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 كلمة مكتب تنسيق الكومسيك عن السياحة

خرى، كما ترتبط لقطاع السياحة أهمية بالغة في كل من الدول النامية والمتقدمة. حيث تربطها عدة روابط بالقطاعات االقتصادية األ

 نشاًطا اقتصادًيا من جانب العرض، بما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على تلك القطاعات.  185بأكثر من 

وفي السنوات األخيرة، برزت قدرة السياحة على توفير فرص عمل، وتحفيز أسواق رأس المال، وجذب االستثمارات األجنبية، وإضافة 

واإلقليمي. وخالل السنوات الخمسة األخيرة، حققت السياحة نمواً اسرع من التجارة العالمية. ففيما  والوطنيقيمة على المستوى المحلي 

يشكل فيما  بالمائة  4.5- 3.5بالمائة، فقد أحرز قطاع السياحة نمواً سنوياً قدره  3-2ة العالمية نمواً سنوياً بواقع سجلت حركة التجار

 1 2016بالمائة من إجمالي السلع والخدمات عام 7مجال السياحة 

 االتجاهات الحديثة في السياحة الدولية

 ا،مليار 1.2 بالمائة ليصل إلى 3.9ارتفع عدد السياح بنسبة  2016في عام فاستمر قطاع السياحة في النمو مع تزايد عدد السياح. 

 3زداد العدد بنسبة يمقارنًة مع العام السابق. ويتوقع أن  اً بواقع خمسة وأربعين مليون سائح 2016وارتفع عدد السياح المسافرين عام 

 .2030مليار بحلول عام  1.8بالمائة سنوًيا ليصل إلى 

تريليون دوالر  1.19الغ المكتسبة من قطاع السياحة الدولية صعوًدا في منحنى القطاع. حيث وصلت تلك المبالغ إلى كما أبرزت المب

   2016.2تريليون دوالر في  1.22، بينما وصلت 2014تريليون دوالر في  1.25، مرتفعة من  2015في 

 . وفود السياحة الدولية والمبالغ المكتسبة من السياحة1الجدول 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

 عدد السياح 

 )بالمليون(

674 809 953 1.137 1.189 1.235 

 3.9 4.5 4.0 6.5 5.9 8.1 التغيير السنوي )بالمائة(

 المبالغ المكتسبة من السياحة 

 )بالمليار دوالر(

495 701 961 1.252 1.196 1.220 

 المصدر: منظمة السياحة العالمية 

 في السياحة الدوليةحصة المنطقة 

ة. كما ظهرت أسواق أنشطة السياحة الدولية انتشاًرا جغرافًيا ممتًدا وتنوًعا واضًحا في الوجهات السياحي سجلتفي العقود األخيرة، 

السريع لألسواق  سياحية جديدة في المناطق النامية في دول آسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط وإفريقيا. وقد أسهم هذا االنتشار

ية من السياحة ، انخفضت حصة الوجهات الشائعة التقليد2و 1ياحة. وكما يظهر في الشكلين الجديدة في زيادة المنافسة في قطاع الس

ياح والمبالغ كاألمريكتين وأوروبا، في قطاع السياحة لصالح الشرق األوسط وإفريقيا ودول المحيط الهادي، وذلك من حيث عدد الس

 المكتسبة من السياحة. 

                                                            
 2017منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة، 1
 2017منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة، 2
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 (2016-2000: عدد السياح حسب المنطقة )1الشكل   

 

 
 المصدر: منظمة السياحة العالمية 

 (2016-2000: المبالغ المكتسبة من السياحة حسب المنطقة )2الشكل 

 
 المصدر: منظمة السياحة العالمية

 السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

في كما أن قطاع السياحة من القطاعات الحيوية لدول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث الدخل وتوفير فرص العمل. وكما يظهر 

(، بلغت الحصة WTTCالصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة ) 2018، وبحسب تقرير الواردات االقتصادية لسنة 2الجدول 

بالمائة من إجمالي الناتج  3.3مليار دوالر ) 212.8حوالي  2017الي الناتج المحلي لسنة المباشرة من السفر والسياحة في إجم

 222.5بالمائة )لتصل الحصة إلى  4.5ومن المتوقع أن تزيد النسبة إلى  المحلي( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 . 2018مليار دوالر( في 

أي ) 2017عام  مليون فرصة عمل مباشرة في 16.8ور، وفر قطاع السفر والسياحة حوالي عالوة على ذلك، وبحسب التقرير المذك

. ويبلغ إجمالي 2018مليون عام  17.2بالمائة ليصل إلى  2.7بالمائة من إجمالي فرص العمل( ومن المتوقع زيادة العدد بنسبة  2.8

 2017  عام مليون وظيفة في 42.9حصة السفر والسياحة في توفير فرص العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 بالمائة من إجمالي فرص العمل(.  7.3)
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 : األثر االقتصادي لقطاع السفر والسياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي2الجدول 

 

 الكومسيك 
 

7201 

2017  
 جمالياإل% من 

 حصة مباشرة في إجمالي الناتج المحلي 

 1)مليار دوالر(

212.8 3.3 

 حصة إجمالية في إجمالي الناتج المحلي 

 2)مليار دوالر(

561.5 8.7 

حصة مباشرة في فرص العمل )باأللف 

 وظيفة(

16.801 2.8 

حصة إجمالية في فرص العمل )باأللف 

 وظيفة(

42.98 6.4 

  المعدل لمالءمة التضخم )%( 2016النمو الفعلي في 2؛ 2-2017أسعار الصرف واألسعار الثابتة في 2016-1

 الكومسيك - 2018المجلس العالمي للسفر والسياحة، تقرير األثر االقتصادي لسنة المصدر: 

منظمة التعاون اإلسالمي نمًوا ملحوًظا من حيث عدد في السنوات األخيرة، شهدت أنشطة السياحة الدولية في الدول األعضاء في 

، ازداد عدد السياح والمبالغ 3، كما يظهر في الشكل 2015إلى  2010تسبة من السياحة. ففي خالل الفترة من السياح والمبالغ المك

 المكتسبة من السياحة.

 منظمة التعاون اإلسالمي. عدد السياح والمبالغ المكتسبة من السياحة في الدول األعضاء في 3الشكل 

 
 2017التوقعات السياحية للكومسيك ومنظمة السياحة العالمية، المصدر: 

، ما 2015مليوًنا في  173، ازداد عدد السياح الوافدين إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 3كما يظهر في الشكل 

بالمائة من إجمالي عدد السياح الدوليين على مستوى العالم. وقد وصلت المبالغ المكتسبة من السياحة الدولية إلى  14.6نسبة  يعادل

 بالمائة من إجمالي المبالغ المكتسبة من قطاع السياحة العالمي. 10.7 يعادلمليار دوالر في العام نفسه بما  135

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تمركز السياحة الدولية في عدد قليل من ، ُيظِهر توزيع عدد السياح فيما بين 4في الشكل 

 الدول األعضاء. فمن حيث عدد السياح، تمثل تركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمغرب

 136.5، حيث استقبلت مجتمعة 2016بين الدول األعضاء لسنة  وجهات سياحية ضمن 10ومصر وتونس وإيران وكازاخستان أعلى 

 مليون سائح خالل العام.
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 (2016.  أعلى عشر وجهات سياحية من دول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث عدد السياح الدوليين )باأللف( )4الشكل 

 
 والسياحة بالجمهورية التركية.منظمة السياحة العالمية، السمات البارزة للسياحة، وزارة الثقافة المصدر: 

 2013** بيانات 

 

مليار دوالر  111، على 5دول من الدول األعضاء، كما يظهر في الشكل  10فيما يتعلق بالمبالغ المكتسبة من السياحة الدولية، حصلت أعلى 

 . 2016أمريكي كمبالغ مكتسبة من السياحة الدولية في 
 

 )مليون دوالر أمريكي(2016. أعلى عشر وجهات سياحية من دول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث السياح الدوليين عام 5الشكل 

 
  2017المصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة 
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 التحديات الرئيسية التي واجهت الدول األعضاء في قطاع السياحة:

 ل لذلك.تصل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بعد إلى تحقيق كافة إمكاناتها، وتوجد عقبات تعيقها عن الوصولم 

ات السياح المسلمين. عدم مالءمة البنية التحتية للنقل في الدول األعضاء. كما أن الفنادق في الدول األعضاء ال تلبي بالكامل احتياج

 فضالً عن ذلك، فإن قطاع السياحة سريع التأثر بالصدمات الداخلية والخارجية. 

معنية، كالقطاع ة في بعض الدول األعضاء، تظل إمكانات الجهات الونظًرا ألن قطاع السياحة يخضع إلدارة القطاع العام بصفة أساسي

لفعالة في فرص الخاص، قليلة االستخدام. ويمنع االنخفاض في قطاع السياحة التنوع، فيما يساهم ضعف توفر استراتيجيات التسويق ا

 تحديات كبرى أمام قطاع السياحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

 للمسلمين السياحة الموائمة

قدية للسياح المسلمين )مثل الموائمة للمسلمين سوًقا متنامًيا بعد ازدياد عدد السياح المسلمين. تمثل تلبية االحتياجات الع السياحةأصبحت 

ية رافق الترفيهالطعام الحالل الموثوق، والمرافق النظيفة للوضوء والصالة، وخدمات اإلفطار والسحور في شهر رمضان الكريم، والم

وطبًقا  م الدخل المنفق.التي تتمتع بالخصوصية والبيئة التي تليق بالعائالت( أهمية كبيرة. إن عدد السكان المسلمين في ازدياد وكذلك حج

ئيسية للسياحة ، مما يمثل أحد عوامل النمو الر2030مليار بحلول سنة  2.2لدراسة أجريت، قد يزيد عدد السكان المسلمين ليصل إلى 

 10.3الدول  ة للمسلمين. بخصوص الصورة العامة للسياحة الموائمة للمسلمين في دول منظمة التعاون اإلسالمي، تمثل تلكالموائم

 مليار دوالر.  129.7ما يضاهي  2015بالمائة من المبالغ المكتسبة من السياحة العالمية، والتي بلغت عام 

مين الوافدين إلى يؤكد التقرير البحثي المعد خصوًصا لالجتماع التاسع لمجموعة عمل السياحة في الكومسيك على أن عدد السياح المسل

لول بح 74.8، ومن المتوقع أن يصل إلى 2016مليون سائح في  53.8الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قدر بحوالي 

 . 2015بالمائة من عدد السياح الوافدين إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي في  30حوالي . ويمثل المسلمون 2020عام 

مليار دوالر  243، ومن المتوقع أن تصل إلى 2015مليار دوالر في  151بلغت نفقات السياحة العالمية الخارجية للمسلمين حوالي 

مليار دوالر  108.8عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حوالي . وبلغت نفقات السياحة الخارجية للمسلمين من الدول األ2021في 

% من 70، زادت نسبة تمثيل المسلمين عن 2015. وفي 2021مليار دوالر في  179.5، ومن المتوقع أن تصل إلى 2015في 

 3إجمالي النفقات الخارجية من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 سياحة الكومسيك، التعاون في مجال ال

نتائج الهامة المتوقعة إن زيادة سبل التعاون بين الدول األعضاء في مجال السياحة الموائمة للمسلمين يمثل أهمية كبيرة لتحقيق إحدى ال

لوجهات بما في مع األخذ في االعتبار القضية الناشئة بشأن إدارة اإلستراتيجية الكومسيك، وهي "خدمات ووجهات سياحية متنوعة". 

بية احتياجات السياح، ذلك التخطيط والتسويق وإدارة الوجهات والحاجة إلى وجود البنية التحتية الالزمة في البلدان األعضاء من أجل تل

 .اتوجهإدارة ال( لموضوع 13،  12،  11خصصت الكومسيك ثالثة اجتماعات لمجموعة العمل )حيث 

 المؤسسيةب المتعلقة ستراتيجياتاالتطوير الوجهات و

في أنقرة،  2018 شباط /فبراير 15لمجموعة عمل السياحة في  الحادي عشروالثالثين للكومسيك، انعقد االجتماع  الثالثةمنذ الجلسة 

ناقشت مي." اإلسال التعاونمنظمة في في الدول األعضاء  واالستراتيجيات المتعلقة بالمؤسسية الوجهاتتطوير تحت عنوان "تركيا 

ة على الموضوع السياحة المفاهيم األساسية المتعلقة باستراتيجيات تطوير المقاصد وإضفاء الطابع المؤسسي ونظرة عام عملمجموعة 

 اإلسالمي. التعاونفي العالم ومنظمة 

ذ استراتيجية البالد ( دوراً حيوياً في تنفيDMOتلعب منظمات إدارة الوجهات )ووفًقا للتقرير البحثي الذي تم إعداده لهذا االجتماع، 

ربعين سنة ( عن كونها من الكيانات الحكومية في الدرجة األولى على مدى األDMOsالسياحية. وتتباعد منظمات إدارة الوجهات )

زيزها، وإشراك ا في الغالب على تطوير المنتجات وتعالماضية، وتتقارب من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تركيز مهامه

ظائف الهامة على مستويات أكثر تطوراً. ُيعد تطوير المنتجات من الوواالستراتيجيات الموارد على شراف اإلأصحاب المصلحة، ، و

 ، وهي في الغالب الخطوة األولى في بناء مقترح سياحي دائم.لمنظمات إدارة الوجهات
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 التي توصل إليها التقرير البحثي، أبرز الفريق العامل التحديات التالية:في ضوء النتائج 

 مركزية إدارة الوجهات 

 تركيز منظمات إدارة الوجهات في المقام األول على الترويج للوجهة وليس بشكل كاف على تطوير المنتج 

 عدم وجود تمويل مضمون 

  مشاركة أصحاب المصلحة وإضفاء الطابع الرسمي علىالحاجة إلى تعزيز 

 الحاجة إلى تعزيز اإلشراف على الموارد 

 وقد قدم االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل السياحة توصيات السياسات التالية:

  / منظمات إدارة الوجهات تعزيزالتشجيع على إنشاء (DMOs) المسؤوليات  تحديدمع   ،المحلية واإلقليمية ،العامة والخاصة

 المتعلقة بتخطيط الوجهة وتطويرها وتسويقها وإدارتها.

 ( تخطيط العرض والطلب وكذلك تحديد ورصد مؤشرات األداء الرئيسيةKPIs.لضمان التنمية السياحية المستدامة في الوجهة ) 

  الموارد وإدارتها.تشجيع التمويل الذاتي لمنظمات إدارة الوجهة وتحسين الكفاءة وكذلك الشفافية في استخدام 

 .تعزيز الوجهات من خالل تشكيل التحالفات القطرية لمنظمة التعاون اإلسالمي والتحالفات مع أصحاب المصلحة الخارجيين 

في  2018سبتمبر/ أيلول  13عالوة على ذلك، ستركز مجموعة عمل السياحة في اجتماعها الثاني عشر المقرر عقده في 
 سويق الوجهة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".أنقرة ، على "استراتيجيات ت

 

 تمويل مشاريع الكومسيك في القطاع السياحي 

للمشاريع المختارة المقترحة بواسطة الدول األعضاء ممن  من خالل آلية تمويل مشاريع الكومسيك، يقدم مكتب تنسيق الكومسيك منحاً 

 سجلوا بالفعل في مجموعة عمل الكومسيك للسياحة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة.

، تم دعم أربعة مشاريع في مجال التعاون السياحي في إطار تمويل مشاريع الكومسيك. المشروع األول، الذي نفذه 2017في العام 

وصناعة الضيافة".  ةاإلسالمي والسياحة لسفرا واصدار شهادات في ما يخصمجلس السياحة في غامبيا، كان "تطوير برنامج تدريب 

، وبالتالي تحسين قدرة كل من األفراد ( MFT) للمسلمين المالئمةو إنجاز برنامج تدريبي في السياحة وكان الهدف من هذا المشروع ه

 بدأ البرنامج التدريبي بمحاضرة حول "فهم والمؤسسات. وقد ُنظم البرنامج التدريبي في بانجول بمشاركة نيجيريا والسنغال وغامبيا.

MFT : تي تم فيها تقديم أساسياتالمفاهيم ، التعريفات واالتجاهات" وال MFT ودراسة أدوار الحكومات فيما يتعلق بتحسين واستدامة 

MFT   .زيارة مسجد وفندق متوافق مع ،المشروع في إطار باإلضافة إلى ذلك، تم MFT ركز اليوم األخير من التدريب على . وقد

ا المشروع ، اكتسب المتدربون، الذين سيعملون نطاق هذ. وضمن في ماليزيا MFT فنادق باستخدام مثال MFT تسويق وترويج

 (.  MFTالسياحة المالئمة للمسلمين ) كمدربين في المستقبل، المعرفة الضرورية حول قضايا

للمسلمين" وكان هدفها زيادة الوعي بشأن السياسات  المالئمةأما المشروع الثاني فكان "تعزيز قدرة القوى العاملة للسياحة 

نفذت وزارة الثقافة والسياحة في موزامبيق وقد للمسلمين.  المالئمةواالستراتيجيات والترتيبات اإلدارية والقانونية التي تدعم السياحة 

ط وإدارة السياحة، كان الهدف األساسي على تخطي بينما كان التدريب أساساً و. هذا المشروع الذي تضمن ورشة عمل وبرنامج تدريبي

 35وبمشاركة . اإلسالمي تعاونفي الدول األعضاء في منظمة ال المالئمة للمسلمينمن ورشة العمل هو زيادة الوعي حول السياحة 

تنظيم اإلقامة ، قدم برنامج التدريب لمدة ثالثة أيام محاضرات حول "مفاهيم وأسس السياحة" و "فهم الدوافع السياحية" و"مشاركاً 

السياحة المالئمة  إلى زيادة الوعي حولالتي هدفت رشة العمل وإن و (". MFTالسياحة المالئمة للمسلمين ) السياحية وفًقا لمبادئ

من خالل تبادل الخبرات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حول السياسات واالستراتيجيات واللوائح (  MFTللمسلمين )

ة العمل هو "كيف يمكن ورشوكان موضوع المناقشة الرئيسي ل. لبرنامج التدريب ، وضعت أساساً بالسياحة المالئمة للمسلمين  المتعلقة

من أجل زيادة عدد الوافدين من السياح (  MFTالسياحة المالئمة للمسلمين ) اإلسالمي االستفادة من تعاونللبلدان األعضاء في منظمة ال

    ."يادة اإليرادات وخلق فرص العملالدوليين، وز

، كان عبارة عن "برنامج مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةالمشروع الثالث، الذي نفذه إن 

روع لتسهيل نقل تم تصميم المشوقد للمسلمين في الدول األعضاء في الكومسيك".  المالئمةتدريبي حول تطوير وترويج السياحة 

 مشاركةمن خالل  وذلك للمسلمين في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، المالئمةالمعرفة حول تطوير وترويج السياحة 

 واألنظمة والمعايير السياحة المالئمة للمسلمين لسياساتالناجحة تطوير عملية التجارب ماليزيا وتركيا واإلمارات العربية المتحدة في 
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مسؤوالً حكومياً من دول لم تستفد من  30تألف هذا المشروع من برنامج تدريبي استهدف وقد . ذات الصلة واالستراتيجيات التسويقية

وخارطة طريق لتعزيز  اتعلى توصيات السياس ،ثالثة أيامالذي امتد ل ركز البرنامج التدريبيوللمسلمين.  المالئمةإمكانات السياحة 

 Kızılcahamam منطقةاإلسالمي. باإلضافة إلى ذلك، تم تنظيم زيارة دراسية ل التعاونفي بلدان منظمة  للمسلمين السياحة المالئمة

 .(MFT السياحة المالئمة للمسلمين ) لتمكين المشاركين من مراقبة تطبيقات

مالء في البلدان األعضاء في منظمة هو "تعزيز قدرة المنتجين الحرفيين وخدمات الع 2017كان المشروع السياحي األخير في العام 

كان الهدف من هذا المشروع هو تعزيز ومن قبل وزارة السياحة واآلثار والحياة البرية في السودان.  وقد تم تنفيذهالتعاون اإلسالمي" 

، والذي سة عشر يوماً تدريبًيا لمدة خم قدرة المنتجين الحرفيين وخدمات العمالء من خالل تدريب المهنيين. تضمن المشروع برنامجاً 

قبل العمل  للتدريب، وزيارات فنية ألربعة أماكن مختلفة. الرياضأقيم في متحف السودان الوطني، وكلية الفنون الجميلة، ومركز 

العملي، تعمقت جميع معارف المشاركين حول المواد الخام لصنع الحرف اليدوية وتمكن جميع المشاركين من رؤية السوق التقليدي 

رمان من أجل الحصول على فكرة عن الحضارة السودانية القديمة، واإلطالع على الطريقة التي شكل بها السودانيون الحرف ألمد

تمكن المشاركون من تقليد ما شوهد خالل الزيارات  فقد عملي من التدريب،الجزء الفي وأما اليدوية الخاصة بهم و كيف قاموا بتسويقها. 

 الفنية وزيارة المتحف.

يهدف المشروع األول الذي يحمل عنوان . نهائية في مجال التعاون السياحيالقائمة ال، تم إدراج خمسة مشاريع في  2018عام الفي و

"تعزيز مرونة قطاع السياحة ضد األزمات من خالل التواصل"، والذي ستنفذه وزارة الثقافة والسياحة في بوركينا فاسو، إلى االستفادة 

يتكون المشروع، المصمم في ضوء موضوع قطاع "تحسين إدارة . أجل الحد من تأثير األزمات على قطاع السياحةمن االتصاالت من 

لمشاركين من خالله تعريف المخاطر ليمكن حيث  ،المخاطر واألزمات في قطاع السياحة"، من برنامج تدريبي مدته خمسة أيام

خبراء من كوت ديفوار  10أن يعقد المشروع في مقاطعة واغادوغو بمشاركة ومن المقرر . واستخدام أدوات من أجل عكس تأثير أزمة

 .والنيجر وبوركينا فاسو

المشروع الثاني كان "التدريب على التواصل مع األزمات في مجال السياحة في البلدان األعضاء المختارة في منظمة التعاون اإلسالمي" 

الغرض من هذا المشروع واألزمات في قطاع السياحة". والمخاطر إدارة تحسين " هو لموضوع قطاعي وفقاً  والذي تم تصميمه أيضاً 

اإلسالمي لتكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع أي أزمة من أجل المساهمة ليس  التعاونهو تمكين خمس دول أعضاء في منظمة 

العالمة التجارية صورة رة االنتعاش وتعزيز للتخفيف من األثر، ولتقصير فت فقط في إدارة األزمات بشكل أكثر فاعلية ولكن أيضاً 

من خالل وبعيدة المدى، في مقاطعة باماكو.  نماذجعقد البرنامج التدريبي، الذي سيتضمن عشر  المزمعاألزمة. ومن  وربمجرد مر

وير وتنفيذ خطة لالتصال من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والسنغال على كيفية تط متدرباً  20برنامج التدريب، سيتم تدريب 

 باألزمات وكيفية وضع خطة لالنتعاش.

، والذي ستنفذه منظمة التراث الثقافي والحرفي والسياحة اإليرانية، فهو "إدماج المجتمعات المحلية في 2018عام لأما المشروع الثالث ل

ويشمل المشروع، الذي يهدف إلى تقديم نموذج  ".للمسلمين في بلدان أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي المختارة المالئمةحدائق السياحة 

الهدف من الزيارة الدراسية إلى . والسياحة المجتمعية، نشاطين: برنامج تدريب وزيارة دراسية المالئمة للمسلمينيجمع بين السياحة 

يكة في المشروع، هو تقديم مدخالت لبرنامج التدريب فيما يتعلق بالجوانب الثقافية والطبيعية قيرغيزستان، وهي واحدة من الدول الشر

برنامج التدريب، الذي سيتم تنفيذه في سياق المدخالت التي تم . وأما والعرقية للمجتمعات المحلية والفرص والتحديات المرتبطة بها

 .حديقة مختارة في إيران من أجل توفير الخبرة العملية خالل التدريبمن المقرر أن يتم في فجمعها من الزيارة الدراسية، 

سيتم تنفيذ المشروع الرابع تحت عنوان "السياحة المجتمعية من خالل الترويج لمواقع التراث للتخفيف من حدة الفقر" من قبل وزارة و

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية و. الثقافة والسياحة في موزمبيق بالتعاون مع تونس وماليزيا وغامبيا وأوغندا

وأصحاب المصلحة المعنيين لكي تتمكن المجتمعات المحلية من زيادة دخلها السياحي بفضل مواقع التراث  والمرشدين السياحيين

ة في صنع منتجات سياحية عالية وفي هذا السياق، سيتم تنفيذ برنامج تدريبي وورشة عمل لتعزيز مهارات المجتمعات المحلية. العالمي

 .الجودة

وأما المشروع النهائي، الذي صمم كمتابعة لمشروع "البرنامج التدريبي لتطوير والترويج للسياحة المالئمة للمسلمين في الدول األعضاء 

، والتدريب للدول اإلسالميةمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية من قبل  2017في الكومسيك" والذي تم تنفيذه في عام 

أطلق عليه عنوان "تحسين النظام البيئي للسياحة اإلسالمية في منظمة التعاون اإلسالمي: الوجهة وتطوير الصناعة ". تم تحديد محتوى 

من دول دولة مختارة  13المشروع، الذي يهدف إلى زيادة قدرة المسؤولين الحكوميين المعنيين من وزارات / إدارات السياحة في 

في إطار المشروع، ومنظمة التعاون اإلسالمي من خالل برنامج تدريب بناء القدرات، من خالل التركيز على الوجهة وتطوير الصناعة. 

تركيا الستكشاف فرصة كونها وجهة سياحية إسالمية في  اة في مالطييزيارة الدراسالسيتم تنظيم برنامج تدريبي وزيارة دراسية. وستتم 
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على عملية التخطيط وتحديد  ،سيركز البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة يومين مع حلقة نقاشووتحديد احتياجات تطوير الصناعة. 

 مجاالت السياحة وتطوير المنتجات وتطوير خطة االستثمار وتنمية الموارد البشرية.

 أنشطة أخرى مستمرة

 إطار قطاع السياحة على النحو التالي:يمكن تلخيص األنشطة الهامة األخرى التي تتم في 

 ICTMفي دكا / نغالديش. وافقت  2018فبراير/ شباط  7-5( في ICTMُعقدت الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ) -

حة لمنظمة التعاون ، وجاباال )أذربيجان( كمدينة السيا 2019على اختيار دكا )بنغالديش( كمدينة السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي، 

. كما رحبت الجلسة بالعرض المقدم من جمهورية أذربيجان الستضافة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي 2020اإلسالمي، 

 .2020( في عام ICTMلوزراء السياحة )

في اسطنبول، تركيا، تحت  2018مارس/ آذار  6عقد االجتماع السادس لمنتدى السياحة للكومسيك / منظمة التعاون اإلسالمي في  -

أكد المنتدى على أهمية زيادة كما عنوان "التراث الثقافي كأداة للسياحة المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 

 الوعي بالتراث الثقافي والسياحة المستدامة في العالم اإلسالمي وما وراءه.

 

 

 

 

 


