
OIC/COMCEC-FC/33-17/D(16)  
 

 

0 

 السياحة  

 منظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. 

KALKINMA BAKANLIĞI 

KAT-7 

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 كلمة مكتب تنسيق الكومسيك

 عن
 السياحة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب تنسيق الكومسيك
 2017مايو 

 



OIC/COMCEC-FC/33-17/D(16)  
 

 

1 

Europe

57%

Asia/ 

Pasific

16%

Americas

19%

Africa

4%
Middle 

East 4%

2000

 كلمة مكتب تنسيق الكومسيك عن السياحة

دية اعات االقتصايعد مجال السياحة أداة اقتصادية اجتماعية هامة لكل من الدولة المتقدمة والنامية. حيث تربطها عدة روابط بالقط

 ك القطاعات. نشاًطا اقتصادًيا من جانب العرض، بما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على تل 185األخرى، كما ترتبط بأكثر من 

قيق العمل على تحوتحظى السياحة بتقدير متزايد من الحكومات إزاء كونها نشاًطا مرًنا لديه القدرة على تحفيز النظم االقتصادية و

اق رأس عديد من األهداف االقتصادية القومية. وفي السنوات األخيرة، برزت قدرة السياحة على توفير فرص عمل، وتحفيز أسو

 ي. ألجنبية، وجلب العمالت األجنبية، وإضافة قيمة على المستوى المحلي والقومي واإلقليمالمال، وجذب االستثمارات ا

وعلى مدار السنوات األربع الماضية، بدأ قطاع السياحة في النمو بوتيرة أسرع من قطاع التجارة العالمية. ففي الوقت الذي تزداد فيه 

 7بالمائة سنوًيا. ويشكل مجال السياحة  4.5إلى  3.5ًيا، تزداد السياحة بنسبة بالمائة سنو 3إلى  2تجارة السلع في العالم بنسبة من 

 1 2016بالمائة من إجمالي السلع والخدمات عام

 االتجاهات الحديثة في السياحة الدولية

مليار  1.2لى ليصل إبالمائة  3.9، ازداد وصول السياح بنسبة 2016استمر قطاع السياحة في النمو مع تزايد عدد السياح. ففي سنة 

ام الماضي. مليون سائًحا وهو عدد أكبر مقارنًة بالع 45 2016على الرغم من التحديات. وقد كان عدد السائحين المسافرين عام 

 .2030مليار بحلول عام  1.8بالمائة سنوًيا ليصل إلى  3ويتوقع أن يزداد العدد بنسبة 

تريليون دوالر  1.26الدولية صعوًدا في منحنى القطاع. حيث وصلت تلك المبالغ إلى  كما أبرزت المبالغ المكتسبة من قطاع السياحة

  2016.2تريليون دوالر في  1.29، ومن المتوقع أن تبلغ 2014تريليون دوالر في  1.25، بينما كانت 2015في 

 . وفود السياحة الدولية والمبالغ المكتسبة من السياحة1الجدول 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 عدد السياح 

 )بالمليون شخص(

674 809 950 1,088 1,134 1,186 1,235 

 التغيير السنوي 

 )بالنسبة المئوية(

8.1 5.9 6.5 4.6 4.2 4.6 3.9 

 المبالغ المكتسبة من السياحة 

 )بالمليار دوالر(

495 706 986 1,241 1,309 1,260 1,297* 

 

 )* التوقعات( 2017، يناير 15العدد  -العالمية الصادر عن منظمة السياحة العالمية بارومتر السياحة المصدر: 

 حصة المنطقة في السياحة الدولية

أسواق  ية. كما ظهرتفي العقود األخيرة، أبرزت أنشطة السياحة الدولية انتشاًرا جغرافًيا ممتًدا وتنوًعا واضًحا في الوجهات السياح

واق السريع لألس النامية في دول آسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط وإفريقيا. وقد أسهم هذا االنتشارسياحية جديدة في المناطق 

ية فيما يتعلق ، انخفضت حصة الوجهات الشائعة التقليد2و 1الجديدة في زيادة المنافسة في قطاع السياحة. وكما يظهر في الشكلين 

يقيا ودول ة كاألمريكتين وأوروبا، في قطاع السياحة لصالح الشرق األوسط وإفربوصول السائحين والمبالغ المكتسبة من السياح

 المحيط الهادي، وذلك من حيث عدد السياح والمبالغ المكتسبة من السياحة. 

 (2015-2000: عدد السياح حسب المنطقة )1الشكل   

 

 

 

 

 2017، يناير 15العدد  -العالمية المصدر: بارومتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة السياحة 

                                                           
 2016منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة،  1
 2016منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة،  2
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 (2015-2000) المنطقة حسب السياحة من المكتسبة المبالغ :2 الشكل

 2016، يناير 14العدد  -المصدر: بارومتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة السياحة العالمية 

 السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

قل تقدًما من دولة من الدول األ 21من القطاعات الحيوية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، حيث تضم المنظمة كما أن قطاع السياحة 

لمجلس الصادر عن ا 2016، وبحسب تقرير الواردات االقتصادية لسنة 2حيث الدخل وتوفير فرص العمل. وكما يظهر في الجدول 

 213.3والي ح 2015رة من السفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلي لسنة (، بلغت الحصة المباشWTTCالعالمي للسفر والسياحة )

أن تزيد النسبة  ومن المتوقع بالمائة من إجمالي الناتج المحلي( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 3.4مليار دوالر )

 . 2016مليار دوالر( في  220.9بالمائة )لتصل الحصة إلى  3.5إلى 

 2.8) 2015مليون فرصة عمل مباشرة في  15.4لى ذلك، وبحسب التقرير المذكور، وفر قطاع السفر والسياحة حوالي عالوة ع

ن إجمالي فرص مبالمائة  2.7بالمائة ) 1.7مليون بنسبة  15.7بالمائة من إجمالي فرص العمل( ومن المتوقع زيادة العدد ليصل إلى 

سالمي فر والسياحة في توفير فرص العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل. ويبلغ إجمالي حصة الس2016العمل( عام 

 بالمائة من إجمالي فرص العمل(.  7.1) 2015مليون وظيفة في  39.7

 : تقديرات األثر االقتصادي لقطاع السفر والسياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي2الجدول 

 2015 
 

2015  

 إجمالي% من 

حصة مباشرة في إجمالي الناتج المحلي )بالمليون 

 1دوالر(

213.3 3.4 

حصة إجمالية في إجمالي الناتج المحلي )بالمليون 

 2دوالر(

551.2 8.7 

 2.8 15,393 حصة مباشرة في فرص العمل )باأللف وظيفة(

 7.1 39,716 حصة إجمالية في فرص العمل )باأللف وظيفة(
 المعدل لمالءمة التضخم )%(؛ 2016النمو الفعلي في 2؛ 2015أسعار الصرف واألسعار الثابتة في 1

 الكومسيك - 2016المصدر: المجلس العالمي للسفر والسياحة، تقرير األثر االقتصادي لسنة 

 

سبة لمبالغ المكتحيث عدد السياح وا شهدت أنشطة السياحة الدولية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نمًوا ملحوًظا من

المبالغ ، ازداد عدد السياح و3، كما يظهر في الشكل 2015إلى  2010من السياحة في السنوات األخيرة. ففي خالل الفترة من 

 المكتسبة من السياحة.

 اإلسالمي. عدد السياح والمبالغ المكتسبة من السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 3الشكل 
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 2016التوقعات السياحية للكومسيك ومنظمة السياحة العالمية، المصدر: 

، ما 2015ا في مليونً  173، ازداد عدد السياح الوافدين إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 3كما يظهر في الشكل 

لى إسياحة الدولية وى العالم.  وقد وصلت المبالغ المكتسبة من البالمائة من إجمالي عدد السياح الدوليين على مست 14.6يساوي نسبة 

 بالمائة من إجمالي المبالغ المكتسبة من قطاع السياحة العالمي. 10.7مليار دوالر في العام نفسه بما يساوي  135

دد الدولية في ع تمركز السياحة ، ُيظِهر توزيع عدد السياح فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حقيقة4في الشكل 

لمتحدة ات العربية اقليل من الدول األعضاء. فمن حيث عدد السياح، تمثل تركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والمغرب واإلمار

ستضافت اد . وق2015وجهات سياحية دولية فيما بين الدول األعضاء لسنة  10ومصر وإندونيسيا وتونس وإيران وكازاخستان أعلى 

المرتبة  . وجدير بالذكر أن تركيا وماليزيا، من بين هذه الدول، احتلتا2014مليون سائح دولي في  142.2هذه الدول مجتمعة 

 .2015السادسة والحادية عشرة على التوالي بين أعلى الوجهات السياحية العالمية في عام 

 (2015ن اإلسالمي من حيث عدد السياح الدوليين )باأللف( ).  أعلى عشر وجهات سياحية من دول منظمة التعاو4الشكل 

 ، وزارة الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية.2016المصدر: منظمة السياحة العالمية، السمات البارزة للسياحة 

 2013* بيانات 

 2014** بيانات 

 

 109على  ،5دول من الدول األعضاء، كما يظهر في الشكل  10فيما يتعلق بالمبالغ المكتسبة من السياحة الدولية، حصلت أعلى 

على المتربحين من . وقد احتلت تركيا وماليزيا المرتبة الثانية عشرة والسادسة عشر على التوالي بين أ2015مليار دوالر أمريكي في 

 . 2015م السياحة العالمية في عا

152   
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OIC Tourist Arrivals (millions) OIC Tourism Receipts (Billion $)

39.478   

25.721   

17.994   

10.408   10.177   9.990   9.139   

5.237   5.163   4.560   

Turkey Malaysia Saudi Arabia Indonesia Morocco UAE (Dubai)* Egypt Iran Tunisia Kazakhstan**
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 (2015. أعلى عشر وجهات سياحية من دول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث السياح الدوليين )باأللف( )5الشكل 

 
  2016المصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، السمات البارزة للسياحة، 

26.616

17.597
16.038

10.761 10.130

6.857
6.065 6.003

5.035
4.065

Turkey Malaysia UAE Indonesia Saudi Arabia Lebanon Egypt Morocco Qatar Jordan
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 التحديات الرئيسية التي واجهت الدول األعضاء في قطاع السياحة:

ريقه نحو طإن قطاع السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لم يبلغ إمكاناته القصوى. حيث يواجه القطاع في 

 التنافسية العالمية بعض العقبات.

ية في تنافس أولها، عدم مالءمة البنية التحتية للنقل في الدول األعضاء. يلزم وجود طرق وطرق سريعة متقدمة لتصبح هذه الدول

افي، لى النحو الكباإلضافة إلى ذلك، فإن الفنادق الموجودة في الدول األعضاء ال تلبي احتياجات السياح المسلمين عقطاع السياحة. 

 زاتهم. خاصًة فيما يتعلق بالسياح الواعين بالحالل والحرام والذين يفضلون الحصول على خدمات ودودة للمسلمين أثناء إجا

ات، عليها قطاع السياحة سريع التأثر بالصدمات الداخلية والخارجية. وحتى تنهض الدول األعضاء من األزم فضالً عن ذلك، فإن

 تطوير إستراتيجيات مالئمة.

معنية، ونظًرا ألن قطاع السياحة يخضع إلدارة القطاع العام بصفة أساسية في بعض الدول األعضاء، تظل إمكانات الجهات ال

تقار لسياحي واالفت المحلية، قليلة االستخدام. عالوة على ذلك، فإن أوجه الخلل والقصور في تنوع المنتج اكالقطاع الخاص والجمعيا

 نظمة التعاونمإلى اإلستراتيجيات التسويقية الفاعلة تحول دون زيادة الوعي بالوجهات السياحية الموجودة في الدول األعضاء في 

 اإلسالمي.

 السياحة الموائمة للمسلمين

أصبحت الزيادة الموائمة للمسلمين سوًقا متنامًيا بعد ازدياد عدد السياح المسلمين. تمثل تلبية االحتياجات العقدية للسياح المسلمين 

)مثل الطعام الحالل الموثوق، والمرافق النظيفة للوضوء والصالة، وخدمات اإلفطار والسحور في شهر رمضان الكريم، والمرافق 

متع بالخصوصية والبيئة المحتشمة التي تليق بالعائالت، وما إلى ذلك( أهمية كبيرة. إن عدد السكان المسلمين في الترفيهية التي تت

، مما 2030مليار بحلول سنة  2.2وطبًقا لدراسة أجريت، قد يزيد عدد السكان المسلمين ليصل إلى  ازدياد وكذلك حجم الدخل المنفق.

. وطبًقا لدراسة تحليلية أعدت خصوًصا من أجل االجتماع السابع 3ياحة الموائمة للمسلمينيمثل أحد عوامل النمو الرئيسية للس

مليون سائح، ويتوقع أن يصل  116، قدر إجمالي عدد السياح المسلمين بحوالي 2014لمجموعة عمل السياحة في الكومسيك في سنة 

 مليون سائح في غضون خمس سنوات.  180هذا العدد إلى 

من المبالغ  بالمائة 10.3العامة للسياحة الموائمة للمسلمين في دول منظمة التعاون اإلسالمي، تمثل تلك الدول  بخصوص الصورة

 . 2015مليار دوالر في سنة  129.7المكتسبة من السياحة العالمية، والتي بلغت 

 مين الوافدينك على أن عدد السياح المسليؤكد التقرير البحثي المعد خصوًصا لالجتماع التاسع لمجموعة عمل السياحة في الكومسي

بحلول  74.8، ومن المتوقع أن يصل إلى 2016مليون سائح في  53.8إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قدر بحوالي 

  .2015بالمائة من عدد السياح الوافدين إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي في  30. ويمثل المسلمون حوالي 2020عام 

مليار دوالر  243، ومن المتوقع أن تصل إلى 2015مليار دوالر في  151بلغت نفقات السياحة العالمية الخارجية للمسلمين حوالي 

مليار دوالر  108.8. وبلغت نفقات السياحة الخارجية للمسلمين من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حوالي 2021في 

% من 70، زادت نسبة تمثيل المسلمين عن 2015. وفي 2021مليار دوالر في  179.5تصل إلى ، ومن المتوقع أن 2015في 

 4إجمالي النفقات الخارجية من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 الكومسيك، التعاون في مجال السياحة 

 نتائج الهامةيمثل أهمية كبيرة لتحقيق إحدى ال إن زيادة سبل التعاون بين الدول األعضاء في مجال السياحة الموائمة للمسلمين

مين والحاجة المتوقعة إلستراتيجية الكومسيك، وهي "خدمات ووجهات سياحية متنوعة". ومراعاة لنمو سوق السياحة الموائمة للمسل

اعات ثالثة اجتم ت الكومسيكإلى إنشاء البنية األساسية الالزمة في الدول األعضاء لتلبية احتياجات السياح المسلمين العقدية، خصص

 لمجموعة العمل )السابع والثامن والتاسع( لموضوع السياحة الموائمة للمسلمين. 

 تنظيم مرافق اإلقامة من أجل السياحة الموائمة للمسلمين

عنوان "السياحة تحت  2017فبراير  16منذ الجلسة الثانية والثالثين للكومسيك، انعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل السياحة في 

الموائمة للمسلمين: تنظيم مرافق اإلقامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وأتيحت الفرصة أمام مجموعة عمل 

 السياحة إلجراء مناقشة متعمقة حول المفاهيم األساسية وطرح نظرة عامة عن مرافق اإلقامة للسياحة الموائمة للمسلمين. 

                                                           
مكتب تنسيق الكومسيك، "السياحة الموائمة للمسلمين: فهم جانبي العرض والطلب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، فبراير  3

2016. 

 .1720مكتب تنسيق الكومسيك، "السياحة الموائمة للمسلمين: تنظيم مرافق اإلقامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، فبراير  4
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مرتكزة على  منشأة سكنية كمنشآت مالئمة للمسلمين بعروض 680بحثي الذي تم إعداده لهذا االجتماع، تم تحديد وفًقا للتقرير ال

نية من منشأة سك 58نجوم. باإلضافة إلى ذلك، تقدم  5و 4في المئة منها فنادق  60المسلمين أو عروض مختلطة. ما يقرب من 

 ضافة إلى منتجات حالل وخدمات تستهدف المستهلكين المسلمين.منشآت السياحة الموائمة للمسلمين طعام حالل باإل

لحالل، وتوفير مستهلك بغرض الدراسة أن المستجيبين قد أبرزوا الطعام ا 500تشير نتائج االستبيان الذي تم إجراؤه على أكثر من 

كحول والخدمات الخالية من ال اتجاهات للقبلة داخل الغرف، وتقديم خدمات رمضانية، ومناطق صحة بدنية منفصلة للسيدات،

 لتضمينها في لوائح/مقاييس السياحة الموائمة للمسلمين.« ذات أهمية قصوى»باعتبارها 

ا قبل تي تم تعميمهتماشًيا مع توصيات الدراسة التحليلية، وباإلضافة إلى الردود التي قدمتها الدول األعضاء عن أسئلة السياسة، ال

 ل إلى وضع توجيهات خاصة بتنظيم مرافق اإلقامة بخصوص السياحة الموائمة للمسلمين. االجتماع، توصلت مجموعة العم

تتوفر توجيهات السياحة الموائمة للمسلمين، والدراسة التحليلية، ووقائع االجتماع، والعروض التقديمية المقدمة خالل االجتماع على 

 (.www.comcec.orgموقع الكومسيك اإللكتروني )

زمات في ، في أنقرة تحت عنوان "إدارة المخاطر واأل2017سبتمبر  21وسوف ينعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل السياحة في 

 قطاع السياحة: التعافي من األزمة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".  

 تمويل مشاريع الكومسيك في القطاع السياحي

إطار  تتوفر أمام الدول األعضاء، المسجلة في مجموعة عمل السياحة، الفرصة القتراح مشروعات تعاون متعددة األطراف ضمن

 لها من صندوقعمل تمويل مشاريع الكومسيك، مما يمثل وسيلة هامة أخرى لتنفيذ اإلستراتيجية. ويشترط في المشاريع المطلوب تموي

م اردة في القسمشاريع تعاون متعددة األطراف وأن يتم تصميمها وفق أهداف النتائج المتوقعة الو تمويل مشاريع الكومسيك أن تكون

 السياحي من اإلستراتيجية. 

 .2016ضمن إطار العمل هذا، تم تنفيذ المشروعين التاليين في سنة 

  لمعتمدة على فيما يتعلق بالسياحة ادورة تدريبية قصيرة عن اإلستراتيجيات المعنية بتحسين مستوى العاملين في السياحة

 المجتمع المحلي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )مقترح مقدم من ماليزيا(

  مقترح مقدم من غامبيا -تعزيز قدرات منتجي الحرف اليدوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي() 

اريع األربعة . وفي هذا الصدد، يتم تنفيذ المش2016القتراحات المشاريع في سبتمبر  أجرى مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة الرابعة

 .2017التالية في 

 )تطوير برنامج تدريب واعتماد في مجال السياحة اإلسالمية، والسياحة، والضيافة )مقترح مقدم من غامبيا 

 م من موزمبيق(تعزيز قدرات العاملين في مجال السياحة الموائمة للمسلمين )مقترح مقد 

 دم من تعزيز قدرات منتجي الحرف اليدوية وخدمة العمالء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )مقترح مق

 السودان(

  ن مركز مبرنامج تدريبي حول تطوير وتعزيز السياحة الموائمة للمسلمين في الدول األعضاء في الكومسيك )مقترح مقدم

 تصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية(األبحاث اإلحصائية واالق

 لى اإلنترنت:يمكن العثور على المعلومات التفصيلية حول آلية تمويل مشاريع الكومسيك على موقع إدارة دورة مشاريع الكومسيك ع

(pcm.comcec.org.) 

  

http://www.comcec.org/
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 أنشطة أخرى قيد التقدم 

 برعاية الكومسيك في قطاع السياحة على النحو التالي:يمكن تلخيص األنشطة الهامة األخرى التي تم تنفيذها 

بمشاركة  في نيامي/جمهورية النيجر 2015ديسمبر  23-21انعقدت الجلسة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في  -

في دول  ةدولة من الدول األعضاء. وأثناء المؤتمر، اختيرت كل من المدينة المنورة وتبريز ليكونا مدينتي السياح 17

كالسياحة  على التوالي. كما ناقش المشاركون القضايا الهامة في السياحة، 2018و 2017منظمة التعاون اإلسالمي لعامي 

ن نظمة التعاواإلسالمية، وتنمية المهارات التشغيلية المتعلقة بالسياحة، وتيسير الرحالت فيما بين الدول األعضاء في م

 .2017بنجالديش الشعبية الجلسة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في  اإلسالمي. وسوف تستضيف جمهورية

 

ن مايو مفي الرابع  -منتدى السياحة في القطاع الخاص  -نعقد االجتماع الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك ا

ة: في مدينة إسطنبول تحت عنوان "إدارة األزمات وإدارة االتصاالت في وقت األزمات في قطاع السياح 2017لسنة 

ون الوضع ة التعاون اإلسالمي". في هذا المنتدى، ناقش المشاركالتحديات الحديثة والحلول في الدول األعضاء في منظم

 ت والتحدياتالحالي إلدارة األزمات في قطاع السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إضافة إلى التوقعا

 في هذا الشأن. 

 

 

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

------- 


