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البحرين ترّشح الشيخة مي لمنصب أمين عام منظمة 
  السياحة العالمية 

 

 الشيخة مي آل خليفة

 0101 نوفمبر 01 الثالثاء

 جمال الياقوت:  -البحرين 

مك مملبدددددة البددددددريش حددددديا اشيدددددبون  رشددددديخ م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خلي فدددددة ر ييدددددة قدددددمم
 (. UNWTOحي ة البدريش للثقافة واآلثار لمنصب اشميش ال ام لمنظمة الييادة ال المية )

وي بددددددح  رشدددددديخ مملبددددددة البدددددددريش لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي ل دددددديا المنصددددددب من  ا  ددددددا ال ميددددددم  ال ددددددي 
دقق  دددددا فدددددي م دددددال صدددددنا،ة اليددددديادة الميددددد مامة  و   يددددد  ال القدددددة مدددددا بددددديش اليددددديادة والثقافدددددة مدددددش 

قيدددددد ار محدددددار وال نميدددددة فدددددي مخ لدددددل بلدددددماش ال دددددالم. و قدددددميرا  ل  ومحدددددا فدددددي حددددديا الم دددددال  أ دددددل  د
يددددددفير خاصددددددا  لليددددددنة الموليددددددة لليدددددديادة »بانددددددك قددددددم مندددددددك المنظمددددددة لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي لقددددددب 

 «. 0102المي مامة مش أ ل ال نمية 

افي فدددددي وخدددددالل يدددددنواك ا دددددةالن م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة بقيدددددام  ال مدددددل الثقددددد
المملبددددددة  دققددددددك البدددددددريش ،ددددددمما  مددددددش المشددددددارية ال ددددددي يدددددداحمك فددددددي  دفيدددددد  ال نميددددددة الد ددددددرية 
و ددددددوفير فددددددر  ال مددددددل و دددددديب الميدددددد ثمريش والدددددد وار مددددددش خددددددالل اريدددددد ثمار فددددددي البنيددددددة ال د يددددددة 
الثقافيدددددددة و  ل دددددددا رافدددددددما  لصدددددددنا،ة اليددددددديادة الثقافيدددددددة ال دددددددي   بدددددددح  و  ددددددداك الم  مدددددددة الدددددددمولي 

ددددددددم  فدددددددي الوقدددددددك الدددددددراحش  ديددددددد  ايددددددد ةا،ك البددددددددريش الدصدددددددول ،لددددددد  ومنظمدددددددة اشمدددددددم الم 
ا، رافددددداك موليدددددة و دددددوا   وألقددددداب ،دددددم  يددددداحمك فدددددي و دددددة ايدددددم المملبدددددة ،لددددد  خارةدددددة المرابددددد  

 الثقافية والييادية ال المية. 

و   بدددددر م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة شخصدددددية را دددددم  فدددددي المشددددد م الثقدددددافي ال ربدددددي 
   قلدددددمك ،دددددمما  مدددددش المناصدددددب 0112ل الثقافدددددة والفندددددوش  ومندددددي ،دددددام مدددددش خدددددالل ،مل دددددا فدددددي م دددددا

https://www.al-jazirah.com/index.htm
https://www.al-jazirah.com/index.htm
https://www.al-jazirah.com/index.htm
https://www.al-jazirah.com/index.htm
https://www.al-jazirah.com/index.htm
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 - 0112( و)0112 - 0110الريددددددددددمية من ددددددددددا الوبيددددددددددل الميددددددددددا،م للثقافددددددددددة وال ددددددددددرا  الددددددددددوةني )
(. 0102 - 0101( وو يدددددددددددددر  الثقافدددددددددددددة )0101 - 0112(  و يدددددددددددددر  الثقافدددددددددددددة وا ،دددددددددددددالم )0112

ور ييدددددددة م لدددددددح  مار  المربددددددد    شدددددددال داليدددددددا  منصدددددددب ر ييدددددددة حي دددددددة البددددددددريش للثقافدددددددة واآلثدددددددار
(. بددددددديلل فدددددددنش الشددددددديخة مدددددددي بندددددددك مدمدددددددم آل ARC-WHا قليمدددددددي ال ربدددددددي لل دددددددرا  ال دددددددالمي )

خليفدددددة حدددددي م يدددددح ور ييدددددة م لدددددح أمنددددداء مربددددد  الشدددددي   بدددددراحيم بدددددش مدمدددددم آل خليفدددددة للثقافدددددة 
م  وحددددددو م ييددددددة أحليددددددة  يددددددر ربديددددددة   ددددددمل  لدددددد     يدددددد  0110والبدددددددو  منددددددي   يييدددددد  ،ددددددام 

 دفاظ ،ل  ال را  ال مراني البدريني. الثقافة وال
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مملكة البحرين ترّشح الشيخة مي لمنصب أمين عام منظمة السياحة 
 العالمية 

  

1 

مك مملبدددددة البددددددريش حددددديا اشيدددددبون  رشددددديخ م دددددالي الشددددديخة مدددددي  10المنامدددددة فدددددي  ندددددوفمبر/ بندددددا / قدددددمم

حي ددددددة البدددددددريش للثقافددددددة واآلثددددددار لمنصددددددب اشمدددددديش ال ددددددام لمنظمددددددة بنددددددك مدمددددددم آل خليفددددددة ر ييددددددة 
 (.UNWTOالييادة ال المية )

 
وي بددددددح  رشدددددديخ مملبددددددة البدددددددريش لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي ل دددددديا المنصددددددب من  ا  ددددددا ال ميددددددم  ال ددددددي 
دقق  دددددا فدددددي م دددددال صدددددنا،ة اليددددديادة الميددددد مامة و   يددددد  ال القدددددة مدددددا بددددديش اليددددديادة والثقافدددددة مدددددش 

ار وال نميدددددة فدددددي مخ لدددددل بلدددددماش ال دددددالم. و قدددددميرا  ل  ومحدددددا فدددددي حددددديا الم دددددال  أ دددددل  دقيدددددد ار محددددد
بانددددددك قددددددم مندددددددك المنظمددددددة لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي لقددددددب  يددددددفير خاصددددددا  لليددددددنة الموليددددددة لليدددددديادة 

  .0102المي مامة مش أ ل ال نمية 
 

وخدددددالل يدددددنواك ا دددددةالن م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة بقيدددددام  ال مدددددل الثقدددددافي فدددددي 
ملبددددددة  دققددددددك البدددددددريش ،ددددددمما  مددددددش المشددددددارية ال ددددددي يدددددداحمك فددددددي  دفيدددددد  ال نميددددددة الد ددددددرية الم

و ددددددوفير فددددددر  ال مددددددل و دددددديب الميدددددد ثمريش والدددددد وار مددددددش خددددددالل اريدددددد ثمار فددددددي البنيددددددة ال د يددددددة 
الثقافيدددددددة و  ل دددددددا رافدددددددما  لصدددددددنا،ة اليددددددديادة الثقافيدددددددة ال دددددددي   بدددددددح  و  ددددددداك الم  مدددددددة الدددددددمولي 

https://nabd.com/
https://nabd.com/
https://nabd.com/
https://nabd.com/
https://nabd.com/
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قدددددددك الدددددددراحش  ديددددددد  ايددددددد ةا،ك البددددددددريش الدصدددددددول ،لددددددد  ومنظمدددددددة اشمدددددددم الم ددددددددم  فدددددددي الو
ا، رافددددداك موليدددددة و دددددوا   وألقددددداب ،دددددم  يددددداحمك فدددددي و دددددة ايدددددم المملبدددددة ،لددددد  خارةدددددة المرابددددد  

 الثقافية والييادية ال المية. 
 

حدددديا ويدددد  ي فدددد خ بدددداب ال رشدددديخ لمنصددددب أمدددديش ،ددددام منظمددددة اليدددديادة ال الميددددة فددددي وقددددك يمددددر فيدددد  
(  والدددددي   دددددرل 00 – دددددا أ مدددددة  فشدددددي فيدددددروح بوروندددددا )بوفيدددددم القةدددددان اليددددديادي بصددددد وباك خلمف 

آثددددددارا   يدددددديمة ،لدددددد  صددددددنا،ة الةيددددددراش وال دددددديافة  ديدددددد  مددددددش الم مددددددل أش  قددددددوم منظمددددددة اليدددددديادة 
 ال المية بقيام  ال  وم ال المية ل   ي    افي قةان الييادة.

 
ي ال ربدددددي و   بدددددر م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة شخصدددددية را دددددم  فدددددي المشددددد م الثقددددداف

   قلددددددمك ،ددددددمما  مددددددش المناصددددددب 0112مددددددش خددددددالل ،مل ددددددا فددددددي م ددددددال الثقافددددددة والفنددددددوش. منددددددي ،ددددددام 
 – 0112( و )0112 – 0110الريدددددددددمية من دددددددددا الوبيدددددددددل الميدددددددددا،م للثقافدددددددددة وال دددددددددرا  الدددددددددوةني )

(. 0102 – 0101( وو يددددددددددددر  الثقافددددددددددددة )0101 – 0112(  و يددددددددددددر  الثقافددددددددددددة وا ،ددددددددددددالم )0112
حي دددددددة البددددددددريش للثقافدددددددة واآلثدددددددار ور ييدددددددة م لدددددددح  مار  المربددددددد    شدددددددال داليدددددددا  منصدددددددب ر ييدددددددة

(. بددددددديلل فدددددددنش الشددددددديخة مدددددددي بندددددددك مدمدددددددم آل ARC-WHا قليمدددددددي ال ربدددددددي لل دددددددرا  ال دددددددالمي )
خليفدددددة حدددددي م يدددددح ور ييدددددة م لدددددح أمنددددداء مربددددد  الشدددددي   بدددددراحيم بدددددش مدمدددددم آل خليفدددددة للثقافدددددة 

يددددددة   ددددددمل  لدددددد     يدددددد  م  وحددددددو م ييددددددة أحليددددددة  يددددددر ربد0110والبدددددددو  منددددددي   يييدددددد  ،ددددددام 
 الثقافة والدفاظ ،ل  ال را  ال مراني البدريني. 

 
وانةالقدددددا  مدددددش  يمان دددددا بقدددددو  الثقافدددددة ومورحدددددا فدددددي مفدددددة ، لدددددة ال نميدددددة  وال  ام دددددا بدمايدددددة ودفدددددظ 
ال دددددرا  الثقدددددافي لمملبدددددة البددددددريش ببدددددل أشدددددبال  وال دددددروي  لددددد  ،لددددد  الصددددد يميش المدلدددددي والدددددمولي  

قيددددددام  ال  ددددددوم الوةنيدددددددة ل نفيددددددي الييايددددددداك الثقافيددددددة و ةبيدددددددد    مددددددل م ددددددالي الشددددددديخة مددددددي ،لددددددد 
ايدددددد را ي ياك ةويلددددددة اشمددددددم ل ةددددددوير البنيددددددة ال د يددددددة الثقافيددددددة الميدددددد مامة و نميددددددة اليدددددديادة الثقافيددددددة. 
ر ي  دددددا الوا ددددددة  دولدددددك  لددددد  واقدددددة ،ندددددمما أةلقدددددك م الي دددددا مبدددددامر   اريددددد ثمار فدددددي الثقافدددددة  ،دددددام 

وقة فدددددددي الشدددددددرد اشويدددددددة   يددددددداحم فدددددددي بنددددددداء شدددددددرابة بددددددديش . حددددددديد المبدددددددامر   يدددددددر الميدددددددب0112

 القةا،يش ال ام والخا  مش أ ل اري ثمار في المشارية الثقافية. 
 

 ش ر يدددددة وقيدددددام  م دددددالي الشددددديخة مدددددي  يدددددرك مالمدددددخ المشددددد م الثقدددددافي فدددددي البددددددريش  ديددددد  أثمدددددرك 
يلدددددل  وخدددددالل ف دددددر     ومحدددددا ا، رافدددددا  ،الميدددددا  بمباندددددة البددددددريش ال اريخيدددددة والثقافيدددددة.   دددددافة  لددددد 

،مل ددددددا   ددددددم  مرا  ثالثددددددة مواقددددددة ،لدددددد  قا مددددددة ال ددددددرا  ال ددددددالمي لمنظمددددددة اليونييددددددبو  موقددددددة  قل ددددددة 
(  موقددددددة  ميددددددار الل لدددددد   شدددددداحم ،لدددددد  اق صددددددام 0112البدددددددريش  مرفدددددد  قددددددميم و،اصددددددمة ملمددددددوش  )

(  حددددددديا   دددددددافة  لددددددد    يددددددديح المربددددددد  0100( وموقدددددددة  دددددددالل مدددددددمافش ملمدددددددوش )0100  يدددددددر   )
ال ربدددددي لل دددددرا  ال دددددالمي  وحدددددو مربددددد   دددددابة لليونيدددددبو مدددددش الف دددددة الثانيدددددة   ،دددددام   ديددددداء ا قليمدددددي 

المندددددداةد ال اريخيددددددة فددددددي المملبددددددة  بندددددداء ميددددددرح البدددددددريش الددددددوةني و شددددددييم ،ددددددمم مددددددش الم ددددددادل 
 والمراب  الثقافية. 

 
خة  ش اريدددددد را ي ية الشدددددداملة ال ددددددي  نفدددددديحا حي ددددددة البدددددددريش للثقافددددددة واآلثددددددار بنشددددددرال م ددددددالي الشددددددي

مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة أمك  لددددد  نيدددددل البددددددريش ا، رافدددددا  وايددددد ا  بخبر  دددددا فدددددي   يددددديح البنيدددددة 
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  والدددددي  ،ددددد   0100ال د يدددددة الثقافيدددددة. فمميندددددة المنامدددددة نالدددددك لقدددددب ،اصدددددمة الثقافدددددة ال ربيدددددة ل دددددام 
مباندددددة البددددددريش فدددددي قيدددددام  ال مدددددل الثقدددددافي. بددددديلل  دددددم اخ يدددددار المنامدددددة ،اصدددددمة اليددددديادة ال ربيدددددة 

 .0102و،اصمة الييادة اآلييوية ،ام  0102،ام 
 

م  0100و،ملدددددك م دددددالي الشددددديخة مدددددي ،لددددد   ةدددددالد مبدددددامر  ارد فدددددال بيدددددوم اليددددديادة ال ربدددددي ،دددددام 
  فدددددا ك البددددددريش ب دددددا    0100فبرايدددددر. وفدددددي ،دددددام  02والدددددي  صدددددار داليدددددا  اد فاليدددددة يدددددنوية يدددددوم 

د . وألقددددددك  ال ددددددا    ال ددددددوء ،لدددددد  اش ددددددا خدددددداش لل مددددددار  ،ددددددش مشددددددرون   ديدددددداء منةقددددددة المدددددددرم
د ال اريخيدددددة  وال دددددي  قدددددوم ب دددددا حي دددددة البددددددريش للثقافدددددة واآلثدددددار  أ،مدددددال الدفددددداظ والصدددددوش فدددددي المددددددرم

 ومرب  الشي   براحيم بش مدمم آل خليفة للثقافة والبدو .
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 البحرين ترّشح الشيخة مي لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية

 

الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ خنةةةةةةة محمةةةةةةد     بَفةةةةةة    زشةةةةةةحة ممبحةةةةةة  البحةةةةةةسٍ   ةةةةةةرا ا ظةةةةةةبو  -ا( المنامةةةةةة   ٍونةةةةةة

زئَعةةةةةةة   َرةةةةةةة  البحةةةةةةةسٍ  لبألمافةةةةةةة  ناُةةةةةةةةاز  لمنصةةةةةةة  ا مةةةةةةةَ  ال ةةةةةةةا  لمن مةةةةةةة  العةةةةةةةَا   ال المَةةةةةةة  

 UNWTO.) 

 

نٍ حةةةةةط  سشةةةةةَب ممبحةةةةة  البحةةةةةسٍ  لبشةةةةةَب  مةةةةةٌ لتةةةةةرا المنصةةةةة  من صا تةةةةةا ال دٍةةةةةد  ال ةةةةةٌ  مم تةةةةةا فةةةةةٌ 

عةةةةة دام   ن  صٍةةةةةص ال  اةةةةة  مةةةةةا خةةةةةَ  العةةةةةَا   نالألمافةةةةة  مةةةةة    ةةةةة   حمَةةةةة  م ةةةةةا  صةةةةةنا   العةةةةةَا   الم

 االشد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز نال نمَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ مب بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال .

نٍةةةةف ٌ فةةةة ب خةةةةان ال سشةةةةَب لمنصةةةة   مةةةةَ   ةةةةا  من مةةةة  العةةةةَا   ال المَةةةة  فةةةةٌ ناةةةةة ٍمةةةةس فَةةةة  الم ةةةةا  

زاً (  الةةةةةةرً  ةةةةةةس   ةةةةةةةا19 –العةةةةةةَا ٌ خصةةةةةة وخام  بفف تةةةةةةا  شمةةةةةة   فشةةةةةةٌ فَةةةةةةسنض  وزننةةةةةةا   وفَةةةةةةد 

 عةةةةةَم   بةةةةةي صةةةةةنا   ال َةةةةةسا  نال ةةةةةَاف    َةةةةةا مةةةةة  الم مةةةةة      مةةةةةو  من مةةةةة  العةةةةةَا   ال المَةةةةة  

 خمَاد  ال تود ال المَ  ل  صٍص   افٌ ا ا  العَا  .

 

http://www.iinanews.org/page/public/Default.aspx
http://www.iinanews.org/page/public/Default.aspx
http://www.iinanews.org/page/public/Default.aspx
http://www.iinanews.org/page/public/Default.aspx
http://www.iinanews.org/page/public/Default.aspx
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مملكة البحرين ترّشح الشيخة مي لمنصب أمين عام منظمة السياحة 
 العالمية 

  

1 

مك مملبدددددة البددددددريش حددددديا اشيدددددبون  رشددددديخ م دددددالي الشددددديخة مدددددي ندددددوفمبر/ بندددددا / قددددد 10المنامدددددة فدددددي  مم
بنددددددك مدمددددددم آل خليفددددددة ر ييددددددة حي ددددددة البدددددددريش للثقافددددددة واآلثددددددار لمنصددددددب اشمدددددديش ال ددددددام لمنظمددددددة 

 (.UNWTOالييادة ال المية )

 
وي بددددددح  رشدددددديخ مملبددددددة البدددددددريش لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي ل دددددديا المنصددددددب من  ا  ددددددا ال ميددددددم  ال ددددددي 

اليددددديادة الميددددد مامة و   يددددد  ال القدددددة مدددددا بددددديش اليددددديادة والثقافدددددة مدددددش  دقق  دددددا فدددددي م دددددال صدددددنا،ة
أ دددددل  دقيدددددد ار محدددددار وال نميدددددة فدددددي مخ لدددددل بلدددددماش ال دددددالم. و قدددددميرا  ل  ومحدددددا فدددددي حددددديا الم دددددال  
بانددددددك قددددددم مندددددددك المنظمددددددة لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي لقددددددب  يددددددفير خاصددددددا  لليددددددنة الموليددددددة لليدددددديادة 

  .0102المي مامة مش أ ل ال نمية 
 

ل يدددددنواك ا دددددةالن م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة بقيدددددام  ال مدددددل الثقدددددافي فدددددي وخدددددال
المملبددددددة  دققددددددك البدددددددريش ،ددددددمما  مددددددش المشددددددارية ال ددددددي يدددددداحمك فددددددي  دفيدددددد  ال نميددددددة الد ددددددرية 
و ددددددوفير فددددددر  ال مددددددل و دددددديب الميدددددد ثمريش والدددددد وار مددددددش خددددددالل اريدددددد ثمار فددددددي البنيددددددة ال د يددددددة 

اليددددددديادة الثقافيدددددددة ال دددددددي   بدددددددح  و  ددددددداك الم  مدددددددة الدددددددمولي  الثقافيدددددددة و  ل دددددددا رافدددددددما  لصدددددددنا،ة
ومنظمدددددددة اشمدددددددم الم ددددددددم  فدددددددي الوقدددددددك الدددددددراحش  ديددددددد  ايددددددد ةا،ك البددددددددريش الدصدددددددول ،لددددددد  

https://nuomnews.com/
https://nuomnews.com/
https://nuomnews.com/
https://nuomnews.com/
https://nuomnews.com/
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ا، رافددددداك موليدددددة و دددددوا   وألقددددداب ،دددددم  يددددداحمك فدددددي و دددددة ايدددددم المملبدددددة ،لددددد  خارةدددددة المرابددددد  
 الثقافية والييادية ال المية. 

 
ب أمدددديش ،ددددام منظمددددة اليدددديادة ال الميددددة فددددي وقددددك يمددددر فيدددد  حدددديا ويدددد  ي فدددد خ بدددداب ال رشدددديخ لمنصدددد

(  والدددددي   دددددرل 00 –القةدددددان اليددددديادي بصددددد وباك خلمف  دددددا أ مدددددة  فشدددددي فيدددددروح بوروندددددا )بوفيدددددم 
آثددددددارا   يدددددديمة ،لدددددد  صددددددنا،ة الةيددددددراش وال دددددديافة  ديدددددد  مددددددش الم مددددددل أش  قددددددوم منظمددددددة اليدددددديادة 

 ييادة.ال المية بقيام  ال  وم ال المية ل   ي    افي قةان ال
 

و   بدددددر م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة شخصدددددية را دددددم  فدددددي المشددددد م الثقدددددافي ال ربدددددي 
   قلددددددمك ،ددددددمما  مددددددش المناصددددددب 0112مددددددش خددددددالل ،مل ددددددا فددددددي م ددددددال الثقافددددددة والفنددددددوش. منددددددي ،ددددددام 

 – 0112( و )0112 – 0110الريدددددددددمية من دددددددددا الوبيدددددددددل الميدددددددددا،م للثقافدددددددددة وال دددددددددرا  الدددددددددوةني )
(. 0102 – 0101( وو يددددددددددددر  الثقافددددددددددددة )0101 – 0112ة وا ،ددددددددددددالم )(  و يددددددددددددر  الثقافدددددددددددد0112

 شدددددددال داليدددددددا  منصدددددددب ر ييدددددددة حي دددددددة البددددددددريش للثقافدددددددة واآلثدددددددار ور ييدددددددة م لدددددددح  مار  المربددددددد  
(. بددددددديلل فدددددددنش الشددددددديخة مدددددددي بندددددددك مدمدددددددم آل ARC-WHا قليمدددددددي ال ربدددددددي لل دددددددرا  ال دددددددالمي )

ش مدمدددددم آل خليفدددددة للثقافدددددة خليفدددددة حدددددي م يدددددح ور ييدددددة م لدددددح أمنددددداء مربددددد  الشدددددي   بدددددراحيم بددددد
م  وحددددددو م ييددددددة أحليددددددة  يددددددر ربديددددددة   ددددددمل  لدددددد     يدددددد  0110والبدددددددو  منددددددي   يييدددددد  ،ددددددام 

 الثقافة والدفاظ ،ل  ال را  ال مراني البدريني. 
 

وانةالقدددددا  مدددددش  يمان دددددا بقدددددو  الثقافدددددة ومورحدددددا فدددددي مفدددددة ، لدددددة ال نميدددددة  وال  ام دددددا بدمايدددددة ودفدددددظ 
ببدددددل أشدددددبال  وال دددددروي  لددددد  ،لددددد  الصددددد يميش المدلدددددي والدددددمولي   ال دددددرا  الثقدددددافي لمملبدددددة البددددددريش

  مددددددل م ددددددالي الشددددددديخة مددددددي ،لددددددد  قيددددددام  ال  ددددددوم الوةنيدددددددة ل نفيددددددي الييايددددددداك الثقافيددددددة و ةبيدددددددد 
ايدددددد را ي ياك ةويلددددددة اشمددددددم ل ةددددددوير البنيددددددة ال د يددددددة الثقافيددددددة الميدددددد مامة و نميددددددة اليدددددديادة الثقافيددددددة. 

أةلقدددددك م الي دددددا مبدددددامر   اريددددد ثمار فدددددي الثقافدددددة  ،دددددام  ر ي  دددددا الوا ددددددة  دولدددددك  لددددد  واقدددددة ،ندددددمما
. حددددددديد المبدددددددامر   يدددددددر الميدددددددبوقة فدددددددي الشدددددددرد اشويدددددددة   يددددددداحم فدددددددي بنددددددداء شدددددددرابة بددددددديش 0112

 القةا،يش ال ام والخا  مش أ ل اري ثمار في المشارية الثقافية. 
 

  أثمدددددرك  ش ر يدددددة وقيدددددام  م دددددالي الشددددديخة مدددددي  يدددددرك مالمدددددخ المشددددد م الثقدددددافي فدددددي البددددددريش  ديددددد
  ومحدددددا ا، رافدددددا  ،الميدددددا  بمباندددددة البددددددريش ال اريخيدددددة والثقافيدددددة.   دددددافة  لددددد  يلدددددل  وخدددددالل ف دددددر  
،مل ددددددا   ددددددم  مرا  ثالثددددددة مواقددددددة ،لدددددد  قا مددددددة ال ددددددرا  ال ددددددالمي لمنظمددددددة اليونييددددددبو  موقددددددة  قل ددددددة 

(  موقددددددة  ميددددددار الل لدددددد   شدددددداحم ،لدددددد  اق صددددددام 0112البدددددددريش  مرفدددددد  قددددددميم و،اصددددددمة ملمددددددوش  )
(  حددددددديا   دددددددافة  لددددددد    يددددددديح المربددددددد  0100( وموقدددددددة  دددددددالل مدددددددمافش ملمدددددددوش )0100   )  يدددددددر

ا قليمدددددي ال ربدددددي لل دددددرا  ال دددددالمي  وحدددددو مربددددد   دددددابة لليونيدددددبو مدددددش الف دددددة الثانيدددددة   ،دددددام   ديددددداء 
المندددددداةد ال اريخيددددددة فددددددي المملبددددددة  بندددددداء ميددددددرح البدددددددريش الددددددوةني و شددددددييم ،ددددددمم مددددددش الم ددددددادل 

 والمراب  الثقافية. 
 

يدددددد را ي ية الشدددددداملة ال ددددددي  نفدددددديحا حي ددددددة البدددددددريش للثقافددددددة واآلثددددددار بنشددددددرال م ددددددالي الشدددددديخة  ش ار
مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة أمك  لددددد  نيدددددل البددددددريش ا، رافدددددا  وايددددد ا  بخبر  دددددا فدددددي   يددددديح البنيدددددة 

  والدددددي  ،ددددد   0100ال د يدددددة الثقافيدددددة. فمميندددددة المنامدددددة نالدددددك لقدددددب ،اصدددددمة الثقافدددددة ال ربيدددددة ل دددددام 
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ريش فدددددي قيدددددام  ال مدددددل الثقدددددافي. بددددديلل  دددددم اخ يدددددار المنامدددددة ،اصدددددمة اليددددديادة ال ربيدددددة مباندددددة البدددددد
 .0102و،اصمة الييادة اآلييوية ،ام  0102،ام 
 

م  0100و،ملدددددك م دددددالي الشددددديخة مدددددي ،لددددد   ةدددددالد مبدددددامر  ارد فدددددال بيدددددوم اليددددديادة ال ربدددددي ،دددددام 
فدددددا ك البددددددريش ب دددددا      0100فبرايدددددر. وفدددددي ،دددددام  02والدددددي  صدددددار داليدددددا  اد فاليدددددة يدددددنوية يدددددوم 

د . وألقددددددك ال ددددددا    ال ددددددوء ،لدددددد   اش ددددددا خدددددداش لل مددددددار  ،ددددددش مشددددددرون   ديدددددداء منةقددددددة المدددددددرم
د ال اريخيدددددة  وال دددددي  قدددددوم ب دددددا حي دددددة البددددددريش للثقافدددددة واآلثدددددار  أ،مدددددال الدفددددداظ والصدددددوش فدددددي المددددددرم

 ومرب  الشي   براحيم بش مدمم آل خليفة للثقافة والبدو .
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 ”العَا   ال المَ “لبحسٍ  لمنص  ا مَ  ال ا  لمن م  الشَب  مٌ مسشح  ا

 

 

  بنةةةةةة البحةةةةةسٍ   الَةةةةةو  اشةنةةةةةَ    سشةةةةةَب الشةةةةةَب  مةةةةةٌ خنةةةةةة محمةةةةةد     بَفةةةةة  لمنصةةةةة  ا مةةةةةَ  ال ةةةةةا  

(. ن شةةةةةةي  الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ منصةةةةةة   زئةةةةةةَط  َرةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  UNWTOلمن مةةةةةة  العةةةةةةَا   ال المَةةةةةة   

لمةةةةةةة  اظةةةةةةةفَس  ةةةةةةةا  لبعةةةةةةةن   2017مَةةةةةةة   ةةةةةةةا  لبألمافةةةةةةة  ناُةةةةةةةةاز  نظةةةةةةةب     منح تةةةةةةةا المن مةةةةةةة  ا م

 الدنلَ  لبعَا   المع دام  م      ال نمَ ا. خحع  ن ال  ا نباء البحسٍنَ   خنا(.

نٍةةةةف ٌ فةةةة ب خةةةةان ال سشةةةةَب لمنصةةةة   مةةةةَ   ةةةةا  من مةةةة  العةةةةَا   ال المَةةةة  فةةةةٌ ناةةةةة ٍمةةةةس فَةةةة  الم ةةةةا  

 عةةةةةةَم   بةةةةةةي  العةةةةةةَا ٌ خصةةةةةة وخام  بفف تةةةةةةا  شمةةةةةة   فشةةةةةةٌ فَةةةةةةسنض  وزننةةةةةةا  الةةةةةةرً  ةةةةةةس   ةةةةةةةازاً 

صةةةةةةنا   ال َةةةةةةسا . نمةةةةةة  الم مةةةةةة      مةةةةةةو  من مةةةةةة  االعةةةةةةَا   ال المَةةةةةة ا خمَةةةةةةاد  ال تةةةةةةود ال المَةةةةةة  

 ل  صٍص   افٌ ا ا  العَا  .

ناضةةةةةة ب ة المسشةةةةةةح  البحسٍنَةةةةةة   ةةةةةة   ظةةةةةةنوام خمَةةةةةةاد  ال مةةةةةة  الألمةةةةةةافٌ فةةةةةةٌ الممبحةةةةةة   مةةةةةة   ةةةةةة   

فةةةةةةداً لصةةةةةةنا   العةةةةةةَا   الألمافَةةةةةة .  ةةةةةةد  مشةةةةةةازٍي ل ظةةةةةة ألماز فةةةةةةٌ البنَةةةةةة  ال ح َةةةةةة  الألمافَةةةةةة  ن  بتةةةةةةا زا

ناظةةةةة  ا ة البحةةةةةسٍ  الحصةةةةةو   بةةةةةي ا  سافةةةةةام دنلَةةةةة  ن ةةةةةوائص ن لمةةةةةان  ةةةةةد  ظةةةةةا مة فةةةةةٌ نضةةةةةي 

 اظ  الممبح   بي  ازط  المسا ص الألمافَ  نالعَا َ  ال المَ   خحع  المصدز ذا  .

اةةةةةةساز نافمةةةةةةة ال م َةةةةةة  ال امةةةةةة  لمن مةةةةةة  العةةةةةةَا   ال المَةةةةةة   بةةةةةةي  2017ن نا ةةةةةةس ظةةةةةةب مبس/  ٍبةةةةةةو  

الم بةةةةةةةط ال نفَةةةةةةةرً لبمن مةةةةةةة  خا  َةةةةةةةاز ال ةةةةةةةوز ٌ شنزان خولولَحاشةةةةةةةفَبٌ  ل ةةةةةةةولٌ منصةةةةةةة  ا مةةةةةةةَ  

(   بفةةةةةةا لطزدنةةةةةةٌ طالةةةةةة  السفةةةةةةا ٌ الةةةةةةرً شةةةةةةي  المنصةةةةةة  لةةةةةةدنز َ  2021-2018ال ةةةةةةا  لبمن مةةةةةة   

 م  الَ َ .

https://arabsnew.com/news/
https://arabsnew.com/news/
https://arabsnew.com/news/
https://arabsnew.com/news/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae%d8%a9-%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7/
https://arabsnew.com/news/
https://arabsnew.com/news/
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ن ةةةةةةةٌ من مةةةةةةة   اخ ةةةةةةة  لطمةةةةةةة    1974ن فظعةةةةةةةة من مةةةةةةة  العةةةةةةةَا   ال المَةةةةةةة   ممس ةةةةةةةا مدزٍةةةةةةةد(  ةةةةةةةا  

 تةةةةةة   خشةةةةةة ن  الةةةةةةدن  مةةةةةة  النا َةةةةةة  العةةةةةةَا َ   ن صةةةةةةدز اش صةةةةةةائَام الم  بمةةةةةة  خال بةةةةةةة  الم حةةةةةةد  

 نال سض العَا ٌ  بي مع وى ال ال .
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 البحسٍ   سشب الشَب  مٌ     بَف  لطمان  ال ام  لمن م  العَا   ال المَ 

 

  البحةةةةةةسٍ  لبألمافةةةةةة  زشةةةةةةحة ممبحةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ خنةةةةةةة محمةةةةةةد     بَفةةةةةة   زئَعةةةةةة   َرةةةةةة

 (.UNWTOناُةاز  لمنص  ا مَ  ال ا  لمن م  العَا   ال المَ   

نٍ حةةةةةط  سشةةةةةَب البحةةةةةسٍ  الشةةةةةَب  مةةةةةٌ خنةةةةةة محمةةةةةد     بَفةةةةة  لتةةةةةرا المنصةةةةة  مةةةةةا اامةةةةةة خةةةةة  مةةةةة  

من ةةةةةصام فةةةةةٌ م ةةةةةا  صةةةةةنا   العةةةةةَا   المعةةةةة دام  ن  صٍةةةةةص ال  اةةةةة  مةةةةةا خةةةةةَ  العةةةةةَا   نالألمافةةةةة  مةةةةة  

 نمَةةةةة  فةةةةةٌ مب بةةةةة  خبةةةةةدا  ال ةةةةةال   ن ةةةةةو مةةةةةا دفةةةةةي المن مةةةةة  لمنحتةةةةةا لمةةةةة    ةةةةة   حمَةةةةة  االشد ةةةةةاز نال

 ”.2017ظفَس  اصاً لبعن  الدنلَ  لبعَا   المع دام  م      ال نمَ  “

ن  مةةةةة  الشةةةةةَب  مةةةةةٌ  بةةةةةي اَةةةةةاد  ال تةةةةةود الوطنَةةةةة  ل نفَةةةةةر العَاظةةةةةام الألمافَةةةةة  ن  بَةةةةة  اظةةةةة سا َ َام 

عةةةةةة دام  ن نمَةةةةةة  العةةةةةةَا   الألمافَةةةةةة   مةةةةةة   ةةةةةة   طوٍبةةةةةة  ا مةةةةةةد ل  ةةةةةةوٍس البنَةةةةةة  ال ح َةةةةةة  الألمافَةةةةةة  الم

  نال ةةةةةةٌ ظةةةةةةا مة فةةةةةةٌ خنةةةةةةاء شةةةةةةسا   خةةةةةةَ  2006 ةةةةةةا  ” االظةةةةةة ألماز فةةةةةةٌ الألمافةةةةةة “إطةةةةةة ر مبةةةةةةادز  

 الم ا َ  ال ا  نالبا  م      االظ ألماز فٌ المشازٍي الألمافَ .

  نالةةةةةرً صةةةةةاز 2012ن مبةةةةةة الشةةةةةَب   بةةةةةي إطةةةةة ر مبةةةةةادز  اال  فةةةةةا  خَةةةةةو  العةةةةةَا   ال سخةةةةةٌ  ةةةةةا  

 فبساٍس. 25 الَاً ا  فالَ  ظنوٍ  ٍو  

https://saharamediamaroc.net/
https://saharamediamaroc.net/
https://saharamediamaroc.net/
https://saharamediamaroc.net/
https://saharamediamaroc.net/
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ن   بةةةةةس الشةةةةةَب  مةةةةةٌ شبصةةةةةَ  زائةةةةةد  فةةةةةٌ المشةةةةةتد الألمةةةةةافٌ ال سخةةةةةٌ مةةةةة   ةةةةة    مبتةةةةةا فةةةةةٌ م ةةةةةا  

 ةةةةةةدداً مةةةةةة  المناصةةةةةة  السظةةةةةةمَ  منتةةةةةةا الو َةةةةةة   2008الألمافةةةةةة  نالفنةةةةةةو    َةةةةةةا  مبةةةةةةدم منةةةةةةر ظةةةةةةن  

 المعا د لبألماف  نال ساث الوطنٌ ننشٍس  الألماف  ناش   .

  مةةةةةةٌ  الَةةةةةةاً منصةةةةةة  زئَعةةةةةة   َرةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  لبألمافةةةةةة  ناُةةةةةةةاز نزئَعةةةةةة  م بةةةةةةط إداز   شةةةةةةي  الشةةةةةةَب

(  ف ةةةةةةة   ةةةةةةة   ونتةةةةةةةا زئَعةةةةةةة  م بةةةةةةةط ARC-WHالمس ةةةةةةةص اشابَمةةةةةةةٌ ال سخةةةةةةةٌ لب ةةةةةةةساث ال ةةةةةةةالمٌ  

  ن ةةةةةو 2002 منةةةةةاء مس ةةةةةص الشةةةةةَم إخةةةةةسا َ  خةةةةة  محمةةةةةد     بَفةةةةة  لبألمافةةةةة  نالبحةةةةةوث منةةةةةر  فظَعةةةةة   ةةةةةا  

  صٍةةةةةةةص الألمافةةةةةةة  نالحفةةةةةةةا   بةةةةةةةي ال ةةةةةةةساث ال مسانةةةةةةةٌ  م ظعةةةةةةة    بَةةةةةةة   َةةةةةةةس زخحَةةةةةةة   تةةةةةةةد  إلةةةةةةةي

 البحسٍنٌ.

حةةةةةسٍ   ةةةةةدداً مةةةةة  المشةةةةةازٍي ال ةةةةةٌ ظةةةةةا مة فةةةةةٌ  حفَةةةةةص ال نمَةةةةة  الح ةةةةةسٍ  ن ةةةةةوفَس فةةةةةس  ن ممةةةةةة الب

ال مةةةةةة  ن ةةةةةةرن المعةةةةةة ألمسٍ  نالةةةةةةصناز مةةةةةة   ةةةةةة   االظةةةةةة ألماز فةةةةةةٌ البنَةةةةةة  ال ح َةةةةةة  الألمافَةةةةةة  ن  بتةةةةةةا 

زافةةةةةداً لصةةةةةنا   العةةةةةَا   الألمافَةةةةة  ال ةةةةةٌ   حةةةةةط  و تةةةةةام الم  مةةةةةي الةةةةةدنلٌ نمن مةةةةة  ا مةةةةة  الم حةةةةةد  

اظةةةةةة  ا ة الحصةةةةةةو   بةةةةةةي ا  سافةةةةةةام دنلَةةةةةة  ن ةةةةةةوائص ن لمةةةةةةان  ةةةةةةد   فةةةةةةٌ الواةةةةةةة الةةةةةةسا     َةةةةةةا

 ظا مة فٌ نضي اظمتا  بي  ازط  المسا ص الألمافَ  نالعَا َ  ال المَ .

إ َةةةةةةةاء من مةةةةةةة  “خ ةةةةةةةائص  ا  ةةةةةةةا  ةةةةةةةا  لب مةةةةةةةاز   ةةةةةةة  مشةةةةةةةسن   2019نفةةةةةةةاشم البحةةةةةةةسٍ  ظةةةةةةةن  

ر ر ال ازٍ”المحسف  بَ .  ال ٌ  لمة ال وء  بي   ما  الحفا  نالصو  فٌ المحسف

ن ةةةة   ف ةةةةس   مبتةةةةا فةةةةٌ زئاظةةةة   َرةةةة  البحةةةةسٍ  لبألمافةةةة  ناُةةةةةاز   ةةةة  إدزا  ة ةةةةة  موااةةةةي  بةةةةي اائمةةةة  

اب ةةةةةةة  البحةةةةةةةسٍ : مسفةةةةةةةف اةةةةةةةدٍ  ن اصةةةةةةةم  “ال ةةةةةةةساث ال ةةةةةةةالمٌ لمن مةةةةةةة  الَونَعةةةةةةةحو  ن شةةةةةةةم  مواةةةةةةةي 

( نمواةةةةةةي  ةةةةةة   2012”  معةةةةةةاز الب لةةةةةة : شةةةةةةا د  بةةةةةةي اا صةةةةةةاد  صٍةةةةةةس “(  مواةةةةةةي 2005”  دلمةةةةةةو 

(  إضةةةةةةاف  إلةةةةةةي  فظةةةةةةَط المس ةةةةةةص اشابَمةةةةةةٌ ال سخةةةةةةٌ لب ةةةةةةساث ال ةةةةةةالمٌ  ن ةةةةةةو 2019مةةةةةةداف  دلمةةةةةةو   

مس ةةةةةةص  ةةةةةةاخي لبَونعةةةةةةحو مةةةةةة  الفرةةةةةة  الألانَةةةةةة   إ ةةةةةةاد  إ َةةةةةةاء المنةةةةةةاط  ال ازٍبَةةةةةة  فةةةةةةٌ الممبحةةةةةة   خنةةةةةةاء 

 معسح البحسٍ  الوطنٌ ن شََد  دد م  الم ا   نالمسا ص الألمافَ .
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  العالمية السياحة لمنظمة العام األمين لمنصب البحرين مرشحة.. مي الشيخة

 

 

https://www.masralyoum.net/
https://www.masralyoum.net/content/uploads/2020/11/09/1c6e6936f7.jpg
https://www.masralyoum.net/
https://www.masralyoum.net/content/uploads/2020/11/09/1c6e6936f7.jpg
https://www.masralyoum.net/
https://www.masralyoum.net/content/uploads/2020/11/09/1c6e6936f7.jpg
https://www.masralyoum.net/
https://www.masralyoum.net/content/uploads/2020/11/09/1c6e6936f7.jpg
https://www.masralyoum.net/
https://www.masralyoum.net/content/uploads/2020/11/09/1c6e6936f7.jpg
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  بنةةةةةة البحةةةةةسٍ   الَةةةةةو  اشةنةةةةةَ    سشةةةةةَب الشةةةةةَب  مةةةةةٌ خنةةةةةة محمةةةةةد     بَفةةةةة  لمنصةةةةة  ا مةةةةةَ  ال ةةةةةا  

 (.اضاف  ا   UNWTOلمن م  العَا   ال المَ   

ن شةةةةةي  الشةةةةةَب  مةةةةةٌ منصةةةةة   زئةةةةةَط  َرةةةةة  البحةةةةةسٍ  لبألمافةةةةة  ناُةةةةةةاز  نظةةةةةب     منح تةةةةةا المن مةةةةة  

لمةةةةةة  اظةةةةةةفَس  ةةةةةةا  لبعةةةةةةن  الدنلَةةةةةة  لبعةةةةةةَا   المعةةةةةة دام  مةةةةةة    ةةةةةة  ال نمَةةةةةة ا   2017 ةةةةةةا  ا ممَةةةةةة  

 خحع  ن ال  ا نباء البحسٍنَ   خنا(.

 

نٍةةةةف ٌ فةةةة ب خةةةةان ال سشةةةةَب لمنصةةةة   مةةةةَ   ةةةةا  من مةةةة  العةةةةَا   ال المَةةةة  فةةةةٌ ناةةةةة ٍمةةةةس فَةةةة  الم ةةةةا  

عةةةةةةَم   بةةةةةةي العةةةةةةَا ٌ خصةةةةةة وخام  بفف تةةةةةةا  شمةةةةةة   فشةةةةةةٌ فَةةةةةةسنض  وزننةةةةةةا  الةةةةةةرً  ةةةةةةس   ةةةةةةةازاً  

 صنا   ال َسا .

 

نمةةةةة  الم مةةةةة      مةةةةةو  من مةةةةة  االعةةةةةَا   ال المَةةةةة ا خمَةةةةةاد  ال تةةةةةود ال المَةةةةة  ل  صٍةةةةةص   ةةةةةافٌ ا ةةةةةا  

 العَا  .

 

ناضةةةةةة ب ة المسشةةةةةةح  البحسٍنَةةةةةة   ةةةةةة   ظةةةةةةنوام خمَةةةةةةاد  ال مةةةةةة  الألمةةةةةةافٌ فةةةةةةٌ الممبحةةةةةة   مةةةةةة   ةةةةةة   

 داً لصنا   العَا   الألمافَ . د  مشازٍي ل ظ ألماز فٌ البنَ  ال ح َ  الألمافَ  ن  بتا زاف

   

ناظةةةةة  ا ة البحةةةةةسٍ  الحصةةةةةو   بةةةةةي ا  سافةةةةةام دنلَةةةةة  ن ةةةةةوائص ن لمةةةةةان  ةةةةةد  ظةةةةةا مة فةةةةةٌ نضةةةةةي 

 اظ  الممبح   بي  ازط  المسا ص الألمافَ  نالعَا َ  ال المَ   خحع  المصدز ذا  .

 

الم بةةةةةةط  نافمةةةةةةة ال م َةةةةةة  ال امةةةةةة  لمن مةةةةةة  العةةةةةةَا   ال المَةةةةةة   بةةةةةةي اةةةةةةساز 2017ن نا ةةةةةةس ظةةةةةةب مبس 

ال نفَةةةةةةةةرً لبمن مةةةةةةةة  خا  َةةةةةةةةاز ال ةةةةةةةةوز ٌ شنزان خولولَحاشةةةةةةةةفَبٌ  ل ةةةةةةةةولٌ منصةةةةةةةة  ا مةةةةةةةةَ  ال ةةةةةةةةا  

(   بفةةةةةةةةا لطزدنةةةةةةةةٌ طالةةةةةةةة  السفةةةةةةةةا ٌ الةةةةةةةةرً شةةةةةةةةي  المنصةةةةةةةة  لةةةةةةةةدنز َ  2021-2018لبمن مةةةةةةةة   

 م  الَ َ .
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ن ةةةةةةةٌ من مةةةةةةة   اخ ةةةةةةة  لطمةةةةةةة    1974ن فظعةةةةةةةة من مةةةةةةة  العةةةةةةةَا   ال المَةةةةةةة   ممس ةةةةةةةا مدزٍةةةةةةةد(  ةةةةةةةا  

  خشةةةةةة ن  الةةةةةةدن  مةةةةةة  النا َةةةةةة  العةةةةةةَا َ   ن صةةةةةةدز اش صةةةةةةائَام الم  بمةةةةةة  خال بةةةةةةة  الم حةةةةةةد   تةةةةةة 

 نال سض العَا ٌ  بي مع وى ال ال .

 

 

 

 

 

 

 

مملكة البحرين ترّشح الشيخة مي لمنصب أمين عام منظمة السياحة 
 العالمية 

  

1
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مك مملبدددددة البددددددريش حددددديا اشيدددددبون  رشددددديخ م دددددالي الشددددديخة مدددددي بنددددد ك مدمدددددم آل خليفدددددة ر ييدددددة قدددددمم
 (.UNWTOحي ة البدريش للثقافة واآلثار لمنصب اشميش ال ام لمنظمة الييادة ال المية )

 
وي بددددددح  رشدددددديخ مملبددددددة البدددددددريش لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي ل دددددديا المنصددددددب من  ا  ددددددا ال ميددددددم  ال ددددددي 

فدددددة مدددددش دقق  دددددا فدددددي م دددددال صدددددنا،ة اليددددديادة الميددددد مامة و   يددددد  ال القدددددة مدددددا بددددديش اليددددديادة والثقا
أ دددددل  دقيدددددد ار محدددددار وال نميدددددة فدددددي مخ لدددددل بلدددددماش ال دددددالم. و قدددددميرا  ل  ومحدددددا فدددددي حددددديا الم دددددال  
بانددددددك قددددددم مندددددددك المنظمددددددة لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي لقددددددب  يددددددفير خاصددددددا  لليددددددنة الموليددددددة لليدددددديادة 

  .0102المي مامة مش أ ل ال نمية 
 

  ال مدددددل الثقدددددافي فدددددي وخدددددالل يدددددنواك ا دددددةالن م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة بقيدددددام
المملبددددددة  دققددددددك البدددددددريش ،ددددددمما  مددددددش المشددددددارية ال ددددددي يدددددداحمك فددددددي  دفيدددددد  ال نميددددددة الد ددددددرية 
و ددددددوفير فددددددر  ال مددددددل و دددددديب الميدددددد ثمريش والدددددد وار مددددددش خددددددالل اريدددددد ثمار فددددددي البنيددددددة ال د يددددددة 
الثقافيدددددددة و  ل دددددددا رافدددددددما  لصدددددددنا،ة اليددددددديادة الثقافيدددددددة ال دددددددي   بدددددددح  و  ددددددداك الم  مدددددددة الدددددددمولي 

ة اشمدددددددم الم ددددددددم  فدددددددي الوقدددددددك الدددددددراحش  ديددددددد  ايددددددد ةا،ك البددددددددريش الدصدددددددول ،لددددددد  ومنظمددددددد
ا، رافددددداك موليدددددة و دددددوا   وألقددددداب ،دددددم  يددددداحمك فدددددي و دددددة ايدددددم المملبدددددة ،لددددد  خارةدددددة المرابددددد  

 الثقافية والييادية ال المية. 
 

حدددديا ويدددد  ي فدددد خ بدددداب ال رشدددديخ لمنصددددب أمدددديش ،ددددام منظمددددة اليدددديادة ال الميددددة فددددي وقددددك يمددددر فيدددد  
(  والدددددي   دددددرل 00 –اليددددديادي بصددددد وباك خلمف  دددددا أ مدددددة  فشدددددي فيدددددروح بوروندددددا )بوفيدددددم  القةدددددان

آثددددددارا   يدددددديمة ،لدددددد  صددددددنا،ة الةيددددددراش وال دددددديافة  ديدددددد  مددددددش الم مددددددل أش  قددددددوم منظمددددددة اليدددددديادة 
 ال المية بقيام  ال  وم ال المية ل   ي    افي قةان الييادة.

 
را دددددم  فدددددي المشددددد م الثقدددددافي ال ربدددددي و   بدددددر م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة شخصدددددية 
   قلددددددمك ،ددددددمما  مددددددش المناصددددددب 0112مددددددش خددددددالل ،مل ددددددا فددددددي م ددددددال الثقافددددددة والفنددددددوش. منددددددي ،ددددددام 

 – 0112( و )0112 – 0110الريدددددددددمية من دددددددددا الوبيدددددددددل الميدددددددددا،م للثقافدددددددددة وال دددددددددرا  الدددددددددوةني )
(. 0102 – 0101( وو يددددددددددددر  الثقافددددددددددددة )0101 – 0112(  و يددددددددددددر  الثقافددددددددددددة وا ،ددددددددددددالم )0112

 شدددددددال داليدددددددا  منصدددددددب ر ييدددددددة حي دددددددة البددددددددريش للثقافدددددددة واآلثدددددددار ور ييدددددددة م لدددددددح  مار  المربددددددد  
(. بددددددديلل فدددددددنش الشددددددديخة مدددددددي بندددددددك مدمدددددددم آل ARC-WHا قليمدددددددي ال ربدددددددي لل دددددددرا  ال دددددددالمي )

خليفدددددة حدددددي م يدددددح ور ييدددددة م لدددددح أمنددددداء مربددددد  الشدددددي   بدددددراحيم بدددددش مدمدددددم آل خليفدددددة للثقافدددددة 
حددددددو م ييددددددة أحليددددددة  يددددددر ربديددددددة   ددددددمل  لدددددد     يدددددد  م  و0110والبدددددددو  منددددددي   يييدددددد  ،ددددددام 

 الثقافة والدفاظ ،ل  ال را  ال مراني البدريني. 
 

وانةالقدددددا  مدددددش  يمان دددددا بقدددددو  الثقافدددددة ومورحدددددا فدددددي مفدددددة ، لدددددة ال نميدددددة  وال  ام دددددا بدمايدددددة ودفدددددظ 
ال دددددرا  الثقدددددافي لمملبدددددة البددددددريش ببدددددل أشدددددبال  وال دددددروي  لددددد  ،لددددد  الصددددد يميش المدلدددددي والدددددمولي  

مددددددل م ددددددالي الشددددددديخة مددددددي ،لددددددد  قيددددددام  ال  ددددددوم الوةنيدددددددة ل نفيددددددي الييايددددددداك الثقافيددددددة و ةبيدددددددد   
ايدددددد را ي ياك ةويلددددددة اشمددددددم ل ةددددددوير البنيددددددة ال د يددددددة الثقافيددددددة الميدددددد مامة و نميددددددة اليدددددديادة الثقافيددددددة. 
ر ي  دددددا الوا ددددددة  دولدددددك  لددددد  واقدددددة ،ندددددمما أةلقدددددك م الي دددددا مبدددددامر   اريددددد ثمار فدددددي الثقافدددددة  ،دددددام 
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حددددددديد المبدددددددامر   يدددددددر الميدددددددبوقة فدددددددي الشدددددددرد اشويدددددددة   يددددددداحم فدددددددي بنددددددداء شدددددددرابة بددددددديش . 0112
 القةا،يش ال ام والخا  مش أ ل اري ثمار في المشارية الثقافية. 

 
 ش ر يدددددة وقيدددددام  م دددددالي الشددددديخة مدددددي  يدددددرك مالمدددددخ المشددددد م الثقدددددافي فدددددي البددددددريش  ديددددد  أثمدددددرك 

ة والثقافيدددددة.   دددددافة  لددددد  يلدددددل  وخدددددالل ف دددددر    ومحدددددا ا، رافدددددا  ،الميدددددا  بمباندددددة البددددددريش ال اريخيددددد
،مل ددددددا   ددددددم  مرا  ثالثددددددة مواقددددددة ،لدددددد  قا مددددددة ال ددددددرا  ال ددددددالمي لمنظمددددددة اليونييددددددبو  موقددددددة  قل ددددددة 

(  موقددددددة  ميددددددار الل لدددددد   شدددددداحم ،لدددددد  اق صددددددام 0112البدددددددريش  مرفدددددد  قددددددميم و،اصددددددمة ملمددددددوش  )
  يددددددديح المربددددددد  (  حددددددديا   دددددددافة  لددددددد  0100( وموقدددددددة  دددددددالل مدددددددمافش ملمدددددددوش )0100  يدددددددر   )

ا قليمدددددي ال ربدددددي لل دددددرا  ال دددددالمي  وحدددددو مربددددد   دددددابة لليونيدددددبو مدددددش الف دددددة الثانيدددددة   ،دددددام   ديددددداء 
المندددددداةد ال اريخيددددددة فددددددي المملبددددددة  بندددددداء ميددددددرح البدددددددريش الددددددوةني و شددددددييم ،ددددددمم مددددددش الم ددددددادل 

 والمراب  الثقافية. 
 

ثددددددار بنشددددددرال م ددددددالي الشدددددديخة  ش اريدددددد را ي ية الشدددددداملة ال ددددددي  نفدددددديحا حي ددددددة البدددددددريش للثقافددددددة واآل
مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة أمك  لددددد  نيدددددل البددددددريش ا، رافدددددا  وايددددد ا  بخبر  دددددا فدددددي   يددددديح البنيدددددة 

  والدددددي  ،ددددد   0100ال د يدددددة الثقافيدددددة. فمميندددددة المنامدددددة نالدددددك لقدددددب ،اصدددددمة الثقافدددددة ال ربيدددددة ل دددددام 
ة اليددددديادة ال ربيدددددة مباندددددة البددددددريش فدددددي قيدددددام  ال مدددددل الثقدددددافي. بددددديلل  دددددم اخ يدددددار المنامدددددة ،اصدددددم

 .0102و،اصمة الييادة اآلييوية ،ام  0102،ام 
 

م  0100و،ملدددددك م دددددالي الشددددديخة مدددددي ،لددددد   ةدددددالد مبدددددامر  ارد فدددددال بيدددددوم اليددددديادة ال ربدددددي ،دددددام 
  فدددددا ك البددددددريش ب دددددا    0100فبرايدددددر. وفدددددي ،دددددام  02والدددددي  صدددددار داليدددددا  اد فاليدددددة يدددددنوية يدددددوم 

د . وألقددددددك ال ددددددا    ال ددددددوء ،لدددددد  اش ددددددا خدددددداش لل مددددددار  ،ددددددش مشددددددرون   ديدددددداء  منةقددددددة المدددددددرم
د ال اريخيدددددة  وال دددددي  قدددددوم ب دددددا حي دددددة البددددددريش للثقافدددددة واآلثدددددار  أ،مدددددال الدفددددداظ والصدددددوش فدددددي المددددددرم

 ومرب  الشي   براحيم بش مدمم آل خليفة للثقافة والبدو .
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البحرين ترّشح مّي آل خليفة 

لمنصب أمين عام منظمة 

 احة العالميةالسي

 

 

 

 « الشسر ا نظط»المنام : 

ةةةةةةحة البحةةةةةةسٍ  الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ خنةةةةةةة محمةةةةةةد     بَفةةةةةة  زئَعةةةةةة   َرةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  لبألمافةةةةةة  ناُةةةةةةةاز  زشف

 (.UNWTOلمنصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لمن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَا   ال المَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

ن ممةةةةةة الشةةةةةَب  مةةةةةٌ من ةةةةةصام  دٍةةةةةد  فةةةةةٌ م ةةةةةا  صةةةةةنا   العةةةةةَا   المعةةةةة دام  ن  صٍةةةةةص ال  اةةةةة  مةةةةةا 

لعةةةةةةَا   نالألمافةةةةةة  مةةةةةة    ةةةةةة   حمَةةةةةة  االشد ةةةةةاز نال نمَةةةةةة  فةةةةةةٌ مب بةةةةةة  خبةةةةةةدا  ال ةةةةةةال . ن مةةةةةةدٍساً خةةةةةَ  ا

ظةةةةةفَس  ةةةةةا  لبعةةةةةن  الدنلَةةةةة  »ل تود ةةةةةا فةةةةةٌ  ةةةةةرا الم ةةةةةا   منح تةةةةةا من مةةةةة  العةةةةةَا   ال المَةةةةة  لمةةةةة  

 «.2017لبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَا   المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دام  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال نمَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

https://www.aynews-sd.com/
https://www.aynews-sd.com/
https://www.aynews-sd.com/
https://www.aynews-sd.com/
https://www.aynews-sd.com/
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ن ةةةةة   ظةةةةةنوام إداز تةةةةةا  ممةةةةةة ن س ظةةةةةة الشةةةةةَب  مةةةةةٌ     بَفةةةةة   َرةةةةة  البحةةةةةسٍ  لبألمافةةةةة  ناُةةةةةةاز  

البحةةةةةسٍ   ةةةةةدداً مةةةةة  المشةةةةةازٍي ال ةةةةةٌ  ظةةةةةتمة فةةةةةٌ  حفَةةةةةص ال نمَةةةةة  الح ةةةةةسٍ  ن ةةةةةوفَس فةةةةةس  ال مةةةةة  

ن ةةةةةةرن المعةةةةةة ألمسٍ  نالةةةةةةصناز مةةةةةة   ةةةةةة   االظةةةةةة ألماز فةةةةةةٌ البنَةةةةةة  ال ح َةةةةةة  الألمافَةةةةةة  ن  بتةةةةةةا زافةةةةةةداً 

الم حةةةةةةد  فةةةةةةٌ  لصةةةةةةنا   العةةةةةةَا   الألمافَةةةةةة  ال ةةةةةةٌ   حةةةةةةط  و تةةةةةةام الم  مةةةةةةي الةةةةةةدفنلٌ نمن مةةةةةة  ا مةةةةةة 

الواةةةةةةة الةةةةةةسا     َةةةةةةا اظةةةةةة  ا ة البحةةةةةةسٍ  الحصةةةةةةو   بةةةةةةي ا  سافةةةةةةام دنلَةةةةةة  ن ةةةةةةوائص ن لمةةةةةةان 

  د   ظتمة فٌ نضي اظمتا  بي  سٍ   المسا ص الألمافَ  نالعَا َ  ال المَ .

 

ن  ةةةةةد الشةةةةةَب  مةةةةةٌ خنةةةةةة محمةةةةةد     بَفةةةةة  شبصةةةةةَ  زائةةةةةد  فةةةةةٌ المشةةةةةتد الألمةةةةةافٌ ال سخةةةةةٌ مةةةةة   ةةةةة   

   مبفةةةةةدم  ةةةةةدداً مةةةةة  المناصةةةةة  السظةةةةةمَ   منتةةةةةا 2008نالفنةةةةةو . منةةةةةر  ةةةةةا    مبتةةةةةا فةةةةةٌ م ةةةةةا  الألمافةةةةة 

(  نشٍةةةةةةةةةةةس  2008 – 2005( ن 2004 – 2002الو َةةةةةةةةةةة  المعةةةةةةةةةةةا د لبألمافةةةةةةةةةةة  نال ةةةةةةةةةةةساث الةةةةةةةةةةةوطنٌ  

(  م  ةةةةةةةةةةةةمن  ا ةةةةةةةةةةةةا  2015 – 2010( ننشٍةةةةةةةةةةةةس  الألمافةةةةةةةةةةةة   2010 – 2008الألمافةةةةةةةةةةة  ناش ةةةةةةةةةةةة    

بألمافةةةةةة  ناُةةةةةةةاز نزئَعةةةةةة  م بةةةةةةط إداز  العةةةةةةَا  . ن شةةةةةةي   الَةةةةةةاً منصةةةةةة  زئَعةةةةةة   َرةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  ل

(.  مةةةةةةا  نفتةةةةةةا م ظفعةةةةةة  نزئَعةةةةةة  م بةةةةةةط ARC-WHالمس ةةةةةةص اشابَمةةةةةةٌ ال سخةةةةةةٌ لب ةةةةةةساث ال ةةةةةةالمٌ  

  ن ةةةةةو م ظعةةةةة  2002 منةةةةةاء مس ةةةةةص الشةةةةةَم إخةةةةةسا َ      بَفةةةةة  لبألمافةةةةة  نالبحةةةةةوث منةةةةةر  فظَعةةةةة   ةةةةةا  

 نٌ البحسٍنٌ.  بَ   َس زخحَ   تد  إلي   صٍص الألماف  نالحفا   بي ال فساث ال مسا

 

  الةةةةةةرً 2012ن مبةةةةةةة الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ  بةةةةةةي إطةةةةةة ر مبةةةةةةادز  اال  فةةةةةةا  خَةةةةةةو  العةةةةةةَا   ال سخةةةةةةٌ  ةةةةةةا  

  فةةةةةاشم البحةةةةةسٍ  خ ةةةةةائص  2019فبساٍةةةةةس  شةةةةةباط(. نفةةةةةٌ  ةةةةةا   25صةةةةةاز  الَةةةةةاً ا  فالَةةةةة  ظةةةةةنوٍ  ٍةةةةةو  

ر»ا  ا  ا  لب ماز     مشسن    «.إ َاء من م  المحسف
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  البحسٍ   سشب الشَم مٌ لمنص  ا مَ  ال ا  لمن م  العَا   ال المَ 

 

 

 

الشةةةةةةةَب  مةةةةةةةٌ خنةةةةةةةة محمةةةةةةةد     بَفةةةةةةة  مور الصةةةةةةةوز : دخةةةةةةةٌ: اةةةةةةةدمة البحةةةةةةةسٍ   سضةةةةةةةتا ل سشةةةةةةةَب 

شةةةةةةي  منصةةةةةة  الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ خنةةةةةةة محمةةةةةةد     بَفةةةةةة    زئَعةةةةةة   َرةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  لبألمافةةةةةة  ناُةةةةةةةاز   ل

 ا مَ  ال ا  لمن م  العَا   ال المَ    من م  العَا   ال المَ (. 

نٍ حةةةةةةط طبةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  ل سشةةةةةةَب الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ لتةةةةةةرا المنصةةةةةة  المسمةةةةةةور إن اشا تةةةةةةا ال دٍةةةةةةد  فةةةةةةٌ 

العةةةةةةَا   المعةةةةةة دام  نفةةةةةةٌ   صٍةةةةةةص ال  اةةةةةة  خةةةةةةَ  العةةةةةةَا   نالألمافةةةةةة  ل حمَةةةةةة  االشد ةةةةةةاز نال نمَةةةةةة  فةةةةةةٌ 

  ن مةةةةةةةةدٍساً ل تود ةةةةةةةةا الم مَةةةةةةةةص     َن تةةةةةةةةا من مةةةةةةةة  العةةةةةةةةَا    0102 مب بةةةةةةةة  الببةةةةةةةةدا . فةةةةةةةةٌ  ةةةةةةةةا 

ال المَةةةةة  ظةةةةةفَس   اصةةةةة  لبعةةةةةن  الدنلَةةةةة  لبعةةةةةَا   المعةةةةة دام  مةةةةة    ةةةةة  ال نمَةةةةة . ٍةةةةةف ٌ  سشةةةةةَب الشةةةةةَب  

مةةةةةٌ لمنصةةةةة  ا مةةةةةَ  ال ةةةةةا  لمن مةةةةة  العةةةةةَا   ال المَةةةةة  فةةةةةٌ الواةةةةةة الةةةةةرً ٍمةةةةةس فَةةةةة  ا ةةةةةا  العةةةةةَا   

  الفَةةةةةةسنض ال ةةةةةةا ٌ الةةةةةةرً  ةةةةةةس   ةةةةةةةاًزا  ائبةةةةةة   بةةةةةةي خصةةةةةة وخام  بَةةةةةةس  نا مةةةةةة   ةةةةةة   فشةةةةةةٌ  ائحةةةةةة

صةةةةةةنا   ال َةةةةةةسا  نال ةةةةةةَاف . نمةةةةةة  الم واةةةةةةي     مةةةةةةود من مةةةةةة  العةةةةةةَا   ال المَةةةةةة  ال تةةةةةةود ال المَةةةةةة  

  شةةةةةةيبة  ةةةةةةد  مناصةةةةةة  زظةةةةةةمَ    منتةةةةةةا الو َةةةةةة  المعةةةةةةا د  0112ل  ةةةةةةافٌ  ةةةةةةرا الم ةةةةةةا . منةةةةةةر  ةةةةةةا  

ٍةةةةةةةةةةةةس  الألمافةةةةةةةةةةةة  ناش ةةةةةةةةةةةة   (   نش0112-0112( ن  0112-0110لبألمافةةةةةةةةةةةة  نال ةةةةةةةةةةةةساث الةةةةةةةةةةةةوطنٌ  

(.  شةةةةةةةي   الًَةةةةةةةا منصةةةةةةة  زئةةةةةةةَط  َرةةةةةةة  البحةةةةةةةسٍ  0102-0101( ننشٍةةةةةةةس  الألمافةةةةةةة   0112-0101 

 لبألماف  ناُةاز نزئَط م بط إداز  المس ص اشابَمٌ ال سخٌ لب ساث ال المٌ.

https://news.tn/story/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9/#?linkid=189216
https://news.tn/story/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9/#?linkid=189216
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 قادت العمل الثقافي في المملكة 

 مية الشيخة مي مرشحة البحرين لمنصب أمين عام السياحة العال

 

 الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

: اةةةةةدفمة ممبحةةةةة  البحةةةةةسٍ   ةةةةةرا ا ظةةةةةبو   سشةةةةةَب الشةةةةةَب  مةةةةةٌ خنةةةةةة محمةةةةةد    إيالالالالال ا مالالالالالن المنامالالالالالة

 بَفةةةةةة  زئَعةةةةةة   َرةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  لبألمافةةةةةة  ناُةةةةةةةاز لمنصةةةةةة  ا مةةةةةةَ  ال ةةةةةةا  لمن مةةةةةة  العةةةةةةَا   ال المَةةةةةة  

 UNWTO.) 

 صا تةةةةةا ال دٍةةةةةد  ال ةةةةةٌ  مم تةةةةةا فةةةةةٌ نٍ حةةةةةط  سشةةةةةَب ممبحةةةةة  البحةةةةةسٍ  الشةةةةةَب  مةةةةةٌ لتةةةةةرا المنصةةةةة  من

م ةةةةةا  صةةةةةنا   العةةةةةَا   المعةةةةة دام  ن  صٍةةةةةص ال  اةةةةة  مةةةةةا خةةةةةَ  العةةةةةَا   نالألمافةةةةة  مةةةةة    ةةةةة   حمَةةةةة  

االشد ةةةةاز نال نمَةةةة  فةةةةٌ مب بةةةة  خبةةةةدا  ال ةةةةال . ن مةةةةدٍساً ل تود ةةةةا فةةةةٌ  ةةةةرا الم ةةةةا    انةةةةة اةةةةد منحةةةةة 

عةةةةةة دام  مةةةةةة    ةةةةةة  ال نمَةةةةةة  المن مةةةةة  الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ لمةةةةةة  اظةةةةةةفَس  اصةةةةةةاً لبعةةةةةن  الدنلَةةةةةة  لبعةةةةةةَا   الم

 ا.2017

ن ةةةةة   ظةةةةةنوام اضةةةةة    الشةةةةةَب  مةةةةةٌ خنةةةةةة محمةةةةةد     بَفةةةةة  خمَةةةةةاد  ال مةةةةة  الألمةةةةةافٌ فةةةةةٌ الممبحةةةةة   

 ممةةةةةة البحةةةةةسٍ   ةةةةةدداً مةةةةة  المشةةةةةازٍي ال ةةةةةٌ ظةةةةةا مة فةةةةةٌ  حفَةةةةةص ال نمَةةةةة  الح ةةةةةسٍ  ن ةةةةةوفَس فةةةةةس  

مافَةةةةةة  ن  بتةةةةةةا ال مةةةةةة  ن ةةةةةةرن المعةةةةةة ألمسٍ  نالةةةةةةصناز مةةةةةة   ةةةةةة   االظةةةةةة ألماز فةةةةةةٌ البنَةةةةةة  ال ح َةةةةةة  الأل

https://elaph.com/
https://elaph.com/
https://elaph.com/
https://elaph.com/
https://elaph.com/
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زافةةةةةداً لصةةةةةنا   العةةةةةَا   الألمافَةةةةة  ال ةةةةةٌ   حةةةةةط  و تةةةةةام الم  مةةةةةي الةةةةةدنلٌ نمن مةةةةة  ا مةةةةة  الم حةةةةةد  

فةةةةةٌ الواةةةةةة الةةةةةسا     َةةةةةا اظةةةةة  ا ة البحةةةةةسٍ  الحصةةةةةو   بةةةةةي ا  سافةةةةةام دنلَةةةةة  ن ةةةةةوائص ن لمةةةةةان 

  د  ظا مة فٌ نضي اظ  الممبح   بي  ازط  المسا ص الألمافَ  نالعَا َ  ال المَ .

ف ٌ فةةةةة ب خةةةةةان ال سشةةةةةَب لمنصةةةةة   مةةةةةَ   ةةةةةا  من مةةةةة  العةةةةةَا   ال المَةةةةة  فةةةةةٌ ناةةةةةة ٍمةةةةةس فَةةةةة   ةةةةةرا نٍةةةةة

(  نالةةةةةةرً  ةةةةةةس  19 –الم ةةةةةةا  العةةةةةةَا ٌ خصةةةةةة وخام  بفف تةةةةةةا  شمةةةةةة   فشةةةةةةٌ فَةةةةةةسنض  وزننةةةةةةا   وفَةةةةةةد 

 ةةةةةةةازاً  عةةةةةةَم   بةةةةةةي صةةةةةةنا   ال َةةةةةةسا  نال ةةةةةةَاف    َةةةةةةا مةةةةةة  الم مةةةةةة      مةةةةةةو  من مةةةةةة  العةةةةةةَا   

 مَ  ل  صٍص   افٌ ا ا  العَا  .ال المَ  خمَاد  ال تود ال ال

ن   بةةةةس الشةةةةَب  مةةةةةٌ خنةةةةة محمةةةةد     بَفةةةةة  شبصةةةةَ  زائةةةةد  فةةةةةٌ المشةةةةتد الألمةةةةافٌ ال سخةةةةةٌ مةةةة   ةةةةة   

   مبةةةةةدم  ةةةةةدداً مةةةةة  المناصةةةةة  السظةةةةةمَ  منتةةةةةا 2008 مبتةةةةةا فةةةةةٌ م ةةةةةا  الألمافةةةةة  نالفنةةةةةو . منةةةةةر  ةةةةةا  

(  نشٍةةةةةةةةةةس  2008 – 2005( ن  2004 – 2002الو َةةةةةةةةةة  المعةةةةةةةةةةا د لبألمافةةةةةةةةةة  نال ةةةةةةةةةةساث الةةةةةةةةةةوطنٌ  

(.  شةةةةةةةةي   الَةةةةةةةةاً منصةةةةةةةة  2015 – 2010( ننشٍةةةةةةةةس  الألمافةةةةةةةة   2010 – 2008الألمافةةةةةةةة  ناش ةةةةةةةة    

زئَعةةةةةة   َرةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  لبألمافةةةةةة  ناُةةةةةةةاز نزئَعةةةةةة  م بةةةةةةط إداز  المس ةةةةةةص اشابَمةةةةةةٌ ال سخةةةةةةٌ لب ةةةةةةساث 

(.  ةةةةةةرلا فةةةةةة   الشةةةةةةَب  مةةةةةةٌ خنةةةةةةة محمةةةةةةد     بَفةةةةةة   ةةةةةةٌ م ظةةةةةةط نزئَعةةةةةة  ARC-WHال ةةةةةةالمٌ  

ص الشةةةةةةَم إخةةةةةةسا َ  خةةةةةة  محمةةةةةةد     بَفةةةةةة  لبألمافةةةةةة  نالبحةةةةةةوث منةةةةةةر  فظَعةةةةةة   ةةةةةةا  م بةةةةةةط  منةةةةةةاء مس ةةةةةة

   ن ةةةةةةو م ظعةةةةةة    بَةةةةةة   َةةةةةةس زخحَةةةةةة   تةةةةةةد  إلةةةةةةي   صٍةةةةةةص الألمافةةةةةة  نالحفةةةةةةا   بةةةةةةي ال ةةةةةةساث 2002

 ال مسانٌ البحسٍنٌ.

نان  اةةةةةةاً مةةةةةة  إٍمانتةةةةةةا خمةةةةةةو  الألمافةةةةةة  ندنز ةةةةةةا فةةةةةةٌ دفةةةةةةي   بةةةةةة  ال نمَةةةةةة   نال صامتةةةةةةا خحماٍةةةةةة  ن فةةةةةة  

لممبحةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  خحةةةةةة   شةةةةةةحال  نال ةةةةةةسنٍل لةةةةةة   بةةةةةةي الصةةةةةة َدٍ  المحبةةةةةةٌ نالةةةةةةدنلٌ   ال ةةةةةةساث الألمةةةةةةافٌ

  مةةةةة  الشةةةةةَب  مةةةةةٌ  بةةةةةي اَةةةةةاد  ال تةةةةةود الوطنَةةةةة  ل نفَةةةةةر العَاظةةةةةام الألمافَةةةةة  ن  بَةةةةة  اظةةةةة سا َ َام 

طوٍبةةةةةةة  ا مةةةةةةةد ل  ةةةةةةةوٍس البنَةةةةةةة  ال ح َةةةةةةة  الألمافَةةةةةةة  المعةةةةةةة دام  ن نمَةةةةةةة  العةةةةةةةَا   الألمافَةةةةةةة . ز ٍ تةةةةةةةا 

ااةةةةةي  نةةةةةدما  طبمةةةةةة الشةةةةةَب  مةةةةةٌ مبةةةةةادز  ااالظةةةةة ألماز فةةةةةٌ الألمافةةةةة ا  ةةةةةا  الواضةةةةةح   حولةةةةةة إلةةةةةي ن

.  ةةةةةةةرد المبةةةةةةةادز   َةةةةةةةس المعةةةةةةةبوا  فةةةةةةةٌ الشةةةةةةةسر ا نظةةةةةةةط   عةةةةةةةا   فةةةةةةةٌ خنةةةةةةةاء شةةةةةةةسا   خةةةةةةةَ  2006

 الم ا َ  ال ا  نالبا  م      االظ ألماز فٌ المشازٍي الألمافَ .

 َةةةةةةةا  ةمةةةةةةةسم  إ  ز ٍةةةةةةة  ناَةةةةةةةاد  الشةةةةةةةَب  مةةةةةةةٌ  َةةةةةةةسم م مةةةةةةةب المشةةةةةةةتد الألمةةةةةةةافٌ فةةةةةةةٌ البحةةةةةةةسٍ  

 تود ةةةةةةا ا  سافةةةةةةاً  المَةةةةةةاً خمحانةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  ال ازٍبَةةةةةة  نالألمافَةةةةةة . إضةةةةةةاف  إلةةةةةةي ذلةةةةةةا  ن ةةةةةة   ف ةةةةةةس  

اب ةةةةةة  » مبتةةةةةةا   ةةةةةة  إدزا  ة ةةةةةةة  موااةةةةةةي  بةةةةةةي اائمةةةةةة  ال ةةةةةةساث ال ةةةةةةالمٌ لمن مةةةةةة  الَونَعةةةةةةحو: مواةةةةةةي 

معةةةةةةاز الب لةةةةةة : شةةةةةةا د  بةةةةةةي اا صةةةةةةاد »(  مواةةةةةةي 2005«  البحةةةةةةسٍ : مسفةةةةةةف اةةةةةةدٍ  ن اصةةةةةةم  دلمةةةةةةو 

(   ةةةةةةةرا إضةةةةةةةاف  إلةةةةةةةي  فظةةةةةةةَط المس ةةةةةةةص 2019( نمواةةةةةةةي  ةةةةةةة   مةةةةةةةداف  دلمةةةةةةةو   2012«  صٍةةةةةةةس  

اشابَمةةةةةٌ ال سخةةةةةٌ لب ةةةةةساث ال ةةةةةالمٌ  ن ةةةةةو مس ةةةةةص  ةةةةةاخي لبَونعةةةةةحو مةةةةة  الفرةةةةة  الألانَةةةةة   إ ةةةةةاد  إ َةةةةةاء 

المنةةةةةةاط  ال ازٍبَةةةةةة  فةةةةةةٌ الممبحةةةةةة   خنةةةةةةاء معةةةةةةسح البحةةةةةةسٍ  الةةةةةةوطنٌ ن شةةةةةةََد  ةةةةةةدد مةةةةةة  الم ةةةةةةا   

 نالمسا ص الألمافَ .

الظةةةةة سا َ َ  الشةةةةةامب  ال ةةةةةٌ  نفةةةةةر ا  َرةةةةة  البحةةةةةسٍ  لبألمافةةةةة  ناُةةةةةةاز خ شةةةةةسا  الشةةةةةَب  مةةةةةٌ خنةةةةةة إ  ا

محمةةةةةةد     بَفةةةةةة   دم إلةةةةةةي نَةةةةةة  البحةةةةةةسٍ  ا  سافةةةةةةاً ناظةةةةةة اً خببس تةةةةةةا فةةةةةةٌ  فظةةةةةةَط البنَةةةةةة  ال ح َةةةةةة  
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  نالةةةةةةرً  ةةةةةةصش محانةةةةةة  2012الألمافَةةةةةة . فمدٍنةةةةةة  المنامةةةةةة  نالةةةةةةة لمةةةةةة   اصةةةةةةم  الألمافةةةةةة  ال سخَةةةةةة  ل ةةةةةةا  

ٌ اَةةةةةةاد  ال مةةةةةة  الألمةةةةةةافٌ.  ةةةةةةرلا  ةةةةةة  ا  َةةةةةةاز المنامةةةةةة   اصةةةةةةم  العةةةةةةَا   ال سخَةةةةةة   ةةةةةةا  البحةةةةةةسٍ  فةةةةةة

 .2014ن اصم  العَا   اُظَوٍ   ا   2013

  نالةةةةةرً 2012ن مبةةةةةة الشةةةةةَب  مةةةةةٌ  بةةةةةي إطةةةةة ر مبةةةةةادز  اال  فةةةةةا  خَةةةةةو  العةةةةةَا   ال سخةةةةةٌ  ةةةةةا  

خ ةةةةةائص  ا  ةةةةةةا    فةةةةةاشم البحةةةةةسٍ 2019فبساٍةةةةةس. نفةةةةةٌ  ةةةةةا   25صةةةةةاز  الَةةةةةاً ا  فالَةةةةة  ظةةةةةنوٍ  ٍةةةةةو  

را. ن لمةةةةةةة ال ةةةةةةائص  ال ةةةةةةوء  بةةةةةةي   مةةةةةةا    ةةةةةةا  لب مةةةةةةاز   ةةةةةة  مشةةةةةةسن  اإ َةةةةةةاء من مةةةةةة  المحةةةةةةسف

ر ال ازٍبَةةةةة   نال ةةةةةٌ  مةةةةةو  ختةةةةةا  َرةةةةة  البحةةةةةسٍ  لبألمافةةةةة  ناُةةةةةةاز نمس ةةةةةص  الحفةةةةةا  نالصةةةةةو  فةةةةةٌ المحةةةةةسف

 الشَم إخسا َ  خ  محمد     بَف  لبألماف  نالبحوث.
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مملكة البحرين ترّشح الشيخة مي لمنصب أمين عام منظمة السياحة 
 العالمية 

  

1 

مك مملبدددددة البددددددريش حددددديا اشيدددددبون  رشددددديخ م دددددالي الشددددديخة مدددددي  10المنامدددددة فدددددي  ندددددوفمبر/ بندددددا / قدددددمم
آل خليفددددددة ر ييددددددة حي ددددددة البدددددددريش للثقافددددددة واآلثددددددار لمنصددددددب اشمدددددديش ال ددددددام لمنظمددددددة بنددددددك مدمددددددم 

 (.UNWTOالييادة ال المية )
 

وي بددددددح  رشدددددديخ مملبددددددة البدددددددريش لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي ل دددددديا المنصددددددب من  ا  ددددددا ال ميددددددم  ال ددددددي 
دقق  دددددا فدددددي م دددددال صدددددنا،ة اليددددديادة الميددددد مامة و   يددددد  ال القدددددة مدددددا بددددديش اليددددديادة والثقافدددددة مدددددش 

 دددددل  دقيدددددد ار محدددددار وال نميدددددة فدددددي مخ لدددددل بلدددددماش ال دددددالم. و قدددددميرا  ل  ومحدددددا فدددددي حددددديا الم دددددال  أ
بانددددددك قددددددم مندددددددك المنظمددددددة لم ددددددالي الشدددددديخة مددددددي لقددددددب  يددددددفير خاصددددددا  لليددددددنة الموليددددددة لليدددددديادة 

  .0102المي مامة مش أ ل ال نمية 
 

الثقدددددافي فدددددي  وخدددددالل يدددددنواك ا دددددةالن م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة بقيدددددام  ال مدددددل
المملبددددددة  دققددددددك البدددددددريش ،ددددددمما  مددددددش المشددددددارية ال ددددددي يدددددداحمك فددددددي  دفيدددددد  ال نميددددددة الد ددددددرية 
و ددددددوفير فددددددر  ال مددددددل و دددددديب الميدددددد ثمريش والدددددد وار مددددددش خددددددالل اريدددددد ثمار فددددددي البنيددددددة ال د يددددددة 
الثقافيدددددددة و  ل دددددددا رافدددددددما  لصدددددددنا،ة اليددددددديادة الثقافيدددددددة ال دددددددي   بدددددددح  و  ددددددداك الم  مدددددددة الدددددددمولي 

https://www.bna.bh/index.aspx
https://www.bna.bh/index.aspx
https://www.bna.bh/index.aspx
https://www.bna.bh/index.aspx
https://www.bna.bh/index.aspx
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الم ددددددددم  فدددددددي الوقدددددددك الدددددددراحش  ديددددددد  ايددددددد ةا،ك البددددددددريش الدصدددددددول ،لددددددد   ومنظمدددددددة اشمدددددددم
ا، رافددددداك موليدددددة و دددددوا   وألقددددداب ،دددددم  يددددداحمك فدددددي و دددددة ايدددددم المملبدددددة ،لددددد  خارةدددددة المرابددددد  

 الثقافية والييادية ال المية. 
 

حدددديا ويدددد  ي فدددد خ بدددداب ال رشدددديخ لمنصددددب أمدددديش ،ددددام منظمددددة اليدددديادة ال الميددددة فددددي وقددددك يمددددر فيدددد  
(  والدددددي   دددددرل 00 –ي بصددددد وباك خلمف  دددددا أ مدددددة  فشدددددي فيدددددروح بوروندددددا )بوفيدددددم القةدددددان اليدددددياد

آثددددددارا   يدددددديمة ،لدددددد  صددددددنا،ة الةيددددددراش وال دددددديافة  ديدددددد  مددددددش الم مددددددل أش  قددددددوم منظمددددددة اليدددددديادة 
 ال المية بقيام  ال  وم ال المية ل   ي    افي قةان الييادة.

 
ي المشددددد م الثقدددددافي ال ربدددددي و   بدددددر م دددددالي الشددددديخة مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة شخصدددددية را دددددم  فددددد

   قلددددددمك ،ددددددمما  مددددددش المناصددددددب 0112مددددددش خددددددالل ،مل ددددددا فددددددي م ددددددال الثقافددددددة والفنددددددوش. منددددددي ،ددددددام 
 – 0112( و )0112 – 0110الريدددددددددمية من دددددددددا الوبيدددددددددل الميدددددددددا،م للثقافدددددددددة وال دددددددددرا  الدددددددددوةني )

(. 0102 – 0101( وو يددددددددددددر  الثقافددددددددددددة )0101 – 0112(  و يددددددددددددر  الثقافددددددددددددة وا ،ددددددددددددالم )0112
ليدددددددا  منصدددددددب ر ييدددددددة حي دددددددة البددددددددريش للثقافدددددددة واآلثدددددددار ور ييدددددددة م لدددددددح  مار  المربددددددد   شدددددددال دا

(. بددددددديلل فدددددددنش الشددددددديخة مدددددددي بندددددددك مدمدددددددم آل ARC-WHا قليمدددددددي ال ربدددددددي لل دددددددرا  ال دددددددالمي )
خليفدددددة حدددددي م يدددددح ور ييدددددة م لدددددح أمنددددداء مربددددد  الشدددددي   بدددددراحيم بدددددش مدمدددددم آل خليفدددددة للثقافدددددة 

ة أحليددددددة  يددددددر ربديددددددة   ددددددمل  لدددددد     يدددددد  م  وحددددددو م ييدددددد0110والبدددددددو  منددددددي   يييدددددد  ،ددددددام 
 الثقافة والدفاظ ،ل  ال را  ال مراني البدريني. 

 
وانةالقدددددا  مدددددش  يمان دددددا بقدددددو  الثقافدددددة ومورحدددددا فدددددي مفدددددة ، لدددددة ال نميدددددة  وال  ام دددددا بدمايدددددة ودفدددددظ 
ال دددددرا  الثقدددددافي لمملبدددددة البددددددريش ببدددددل أشدددددبال  وال دددددروي  لددددد  ،لددددد  الصددددد يميش المدلدددددي والدددددمولي  

ي الشددددددديخة مددددددي ،لددددددد  قيددددددام  ال  ددددددوم الوةنيدددددددة ل نفيددددددي الييايددددددداك الثقافيددددددة و ةبيدددددددد   مددددددل م ددددددال
ايدددددد را ي ياك ةويلددددددة اشمددددددم ل ةددددددوير البنيددددددة ال د يددددددة الثقافيددددددة الميدددددد مامة و نميددددددة اليدددددديادة الثقافيددددددة. 
ر ي  دددددا الوا ددددددة  دولدددددك  لددددد  واقدددددة ،ندددددمما أةلقدددددك م الي دددددا مبدددددامر   اريددددد ثمار فدددددي الثقافدددددة  ،دددددام 

بدددددددامر   يدددددددر الميدددددددبوقة فدددددددي الشدددددددرد اشويدددددددة   يددددددداحم فدددددددي بنددددددداء شدددددددرابة بددددددديش . حددددددديد الم0112

 القةا،يش ال ام والخا  مش أ ل اري ثمار في المشارية الثقافية. 
 

 ش ر يدددددة وقيدددددام  م دددددالي الشددددديخة مدددددي  يدددددرك مالمدددددخ المشددددد م الثقدددددافي فدددددي البددددددريش  ديددددد  أثمدددددرك 
افيدددددة.   دددددافة  لددددد  يلدددددل  وخدددددالل ف دددددر    ومحدددددا ا، رافدددددا  ،الميدددددا  بمباندددددة البددددددريش ال اريخيدددددة والثق

،مل ددددددا   ددددددم  مرا  ثالثددددددة مواقددددددة ،لدددددد  قا مددددددة ال ددددددرا  ال ددددددالمي لمنظمددددددة اليونييددددددبو  موقددددددة  قل ددددددة 
(  موقددددددة  ميددددددار الل لدددددد   شدددددداحم ،لدددددد  اق صددددددام 0112البدددددددريش  مرفدددددد  قددددددميم و،اصددددددمة ملمددددددوش  )

لمربددددددد  (  حددددددديا   دددددددافة  لددددددد    يددددددديح ا0100( وموقدددددددة  دددددددالل مدددددددمافش ملمدددددددوش )0100  يدددددددر   )
ا قليمدددددي ال ربدددددي لل دددددرا  ال دددددالمي  وحدددددو مربددددد   دددددابة لليونيدددددبو مدددددش الف دددددة الثانيدددددة   ،دددددام   ديددددداء 
المندددددداةد ال اريخيددددددة فددددددي المملبددددددة  بندددددداء ميددددددرح البدددددددريش الددددددوةني و شددددددييم ،ددددددمم مددددددش الم ددددددادل 

 والمراب  الثقافية. 
 

شددددددرال م ددددددالي الشدددددديخة  ش اريدددددد را ي ية الشدددددداملة ال ددددددي  نفدددددديحا حي ددددددة البدددددددريش للثقافددددددة واآلثددددددار بن
مدددددي بندددددك مدمدددددم آل خليفدددددة أمك  لددددد  نيدددددل البددددددريش ا، رافدددددا  وايددددد ا  بخبر  دددددا فدددددي   يددددديح البنيدددددة 
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  والدددددي  ،ددددد   0100ال د يدددددة الثقافيدددددة. فمميندددددة المنامدددددة نالدددددك لقدددددب ،اصدددددمة الثقافدددددة ال ربيدددددة ل دددددام 
دة ال ربيدددددة مباندددددة البددددددريش فدددددي قيدددددام  ال مدددددل الثقدددددافي. بددددديلل  دددددم اخ يدددددار المنامدددددة ،اصدددددمة اليددددديا

 .0102و،اصمة الييادة اآلييوية ،ام  0102،ام 
 

م  0100و،ملدددددك م دددددالي الشددددديخة مدددددي ،لددددد   ةدددددالد مبدددددامر  ارد فدددددال بيدددددوم اليددددديادة ال ربدددددي ،دددددام 
  فدددددا ك البددددددريش ب دددددا    0100فبرايدددددر. وفدددددي ،دددددام  02والدددددي  صدددددار داليدددددا  اد فاليدددددة يدددددنوية يدددددوم 

د . وألقددددددك ال ددددددا    ال ددددددوء ،لدددددد  اش ددددددا خدددددداش لل مددددددار  ،ددددددش مشددددددرون   ديدددددداء منةقددددددة ا لمدددددددرم
د ال اريخيدددددة  وال دددددي  قدددددوم ب دددددا حي دددددة البددددددريش للثقافدددددة واآلثدددددار  أ،مدددددال الدفددددداظ والصدددددوش فدددددي المددددددرم

 ومرب  الشي   براحيم بش مدمم آل خليفة للثقافة والبدو .

 


