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 "AIM مذّكرة تفاهم بين "اتحاد الغرف العربية" و "ملتقى االستثمار السنوي
خالد حنفي: أهمّية تدّفق االستثمارات نحو قطاع سياحة أصحاب الهمم

حنفي،  خالد  الدكتور  العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  نوه 
أصحاب  سياحة  قطاع  نحو  االستثمارات  تدفق  "أهميّة  إلى 
الهمم"، معتبرا أّن "االستثمار في تطوير المعرفة واألفكار 
الجديدة يعد بُعدا جديدا واسعا لتمكين االبتكار في قطاع السفر 
والسياحة"، مشيرا إلى "أهمية تنمية رأس المال البشري وال 

سيما الشباب والنساء".
كالم األمين العام جاء خالل افتتاح فعاليات قمة دبي العالمية 
لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، والتي تشهد نسختها هذا العام 
حضوراً رفيع المستوى على المستوى الحكومي العربي مع 
رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس 
هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 
إدارة مجموعة طيران اإلمارات، ورئيس مجلس إدارة دبي 

العالمية، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي.
ولفت حنفي إلى أنّه "من خصائص السياحة المهمة أنها من 
ومن  اإلناث  من  عالية  نسبة  توظف  التي  القطاعات  أكثر 
الشباب، وتوفر فرصا للعمل في مناطق بعيدة عن المراكز 
المناطق ويعزز  تنمية  يساهم في  بما  والتجارية،  الصناعية 

التنمية المتوازنة".
وقال: "بشكل عام، ما زالت االستثمارات السياحية في الدول 
العربية تقليدية في جـزء كبير منها حيث نفتقد االستثمار في 
السياحة العالجية والتعليمية، فضال عـن سـياحة المعارض 
والسياحة  أنواعها  على  الرياضية  والسياحة  والمؤتمرات 
نعيرها  التي ال  المجاالت  الصحراوية والبيئية وغيرها من 

وقلة  الخبرات  بـنقص  متعلقـة  ألسباب  الكافي  االهتمام 
الحوافز وضعف برامج التسويق".

ونّوه إلى "وجود دور رئيسي للقطاع الخاص في االستثمار 
السياحي، وفي جعل السياحة أكثر ذكاء من خالل االبتكار 
والتحول الرقمي"، الفتا إلى أنّه "يحتاج تعزيز دور القطاع 
السياحية،  المشاريع  بيئة مؤاتية لالستثمار في  إلى  الخاص 
وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص عمل كريمة خاصة 
ظل  في  خاصة  المحلية،  المجتمعات  تنمية  وفي  للشباب، 

التحديات المستمرة التي تواجه المنطقة".
الجهود  تضافر  ضرورة  إلى  القمة  في  المشاركون  ونّوه 
لخدمة أصحاب الهمم واالستفادة من مشاركتهم في القطاع 
السياحي مع بلوغ عددهم حول العالم نحو مليار نسمة وسط 
يوفر  ما   2050 العام  بحلول  العدد  هذا  بتضاعف  توقعات 
فرصاً ال حصر لها بالقطاع السياحي الذي بالكاد بدأ يتعافى 

من تبعات الجائحة.
أبو  العربية أحمد  الدول  العام لجامعة  أّكد األمين  من جهته 
الغيط، أّن "إقامة هذا الحدث المهم الذي يعالج قضية السياحة 
الميسرة ألصحاب الهمم يأتي في أوانه وبعد سنوات صعبة 
لجائحة  االحترازية  اإلجراءات  جراء  العالم  دول  شهدتها 
والمزارات  النقل  لوسائل  إغالق  وما صحبها من  كورونا، 
تراجعها  إلى  وأدى  السياحة  حركة  أضعف  مما  السياحية 
بشكل عام، وأثر على نحو سلبي على سياحة أصحاب الهمم 

بشكل خاص".



وشدد أبو الغيط على أّن "جامعة الدول العربية تولي أولوية 
كبيرة للموضوعات ذات الصلة باألشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة، إذ تضعها في مكان متقدم على أجندة العمل العربي 

االجتماعي التنموي المشترك".
نحو  يواجها  التي  التحديات  على  األضواء  القمة  وسلطت 
مليار إنسان، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، أثناء 
تنقلهم كمقيمين أو زوار أو سياح في مدن العالم، وضرورة 
تعزيز التشريعات والقوانين والبنى التحتية والخدماتية التي 
اكتشاف  في  وحقهم  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  تلبية  في  تساهم 

العالم بسهولة ويسر.
إلى ذلك، وقّع أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد 
حنفي، على هامش أعمال الدورة الرابعة لـ "اكسبو اصحاب 

الهمم الدولي" في مركز دبي التجاري العالمي، مذّكرة تعاون 
مع "ملتقى االستثمار السنوي AIM"، بحضور األمين العام 
الشؤون  قطاع  ورئيسة  العربية  الدول  جامعة  في  المساعد 

االجتماعية في الجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة. 
وتهدف المذّكرة إلى تعزيز التعاون بين "االتحاد" و "ملتقى 
االستثمار السنوي"، على صعيد تنظيم الفعاليات والمؤتمرات 
االستثمار  "ملتقى  تنظيم  بينها  ومن  القادمة،  المرحلة  في 
إلى  الخارجية  االستثمارات  جذب  بهدف  وذلك  الدولي"، 

المنطقة العربية.
المصدر )اتحاد الغرف العربية(



Memorandum of Understanding between the "Union of Arab Chambers" and the "AIM Annual Investment Forum"
Khaled Hanafi: The Importance of the Flow of Investments towards the Tourism Sector of People of Determination

The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, 
Dr. Khaled Hanafi, noted the "importance of the flow 
of investments towards the tourism sector of people 
of determination." Considering that "investment in the 
development of knowledge and new ideas is a new and 
broad dimension to enable innovation in the travel and 
tourism sector," noting "the importance of developing 
human capital, especially youth and women."
The Secretary-General’s words came during the opening 
of the activities of the Dubai World Summit to Facilitate 
Tourism for People of Determination, which this year’s 
edition is witnessing a high-level presence at the Arab 
government level with the generous patronage of His 
Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, President 
of the Dubai Civil Aviation Authority, CEO and Chairman of 
the Emirates Airline Group, and Chairman of Dubai World, 
sponsor of the World Expo for People of Determination.
Hanafi pointed out "one of the important characteristics of 
tourism is that it is one of the sectors that employ a high 
percentage of females and young people, and provides job 
opportunities in areas far from industrial and commercial 
centers, which contributes to the development of regions 
and promotes balanced development."
He said, “In general, tourism investments in Arab countries 
are still traditional in a large part, as we lack investment in 
medical and educational tourism. As well as exhibition and 
conference tourism, sports tourism of all kinds, desert and 
environmental tourism, and other areas that we do not pay 
enough attention to for reasons related to lack of expertise, 
lack of incentives, and weak marketing programs.”
He noted, "The private sector has a major role in tourism 
investment, and in making tourism smarter through 

innovation and digital transformation." Pointing out, "The 
strengthening of the role of the private sector requires an 
environment conducive to investing in tourism projects, 
and enhancing the sector's contribution to creating decent 
job opportunities, especially for young people, and to 
developing local communities, especially in light of the 
ongoing challenges facing the region."
The participants in the summit noted the need for concerted 
efforts to serve the people of determination and to benefit 
from their participation in the tourism sector. With their 
number around the world reaching about one billion people, 
amid expectations that this number will double by 2050, 
providing endless opportunities for the tourism sector, 
which has barely begun to recover from the consequences 
of the pandemic.
For his part, the Secretary-General of the League of Arab 
States, Ahmed Aboul Gheit, affirmed, “The establishment of 
this important event that addresses the issue of easy tourism 
for people of determination comes at a time and after difficult 
years witnessed by the countries of the world as a result of 
the precautionary measures of the Corona pandemic. Along 
with, the accompanying closure of transportation and tourist 
attractions, which weakened the tourism movement and led 
to its decline in general, and negatively affected the tourism 
of people of determination in particular.”
Aboul Gheit stressed, “The Arab League attaches great 
priority to issues related to people with special needs, it puts 
it in an advanced place on the agenda of the joint Arab social 
and development work.”
The summit shed light on the challenges facing about one 
billion people, according to the statistics of the World Health 
Organization, while they are on the move as residents, 



visitors, or tourists in the cities of the world. As well as 
the need to strengthen legislation, laws, infrastructure, 
and services, that contribute to meeting their needs and 
aspirations and their right to discover the world easily.
In addition, the Secretary-General of the Union of Arab 
Chambers, Dr. Khaled Hanafi, signed, on the sidelines of the 
fourth session of the "People of Determination International 
Expo" at the Dubai World Trade Centre, a memorandum 
of cooperation with the "AIM Annual Investment Forum". 
In the presence of the Assistant Secretary-General of the 

League of Arab States and the Head of the Social Affairs 
Sector at the League, Ambassador Haifa Abu-Ghazaleh.
The memorandum aims to enhance cooperation between 
the “Union” and the “Annual Investment Forum” in terms 
of organizing events and conferences in the next phase, 
including the organization of the "International Investment 
Forum", with the aim of attracting foreign investments to the 
Arab region.
Source (Union of Arab Chambers)


