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 كلمة مكتب تنسيق الكومسيك عن السياحة

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

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

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

وإضافة قيمة على المستوى المحلي والقومي واإلقليمي. وخالل السنوات الخمسة األخيرة، حققت السياحة نمواً أسرع من 

مائة، فقد أحرز قطاع السياحة نمواً سنوياً قدره بال 3-2التجارة العالمية. ففيما سجلت حركة التجارة العالمية نمواً سنوياً بواقع 

 2017.1بالمائة من إجمالي السلع والخدمات عام  7بالمائة. ويشكل مجال السياحة  3.5-4.5

 االتجاهات الحديثة في السياحة الدولية

 ٪5.4عدد السائحين الوافدين بنسبة  ارتفع 2018في عام وع زيادة عدد السياح. استمرت صناعة السياحة في النمو ملقد 

مقارنة بالعام السابق. ومن  2018سافر اثنان وسبعون مليون سائح إضافي في عام وقد . شخص مليار 1.4ليصل إلى 

 .2030مليار بحلول عام  1.8يصل إلى لسنويًا  %3د بنسبة المتوقع أن ينمو العد

 1.34ارتفاعا من  2018تريليون دوالر في  1.45إلى فوصلت  ،السياحة الدولية اتجاها تصاعدياكما أظهرت عائدات 

  2017.2تريليون دوالر في 

 . وفود السياحة الدولية وعائدات السياحة1الجدول 

 2000 2005 2010 2016 2017 2018 

 عدد السياح 

 )بالمليون(

674 809 953 1.235 1.322 1.401 

 5,4 7 3,9 6.5 5.9 8.1 التغيير السنوي )بالمائة(

 عائدات السياحة 

 )بالمليار دوالر(

495 701 961 1.220 1.332 1.451 

 المصدر: منظمة السياحة العالمية 

 حصة المنطقة في السياحة الدولية

في العقود األخيرة، أبرزت أنشطة السياحة الدولية انتشاًرا جغرافيًا ممتدًا وتنوًعا واضًحا في الوجهات السياحية. كما ظهرت 

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

، فقد انخفضت حصة الوجهات 2و 1ادة المنافسة في قطاع السياحة. وكما يظهر في الشكل السريع لألسواق الجديدة في زي

الشائعة التقليدية، كاألمريكتين وأوروبا في قطاع السياحة لصالح الشرق األوسط وإفريقيا ودول المحيط الهادي، من حيث 

 عدد السياح وعائدات السياحة. 
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 (2018-2000: عدد السياح حسب المنطقة )1الشكل   

 

 
 المصدر: منظمة السياحة العالمية 

 (2018-2000: عائدات السياحة حسب المنطقة )2الشكل 

 
 المصدر: منظمة السياحة العالمية

 السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

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

(، WTTCالصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة ) 2019، وبحسب تقرير الواردات االقتصادية لسنة 2في الجدول 

بالمائة   8,8مليار دوالر ) 589.3حوالي  2018الي الناتج المحلي لسنة بلغت الحصة المباشرة من السفر والسياحة في إجم

ومن المتوقع أن وعالوة على ذلك، وبحسب  من إجمالي الناتج المحلي( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

من إجمالي فرص  %2.8) 2017مليون فرصة عمل مباشرة في  16.8التقرير المذكور، وفر قطاع السفر والسياحة حوالي 

بلغ إجمالي مساهمة السفر والسياحة في . 2018مليون عام  17.2ليصل إلى  %2.7العمل( ومن المتوقع بأن تزيد بنسبة 

من إجمالي العمالة(  %7.4) 2017ظيفة في عام مليون و 44.2التوظيف في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

  .2029مليون في عام  59.4وتشير التقديرات إلى 
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 : األثر االقتصادي لقطاع السفر والسياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي2الجدول 

 منظمة التعاون اإلسالمي
 

2017 

2017 

 من إجمالي %

 3.32 212.8 1)مليار دوالر(حصة مباشرة في إجمالي الناتج المحلي 

 8.7 561.5 2)مليار دوالر(حصة إجمالية في إجمالي الناتج المحلي 

 2.8 16.801 حصة مباشرة في فرص العمل )باأللف وظيفة(

 6.4 42.982 حصة إجمالية في فرص العمل )باأللف وظيفة(
  لمالءمة التضخم )%(المعدل  2016النمو الفعلي في 2؛ 2017-2أسعار الصرف واألسعار الثابتة في 1-2016

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

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

، ازداد عدد السياح وعائدات 3، كما يظهر في الشكل 2016إلى  2010من  عدد السياح وعائدات السياحة. ففي خالل الفترة

 السياحة.

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

 
 2018المصدر: التوقعات السياحية للكومسيك ومنظمة السياحة العالمية، 

، ما 2017مليونًا في  187، ازداد عدد السياح الوافدين إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 3حسب الشكل 

 150بالمائة من إجمالي عدد السياح الدوليين على مستوى العالم. وقد وصلت عائدات السياحة الدولية إلى  14.2يساوي نسبة 

 من إجمالي عائدات قطاع السياحة العالمي. % 11.2مليار دوالر في العام نفسه بما يساوي 

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

قليل من الدول األعضاء. فمن حيث عدد السياح الوافدين، تمثل تركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

عالمية من بين الدول األعضاء وجهات سياحية  10المتحدة وإندونيسيا والمغرب ومصر وتونس وإيران وكازاخستان أعلى 

 مليون سائح. 141.9، حيث استقبلت مجتمعة 2017لعام 
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 عائدات السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي )مليار دوالر(

 

 الوافدون والعائدات في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي
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 (2017.  أعلى عشر وجهات سياحية من دول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث عدد السياح الدوليين )باأللف( )4الشكل 

 
 منظمة السياحة العالمية، السمات البارزة للسياحة، وزارة الثقافة والسياحة بالجمهورية التركيةالمصدر: 

 2013** بيانات عام 

 

، على 5فيما يتعلق بعائدات السياحة الدولية، حصلت الدول العشر األعلي من دول الدول األعضاء، كما يظهر في الشكل 

 . 2017مليار دوالر أمريكي في عام  118
 

 )مليون دوالر أمريكي(2017. 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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 واجهت الدول األعضاء في قطاع السياحةالتحديات الرئيسية التي 

لم تبلغ صناعة السياحة إلى كامل إمكاناتها في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، وتوجد هناك بعض العقبات الرئيسية التي 

ضاء األعتواجهها البلدان األعضاء. عدم مالءمة البنية التحتية للنقل في الدول األعضاء. كما ال تلبي الفنادق في الدول 

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

ونظًرا ألن قطاع السياحة يخضع إلدارة القطاع العام بصفة أساسية في العديد من الدول األعضاء، وتظل اإلمكانات للجهات 

. ويمنع أوجه القصور في قطاع السياحة التنوع، فيما يساهم بضعف توفر المعنية، كالقطاع الخاص، قليلة االستخدام

 استراتيجيات التسويق الفعالة في فرص تحديات كبرى أمام قطاع السياحة في إقليم دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

 الكومسيك، التعاون في مجال السياحة 

كرست الكومسيك اجتماعها الخامس احة بين الدول األعضاء. تُولي الكومسيك أهمية قصوى لتطوير التعاون في مجال السي

نذ م السياحة العالجية .وهو السياحة العالجية، أال حة الناشئمع األخذ في االعتبار مجال السيا هذا الموضوعلتناول عشر 

 25إلى  24االجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل السياحية في الفترة من  عقد، دورة الخامسة والثالثين للكومسيكال

ون ظمة التعا"السياحة العالجية في البلدان األعضاء في من بعنوانفقط  افتراضيا عبر اإلنترنت 2020 /أيلولسبتمبر

ة العالجية ولمحة عامة عن ة المتعلقة بالسياحالسياحة المفاهيم الرئيست مجموعة العمل المعنية باإلسالمي". وقد ناقش

  .الموضوع في العالم ومنظمة التعاون اإلسالمي

 

 قتصاديةلنمو في ظل العواقب االل واعدة، فإن السياحة العالجية هي صناعة الجتماعووفقًا للتقرير البحثي الذي تم إعداده لهذا ا

مليار دوالر  95.8بلغت قيمة سوق السياحة العالجية وقد وهي الصحة. أال ، لالحتياجات العاجلة لألفراد لتلبيتهانظًرا  السيئة

، من نظرة عامةوك. 2023مليار دوالر أمريكي بحلول عام  165.3ومن المتوقع أن تصل إلى  ،2018أمريكي في عام 

من المتوقع  كما من حيث حجم السوق. %15إلى  14من  المتوقع أن ينمو سوق السياحة العالجية بمعدل نمو سنوي مركب

 .2023-2017 فيما بين عامي سنويًا خالل الفترة %10إلى  8لمرضى المستقبلين بمعدل عدد اأن يزداد متوسط 

بمليارات الدوالرات مقارنة بالعدد المتزايد لألشخاص الذين تقدر أصبحت السياحة العالجية على مستوى العالم صناعة لقد 

اليوم ماليين األشخاص إلى الخارج ألغراض ؛ إذ يسافر ة الصحيةلحصول على خدمات الرعاييسافرون إلى بلدان أخرى ل

تلعب عوامل مختلفة مثل الفعالية من حيث التكلفة وتحسين الجودة في الخدمات ووقت االنتظار األقل وتوافر وطبية. 

 .ارجفي الخالطبيعية دوًرا في قرارهم بتلقي العالج الطبي بعيًدا  والثرواتالعالجات والعالجات البديلة 

يرات وإجراءات التأشات المؤسسية والبشرية المحدودة والقدرنية التحتية الصحية غير الكافية وسوء جودة الخدمة تعد الب

التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بين المقيدة وخطط الحوافز غير الكافية من 

 .فيما يتعلق بالسياحة العالجية

 :ةالتالي اتمل السياحة إلى توصيات السياسي، توصل االجتماع الخامس عشر لمجموعة عبعد مداوالت مكثفةو

 

 المقصد بهدف جذب المرضى الدولي تشجيع األنشطة التسويقية والعالمات التجارية من أجل تعزيز صورة بلد 

  الفئات المستهدفةاستخدام المنصات عبر اإلنترنت الستراتيجيات التسويق المخصصة تجاه 

   لطبي اإلسالمي للعاملين في المجال ا التعاونتشجيع تطوير / تنفيذ برامج التبادل بين الدول األعضاء في منظمة

 من أجل تعزيز تبادل المعرفة والخبرة

   بق سالثنائية أو اإلقليمية / متعددة األطراف )مثل برامج تبادل المرضى وخدمات التشخيص الم االستعداداتتشجيع

ن م الجهات المعنيةوالتحالفات بين مقدمي الرعاية الصحية وتبسيط خطط التأمين الصحي وما إلى ذلك( بين 

 القطاعين العام والخاص بما في ذلك التأمينات والمستشفيات من أجل الحفاظ على تبادل المرضى

  ة التعاون اإلسالمي لمزيد من إنشاء قاعدة بيانات حول السياحة الصحية لتستخدمها الدول األعضاء في منظم

 التعاون فيما يتعلق بتبادل عالج المرضى وبناء القدرات في توفير الرعاية الصحية
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يتم إتاحة التقارير والعروض التقديمية المقدمة إلى مجموعة العمل صفحة الكومسيك الخاصة على اإلنترنت. 

(http://www.comcec.org/)   

 

 

ً مع القرار ذي و  االجتماع الخامس عشر، تناول للكومسيكالجلسة الوزارية الخامسة والثالثين ة الصادر عن الصلتماشيا

، االستعدادات لجلسات التبادل الوزاري لوجهات النظر لالجتماع في يومه الثاني، عة عمل الكومسيك في مجال السياحةلمجمو

 ."األعمال من أجل تنافسية صناعة السياحة السادس والثالثين للكومسيك التي ستعقد حول موضوع "تشجيع ريادة

من التوصيات  جملةإلى  عمل الكومسيك في مجال السياحة، توصل االجتماع الخامس عشر لمجموعة في هذا الصددو

 :السياسية تحت العناوين التالية: جلسات التبادل الوزاري لوجهات النظر في االجتماع السادس والثالثين للكومسيك

 العامة والبنية التحتيةاالستثمارات 

 بناء القدرات ومنح الشهادات والتدريب -

 التمويل والدعم -

 اإلجراءات التشريعية -

 إدارة المخاطر -

 االستدامة -

 اإلسالمي التعاونالتعاون داخل منظمة  -

 

 على السياحة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي جائحة كورونا آثار

 أحد أكثر القطاعات تضرراً من تفشيبجائحة كورونا، فهو تضررا أكثر القطاعات ، السياحة، بحكم طبيعتهقطاع يعتبر 

( ٪20، سينخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة عشرين بالمائة )(UNWTO) فقًا لمنظمة السياحة العالميةةو .فيروسال

مليار دوالر أمريكي في  450إلى  300. وهذا يعادل خسارة 2019مقارنة بعام  2020( في عام ٪30إلى ثالثين بالمائة )

 .عائدات السياحة الدولية

 وتناولت 2020 /تموزيوليو 9، عقدت مجموعة عمل السياحة في الكومسيك اجتماًعا تشاوريًا في نظًرا ألهمية الموضوعو

 كما ،عضاء في منظمة التعاون اإلسالميول األعلى قطاع السياحة في الدلجائحة كورونا بالتفصيل اآلثار الحالية والمحتملة 

 .ناقشت بناء القدرات وفرص تبادل الخبرات بين البلدان األعضاء

 :، سلط المشاركون الضوء على المجاالت / المواضيع التاليةضمن هذا اإلطارو

 ستراتيجية واألزمات في السياحة إدارة المخاطر اال -

 سويق الرقمي والترويج نت على التتدريب إقليمي عبر اإلنتر -

 التسويق والترويج السياحي  -

 تعزيز التعاون في مجال إحصاءات السياحة -
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 احية التدريب على تنويع المنتجات السي -

 اإلسالمي  التعاونتنشيط قطاع السياحة العالجية في الدول األعضاء في منظمة  -

 نترنت(إنشاء منصة التبادل السياحي )أي معرض السياحة عبر اإل -

 اإلسالمي التعاونتشجيع الترتيبات الحدودية الثنائية في قطاع السياحة بين الدول األعضاء في منظمة  -

تشجيع استخدام التقنيات الحديثة )مثل أنظمة الخدمة الذاتية والروبوتات( في تقديم الخدمات السياحية للحد من انتشار  -

 فيروس كورونا

 .ونظيفة في منطقة منظمة التعاون اإلسالميتطوير عالمات تجارية آمنة  -

 واألوبئة المستقبلية في ظل جائحة كوروناإعادة تصميم المنتجات والعمليات السياحية  -

، على "استراتيجيات 2021سادس عشر الذي سيعقد في عام ، في اجتماعها الوة على ذلك، ستركز مجموعة عمل السياحةعال

 نا".جائحة كورو التخفيف للسياحة بعد

 

 

 الكومسيك مشاريعتمويل صندوق 

األخرى لالستراتيجية. يجب أن تخدم المشاريع الممولة في إطار  المهمةهو األداة  تمويل مشروع الكومسيكيعتبر صندوق 

الشراكة التعاونية التعاون متعدد األطراف ويجب تصميمها وفقًا لألهداف والنتائج المتوقعة التي حددتها االستراتيجية في 

عضاء غتها الدول األتي صاتلعب المشاريع أيًضا أدواًرا مهمة في تحقيق توصيات السياسات الوقسم السياحة الخاص بها. 

 .ت مجموعة عمل السياحةخالل اجتماعا

أذربيجان وغامبيا وموزمبيق ومالي والمركز اإلسالمي لتنمية  نفذت السادسة لتقديم مقترحات المشاريع،في إطار الدعوة 

 .2019في عام خمسة مشاريع التجارة 

عنوان "منظمة إدارة الوجهات: اإلطار المفاهيمي ألذربيجان وكالة السياحة الحكومية األذربيجانية المشروع األول ب نفذت

والكاميرون وإيران" من قبل. يهدف المشروع إلى تطوير إطار عمل تنظيمي مفاهيمي إلدارة الوجهات ألذربيجان 

 ي سياقف. يتألف المشروع من إنتاج تقرير بحثي انعكست فيه نتائج الزيارات الميدانية التي أجريت "والكاميرون وإيران

 .المشروع

 

"تدريب مزودي اإلقامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على معايير السياحة  المشروع الثانيغامبيا  فذت

. كان الغرض من هذا المشروع هو تعريف مزودي خدمات اإلقامة في غامبيا للمسلمين وتوفير خدمات الجودة" الصديقة

وجعل هذه البلدان قادرة  (MFT) في منظمة التعاون اإلسالمي بالسياحة الصديقة للمسلمينوفي الدول األعضاء األخرى 

تضمن  تدريبيبرنامج ونظم  .على تنظيم مؤسسات اإلقامة الخاصة بهم بما يتماشى مع معايير السياحة الصديقة للمسلمين

، أيام 5خالل برنامج تدريبي لمدة و. ماليزياب في مقاطعة بانجولل الزيارة الدراسية إلى المدخالت التي تم جمعها من خال

لفنادق من حيث خدمات العمالء با السياحة الصديقة للمسلمين متدربًا من غامبيا ونيجيريا والسنغال على معايير 20تم تدريب 

 .الضرورية للعمالء المسلمين
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وزارة الثقافة والسياحة في موزمبيق بالشراكة مع ماليزيا ونيجيريا والسودان وأوغندا المشروع الثالث بعنوان "تحسين نفذت 

القدرات البشرية في مجال السياحة الصديقة للمسلمين لتنظيم مؤسسات اإليواء في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

السياحة  كين المشاركين من تنظيم مؤسسات اإلقامة في ضوء إرشاداتكان الهدف من هذا المشروع هو تمواإلسالمي". 

لبلدان ل الصديقة للمسلمين إلنشاء منصة تنسيق على المستوى الوطني للمنتجات الحالل وبالتالي زيادة القدرات المؤسسية

ظمي الرحالت ووكالء السفر مشارًكا من القطاع العام ومن 15برنامج تدريبي لتعزيز قدرات نظم ، األعضاء. في هذا السياق

 .حول السياحة الصديقة للمسلمين

مالي بالشراكة مع بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو المشروع الرابع بعنوان نفذت 

لمشروع إلى تزويد "بناء القدرات في منظمات إدارة الوجهات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". يهدف ا

الجهات الفاعلة ذات الصلة المسؤولة عن اإلدارة والترويج السياحي لثمانية دول في غرب إفريقيا بمهارات إدارة الوجهات 

من خالل إجراء برنامج تدريبي. أقيم البرنامج التدريبي حول منظمات إدارة الوجهات السياحية في محافظة باماكو بمشاركة 

 .لدان المستفيدةمشارًكا من الب 22

في غيانا وسورينام". كان  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة المشروع األخير بعنوان "تطوير السياحة الصديقة للمسلميننفذ 

 في غيانا وسورينام بهدف تعزيز النظام البيئي السياحة الصديقة للمسلمينمن هذا المشروع هو زيادة الوعي بالغرض 

البرنامج التدريبي لرفع مستوى الوعي حول  كما نظمفي هذين البلدين من خالل برنامج تدريبي.  ينلسياحة الصديقة للمسلمل

 .متدربًا من غيانا وسورينام 63بمشاركة  السياحة الصديقة للمسلمين معايير وإرشادات

ق الكومسيك كتب تنسيم ليمولهامشاريع  3 اختيرت، السابعة لتقديم مقترحات المشاريع، في إطار الدعوة عالوة على ذلك

 ها جائحةت، لم تكتمل هذه المشاريع بعد بسبب التأخير الناجم عن قيود السفر الدولية التي فرض. ومع ذلك2020في عام 

. المشاريع المختارة التي سيتم االنتهاء منها 2021وبالتالي من المتوقع أن يتم االنتهاء من جميع المشاريع في عام كورونا، 

 ؛ة السابعة هي كما يليالدعو في إطار

لجهات االكاميرون بالشراكة مع أذربيجان وبوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال المشروع الذي يحمل عنوان "بناء قدرات ستنفذ 

منظمات إدارة الوجهات من خالل  في الجهات المعنية. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة "في منظمات إدارة الوجهات المعنية

 .تدريبيإجراء برنامج 

أوغندا بالشراكة مع غامبيا وماليزيا وموزمبيق ونيجيريا المشروع الثاني بعنوان "السياحة المجتمعية من خالل تعزيز وتنفذ 

على السياحة المجتمعية وكذلك تطوير  الجهات المعنيةمواقع التراث". الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قدرة مختلف 

 .المحليةمنتجات جديدة وتشجيع المشاركة 

ان في عام أفغانستان وإير هما ار سفر موالنا" مع بلدين شريكين ، ستنفذ تركيا مشروًعا بعنوان "تنشيط مسعالوة على ذلك

 .. ويهدف هذا المشروع إلى استعادة مسار سفر موالنا الذي يشمل دولتين جنبًا إلى جنب مع الدولة المالكة للمشروع2021

. الوثائق ذات الصلة متاحة 2020ة الثامنة لتقديم مقترحات المشاريع في األول من سبتمبر الدعو أطلقت، خرىمن ناحية أ

 (project.comcec.org) .على موقع الكومسيك على اإلنترنت

 الكومسيكببرنامج القدس 

لقمم ا عالوة على ذلك، وبالنظر إلى الوضع الحالي والظروف الخاصة في فلسطين، ال سيما في القدس الشريف وقرارات

أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامج القدس الذي يركز على تطوير الوجهات  ؛اإلسالمية االستثنائية األخيرة حول القدس

البرنامج بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني في فلسطين، ويتكون نفذ  وقدالسياحية وإدارة السياحة المجتمعية في القدس. 

 .2020، وقد تم البدء في أول مشروعين في عام 2022و 2020بين عامي  ستنفذالبرنامج من عدة مشاريع 

تحليل البنية التحتية للسياحة وتطوير خريطة في إطار المشروع األول بعنوان "و. 2020تم البدء في أول مشروعين في عام 

تطوير خارطة السياحية و لتحليل البنية التحتيةدراسة بحثية الكومسيك مكتب تنسيق  يجري ،"طريق وجهة سياحية للقدس

دس ، سيتم تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية للسياحة في القهذه الدراسة البحثيةسياق في و. وجهات سياحية من أجل القدس

وستكون المجاالت األكثر إلحاًحا التي النقل، الموارد البشرية، المرشدين، منظمي الرحالت إلخ( وسائل ، ادق، المطاعم)الفن

إلى االستثمار هي كما سيتم تحليل األصول والمرافق الثقافية التي يمكن تضمينها في العرض السياحي لمدينة القدس. تحتاج 
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ن في والحاجة إلى تدريب المهنيين والحرفييق السياحية والعاملين في القدس لعدد وقدرة المراف االمشروع تقييم يتضمنكما 

والرسالة والرؤية والهدف لوجهة سياحية واستراتيجية  (SWOTرباعي ) تحليل سيوفر المشروع في نهاية المطافوالقطاع. 

 .اتصال للقدس

عنوان "دعم القدرات المؤسسية لمجلس القدس للسياحة والتراث" ويهدف إلى تحسين آلية إضفاء فيحمل المشروع الثاني أما 

ليكون منظمة إدارة وجهة تعمل بشكل جيد لمدينة القدس.  الطابع المؤسسي والتمويل المستدام لمجلس القدس للسياحة والتراث

مجلس القدس للسياحة والتراث وتطوير وحدات  دراسة مفاهيمية لتحديد احتياجات تدريب موظفيعلى المشروع  ينص

منظمات إدارة الوجهات واحتياجات الموارد البشرية وفرص ل والتوصية بهيكل تنظيمي ديم برامج التدريبالتدريب وتق

مجلس القدس للسياحة والتراث  ، بعد إجراء تقييم االحتياجات التدريبية لموظفيضمن هذا النطاقوتمويل الذاتي المستدامة. ال

مجلس القدس للسياحة والتراث  ، سيتم تنظيم برنامج تدريب عبر اإلنترنت لموظفيلق بالكفاءات والمؤهالت المطلوبةفيما يتع

 .( المنتج السياحي استراتيجيات التنمية3 ،تخطيط السياحة والتراث الثقافي (2، فسيةإدارة الوجهة والقدرة التنا (1في 

. ومن المقرر تنفيذ المشاريع المتبقية بين عامي 2020ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من كال المشروعين بحلول نهاية عام 

 .2022و 2021

 أنشطة أخرى قيد التقدم 

 تم تنفيذها في إطار التعاون السياحي على النحو التالي:ى التي يمكن تلخيص األنشطة الهامة األخر

 2020 نوفمبر 11الكومسيك في  االجتماع الثامن لمنتدى سياحة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي /عقد ان  -

 "."القدس كوجهة خاصةبعنوان فقط افتراضيا عبر اإلنترنت 

 

 في دكا/بنغالديش. 2018فبراير  7-5( في ICTMُعقدت الدورة العاشرة لوزراء السياحة بمنظمة التعاون اإلسالمي ) -

( على اختيار دكا )بنغالديش( كمدينة السياحة لمنظمة التعاون ICTMوافق وزراء السياحة بمنظمة التعاون اإلسالمي )

. كما رحبت الجلسة 2020، وجاباال )أذربيجان( كمدينة السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي لعام 2019اإلسالمي لعام 

جمهورية أذربيجان الستضافة الدورة الحادية عشرة لوزراء السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي  بالعرض المقدم من

(ICTM).  

 

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

-------- 


