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احة نبذة ك عن الس تب تنسی الكومس مة من م   مقدَّ

احة قطاع من أهم قطاعات االقتصاد العالمي؛ فهي ال تسهم في تحقی نمو اقتصاد مستدام  إن الس
ة والمتقدمة. وٕاذ  ل من الدول النام ضًا في التخفیف من حدة الفقر، وتولید الدخل في  فحسب، وٕانما أ

احة قد اكتسب زخمًا ندرك المنافع التي  ة، فإن نمو قطاع الس احة على االقتصادات الوطن تعود بها الس
احة من عوائد  ان في زادة األعداد الوافدة من السائحین، وما تدره الس ه،  ناًء عل في السنوات األخیرة. و

ات. وفي هذا الصدد، زادت أعداد  السائحین دلیل على اتجاه تصاعد في هذا القطاع منذ الخمسین
ار سائح في عام  1087إلى  1950ملیون سائح في عام  25.3الدولیین من  ما ارتفعت 2013مل  ،

ة من  احة الدول ي في عام  2.1عوائد الس ار دوالر أمر ي في  1.159إلى  1950مل ار دوالر أمر مل
  .20131عام 

  
ة احة الدول   أحدث االتجاهات في الس

احة نموه في ما هو موضح في الجدول  واصل قطاع الس االقتصاد العالمي، وتحدیدًا في العقد األخیر. و
استثناء عام 1( حافظ القطاع على معدالت نموه في االقتصاد العالمي، وذلك  ، حیث سجلت 2009)، 

ة  احة، وذلك نتیجة األزمة االقتصاد ل من األعداد الوافدة من السائحین، وعوائد الس انخفاضًا في 
ة عد ذلك، من تعوض الخسارة التي نجمت عن هذه األزمة. . ولكن القطاعالعالم ن    تم

  

عة لألمم المتحدة، شهد عام  ة التا احة العالم زادة في أعداد الوافدین من  2013ووفقًا لمنظمة الس
صل إل 1.087، بواقع %5السائحین الدولیین نسبتها  ى ملیون سائح. ومن المتوقع أن یزداد هذا العدد ل

ة عام  1.135 لة المد لمنظمة 2014ملیون سائح في نها . فضًال عن ذلك، ووفقًا للتوقعات طو
احة، من المتوقع أن یبلغ عدد  ة للس مها لالتجاهات المستقبل عة لألمم المتحدة، وتقی ة التا احة العالم الس

حلول عام  1.4الوافدین من السائحین الدولیین  ار سائح  حلول عام م 1.5، و2020مل ار سائح  ل
حلول عام  1.8، و2023 ار سائح    .2030مل

  

ًا، إذ ارتفعت، في الفترة من  ة اتجاهًا تصاعد احة الدول ست عوائد الس ، من 2013إلى  1980ما ع
ي في عام  125 ار دوالر أمر ي في عام  1.159إلى  1980مل ار دوالر أمر متوسط زادة 2013مل  ،

ة قدرها  عة لألمم المتحدة.، %4سنو ة التا احة العالم   وذلك وفقًا لمنظمة الس
                                                            

 pdfhttp://www.unwto.org/facts/eng/pdf/historical/ITR_1950_2.005منظمة السیاحة العالمیة،  1 
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ة خالل العقد الماضي1جدول ( اح ة والعوائد الس ة الدول اح   ): الوفود الس
 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
عدد السائحین 

المالیین) ) 
678 807 927 891 949 995 1,035 1,087 1,135 

 4.5-4 5.0 4.0 4.9 6.5 3.9- 2.0 5.9 8.1 و (%)التغیر السن
احة  عائدات الس
ار دوالر  (مل

ي  )أمر

476 681 944 856 931 1,042 1,078 1,159 - 

 - 4.0 4.8 7.7 8.2 4.1- 6.3 7.3 - التغیر السنو (%)
  تنبؤ *

ة احة العالم   المصدر: منظمة الس
  

احة  ل منطقة من نصیب ةالس   الدول
ة انتشارًا مستمرًا على الصعید الجغرافي، وتنوعًا في خالل العقو  احة الدول د األخیرة، أظهرت أنشطة الس

ط الهادئ،  ا، والمح ة آلس ة جدیدة تنشأ في المناط النام اح ت أسواق س ة. وما انف اح المقاصد الس
ان لهذا التوسع سرع الوتیرة أثره في زادة ال ا. وقد  احة. والشرق األوسط، وٕافرق ة داخل قطاع الس تنافس

ل ( ما هو موضح في الش ل (1و تین 2)، والش ة الشائعة، مثل األمر ة المقاصد التقلید )، فإن شعب
ط الهادئ، وذلك  ا والمح ا، ومنطقة آس احة تراجعت لصالح الشرق األوسط، وٕافرق ا، في قطاع الس وأورو

اح   ة.من حیث عدد السائحین الوافدین، وعوائد الس
  

ل ( اح الوافدون وفقًا للمنطقة (1ش   )2013-2000): الس

  
عة لألمم المتحدة،  ة التا احة العالم     2014المصدر: منظمة الس
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ل ( احة وفقًا للمنطقة (2ش   )2013-2000): عوائد الس

  
تیب  عة لألمم المتحدة،  ة التا احة العالم الیتسالمصدر: منظمة الس ارومیتر، ونشرة 2013 ، إصدارتورزم ها سان،  12، عدد تورزم  إبرل/ن

2014  
  

احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   قطاع الس
احة ال ة، خالل العقد األخیر، توجه تصاعدان ألنشطة الس من حیث أعداد السائحین الوافدین،  دول

احة داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل ما هو موضح في الجدول (وعوائد الس )، 2سالمي. و
احة داخل الدول األعضاء تقدمًا ملحوظًا ما بین  ، وذلك من حیث 2010 – 2007فقد أحرز قطاع الس

احة  احة. إضافة إلى ذلك، ازداد نصیب الدول األعضاء في الس أعداد السائحین الوافدین، وعوائد الس
ة؛ إال أن عامي  احة في قد شهد 2012، و2011العالم ا انخفاضًا في عدد السائحین الوافدین وعوائد الس

  الدول األعضاء.
  

احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي2جدول (   ): السائحون الوافدون وعوائد الس
السیاحة في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

لدول منظمة السائحون الوافدون 
 التعاون اإلسالمي (بالملیون)

137,4 155,6 155,9 170,2 166,0 157,3 

النصیب في السائحین الوافدین 
 على المستوى العالمي (%)

15,26 16,93 17,71 17,93 16,69 15,20 

عوائد السیاحة في دول منظمة 
 التعاون اإلسالمي (بالملیار)

107,9 124,2 121,5 134,0 126,6 132,3 
 

النصیب من عوائد السیاحة 
 العالمیة (%)

12,57 13,18 14,26 14,41 12,15 12,30 

ز أنقرة،    2014المصدر: مر
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احة في الدول األعضاء یتواكب مع ما شهدته أعداد الوافدین  إن االتجاه الصاعد الذ یتخذه قطاع الس
ذا عوائد  ة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، و احة البین احة من زادة في هذا الصدد. من الس الس

ل ( ما هو موضح في الش ة في3و احة البین الدول األعضاء  )، فقد زاد عدد السائحین الوافدین من الس
ملیون سائح في عام  57إلى  2008ملیون سائح في عام  46.9في منظمة التعاون اإلسالمي من 

ة السائحین الوافدین 2011. وفي عام 2011 من إجمالي عدد السائحین الوافدین  %35.6، بلغت نس
ان عدد السائحین الوافدین من   ، ة أخر إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. من ناح

ة في احة البین ة  46.3دول منظمة التعاون اإلسالمي  الس من إجمالي عدد  %30.8ملیون سائح، بنس
انات المتاحة من 2012سالمي في عام السائحین الوافدین إلى دول منظمة التعاون اإل ، وذلك وفقًا للب

  دولة من الدول األعضاء في المنظمة. 27
  

ل ( ة في): السائحون الوافدون 3ش احة البین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  من الس
2005-2011  

 
ز أنقرة،    2014المصدر: مر

  
ة في ال احة البین عوائد الس ما یتعل  ل وف دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والمبینة في الش

ان هناك زادة ملحوظة من عام 4( ار دوالر  29.9، إذ ارتفعت العوائد من 2008-2010)،  مل
ي في عام  ي في عام  40.8إلى  2008أمر ار دوالر أمر انات 2010مل . إضافة إلى ذلك، ووفقًا للب

ة دولة من الد 24المتاحة من  احة البین مة عوائد الس انت ق ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
ي في عام  33.7في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ار دوالر أمر  30.5، و2011مل

ي في عام  ار دوالر أمر   .2012مل
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ل ( ة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل4ش احة البین   )2010-2005سالمي (): عوائد الس

 
ز أنقرة،    2014المصدر: مر

  
احة والسفر لعام  ة للس قًا لدراسة حدیثة قام بها منتد االقتصاد العالمي تحت عنوان "مؤشر التنافس وط

ما هو 20132 "، ال توجد سو أرع دول من الدول األعضاء بین الخمسین دولة األولى على المؤشر. و
ز األعلى ()، فإ1موضح في المرف ( ة المتحدة تحتل المر عقبها 28ن اإلمارات العر ) من بینها، و

ا (41)، ثم قطر (34مالیزا ( ة على المؤشر، فثمة 46)، ثم تر ة للخمسین دولة التال النس  15). أما 
 دولة من الدول 21دولة من الدول األعضاء من بینها؛ وضمن األرعین دولة األخیرة على المؤشر، هناك 

، منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في بین مقارنة الأما األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
ة احة والسفر من حیث المؤشرات الفرع ميأ( للس احة والسفر : اإلطار التنظ یئة األعمال و للس  ةبنال، و

ة احة والسفر األساس ةللس ع ة والطب شرة والثقاف احة والسفرلل ، والموارد ال أنه في حین  فیتبین منها)، س
زت القوة الكبیرة ل ة المتحدة في بیئة األعمال و تمر احة  ةبنالإلمارات العر ة في قطاع الس األساس

ة في  ع ة والطب شرة والثقاف ا قوة في الموارد ال وتشیر هذه  .هذا الصددوالسفر، أظهرت مالیزا وتر
ة في الدول األعضاء.الدراسة إلى ضرورة زادة الت اح ة الس   نافس

  
احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ة التي یواجهها قطاع الس س ات الرئ   التحد

اتها في هذا الصدد. وتواجه  ان ة ال یرقى إلى إم احة العالم إن نصیب الدول األعضاء في قطاع الس
ة االر  غ ات  ة، ووضعها على خرطة الدول األعضاء العدید من التحد اح مستو قطاعاتها الس تقاء 

                                                            

عضاء في منظمة التعاون اٍإلسالمي. وتحلل من األ 40من اقتصادات العالم، من بینها  140قام بنشر الدراسة منتد االقتصاد العالمي وتشمل  2 
شرة وال ة، والموارد ال ة األساس یئة العمل والبن مي، و احة داخل الدول، وذلك من حیث اإلطار التنظ ة.هذه الدراسة قطاع الس ع ة والطب   ثقاف
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ة. ة الدول   التنافس
  

ات النقل والتواصل أو مناط  احة، مثل ش قطاع الس ة ذات الصلة  ة األساس ادئ ذ بدء، تعتبر البن ف
ما تالَحظ أوجه ًا.   اإلقامة، في العدید من الدول األعضاء دون مستو المعاییر المتعارف علیها دول

ة. شرة المدرَّ   قصور شدیدة في الموارد ال
  

ة األشخاص عبر الدول  ة والمطولة الستصدار التأشیرة حر إضافة إلى ذلك، تعی اإلجراءات البیروقراط
ة  ة البیروقراط ات نتیجة لضعف المؤسسات العامة وعمل احة عق األعضاء. وتواجه استثمارات الس

طیئة.   ال
  

ما أن القطاع العام هو انات أصحاب المصلحة ذو الصلة،  و احة، فال تزال إم سي لقطاع الس المحرك الرئ
ًا داخل الدول األعضاء في منظمة  اف ة، غیر مستغلة استغالًال  مثل القطاع الخاص والمجتمعات المحل

ات تسو ة، وعدم وجود استراتیج اح ما أن االفتقار للتنوع في المنتجات الس فاعلة،  التعاون اإلسالمي. 
ة القائمة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  اح المقاصد الس   حوالن دون رفع الوعي 

  
ك احة بین دول الكومس   التعاون في مجال الس

احة على أنها أحد مجاالت التعاون. إن الهدف االستراتیجي الذین ُتعرِّفه  ك الس ة الكومس ُتعرِّف استراتیج
ة  ك یتلخص في "استراتیج ةالكومس اح تنم الدول األعضاء في منظمة مستدام وتنافسي في  يقطاع س

ة تصورًا لخمسة مجاالت ذات مردود، أال التعاون اإلسالمي ة تحقی هذا الهدف، تضع االستراتیج غ ". و
ة مجتم اح ة القطاع الخاص، برامج س ناء القدرات، مشار مي، برامج التدرب و ة، وهي: إطار تنظ ع

. ات التسو   استراتیج
  

احة. وقد عقد الفر أرعة  الس یل فر العمل المعني  ك، تم تش ة الكومس وفي إطار تفعیل استراتیج
  اجتماعات حتى یومنا هذا.

  
احة في  الس ك المعني  سان  25انعقد االجتماع األول لفر عمل الكومس في أنقرة،  2013إبرل/ ن

ة الال"اتجاه جدید في حت عنوان ت ةترالجمهورة ال احة: مستدامة للتنم احة المجتمعالس الدول في  ةس
ذا  ."األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ة حول موضوع االجتماع، و تقرر وقد تم إعداد دراسة تحلیل

ة ك لآلفاق المستقبل ة إثراء المناقشات أثناء االجتماع الكومس غ احة، وذلك  حت الفرصة أت ما. للس
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احیین من الدول األعضاء لتدارس أنشطة  احة المجتمعالللخبراء الس ادل  ةس ذا لت ضة، و صورة مستف
ات القائمة على طر تنفیذ أنشطة  ،اإلنجازاتو  ،الخبرات احة المجتمعالوالتحد في بلدانهم. وقد أبرز  ةس

ة  احة المجتمعالاالجتماع أهم ة من أدوات التخفیف من حدة ا الدول األعضاء،في  ةس ارها أداة حیو عت
ذا التفاعل الثقافي. ة ومشروعاتها یتطلب دقة في  الفقر، و احة المجتمع ما أبرز أن تنفیذ برامج الس

ة  ط، وانتماًء للمجتمع المحلي، وتعاونا فاعال بین أصحاب المصالح المختلفین، وآل م والتخط التصم
ل. وقد جر ن احة على الموقع مستدامة للتمو الس ات االجتماع األول لفر العمل المعني  شر فعال

ك:     .)www.comcec.org(اإللكتروني للكومس
  

احة في  الس ك المعني  ر/تشرن األول  3انعقد االجتماع الثاني لفر عمل الكومس في أنقرة  2013أكتو
ان موضوعه الجمهورة التر ر ة، و احال"تطو ات التسو في منتجات الس الدول األعضاء ة واستراتیج

ك تقرر. وجر إعداد "في منظمة التعاون اإلسالمي ة الكومس احة لآلفاق المستقبل ة  ،للس ودراسة تحلیل
ر  عنوان احال"تطو مها لالجتماع. منتجات الس "، حیث تم تقد ات التسو ادل ممثلو د وقة واستراتیج ت

ر المنتجات  ات أمام تطو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد
ات التسو في بلدانهم ة واستراتیج اح ما تدارسوا أوجه التعاون المحتملة بینهم على هذا الصعیدالس  ، .

ان تعاوناً  وأبرز االجتماع ة والتسو یتطل اح ر المنتجات الس ما بین مختلف أصحاب  الً عفا أن تطو ف
ضاً  المصلحة. وقد أشیر ة، فإن فعالیته تتطلب  نظراً  ،إلى أنه أ عة التسو التنافس افة من  االنتفاعلطب

ما في ذلك أنشطة العالقات العامة، والتسو اإللكتروني، وو   تواصلسائط الاألدوات المتوافرة، 
ما بین البلدان  ات من أجل تعزز التعاون ف عض التوص االجتماعي، وما إلى ذلك. وجر طرح 

م برامج وذلك األعضاء،  ات، تقد . ومن بین هذه التوص احة والتسو ر منتجات الس في مجال تطو
م بر  ة، وتنظ ة مشتر اح ر منتجات س ة، وتطو ادل الخبرات جوائز تقدیرة، وعمل معارض مشتر امج لت

ما بین البلدان األعضاء. إضافة إلى  ة ف اح ة للمنتجات الس انات مشتر المتخصصة، وٕاعداد قاعدة ب
س نتائج االجتماع، على  ع احة، الذ  الس ات االجتماع الثاني لفر العمل المعني  ذلك، تم نشر فعال

كل موقع اإللكترونيال ضًا الدراسلكومس ما تتوافر أ صاً ،  ة التي تم إعدادها خص لالجتماع،  ات التحلیل
  ).www.comcec.org( ه على الموقعوالعروض المقدمة أثناء

  
احة، فقد انعقد في  الس في أنقرة،  2014مارس/آذار  4أما االجتماع الثالث لفر العمل المعني 

ان موضوع ة، و احة في ه الجمهورة التر ین مناخ استثمار الس الدول األعضاء في منظمة التعاون "تم
تب تنسی تم إعدادها بتكلیف من . إضافًة إلى ذلك، تم النظر في دراستین، األولى "اإلسالمي م

احة  ة الستثمارات الس ات واآلفاق المستقبل احة: التحد ین مناخ استثمار الس ك، وموضوعها "تم الكومس
ك، وموضوعها ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالدول افي  تب تنسی الكومس ة أعدها م "؛ والثان
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احة لعام  ة للس سیین ال2014"اآلفاق المستقبل انت الدراستان المحورن الرئ ا ثراًء ل"، حیث  ذین أضف
ومات تقوم بدور محور من أما المناقشات أثناء االجتماع. على  جل تهیئة مناخ أبرز االجتماع أن الح

احة  مّن استثمارات الس ون على أن تهیئة مناخ  احة. وأكد المشار مّن مستثمر الس قتضي استثمار 
ات، افة من  النتفاعا ثة، و و توفیر معلومات واضحة  ما فیها،األدوات واالستراتیج م محدَّ ردود سرعة تقد

ة  ع االستثمار، والتنسی بین أصحاب على استفسارات المستثمرن، وٕاعداد مواقع إلكترون ثة لتشج محدَّ
ل فاعل المصلحة المعنیین ات الطرق، والكهراء، وما إلى ش ما فیها ش ة ( ة األساس ، وتوفیر البن

ة محددة، وٕاعداد الحزم التحفیزة الفعالة، ووضع  اح ذلك)، وتخصص األراضي الالزمة لمشروعات س
م الدعم ال ة ولرواد إجراءات سهلة، وتقد احة المحل مالي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة في قطاع الس

ارات بدیلة ل ل االمشروعات األجانب، واستخدام خ ل الجماعي. - اتالستثمار تمو   مثل حمالت التمو
  

احة في  الس ع لفر العمل المعني  تحت عنوان  2014سبتمبر/أیلول  4وأخیرًا، انعقد االجتماع الرا
احة في الدول األعضاءتعزز قدر " من أجل  في منظمة التعاون اإلسالمي ات القو العاملة في مجال الس

احة" ذا "تقرر آفاق النهوض بجودة خدمات الس ة حول موضوع االجتماع، و . وجر عرض دراسة تحلیل
احة لعام  ة النسخة المنقحة" أثناء انعقاد االجتماع. وٕالى جانب هذه الدراسات،  – 2014الس انت أجو

حصر القدرات الذ  ان الخاص  ذا االستب اسات، و الدول األعضاء على األسئلة التي ُطرحت حول الس
ك إلى الدول األعضاء هما محور الحدیث األساسیین. فضًال عن أن  تب تنسی الكومس أرسله م

القو ا احة لسبل الدفع قدمًا  الس لعاملة التي تعمل في مجال االجتماع شهد تداُرس فر العمل المعني 
اعها من أجل تعزز أواصر  ن ات م ة التي  اس ارات الس احة داخل الدول األعضاء، ومناقشته للخ الس
ما یلي من نصائح خاصة  . وفي هذا اإلطار، خرج فر العمل  التعاون في هذا المجال الحیو

اسات:    الس
فر العمل المع .1 ات للدفع قدمًا  احة داخل الدول األعضاء، وتعزز وضع استراتیج الس ني 

ات القائمة.   التنفیذ الفاعل لالستراتیج
احة في الدول األعضاء. .2 الس   ترسیخ قدرات فر العمل المعني 

  
احة، فمن المقرر أن ینعقد  الس ة لفر العمل المعني  ما یتعل بجداول أعمال االجتماعات التال وف

احة في  االجتماع الخامس لفر العمل الس ا  5المعني  سیر إجراءات تحت عنوان  2015فبرایر/ش "ت
. فضًال عن ذلك، السفر من أجل تعزز سبل التنقل داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

ات 2015سبتمبر/أیلول،  3من المقرر أن ینعقد االجتماع السادس للفر في  ، تحت عنوان "استراتیج
ا المعلومات واالتصاالت والمقدمة للدول األعضاء".التسو الف   اعلة: الحلول القائمة على تكنولوج
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احة فرصة  الس تها في فر العمل المعني  إضافة إلى ذلك، یتسنى للدول األعضاء التي سجلت عضو
ك، وهي أد ل مشروعات الكومس ة تمو اة القتراح مشروعات تعاون متعددة األطراف تقام تحت إطار آل

ل  ة تمو جب أن تتسم المشروعات المقترحة للتنفیذ في ظل آل ة. و أخر من األدوات الهامة لالستراتیج
القدرة على خدمة أنشطة التعاون متعددة األطراف، وأن تتماشى وأهداف  ك  مشروعات الكومس

احة. الس ة الواردة في الجزء الخاص  ة ونتائجها المرتق   االستراتیج
  

ك، في سبتمبر/أیلول، وأطلقت الدعو  ل مشروعات الكومس ة تمو . 2013ة األولى للمشروعات، في ظل آل
عنوان "مدن ذات إرث ثقافي مشترك"، و" ًا تنفیذ مشروعین  تحسین القدرات وفي إطار هذه الدعوة، یتم حال
حر المتوسط والخلیج ك في بلدان ال احة في منطقة الكومس ة في قطاع الس اقترحتهما ، التي "اإلحصائ

حلول  ز أنقرة، على التوالي. والمشروعان جار تنفیذهما بنجاح، ومن المقرر استكمالهما  أذریجان، ومر
انون األول،  سمبر/   .2014شهر د

  
ة للمشروعات في سبتمبر/أیلول،  ، حیث قدم أعضاء فر 2014إضافة إلى ذلك، أطلقت الدعوة الثان

احة  الس ار على  مشروعات 9العمل المعني  ك. وقد وقع االخت تب تنسی الكومس مشروعات  5إلى م
ة وتم اإلعالن عنها.   ات النهائ   منها في التصف

  
ما یلي ملخص احة:ل وف ك في قطاع الس   ألنشطة المهمة األخر التي تمت في إطار الكومس

ة في  - احة الصح ع للس مشهد،  في 2013نوفمبر/تشرن الثاني  27-26انعقد المؤتمر الرا
ة. ات الهائلة الكامنة في الدول  بجمهورة إیران اإلسالم ان وقد ألقى االجتماع الضوء على اإلم

ذا دورها في ة، و احة الصح تحفیز نمو  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الس
  اقتصاد مستدام بین الدول.

 
ة اجتماعات وزارة في مج - ما انعقدت الدورة الثامنة انعقدت إلى یومنا هذا ثمان احة.  ال الس

احة في  انون األول  5- 3للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الس سمبر/ انجول،  2013د ا. بفي  جامب
ار ما یلزم من جتماع االواعتمد  ات ومعاییر الخت ةمدینة أفضل آل اح في منظمة التعاون  س

ة" من ما اتف  ،منظمة التعاون اإلسالمي اإلسالمي، ولمنح جائزة "ختم التمیز للحرف الیدو
احة الذ  الس ، من أجل تنفیذ إطار العمل المعني  ار أعضاء لجنة التنسی االجتماع على اخت

احة في  عرض جمهورة النیجر 2008اعتمده االجتماع السادس لوزراء الس . ورحب االجتماع 
احة    .2015في الستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الس

 



OIC/COMCEC/30-14/D(22)                                                                                                    

10 
 

ع  فضًال عن ذلك، انعقد االجتماع - احةالرا الس ة  ة المعن ق یونیو/حزران  3في  للجنة التنس
ار المدینتین الفائزتین بجائزة  2014 ا. وخلص االجتماع إلى اخت س في جاكارتا، بجمهورة إندون

ة في منظمة التعاون اإلسالمي، أال وهما القدس الشرف ( اح ا 2015أفضل مدینة س ون )، و
ة (  ).2016الجمهورة التر

  
ة لمنظمة التعاون اإلسالمي في  - احة اإلسالم یونیو/حزران  3-2انعقد المنتد الدولي األول للس

ا.  2014 س  في جاكارتا، بجمهورة إندون
  

ادلوا من  - من أجل توفیر قناة اتصال منتظمة لممثلي القطاع الخاص في الدول األعضاء لیت
احة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون ما اكتسبوه من خبرات ومعارف،  خاللها تم إنشاء منتد الس

انون األول  سمبر/ ك في د . . وقد اجتمع المنتد مرتین إلى یومنا هذا2011اإلسالمي/الكومس
انون األول  17-16منتد في لانعقد االجتماع الثاني ل سمبر/ ان  2013د في اسطنبول، و

ج موضوعه "است ات التسو الفعالة من أجل الترو ة في  للمقاصدراتیج اح ". الدول األعضاءالس
ما  افة من االنتفاعوسلط المنتد الضوء على أن التسو الفعال یتطلب  األدوات المتاحة، 

ما شدد على ضرورة استهداف  تواصلشمل ذلك وسائط ال االجتماعي والتسو اإللكتروني. 
ادل، وعقد اجتماعات و ممثلي القطاع ال ة ورش خاص، وذلك بإعداد برامج التدرب والت عمل معن

ان لد ممثلي القطاع الخاص من و . عمالالتعامالت بین مؤسسات األ  ، على هامش المنتد
   .عمالالدول األعضاء فرصة عقد اجتماعات مع نظرائهم حول التعامالت بین مؤسسات األ

  
احة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون ع الثالث لومن المقرر أن ینعقد االجتما - منتد الس

ك انون الثاني،  30- 29في  اإلسالمي/الكومس في إسطنبول، تحت عنوان  2015ینایر/
ة والتسو لها وتمییزها تجارًا على المستو الدولي" اح ج للمقاصد الس  ."الترو

  
احة لالمعرض من المقرر أن ینعقد  - في  اء في منظمة التعاون اإلسالميلدول األعضالثاني للس

ر/تشرن األول  19-21 ة المتحدة. 2015أكتو اإلمارات العر  في الشارقة، 
  

------------------- 
------- 
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ة 1المرف ( احة والسفر لعام ل): مؤشر التنافس ك 2013لس  3في منطقة الكومس
ة  احة والسفر لعام لمؤشر التنافس  2013لس

 2011التغییر منذ    النقاط تیبالتر  االقتصاد
ة المتحدة  2   4,86 28 اإلمارات العر

ا   1   4,70 34 مالیز
 1   4,49 41 قطر
ا  4   4,44 46 تر

ن حر  15-   4,30 55 ال
 4   4,29 57 عمان
 4   4,18 60 األردن

ة  ة السعود  0   4,17 62 المملكة العر
 1   4,04 69 لبنان

ا س  4   4,03 70 إندون
 7   4,03 71 المغرب

 5-   4,01 72 برونا دار السالم
ا ان  6-   3,97 77 أل

یجان  5   3,97 78 أذر
 10-   3,88 85 مصر

 5   3,82 88 ازاخستان
ا  0   3,73 92 جامب

ة ة إیران اإلسالم  16   3,64 98 جمهور
نام  غیر منطب   3,63 100 سور
ت  6-   3,61 101 الكو
انا  5-   3,60 103 غو
 3-   3,49 107 السنغال

ا ة قرغیز  4-   3,45 111 جمهور
ستان  4   3,41 114 طاج

 1-   3,39 116 أوغندا
 5   3,27 121 الكامیرون 
 3   3,25 122 اكستان

ش  6   3,24 123 بنجالد
 3   3,17 125 موزامبی

فوار  5   3,15 126 وت د

                                                            
ك  3 احة لعاملتقرر الكومس ة للس  2014 آلفاق المستقبل
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ا  3   3,14 127 نیجیر
ینا فاسو  4   3,12 128 بور

 4   3,11 129 مالي
 10-   3,09 130 بنین

 19-   3,07 132 الجزائر
من  غیر منطب   2,96 133 ال

ا تان  2   2,91 134 مور
ا  غیر منطب   2,88 136 غین

 غیر منطب   2,87 137 سیرالیون 
 0   2,61 139 تشاد

احة والسفر لعام المصدر: منتد االقتصاد ال ة في مجال الس   2013عالمي، تقرر التنافس
 

 --------------------- -  
------------ 


