للنشر الفوري
تقديرا لجهودهم في استقطاب فعاليات أعمال ومؤتمرات عالمية كبرى للمدينة

"دبي للسياحة" تك ّرم أعضاء "برنامج السفير"


ساهم "برنامج السفير" في فوز دبي باستضافة  31مؤتمرا دوليا خالل عام 2018



تمكّنت جهود أعضاء برنامج السفير في العام الماضي من استقطاب فعاليات أعمال يتوقع أن
يشارك فيها ما يقارب  39,500ألف شخص خالل السنوات المقبلة

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 27،فبراير  :2019ك ّرم "فعاليات دبي لألعمال" ،المكتب
الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي ،والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي
(دبي للسياحة) أعضاء "برنامج السفير" ،وذلك لما ق ّدموه من جهود ساهمت في استقطاب
فعاليات أعمال ومؤتمرات واجتماعات دولية إلى المدينة .وتم تقديم الجوائز إلى  22من أعضاء
البرنامج خالل حفل التكريم السنوي الذي أقيم يوم األربعاء  27فبراير في فندق إنتركونتيننتال
دبي فستيفال سيتي ،والذي حضره أكثر من  200شخص ،من بينهم أطباء ومهندسين وعلماء
وخبراء في العديد من القطاعات ،وقادة األعمال ،ومسؤولين حكوميين يمثلون الجهات التي
لعبت دورا ً مهما ً في ترسيخ مكانة دبي كمركز للمعرفة ،ووجهة رائدة الستضافة فعاليات األعمال
والمؤتمرات.

وقام سعادة هالل سعيد المري ،المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي خالل
الدورة الخامسة لحفل التكريم بتوزيع الجوائز على أعضاء "برنامج السفير" الذين دعموا خالل
عام  2018جهود دبي الستضافة  31مؤتمرا ً دوليا ً سوف تستضيفها المدينة في السنوات
المقبلة ،و يمثل ذلك  %65من إجمالي الفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي فازت بها دبي على
مدار العام .ومن المتوقع أن تجذب تلك الفعاليات ما يقارب  39,500ألفا ً من الخبراء وقادة
األعمال من جميع أنحاء العالم .وتستعد اإلمارة كذلك الستضافة  51فعالية حظيت بدعم
"برنامج السفير" في عام  2019وما بعده ،والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة  71ألف
شخص.
وقال عصام كاظم ،المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري" :أتق ّدم
بالتهنئة والشكر إلى جميع أعضاء "برنامج السفير" على مساهمتهم والتزامهم بدعم جهود دبي
أن هذا التعاون المشترك من شأنه
للفوز باستضافة فعاليات ومؤتمرات دولية كبرى .والشك ّ

ترسيخ مكانة اإلمارة كمركز عالمي للمعرفة ،أما الجهود التي بذلها األعضاء فقد ساهمت بشكل
كبير في تعزيز رؤية دبي وقدرتها على جذب المزيد من فعاليات األعمال والمؤتمرات الدولية
إليها .ولقد شهدنا منذ إطالق البرنامج اهتماما ً متزايدا ً لدى الجهات والمؤسسات الراغبة في
توسع و يساهم في تعزيز مكانة دبي
االنضمام إليه ،ونحن على ثقة ب ّ
أن برنامج السفير سوف ي ّ
يجسد نهج العمل الجماعي المثمر،
كوجهة عالمية رائدة في مجال استضافة الفعاليات ،كما أنه
ّ
و يدل على قدرة الشركاء من القطاعين العام والخاص على توحيد جهودهم من أجل تحقيق
المزيد من اإلنجازات لدبي في مجال استضافة فعاليات األعمال".
وكان من بين المتحدثين الرسميين في الحفل ،سعادة الدكتور علي بن سباع المري ،الرئيس
التنفيذي لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية ،والذي استعرض نجاح الكلية في الفوز
باستضافة الندوة العالمية السادسة لبحوث األنظمة الصحية لعام  .2020كما تحدث عبد القادر
عبيد علي ،رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في اإلمارات ،والذي استعرض قصة
نجاح استضافة دبي لمؤتمر المعهد الدولي للمدققين الداخليين في عام .2018
إن تبادل
ومن جهته قال ستين جاكوبسن ،مساعد نائب رئيس "فعاليات دبي لألعمال"ّ " :
الخبرات والمعرفة ضمن شبكتنا في مختلف القطاعات عبر أعضاء "برنامج السفير" قد ساهم
في تعزيز إمكانياتنا لتقديم طلبات استضافة فعاليات ومؤتمرات دولية كبرى ،وكذلك القدرة
على إقناع صنّاع القرار الختيار دبي لتكون المدينة المفضلة إلقامة فعالياتهم ومؤتمراتهم.
وكونهم من المؤيدين بشدّة لدبي في مجاالتهم وخبراتهم الفردية ،فقد ساهم السفراء في إثراء
سمعة دبي كمركز عالمي للمعرفة ووجهة رائدة في مجال فعاليات األعمال في المنطقة .وفيما
حب بانضمام المزيد من السفراء للبرنامج ،ونتطلّع إلى
تستمر جهودنا لتطوير البرنامج ،فإننا نر ّ
التعاون معهم لجذب المزيد من فعاليات األعمال إلى دبي".

وح ّقق "برنامج السفير" منذ إطالقه في عام  2010العديد من اإلنجازات عبر تأسيس شبكة
مؤثرة تتكون من أكثر من  300عضو ،من بينهم خبراء في مجاالت مختلفة وضمن تخصصهم،
وقد ساهموا في تعزيز قدرات دبي كوجهة الستضافة فعاليات األعمال والمؤتمرات ،وذلك لما
تتمتع به من بنية تحتية متطورة تدعم بدورها فرص النمو والتطور .وفي عام  ،2018شهد
البرنامج توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع أعضاء جدد من بينهم هيئة دبي للثقافة والفنون،
وهيئة كهرباء ومياه دبي ،وبلدية دبي ،وشرطة دبي ،وكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية،
وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي ،وجمعية اإلمارات للمتداولين في األسواق المالية.
ويحرص "برنامج السفير" على تعزيز نموه خالل عام  ،2019مع استمراره بتوجيه دعواته
للجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات في دبي لالنضمام وتقديم مساهماتهم في نجاح
المدينة.
أطلقت "فعاليات دبي لألعمال" برنامج السفير في عام  ،2010بهدف التفاعل مع قادة الرأي
الرئيسين وممثلي الجهات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،واالستفادة من خبراتهم
وشبكات عالقاتهم المهنية لجذب فعاليات األعمال العالمية إلى دبي .وساهم البرنامج منذ
تأسيسه في دعم دبي الستضافة  146فعالية حضرها أكثر من  207آالف شخص.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة فاطمة طاهر ،رئيس جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات -
فرع اإلمارات "":خالص الشكر والتقدير لكم ولكل فريق العمل لما قدمتموه من مساعدة
لجمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات  -فرع اإلمارات الستضافة العديد من المؤتمرات
والفعاليات على مستوى الدولة .ونشعر في الجمعية بالسعادة لهذا التكريم ،وقد حصلنا على
إفادات إيجابية جدا ً .ومما ال شك فيه أن ذلك قد رفع سقف التوقعات المستقبلية ،وتعتبر
عضويتنا في "برنامج السفير" أمرا ً مهما ً للغاية ،حيث تساعدنا على دعم جهود وأهداف وقيم
جمعيتنا ،وقد بدى ذلك واضحا ً في تعاوننا مع (دبي للسياحة)".

وقالت أمل الشمالن ،رئيسة جمعية اإلمارات للعالج الطبيعي":لقد كان من المفيد للغاية
المشاركة في برنامج "السفير" في السنوات األخيرة .يعد البرنامج فرصة جيدة للتعلم من خالل
مختلف الفعاليات التي ينظمها البرنامج .وقد مكننا ذلك في جمعية اإلمارات للعالج الطبيعي
من المشاركة في المنافسة الستضافة مؤتمر االتحاد العالمي للعالج الطبيعي  .2021لم يكن
بإمكاننا تحقيق هذا النجاح بدون الدعم والشرا كة الحقيقية مع دائرة السياحة والتسويق
التجاري بدبي .يشرفنا أنه يتم تقديرنا اليوم ،وأود أن أعرب عن خالص تقديري لكافة أعضاء

الفريق الذي تواصلت معه في البرنامج“.

ومن جهتها قالت الدكتورة مريم الخاطري ،الرئيس السابق لجمعية اإلمارات ألمراض الجهاز
الهضمي":منذ انضماننا إلى "برنامج السفير" عملنا على نشر الوعي حول قدرات دبي كوجهة
رائدة في مجال استضافة فعاليات األعمال .وقد نجحنا في التواصل مع شبكة عالقاتنا الدولية
من الخبراء ،وكنا على قناعة أن جهودنا تدعم بقوة أهداف "فعاليات دبي لألعمال" على جميع
المستويات .وقد لعب "فعاليات دبي لألعمال" دورا ً محوريا ً في عمليات إعداد الملفات الخاصة
بخوض طلبات االستضافة والتي اتسمت بثراء محتواها ،وأسفرت عن هذا النجاح في استضافة
فعاليات دولية كبرى مثل المؤتمر العالمي ألمراض الجهاز الهضمي  .2021فشكرا ً لهم،
ونتطلع إلى المزيد من قصص النجاح والعمل مع جميع الشركاء للفوز باستضافة فعاليات
جديدة في دبي واإلمارات".

المؤسسات التي تم تكريمها في الحفل:
كلية األفق الجامعية
الجامعة البريطانية بدبي
هيئة األوراق المالية والسلع
جامعة زايد
جمعية التمريض اإلماراتية
مؤسسة االتصاالت المتخصصة "نداء"
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
مركز محمد بن راشد للفضاء
جمعية طب األسرة
الجمعية الطبية للعناية المركزة
جامعة ولونغونغ بدبي
جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات
ندوة الثقافة والعلوم
محاكم دبي
غرفة تجارة وصناعة دبي
جمعية اإلمارات للمسالك البولية
جمعية اإلمارات للعالج الطبيعي

جمعية اإلمارات ألمراض الجهاز الهضمي
جمعية القلب اإلماراتية
صادرات دبي – دائرة التنمية االقتصادية
جمعية مهندسي البترول في الشرق واألوسط وشمال أفريقيا
وكالة الريس للسفريات والشحن
انتهى-مالحظة للمحررين:
نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)
تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالميا ً ومركز تجاري متميز على
مستوى العالم ،وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز
االستثمارات الداخلية في اإلمارة .وتعتبر (دبي للسياحة) الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق
السياحي في إمارة دبي ،كما تعمل أيضا ً على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وهي المنوط بها ترخيص جميع الخدمات
السياحية وتصنيفها ،بما في ذلك المنشآت الفندقية ،وشركات تنظيم الرحالت  ،ووكالء السياحة والسفر .ومن العالمات التجارية
واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة"" :فعاليات دبي لألعمال" ،و"جدول فعاليات دبي" ،و"مؤسسة دبي
للمهرجانات والتجزئة".
نبذة عن "فعاليات دبي لألعمال" -المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي
يهدف "فعاليات دبي لألعمال" ،المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متم ّيزة
لفعال ّيات األعمال ،وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية االقتصادية ،وتوفير
فرص عمل ،وتعزيز الخبرات في اإلمارة .وباعتباره أحد أقسام "دبي للسياحة" ،يسعى المكتب إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر
مساعدة منظمي االجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز ،لعقد تلك األحداث وفق أعلى المعايير الدولية.
وباعتباره عضوا ً في تحالف أفضل المدن العالمية " ،"BestCities Global Allianceيهدف مكتب فعاليات دبي لألعمال إلى تقديم
أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع االجتماعات.

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
mediarelations@dubaitourism.ae
0097142017682

