
          
 

 صحفية دعوة

"الثقافي والتبادل التراث وتعزيز للتنمية ومستدامة متكاملة وسيلة المتوسط منطقة في السياحة" جعل  
مرسيليا - 4102 الثاني تشرين/  نوفمبر 7 الموافق الجمعة يوم   

 

 القيمة حول للتحاور المتوسط طرفي من المدني المجتمع وممثلو خبراء وكذلك المحلية والسلطات التمويل ومؤسسات السياسات صانعو يجتمع

 التحول طور في منطقة في السياحة تنمية على تركز التي العامة للسياسات المضافة

 فوزال ميشال
 إقليم بروفنس ألب كوت دازور رئيس

  مراد الزين
  المتوسطي التكامل مركز مدير

 بعنوان  ورشة عمل رفيعة المستوى إلى ايدعوكم

 السياحة في منطقة المتوسط: وسيلة متكاملة ومستدامة للتنمية وتعزيز التراث والتبادل الثقافي
  

 مساء   00011 إلى صباحا   0011 من الساعة نوفمبر / تشرين الثاني 7 الموافقيوم الجمعة 

   فرنسا مرسيليا،  (Esplanade du J4) "كاتر جي" ساحة - (Villa Méditerranée) مديترانيه فيال

 21.701أنتج قطاع السياحة  ، 1122في عام  .تشكل السياحة مصدراً حيوياً للنمو اإلقتصادي وعامالً مهماً لخلق فرص العمل عبر المتوسط

مليون وظيفة في  574لي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا7 وهذا يعني % من الناتج المحلي اإلجما574مليون دوالًر أمريكي، مايساوي 

 .% من كل فرص عمل المنطقة57.4أي  -هذا القطاع 

 7.مليون إلى  05)من  1121و  1111مرتفعة من النمو7 لقد تضاعف عدد الوافدين من الخارج بين عامي بمستويات يتمتع قطاع السياحة 

في المنطقة  التدفقات السياحية في تزايد مستمر تزال ال7 العالمذات أعلى نمو في  المنطقة، مما يجعلها وجهة سياحيًة  هذه مليون( في

 .األورومتوسطية، بينما من الممكن أن تنخفض حصتها تدريجياً في السوق نظراً إلى التطورات في الطلب العالمي، وخاصًة في البالد الناشئة

حلول جديدة  أيةأي منظور و ؟جتماعية والثقافية المتعلقة بالسياحة في منطقة المتوسطقتصادية والبئية واالما هي القضايا االفي ضوء هذا التوجه، 

وما هي الدروس المستفادة من تطبيق  ؟تتناول إدارة التدفقات السياحية وكذلك القضايا المتعلقة باالستدامة والتنوع اإلقتصادي وخلق فرص العمل

 السياسات العامة في تنمية السياحة؟ 

 

شمال بلدان من  7المؤسسات المالية من  منو المدنيمن المجتمع  مندوبونوطنياً وو إقليمياسوف يجتمع وزراء وممثلون منتخبون محلياً و

في مرسيليا من أجل معالجة هذه المسائل7 تم  )والمغرب وفلسطين وتونسالجزائر ومصر وفرنسا وإيطاليا واألردن ولبنان (المتوسط  وجنوب

ترتيب ورشة عمل رفيعة المستوى بين كل من مركز التكامل المتوسطي وإقليم بروفنس ألب كوت دازور كجزء من األسبوع اإلقتصادي 

 .المتوسطي
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: منصة ذات عدة شركاء للحوار وتبادل المعرفة بهدف دعم عملية اإلصالح وتعزيز التكامل اإلقليمي في منطقة المتوسط7 األعضاء مركز التكامل المتوسطي

المركز المؤسسون هم: مصر وفرنسا واألردن ولبنان والمغرب والتونس والبنك األوروبي لإلستثمار والبنك الدولي7 لمزيد من المعلومات : 

www.cmimarseille.org 
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