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 �شأن قرار
 بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفیما تنمیة السیاحة 

 

العاشرة في د�ا �جمهور�ة بنغالد�ش الشعبیة في  المنعقد في دورته ،المؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة مإ
 ؛ 2018فبرایر  7إلى  5الفترة من 

بین الدول األعضاء في منظمة التعاون والتجاري االتفاقیة العامة للتعاون االقتصادي والفني  إذ �ستذ�ر
التي  ،إق الصادر عن الدورة الثامنة لمجلس وزراء الخارجیة-1/8رقم �موجب القرار عتمدة اإلسالمي الم

 ؛1977مایو  22 إلى 16بلیبیا في الفترة من  سعقدت في طرابل

مؤتمر القمة ذي اعتمده ال” 2025عام برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى إلى "و�ذ �ستند 
 أبر�ل 15و 14اإلسالمي في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في إسطنبول �الجمهور�ة التر�یة یومي 

 ؛2016

التعاون في مجال السیاحة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون و إطار التنمیة  و�ذ یؤ�د مجدداً 
التي عقدت في دمشق �الجمهور�ة  ،الذي أقرته الدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة اإلسالمي

 ؛2008یولیو  2یونیو إلى  29من في الفترة �ة العر�یة السور 

القرارات الصادرة عن مختلف دورات مجلس وزراء الخارجیة، وخاصة منها القرار رقم  �ذلك و�ذ یؤ�د مجدداً 
ت د�فوار التي عقدت في أبیدجان �جمهور�ة �و  ،الصادر عن الدورة الرا�عة واألر�عین للمجلس إق-1/44

 ؛2017یولیو  11و 10یومي 

 ؛مؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحةالسا�قة للدورات الالقرارات الصادرة عن مختلف  رو�ذ �ستذ�

ي ـ�الدور المر�زي الذي تضطلع �ه السیاحة في تعز�ز التفاعل االقتصادي واالجتماعي والثقاف منه ووعیاً 
 ألمن والتفاهم على الصعید الدولي؛رسیخ السلم واـي تـف �مدى إسهامهام و ـبین األم

 يمنظمة التعاون اإلسالمي وسیاساتها ف استراتیجیاتتفعیل السیاحة المستدامة في أهمیة على  و�ذ �شدد
  ؛�سهم في تحقیق التنمیة المستدامة �امناً  مجال مكافحة الفقر و�اعتبارها �ذلك عامالً 

والندوة الدولیة حول  ةونیقفي  التنمیة السیاحیةنتائج ورشة العمل حول مستقبل ل عن ارتیاحه و�ذ �عرب
 16و 15�الجمهور�ة التر�یة على التوالي یومي  ةونیقظمتا في اللتین نُ  ،في الحضارة اإلسالمیة ةونیق
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لسیاحة لعاصمة اختیار هذه المدینة ، وذلك احتفاء �2016د�سمبر  17إلى  15ومن  2016نوفمبر 
 ؛2017لعام اإلسالمیة 

والذي صدر في المدینة المنورة  ،2017�إعالن المدینة المنورة عاصمة للسیاحة اإلسالمیة لعام  و�ذ یرحب
 ؛2017فبرایر  18م یو 

 لقطاع الخاصا جتماعین الرا�ع والخامس لمنتدىللجمهور�ة التر�یة لتنظیمها اال و�ذ �عرب عن تقدیره
ینایر  15و 14على التوالي یومي  المشترك بین الكومسیك ومنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول بتر�یا

 ؛2017مایو  4في و  2016

إلعداده خارطة الطر�ق االستراتیجیة لتنمیة السیاحة مر�ز أنقرة كل من تقدیره لعن  �ذلكو�ذ �عرب 
إلنجازه  اإلسالمي لتنمیة التجارةمر�ز لاو  ،اإلسالمیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 في السوق العالمیة؛�عالمة تجار�ة لسیاحة المالئمة للمسلمین اتعز�ز بالدراسة المتعلقة 

مع التقدیر �التقر�ر المعنون "السیاحة الدولیة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق  و�ذ �أخذ علماً 
 "، الذي أعده وقدمه مر�ز أنقرة؛ 2017والتحد�ات: 

قد عُ الذي  ،العمل المعني �السیاحة اإلسالمیة بتقر�ر وتوصیات االجتماع األول لفر�ق علماً �ذلك و�ذ �أخذ 
 ؛2016سبتمبر  29ة إندونیسیا یوم �جمهور�في �ادانغ �غرب سومطرة 

القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثالثة والثالثین للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي  و�ذ �ستذ�ر
إلى  20(كومسیك) المتعلقة �مجال السیاحة، والتي عقدت في إسطنبول �الجمهور�ة التر�یة من  والتجاري 

 ؛2017نوفمبر  23

�جهود الكومسیك الرامیة إلى النهوض �التعاون في مجال السیاحة بین الدول األعضاء في  و�ذ ُ�شید
منظمة التعاون اإلسالمي، وال سیم من خالل فر�ق عمل الكومسیك المعني �السیاحة، وآلیة الكومسیك 

 الخاصة بتمو�ل المشار�ع؛

كومسیك حول الجوانب المتعلقة ، مع التقدیر، تقار�ر البحوث التي أجراها مكتب تنسیق الو�ذ �سجل
�العرض والطلب للسیاحة المالئمة للمسلمین، وتطو�ر المنتج واالستراتیجیات التسو�قیة و�ذا مؤسسات 

 اإلیواء الخاصة �السیاحة المالئمة �المسلمین؛

اإل�سیسكو استراتیجیة تطو�ر السیاحة الثقافیة في العالم اإلسالمي التي وضعتها  ضع في اعتباره�و�ذ 
 ؛2009عام جمهور�ة أذر�یجان � واعتمدها المؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء الثقافة، الذي عقد في �اكو
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�النشاطات التي نفذتها المؤسسات ذات الصلة التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي في  �ذلك و�ذ �أخذ علماً 
إطار تنفیذ القرارات الصادرة عن المؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة، وخاصة ما یتعلق منها �اختیار قونیة 

ببرامج بناء  علـى التـوالي، وأ�ضاً  2017و 2016والمدینة المنـورة عاصمتین للسیاحـة اإلسالمیة لعامي 
منظمة التعاون  في األعضاءللدول در�ب ـبرنامج التعلیم المهني والتالقدرات في مجال السیاحة ضمن إطار 

، الذي أعده مر�ز أنقرة، وتنفیـذ المشـروع اإلقلیمي حول" التنمیة السیاحیة المستدامة داخل شبكة اإلسالمي
 قیا"؛المنتزهات والمحمیات العابرة للحدود في غرب أفر�

قد في د�ا ببنغالد�ش یوم عُ السادس للجنة التنسیقیة حول السیاحة الذي  حصیلة االجتماعر و�ذ �أخذ في االعتبا
  ؛2020و 2019یاحة اإلسالمیة لعامي �خصوص اختیار عاصمتي الس 2017نوفمبر  13

المؤتمر اإلسالمي لوزراء لألمین العام حول تنفیذ القرارات الصادرة عن على التقر�ر المرحلي  و�عد االطالع
إطار التنمیة والتعاون في مجال السیاحة بین الدول األعضاء في  لكالسیاحة �شأن تنمیة السیاحة و�ذ

 منظمة التعاون اإلسالمي:
التوصیات الواردة في خارطة الطر�ق االستراتیجیة لتنمیة السیاحة اإلسالمیة في الدول األعضاء  �قر -1

 تنسیق عملیة تنفیذ خارطة الطر�ق. انة العامةمن األم و�طلب ،في منظمة التعاون اإلسالمي

 نة العامةاألماو�دعو في السوق العالمیة مالئمة للمسلمین نتائج الدراسة المتعلقة �السیاحة الیؤ�د  -2
 المعنیةالمؤسسات �افة �التنسیق مع الدول األعضاء و وذلك  ،إلى تقد�م خطة تنفیذ�ة ذات صلة

  التا�عة للمنظمة ومع غیرها من الجهات المعنیة األخرى.

اإلسالمي �الخطط التفصیلیة التي أعدتها المؤسسات ذات الصلة التا�عة لمنظمة التعاون  �شید -3
�ما في ذلك مقترح المر�ز اإلسالمي ، 2018اإلسالمیة لعام  عاصمة للسیاحة�مدینة تبر�ز  احتفاء

لمال�س واألز�اء اإلسالمیة �التعاون مع السلطات للتنمیة التجارة القاضي بتنظیم معرض ومؤتمر 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حث و�المختصة في الجمهور�ة اإلسالمیة اإلیرانیة، 

 .بنشاط في المعرض والمؤتمر المذ�ور�نالمشار�ة لى ع

مدینة و  ،2019عاصمة للسیاحة اإلسالمیة لعام  د�ا �جمهور�ة بنغالد�ش الشعبیةاختیار مدینة قّر � -4
 .2020عاصمة للسیاحة اإلسالمیة لعام  غباال �جمهور�ة آذر�یجان

على نشاطین رئیسیین �عاصمة السیاحة اإلسالمیة  اشتمال االحتفالكفل أن �من األمین العام  �طلب -5
 هما:

 تنظیم مهرجانات ثقافیة وفنیة وتراثیة؛  -أ
 مشار�ع البنى التحتیة السیاحیة. مشروع من وضع  -ب
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المؤسسات ذات الصلة التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي على دعم الدول األعضاء في تنظیم  �حث -6
السیاح بین البلدان اإلسالمیة وذلك �غرض تعز�ز تدفق  ،الفعالیات السنو�ة حول السیاحة اإلسالمیة

لما تسمح �ه القوانین المعمول بها لدى �ل دولة من  من خالل تسهیل الحصول على التأشیرة وفقاً 
  والتقییس و�ناء القدرات.  والتمییز التجاري وتنمیة االستثمارات  األعضاء،الدول 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى تشجیع �یانات القطاع الخاص في �ل یدعو  -7
سیاحیة والمشار�ع اإلنمائیة في الدول لالستثمار، فرادى وجماعات، في البنى التحتیة المنها 

دعم هذه المشار�ع االستثمار�ة المشتر�ة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  و�طلباألعضاء، 
 عیة �التمو�ل ومن خالل تسهیل السیاسات.أو الجما

إلى برمجة تنظیم معارض السیاحة  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميو�دعو �ذلك  -8
اإلسالمیة على هامش دورات المؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة �مشار�ة وانخراط �املین لمؤسسات 

 القطاع الخاص والمشروعات الصغیرة والمتوسطة في الدول األعضاء في المنظمة.

�ة اإلسالمیة اإلیرانیة الجمهور جمهور�ة مصر العر�یة وحكومة �العرض الذي تقدمت �ه حكومة  یرحب -9
للدول األعضاء في المنظمة المزمع عقدهما في لمعرض السیاحي الدورتین الثالثة والرا�عة ل ةالستضاف

المر�ز على التوالي �التعاون مع  2019وفي طهران سنة  2018أكتو�ر  29و 28القاهرة یومي 
  . النشطة في هاتین الفعالیتینألعضاء على المشار�ة الدول ا و�حثاإلسالمي لتنمیة التجارة ، 

الدول األعضاء ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وغیرها من المؤسسات التمو�لیة وهیئات  یدعو -10
اإلنمائیة الثنائیة والمتعددة األطراف والمقاوالت ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات  ةالمساعد

المساهمة  إلى �ز الدار البیضاء ومر�ز أنقرة، �ما فیها مر المعنیة التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي
المشـروع اإلقلیمي حول" التنمیة السیاحیة المستدامة داخل شبكة المنتزهات والمحمیات في تمو�ل 

 ، �ما في ذلك المؤتمر الثاني للمانحین لتسهیل تنفیذ المشروع.العابرة للحدود في غرب أفر�قیا"

التر�یة الستضافة االجتماع السادس المشترك بین منظمة �العرض الذي تقدمت �ه الجمهور�ة یرحب  -11
في إسطنبول  2018مارس  8 التعاون اإلسالمي والكومسیك للمنتدى السیاحي للقطاع الخاص یوم

بتر�یا تحت شعار "التراث الثقافي �أداة للسیاحة المستدامة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي"، و�دعو 
 اع الخاص في �ل منها إلى المشار�ة النشطة في هذا االجتماع.الدول األعضاء و�یانات القط

و�یانات القطاع الخاص في �ل منها إلى االستفادة من "المبادئ التوجیهیة  الدول األعضاءیدعو  -12
 للكومسیك المتعلقة �السیاحة المالئمة للمسلمین" والتي أقرتها الدورة المذ�ورة �اعتبارها وثیقة مرجعیة.



OIC/10-ICTM/2018/RES/FINAL 
 

 5 

المؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة  نللقرارات السا�قة الصادرة ع المحكمعلى ضرورة التنفیذ �شدد  -13
لختم التمیز للحرف الیدو�ة ومر�ز التراث للبلدان �شأن آلیة ومعاییر جائزة منظمة التعاون اإلسالمي 

 اإلسالمیة.

من المؤسسات التا�عة  جمیع الدول األعضاء ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وغیرها یدعو �ذلك -14
للمنظمة و�ذا الشر�اء التمو�لیین إلى إیالء األولو�ة لمشروع التراث اإلسالمي الذي قدمته 

 بنغالد�ش.

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمیة وغیرها من یدعو أ�ضا  -15
 .في مجال السیاحةشر�ة في بنغالد�ش المؤسسات التا�عة للمنظمة إلى دعم مشروع تنمیة الموارد الب

على �رم الضیافة ، وشعباً  عن خالص شكره وامتنانه لجمهور�ة بنغالد�ش الشعبیة، حكومةً  �عرب -16
 للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة.العاشرة ولما تم اتخاذه من ترتیبات متمیزة من أجل إنجاح الدورة 

للحوار والتعاون لمدینة القدس الشر�ف عاصمة �اختیار منتدى شباب المؤتمر اإلسالمي یرحب  -17
 و�طلب من جمیع الدول األعضاء ومؤسساتها دعم هذه المبادرة. 2018للشباب اإلسالمي لعام 

الستضافة الدورة الحاد�ة عشرة للمؤتمر  جمهور�ة آذر�یجان�العرض الذي تقدمت �ه  أ�ضا یرحب -18
 .2020اإلسالمي لوزراء السیاحة عام 

شأنه إلى الدورة الحاد�ة عشرة �ن العام للمنظمة متا�عة تنفیذ هذا القرار ورفع تقر�ر من األمی �طلب -19
 للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة.

------- 

 

 . 2018غٮدئيد  6ˇ خ�ئ
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