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 تقرر وتوصيات
اص من أجل تنميةالورشة  ن العام وا ن القطاع  عمل حول "دور الشراكات ب

 "اإلسالمي التعاون السياحة  الدول األعضاء  منظمة 

ر  30 تم ركية2014أكتوبر  1 -س ة ال جمهور   ، أنقرة، ا

جنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة  29وفقا لقرار الدورة  .1 ومسيك)، قام  التعاون ل اإلسالمي (ال

سيق  سرك) ومكتب ت مركز البحوث اإلحصائية، االقتصادية واالجتماعية و التدرب للدول اإلسالمية (س

ن  رة ما ب نظيم ورشة عمل  الف ومسيك ب ر  30ال تم سرك  أنقرة،  2014أكتوبر، عام  1 -س  مقر س

ري للدورة الو  ركية كحدث تحض ة ال جمهور ن ا زارة لتبادل وجهات النظر حول موضوع "دور الشراكات ب

اص لتنمية قطاع السياحة  البلدان األعضاء  منظمة  ن العام وا اإلسالمي" خالل دورة  التعاون القطاع

ومسيك  ن ، ال ست30ال ر  28و  25عقد  اسطنبول ب  .2014نوفم
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ة تركيا .12  جمهور

 
ومسيك،  التعاون ممثلون عن األمانة العامة ملنظمة  ورشة العمل أيضًا و شارك  .3 سيق ال اإلسالمي، مكتب ت

)، مركز البحوث اإلحصائية، االقتصادية و االجتماعية والتدرب للدول IDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية (

سرك) واملركز اإلسالمي  راء من املجلس العال ICDTلتنمية التجارة (اإلسالمية (س ). وحضر ورشة العمل خ

   للسياحة والسفر.

  
جلسة االفتتاحية   ا

 
سرك بقرائة رسالة  .4 يل دبور، مدير دائرة األبحاث  مركز س عد تالوة كرمة من القرآن الكرم، قام السيد ن

يمعا السيد إياد  ن مد ن العام ملنظمة أم ومسيك، أد  التعاون ، األم سيق ال اإلسالمي. و نيابة عن مكتب ت

ومسيك. سيق ال جوق كوش، مدير مكتب ت يان من طرف السيد س  أيضا ب

انيات والتحديات ال تواجھ تنمية قطاع السياحة املستدامة   .5 هم االفتتاحية، أبرز املتحدثون اإلم  كلما

اص (اإلسالمي. كما شددوا  التعاون دول منظمة  ن العام وا ن القطاع مية دور الشراكات ب )  PPPع أ

ر قطاع السياحة  دول منظمة  مية ورشة  التعاون تطو ذا السياق، شدد املتحدثون ع أ اإلسالمي. و  

ن عن الوزارات املعنية واملؤسسات الوطنية  البلدان األعضاء  منظمة   التعاون العمل ال تجمع ممثل

رات وأفضل  التعاون مي واملؤسسات الدولية املعنية ملنظمة اإلسال  ا لتبادل املعارف وا ر اإلسالمي وغ

ة   قطاع السياحة  البلدان  PPPاملمارسات وقصص النجاح من أجل تقديم توصيات ملموسة لتعزز وتقو

 األعضاء.

 
  جلسات العمل

 
اإلسالمي فضال عن  التعاون خالل جلسات العمل، قام ممث الوزارات واملؤسسات الوطنية  دول منظمة  .6

ن من مؤسسات منظمة  شأن مختلف و اإلسالمي ذات الصلة  التعاون ممثل أخرى دولية بتقديم عروض 

) : جوانب املتعلقة بموضوعات جلسات العمل، و  التعاون  منظمة ) آفاق السياحة للبلدان األعضاء 1ا

ات، أنماط ومجاالت التنفيذ؛ (ل PPP )2اإلسالمي؛ ( ركة  تنفيذ 3لسياحة : اتجا ) القضايا والتحديات املش

PPP ممارسة4اإلسالمي و ( التعاون لسياحة  الدول األعضاء بمنظمة ل ( PPP لسياحة: قصص نجاح من ل

يص وصياغة التوصيات.اإلسالمي. وقد ع التعاون البلدان األعضاء  منظمة  تامية لت جلسة ا ت ا  ي
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جلسة   اإلسالمي  التعاون : آفاق السياحة  البلدان األعضاء  منظمة 1ا

  
عنوان "السياحة الدولية  البلدان األعضاء   .7 سرك، عرضا  ن، باحث  مركز س ن ت قدم الدكتور جيم ت

مية قطاع السياحة   التعاون منظمة  ن ع أ ن ت اإلسالمي، اآلفاق والتحديات".  عرضھ، أكد الدكتور ت

اإلسالمي. و قدم أيضا آخر التطورات  قطاع السياحة الدولية  بلدان منظمة  التعاون اقتصادات منظمة 

حصاءات املتوفرة. كما اإلسالمي من حيث الوافدين وعائدات السياحة باستخدام أحدث البيانات واإل  التعاون 

مية دور  ر قطاع السياحة  البلدان األعضاء  منظمة  PPPشدد ع أ اإلسالمي. و انته  التعاون لتطو

عاون منظمة  اإلسالمي للتغلب ع  التعاون العرض ببعض توصيات سياسية ع كل من املستوى الوط و 

صوص املتعلقة بصيغة  ثمار  قطاع السياحة ع وجھ ا الية لالس  .PPPعض التحديات ا

  
ات، أنماط ومجاالت التنفيذ PPP: 2جلسة ا  للسياحة: اتجا

  
ومة والصناعة، املجلس العال للسياحة والسفر، عرضا  .8 س شؤون ا ن مارانو، نائبة رئ يل قدمت السيدة 

ها أنھ من املتوقع أن تنمو  PPPعنوان " ات، أنماط ومجاالت التنفيذ" حيث أشارت  كلم للسياحة: اتجا

ثمارات ( ر من 2013مليار دوالر  عام  755السياحة املتعلقة باالس سبة أك ا ع مدى السنوات  ٪5) ب سنو

رة للقطاع. كما أعطت أمثلة محد انية الكب ر إ اإلم ش : و دة من ثالث دول / مناطقالعشر القادمة، مما 

اص والعام.  عاون القطاع ا ارب ودول الذروة الثالث  البلقان حول  الواليات املتحدة، منظمة السياحة لل

عض عوامل نجاح سليط الضوء ع  ها ب  قطاع السياحة، وال شملت: جعل الفرص  PPP واختتمت كلم

ة وقابلة للقياس من أجل العائد ع ثمار ( وا ئة األعمال؛ تقييم IORاالس وافز وب ر وا ل )؛ تأط

وضمان احتياجات العمل؛ إشراك االطراف املعنية  وقت مبكر وضمان االستدامة من خالل التعاون 

 والشراكة.

  
جلسة  ركة  تنفيذ 3ا   اإلسالمي  التعاون  البلدان األعضاء  منظمة  PPP: القضايا والتحديات املش

  
سيق قد .9 رة بمكتب ت شماز داداك أوغلو، خب عنوان "املشاكل والتحديات امت السيدة أس  ومسيك، عرضا  ل

ركة العتماد  ها، ركزت السيدة داداك  التعاون للسياحة  البلدان األعضاء  منظمة  PPPاملش اإلسالمي".  بيا

ومات  تنفيذ  مية  PPPأوغلوع دور ا للسياحة  البلدان  PPP قطاع السياحة. وقد أبرز العرض أ

ركة ال تواجهها البلدان  التعاون األعضاء  منظمة  اإلسالمي وسلط الضوء ع املشاكل والتحديات املش

ذا املجال. ون التعااألعضاء  منظمة   اإلسالمي  
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جلسة    I –اإلسالمي  التعاون للسياحة: قصص نجاح من البلدان األعضاء  منظمة  PPP: ممارسة 4ا

ة لبنان، عرضا  .10 س دائرة مغارة جعيتا وبقية كهوف لبنان، وزارة السياحة  جمهور رت زايو، رئ قدم السيد جيل

اإلسالمي". تركز العرض حول حالة لبنان  التعاون للسياحة: قصص نجاح من منظمة  PPP عنوان "ممارسات

دمات و خ2014تقديرات عام حيث ذكر أنھ، حسب  ل ، قطاع ا ش من الناتج امل  ٪76اصة السياحة، 

رالسياحة، خاص ة بخصوص تجربة لبنان  مجال تطو رة وج ة  اإلجما  لبنان. كما تحدث السيد زايولف

رب  عام  عد ا صة وعقود  1990مرحلة ما  اما من خالل ا اص دورا   TOBحيث لعب القطاع ا

ها -شغيل- (بناء جذب السيا و ال تم ف ر كمواقع ل نقل) و أعطى أمثلة محددة من مغارة جعيتا وصيدا وط

ع  بنجاح. PPP تنفيذ مشار

 
، مدير عام .11 ش عة لدى الهيئة العامة للسياحة واآلثار باململكة  قدم السيد محمد عبد هللا ال التخطيط واملتا

ر قطاع السياحة   اص  تطو ن العام وا ن القطاع عنوان "دور الشراكة ب العربية السعودية، عرضا 

راتيجية السياحة العربية السعودية، وال ش ع اس  اململكة العربية السعودية ".  عرضھ، ركز السيد ال

سية: خلق قطاع اقتصادي جديد لتقليل االعتماد ع النفط  2000بدأت  عام  داف الرئ ن من األ مع اثن

شاور وزارات  مية  ارج من اململكة العربية السعودية. و سلط العرض الضوء ع أ وتقليل االنفاق السيا ا

رإطار العمل  PPPع السياحة مع واليات قضائية / إدارات أخرى  البالد من أجل مشار  ة من خالل توف ناج

ية التحتية الالزمة. ي، السياسات والب  القانو

 
عنوان  .12 سية عرضا  ة التو جمهور ثمار  وزارة السياحة  ا س التنفيذي لالس س، الرئ قدم السيد كامل قاي

ر قطاع السياحة  توس".  العرض  اص لتطو ن العام وا ن القطاع س "الشراكة ب الذي قدمھ السيد قاي

ر تنفيذ  ل مباشر ع ش ن أن الدفعة األو  قطاع السياحة  توس قد أعطيت من قبل الدولة  أعلم املشارك

ومة كانت تملك  ذه الصناعة خالل  ٪95وحدات فندقية (مع العلم ان ا ها عندما انطلقت  -1960من سع

بت 1970 سية قد ا ومة التو اص من خالل نظام )، وقال إن ا من السياحة تدرجيا لصا القطاع ا

شرة ( . وشدد ع أن املؤسسات العامة توفر التدرب واملوارد ال ج  18التحف رو مركزا للتدرب)، ال

ق ( سو ثمار السيا ومشروعات €مليون  25وال ية التحتية كأساس لنجاح االس  توس.  PPP  السنة)، الب

راتيجية وذكر أيضا و  ة  :ثيقة اس ر السياحة: رؤ راتيجية لتطو شاء دراسة اس  ".2020توقعات  1+  3"إ

  
شار لدى جمعية  .13 ركية، يصناعة السياحالقدم السيد نجيب بوز، مس عنوان  TOBBة ال (تركيا)، عرضا 

رات تركيا".  عرضھ، تحدث السيد بوزع"السياحة   مية التغي ر السياحة  تركيا. وشدد ع أ ن تارخ تطو

ي  تركيا  عام  ثمار  قطاع السياحة، مؤكدا أيضا  1982 اإلطار القانو اص االس الذي سمح للقطاع ا
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ثمرن  قطاع السياحة. كما أكد أ ع الدور اإليجابي العتماد اإلجراءات القانونية  ن تقديم حوافز للمس

ر قطاع  ثمار وتطو جذب االس ئ  ية التحتية، بما  ذلك املطارات والطرق واملوا عزز الب ناك حاجة إ 

 السياحة.

  
جلسة  ة من البلدان األعضاء  منظمة 5ا  II -اإلسالمي  التعاون : ممارسة للسياحة: قصص ناج

  
راتيجيات والتخط .14 س قسم االس ، رئ ي يط، وزارة السياحة  اململكة املغربية، أد السيد مصطفى اإلبرا

مية  ي ع أ اص  املغرب".  عرضھ، أكد السيد اإلبرا ن العام وا ن القطاع عنوان "الشراكات ب عرضا 

رة النمو  سرع وت سبة لالقتصاد املغربي الذي يخلق فرص العمل، يزد دخل الصرافة و قطاع السياحة بال

رة للظهور.  االقتصادي والتنمية. وأش ار إ أن السياحة  قطاع ذو رأس مال مكثف يتطلب جهودا مالية كب

ثمار  مجال السياحة   PPPع أن مشارع كذالك عرضھ، أكد  ن االس  واحدة من الطرق الفعالة لتحس

 املغرب.

 
ثمار السيا  وزارة السياحة  .15 ى مانوروق، نائب مدير االس نج ة قدم السيد  ، جمهور واالقتصاد اإلبدا

سيا".  عرضھ، أكد السيد مانوروق  اق بالنمو االقتصادي  إندون ل و ال عنوان "تحو سيا، عرضا  إندون

اب  سيا حيث ، يلعب أ ثمار  مجال السياحة  النمو االقتصادي الندون ع دور قطاع السياحة واالس

ث اصة، ال سيما املس سيا. كما قدم مثاال محددا ملشارع رؤوس االموال ا ة  PPPمرن األجانب دورا رئ الناج

: منطقة نوسا دوا السياحية ال استغرق استكمال كافة مراحلها  سيا و ومة  40 اندون سنة بمشاركة ا

ي. ذكر أيضا أن إندون لية، املؤسسة الدولية، مجتمع الدولة واملجتمع املد ومات امل سيا سوف املركزة، ا

ا. ر منطقة اقتصادية خاصة بالسياحة  ماندالي عت ها نفس املشروع  لومبوك، ال  ون لد  ي

  
عنوان "نظرة عامة ع  .16 ة تركيا، عرضا  رة  وزارة الثقافة والسياحة  جمهور ن بارن، خب ش قدمت السيدة إل

ركية مع اإلشارة إ  ها، قدمت ال PPPالسياحة ال ة موجزة عن إحصاءات ".  بيا سيدة بارن  البداية، مل

ركي  ثالث مراحل ( ت تطور قطاع السياحة ال إ  2003و  2003-1982، 1982- 1963السياحة  تركيا وأو

ركية من  ر صناعة السياحة ال اما  تطو جيع السياحة لعب دورا  اضر). و قد ذكرت أن قانون  الوقت ا

دة من مناطق مختلفة من تركيا مثل بيليك وأنطاليا. وأشارت إ أن أثناء تنفيذ مشارع خالل إعطاء أمثلة محد

PPP . : اإلعالن، التخطيط وتخصيص األرا سية    تركيا تم اتخاذ ثالث خطوات رئ
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ق، املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  .17 سو س قسم ال ، رئ ،  كلمة خالل جلسة CIDCألقى السيد عبد العزز العل

ية  جيع السياحة البي هدف إ  شطة املتعلقة بالسياحة وال  العمل.  خطابھ، ركز السيد العل ع األ

 CIOو: "املشروع ر  . وأبلغ املشاركون ع مشروع إقلي و اإلقلي للتنمية السياحية املستدامة  شبكة ع

مية  غرب أفرقيا". وأشار أيضا إ أن تنظيم معرض السياحة ملنظمة  ات واملناطق امل دود من املت ا

شاط مهم ملركز  التعاون  و  ية   CIDCاإلسالمي  مية استخدام CIOلزادة السياحة البي . وشدد أيضا ع أ

ات االجتماعية لتعزز الوجهات السياحية  البلدان األعضاء  منظمة التكنولوجي جديدة والشب  التعاون ات ا

 اإلسالمي.

  
  نتائج ورشة العمل

  
تامية التالية:    عموما، أبرز املشاركون  ورشة العمل املالحظات ا

  

غطي أيضا مشارع  - هية ولكن  رف شآت ال شمل فقط الفنادق وامل ثمارات السياحية ال  االس

ا).  ر ئ وغ ديدية واملوا ن وتحديث املطارات والسكك ا   النقل (تحس

انية من  - ثمار األو حيث قيود امل مشارع السياحة عموما تتطلب مبالغ مرتفعة من االس

ع ا اب املشار ومات وأ رة صعبة ا ثمارات السياحية الكب اصة إجماال تجعل االس

ثمارات السياحية ممكنة من  جعل االس ناك حاجة إ نماذج مالية جديدة  التنفيذ. لذلك، 

اص.  ومات والقطاع ا ن ا عض سبل التعاون ب   خالل 

اص ( - ن العام و ا ن القطاع راحها كنموذج قابل للتطبيقPPPالشراكة ب ل  ) يمكن اق لتمو

ن  شغيلها من خالل الشراكة ب ل املشارع السياحية و املشارع السياحية حيث يتم تمو

اص.  ومة والقطاع ا   ا

اص ( - ن العام وا اص PPPشراكات القطاع ومية والقطاع ا ن الشركات ا بات ب )  ترت

ن مرافق اإلقامة رك  مشارع مثل بناء أو تحس ثمار املش رفيھ واملطارات  لغرض االس وال

ديدية.  ئ والسكك ا   واملوا

ن  - اطر واملسؤولية وإيرادات ب ثمار، وامل ذه الشراكات من خالل تقاسم مبلغ االس تتم 

يد،  ش ل، التصميم، ال ذه الشراكات عموما تنطوي ع التمو الشركاء. أسباب إقامة مثل 

ثمارات السياحية. فاظ ع االس شغيل وا  ال
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A. ن العام ئد ومخاطر فوا ن القطاع اص الشراكات ب   قطاع السياحة وا

  
   قطاع السياحة التالية: PPPخالل املناقشات العامة واملداوالت، أكد املشاركون ع فوائد ومخاطر 

  
   قطاع السياحة:  PPP فوائد

  

اص، نماذج  - ومية والقطاع ا اليف: مع توحيد القوات ا ومة  PPPخفض الت سمح ل

ر كفاءة؛  شغيل وتقديم خدمات أك ية التحتية و   بوضع وتنفيذ مشارع الب

اطر: مع  - اص. PPPتقاسم امل اطر مع شرك من القطاع ا شارك امل ها ان  ومة يمك ، ا

شمل رسوم إضافية، دمة،  يمكن للمخاطرأن  هائي لتقديم ا عدم التقيد باملوعد ال

اليف  ر كافية لتغطية ت ا، أوخطرأرباح غ ر صعوبات  االمتثال لألنظمة البيئية وغ

شغيل و رأس املال؛    ال

دمة: يمكن ل  - الية ل ات ا فاظ ع املستو دمة أو ا ات ا ن مستو إدخال  PPPتحس

دمة وإجر  ار  طرقة تنظيم ا ها. االبت   ا

ن األرباح: يمكن - قيقية  PPPل  تحس اليف ا عكس الت أن تحدد معدالت االستخدام ال 

يح الفرصة لتقديم  اص يمكن أيضا أن ت ن العام وا ن القطاع دمة محددة. الشراكات ب

دمات؛  ر ا ون ممكنة من خالل الطرق التقليدية لتوف   أصول اإليرادات املبتكرة، ال لن ت

شطة واستحواذات  تنفيذ - ر كفاءة: الكفاءة يمكن تحقيقها من خالل مجموعة من األ أك

ر كفاءة وعملية صنع القرار. ل رأس املال أك ر مرونة والتوظيف، موافقة أسرع لتمو  أك

 
   قطاع السياحة:  PPP مخاطر

  

ن العام و  - ن القطاع ها، تنطوي الشراكات ب ومة: بحكم طبيع اص فقدان سيطرة ا ا

ن الشركاء.  اطر و أخذ القرار ب رة و مخاطر  PPPع تقاسم امل ثمارات كب ال تتضمن اس

ادة مشاركة الشركاء  اتخاذ القرارات  ر من األحيان ز ع  كث اص  من قبل الشرك ا

دمات،  فضال عن األسعار؛ ر ا   حول كيفية توف

ادة اإلنفاق: عند وضع األسعار وسياسات ال - ر كل ز عت دمة، ال  رسوم ملستخدمي ا

ن  دمة املقدمة من خالل الشراكات ب قيقية". ا دمات "ا اليف تقديم ا ومات ت ا

املة.  لفة ال عكس الت ية   اص تتطلب سياسات سعرة وضر ن العام و ا  القطاع
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رة   - ومات تفتقر إ ا اطر السياسية وقضايا العمل: العديد من ا مجال الشراكات امل

هذا النوع من الشراكات من طرف  ذا النقص  اإلملام  اص و ن العام وا ن القطاع ب

ن  جماعية وقوان ر. االتفاقات ا ومات واألطراف املعنية قد يؤدي إ مخاطر سياسية أك ا

ي؛   PPPالعمل املطبقة ع  ب استجابة سلبية من النقابات أو املجتمع املد س  قد 

جمهور من  PPPيا املسؤولية: مع قضا - دمات  أقل وضوحا ل ، مسؤولية  تقديم ا

، أو مطالبة  ذا قد يؤدي إ انتقاد عل للشراكة والشرك املع الطرقة التقليدية. و 

ومي، لضمان التوافق واالستجابة للمطالب العامة؛   بمزد من التدخل ا

اص  - ر آمنة:  شركاء القطاع ا اعات العمالية، مشاكل مالية أو خدمات غ عانون ال قد 

هم.  اما  ظروف أخرى ملنعهم من الوفاء بال

ومات لن  - اليف. ا ار والكفاءة وخفض الت عدم وجود املنافسة: املنافسة  تؤدي إ االبت

ناك عدد  اص اذا كان  ن العام و ا ن القطاع ون قادرة ع االستفادة من الشراكات ب ت

ن. محدود م راح مع ن  مع الدراية أو القدرة ع االستجابة الق تمل ن امل اص  ن الشركاء ا

يح، قد تؤدي عقود  - ل  ش دمة: إذا لم تكن منظمة ومدارة  جودة أو كفاءة ا انخفاض ا

PPP .دمة، وعدم كفاءة أوعدم وجود صيانة مناسبة للمركب  إ انخفاض جودة ا

  
B.  التوصيات  

 
اطر املذكورة أعاله حول  من   قطاع السياحة، أد املشاركون بمجموعة  PPPع ضوء املنافع وامل

ئة مواتية تف إ ها أن تؤدي إ خلق ب ر  PPP التوصيات املتعلقة بالسياسات ال من شأ فعالة لتطو

ن الوط والتعاون  منظمة  م تقديموتالقطاع السيا املستدام.   التعاون ذه التوصيات ع املستو

:   اإلسالمي كما ي

  
  : ع املستوى الوط

  
ومة و تو  .1 اصا ة ومستدامة دارةإل  التالية العوامل لنظر با القطاع ا هم  ناج   PPPللشراكھ بي

 :قطاع السياحة

  

ل - ة؛ جميعاملسؤولية م و اامله دور وا مع، ةمتوازن ةي اب املص   أ
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ن - نلل التنفيذ الثابتالشفافية املساءلة و  تحس  ؛سياسات والقوان

ن القيادة يتم تقاسم - ن ب داف  مع، القطاع ركة ومحددة جيدا،أ  توقعات واقعية مش

عر  ن  االرباحف و جانب  ؛ع كال ا

مة  كل شرك فهم احتياجات الرغبة ، إ جانب من قبل الشركاء ن مرن  - ، واملسا

  املوارد؛ من حصة

ون  تنمية السياحة أنع  جميع الشركاء توعية - س فقط  مستدامة يجب أن ت  الوجهةمن  ل

  ؛والبيئية االجتماعيةالوجهات من  أيضااقتصادية ولكن 

ام - ل ال نو  ع املدى الطو راتيجية الذي يجمع ب ة اإلس داف مع والتخطيط الرؤ  أ

رة األجلمحددة    ؛يمكن قياسها قص

 ؛كل شرك الدور الذي قام بھ لفعالية التقييم الدوري -

ن ةوالفعال ةالدقيق االرتباطات - ة؛ نحوشركاء من الالشركاء و  ب اب املص  جميع أ

ةمشاركة  اب املص  املعامالت.الشفافية  و  أ

 
ئة تنظيمية فعالة ومدونة قانونية  .2 ة وفعالة مع ب ر مؤسسات سياسية وقانونية قو ومات ع تطو تو ا

ثمرن.   تح حقوق املس

 
ومات ع اإلشراك  مشارع  .3 ذه  PPPتو ا االت التالية متوفرة   السياحية إذا كانت واحدة من ا

 املشارع: 

 

ا؛ املتنفيذ املشروع صعب ب - ومة وحد رة ا  وارد املالية أو خ

دمة أو يقلل من وقت تنفيذ املشارع  - يد من جودة أو مستوى ا اص س ثمار ا االس

ومة بتلقاء نفسها.   باملقارنة مع ما يمكن أن تنجزه ا

اص،  - ن من القطاع ا تمل ثمرن امل ن املس ناك فرصة للمنافسة، حيثما أمكن، من ب

لفة املشروع؛ وال قد تقل  ل من ت

ار. و  - اص فرصة لالبت ثمار ا  يوفر االس

دمات السياحية. - اص  تقديم ا ثمار ا شرعية ع االس  ال توجد لوائح أو قيود 
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ن  .4 جيعهم ع دخول اتفاقيات الشراكات ب ثمرن من الشركات ل ومات ع تقديم حوافز للمس تو ا

اص مع  ن العام و ا ومة  املشارع السياحية، ودعم تزايد الو وبرامج بناء القدرات للقطاع القطاع ا

اص  مجال   . PPPا

 
سيق الفعال، وتقديم املساعدة  .5 ر السياسات وضمان الت شاء وحدات خاصة لتطو ومات ع إ تو ا

ر    .PPPالية من أجل التنفيذ الفعال ملشارع امل األنظمةالفنية وإدخال / تطو

  
  اإلسالمي: التعاون ع مستوى التعاون  منظمة 

 
ن  .1 ر وتقديم برامج بناء القدرات والتدرب  البلدان األعضاء  مجال الشراكات ب جيع مركز أنقرة لتطو

ن الدول  رات وأفضل املمارسات ب سهيل نقل وتبادل املعرفة وا اص للسياحة  و ن العام و ا القطاع

ذا   املجال الهام.األعضاء  

 
شاط   تو .2 ومسيك من خالل املشاركة ب راتيجية ال الدول األعضاء ع االستفادة من األدوات العملية الس

سيق  ومسيك وتقديم مشارع التعاون امللموسة ملكتب ت جهود التعاون  إطار فرق العمل السيا لل

ومسيك . ومسيك  إطار إدارة دورة املشروع لل  ال

 
سهيالت مجموعة البنك اإلسالمي  PPPجيع البلدان األعضاء ع وضع مشارع  .3 ركة واالستفادة من  مش

ا من مؤسسات منظمة  ر  اإلسالمي ذات الصلة لهذا الغرض. التعاون للتنمية وغ

 
ر يو  .4 ثمار السيا  البلدان األعضاء  منظمة بتطو جية عن فرص االس ركة ومواد ترو برامج مش

بات اإلرشادية التعاون  بات وامللصقات والكت رامج التلفزونية، والكت ها  ،اإلسالمي، مثل ال صول عل وإتاحت ا

ثمار   جيع االس عزز و من طرف الدول األعضاء، وكذلك البلدان األخرى  جميع أنحاء العالم  أجل 

. اإلسالمي ع الصعيدين التعاون قطاع السياحة  دول منظمة   اإلقلي والدو

 
ذا السياق  .5 رحة   رك واإلعالن. ومن األمثلة املق ق السيا املش سو راألساليب العلمية  ال يو بتطو

رنت للسياحة ملنظمة  ر دليل إن ون ع رمعلومات شاملة ومحدثة عن  التعاون يمكن أن ي هدف توف اإلسالمي 

ثمار السيا  البلدان األعضاء  منظمة  جهات الفاعلة  قطاع  التعاون فرص االس جميع ا اإلسالمي 
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رنت لالتحاد و   قطاع السياحة. PPPالسياحة، ال سيما فرص  ون تجربة دليل اإلن للقيام بذلك، يمكن أن ت

 االتحاد األوروبي للمشروعات السياحية والوجهات السياحية"  مثاال مفيدا.األوروبي "دعم 

 
ة  .6 اب املص ن أ عزز التحالفات ب جيع  ب  اصي  التعاون  السياحة  دول منظمة   القطاع ا

عزز التعاون  ق السيا و سو ة ال هدف تقو ج السيا الرسمية،  رو يئات ال ن  ع  اإلسالمي، وخاصة ب

ل. التعاون املستوى دون اإلقلي وكذلك ع مستوى منطقة منظمة   اإلسالمي ك

 
ون  مدينة متوجة  السياحة من طرف  .7 فضل لذالك أن ي ن و ت نظيم معارض السياحة  كل س يو ب

شطة وإشراك ملؤسسات منظمة  التعاون منظمة   اإلسالمي ذات الصلة. التعاون اإلسالمي بمشاركة 

 
ن الغرف األعضاء. AICCIع جي .8 ق السيا والسياحة اإلسالمية ب سو زالقضايا املتعلقة  بال  لتعز

 
ن مؤسسات منظمة  .9 سيق ب و، التعاون عزز الت س س ا واإل ، مركز  CDTIو  اإلسالمي ذات الصلة، مثل إرسي

شطة بناء القدرات  مجال السياحة  ICCIA، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية و  (SESRIC)أنقرة ن أ مع لتحس

شطة. مراعاة عدم ذه األ  االزدواجية  

 
ن العام و  ICCIAو  CDTIدعوة  .10 ن القطاع ثمارات ال سيما من خالل الشراكات ب شطة لتعزز االس لتنظيم أ

اص  قطاع السياحة.   ا

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


