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 والثالثين للكومسيك األولى الدورة اعتمدتها التي السياسة توصيات  

 األعضاء الدول بينفيما  التأشيرات تيسر إجراءات الحصول على تشجيع

 : األساس المنطقي

، ومن الدولية السياحة على التي تؤثر ةيالحكوم سياساتالأهم  من التأشيراتالحصول على  سياساتتعد 
. االقتصادي والنمو السياحة من كل تعزيزمن شأنه أن يفضي إلى  تأشيرةال منح تثم، فإن تيسير إجراءا

جراءات معايير تأسيسبين  االرتباط الوثيق على تم التأكيد تحليلية،ال دراسةال فيو   على الحصول وا 
 التأشيراتتحد  اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان فيو . السياحة قطاع تنميةو  تأشيراتال

 التجارية الفرص من واالستفادة قتصاديةاال عالقاتال توثيق على القدرة من لى البالدإوسياسات الدخول 
 تأشيرة منحكذلك على تيسير  الضوء لطس  قد و . السياحةالمنشأ في قطاع  أسواقأهم  مع للتعاون المتاحة
 التي السياساتأهم  إحدى بوصفها ،سياساتالب القضايا المتعلقةعلى  األعضاء الدول ردود في الدخول

 .األعضاء الدول في السفر ريس  أن ت شأنها من

 :التأشيرة على الحصول لتيسير الهامة المجاالت بعض يلي وفيما

 الوقت في دخولال إجراءاتب المتعلقة معلوماتال أن تقدمينبغي : المعلومات تقديم سبل تحسين -
 تعليماتتتسم الأن و  متعددة، بلغاتتتوافر  أن أي) االستعمال ةسهلكما يجب أن تكون  المناسب،
 .بسهولة إليها الوصول ويمكن ،بها وموثوق ،(بالبساطة

الطلب تقديم  عملية كفاءة لتحسين حاجة هناك: الدخول تأشيرات على الحصول عمليات تيسير -
 بدالا  ،الخدمة مقدمي قبل من الحديثة التقنيات أفضل استخدام خالل من للحصول على التأشيرة

 وفترات ،الرسمية شهاداتال أو والوثائق ،الشخصية المقابالت مثل التقليدية الطرق استخدام من
 .الطويلة االنتظار

 ساعدي أن السفر تكاليف تخفيضيمكن ل: إلغاءها أو التأشيرةالحصول على  طلب رسوم تخفيض -
 تخفيضر السفر لتيسي. ومن خيارات السياسات المتاحة والفعالة السفرعلى  طلبال زيادة على

 .أو إلغائها ،الدخول رسومسائر و  ،التأشيرةالحصول على رسوم 

 بالنسبة الحصول على التأشيرة عملياتيمكن تيسير : السياحي السفر المعاملة التمييزية لتيسير -
 السياحية السفن طريق عنإلى البالد  يصلون الذين السياح ويشمل ذلك، الزوار من ةمعين يةلنوع
 ،األعمال رجال دخول تأشيرات علىالمفروضة  القيود تخفيفكما يمكن  ،مستأجرةال طائراتال أو

 وما إلى ذلك.
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 مكان أي في بسهولة اإللكترونية التأشيرة على الحصول يمكن: اإللكترونية التأشيرة برامج تعزيز -
 افرالمسهذه البرامج على الوقت الذي كان  فظاحوت ،باإلنترنت تصالاال إمكانية تتوافر فيه

 منافذ في أو ،أي من البلدان بعثة أو قنصلية من التأشيرةليقضيه في طلب الحصول على 
في حالة السفر  بصورة خاصةلتأشيرة اإلليكترونية وتتمثل الفائدة الكبرى ل. البالد إلى الدخول

 .القنصليات أو السفارات من واسعة شبكةب ال تحظىما  جهةل

 الطيران خطوط قدرة دةوزيا الجوية وسائل االتصال تطوير

 :المنطقي األساس

 القدرةوقد لعبت زيادة . السفربوصفها جانباا من جوانب تيسير  الجوي النقل تطويرتتزايد األهمية الحيوية ل
نشاء للطيران التحتية البنية تحسين خالل من ،الجوي السفر على  بين جديدة رحالت جوية خطوط وا 

 إنشاء إلى الحاجة تحليليةال دراسةال أبرزتو . العالمي السياحة سوق تطوير في ارئيسيا  ادورا  ،الوجهات
 قضاياال فيو . السفر لتيسير األعضاء الدول في الطيرانخطوط  قدرة وزيادة جديدة جويةرحالت  خطوط
وسائل عدم كفاية " كان ،األعضاء الدول على عممها مكتب تنسيق الكومسيكالتي  بالسياسات المتعلقة
 .بوصفها من التحديات األعضاء البلدانها تالنقاط المتكررة التي أورد أكثر من" ةالجوي االتصال

 ،العالم دول وبقية األعضاء الدول بين الجوية وسائل االتصال لتطوير الهامة المجاالت بعض يلي وفيما
 األعضاء: الدول في الطيران خطوط قدرة زيادةلو 

 مع لعمليمكن ل: الزائرين أسواق إلى وصولال نطاق لتوسيع الطيران شركات مع شراكاتعقد  -
 أو الجوية الخدمات اتفاقيات خالل من إضافية، خطوط رحالت جوية إلضافة الطيران شركات

 وتشمل. السفر مقصد والبلد الطيران شركات من كليعود بالنفع على  أن جديدة،ال تحتيةال بنيةال
إتاحة  عن فضالا  والمطارات، الطيران شركات داتإيرا وارتفاع ،اجوا  المسافرين تدفقات زيادة فوائدال
 .الذي يمثله زوارها سوقنطاق ال لتوسيع المقصدلبلد  فرصةال

 الطيران شركات مع لشراكةيمكن ل: المقصد دولفي  السياحة ملف في الطيران شركات دمج -
 ،يسيةالرئ المنشأ أسواق نطاق وتوسع المتاح، التمويلمن  تحسن أن دولة المقصد تطويربغية 
مكن لتيسير كما ي. الشراكة لهذه المشتركة الفوائد لىيلقي بالضوء عا مم الزيارة،معدالت  وزيادة

 الزيارة من معدالت زيدي أن المثال، سبيل على الترانزيت، لركاب تأشيرةال على الحصول عمليات
 المقصد. وبلد الطيران شركات بين واضحة صلةيوضح للمسافرين وجود كما  ،واإلنفاق

إن : للمطارات التحتية البنية في والخاص العام القطاعين بين الشراكات من االستفادة زيادة -
 التحتية البنية ذلك في بما الزيارة، من أهم وسائل تعزيز معدالت للطيران التحتية البنية تحسين
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 استخدام ويعد. خطوط الرحالت وزيادة ،المطارات ملفاتتحسين باإلضافة إلى  للمطارات، المادية
يحقق عوائد جمة الذي  الالزم التمويل لجمع مؤكدة طريقةالشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 .بشكل عام لدول المقصد واإلنفاق الزيارةمعدالت  ارتفاع ذلك في بما األطراف، جميععلى 

المعلومات واالتصاالت  قوة عاملة ماهرة في مجال التسويق السياحي القائم على تكنولوجيا وتعزيز بناء
 في الدول األعضاء

أدى انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها في قطاع  :األساس المنطقي -
السياحة إلى زيادة الطلب على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ذوي الكفاءة العالية، 

تي والبرامج الت اإلدارية، والدورات التدريبية، وكذا زيادة الطلب على المهارات الجديدة، والمتطلبا
 ستخدام هذه التكنولوجيا.ال وذلك أثناء العمل، اتوالتدريب ،تمنح شهادات

ألقت الدراسة التحليلية الضوء على أن الثقافة الرقمية مكون مهم في التنفيذ الفعال لحلول تسويق  -
وتم التأكيد على أن معظم الدول  السياحة القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تعاني من فجوة كبيرة في مهارات القوة العاملة البارعة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع السياحة. وت عتبر الفجوة في المهارات 

 ومنظمات تسويق المقاصد السياحيةالعقبة األكثر استمراراا أمام المشروعات العاملة بالسياحة 
. وال تشمل المناهج التعليمية في معظم للدفع قدما باستراتيجيات التسويق الرقمية الخاصة بها

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي موضوعات خاصة بتكنولوجيا المعلومات 
ا في قطاع السياحة. لذا، من الضروري وضع سيا سات وبرامج واالتصاالت مطبقة خصيصا

محددة في الدول األعضاء لبناء المهارات الخاصة بالتسويق السياحي القائم على تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت وتعزيزها.

قوة الوسلطت ردود الدول األعضاء على األسئلة الخاصة بالسياسات الضوء على مسألة "نقص  -
" تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ماهرة في مجال التسويق السياحي القائم علىالعاملة ال

ا يواجه الدول األعضا في نشر أدوات وخدمات تكنولوجيا المعلومات  ءباعتبارهه تحدياا هاما
 واالتصاالت واستخدامها في تسويق السياحة.
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نشرتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال 
 ةتسويق السياحفي  استخدامهاو 

 :المنطقي األساس

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضروري لتعزيز تنافسية مشروعات السياحة  -
حيث إنها تتيح دخولها إلى األسواق العالمية. وأشارت  ءالصغيرة والمتوسطة في الدول األعضا

ة للتسويق السياحي القائم على الدراسة التحليلية إلى أن القطاع العام يمكنه أن يخلق بيئة مواتي
تكنولوجيا المعلومات االتصاالت من خالل التعاون المنتظم واالستباقي مع القطاع الخاص. وفي 
هذا الصدد، يمكن للحكومات أن تنفذ بعض السياسات وتقدم بعض الحوافز لزيادة وعي القطاع 

ثارة اهتمامه باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال ت لتسويق السياحة. وأكدت ردود الخاص وا 
بين أصحاب  محدودية التعاونعلى األسئلة الخاصة بالسياسات على مسألة " ءالدول األعضا

 .ءالمصلحة" باعتبارها أحد التحديات التي تواجه الدول األعضا

 في الدول األعضاء شاملة وفعالة للتسويق الرقميوضع استراتيجيات 

 األساس المنطقي:

تيجية تسويق شاملة ومؤثرة، تدمج العديد من قنوات التسويق على اإلنترنت، إن وضع استرا -
وتوضح أهداف التسويق ومسئولياته ومعايير نجاحه، هو أساس التسويق السياحي الفعال والقائم 
على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد أشارت الدراسة التحليلية أن عدم وجود استراتيجية 

توجهات المتغيرة بوتيرة سريعة والمنابر الجديدة المتوفرة على اإلنترنت، من محكمة، في ظل ال
شأنه أن يجعل التسويق السياحي القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير م ركَّز، 

تحتاج إلى  ءوكثيفاا في استهالك الموارد، وغير فعال. وتم التأكيد على أن الدول األعضا
رقمي شاملة ومؤثرة من أجل تنفيذ الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات استراتيجيات تسويق 

 واالتصاالت بشكل أفضل في جهودها نحو تسويق السياحة.

وسلطت الردود على األسئلة الخاصة بالسياسات الضوء أيضا على مسألة "عدم وجود استراتيجية  -
 .ءدول األعضا" باعتبارها أحد التحديات التي تواجه الللتسويق الرقمي

 

 


