
                                                                                    
 

 أوروبا خارج تاريخه يف دورة أضخم

للجمعية الدولية للمؤتمرات  57المؤتمر الـ فعاليات  انطالق

 ديب  يفواالجتماعات 
 

 57ــالـ المؤتمرفعاليات  يف ديب )نوفمبر  11( األحد انطلقت صباح اليوم :2018نوفمبر  11 ديب،

وأضخم دورة  العالميةاألعمال  فعالياتأبرز  أحد ،واالجتماعات الدولية للمؤتمرات لجمعيةل

كثر من بحضور للحدث يف تاريخه خارج أوروبا  هذا يفصين الخبراء والمتخّص  من اً شخص 1150 أ

 لة. دو 75يمّثلون  القطاع

 

  

 

 ،العالم أنحاء مختلف من المؤتمر يف المشاركون ديب ىلإ توافدمدار األيام القليلة الماضية  وعلى

نقاشية  جلسات نيتضمّ و  أيام 4على مدار  يستمر الذي الحدث حضورالذين حرصوا على 

 . األعماليف قطاع فعاليات  المشترك التعاون لتوثيقفرص  مع تعارف لقاءاتو مفيدة، تثقيفية



                                                                                    
 

 

لجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات مع العقد المؤتمر، تعاونت  االستعدادت وخالل

 تصّور وضعل ديبيف المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات  -"فعاليات ديب لألعمال"

 إىل باإلضافة والتي أخذت طابع التوّجه المستقبلي،المؤتمر  يتضّمنهاس التي الجلسات حول

كثر المشاريع ابتكاراً يف ديب، فضالً عن برنامج اجتماعي  زياراتالقيام ب ميدانية لعدد من أ

 وأسلوب الضيافة المحلي المميز.  ةاإلماراتيوالثقافة  التراثمالمح يستعرض 

 

 لكافة ةالمعرف ومركز الدويل المجتمعبمثابة  واالجتماعات لجمعية الدولية للمؤتمراتا عتبروت

 وشحن نقلوشركات  دينموّر  من الصناعة ادروّ  لتمثّ أنها  كما. لقطاعا لهذا العالمية اللقاءات

كز التي تحتضن مثل هذه  الدولية والمؤتمرات الفعالياتومنظمي   ،المؤتمراتوالفنادق والمرا

كثر  دولة. ومنذ  100 من ومؤسسات شركات يمثلونعضو  1100 نموتضم يف عضويتها حالياً أ

 قطاعال هذايف  عاماً تخصصت الجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات 55تأسيسها قبل 

 . عمالاأل تطويرلفريدة  وفرص ،تواصل وقنوات قّيمة، بياناتو معلوماتألعضائها  لتقدم

 

 
 



                                                                                    
 

ً  مؤتمرالهذا العام من  دورة لتوسجّ  ً  رقما مقارنة مع جديداً من حيث أعداد الحضور  قياسيا

كثر من   حضورعقدت خارج أوروبا، حيث تم تسجيل  التي األخرى الدورات من شخصاً  1150أ

من بينهم  ديب يف الرئيسيين. ويقام الحدث بالتعاون مع عدد من الشركاء دولة 75ما يفوق 

ديب "فعاليات و اإلمارات، وطيران الدولية، المؤتمرات حلول شركةو  مركز ديب التجاري العالمي،

تنظيم الفعاليات والمؤتمرات لتبادل  مجال يف والخبراء ثينالمتحدّ  كبار يجمع فيما. لألعمال"

 هذا القطاع الحيوي والمهم. توجهات أحدث حولاألفكار والمعلومات 

 

يف النمو  المساهمة قطاعاتال أهم أحد باعتباره زايدةمت أهميةاألعمال  فعاليات قطاع ويكتسب

 السمعة ظل يفو. عمالألل عالمي مركزك مكانتهايعمل على ترسيخ و  ديب يف القتصاديا

 سوف المهم لمؤتمرا لهذا تهااستضاف فإنّ  ،واالبتكار المعرفة يف اإلمارة بها تتمتع التي العالمية

أمام  الفعاليات والمؤتمرات قطاع يف اتهايوإمكان قدراتها الستعراض فريدة فرصةيمنحها 

لتعزيز  االستفادة من الخبرات الدولية وبالتايل ،المجال هذا يف العاملين والخبراءالقرار  أصحاب

  يف هذا القطاع. وقعهام

 

هالل سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة سعادة رّحب  المؤتمر يفالكلمة التي ألقاها  وخالل

ً  العالم، دول مختلف من بالمشاركين والتسويق التجاري بديب  عنالوقت ذاته  يفمعبرا

التي  ديب، يفمؤتمرها السنوي قد الجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات لع باختيار سعادته

ً األعمال  فعاليات قطاع يعتبر" :وقال العالمية، الفعالياتأصبحت مركزاً مهماً الستضافة   عنصرا

 بوجه ديب يف االقتصادية التنمية يف مساهمتهإىل  باإلضافةمهماً ضمن استراتيجيتنا السياحية، 

ما تتضمنه من معارض تجارية وفعاليات والتي تقام على مدار العام  الفعالياتخالل  فمن. عام

لجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات امؤتمرات كبرى مثل مؤتمر وكذلك استضافة  ،متنوعة

سرعة جهودنا يف هذا المجال سوف تساهم يف  بأنثقة  على فإنّنا باستضافته،ديب  فازتالذي 

المرتبطة بهذا القطاع يف ديب  المجاالت مختلف يفقدم ت وتحقيق، فةالتحول إىل اقتصاد المعر 

 اإلمارات العربية المتحدة."  دولةيف  أيضاً و

 



                                                                                    
 

 
 

واصلت " لجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات:ا رئيسة ،بريتوريوس –نينا فريزن وقالت

 ةيعالجم تأسيس منذ أعوام عشرة كلنموها لتتضاعف والمؤتمرات الدولية  لياتاالفعأعداد 

التي تمتلك إمكانيات هائلة للنمو  يف منطقة الشرق األوسط  أهمية أدركنا قدلو عاماً، 55 قبل

 مجلس إدارة الجمعية، للمنطقة يف مقعدقمنا بتخصيص ، بناًء على ذلكهذا القطاع الحيوي. و

 ."األوسط الشرقلنا يف  يأول مؤتمر سنومدير إقليمي دائم، وهذا إىل جانب تعيين 

 

ً أننا ندرك  الشكبريتوريوس: " وأضافت  الذي للهيئات االقتصادية والمهنية مركز ديب أهمية أيضا

كسبو ديب كما أننا . العالمية والجمعيات المنّظمات تطّوردوراً حيوياً يف  يلعب ، 2020نتطلع إىل ا

مع بعضهم البعض وهو عنصر مهم يف نمو هذا  الناس ولقاء العقول تواصليساهم يف  كونه

 ."القطاع

 

ً  كلمته المري واختتم لجمعية الدولية للمؤتمرات لبالشكر مرة أخرى  أتوجه أن: "أود قائال

 جنةللاإىل  كذلك السنوي، والشكر موصول هاواالجتماعات على اختيارها ديب لعقد مؤتمر

كما نتوجه  .مؤتمرلهذا ال والتنظيم التخطيط يفساهموا  ممن الشركاءالمنظمة، وإىل جميع 

 جميع رعاة الحدث والمؤسسات الداعمة."  إىلأيضاً  بالشكر 



                                                                                    
 

 

ديب  يف تقام لجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعاتا مؤتمر فعالياتالجدير بالذكر أن  ومن

الرسمي  موقعالمن المعلومات، يرجى زيارة  لمزيد. 2018نوفمبر  14حتى  11خالل الفترة من 
www.congress2018.iccaworld.org 

 )انتهى(
 

 :للمحررين ملحوظة

 

  ICCAعن جمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات  نبذة

  لمنظمي المعرفة ومركز العالمي المجتمع هي ICCAالدولية للمؤتمرات واالجتماعات الجمعية  تعتبر

المؤتمرات واالجتماعات الدولية. وتمثل الجمعية رواد الصناعة من موردين وشركات النقل والشحن ومنظمي 

كثر من  عضو يمثلون الشركات والمؤسسات  1100االجتماعات والمؤتمرات الدولية، وتضم يف عضويتها حالياً أ

قطاع االجتماعات والمؤتمرات، لتقدم  يف عاماً، تخصصت الجمعية 55دولة. ومنذ تأسيسها قبل  100من نحو 

 ألعضائها بيانات قّيمة، وقنوات تواصل وفرص تطوير أعمال ال تقارن. 

كثر الموردين ا أعضاء ويمثل لجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات أرىق الوجهات حول العالم وأ

عالقات الجمعية إليجاد لحلول  المتخصصين خبرة. ويمكن لمنظمي االجتماعات الدولية االعتماد على شبكة

المناسبة التي تحقق جميع أهداف الفعاليات التي ينظمونها، مثل اختيار مقار االنعقاد، واألجهزة التقنية 

 واالستراتيجية، والمساعدة يف نقل الوفود، وتخطيط مقر االنعقاد وحتى توفير الخدمات الثانوية. 

 

 

 والمؤتمرات يف ديبلجذب الفعاليات المكتب الرسمي  -نبذة عن "فعاليات ديب لألعمال"

يهدف "فعاليات ديب لألعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات يف المدينة إىل ترسيخ مكانة 

ديب كوجهة متمّيزة لفعالّيات األعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم يف 

التنمية االقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات يف اإلمارة. وباعتباره أحد أقسام "ديب تحقيق المزيد من 

للسياحة"، يسعى المكتب إىل تعزيز سمعة ديب يف هذا المجال عبر مساعدة منظمي االجتماعات والمؤتمرات 

وباعتباره عضواً يف تحالف  ية. والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك األحداث وفق أعلى المعايير الدول

"، يهدف مكتب فعاليات ديب لألعمال إىل تقديم أفضل BestCities Global Allianceأفضل المدن العالمية "

 .الخدمات على المستوى العالمي لقطاع االجتماعات

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)

http://www.congress2018.iccaworld.org/


                                                                                    
 

 والمحور المدينة لتصبح ديب مكانة ترسيخ إىل ترمي التي المطلقة رؤيتها جانب إىل للسياحة ديب رسالة تتمّثل

 العــالم أنحــاء جميع من للزّوار ســـــــــيــاحيــة كوجهــة ديب بمكــانــة الوعي زيــادة يف العــالم يف زيــارة األكثر التجــاري

   .اإلمارة إىل الداخلية واالستثمارات السياح واستقطاب

 إمارة يف الســـياحي والتســـويق والتطوير واإلشـــراف التخطيط عن المســـؤولة الرئيســـية الجهة هي للســـياحة ديب

ا تعمل كما ديب،  مســـــــــؤولية عاتقها على وتحمل له؛ والترويج اإلمارة يف التجاري القطاع تســـــــــويق على أيضــــــــــً

. السفر ووكالء الرحالت ومنظمي الفندقية المنشآت ذلك يف بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع ترخيص

 فعاليات وجدول لألعمال، ديب فعاليات" للســـــــــياحة"ديب  داخل واإلدارات التجارية العالمات رأس على ويأيت

  .والتجزئة للمهرجانات ديب ومؤسسة ديب،

 

 :مع التواصلمزيد من المعلومات، ُيرجى ل

 » ديب للسياحة«دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 
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