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 الخاصة بالسياساتتوصيات ال

 المعني بالسياحةالكومسيك عمل لفريق  السابعالجتماع ا تي أبرزهاال 
 

 ،السادة الكرام أعضاء فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة
، في أنقرة 2016فبراير/شباط  4بنجاح في  السابعاجتماعه عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة 

العرض والطلب في الدول األعضاء  جوانب: فهم لمسلمينل المالئمة"السياحة تحت  ،ةتركيالجمهورية الب
تحقيق تدارس فريق العمل المعني بالسياحة سبل خالل االجتماع، و  ."في منظمة التعاون اإلسالمي

ل دخ  الم   كانو  .السياحة المالئمة للمسلمينفيما يخص  الدول األعضاء بينالتقارب في السياسات 
 ة التي أ جريتيللدراسة التحليلالرئيسية لالستنتاجات ت وفًقا أ عدالوثيقة التي في المناقشات هو األساسي 

 المالئمة"السياحة يق عمل الكومسيك المعني بالسياحة تحت عنوان ر لفالسابع من أجل االجتماع 
ووفًقا لردود  ،"العرض والطلب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي جوانب: فهم لمسلمينل

التوصيات الخاصة المشاركون تناول ، وخالل االجتماع. الخاصة بالسياساتعلى األسئلة الدول األعضاء 
 .الواردة فيما يلي اتبالسياس

 
 

السياحة المالئمة األساسية المتعلقة بلتحسين الخدمات مبادئ توجيهية أساسية التوصية األولى: وضع 
 للمسلمين. 

 
  :األساس المنطقي

ومن . 2030% من سكان العالم في 26تعداد السكان المسلمين زيادة سريعة وي توقع أن يصل إلى يشهد 
الماليين إلى السفر من أجل أن يدفع السكان المسلمين والزيادة في دخلهم المتاح  ذلك النمو في عددشأن 

م على ومع ارتفاع عدد السياح المسلمين، سيظهر في المقابل طلب ضخالترويح والمغامرة واالستكشاف. 
 إدراكا لمسألةين مؤخًرا أكثر وقد أصبح الكثير من المسلم المالئمة للمسلمين.المنتجات والخدمات الحالل/

يفضلون األطعمة الحالل أو الخدمات المالئمة للمسلمين في أثناء إقامتهم في الفنادق أو حيث  ،لحاللا
 قضائهم للعطالت في أماكن معينة.

 
لدى  مشتركهم الفهو انعدام ال للدراسة التحليليةإال أن من بين التحديات التي تواجه السياح المسلمين وفًقا 

ويزيد هذا التحدي أيًضا من الكلفة التي  حول المبادئ الرئيسية للخدمات المالئمة للمسلمين. دول العالم
كذلك يواجه السياح المسلمون  حيث إن عليها اتباع ممارسات مختلفة في هذا المجال.تتحملها الشركات، 
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المبادئ لذا فإن ياحة المالئمة للمسلمين. بين الشركات فيما يتعلق بخدمات الس تختلف ماممارسات 
أعلى تقديم خدمات التوجيهية األساسية للسياحة المالئمة للمسلمين ستساعد الشركات بصورة كبيرة على 

 لتلبية احتياجات السياح المسلمين. تهاجودفي 
 

المعنيين بصناعة السياحة من زيادة الوعي بسوق السياحة المالئمة للمسلمين بين التوصية الثانية: 
ا عداد برامج تدريبية المستخدمة في السياحة المالئمة للمسلمين، و التوحيد القياسي للمصطلحات خالل 

 قنوات التواصل االجتماعي للترويج والتسويق.، واستغالل حول الوعي بالسوق وخدمة العمالء
 

 :المنطقي األساس
مسلمين مفهوم جديد نسبًيا في قطاع السياحة، إال أن فهم سوق السياحة المالئمة للعلى الرغم من أنه 

 أ دخلتوفي السنوات األخيرة، للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  ومكوناته الرئيسية ضروري
اد داز و ، لسياحة الحالللمؤشر ضع و   حيث ،مالئمة للمسلمينالالوعي بالسياحة بعض التحسينات لزيادة 

تقديم في وبدأت بعض خطوط الطيران ، ن الصالةوأماكالحالل المعتمدة مطاعم توفر التي مطارات العدد 
التسويق الرقمي ومنصات السياحة وكاالت  تطورتعالوة على ذلك . الطعام الحالل على متن رحالتها

الفنادق والمنتجعات  التي مقرها سنغافورة HalalTrip.comحيث تصنف شركة  ،احتياجات المسلمينحسب 
للمسافرين مالئمة ، وتوفر الشركة إجازات 2013انون األول متها للحالل منذ ديسمبر/كءمن حيث مال

"تنظيم" على احة الحالل الفاخرة التي تركز يالسمؤخًرا بعض وكاالت السياحة  تكما أطلق. إلخ لمسلمينا
ع قدت عدة ما سبق، وبخالف وهونج كونج.  الجولة الحالل عبر الصينمثل  الممتازة التجارب السياحية
 حة الحالل والمالئمة للمسلمين لتعزيز الوعي في هذا المجال.مؤتمرات عن السيا

 
 –باستثناء بعض الدول  –فإن الوعي بسوق السياحة المالئمة للمسلمين  ،ولةدالجهود المبوعلى الرغم من 

المصطلحات يوجد تضارب في استخدام  كماال يزال ضعيًفا جًدا في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. 
 آلتي:. لذا هناك حاجة لـوالتعاريف المتعلقة بالجوانب المختلفة للسياحة المالئمة للمسلمين

 
  لحات المستخدمة في السياحة المالئمة للمسلمينطلمصاتوحيد 
  في كل والفنادق في السياحة للعاملين  العمالء وخدمة بالسوق الوعي حول تدريبية برامجطرح

 المالئمة للمسلمين.ياحة جوانب الس
  وفير منابر لتسويق لت األخرىاإلعالمية  األدواتوغيرها من االجتماعي التواصل  قنواتاستغالل

 جمهور أوسع. أماموخدماتها  منتجات السياحة المالئمة للمسلمين
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 سوق السياحة المالئمة للمسلمينمنشآت للرعاية الصحية في وتأسيس خدمات  تقديمالتوصية الثالثة: 
 ،مراكز تخصصيةوبناء  ،من خالل تحديد نقاط القوة المختلفة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي

 .أدوية تقليدية/بديلةالحفاظ على الصحة وطرح وا عداد برامج 
 

 األساس المنطقي:
في قطاع السياحة. وهي تعني السفر إلى بلد أخرى إن السياحة العالجية واحدة من األسواق النامية 

، بدأت مرضى المسلمينوفي سبيل جذب ال. كبار السنأو رعاية بغرض الحصول على عالج طبي 
وغير  العبادة وأماكن ،واألدوية الحالل ،ة الحاللغذي، كاألمالئمة للمسلمينتقديم خدمات العديد من الدول 

في مجال ظمة التعاون اإلسالمي لديها قدرات ضخمة غير مستغلة منووفًقا للدراسة التحليلية، فإن . ذلك
بقطاع إال أنه يوجد نقص في الوعي  .تكاليف أكثر انخفاًضامقابل  السياحة العالجية المالئمة للمسلمين
سوق الرعاية  تشجيعيمكن وفي هذا الصدد، في الدول األعضاء. الرعاية الصحية المالئمة للمسلمين 

الراغبين في الحصول على المسلمين الزوار على جذب في الدول األعضاء الصحية المالئم للمسلمين 
 مراكز وبناء اإلسالمي، التعاون منظمة منطقة في فةالمختل القوة نقاط تحديد خالل من الرعاية الصحية

عداد تخصصية، بناء على نقاط القوة في منطقة  بديلة/تقليدية أدوية وطرح الصحة على الحفاظ برامج وا 
 منظمة التعاون اإلسالمي.

 
ن يالذ المالئمة للمسلمين/منظمي الرحالت ء السياحةبين وكالإطالق تحالف التوصية الرابعة: 

 يستهدفون سوق السياحة المالئمة للمسلمين.
 

 األساس المنطقي:
 مسلمينسوق السياحة المالئمة للهم الالعبون األساسيون في نمو وكالء السياحة ومنظمي الرحالت إن 

، ينبغي لوكالء السياحة ومنظمي سليمةخدمة العمالء المسلمين بصورة من أجل و في الدول األعضاء. 
. إال أنه وفًقا لما جاء في احتياجاتهمكذا بن و و ن المسلمو المسافر  بما يفضلهأن يكونوا على وعي الرحالت 

سوى قليل من المشروعات الصغيرة  المالئمة للمسلمينال يركز على سوق السياحة الدراسة التحليلية 
من و  السياحة المالئمة للمسلمين.عندما يدخلون سوق  الالعبين الدوليينافسة من اال يمكنهالتي والمتوسطة 

 منظميو  السياحة وكالء بين اتحالفً أن تطلق ، يمكن للدول األعضاء دعم هؤالء الالعبين األساسيينأجل 
 تحديًدا. للمسلمين المالئمة السياحة سوق يستهدفون الذين للمسلمين المالئمة الرحالت



4 
 

 
 :اتالسياسب الخاصة توصياتاللالزمة للعمل باألدوات ا

السياسة  الكومسيك عملفريق سيبحث ، ينه القادميفي اجتماع: السياحةب المعني الكومسيكفريق عمل  -
الثامن وسي عقد االجتماعان  تفصيال. نحو أكثرعلى  المذكورة أعالهالخاصة بالسياسات الرئيسية والفرعية 

: تطوير لمينالسياحة المالئمة للمس" :تحت عنوانيالكومسيك المعني بالسياحة  عمللفريق والتاسع 
في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" و  السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتهامنتجات وتسويق 

 " على التوالي.القياسي واالعتمادتوحيد التنظيم وال السياحة المالئمة للمسلمين:"
 لتقديم الكومسيك، تتم الدعوة اتآلية تمويل مشروع في إطار :آلية تمويل مشروعات الكومسيك -

، يمكن للدول األعضاء ةلياآللمشروعات كل عام من خالل مكتب تنسيق الكومسيك. ومن خالل ا
تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح يم مشروعات قدالعمل أن تقوم بت فرقالمشاركة في 

ومجاالتها  المذكورة أعاله اتالسياسب الخاصة مجاالتلمقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. وبالنسبة ل
 مكتب تنسيق الكومسيكلالكومسيك، و  ات، يمكن للدول األعضاء االستفادة من آلية تمويل مشروعالفرعية
أن تتضمن تلك المشروعات  مكنفي هذا الصدد. وي اجتازت التصفياتي بتمويل المشروعات الت أن يقوم

عداد بحث، والزيارات اليةبرامج التدريبالتنظيم الندوات، و  كل من ية، وتبادل الخبراء، وعقد ورش العمل، وا 
 وثائق التدريب، إلخ./االحتياجات ومواد ييمالدراسات التحليلية وتق

يتناول  قد ،التالية االجتماعات في :الكومسيك/اإلسالمي التعاون لمنظمة الخاص للقطاع السياحة منتدى -
 لسياساتالخاصة با مجاالتال الكومسيكالخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/ منتدى السياحة للقطاع

-14في للمنتدى هذا السياق، ع قد االجتماع الرابع وفي  .الخاص القطاع نظر وجهة من أعاله المذكورة
الترويج لمنتجات السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها في "تحت عنوان  2016يناير/كانون الثاني  15

 ".الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
التابعة لمعهد المواصفات جنة الفنية للاالستفادة من ايمكن : المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةمعهد  -

في تطوير/تنسيق معايير السياحة والخدمات ذات الصلة بالسياحة المعنية  والمقاييس للدول اإلسالمية
 المالئمة للمسلمين في الدول األعضاء.


