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 موجز مكتب تنسيق الكومسيك بخصوص السياحة

وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. يلبي حجم السياحة اليوم، مع معدل نمو  ،اا مهم  عالمي  ا ا اقتصادي  أصبحت السياحة نشاط  

(. باإلضافة إلى 2020من العمالة )منظمة السياحة العالمية،  %10من المنتجات العالمية و  %8ما نسبته ، بحد ذاته 4-5%

هم في ميزان ا، وتسالعاليمضاعف ال هاا مع تأثيرقطاع   135ذلك، تؤثر السياحة على األنشطة االقتصادية في أكثر من 

ز العديد من الصناعات الرائدة مثل النقل والتجارة والبناء والصحة المدفوعات من خالل إنشاء مدخالت بالعملة األجنبية، وتحف  

بصرف النظر عن مساهماتها االقتصادية، تتمتع السياحة بالعديد من الفوائد االجتماعية والثقافية والسياسية. على  .والتمويل

ا، إال أنأن السياحة تشكل الرغم من   معرضة بشدة لألزمات من أي بلد أو منطقة في العالم هاقطاع ا اقتصادي ا عالمي ا مهم 

ا من تفشي فيروس بالجائحةر تضررا بحكم طبيعته، هو األكثوقطاع السياحة،  . في الواقع، يعتبر أحد أكثر القطاعات تضرر 

ا من على كل شيء بدء  في جميع أنحاء العالم ذلك باإلمكان رؤية تأثير على السياحة العالمية و ت الجائحة. لقد أثر19-كوفيد

   في.الوظائف واالقتصادات إلى الحفاظ على الحياة البرية وحماية التراث الثقا

قد قللت من حجم السياحة على المستوى اإلقليمي. أفضل  19-كوفيدتشير األدبيات السابقة إلى أن األمراض التي سبقت جائحة 

، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية، 2003األمثلة على مثل هذه الحاالت هي السارس، الذي أصاب الشرق األقصى في عام 

األوسط . وعلى غرار تفشي السارس ومتالزمة الشرق 2012التي انتشرت في الشرق األوسط وشبه الجزيرة العربية في عام 

. ومع ذلك، انتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء 2019كوباء إقليمي في الصين في أواخر ديسمبر  19-التنفسية، بدأ كوفيد

 الواليات المتحدة.إلى العالم، حيث انتقل مركز تفشي المرض أوال  إلى أوروبا، ثم 

ولكن مع تأثير عالمي أقل مقارنة  ،طق حدوثهاأثرت األمراض الوبائية التي حدثت في الماضي بشكل خاص على منالقد 

 عن األمراض الوبائية األخرى في انتشاره السريع والفعال.19-كوفيد. يتمثل االختالف األكثر أهمية الذي يميز 19-كوفيدب

ا  ات تم تجميد الرحالت الدولية بسبب إجراء .19-خالل كوفيدكانت السياحة واحدة من القطاعات األولى واألكثر تضرر 

 الحجر الصحي، واضطر األفراد إلى تأخير أو إلغاء خطط سفرهم.

في  %74 وفق ا ألحدث البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، انخفض عدد السياح الدوليين )الزوار الليليين( بنسبة

فر الدولي ب. يمثل االنهيار في السمقارنة بالعام السابق بسبب قيود السفر واسعة النطاق واالنخفاض الهائل في الطل 2020عام 

ضعف الخسائر المسجلة خالل األزمة  11كثر من ي أأ –تريليون دوالر من عائدات التصدير  1.3خسارة تقدر بنحو 

ا أن حجم السياحة ربما يعود إلى مستويات عام 2009االقتصادية العالمية لعام  يؤدي استمرار عدم  .1990. وهذا يعني أيض 

إلى جانب ظهور عدة موجات إلى سيناريوهات مختلفة من المحتمل أن تشكل مستقبل صناعة السياحة  بالجائحةبط اليقين المرت

 والسفر.

، لجائحةاالسياحة هي أيضا قطاع حيوي بالنسبة لمنظمة التعاون اإلسالمي من حيث توليد الدخل ومساهمتها في التوظيف. قبل 

 %12.4تمثل والتي  %10.7كانت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من السياح الدوليين الوافدين في جميع أنحاء العالم 

 من عائدات السياحة العالمية )سيسرك(.

معظمها من الكوارث  ،واجهت صناعات السياحة والضيافة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أزمات مختلفة

، زا الخنازيرانفلونتسونامي والزالزل وغيرها( واألوبئة )إيبوال، سارس، البيعية المختلفة )الفيضانات واألعاصير وأمواج الط

، شهدت منطقة منظمة 19-كوفيدمع ولكن ، كانت هذه التأثيرات قصيرة المدى نسبي ا. 19-كوفيدوما إلى ذلك(. قبل  19-كوفيد

ا حاد ا  الشرق  -. وشهدت منظمة التعاون اإلسالمي 2020( في عدد الوافدين خالل عام %71)التعاون اإلسالمي انخفاض 

ا بنسبة  في عدد الوافدين، في حين انخفض عدد السائحين الوافدين إلى منظمة التعاون  %61األوسط وشمال إفريقيا انخفاض 

رادات، تشهد منظمة التعاون اإلسالمي . فيما يتعلق باإلي%75آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة  -اإلسالمي 

ا بنسبة  في اإليرادات مع خسارة منظمة التعاون اإلسالمي في آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  %65انخفاض 

ا بنسبة  %72و  74%  %57من إيراداتها، في حين أن منظمة التعاون اإلسالمي في أفريقيا جنوب الصحراء تشهد انخفاض 

 .2020السياحة في عام في عائدات 
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 التعاون السياحي للكومسيك

تولي الكومسيك أهمية قصوى لتطوير التعاون في مجال السياحة بين الدول األعضاء. مع األخذ في االعتبار مجال السياحة 

 .19-كوفيدهو استراتيجيات التخفيف بعد الذي والناشئ 

 19-كوفيدلسياحة بعد لاستراتيجيات التخفيف 

 25( في TWGالدورة السادسة والثالثين للكومسيك، انعقد االجتماع السادس عشر لمجموعة عمل الكومسيك للسياحة )منذ 

 ".19-كوفيد في شكل افتراضي فقط، مع موضوع "استراتيجيات التخفيف للسياحة بعد 2021مايو 

ابع )السادس عشر والس لسياحةامجموعة عمل يجري إعداد تقرير بحثي بنفس الموضوع الجتماعين متتاليين من اجتماعات 

النهائية  ، سيتم تقديم النسخةمجموعة العملعشر(. بينما سيتم تقديم النسخة األولى من التقرير إلى االجتماع السادس عشر ل

هو . الهدف الرئيسي من الدراسة 2021الذي سيعقد في سبتمبر و، مجموعة العمللمن التقرير إلى االجتماع السابع عشر 

على السياحة في البلدان األعضاء في منظمة 19-كوفيدإنشاء أساس مفاهيمي من أجل فهم أفضل لآلثار الحالية والمستقبلية ل

التعاون اإلسالمي والتوصل إلى استراتيجيات وسياسات التخفيف السليمة لمواجهة التحديات الناشئة حتى اآلن. ستكون النتيجة 

على السياحة في البلدان األعضاء في منظمة 19-كوفيدموجزة عن انعكاسات ، ولكن شاملة المتوقعة من هذه الدراسة نظرة

التعاون اإلسالمي، مع تسليط الضوء على القضايا والتحديات الحاسمة، التي تواجهها دول منظمة التعاون اإلسالمي أثناء 

ا القضايا من قبل مختلف الالعبين. من المتوقع أيض  معالجة هذه  إمكان ية، والتوصيات الرئيسية التي تحدد كيف19-كوفيدوبعد 

على السياحة باإلضافة إلى إثارة نقاش جاد حول القضايا 19-كوفيدأن تلفت الدراسة االنتباه إلى اآلثار الحالية والمستقبلية ل

 المحددة وكيفية معالجتها بشكل أفضل.

تكشف المسودة األولى عن نتائج مهمة من حيث استراتيجيات التخفيف لقطاع السياحة في العالم وكذلك في البلدان األعضاء. 

ا مفاهيمي ا حول تأثير  على قطاع السياحة في العالم وكذلك في منطقة منظمة التعاون 19-كوفيدتقدم المسودة األولى للتقرير إطار 

سيتم تحسين على السياحة.  19-كوفيدجائحة مية والتطبيقات الناجحة الحتواء اآلثار السلبية لاإلسالمي، واالتجاهات العال

في ضوء المناقشات خالل االجتماع والمساهمة النشطة من الدول األعضاء. من المتوقع أن تسلط النسخة مشروع التقرير 

ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل النهائية من التقرير الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها الد

تتضمن توصيات سياسية سليمة ومحددة وعملية لتطوير / تحسين استراتيجيات أن و 19-كوفيداستراتيجيات التخفيف من 

 منظمة التعاون اإلسالمي.لفي الدول األعضاء  19-كوفيدالتخفيف للسياحة أثناء وبعد 

 .2021سبتمبر  23تقرير البحث إلى االجتماع السابع عشر لمجموعة العمل الذي سيعقد في سيتم تقديم النسخة النهائية من 

التقارير والعروض التقديمية المقدمة إلى مجموعة العمل متاحة على صفحة الويب الخاصة بالكومسيك. 

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

 

 أدوات الدعم المالي للكومسيك

 الكومسيك روعتمويل مش

برعاية الكومسيك يجب أن تخدم ( هو األداة الهامة األخرى لالستراتيجية. المشاريع الممولة CPFالكومسيك ) مشروعتمويل 

األطراف ويجب تصميمها وفق ا لألهداف والنتائج المتوقعة التي حددتها اإلستراتيجية في قسم السياحة  ةالشراكة التعاونية متعدد

ا أدو ا مهمة في تحقيق توصيات السياسة التي صاغتها الدول األعضاء خالل اجتماعات الخاص بها. تلعب المشاريع أيض  ار 

 .مجموعة عمل السياحة

إطار الدعوة السابعة لتقديم مقترحات المشاريع، تم اختيار ثالثة مشاريع ليتم تمويلها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك  ضمن

-كوفيدها جائحة تبب التأخير الناجم عن قيود السفر الدولية التي فرض. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه المشاريع بس2020في عام 

 .2021. وبالتالي، من المتوقع االنتهاء من جميع المشاريع في عام 2020في عام  19
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(" من قبل DMO"بناء قدرات أصحاب المصلحة في منظمات إدارة الوجهات ) تحت عنوان سيتم تنفيذ المشروع األول

الكاميرون بالشراكة مع أذربيجان وبوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال. الغرض من المشروع هو تعزيز قدرة أصحاب المصلحة 

 منظمات إدارة الوجهات من خالل إجراء برنامج تدريبي.ل

 

كة مع قبل أوغندا بالشرا عنوان "السياحة المجتمعية من خالل تعزيز مواقع التراث" منتحت سيتم تنفيذ المشروع الثاني 

السودان وماليزيا وموزمبيق ونيجيريا. الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قدرة مختلف أصحاب المصلحة على السياحة 

 المجتمعية وكذلك تطوير منتجات جديدة وتشجيع المشاركة المحلية.

ا، ستنفذ تركيا مشروع ا  . 2021بلدين شريكين، أفغانستان وإيران في عام عنوان "تنشيط مسار سفر موالنا" مع تحت أخير 

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

إطار الدعوة الثامنة لمقترحات المشاريع، تم اختيار مشروع ليتم تمويله من قبل مكتب تنسيق وضمن عالوة على ذلك، 

"بناء القدرات على طريقة تقييم أثر األزمة الستعادة الوجهة" من قبل تحت عنوان مشروع السينفذ . 2021ومسيك في عام الك

وتونس. يهدف المشروع إلى تحسين جمع البيانات السياحية وتحليل البيانات  ساحل العاجبوركينا فاسو بالشراكة مع مالي و

ارة عن عبهي المؤتمر اإلسالمي المختارة بناء  على خبرة تونس. أنشطة المشروع  وتبادل الممارسات الجيدة في بلدان منظمة

 زيارة دراسية إلى تونس لتعلم أفضل الممارسات والتدريب على تطوير طريقة تقييم تأثير األزمة الستعادة وجهة السياحة.

 وفيدكللاستجابة الكومسيك 

، قرر مكتب تنسيق الكومسيك الشروع في برنامج استجابة الكومسيك كوفيدجائحة بهدف معالجة التداعيات الحالية والمحتملة ل

ي بشكل أساسلكوفيد برنامج استجابة الكومسيك للصالح المؤسسات العامة في الدول األعضاء. يتعلق  (CCR)لكوفيد ل

اعة والتجارة قطاعات الزرعلى اقتصادات البلدان األعضاء مع التركيز بشكل خاص على  للجائحةبالتخفيف من اآلثار السلبية 

والسياحة في المرحلة التجريبية. يعتمد البرنامج على تمويل أنواع معينة من المشاريع، والتي ستركز على تقييم االحتياجات، 

 وتبادل الخبرات، وتقديم المنح المباشرة إلى المستفيدين النهائيين.

مويلها ، تم اختيار أربعة مشاريع ليتم تللكوفيدإطار استجابة الكومسيك  ضمنالدعوة األولى لتقديم مقترحات المشاريع ضمن 

 . المشاريع المختارة هي كما يلي؛2021من قبل مكتب تنسيق الكومسيك في عام 

عنوان "دعم أعمال أماكن اإلقامة في تنفيذ معايير النظافة" إلى تحسين إجراءات النظافة  تحتيهدف مشروع أذربيجان 

جهاز شراء المشروع ضمن . من المخطط 19-لجائحة كوفيدوحدات اإلقامة من أجل القضاء على اآلثار السلبية والسالمة في 

 لضمان سالمة السياح وكذلك موظفي السياحة في الفنادق ووحدات اإلقامة. للجهازمع حامل  رش

: حالة على منظمي الرحالت السياحية 19-كوفيداألعمال الصغيرة المتأثرة ب استعادة نشاطعنوان "تحت سيتم تنفيذ المشروع 

في بنغالديش" من قبل بنغالديش. الغرض من هذا المشروع هو تقييم احتياجات منظمي الرحالت والمشاريع الصغيرة األخرى 

ت ضمن نطاق المشروع إنشاء تقرير تقييم االحتياجاسيتم والتوصية بمسار فعال ومستدام إلعادة تأهيل المنشآت المتضررة. 

 واإلجراءات التي يجب اتخاذها للوضع الطبيعي الجديد. 19-كوفيدي يركز على التخفيف من آثار الذ

" إلى تطوير 19-كوفيد"تطوير بروتوكوالت صحية للصناعات السياحية لمكافحة تحت عنوان يهدف مشروع بوركينا فاسو 

. يتكون نشاط 19-كوفيدبروتوكوالت صحية بهدف ضمان سالمة السياح والموظفين في قطاع السياحة في نطاق جائحة 

 .الجائحةالمشروع من زيارة الخبراء إلى تركيا لتقديم بروتوكول صحي محدد للصناعات السياحية من أجل مكافحة 

ة االقتصاد والتجارة في لبنان" إلى زيادة وعي العمالء والعاملين في يهدف مشروع سورينام حول "التحول الرقمي لوزار

ضمن المشروع إجراء التدريب في الموقع لمدة وسيتم قطاع السياحة من أجل ضمان سالمة جميع األطراف في هذا القطاع. 

ن اإلجراءات التي ستجهز ثالثة أيام من أجل تبادل المعرفة وتزويد المشاركين بالرؤى التقنية والعملية حول مجموعة م

 والتعديالت. 19-الشركات لمواجهة تأثيرات كوفيد
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 لكومسيكل برنامج القدس

ذلك، وبالنظر إلى الوضع الحالي والظروف الخاصة في فلسطين، ال سيما في القدس الشريف، وقرارات القمم  إلى جانب

ارة الذي يركز على تطوير وإدواإلسالمية االستثنائية األخيرة حول القدس، أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامج القدس، 

 م تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية،الوجهات السياحية وكذلك السياحة المجتمعية في القدس. ت

. وقد تم االنتهاء من المشروعين األولين بحلول 2022و  2020ويتكون البرنامج من عدة مشاريع سيتم تنفيذها بين عامي 

 .2020نهاية عام 

، يقوم "ارطة طريق للوجهة السياحية للقدستحليل البنية التحتية للسياحة ووضع خعنوان " تحتإطار المشروع األول  ضمن

بإجراء دراسة بحثية لتحليل البنية التحتية للسياحة ووضع خارطة طريق للوجهة السياحية للقدس. مكتب تنسيق الكومسيك 

موارد ال، نقلالم، مطاعالفنادق، الإطار هذه الدراسة البحثية، تم تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية السياحية في القدس ) ضمن

ا التي تحتاج إلى االستثمار كما تم تحليل األصول األدالءبشرية، ال ، منظمي رحالت، إلخ(، وتم تحديد المجاالت األكثر إلحاح 

والمرافق الثقافية التي يمكن تضمينها في عروض السياحة في القدس. كما يحتوي المشروع على تقييم لعدد وقدرة المرافق 

حليل تالقدس، والحاجة إلى تدريب المهنيين والحرفيين في القطاع. قدم المشروع في نهاية المطاف  السياحية والعاملين في

 .للقدس تتصاالاالسياحية واستراتيجية اللوجهة لوالرسالة والرؤية والهدف  ؛نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار

بع " يهدف إلى تحسين آلية إضفاء الطاللسياحة والتراثدعم القدرات المؤسسية لمجلس القدس عنوان "تحت المشروع الثاني 

( ليكون منظمة إدارة وجهة تعمل بشكل جيد للقدس. ATHCالمؤسسي والتمويل المستدام لمجلس القدس للسياحة والتراث )

دريب ، وتطوير وحدات التمجلس القدس للسياحة والتراثيتوقع المشروع دراسة مفاهيمية لتحديد احتياجات تدريب موظفي 

ي واحتياجات الموارد البشرية وفرص التمويل الذات منظمات إدارة الوجهاتلوتقديم برامج التدريب، والتوصية بهيكل تنظيمي 

ا يتعلق فيممجلس القدس للسياحة والتراث المستدامة. ضمن هذا النطاق، بعد إجراء تقييم االحتياجات التدريبية لموظفي 

( إدارة 1ي فمجلس القدس للسياحة والتراث تم تنظيم برنامج تدريب عبر اإلنترنت لموظفي بالكفاءات والمؤهالت المطلوبة، 

 تطوير المنتجات السياحية.استراتيجيات ( 3( تخطيط السياحة والتراث الثقافي و 2الوجهة والقدرة التنافسية، 

اد الوطني تنفيذها من قبل وزارة االقتص استمرار للبرنامج، تم اختيار ستة مشاريع بتمويل من مكتب تنسيق الكومسيك ليتمك

. تتكون أنشطة المشاريع، من بين أمور أخرى، المعارض، واإلنتاج الفني، والدورات التدريبية، 2021في فلسطين في عام 

 د، وشراء اآلالت / المعدات / الخدمات، وتطوير المنصات عبر اإلنترنت، والتجديدات، والبحث، وإنتاج الموابناء القدراتو

 على النحو التالي؛هي عناوين المشاريع  .السمعية والبصرية وما إلى ذلك

 

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

---------- 
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