
 
 

 المتعلقة بالسياسة التي سيناقشها فريق العمل كومسيك المعني توصيات ال مسودة
الخامس عشر، من أجل جلسة تبادل اآلراء للدورة السادسة خالل اجتماعه السياحة ب

سياحة"ية والثالثين للكومسيك بشأن "تشجيع ريادة األعمال من أجل تنافسية صناع  
 

الدورة الخامسة و الثالثون للكومسيك على "تعزيز ريادة األعمال من أجل تنافسية  تم االتفاق خالل
مسة و الثالثين للكومسيك، وطلب من سياحة" كموضوع لجلسة تبادل اآلراء خالل الدورة الخاية صناع

توصيات سياسية ملموسة حول هذا الموضوع ورفع تقديم لسياحة المعني باكومسيك مجموعة عمل 
في اجتماعها ية السادسة والثالثين للكومسيك. بحيث اعتبرت هذه األخيرة ك إلى الدورة الوزارتقرير بذل

ا افتراضي شكالوالتي أخذت  2020شتنبر  25إلى  24الخامس عشر الذي عقد في الفترة الممتدة من 
جموعة من إلى م وتوصل الفريقبعد مداوالت مكثّفة،  فقط المستوى الحالي لريادة األعمال السياحية. 

 التحديات و الخيارات السياسية لتعزيز ريادة األعمال السياحية في البلدان األعضاء.
 

 التحديات 
سياحة الضوء على التحديات و المشاكل التالية المحتملة في تعزيز ريادة العمل المعني بالسلّط فريق 

 األعمال السياحية في البلدان األعضاء :
االستثمار المحلي المحدودانخفاض مستوى رأس المال و   

 الطبيعة الصغيرة و المجزأة لريادة األعمال السياحية
غير الرسمي الاالقتصاد   

 ضعف اإلطار القانوني و المنافسة غير العادلة
غير الفّعال و المستدام لموارد السياحية المحليةالاالستخدام   

 نقص الموارد البشرية و المؤهلة والدراية الفنية
قلّبالطلب المت  

 سوء التّخطيط والمشاركة المجتمعية
لتغيير المناخ و إمدادات المياه اآلثار السلبية  

رار األزمات و ضعف إدارة المخاطرتك  
العتماد على أسواق ومنتجات معينةا  

داء السوق والطلب المحلّيضعف أ  
السوق حول عدم وجود بيانات موثوقة ومعلومات   

ياحيانخفاض نصيب الفرد من اإلنفاق الس  
بنية التحتية.متعلقة بالمشاكل الال  

التدويل و العالمات التجارية. نقص في  
 
 

 التوصيات السياسة
إلى مجموعة من  و المشاكل المذكورة أعاله التحديات في ظل العمل المعني بالسياحة قتوصل فري

على النحو التالي:و التي تأتي توصيات السياسية ال  
 

. االستثمارات العامة1  
خطط رئيسية للمناطق السياحية المحتملة لتسهيل التخطيط لريادة األعمال على المدى الطويل وضع 

 و قرارات االستثمار.
على  الرقمنة( و إمكانية الوصول )النقلية)كاألمن( و التكنولوجيا )كتشجيع االستثمارات في البنية التحت

( و الترويج)العالمات التجارية( في الوجهة.سبيل المثال  
جيع االستثمارات التكنولوجية و االفتراضية.تش  

واسع النطاق )كالمطارات ومراكز المؤتمرات(.بناء تصميم عالي   
 تعزيز االطر التنظيمية لوضع المعايير ومراقبتها.

 توفير المعلومات اإلحصائية وبيانات أبحاث السوق الموثوقة لدعم اتخاذ القرار الريادي.
 تطوير/ترويج التسويق و التوزيع وتطبيقات السياحية اإللكترونية عبر االنترنيت. 

 
. بناء القدرات ومنح الشهادات والتدريب 2  

(.الية و التسويق و الشبكات وجدواهاتعزيز تنمية مهارات تنظيم المشاريع )كاإلدارة الم  



المطلوب من قبل رواد األعمال المحتملين  تطوير بناء القدرات وبرامج التدريب لتعزيز رأس المال البشري
 في الوجهة.

دعم مشاركة رواد األعمال والتعاون من خالل المنظمات المهنية و التعاونيات ومنظمات التسويق 
 المباشر.

 
. التمويل و الدعم3  

 تقديم الحوافز المالية و اإلعفاءات الضريبية وتخصيص األراضي و التسهيالت االئتمانية.
أشكال التمويل البديلة للمعايير الثقافية المحلية )كالتمويل الجماعي(.تيسير   

صغر وبنية رأس المال.دعم االستثمارات المشتركة و التمويل األ  
 

. اإلجراءات التشريعية4  
.تصميم اللوائح لتحسين وضع ريادة األعمال وحماية رواد األعمال  

.ماد والتسجيلتشجيع التحول من االقتصاد غير الرسمي إلى االعت  
 تشجيع األعمال اإلبداعية بدال من التقليد.

والتدويل. لنمو والعالمات التجارية وإضفاء الطابع المؤسسيتسهيل ا  
 تعزيز التكتل و التعاون.

 
إدارة المخاطر.5  

حفظ ة األزمات لحماية رواد األعمال و تعزيز إدارة المخاطر و تشجيع استراتيجيات التخفيف من حدّ 
 استثماراتهم.

.على قيد الحياة و معدالت البقاء لتعزيز الكفاءة المهنيةاالستفادة من الشهادات   
مثل السياحة القائمة على الطبيعة –تشجيع التنويع في المنتجات السياحية بناء على اتجاهات السوق 

 و السياحة العالجية(.
 تسهيل السياحة الداخلية.

 

. االستدامة6  
  .تجاه ريادة األعمال المحلية بدال من االستثمارات المستوردة التمييز اإليجابي

 تعزيز سلسة القيمة السياحية و استخدام الموارد و الموارد الخام المحلية.
.تسهيل ريادة األعمال االجتماعية غير الهادفة للربح و المشاركة المجتمعية  

 

. التعاون داخل منظمة المؤتمر اإلسالمي7  
.االستثمارات و تيسير اإلجراءات الرسمية لالستثمارات والعالمات التجارية السياحية البينيةتسهيل   

.تبسيط إجراءات التأشيرات والحدود وتحسين االتصال الجوي داخل منظمة التعاون اإلسالمي  
.تعزيز تنقل العمالة داخل منظمة التعاون اإلسالمي  

ر مهارات ريادة األعمال في صناعة السياحة في منظمة تصميم برامج بناء القدرات والتدريب لتطوي
.التعاون اإلسالمي  

.أفضل الممارساتخالل تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والمعايير من   
 

 


