
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

2015سبتمبر  13تحديث /   
 

 السياحة والنقل الجوي ألغراض التنمية

 ، مديين، كولومبيا2015أيلول/سبتمبر  14اإلثنين في 
 

 البرنامج 
 

والسياحة من خالل معالجة التحديات المطروحة راهنًا تعزيز المسار المشترك والتعاون ما بين قطاعْي الطيران  – األهداف

والمرتبطة بالتقارب بين السياسات والربط الجوي والتنافسية وتيسير السفر بغرض تسخير كامل إمكانات ِكال القطاعين من 

 ستدامة.أجل خلق فرص العمل والدفع بعجلة النمو الشامل واإلرتقاء بالتنمية المستدامة دعمًا ألهداف التنمية الم

يساهم قطاعا الطيران والسياحة إسهامًا كبيرًا في تحقيق اإلزدهار اإلقتصادي العالمي. ويقع الربط من خالل  – السياق

النقل الجوي في صلب التنمية السياحية، مؤّمنًا بذلك منافع إقتصادية جّمة لكافة المنخرطين في سلسلة القيمة السياحية. 

مليار سائٍح الحدود الدولية، وبلغ أكثر من نصف هؤالء مقاصدهم جّوًا. ووفقًا  1.1على  ، عبر ما يربو2014وفي العام 

لمنظمة السياحة العالمية، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السّياح الدوليين، بما في ذلك المسافرين ألغراض العمل 

(إيكاو)، من  منظمة الطيران المدني الدوليقعات . وباإلستناد إلى آخر تو 2030مليار سائح بحلول العام  1.8والترفيه، إلى 

 .2030مليون بحلول العام  60مليون حاليًا إلى  33المتوقع أن تنمو معدالت الرحالت الجوية المغاِدرة من 

 كلمات ترحيبية  10:10 – 10:00

 الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية  

 منظمة الطيران المدني الدوليالدكتورة فانغ ليو، أمين عام   

 مالحظات استهاللية   10:20 – 10:10

 CNN، قناة Quest Means Buisness، مقدم برنامج السيد / ريتشارد كويست                 

 الجلسة األولى  11:45 – 10:20

ما بين قطاعْي الطيران والسياحة دعمًا اإلرتقاء بأوجه التآزر ألغراض النمو المستدام والتنمية 

 ألهداف التنمية المستدامة
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ومتضارب في غالب  يتؤّدي السياسات القطاعية المنفصلة في مجالْي الطيران والسياحة إلى شرٍخ أساس

األحيان، األمر الذي يشّكل بدوره عائقًا كبيرًا أمام تنمية كال القطاعين. ومن شأن تحسين الربط الجوي 

ق تقارب السياسات أن يكون عنصرًا رئيسيًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة عن طري

 ساحليةالنامية غير البلدان بالسياحة المستدامة والتنمية اإلقتصادية، وبخاصة ألقل البلدان نموًا وال

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةو 

 وستناقش هذه الجلسة ما يلي:

التوازن في المنافع ما بين السياحة والنقل الجوي عبر إرساء الحوار والتعاون على كيفية تحقيق  -

 نحٍو أكثر ترابطًا ما بين السلطات السياحية والسلطات المعنية بالطيران؛

سبل إسهام األطر والتوجيهات السياساتية الفّعالة في تحسين الربط والموصولية، وفي ضمان  -

م اإلجتماعي، ودعم السياحة المستدامة، وخلق قتصادي والتقدّ التنافسية، ومعاظمة النمو اإل

 الوظائف، والترويج للثقافة والمنتجات المحلية؛

سبل تهيئة الدول للظروف المؤاتية لتطوير البنى التحتية على نحٍو موثوٍق ومستدام وقادر على  -

على إتاحة إمكانية  الصمود بهدف اإلرتقاء بالنمو اإلقتصادي والرفاه اإلجتماعي، مع التركيز

 الوصول للجميع بشكٍل منصف وبأسعاٍر مقبولة؛

سبل اإلفادة من أنظمة الرصد والقياس القائمة من أجل دعم بناء القدرات اإلحصائية في الدول  -

 النامية.

 منظمة الطيران المدني الدوليأمين عام  الدكتورة فانغ ليو،الجلسة: مدير 

 الخبراء:

 2Tالزراعية2Tالمشاريع  2Tمؤسسة الدولية لتمويل2Tلل 2Tرئيس المشترك2Tوال 2Tالمدير2T، السيد سيرخيو بيمنتا -
 مجموعة البنك الدولي)2T 2T)2Tاالستثمار2Tخدمات 2Tو2Tوالصناعات 

 )WTTC، رئيس ومدير تنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (السيد ديفيد سكاوسيل -

 الوفود:

 والصناعة والسياحة بكولومبيا، وزيرة التجارة السيدة سيسيليا الباريث كورريابدء بـمعالي  -

 ثانيةالجلسة ال  13:10 – 11:45

 تعزيز السفر والسياحة من خالل السفر السلس

ويساهم  لدولة،يعّزز تيسير السفر الذي يتيح لألفراد عبور الحدود الدولية بأماٍن وفعالية القدرة التنافسية ل

. كما أّنه على الصعيد العالمياإلقتصادية واإلجتماعية  فوائدإسهامًا مباشرًا في نمو الصادرات وفي ال

 ب على السياحة.ليرتقي بتجربة المسافرين بصورٍة عامة، األمر الذي يرفع بدوره الط
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 وستتطّرق هذه الجلسة إلى ما يلي:

 كيفية تطبيق المعايير واإلجراءات الدولية الخاصة بعبور الحدود وتخليص المعامالت تطبيقًا فّعاًال؛ -

 سبل جعل إستخدام التكنولوجيات الحديثة للسفر أيسر مناًال وأكثر راحًة وفعالية؛ -

سبل تحديد وتنفيذ السياسات التي ترمي إلى تيسير السفر والسياحة الدولية مع العمل في الوقت  -

 عينه على ضمان الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة على الصعيد العالمي؛

ة بين مشّغلي الرحالت الجوية ومقّدمي الخدمات السياحية والحكومات من أجل سبل التعاون الممكن -

 توفير النقل المتعّدد الوسائط؛

 السبل المتاحة للحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة إلقامة توازٍن ما بين األمن وتيسير السفر؛ -

العالم على غرار تبسيط سبل اإلستفادة من المبادرات األخيرة في مجال تسهيل تأشيرات السفر في  -

 إجراءات الحصول على التأشيرات والتعاون اإلقليمي وتحسين إيصال المعلومات؛

 كيفية تعزيز التكّتالت اإلقليمية واإلقتصادية لتيسير السفر وللتنمية السياحية على نحٍو أفضل. -

 ، أمين عام منظمة السياحة العالميةالدكتور طالب الرفاعيالجلسة: مدير 

 الخبراء:

 أمين عام منظمة الجمارك العالميةكونيو ميكوريا،  الدكتور -
  رابطة شركات الطيران األفريقيةأمين عام ، إليجا تشينغوشوالدكتور  -

 الوفود:

 بكولومبيا النقل، وزيرة ناتاليا ابييو فيفسالسيدة بدء بـمعالي  -

 مالحظات ختامية  13:20 – 13:10

 CNN، قناة Quest Means Buisnessمقدم برنامج  ،السيد / ريتشارد كويست -

 

 اإلختتام الرسمي  13:25 –13.20

  منظمة الطيران المدني الدوليتوقعات نائب مدير مكتب النقل الجوي،  طورو اسيجاوا، السيد / -  
 

 الختاميبيان الإعتماد   13.30- 13:25

التشغيلية والعالقات مع المؤسسات، منظمة السياحة المدير التنفيذي للبرامج السيد / مارثيو فابيال،  -

 العالمية

 –إنتهاء المنتدى  –


