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 التوصيات املتعلقة بالسياسات الصادرة 

 السياحة في الكومسيك   عن االجتماع الخامس عشر ملجموعة عمل

سبتمبر   25و   24( بنجاح اجتماعها الخامس عشر في الفترة  TWGعقدت مجموعة عمل السياحة التابعة للكومسيك )

"تطوير    2020 موضوع  حول  بتركيا  أنقرة  افي  منظمة  في  األعضاء  البلدان  في  الطبية  خالل  السياحة  اإلسالمي".  لتعاون 

حول السياحة العالجية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.    هم، أجرى فريق العمل السياحي مداوالتاالجتماع

 . في هذا املجال توصل املشاركون إلى بعض التوصيات املتعلقة بالسياساتو 

تشجيع الفعاليات التسويقية والعالمات التجارية حسب األصول، لتعزيز صورة البلد املقصود،  التوصية األولى: 

 بهدف جذب املرض ى الدوليين.

 السبب املوجب:  

تستطيع البلدان اجتذاب املرض ى الدوليين بقدراتها ومؤهالتها في توفير الخدمات الصحية. ومع ذلك، فإنها تزيد من  

في   املجال.  فرصتها  هذا  في  بها صورتها  تسمح  ما  بقدر  عاملين  األفضلية  باعتبارهما  واملوثوقية  األمان  يتقدم  املعنى  وبهذا 

صورة البلد إشكالية من حيث الظروف االقتصادية أو غيرها، يصبح  حمل  عندما ت  مؤثرين في صورة العالمة التجارية للبلد.

 تقديم استراتيجيات لتغيير العالمة التجارية    نة.محس  من املهم في املقام األول الحصول على صورة  
ً
من أجل  ويصبح ضروريا

في نشر رسالة مفادها أن بلد الوجهة  يساعد  تغيير العالمة التجارية  ف  إقناع املجتمعات الدولية بتحويل تصورهم عن البلد.

،  لعلى سبيل املثاف  رعاية الصحية أيًضا.آمن وجدير بالثقة لجميع األنشطة التي تتم داخل حدودها، بما في ذلك توفير ال

مختلف البلدان على أنه نموذج   بينيتم تعريف تكامل أنظمة التأمين فيما يتعلق بإجراءات الدفع السهلة واآلمنة املتاحة  

يتكون  فحسب، بل    ول تقديم الخدمات الصحية والطبية تتمحور حالسياحة الطبية الف  فعال ألنشطة السياحة العالجية.

يمكن تعزيز املرافق السياحية األخرى )مثل  وفي هذا السياق  من عنصر السياحة.    كذلك  كن الثاني للسياحة العالجيةالر 

 املواقع التاريخية والتراث الثقافي وما إلى ذلك( كعامل داعم للسياحة الطبية. 

 .املجموعات املستهدفةاستخدام منصات اإلنترنت الستراتيجيات التسويق املخصصة تجاه التوصية الثانية: 

 السبب املوجب:  

اليوتيوب والفيسبوك واالنستغرام والتويتر    االجتماعية الشهيرة مثلتواصل  توفر منصات اإلنترنت، وخاصة قنوات ال

على الرغم من أن هذه األنظمة األساسية  ف  ، بيئات افتراضية للتعبير عن اآلراء والتفضيالت.شابه ذلكوما    والبينتيريست

مصممة   اليست  أجل  خاص  لتسويقمن   إنهف،  بشكل 
ً
فرصة تتيح  جمع  و إلعالنات.  ل  ا  املسجلةبيانات  يتيح    ؛ الحسابات 

نشال  خوارزميات   مع  بالتوازي  مخصصة  إعالنات  يمكن  املستخدمين.    اتطاقتراح  املنصات  وهكذا  هذه  من  استخدام 

  الئمة لخياراتهم الشخصيةعرض العالجات امل ويمكن  من أجل الوصول إلى الفئات املستهدفة.    منظور السياحة العالجية

إجراءات  ب  ةخاص الاستراتيجية اإلعالن عن املنتجات والخدمات الطبية  يتم توجيه  ف.  على القنوات التي يستخدمونها كثيًرا 

بشكل    لبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميأجل اومن    ولئك الذين يهتمون بالرفاهية ومنتجات التجميل.أل التجميل  

سيسمح ذلك بوضع استراتيجية تجزئة و يمكن استخدام هذه األداة التفاعلية لفهم احتياجات السكان املستهدفين.    خاص؛

 االستجابة بأكثر الطرق فعالية الحتياجات السكان املستهدفين داخل القطاع.إلى هدف ت

ز تطوير / تنفيذ برامج التبادل بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للعاملين في  تعزي  التوصية الثالثة:

 . املجال الطبي من أجل تعزيز تبادل املعرفة والخبرة
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 السبب املوجب:  

 ي
ً
.  الطبية  ألفراد واملجتمعاتااجات  الحتي  عمل تخصص العلوم الصحية على تطوير تقنيات وأدوات جديدة استجابة

مستوى بنيتها التحتية الصحية  بناًء على    خاصنهجها ال  تطور   البلدان فقد تختلف طريقة عالج األمراض باختالف البلدان.  

من وجهة النظر هذه، يصبح تبادل املعرفة والخبرة أمًرا مهًما للعاملين و من حيث التعليم الطبي وقدرات البحث والتطوير. 

التواصل بين الكوادر الطبية فيما يتعلق بالتطورات في قطاع و ب مختلفة في ممارساتهم.  في املجال الطبي من أجل تبني أسالي

ُل  الرعاية الصحية   ِّ
التواصل املعرفي  فضل في هذا املجال.  املمارسات األ نشر  يسه  في الرعاية ومثل هذا  بين املتخصصين 

أكبرأن  يمكن  الصحية   تأثيًرا  الواقع  يحدث  في  تعزيز  ، ويملك  على  لبرامج    الصحية   الصناعةالقدرة  يمكن  لذلك،  أيًضا. 

يغذي  التبادل   الصحيةأن  الرعاية  لدى موظفي  الصحية  الرعاية  بين    ، ويعزز صناعة  الصحية  الرعاية  توفير  مستويات 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

الرابعة:   االالتوصية  املرض ى  تفاقاتتشجيع  تبادل  برامج  )مثل  األطراف  املتعددة   / اإلقليمية  أو    ، الثنائية 

 شابهوما    ،وتبسيط خطط التأمين الصحي  ،والتحالفات بين مقدمي الرعاية الصحية  ،وخدمات التشخيص املسبق

من أجل الحفاظ على تبادل   املشافيو من القطاعين العام والخاص بما في ذلك التأمينات    الجهات املعنيةذلك( بين  

 املرض ى. 

 السبب املوجب:  

ِّ   تفاقاتيمكن لال
 
وتكون بمثابة   ،ةع  الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف أن تزيد من التنقل الصحي بين األطراف املوق

، قد تستفيد البلدان الشريكة من زيادة التنقل الصحي من خالل  في هذا الصدد والعالقات التجارية.  عامل محفز لتعزيز  

ن هذا أيًضا الجانب اآلخر من االو سد الفجوة في الطلب على العالج الطبي.  
 
من تقديم خدمات الرعاية الصحية   تفاققد يمك

 متعددة مث  واالتفاقات  وتلبية إمكاناته في السياحة العالجية. قد تتخذ هذه الترتيبات
ً

ل برامج تبادل املرض ى وخدمات  أشكاال

التشخيص املسبق والتحالفات بين مقدمي الرعاية الصحية وتبسيط خطط التأمين الصحي. فإن فتح مركز التشخيص  

لطبية. على الجانب  من شأنه أن يمنح الفرصة للدولة املوردة لعرض خدماتها ا  ،على سبيل املثالاملسبق في دولة شريكة  

الشريكة من املعرفة الطبية والخبرة التي يتمتع بها الطاقم الطبي الزائر القادم من الدولة الشريكة. ، ستستفيد الدولة  اآلخر

التأكيد على أن الجانبين سيستفيدان    يمكن  لبروتوكوالت املوقعة بين مقدمي الرعاية الصحية والتأمين الصحيوفي مجال ا

 من مخططات السياحة العالجية.

م الدول األعضاء في منظمة  استخدال   ، وتوفيرهااعدة بيانات حول السياحة الصحيةإنشاء قالتوصية الخامسة:  

 .مزيد من التعاون فيما يتعلق بتبادل عالج املرض ى وبناء القدرات في توفير الرعاية الصحية، من أجل  التعاون اإلسالمي

 السبب املوجب:  

تواجه البلدان تحديات في العثور على املعلومات املناسبة  إذ  يشكل جمع البيانات في السياحة العالجية مشكلة كبيرة.  

إلى   يؤدي االفتقار إلى منهجية جمع البيانات وقاعدة البياناتو تعلق باألنشطة التي تتم في صناعة السياحة العالجية.  ت التي

عقبات   أيًضا.  تخلق  بالتسويق  )املوردين  و تعلق  العالجية  السياحة  مجال  في  الفاعلة  الجهات  من  الجانبين  لكال  يمكن 

( اتخاذ إجراءات ملموسة قائمة على البيانات للتعاون في املستقبل. يمكن للبلدان املوردة على سبيل املثال تقديم  الطالبينو 

يمكن  و يمكن للطالبين إدراج أولوياتهم في العالجات الطبية.  و   ،عالجيةعن خدماتها الطبية املدمجة في السياحة ال  بيانات  

بناء القدرات في  فحسب، بل كذلك في    تبادل عالج املريضفي مجال  لقاعدة البيانات هذه أن تفتح منصة للتعاون ليس  

جال السياحة الطبية  مشاركة البيانات على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي في مو توفير الرعاية الصحية أيًضا.  مجال  
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 . املنطقة بين بلدان العرض والطلب عمليات ستسهل 

 توصيات:تحقيق المن أجل  أدوات 

للكومسيك: - التابعة  السياحة  عمل  مجاالت   مجموعة  في  يتوسع  أن  العمل  لفريق  يمكن  الالحقة،  اجتماعاتها  في 

 .
ً
 السياسة املذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك للمشاريع كل عام.   تمويل مشروع الكومسيك: -

ة في مجموعات العمل تقديم مشروعات تعاون  يمكن للدول األعضاء املشارك؛  من خالل تمويل مشروعات الكومسيك

 اتمجال السياسوفي  من مكتب تنسيق الكومسيك.    يتم الحصول عليهاح  ن  ليتم تمويلها من خالل مِّ  ،متعددة األطراف

ويمكن ملكتب تنسيق الكومسيك    ،، يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من تمويل مشروع الكومسيكاملذكورة أعاله

الندوات تنظيم  املشاريع  هذه  تشمل  قد  الصدد.  هذا  في  الناجحة  املشاريع  التدريبية  ،تمويل  والزيارات   ،والبرامج 

الخبراء  ،الدراسية التحليلية  ،العمل  اتوورش  ،وتبادل  الدراسات  واملواد    ، وإعداد  االحتياجات  الوثائق  و وتقييم 

 التدريبية. 

نتدى سياحة القطاع مل  يمكنفي اجتماعاته،    القطاع الخاص ملنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك:منتدى سياحة   -

املذكورة أعاله واملجاالت الفرعية من    اتفي مجاالت السياسأن يتوسع  الخاص ملنظمة املؤتمر اإلسالمي / الكومسيك  

 .منظور القطاع الخاص


