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  كلمة مكتب تنسيق الكومسيك عن السياحة

ى، ادية األخرلقطاع السياحة أهمية بالغة في كل من الدول النامية والمتقدمة. حيث تربطها عدة روابط بالقطاعات االقتص

 القطاعات.  غير مباشرة على تلكنشاًطا اقتصاديًا من جانب العرض، بما لها من آثار مباشرة و 185كما ترتبط بأكثر من 

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

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

بالمائة، فقد أحرز قطاع السياحة نمواً  3-2عالمية. ففيما سجلت حركة التجارة العالمية نمواً سنوياً بواقع أسرع من التجارة ال

 7201.1بالمائة من إجمالي السلع والخدمات عام  7بالمائة. ويشكل مجال السياحة  4.5-3.5سنوياً قدره 

 االتجاهات الحديثة في السياحة الدولية

صل بالمائة لي 7ارتفع عدد السياح بنسبة  2018استمر قطاع السياحة في النمو مع تزايد عدد السياح. وفي عام 

يتوقع أن يزداد مليون سائح مقارنةً مع العام السابق. و 5.4بواقع  2018مليار. وارتفع عدد السياح المسافرين عام 1.4إلى

 .2030ول عام مليار بحل 1.8% سنويًا ليصل إلى 3العدد بنسبة 

 1.45 نحوة يكما أبرزت عائدات قطاع السياحة الدولية صعودًا في منحنى القطاع. حيث بلغت عائدات السياحية العالم

  7201.2في عام  تريليون دوالر .341، بارتفاع 8201تريليون دوالر في عام 

 . وفود السياحة الدولية وعائدات السياحة1الجدول 

 2000 2005 2010 2016 2017 2018 

 عدد السياح 

 )بالمليون(

674 809 953 1.235 1.322 1.401 

 5.47 7 3.9 6.5 5.9 8.1 التغير السنوي )بالمائة(

 عائدات السياحة 

 )بالمليار دوالر(

495 701 961 1.220 1.332 1.451 

 المصدر: منظمة السياحة العالمية 

 حصة المنطقة في السياحة الدولية

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

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

الوجهات  ، فقد انخفضت حصة2و 1ادة المنافسة في قطاع السياحة. وكما يظهر في الشكل السريع لألسواق الجديدة في زي

يث هادي، من حالشائعة التقليدية، كاألمريكتين وأوروبا في قطاع السياحة لصالح الشرق األوسط وإفريقيا ودول المحيط ال

 عدد السياح وعائدات السياحة. 

                                                             
 9201منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة  1
 9201منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة  2
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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

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

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

بالمائة من  8.8مليار دوالر ) 589.3حوالي  2018إجمالي الناتج المحلي لسنة  منلسفر والسياحة ل الكاملةبلغت الحصة 

. وعالوة على ذلك، وبحسب التقرير المذكور، وفر إجمالي الناتج المحلي( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ي فرص العمل( ومن المتوقع من إجمال %2.8) 2017مليون فرصة عمل مباشرة في  16.8قطاع السفر والسياحة حوالي 

. ويبلغ إجمالي حصة السفر والسياحة في توفير فرص العمل في 2018مليون عام  17.2% ليصل إلى 2.7بأن تزيد بنسبة 

لتصل  بالمائة من إجمالي فرص العمل( 7.4) 2017مليون وظيفة في  4.2الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

  . 2029مليون فى عام  59.4الى 
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 : األثر االقتصادي لقطاع السفر والسياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي2الجدول 

  منظمة التعاون اإلسالمي

8201 

2018  

 % من إجمالي

 حصة إجمالية في إجمالي الناتج المحلي 

 2)مليار دوالر(
589.3 8.8 

حصة إجمالية في فرص العمل )باأللف 

 وظيفة(
44.2 7.3 

  المعدل لمالءمة التضخم )%( 2018النمو الفعلي في 2؛ 2018-2أسعار 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 

، ازداد عدد السياح 3، كما يظهر في الشكل 2018إلى  2010حيث عدد السياح وعائدات السياحة. ففي خالل الفترة من 

 وعائدات السياحة.

 . عدد السياح وعائدات السياحة من السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي3الشكل 

 
 2019المصدر: التوقعات السياحية للكومسيك ومنظمة السياحة العالمية، 

، 2018مليونًا في  208، ازداد عدد السياح الوافدين إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 3حسب الشكل 

بالمائة من إجمالي عدد السياح الدوليين على مستوى العالم. وقد وصلت عائدات السياحة الدولية إلى  14.8ما يساوي نسبة 

 % من إجمالي عائدات قطاع السياحة العالمي. 11.4مليار دوالر في العام نفسه بما يساوي  165

لتعاون اإلسالمي تمركز السياحة الدولية في ، يُظِهر توزيع عدد السياح فيما بين الدول األعضاء في منظمة ا4في الشكل 

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

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

 مليون سائح. 160.84، حيث استقبلت مجتمعة 2017
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 عائدات السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي )مليار دوالر(

 

منطقة منظمة التعاون اإلسالمي الوافدون والعائدات في  
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 (2018)باأللف( ).  أعلى عشر وجهات سياحية من دول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث عدد السياح الدوليين 4الشكل 

 
 التركيةمنظمة السياحة العالمية، السمات البارزة للسياحة، وزارة الثقافة والسياحة بالجمهورية المصدر: 

 

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

 . 2018مليار دوالر أمريكي في عام  130
 

 )مليون دوالر أمريكي(2018. أعلى عشر وجهات سياحية من دول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث السياح الدوليين عام 5الشكل 

 
  2019المصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة 
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 التحديات الرئيسية التي واجهت الدول األعضاء في قطاع السياحة

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

عدم مالءمة البنية التحتية للنقل في الدول األعضاء. كما ال تلبي الفنادق في الدول األعضاء منها .تواجهها البلدان األعضاء

 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 

ضعف  يؤدى الى التنوع، فيما تحقيق  القصور في قطاع السياحة  وتؤدى صور المعنية، كالقطاع الخاص، قليلة االستخدام. 

 قطاع السياحة في إقليم دول منظمة التعاون اإلسالمي. لتحديات كبرى  مواجهةفى توفر استراتيجيات التسويق الفعالة 

 الكومسيك، التعاون في مجال السياحة 

تُولي الكومسيك أهمية قصوى لتطوير التعاون في مجال السياحة بين الدول األعضاء. مع األخذ في االعتبار القضية الناشئة 

تسويقها، وإدارتها، والحاجة إلى وجود البنية التحتية الالزمة في البلدان حول إدارة الوجهات بما في ذلك تخطيطها و

( لهذا 14، 13،  12،  11األعضاء لتلبية احتياجات السياح، فخصصت الكومسيك ثالثة اجتماعات لمجموعة العمل )

 الموضوع.

 استراتيجيات إدارة المقاصد السياحية المستدامة  

في  2019 فبراير/شباط 5عة عمل السياحة في للكومسيك، عُقد االجتماع الثالث عشر لمجمومنذ الدورة الرابعة والثالثين 

ضاء في منظمة التعاون تركيا، تحت عنوان "استراتيجيات إدارة المقاصد السياحية المستدامة في الدول األع -أنقرة 

قة باستراتيجيات إدارة المقاصد السياحية ناقشت مجموعة العمل المعنية بالسياحة المفاهيم األساسية المتعل اإلسالمي."

 المستدامة ونظرة عامة على الموضوع في العالم ومنظمة التعاون اإلسالمي. 

شكلت السياحة وفقًا للتقرير البحثي الُمعد لهذا االجتماع، في السنوات األخيرة أكبر حركة لألشخاص في جميع أنحاء العالم. 

مليار فرد، ويفرض استهالكهم  1.5دد سكان العالم ممن يُسافرون حول العالم بحوالي ولكن هذا يأتي بتكلفة: حيث يُقدر ع

من الموارد الطبيعية، بخاصة الطاقة والمياه، ضغوًطا شديدة على الموارد. ومن المتوقع أن يؤدي نمو السياحة إلى زيادة 

٪ في  252٪ في استهالك المياه، و  150٪ في انبعاثات غازات دفيئة، و  105٪ في استهالك الطاقة، و  111بنسبة 

. ويمكن من خالل الجهود المستهدفة في مجاالت كفاءة الطاقة والمياه، 2050التخلص من النفايات الصلبة بحلول عام 

٪ من  44٪ من استهالك المياه، و  18وتخفيف االنبعاثات وإدارة النفايات الصلبة عكس هذا السيناريو بتخفيض بنسبة 

٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إذا لم يتم التخطيط بصورة صحيحة، يمكن أن  52ب على الطاقة، و العرض والطل

 يكون لنمو السياحة آثار سلبية على األصول الطبيعية والبيئية والمجتمعات المحلية للمقصد. 

ديد أولويات المكاسب النقدية قصيرة من بين التحديات الرئيسية لضمان االستدامة في المجال السياحي، افتقار الوعي، وتح

األجل بشأن القضايا البيئية واالجتماعية، وعدم التنسيق الكافي بين أصحاب المصلحة، وعدم كفاية اإلدماج في السياسات 

تهدف األوسع نطاقًا. تحتاج السياحة المستدامة إلى التفكير في االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية للمقصد. فيجب أن 

جهود السياحة المستدامة إلى حماية التراث الطبيعي والثقافي للمقصد كذلك ضمان رفاهية المجتمعات المحلية وإرضاء 

 السياح. وهذا يتطلب إدارة مقصد فعالة، ومراقبة مستمرة، وتعاون أصحاب المصلحة في السياحة.

 ت التالية المتعلقة بالسياسات:توصلت مجموعة عمل السياحة في اجتماعها الثالث عشر إلى التوصيا

  تطوير التمثيل العادل للمشاركة الُمجتمعية من خالل تقديم برامج تدريب للموارد البشرية وبناء القدرات وبرامج

االعتماد، وتعزيز سلسلة القيمة المحلية، ودمج اإلنتاج المحلي في المشتريات وتقليل التسرب إلى الحد األدنى، 

ل المحلية في السياحة، وإجراء حمالت إعالمية، كذلك زيادة الوعي السياحي حول السياحة وتشجيع ريادة األعما

 المستدامة. 

  تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لتنمية السياحة المستدامة على أساس المعايير الدولية واتفاقية تغير المناخ لرصد

 يع اإلجراءات العالجية عندما ال تتحقق األهداف. أداء كل بلد مقابل مجموعة من المؤشرات المحددة سلفًا مع تشج
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  تحديد الموارد الملموسة وغير الملموسة الحالية والمحتملة للسياحة من خالل األخذ في االعتبار قدرة استيعاب

 االعتماد على السياحة.  تجنبطويلة األجل مع بصورة  دائمة والمقاصد وحمايتها 

 ل المساهمة التطوعية وضريبة السائح والرسوم البيئية( لتمويل أنشطة االستدامة قد يتم إدخال اآلليات المطلوبة )مث

 التي تهدف إلى حماية والحفاظ على نوعية الحياة المحلية وتقليل التكاليف المرتبطة بالسياحة.

  نوع.والتسويق بطريقة تُلبي العرض والطلب على المستوى األمثل والت السياحى ضمان التخطيط الفعال للمقصد 

يتم إتاحة التقارير والعروض التقديمية المقدمة إلى مجموعة العمل صفحة الكومسيك الخاصة على اإلنترنت. 

(group-working-tourism-comcec-the-of-meeting-http://www.comcec.org/en/11th/ ) 

 تطوير ممرات سياحية متعددة الوجهات

ا لتطوير في موارد طبيعية وثقافية مشتركة، والتي ستكون أساس اإلسالمي التعاونتشترك الدول األعضاء في منظمة 

التعاون منظمة دول الجنسيات. تقع المنتجات السياحية الطبيعية والثقافية المختلفة لسياحية متعددة وعالمات تجارية ممرات 

إلدارة المنتج السياحي وتسويق الوجهة وإنشاء العالمات  شموليمتعددة الجنسيات تتطلب اتباع نهج في مناطق اإلسالمي 

مرات السياحة متعددة الجنسيات المحتملة مختلف متشكيل كما أن التجارية والمنتجات المشتركة وتحسين تجارب الزوار. 

يؤدي كفيل بأن  الدول األعضاءاإلسالمي وإدماجها في سياسات التخطيط والتنمية في كل دولة من التعاون منظمة دول في 

سيكون من المفيد للدول األعضاء التعاون كما جهات متعددة الجنسيات بشكل مشترك، إلى تطوير وتسويق وإدارة هذه الو

 .لديها ةالسياحصناعة تطوير بينها ل فيما

مجموعة عمل الكومسيك للسياحة اجتماعها الرابع عشر لمجموعة العمل للسياحة  خصصت، بالنظر إلى أهمية الموضوعو

 في أنقرة لتطوير ممرات سياحية متعددة الوجهات. 2019 تشرين األول/أكتوبر 31 المنعقد يوم

يمثل تطوير البنية التحتية والممرات. لتشكيل هذه ، يعد وجود بنية أساسية صلبة أحد عوامل النجاح المهمة وفقا للتقريرو

ا بالنسبة للبلدان التي تواجه قيودال سيما ، اإلسالميالتعاون ممرات السياحة متعددة الوجهات في منظمة تحديا صعبا أمام 

، والتي اإلسالميالتعاون منظمة دول جارية في بعض لتعزيز التواصل أن نالحظ أن الجهود المبذولة ومن المهم مالية. 

يعد إشراك أصحاب وفي هذه المناطق. بين مختلف الممرات السياحية متعددة الوجهات يمكن أن تعزز من تنقل السياح 

من التخطيط يتضو. سياحية متعددة الوجهاتالممرات الا لنجاح المحليين وضمان دعمهم للممر أمرا أساسي المصلحة

تاريخية وثقافية وعملية خلفيات بمساعدة خبراء من مستفيضة  دراسةلممرات السياحية متعددة الوجهات لوالتأسيس الناجح 

للممرات السياحية متعددة ا التمويل تحديا كبيرويعتبر لصياغة موضوع الممر وتقييم أصوله السياحية المحتملة. مختلفة 

، العالمية تنويع مصادر التمويل، الخارجية والداخليةالممرات السياحية متعددة الوجهات تحاول ؛ إذ بشكل عامالوجهات 

 .عملهالضمان استدامة 

، أجريت زيارات ميدانية لممرات السياحة على الطرق الحريرية )أذربيجان المذكور أعالهفي إطار التقرير البحثي و

قيرغيزستان وكازاخستان( كممارسات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وممرات وأوزبكستان وجمهورية 

الدانوب )ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا والمجر و كرواتيا وصربيا وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا ومولدوفا(  منطقة السياحة في

المقدسة األسرة  سياحةاسات مكتبية لممرات درأجريت ، من ناحية أخرىواإلسالمي. التعاون كأمثلة من خارج منظمة 

وممرات السياحة في منطقة  ،)مصر واألردن وفلسطين( باعتبارها ممارسات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

منظمة من خارج جمهورية الصين الشعبية( كأمثلة من الميكونج الكبرى )كمبوديا والوس وميانمار وتايالند وفيتنام وأجزاء 

 اإلسالمي.التعاون 

 التحديات التالية:ركزت مجموعة العمل على ، التقرير البحثيفي ضوء النتائج التي توصل إليها 

 الجهود البحثية وجمع البيانات عدم كفاية • 

 تطوير البنية التحتية •

 المساعدة الالزمة لصياغة المواضيع وتحديد الموارد السياحية التي يتعين إدراجها• 

 مراقبة األداء عن أفضل الممارسات العالميةتخلف عملية • 

http://www.comcec.org/en/11th-meeting-of-the-comcec-tourism-working-group/
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 االستخدام المحدود للعالمات التجارية الموحدة والتسويق الرقمي أو االتصاالت التسويقية المتكاملة• 

 مصادر تمويل عدم كفاية • 

 

 التالية:ات إلى توصيات السياسمجموعة العمل  تتوصلوقد 

وتحليل القيمة االجتماعية وتحديد األصول من  شامل وتقييم البنية التحتية SWOTممرات تستند إلى تحليل وضع خطط ل• 

 الخبراء.يجريها التي الدراسات خالل 

لممرات السياحة وتشجيع مشاركة جميع  ةلتخطيط واإلدارة الفعاللاستخدام نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص • 

 .اوالتعاون معهالجهات المعنية 

تحليل لرصد أداء الممر بفعالية و نات ذات الصلة بالسياحة المنسقةوتعزيز جمع البيا تحديد مجموعة شاملة من المؤشرات• 

 .لضمان حالة من التآزراستراتيجية الممر واستقبال التعليقات المفيدة حول 

، ومنصات أمور أخرىبين من  ،اإلسالميالتعاون منظمة  دولتحسين العالمات التجارية وتسويق ممرات السياحة في • 

تكنولوجيا االتصاالت ومنصات على المستخدمون )سرد القصص( يصيغه التسويق التفاعلية المشتركة والمحتوى الذي 

 المعلومات إلنشاء عالمات تجارية فريدة من نوعها.

 إلدارة والتسويق.في مجال ابهدف ضمان استدامتها  وتنويعها إنشاء مصادر التمويل للممرات السياحية• 

 

في أنقرة تحت عنوان  2020 آذار/مارس 26يوم  لمجموعة عمل السياحة، سيعقد االجتماع الخامس عشر عالوة على ذلك

 اإلسالمي".التعاون "تطوير السياحة الطبية في بلدان منظمة 

في أنقرة تحت  2020 تشرين األول/أكتوبر 29يوم سيعقد االجتماع السادس عشر لفريق العمل السياحي  نحو مشابهوعلى 

 اإلسالمي".التعاون في الدول األعضاء في منظمة النوادي الصحية وسياحة المياه الحرارية شعار "تطوير 

 تمويل مشاريع الكومسيك في القطاع السياحي 

للمشاريع المختارة المقترحة بواسطة منظمات من خالل آلية تمويل مشاريع الكومسيك، يقدم مكتب تنسيق الكومسيك منًحا 

 منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة والدول األعضاء التي سجلت بالفعل في مجموعة العمل السياحية.

 .2018تم دعم أربعة مشاريع في مجال التعاون السياحي في إطار تمويل مشاريع الكومسيك في عام 

رة الثقافة والسياحة في بوركينا فاسو، بعنوان "تعزيز قدرة القطاع السياحي على ، الذي قامت بتنفيذه وزاالمشروع األول 

مواجهة األزمات من خالل االتصال". كان الغرض من هذا المشروع تقليل تأثير األزمات وتقصير عملية االنتعاش في 

كوت ديفوار كل من الادوغو بمشاركة قطاع السياحة من خالل االستفادة من االتصاالت. تم تنظيم البرنامج التدريبي في واغ

هل البرنامج التدريبي بمحاضرة "األزمة في قطاع السياحة" والتي تم فيها عرض أساسيات األزمة وارتباطها والنيجر. استُ 

بقطاع السياحة ومناقشة أنواع األزمات. باإلضافة إلى ذلك، تم زيارة العديد من مواقع التراث السياحي داخل المشروع. 

اليوم التدريبي األخير على تطوير استراتيجية االتصاالت في األزمات. فمن خالل نطاق هذا المشروع، اكتسب  وركز

 المتدربون المعرفة الالزمة لتطوير واستخدام استراتيجية اتصاالت األزمات لقطاع السياحة أثناء وبعد األزمة.

األزمات في مجال السياحة للدول المختارة العضوة في  "التدريب على االتصال في مجالعنوان بحمل   المشروع الثاني

منظمة التعاون اإلسالمي" وكان هدفه تمكين خمس دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من وضع خطة أكثر فاعلية 

كينا فاسو إلدارة األزمات، التخفيف من آثار األزمة، وتقصير فترة التعافي. قامت وزارة السياحة في مالي بالشراكة مع بور

وموريتانيا والنيجر والسنغال. كان التدريب يتعلق أساًسا بفهم آثار األزمات على قطاع السياحة وكيفية تخفيفها. فبمشاركة 

مشارًكا، قدم البرنامج التدريبي والذي استمر على مدار خمسة أيام محاضرات حول "األزمة في قطاع السياحة" ،  25

 التطبيقات والمنهجيات". -رق "و" اتصاالت األزمات "إدارة األزمات: القيادة والف
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، الذي تنفذه وزارة الثقافة والسياحة في موزمبيق، كان بعنوان "السياحة المجتمعية من خالل الترويج المشروع الثالث

ي من خالل لمواقع التراث للتخفيف من حدة الفقر". تم تصميم المشروع لتمكين المجتمعات المحلية من زيادة دخلها السياح

الترويج لمواقع التراث العالمي وتعزيز مهاراتها في صنع منتجات ذات نوعية جيدة. تكون هذا المشروع من برنامج تدريبي 

متدربًا يتراوح من المسؤولين الحكوميين إلى المحترفين والمجتمعات المحلية صاحبة مصلحة في هذا  32يستهدف 

بالسياحة المجتمعية وفهمها واستخدام مواقع التراث كأداة لتخفيف الفقر. ركز الموضوع، وورشة عمل لمناقشة االعتراف 

البرنامج التدريبي الذي عقد على مدار ثالثة أيام على توصيات السياسة وخارطة الطريق لتعزيز السياحة المجتمعية في 

ركين من مناقشة وتعميق معارفهم دول منظمة التعاون اإلسالمي. باإلضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورشة عمل لتمكين المشا

 حول السياحة المجتمعية.

(، المشروع السياحي SESRICنفذ مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

في  بعنوان "البرنامج التدريبي حول تطوير وتعزيز السياحة الصديقة للمسلمين في الدول األعضاء 2018األخير لعام 

دولة  13الكومسيك". هدف المشروع إلى زيادة قدرة المسؤولين الحكوميين المعنيين من وزارات/إدارات السياحة في 

مختارة من دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل برنامج التدريب على بناء القدرات. تم تحديد المشروع من خالل 

نامج تدريبي وزيارة دراسية في سياق المشروع. جرت الزيارة التركيز على المقصد وتطوير الصناعة. تم تنظيم بر

الدراسية في ماالتيا بتركيا من أجل استكشاف فرصة كونها وجهة سياحية إسالمية وتحديد احتياجات تطوير الصناعة. ركز 

ر المنتجات البرنامج التدريبي الذي استمر يومين مع حلقة نقاش على عملية التخطيط وتحديد مجاالت السياحة وتطوي

 ووضع خطة استثمارية وتنمية الموارد البشرية.

. المشروع األول بعنوان "منظمة إدارة 2019مشاريع في قائمة نهائية في مجال التعاون السياحي للعام  خمسةتم إدراج 

وكالة السياحة الحكومية األذربيجانية،  نفذته المقاصد السياحية: اإلطار المفاهيمي ألذربيجان والكاميرون وإيران"، والذي 

( للمناطق DMOوالذي يهدف إلى تحديد الموارد السياحية وتقييم إمكاناتها ووضع نموذج مفهوم إدارة المقاصد السياحية )

المشروع والذي ُصمم في ضوء الموضوع القطاعي "تطوير منظمات  وتكونالنائية من أذربيجان والكاميرون وإيران. 

( ألذربيجان DMOارة المقاصد السياحية" ، من إعداد تقرير بحثي حول تطوير نموذج مفهوم إدارة المقاصد السياحية )إد

 من إجراء البحوث المكتبية والزيارات الميدانية إلى الدول ذات الصلة.  جمعتوالكاميرون وإيران بمساعدة المعلومات التي 

هو "تدريب مقدمي خدمات اإلقامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على معايير السياحة  المشروع الثاني

الصديقة للمسلمين وتوفير خدمات الجودة" والذي تم تصميمه وفقًا للموضوع القطاعي "تطوير أنظمة السياحة الصديقة 

تعريف مقدمي خدمات اإلقامة في غامبيا وأعضاء منظمة ( لمؤسسات اإلقامة". يهدف هذا المشروع إلى MFTللمسلمين )

( وجعل هذه الدول قادرة على تنظيم مؤسسات اإلقامة MFTالتعاون اإلسالمي اآلخرين بالسياحة الصديقة للمسلمين )

مجلس غامبيا  نفذه المشروع، والذي  تكون(. MFTالخاصة بهم بما يتماشى مع معايير السياحة الصديقة للمسلمين )

( MFTللسياحة، من زيارة دراسية إلى ماليزيا للتعرف على أفضل الممارسات حول موضوع السياحة الصديقة للمسلمين )

( لمؤسسات اإلقامة وتمكين MFTوبرنامج تدريبي حول األدوات المستخدمة في تطوير معايير السياحة الصديقة للمسلمين )

 هذه المعايير في بلدانهم.الدول الشريكة من تطبيق 

المشروع الثالث بعنوان "تطوير السياحة ( بمشاركة ماليزيا وسورينام وتركيا ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) نفذ 

الصديقة هذا المشروع إلى رفع مستوى الوعي حول السياحة  كان هدف( في غيانا وسورينام". MFTالصديقة للمسلمين )

للمسلمين في غيانا وسورينام من خالل تدريب أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، من 

 ( وتطويره في غيانا وسورينام.MFTالمخطط تنفيذ برنامج تدريبي حول زيادة الوعي حول السياحة الصديقة للمسلمين )

هو "بناء القدرات على منظمات إدارة المقاصد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" والذي تم  الرابعالمشروع 

الهدف من هذا المشروع هو تزويد كان تصميمه أيًضا وفقًا للموضوع القطاعي "تطوير منظمات إدارة المقاصد السياحية". 

السياحي لثمانية من دول غرب إفريقيا بمهارات إدارة المقاصد  الجهات الفاعلة ذات الصلة المسؤولة عن اإلدارة والترويج

وزارة السياحة في مالي، من برنامج  نفذتهالمشروع، والذي  تكونعن طريق إجراء برنامج تدريبي غني بالمحتوى. 

 اركة.المش تدريبي لبناء القدرات حول منظمات إدارة المقاصد للجهات الفاعلة ذات الصلة في الدول

والذي صممته وزارة الثقافة والسياحة في موزمبيق، بعنوان "تحسين القدرات البشرية على السياحة  المشروع النهائي

 هوالمشروع  كان هدف الصديقة للمسلمين لتنظيم مؤسسات اإلقامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
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(، إلنشاء MFTمؤسسات اإلقامة في ضوء إرشادات السياحة الصديقة للمسلمين ) تمكين المشاركين المعنيين من تنظيم

من  وقد تكونمنصة تنسيقية على المستوى الوطني للمنتجات الحالل، وبالتالي زيادة القدرات المؤسسية للدول األعضاء، 

الء السفر بحسب إرشادات السياحة وكلمنظمي الرحالت السياحية ولبرنامج تدريبي لممثلي الجمهور القطاع العام، و

 الصديقة للمسلمين.

 أنشطة أخرى قيد التقدم 

 يمكن تلخيص األنشطة الهامة األخرى التي يتم تنفيذها في إطار التعاون السياحي على النحو التالي:

في  2018فبراير  7-5( في ICTMعُقدت الدورة العاشرة لوزراء السياحة بمنظمة التعاون اإلسالمي ) -

( على اختيار دكا )بنغالديش( كمدينة ICTMوافق وزراء السياحة بمنظمة التعاون اإلسالمي )ودكا/بنغالديش.

، وجاباال )أذربيجان( كمدينة السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي 2019السياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

ان الستضافة الدورة الحادية عشرة لوزراء . كما رحبت الجلسة بالعرض المقدم من جمهورية أذربيج2020لعام 

 .2020( في عام ICTMالسياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي )

في  2018مارس  6لمنتدى منظمة السياحة اإلسالمية/ الكومسيك للسياحة للقطاع الخاص في  السابععُقد االجتماع  -

". اإلسالمي المؤتمر منظمة في األعضاء الدول في العالجية السياحة تطوير آفاق اسطنبول بتركيا تحت عنوان "

لمنتدى سياحة القطاع الخاص  الثامنسيعقد االجتماع  بالسياحة العالجيةأكد المنتدى على أهمية زيادة الوعي 

 في اسطنبول. 2020لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك في عام 

 

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

-------- 
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