
ي المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية وملتقى سوق السفر العر�ب

ي النمو والتنوع القتصادي الشامل والمستدام
حول مساهمة السياحة �ن

ق الأوسط وشمال أفريقيا ي منطقة ال�ش
�ن

برعاية

معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري

مارات العربية المتحدة وزير القتصاد بدولة الإ

ي سبيل التنمية
ي إطار الحتفال بالسنة الدولية للسياحة المستدامة �ن

�ن



ي ، د�ب ي قاعة الملتقى، سوق السفر العر�ب
ي  24 أبريل/نيسان 2017 )3:30 – 5:30 بعد الظهر(

ن �ن ثن�ي يوم الإ

ن من  ي ظل عمل مئات المالي�ي
، وتجاوز عدد المسافرين داخلياً الستة مليار، و�ن ي

مع تخّطي عدد المسافرين دولياً 1.2 مليار شخص العام الما�ن
ي المئة من إجمالي الناتج المحلي 

ي قطاع السياحة، غدت السياحة قاطرًة بال منازع للدفع بعجلة القتصاد العالمي حيث أنّها تشّكل 10 �ن
الناس �ن

ة وظيفة. ي المئة من صادرات الخدمات وتستحوذ عل وظيفة واحدة من كل إحدى ع�ش
العالمي و30 �ن

ن إل 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030، بمتوّسط 43 مليون مسافٍر دولي  وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يصل عدد السّياح الوافدين الدولي�ي
ي يدخل السوق كل عام.

إضا�ن
ن بالرغم من الضطرابات  ق الأوسط وشمال أفريقيا عل مدى العقدين الماضي�ي ي منطقة ال�ش

ن العتبار الأداء الملفت للسياحة �ن وإذ تأخذ بع�ي
ن  ة، تتوّقع منظمة السياحة العالمية أن تنمو أعداد السّياح الدولي�ي ي السنوات الأخ�ي

ي الحركة السياحية الدولية إل بعض مقاصد المنطقة �ن
�ن

الوافدين إل المنطقة بنحٍو مّطرد يتخطى بشكل كب�ي المتوسط العالمي ليبلغ 195 مليون سائح بحلول العام 2030.
ة وقاطرة أساسية  ن ي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت رك�ي

ي المنطقة، وبخاصة �ن
وفضال عن ذلك، فإن السياحة تحتل مكانة هامة �ن

ي هذه الدول.
لالقتصاديات الحديثة لمرحلة »ما بعد النفط« �ن

ي تنمية قطاعات 
وبالإضافة إل زيادة اليرادات من العمالت الأجنبية وخلق الوظائف، تعّزز السياحة التجارة والستثمار وتسهم إسهاماً بارزاً �ن

ي بلدان 
ي التكامل القتصادي والجتماعي �ن

اقتصادية أخرى – عل غرار البناء والصناعة والتجزئة والخدمات المالية – كما تسهم إل حّد كب�ي �ن
ق الأوسط وشمال أفريقيا. منطقة ال�ش

ن عدد من دول  ان العالمي، حيث تحسن الربط الجوى و تيّ� سفر الرّكاب ب�ي وجدير بالذكر أن المنطقة قد برزت كمركز رئيسي لقطاع الط�ي
ي جذب 

ة من الطائرات الجديدة بدوٍر هام �ن ي الأساطيل الكب�ي
ي المطارات العالمية المستوى و�ن

المنطقة. وقد اضطلعت الستثمارات الضخمة �ن
المالحة التجارية. كما يساهم تزايد نشاط قطاع الأعمال والفعاليات 

ي النمو والتنوع القتصادي 
ي حول تعزيز مساهمة السياحة �ن وسوف يعقد المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية وملتقى سوق السفر العر�ب

قتصاد بدولة  ق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإ ي منطقة ال�ش
الشامل والمستدام �ن

ي 
ق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل النظر �ن ي منطقة ال�ش

مارات العربية المتحدة، والذى سيضم وزارء السياحة ورّواد القطاع السياحي �ن الإ
ي المنطقة وبناء بيئٍة حاضنة مستدامة للقطاع من شأنها أن تطلق 

ي من شأنها تحقيق الستفادة المثل من النمو السياحي �ن
السبل والوسائل ال�ت

بتكار الذى تحركه التكنولوجيا، وريادة  قتصادي، والإ ي تحقيق الأجندات الوطنية الخاصة بنمو إجمالي الناتج المحلي والتنوع الإ
سهامه �ن العنان لإ

ستثمار وتعزيز الصادرات. ي، وتطوير الب�ن التحتية، والإ نتاجية، وخلق فرص العمل، وتنمية رأس المال الب�ش الأعمال، والإ
ويجية المحّددة الأهداف. ي السياحة، فضالً عن الحمالت ال�ت

ي تغذية الستثمار �ن
الواسعة النطاق �ن



16.00 - 15:30  

17.20 - 16.00 

17.30 - 17.20

، تلقيها مديرة الجلسة: الأستاذة بيكي أندرسون، شبكة سي إن إن الدولية ن كلمة ترحيب، مع تقديم للمتحدث�ي

فتتاحية الجلسة الإ
مارات العربية المتحدة قتصاد، الإ - معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإ  

ن عام منظمة السياحة العالمية - الدكتور طالب الرفاعي، أم�ي  
ن  - الأستاذ سيمون بريس، كب�ي مديري المعارض، ريد إكزيبيش�ن  

المتحدث الرئيسي 
، اث الوط�ن - صاحب السمو االملكي الأم�ي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة وال�ت  

   المملكة العربية السعودية 

حلقة نقاش
 

دارات والمنظمات الوطنية للسياحة  أ. الوزراء/رؤساء الإ

- معالي الشيخ خالد بن حمود آل خليفة المدير التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض، البحرين  
- معالي الستاذ محمد يح�ي راشد، وزير السياحة، جمهورية مرص العربية  

- معالي الأستاذة لينا مظهر عناب، وزيرة السياحة والآثار، المملكة الأردنية الهاشمية    
- معالي الأستاذ أفيديس كيدانيان، وزير السياحة، لبنان  

- معالي الأستاذة ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية، وكيلة وزارة السياحة، سلطنة عمان  
- معالي الأستاذة سلمى اللومي الرقيق، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، تونس  

مارات العربية المتحدة  نماء التجاري والسياحي بالشارقه، الإ - سعادة الأستاذ خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإ  
مارات العربية المتحدة - سعادة الأستاذ هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية برأس الخيمة، الإ  

ب. القطاع الخاص

مارات ان الإ - الأستاذ عادل الرضا، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات، ط�ي  
ان  كة التحاد للط�ي - الأستاذ فيجاي بونوسامي، نائب رئيس �ش  

، الكويت ي
، مدير قطاع السياحة، مجموعة الخرا�ن ي

- الأستاذ إياد جاسم الخرا�ن  
  JSF T&T Schoolالأستاذ أنطونيو بينيا، مدير -  

- الأستاذ عبد هللا بن نارص آل داوود، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار، المملكة العربية السعودية  
ق الأوسط، غوغل - الأستاذ إيفان ياكوفليفيك، مدير صناعة السياحة، منطقة ال�ش  

ي  
ق الأوسط وشمال إفريقيا �ن يك ورئيس قسم خدمات الستشارات العقارية والفندقية لمنطقة ال�ش - الأستاذ يوسف وهبه، �ش  

   إرنست أند يونغ
يسا( ، أسبانيا - الأستاذ أنطونيو لوبيث دي آبيال، مدير مركز تطوير السياحة )مركز إم�ب  

IDEEA الأستاذ كارل أوبست، مدير معهد تطوير المحاسبة البيئية والقتصادية -  
AMADEUS ، ق الأوسط - الأستاذ أنطوان مدور، نائب الرئيس لمنطقة ال�ش  

ن عام منظمة السياحة العالمية استنتاجات لمدير الجلسة ومالحظات ختامية لأم�ي




