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 نبذة عن السياحة  

 مقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك

التنمية من ناحية  الدول المتقدمة والناميةكل من في المهمة  االقتصادية يعد قطاع السياحة أحد القطاعات
ويسهم تطوير قطاع السياحة في توفير فرص واستدامة التنمية.  االقتصادية والتخفيف من حدة الفقر

فاهة ويمكنه أن ر للنمو والمهمة قاطرة ميزان مدفوعات الدولة. كما أنه  وتعزيزوزيادة الدخل القومي عمل ال
القطاع أخذ منحنى ورغم أن نمًوا. البلدان وأقل يؤدي دوًرا رائًدا في تقليل الفقر خاصة في الدول النامية 

 في نمًوا غير عادي شهد القطاع في العقود الستة األخيرة، في أوقات الركود واألزمات االقتصادية،تنازلًيا 
من من السائحين الدوليين وكذلك عوائد السياحة. وارتفعت أعداد الوافدين من السائحين أعداد الوافدين 

، كما ارتفعت عوائد السياحة 2015في عام  مليار 1.19 إلى 1950عام مليون سائح في  25.3
دوالر أمريكي في عام  تريليون 1.26 إلى 1950ار دوالر أمريكي في عام ملي 2.1العالمية من 

2015.1 

 أحدث االتجاهات في السياحة الدولية

ووفقًا لمنظمة زيادة حصته في االقتصاد العالمي، وتحديدًا في العقد األخير.  واصل قطاع السياحة
% 4.6 نسبتهنموًا السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، حققت أعداد الوافدين من السائحين الدوليين 

  سائح. ارملي 1.19 وبلغت 2015في عام 

 العالمية التابعة لألمم المتحدة المدى لمنظمة السياحةللتوقعات طويلة و  2030لتقرير السياحة نحو ووفقًا 
بنسبة  عدد الوافدين من السائحين الدوليين يرتفعوتقييمها لالتجاهات المستقبلية للسياحة، من المتوقع أن 

مليون وافد من  43. ويمثل هذا زيادة قدرها حوالي 2030و 2010سنوًيا في المتوسط بين عامي  3.3%
مليار سائح  1.5، و2020مليار سائح بحلول عام  1.4كل عام، ليصل عددهم إلى السائحين الدوليين 

 .2030مليار سائح بحلول عام  1.8، و2023بحلول عام 

منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم تنبؤات كما عكست عوائد السياحة الدولية اتجاهًا تصاعديًا. ووفقًا ل
دوالر أمريكي  مليار 495من  2015إلى  2000متحدة، ارتفعت عوائد السياحة الدولية في الفترة من ال

 .2015دوالر أمريكي في عام  تريليون 1.26إلى  2000في عام 

  

                                                                 
1

 منظمة السياحة العالمية 
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 (: الوفود السياحية الدولية والعوائد السياحية 1جدول )

 2000 2005 2010 2013 2014 2015* 

عدد السائحين 
 )بالماليين(

674 809 950 1,088 1,134 1,186 

 4.6 4.2 4.6 6.5 5.9 8.1 التغير السنوي )%(

عائدات السياحة 
)مليار دوالر 

 أمريكي(

495 706 986 1,241 1,309 

 

1,260 

 تنبؤ *
 2016يوليو/تموز  14 عدد باروميتر توريزم ونشرة المتحدة، لألمم التابعة العالمية السياحة منظمة: المصدر

 منطقة من السياحة الدوليةنصيب كل 

خالل العقود األخيرة، أظهرت أنشطة السياحة الدولية انتشارًا مستمرًا على الصعيد الجغرافي وتنوعًا في 
المقاصد السياحية. وما انفكت أسواق سياحية جديدة تنشأ في المناطق النامية آلسيا، والمحيط الهادئ، 

فريقيا. وقد كان لهذا ال توسع سريع الوتيرة أثره في زيادة التنافسية داخل قطاع السياحة. والشرق األوسط، وا 
المقاصد التقليدية الشائعة، مثل األمريكتين  نصيب(، فإن 2(، والشكل )1وكما هو موضح في الشكل )

فريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك  وأوروبا، في قطاع السياحة تراجعت لصالح الشرق األوسط، وا 
 من حيث عدد السائحين الوافدين، وعوائد السياحة.

 (2015-2000(: السياح الوافدون وفقًا للمنطقة )1شكل )
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 2016 يوليو/تموز 14 عدد باروميتر، توريزم ونشرة المتحدة، لألمم التابعة العالمية السياحة منظمة: المصدر

 (2015-2000(: عوائد السياحة وفقاً للمنطقة )2شكل )

 2016 يوليو/تموز 14 عدد باروميتر، توريزم ونشرة المتحدة، لألمم التابعة العالمية السياحة منظمة: المصدر 
 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميقطاع السياحة في 

بمنظمة للدول األعضاء مهًما دولة عضو من الدول األقل نمًوا، يعد قطاع السياحة  21في ظل وجود 
سهامه في التنمية. التعاون اإلسالمي  ، ووفًقا لتقرير 1وكما يوضح جدول من حيث توليد الدخل وا 

السفر إسهام بلغ المجلس العالمي للسفر والسياحة،  الصادر عن 2016الواردات االقتصادية لعام 
% من الناتج 3.4) رمليار دوال 213.3 2015في  الناتج المحلي اإلجماليفي المباشر والسياحة 

بنسبة  اإلسهام ومن المتوقع أن يرتفعللدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.  المحلي اإلجمالي(
 .2016مليار دوالر في  220.9% ليبلغ 3.5

% من فرص 2.8) 2015مليون وظيفة مباشرة في  15.4ر السفر والسياحة وف   ،وكذلك ووفًقا للتقرير
% 2.7مليون ) 15.7ليصل إلى  2016% في 1.7وُيتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة  .العمل اإلجمالية(

والخطوط الجوية وغيرها من  ووكالء السفرويشمل ذلك العمل بالفنادق من فرص العمل اإلجمالية(. 
ووصل إجمالي إسهام السفر والسياحة في توفير فرص العمل في الدول األعضاء خدمات نقل الركاب. 

 % من إجمالي فرص العمل(.7.1) 2015مليون وظيفة في  39.7إلى  في منظمة التعاون اإلسالمي
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 التأثير االقتصادي للسفر والسياحة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي: تقديرات  2 جدول

 2015 
 

2015 

 % من اإلجمالي

اإلسهام المباشر في الناتج المحلي اإلجمالي
 1

 213.3 3.4 

إجمالي اإلسهام في الناتج القومي اإلجمالي )آلف وظيفة(
 1

 551.2 8.7 

اإلسهام المباشر في فرص العمل
 

15.393 2.8 

إجمالي اإلسهام في فرص العمل )ألف وظيفة(
 

39.716 7.1 

 مُعدَّل حسب التضخم )%(؛ 2016؛ النمو الحقيقي عام 2015وأسعار الصرف لعام األسعار الثابتة 1

 2016مجلس السفر والسياحة الدولي وتقرير الكومسيك لألثر االقتصادي المصدر: 

 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث أعداد  نشاط السياحة الدولية استمر نمو
 2010السائحين الوافدين وعوائد السياحة في السنوات القليلة الماضية. وخالل الفترة ما بين عامي 

بصفة  (، ارتفعت أعداد السائحين الوافدين وكذلك عوائد السياحة3، كما هو موضح في الشكل )2015و
 عامة. 

 السائحون الوافدون وعوائد السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي(: 3شكل )

 
 2016الصادر عن الكومسيك  اآلفاق المستقبلية للسياحة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة وتقريرمنظمة المصدر: 

مليون سائح في عام  173ارتفع عدد السائحين الوافدين من الدول األعضاء إلى (، 3كما يبين الشكل )
من إجمالي عدد السائحين الدوليين الوافدين على مستوى  في المائة 14.6حصة ، بما يعادل 2015

في  10.7مليار دوالر أمريكي في نفس السنة بما يعادل  135العالم. كما بلغت عوائد السياحة العالمية 
 .المائة من إجمالي عوائد السياحة في العالم
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(، أظهر توزيع أعداد السائحين الوافدين وعوائد السياحة بين الدول 4كما هو موضح في الشكل )و 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن السياحة العالمية في الدول األعضاء تتركز في عدد قليل من 

 ،والمغرب ،والمملكة العربية السعودية ،وماليزيا ،افدين، كانت تركياالدول. فمن حيث عدد السائحين الو 
ندونيسيا ،ومصر ،واإلمارات العربية المتحدة يران ،وتونس ،وا  وكازاخستان المقاصد السياحية العالمية  ،وا 

مليون سائح  142.2. واستقبلت هذه الدول العشرة معًا 2015العشرة األولى بين الدول األعضاء في عام 
عشر على التوالي  والحادي ،المركز السادس احتلتا وماليزيا ،جدير بالذكر أن تركياو . 2014وافد في عام 

 .2015من بين تلك الدول ضمن المقاصد السياحية األولى في العالم في عام 

 
اإلسالمي من العشرة األولى في الدول األعضاء في منظمة التعاون السياحية المقاصد (: 4الشكل )

 (2015) )باآلالف( حيث عدد السائحين الوافدين

 ووزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية 2016هاياليتس عدد توريزم كتيب المصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، و 
 2013بيانات عام  *

 2014** بيانات عام 

 

عوائد  4شكل  المبينة في حققت الدول العشرة األولى بين األعضاءوفيما يتعلق بعوائد السياحة العالمية، 
يكي مليار دوالر أمر  110وكانت العوائد . 2015في عام  مليار دوالر أمريكي 109بلغت سياحة عالمية 

فقد أدت التقلبات القوية وغير المعتادة . عوائد السياحة في الحقيقةلكن هذا ال يعنى تراجع  2014 في عام
 وماليزيا ،تركيا جدير بالذكر أنبالقيمة الدوالرية. في أسعار الصرف إلى تراجع بيانات عوائد السياحة 

د سياحة على على التوالي بين تلك الدول ضمن الدول التي تحقق أعلى عوائ 16و 12 تينالمرتب احتلتا
 .2015م مستوى العالم في عا

 39.478    

 25.721    

 17.994    

 10.408     10.177     9.990     9.139    

 5.237     5.163     4.560    

Turkey Malaysia Saud i Arab ia Indonesia Morocc o UAE (Dubai)* Egypt Iran Tunis ia Kazakhstan**
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(: المقاصد السياحية العشرة األولى في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث عوائد السياحة 5) الشكل
  2015في عام 

 
 2016، إصدار هاياليتس توريزمالمصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، كتيب 

 
  

26.616 

17.597 
16.038 

10.761 10.130 

6.857 6.065 6.003 
5.035 

4.065 
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 اإلسالمي التحديات الرئيسية أمام قطاع السياحة بالدول األعضاء في منظمة المؤتمر

إن نصيب الدول األعضاء في قطاع السياحة العالمية ال يرقى إلى إمكانياتها في هذا الصدد. وتواجه 
الدول األعضاء العديد من التحديات بغية االرتقاء بمستوى قطاعاتها السياحية، ووضعها على خريطة 

 التنافسية الدولية.

أو  واالتصاالت،بقطاع السياحة، مثل شبكات النقل فبادئ ذي بدء، تعتبر البنية األساسية ذات الصلة 
دون مستوى المعايير الدولية. كما توَجد أوجه غير كافية و  منشآت اإلقامة، في العديد من الدول األعضاء
بة.  قصور شديدة من حيث الموارد البشرية المدر 

التأشيرات حركة األشخاص فيما بين عالوة على ذلك، تُعيق اإلجراءات البيروقراطية والطويلة الستخراج 
 ،الدول األعضاء. وتواجه االستثمارات في مجال السياحة عقبات بسبب ضعف المؤسسات الحكومية

 وبطء العملية البيروقراطية.

بصورة أساسية القطاع العام في بعض الدول األعضاء، فإن إمكانيات  يديرهوبما أن قطاع السياحة 
والمجتمعات المحلية تظل غير مستغلة بدرجة كافية. كذلك  ،كالقطاع الخاصأصحاب المصالح المعنيين 

وانعدام استراتيجيات التسويق الفعالة عقبة أمام زيادة الوعي  ،ُيمثل القصور في تنويع منتجات السياحة
 السياحية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. بالمقاصد

 المالئمة للمسلمينالسياحة 

وقد أصبح  األنواع الفرعية الهامة للسياحة أمام السياح المسلمين. أحدأصبحت السياحة المالئمة للمسلمين 
قضائهم عاة للحالل ويفضلون الخدمات المالئمة للمسلمين في أثناء الكثير من المسلمين مؤخًرا أكثر مرا

)كاألطعمة  المرتبطة بالدينالسياح المسلمين الخاصة احتياجات تلبية  تحظىوفي هذا الصدد،  للعطالت.
في شهر رمضان المعظم، اإلفطار والسحور  ومرافق الوضوء والصالة النظيفة، وخدمات ،الحالل المعتمدة

بأهمية وغير ذلك(  للعائالتالمالئمة محتشمة التي تتمتع بالخصوصية والبيئة الومرافق االستجمام 
 خاصة.

 2.2تعداد المسلمين إلى قد يصل ، اتدراسحدى النمًوا. وطبقًا إلودخلهم المتاح يشهد تعداد المسلمين 
 .2للمسلمين ، وهو ما سيكون أحد أهم العوامل التي تحفز نمو السياحة المالئمة2030مليار مسلم بحلول 

لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة في  وطبًقا للدراسة التحليلية التي ُأعدت خصيًصا لالجتماع السابع
                                                                 

2
، "اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في والطلب العرض جوانب فهم: للمسلمين المالئمة السياحة"مكتب تنسيق الكومسيك، 

 .2016فبراير/شباط 



OIC/COMCEC/32-16/D(26) 
 
 

9 

هذا وسيرتفع  ؛مليون سائح 116المسلمين إلى إجمالي عدد السياح  فقد كان من المقدر أن يصل 2014
إنفاق السياح  بلغأما فيما يخص اإلنفاق السياحي، فقد مليوًنا خالل خمسة أعوام.  180الرقم إلى 
. 2020في دوالر  مليار 212وُيتوقع أن يصل إلى  2014دوالر أمريكي في  مليار 120المسلمين 

لقطاع لترويح والمغامرة واالستكشاف بهدف اسفر السياح المسلمين على أهمية الضوء هذا النمو  ويلقي
 .السياحة

بلغ العدد أما بخصوص الوضع العام للسياحة المالئمة للمسلمين في منظمة التعاون اإلسالمي، فقد 
ومن  2014مليوًنا في  64 إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي للسياح المسلمين الوافديناإلجمالي 

إنفاق السياح المسلمين من الدول األعضاء حوالي . كما بلغ 2020في ا مليونً  98المتوقع أن يصل إلى 
 .2020مليار دوالر في  95.7، إلى وفًقا للتقديراتوسيصل،  2014في  مليار دوالر أمريكي 52

 الكومسيكإطار التعاون السياحي في 

يحظى بأهمية خاصة في  تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في مجال السياحة المالئمة للمسلمينإن 
 السياحية".تنويع المنتجات والمقاصد النتائج المرجوة من استراتيجية الكومسيك وهو "تحقيق واحد من أهم 

امتالك البنية التحتية في الدول األعضاء وضرورة نمو سوق السياحة المالئمة للمسلمين وفي ضوء 
ست الكومسيك اجتماعات فريق العمل كر   ،المرتبطة بالدينالسياح المسلمين لتلبية احتياجات الالزمة 

 )السابع والثامن والتاسع( لموضوع السياحة المالئمة للمسلمين.

 فريق عمل الكومسيك المعني السياحةلوالثامن السابع ين االجتماع

 4لفريق العمل المعني بالسياحة في  السابعالثالثين للكومسيك، انعقد االجتماع الحادية و منذ انعقاد الدورة 
العرض والطلب في الدول  جوانب: فهم لمسلمينل المالئمةالسياحة تحت عنوان " 2016فبراير/شباط 

وأتاح فريق العمل المعني بالسياحة الفرصة للمناقشة الشاملة ". اإلسالميعضاء في منظمة التعاون األ
 السياسات. منظورلقضايا تيسير إجراءات السفر من 

وتماشًيا مع توصيات الدراسة التحليلية ومع أجوبة الدول األعضاء على األسئلة المرتبطة بالسياسات التي 
 التالية الخاصة بالسياسات: بالتوصياتجرى توزيعها قبل االجتماع، خرج فريق العمل 

 للمسلمين المالئمة بالسياحة المتعلقة األساسية الخدمات لتحسين أساسية توجيهية مبادئ وضع . 
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 التوحيد خالل من السياحة بصناعة المعنيين بين للمسلمين المالئمة السياحة بسوق الوعي زيادة 
عداد للمسلمين، المالئمة السياحة في المستخدمة للمصطلحات القياسي  حول تدريبية برامج وا 
 .والتسويق للترويج االجتماعي التواصل قنوات واستغالل العمالء، وخدمة بالسوق الوعي

 خالل من للمسلمين المالئمة السياحة سوق في الصحية للرعاية منشآت وتأسيس خدمات تقديم 
عداد تخصصية، مراكز وبناء اإلسالمي، التعاون منظمة منطقة في المختلفة القوة نقاط تحديد  وا 
 .بديلة/تقليدية أدوية وطرح الصحة على الحفاظ برامج

 سوق يستهدفون الذين للمسلمين المالئمة الرحالت منظمي/السياحة وكالء بين تحالف إطالق 
 .للمسلمين المالئمة السياحة

على الموقع  خاللهوكذلك محاضر االجتماع والعروض المقدمة  ،ويمكن الرجوع للدراسة التحليلية
 (.www.comcec.orgاإللكتروني للكومسيك )

 أيلول/سبتمبر 1لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة في  الثامنانعقد االجتماع عالوة على ذلك، 
السياحة المالئمة للمسلمين: تطوير وتسويق "، في أنقرة بالجمهورية التركية، وكان موضوعه 2016

 ."منتجات السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

. وقد دخلت أطراف جديدة آخذة في التضاعف والتنوع وخدماتها منتجات السياحة المالئمة للمسلمينإن 
لتضيف إلى المعروض العالمي من منتجات السياحة المالئمة للمسلمين  إلى سوق السياحة المالئمة

. كما ُطرحت منتجات جديدة مؤخًرا لتالئم وخاصة في مجاالت اإلقامة واألغذية والمشروبات وخدماتها
الخطوط الجوية وتطبيقات السفر على و  البحريةبما في ذلك الرحالت  احتياجات المسافرين المسلمين

السياحة المالئمة للمسلمين: تطوير وتسويق " عنوانبتحليلية الدراسة وتناولت ال الجوال المالئمة للمسلمين.
التي أُعدت  "منتجات السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

ليل المنتجات والخدمات في قطاع األغذية والمشروبات واإلقامة والنقل لهذا االجتماع بالتح خصيًصا
لتعطي فكرة للدول األعضاء من وعالوة على ذلك جرى عرض دراسات الحالة  واألنشطة وخدمات السفر.

 أجل تحسين وضعها في تطوير وتسويق منتجات السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها.

 التالية المتعلقة بالسياسات:وخرج االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة بالتوصيات 

  وضع استراتيجية وطنية للسياحة المالئمة للمسلمين تتصل بأهداف الدولة العامة في السياحة من
المالئمة وعي أصحاب المصلحة وتأسيس كيان/لجنة مختصة بالسياحة بناء على خالل التركيز 

 وضع استراتيجية وطنية لتنمية منتجات السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتهاللمسلمين و 

http://www.comcec.org/
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  ركز على السياحة المالئمة للمسلمين للمقاصد السياحية ت تقودها الحكوماتتسويق عملية إجراء
الترويج للسياحة المالئمة للمسلمين وتحديد ألماكنها لصالح مقدمي الخدمات المحليين من خالل 

تمويل/تنظيم قدرة المقاصد السياحية على استقبال السياحة المالئمة للمسلمين من خالل وقياس 
 الحمالت قصيرة األمد.

  واإلرشادوضع برامج التدريب عن طريق  المشروعات الصغيرة والمتوسطةدعم 
  ثنائي في مجال السياحة داخل منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تبادل المعرفة خلق تعاون

 نجهود الترويج المشتركة لمقاصد السياحة المالئمة للمسلميالفنية و 

 ةوخاص السياحة المالئمة للمسلمينقضايا لفريق العمل المعني بالسياحة  التاسعاالجتماع وسيتناول هذا 
في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلقامة لمنشآت اللوائح المنظمة : لمسلمينل المالئمةالسياحة "

 .في أنقرة 2017فبراير/شباط  16في  "اإلسالمي

 التعاون في مجال السياحةة في تطوير : أداة هامتمويل مشروعات الكومسيك

تتوفر لدى الدول األعضاء المسجلة في فريق العمل المعني بالسياحة الفرصة لتقديم مقترحات بمشروعات 
تمويل مشروعات الكومسيك، وهي أداة أخرى مهمة لتنفيذ آلية متعددة األطراف في إطار للتعاون 

مشروعات الكومسيك أن االستراتيجية. وينبغي للمشروعات المقرر أن يتم تمويلها من قبل آلية تمويل 
وأن ُتصمم بما يتماشى مع األهداف والنتائج المتوقعة التي حددتها  ،تخدم التعاون متعدد األطراف
 االستراتيجية في مجال السياحة.

المشروع بعنوان "تعزيز قدرة تنفيذ تم  ،المشروعات الدعوة الثانية لتسليموفي إطار وفي هذا الصدد، 
بالتعاون  2015في  بنجاح حيويته من خالل السياحة البيئية" الذي قدمته جامبياالمجتمع على استعادة 

وعالوة على . لعشر قرى بحثيةوجرى في إطار هذا المشروع عمل زيارات  .السنغال وغينيا بيساومع 
هذا وفي نهاية من سكان تلك القرى.  35بمشاركة  برامج تعليم تصميم القرى البيئيةُعقدت ، ذلك

 وتصاميمها. تقرير عن تعليم القرى البيئيةالمشروع، تم إعداد 

المشروعين . وفي هذا اإلطار تم تنفيذ 2015في سبتمبر/أيلول وُأطلقت الدعوة الثالثة لتسليم المشروعات 
 :2016التاليين في 

  التعاون في الدول األعضاء بمنظمة السياحة المجتمعية في القوة العاملة  تعزيزدورة قصيرة عن
 اإلسالمي )مقدم من ماليزيا(.

  مقدم من جامبيا(. في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي أصحاب الحرفتعزيز قدرات( 
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ويمكن . 2016في سبتمبر/أيلول الدعوة الرابعة لتسليم المشروعات مكتب تنسيق الكومسيك  وأطلق
الموقع اإللكتروني من خالل عن آلية تمويل مشروعات الكومسيك الحصول على معلومات أكثر تفصياًل 

 . (pcm.comcec.org)آلية إدارة دورة المشروعات التي صاغتها الكومسيك

 األخرى األنشطة المستمرة

 فيما يلي ملخص لألنشطة المهمة األخرى التي تمت في إطار الكومسيك في قطاع السياحة:
 

ديسمبر/كانون  23-21 الدورة التاسعة لوزراء السياحة بدول منظمة التعاون اإلسالمي في انعقدت -
واختيرت المدينة المنورة من الدول األعضاء.  17بمشاركة  جمهورية النيجرب نياميفي  2015 األول

 2018و 2017وتبريز في المؤتمر باعتبارهما مدينتي السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي لعامي 
على التوالي. كما تدارس المشاركون قضايا السياحة الهامة كالسياحة اإلسالمية، وتطوير المهارات 
المهنية في السياحة، وتسهيل االنتقال بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

ضيف جمهورية بنجالديش الشعبية الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في ستوست
2017. 

-14لمنتدى السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك في  الرابعانعقد االجتماع  -
"الترويج لمنتجات السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها في بعنوان  2016يناير/كانون الثاني  15

للسياحة الدولية في الوضع الراهن وناقش المشاركون  الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي".
كما تدارس  والتحديات في هذا السياق.اآلفاق بجانب  بمنظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء 

في ترويج منتجات السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها العالمية والسياسات االتجاهات المشاركون 
لمنتجات السياحة بخصوص الترويج في الدول األعضاء والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص 

، احة المالئمة للمسلمينيبالسأهمية زيادة الوعي وشدد المشاركون على . المالئمة للمسلمين وخدماتها
وفي هذا  .باقي دول العالمفي ، بل ليس في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي فحسب

منظمة تحت مظلة االستغالل الجيد لآلليات القائمة أهمية المشاركون الضوء على اإلطار ألقى 
اللجنة الفنية التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول ومنها ، التعاون اإلسالمي/الكومسيك

 في مجال السياحة المالئمة للمسلمين.، من أجل تعزيز التعاون المعنية بالسياحة اإلسالمية
 25-24لمدينة القدس الشريف" في السياحية  القدراتاستكشاف عن "ورشة نظم مركز أنقرة  -

 بتركيا. في اسطنبول 2015 نوفمبر/تشرين الثاني
المعرض السياحي الثاني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي بالشارقة في اإلمارات  انعقد -

 .2015 األول /كانونديسمبر 10-8العربية المتحدة في 


