
       
 

 

 

 

 
بدبي المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية وملتقى سوق السفر العربي   

غتنام الفرص واجهةالسياحة البينية العربية: م حول التحديات وا   
 

رعاية صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تحت   
سياحة واآلثار للوالشباب وتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني وزير الثقافة 

 بدولة االمارات العربية المتحدة
 

 قاعة الملتقى، سوق السفر العربي بدبي  
  (11.10إلى  13.10)من   5105مايو،  5الثالثاء، 

 
 

. وعلى المستوى 4112مليار سائح عام  1.1عدد السّياح الوافدين الدوليين رقمًا قياسيًا جديدًا هو سّجل 
من أسواٍق تقع ضمن منطقٍة واحدة، أي من السياحة  السّياح مئة من هؤالءفي ال 01العالمي، يفد حوالي 

 البينية.

في المئة فقط من إجمالي السّياح الدوليين الوافدين إلى منطقة الشرق  24وخالفًا لهذا اإلتجاه العالمي، 
ير المسبوق األوسط وشمال أفريقيا يأتون من هذه المنطقة على الرغم من اإلزدهار اإلقتصادي والنمو غ

للسياحة الدولية في المنطقة على مدى العقدين الفائتين. وبموازاة ذلك، يتواصل نمو حركة السياحة والسفر 
 من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى مناطق أخرى. 

، وتسليمًا منهم 4112وخالل اإلجتماع التأسيسي األول المنعقد في الكويت في تشرين األول/أكتوبر 
ور الهام للسياحة في الدفع بعجلة إقتصادات المنطقة، قّرر وزراء السياحة في دول مجلس التعاون بالد

الخليجي تعزيز التعاون في ما بينهم في مجال التنمية السياحية والنهوض بالسياحة البينية. إلى ذلك، قرر 
ع عشر المنعقد في القاهرة في مجلس وزراء السياحة العرب التابع لجامعة الدول العربية في إجتماعه الساب

تركيز عمله في السنوات الخمس المقبلة على تطبيق اإلستراتيجية العربية  4112تشرين الثاني/نوفمبر 
 للسياحة التي هي عبارة عن خطٍة لتطوير وتشجيع السياحة البينية.
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السياحة البينية العربية  وسينعقد المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية وملتقى سوق السفر العربي حول
ورئيس  والشباب وتنمية المجتمعوزير الثقافة  ،نهيان بن مبارك آل نهيانبرعاية صاحب السمو الشيخ 
وهو سيجمع وزارء السياحة  ،العربية المتحدة للسياحة واآلثار بدولة اإلماراتمجلس إدارة المجلس الوطني 

سط وشمال أفريقيا من أجل مناقشة السبل اآليلة إلى ورّواد القطاع السياحي في منطقة الشرق األو 
غتنام الفرص المتنامية الناتجة عن تعزيز التعاون. وسيتتطّرق المنتدى إلى  النهوض بالسياحة البينية وا 

 القضايا التالية:

 (؛تحديد الخصائص والمتطلبات الخاصة باألسواق المصّدرة العربية )الشرائح األساسية، الدوافع واإلتجاهات 

 سبل تطوير وتسويق المنتجات السياحية بطريقٍة أكثر فعالية في األسواق العربية؛ 

 سبل تعزيز تسهيالت السفر وتحسين الربط داخل المنطقة؛ 

 سبل تعزيز اإلستثمار البيني في البنى التحتية والمرافق والخدمات السياحية؛ 

 اعْين العام والخاص بغرض اإلرتقاء سبل إقامة شراكات فّعالة ضمن القطاع العام نفسه وبين القط
 بالتعاون اإلقليمي؛

  سبل تحسين اإلطار المؤّسسي من أجل تنفيذ إستراتيجات ومبادرات التعاون السياحي اإلقليمي ورصدها
 وتقييمها.

 برنامج المنتدى
 

 

ة بيكي اندرسون، مذيعة أخبار األستاذالجلسة:  ةمدير لقيها ت ،مع تقديم للمتحدثين ،كلمة ترحيب
 شبكة سي إن إن الدوليةرئيسية على 

 

 يةاإلفتتاحالجلسة 
 

صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ورئيس  -
 دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة واآلثار

 منظمة السياحة العالميةأمين عام رفاعي، الدكتور طالب ال -
 ريد إكزيبيشنزي المعارض، مدير كبير األستاذ سيمون بريس،  -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10:30- 11:10  
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 حلقة نقاش
 

 المتحدثون
 

 /رؤساء اإلدارات والمنظمات الوطنية للسياحة أ. الوزراء
 
 البحرينة، معالي األستاذ زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجار  -
   المملكة األردنية الهاشميةبالسياحة ، وزير معالي األستاذ نايف الفايز -
 لبنانبالسياحة ، وزير ميشيل فرعونمعالي األستاذ  -
 بالمملكة المغربيةالسياحة  ةر اوز الكاتبة العامة ل، ة ندى روديساألستاذ سعادة -
 نة عمانبسلطالسياحة  ارةوز ة ميثاء المحروقي، وكيلةاألستاذ سعادة -
 بقطريسى محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة عمعالي األستاذ  -
 تونسبالوطني للسياحة ديوان المدير عام  ،عبد اللطيف حماماألستاذ سعادة  -
بدولة اإلمارات المجلس الوطني للسياحة واآلثار مدير عام  ،حمد المهيريماألستاذ  سعادة -

  العربية المتحدة
دولة ، بدبيدائرة السياحة والتسويق التجاري مدير عام  ،الل سعيد المريهاألستاذ  سعادة -

  اإلمارات العربية المتحدة
دولة ، الشارقةب رئيس هيئة اإلنماء السياحي والتجاري، مانو النعلي محمد  األستاذ سعادة -

 اإلمارات العربية المتحدة
 
 ب. القطاع الخاص

 

 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  اديوسأمنائب رئيس شركة ، أنطوان مدوراألستاذ  -
 أفريقيا ال موش الشرق األوسطب غولدن توليبفنادق سلسلة أمين موكارزيل، رئيس  األستاذ -
اتحاد النقل الجوي حسين دباس، نائب الرئيس اإلقليمي ألفريقيا والشرق األوسط،  األستاذ -

 .IATA))الدولي 
 مجموعة جميرة، فيذيالمدير التنو  األستاذ جيرالد الولس، الرئيس -
  (TripAdvisor)تريب أدفايزر ، الوجهات تسويقمدير ، دجوستين رياألستاذ  -
 (WTTC) المجلس العالمي للسفر والسياحةديفيد سكوسيل، الرئيس والمدير التنفيذي،  األستاذ -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:10-11:50  

 الجلسة ةدير مالحظات ختامية لم
 

11:50-01:00  
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