلية ،ورؤية
تشكرا على اللمحة
َّ
العامة التي ّ

المنظمة في مواجهة تحديات العصر وفي تحقيق أهداف التنمية وعلى الخطوة الفارقة في تاريخ
المنظمة الخاصة بتحويل المدونة العالمية آلداب السياحة إلى إتفاقية إطارية دولية ؛

.2

وتعبر عن فائق شكرها وتقديرها وامتنانها لمعالي األمين العام ،إلدارته الحكيمة للمنظمة ولإلنجازات
المرموقة التي حققها طوال فترة خدمته على رأسها وخاصة في رفع مرتبة السياحة في األجندات

الوطنية والدولية ،وفي تكثيف التحالفات اإلستراتيجية وتعزيز الشراكات ما بين القطاعين العام

والخاص ،وفي تذليل العوائق أمام التنافسية والنمو وتعزيز المعرفة والجودة واإلبتكار ،وفي تعجيل

أجندة اإلستدامة وفي إدراج السياحة في األجندة العالمية للسالمة واألمن وزيادة المساعدة اإلنمائية
المقدم للدول األعضاء.
وتعزيز الدعم ّ

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

تسمية مرشحين لمناصب مختلفة في الجمعية العامة

)CME/DEC/4(XLIII

البند  4من جدول األعمال
(الوثيقة )A/22/Com.Reg.

إن اللجنة،
.1

ترشح الجمهورية العراقية (ممثلة بمعالي وزير الثقافة والسياحة األستاذ فرياد رواندزي) لمنصب
نائب رئيس الجمعية العامة؛

.2

وترشااح مملكثثة البحثثرين (ممثلااة بسااعادة الشاايخ خالااد باان حمااود آل خليفااة ،ال ارئيس التنفيااذي لهيئااة
البحرين للسياحة والمعارض) لعضوية لجنة وثائق التفويض.

......................................................................................................................
4

CME/43/DEC.

)CME/DEC/5(XLIII

تسمية مرشحين لتمثيل اإلقليم في المجلس التنفيذي واألجهزة المتفرعة منه
البند  5من جدول األعمال

(الوثيقة )A/22/Com.Reg.

إن اللجنة،
وقد لجأت إلى إجراء االنتخابات باالقتراع السري،
.1

ترشح مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للفترة 2021-2017؛

.2

ترشح جمهورية مصر العربية لعضوية اللجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باإلنتساب للفترة
2021-2017؛

.3

و ترشح المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية لعضوية اللجنة المخصصة إلعداد
المشروع النهائي لإلتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة.

......................................................................................................................
)CME/DEC/6(XLIII

انتخاب رئيس اللجنة ونائبي الرئيس
البند  6من جدول األعمال
(الوثيقة )A/22/Com.Reg.

إن اللجنة،
وقد نظرت في الترشيحات المقدمة لمناصب رئيس اللجنة ونائبي الرئيس،
.1

تنتخب دولة اإلمارات العربية المتحدة لرئاسة اللجنة ،وتنتخب الجمهورية اللبنانية و الجمهورية

العراقية كنائب أول ونائب ثان للرئيس ،تباعا ،لوالية تدوم سنتين ،اعتبا ار من الدورة الثانية والعشرين
للجمعية العامة؛
......................................................................................................................
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)CME/DEC/7(XLIII

تسمية مرشح لتمثيل اإلقليم في لجنة تحكيم مسابقة الفيديو
البند  7من جدول األعمال

إن اللجنة،
.1

تنتخب دولة اإلمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسة اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط لتمثيل اإلقليم
في لجنة تحكيم مسابقة الفيديو.

......................................................................................................................
)CME/DEC/8(XLIII

تحديث حول األنشطة اإلقليمية
البند  8من جدول األعمال

إن اللجنة،
وقد استمعت للعرض الموجز الذي قدمه المدير اإلقليمي للشرق األوسط ،حول تنفيذ البرنامج االقليمي

للشرق األوسط؛
.1

تعبر عن تقديرها لِ َكم ونوعية األنشطة التي أ ِ
ُنجزت في إطار تطبيق برنامج عمل المنظمة وللزيادة

الملحوظة في أنشطة المنظمة الهادفة إلى تعزيز استدامة السياحة وربطها بأهداف التنمية
المستدامة وخاصةً أنشطة التعاون الفني وبناء القدرات لصالح أعضائها.

......................................................................................................................
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)CME/DEC/9(XLIII

ش ٍح المجلس التنفيذي لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية
بيان مر ّ
خالل الفترة 2021-2018

إن اللجنة،
وقد استمعت إلى بيان مر ّش ٍح المجلس التنفيذي لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية خالل الفترة
 ،2021-2018سعادة السفير زوراب بولوليكاشفيلي؛

.1

ترحب بعزم مر ّشح المجلس التنفيذي على توثيق عالقات العمل مع أعضاء اللجنة و بالمقترحات

.2

ح المجلس التنفيذي على بيانه.
وتشكر مر ّش ٍ

التي تضمنها بيانه حول تعزيز فعالية المنظمة ودعم صورتها المشرقة في المستقبل؛

......................................................................................................................
)CME/DEC/10(XLIII

مكان وتاريخ االجتماع الرابع واألربعون للجنة
البند  10من جدول األعمال

إن اللجنة
.1

تقبل مع الشكر دعوة معالي وزير السياحة بجمهورية مصر العربية ،األستاذ محمد يحيى راشد
الستضافة االجتماع الاربع واألربعين للجنة في بلدا؛

.2

وتقرر عقد االجتماع المذكور أعالا في مصر خالل الربع الثاني من  ،2018في تاريخ ومكان
يحددا البلد المضيف ،بالتشاور مع أمانة المنظمة.

......................................................................................................................
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)CME/DEC/11(XLIII

توجيه الشكر للبلد المضيف
إن اللجنة،
وقد نظرت في مختلف البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها الثالث واألربعين في أفضل ظروف

ممكنة من الفعالية والراحة؛
.1

تعبر عن فائق تقديرها وبالغ شكرها لجمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً على ح اررة االستقبال

وكرم الضيافة وحسن التنظيم.

.....................................................................................................................
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 3ث تمثيل اللجنة في مختلف أجهزة منظمة السياحة العالمية
األجهزة
أ -الجمعية العامة
نائب الرئيس

الجمهورية العراقية

معالي األستاذ فرياد رواندزي

وزير الثقافة والسياحة
لجنة وثائق التفويض

مملكة البحرين
سعادة الشيخ  /خالد بن حمود آل خليفة

الرئيس التنفيذي

هيئة البحرين للسياحة والمعارض
ب -المجلس التنفيذي
مملكة البحرين

 2017ا 2021

جمهورية مصر العربية

 2017ا 2021

لجنة مراجعة طلبات العضوية باالنتساب
 2017ا 2021

جمهورية مصر العربية
اللجنة المخصصة إلعداد المشروع النهائي لإلتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة

المملكة العربية السعودية (األستاذة بسمة الميمان ،مديرة إدارة اللجان والمنظمات ،الهيئة العامة للسياحة والثراث الوطني)
جمهورية مصر العربية (األستاذة منال عبد السالم ،وكيل و ازرة السياحة)
ج -لجنة الشرق األوسط
الرئيس

اإلمارات العربية المتحدة

 2017ا 2019

 -1نائب الرئيس

الجمهورية اللبنانية

 2017ا 2019

 -2نائب الرئيس

الجمهورية العراقية

 2017ا 2019

عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيديو :اإلمارات العربية المتحدة ،بصفتها رئيسة اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط،
ممثلة باألستاذ عبد اهلل الحمادي ،مدير إدارة السياحة ،و ازرة اإلقتصاد)
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