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 موجز مكتب تنسيق الكومسيك بخصوص السياحة

أصبحت السياحة نشاًطا اقتصاديًا عالميًا مهًما، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. يلبي حجم السياحة اليوم، مع معدل نمو  

ضافة إلى (. باإل2020% من العمالة )منظمة السياحة العالمية،  10% من المنتجات العالمية و  8%، بحد ذاته ما نسبته  4-5

أكثر من   في  االقتصادية  األنشطة  السياحة على  تؤثر  في ميزان   135ذلك،  العالي، وتساهم  المضاعف  تأثيرها  قطاًعا مع 

المدفوعات من خالل إنشاء مدخالت بالعملة األجنبية، وتحفّز العديد من الصناعات الرائدة مثل النقل والتجارة والبناء والصحة 

مساهماتها االقتصادية، تتمتع السياحة بالعديد من الفوائد االجتماعية والثقافية والسياسية. على والتمويل. بصرف النظر عن  

 الرغم من أن السياحة تشكل قطاًعا اقتصاديًا عالميًا مهًما، إال أنها معرضة بشدة لألزمات من أي بلد أو منطقة في العالم 

ة. في الواقع، يعتبر أحد أكثر القطاعات تضرًرا من تفشي فيروس  قطاع السياحة، وبحكم طبيعته، هو األكثر تضررا بالجائح

. لقد أثرت الجائحة على السياحة العالمية وباإلمكان رؤية تأثير ذلك في جميع أنحاء العالم على كل شيء بدًءا من 19-كوفيد

 الوظائف واالقتصادات إلى الحفاظ على الحياة البرية وحماية التراث الثقافي.

قد قللت من حجم السياحة على المستوى اإلقليمي. أفضل   19-ات السابقة إلى أن األمراض التي سبقت جائحة كوفيدتشير األدبي

، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية، 2003األمثلة على مثل هذه الحاالت هي السارس، الذي أصاب الشرق األقصى في عام  

. وعلى غرار تفشي السارس ومتالزمة الشرق األوسط  2012في عام    التي انتشرت في الشرق األوسط وشبه الجزيرة العربية

. ومع ذلك، انتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء 2019كوباء إقليمي في الصين في أواخر ديسمبر    19-التنفسية، بدأ كوفيد

 العالم، حيث انتقل مركز تفشي المرض أوالً إلى أوروبا، ثم إلى الواليات المتحدة. 

مراض الوبائية التي حدثت في الماضي بشكل خاص على مناطق حدوثها، ولكن مع تأثير عالمي أقل مقارنة لقد أثرت األ 

 عن األمراض الوبائية األخرى في انتشاره السريع والفعال.19-. يتمثل االختالف األكثر أهمية الذي يميز كوفيد19-بكوفيد

واألكثر تضرًرا األولى  القطاعات  واحدة من  السياحة  كوفيد  كانت  إجراءات  19-خالل  بسبب  الدولية  الرحالت  تجميد  تم   .

 الحجر الصحي، واضطر األفراد إلى تأخير أو إلغاء خطط سفرهم.

فإن مساهمات السياحة في االقتصاد العالمي      وفقًا ألحدث البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة،

% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، حسب إجمالي الناتج المحلي  4، أو  2019يكي في عام  تريليون دوالر أمر  3,5بلغت  

أدت إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة إلى أكثر   19-لكن جائحة كوفيد(.  TDGDPالسياحي المباشر )

%من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.     1,8تريليون دوالر أمريكي، وإلى    2,0، فانخفض إلى  2020من النصف في عام  

. انخفض الوافدون  2020العالمي في عام    % من االنخفاض العام في الناتج المحلي اإلجمالي70هذا االنخفاض يمثل نحو  

، بينما انخفضت عائدات الصادرات من السياحة )إيرادات السياحة الدولية  2020% في عام  73من السياح الدوليين بنسبة  

تريليون   1,1% بالقيمة الحقيقية. تقدر الخسائر في عائدات الصادرات من السياحة الدولية بنحو  63ونقل الركاب( بنسبة  

. وهذا يعني أيًضا أن حجم  2020% من إجمالي الخسارة في التجارة الدولية في عام  42ر أمريكي وتمثل هذه الخسائر  دوال

  .1990السياحة ربما يعود إلى مستويات عام 

ادة  ، مع زي2021% في عام  4,6تشير تقديرات منظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة الدولية شهدت ارتفاًعا معتداًل بنسبة  

% من    71. على أي حال، ظل الوافدون أقل بنسبة  2020مليون سائح دولي )زائر بين عشية وضحاها( مقارنة بعام    18

% في الرحالت الجوية الدولية  73. حصل بعد ذلك انخفاض بنسبة 2019المستويات التي كان عليه عام ما قبل الجائحة عام 

التأثيرات السلبية غير المسبوقة لجائحة كورونا. وتم  ، وهو أسوأ عام على اإلطالق بالن2020في عام   سبة للسياحة بسبب 

 .   2020مليون في عام  403مقابل  2021مليون وافد دولي على مستوى العالم في عام   421تسجيل ما يقدر بنحو 

. ازاد عدد  2021عام    ، مع أداء أفضل بكثير مقارنة باألداء الضعيف بداية2022استمر انتعاش السياحة الدولية في يناير  

 مليون. 18، بزيادة قدرها 2021%( مقارنة بشهر يناير 130الوافدين حول العالم بأكثر من الضعف )+ 

.  2022، من المتوقع أن تستمر السياحة الدولية في انتعاشها التدريجي في عام 2022و 2021بعد النمو غير المسبوق عامي 

المت  24بدءاً من   القيود  وجهة، ومع ازدياد عدد الوجهات تم تخفيف أو رفع قيود    12في    19-علقة بـكوفيدمارس، تم رفع 

 السفر، مما أطلق العنان أمام الطلب المكبوت على السياحة. 



2 

األوضاع  صعوبة  جانب  إلى  أوكرانيا،  على  الروسي  لالتحاد  العسكري  الهجوم  عن  الناجمة  الكبير  الغموض  حالة  لكن 

ال تزال سارية بسبب الوباء المستمر، تؤثر على الثقة العامة وتعطل المنحى التصاعدي الذي  االقتصادية وقيود السفر التي  

 .2021لوحظ في السياحة في عام 

السياحة هي أيضا قطاع حيوي بالنسبة لمنظمة التعاون اإلسالمي من حيث توليد الدخل ومساهمتها في التوظيف. قبل الجائحة، 

%  12.4% والتي تمثل  10.7كانت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من السياح الدوليين الوافدين في جميع أنحاء العالم  

 من عائدات السياحة العالمية )سيسرك(. 

واجهت صناعات السياحة والضيافة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أزمات مختلفة، معظمها من الكوارث 

الطبيعية المختلفة )الفيضانات واألعاصير وأمواج التسونامي والزالزل وغيرها( واألوبئة )إيبوال، سارس، انفلونزا الخنازير، 

، شهدت منطقة منظمة  19-، كانت هذه التأثيرات قصيرة المدى نسبيًا. ولكن مع كوفيد19-وما إلى ذلك(. قبل كوفيد  19-كوفيد

الشرق   - . وشهدت منظمة التعاون اإلسالمي  2020%( في عدد الوافدين خالل عام  71التعاون اإلسالمي انخفاًضا حادًا )

دد السائحين الوافدين إلى منظمة التعاون  % في عدد الوافدين، في حين انخفض ع61األوسط وشمال إفريقيا انخفاًضا بنسبة  

بنسبة    -اإلسالمي   الكبرى  الصحراء  جنوب  وإفريقيا  اإلسالمي 75آسيا  التعاون  منظمة  تشهد  باإليرادات،  يتعلق  فيما   .%

إفريقيا  65انخفاًضا بنسبة   الشرق األوسط وشمال  التعاون اإلسالمي في آسيا ومنطقة  % في اإليرادات مع خسارة منظمة 

%  57% من إيراداتها، في حين أن منظمة التعاون اإلسالمي في أفريقيا جنوب الصحراء تشهد انخفاًضا بنسبة  72و  %  74

 . 2020في عائدات السياحة في عام 

 التعاون السياحي للكومسيك 

جال السياحة  تولي الكومسيك أهمية قصوى لتطوير التعاون في مجال السياحة بين الدول األعضاء. مع األخذ في االعتبار م

 .  19-الناشئ والذي هو استراتيجيات التخفيف بعد كوفيد

 19-استراتيجيات التخفيف للسياحة بعد كوفيد 

، في شكل افتراضي  2021في عام    TWGانعقد االجتماع السادس عشر والسابع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للسياحة  

تم إعداد تقرير بحثي بنفس الموضوع الجتماعين متتاليين    ".19-فقط، مع موضوع "استراتيجيات التخفيف للسياحة بعد كوفيد

  .TWGلمجموعة عمل الكومسيك للسياحة 

الحالية   لآلثار  أفضل  فهم  أجل  أساس مفاهيمي من  إنشاء  الدراسة هو  الرئيسي من  الهدف  لكوفيدكان  على 19-والمستقبلية 

السياحة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والتوصل إلى استراتيجيات وسياسات التخفيف السليمة لمواجهة 

على 19-التحديات الناشئة حتى اآلن. ستكون النتيجة المتوقعة من هذه الدراسة نظرة شاملة، ولكن موجزة عن انعكاسات كوفيد

ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مع تسليط الضوء على القضايا والتحديات الحاسمة، التي تواجهها  السياحة ف

، والتوصيات الرئيسية التي تحدد كيفية إمكان معالجة هذه القضايا من قبل  19-دول منظمة التعاون اإلسالمي أثناء وبعد كوفيد

على السياحة باإلضافة  19- لفت الدراسة االنتباه إلى اآلثار الحالية والمستقبلية لكوفيدمختلف الالعبين. من المتوقع أيًضا أن ت

 إلى إثارة نقاش جاد حول القضايا المحددة وكيفية معالجتها بشكل أفضل.  

 . 2021سبتمبر  23تم تقديم النسخة النهائية من التقرير البحثي إلى االجتماع السابع عشر لمجموعة العمل، والذي سيعقد في 

تسبب انتشار الفيروس في حالة من الذعر العالمي مما أدى إلى إغالق عالمي للسفر واألعمال واألنشطة الترفيهية، حسب  

، حولت قيود السفر وأوامر اإلغالق العديد من الوجهات السياحية  19-التقرير البحثي المعد لهذا االجتماع. بعد اندالع كوفيد

بضرر كبير لشركات السياحة الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأدى إلى نمو مفاجئ في معدالت  إلى مدن أشباح، وتسبب أيًضا 

%( ويونيو  96-%( ومايو )97-البطالة في جميع أنحاء العالم. في الواقع، شهد السفر الدولي انخفاًضا حادًا بدًءا من أبريل )

. هناك  2020% في عام  73لعالم انخفاًضا بنسبة  . شهد إجمالي عدد السياح الوافدين على مستوى ا2020%( في عام  91-)

، ويتوقع البعض اآلخر االنتعاش بحلول عام  2023أيًضا العديد من السيناريوهات التي تتوقع االنتعاش بحلول منتصف عام  

ن  مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد يصبحو 197. في ظل أسوأ السيناريوهات، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 2024

% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. القطاع األكثر 10.3عاطلين عن العمل في صناعة السياحة، والتي تشكل ما يقرب من  
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%(،  50-%(، اإلقامة )55-%(، وكاالت السفر ومنظمو الرحالت )67-تضرًرا في السياحة هو االجتماعات والمناسبات )

 %(.  40-%(، األطعمة والمشروبات ) 47-السفر الجوي )

 توصل االجتماع السابع عشر لمجموعة العمل للسياحة إلى توصيات السياسة التالية: 

 تعزيز استدامة صناعة السياحة من خالل تقديم ائتمانات مدعومة منخفضة التكلفة بضمان الحكومات •

ل • وقسائم  ائتمانات  وتقديم  المحلي،  السفر  تشجيع  خالل  من  القصير  المدى  على  الطلب  وتمديد تسهيل  لعطالت، 

 اإلجازات المصرفية والخصومات الضريبية على خدمات السياحة المحلية  

اآلمنة،  • السياحة  بروتوكوالت  وتوفير  النظافة  معايير  تعزيز   / تقديم  خالل  من  للوجهات  السالمة  تعزيز صورة 

وتحسين االتصاالت التسويقية والعالقات العامة والدبلوماسية الدولية من أجل تخفيف القيود على الحدود وإنشاء ممرات سفر  

 آمنة.   

ة األزمات من خالل استخدام التقنيات الذكية والتطبيقات والبيانات الضخمة تعزيز مرونة صناعة السياحة في مواجه •

 ( بشكل أفضل ICTوتخطيط السيناريو لتنظيم إعادة الفتح، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) 

الهيك • المشاكل  السريع، ومعالجة  التعافي  إلى فرص، وضمان  األزمات  لتحويل  فعالة  استراتيجيات  في تطوير  لية 

 صناعة السياحة من خالل االستثمار في تجارب السياح وجودة الخدمة والقدرة التنافسية للوجهة 

تعزيز التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت معايير السالمة، وأنظمة الشهادات والتدقيق المشتركة،   •

 والتطبيق العالمي لالختبار والتتبع، وتبادل البيانات المتبادلة، وفقاعات السفر بين الدول األعضاء.

متاحة   العمل  مجموعة  إلى  المقدمة  التقديمية  والعروض  بالكومسيك.  التقارير  الخاصة  الويب  صفحة  على 

(http://www.comcec.org/  ) 

،  2022عالوة على ذلك، ستركز مجموعة العمل السياحية، في اجتماعيها السابع عشر والثامن عشر اللذين سيعقدان في عام 

 حة". على "إدارة الموارد البشرية المستدامة في قطاع السيا

 

 أدوات الدعم المالي للكومسيك

 تمويل مشروع الكومسيك

المشاريع الممولة برعاية الكومسيك يجب أن تخدم ( هو األداة الهامة األخرى لالستراتيجية.  CPFتمويل مشروع الكومسيك )

الشراكة التعاونية متعددة األطراف ويجب تصميمها وفقًا لألهداف والنتائج المتوقعة التي حددتها اإلستراتيجية في قسم السياحة 

خالل اجتماعات   الخاص بها. تلعب المشاريع أيًضا أدواًرا مهمة في تحقيق توصيات السياسة التي صاغتها الدول األعضاء

 مجموعة عمل السياحة. 

تنسيق   قبل مكتب  تمويلها من  ليتم  ثالثة مشاريع  اختيار  تم  المشاريع،  مقترحات  لتقديم  والثامنة  السابعة  الدعوة  إطار  وفي 

هي كما يلي: يتم تنفيذ المشروع األول تحت عنوان "بناء قدرات أصحاب   2021الكومسيك. المشاريع المنجزة خالل عام  

)المص الوجهات  إدارة  منظمات  في  ونيجيريا  DMOلحة  فاسو  وبوركينا  أذربيجان  مع  بالشراكة  الكاميرون  قبل  من   ")

 والسنغال. الغرض من المشروع هو تعزيز قدرة أصحاب المصلحة لمنظمات إدارة الوجهات من خالل إجراء برنامج تدريبي. 

المجتمعية "السياحة  عنوان  الثاني تحت  المشروع  تنفيذ  مع    يتم  بالشراكة  أوغندا  قبل  التراث" من  مواقع  تعزيز  من خالل 

السودان وموزمبيق ونيجيريا. الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قدرة مختلف أصحاب المصلحة على السياحة المجتمعية 

 وكذلك تطوير منتجات جديدة وتشجيع المشاركة المحلية.

.  2021ر سفر موالنا" مع بلدين شريكين، أذربيجان وإيران في عام  أخيًرا، تنفذ تركيا مشروًعا تحت عنوان "تنشيط مسا

 ويهدف هذا المشروع إلى استعادة مسار سفر موالنا الذي يشمل دولتين جنبًا إلى جنب مع الدولة المالكة للمشروع.

http://www.comcec.org/
http://www.comcec.org/
http://www.comcec.org/
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تنسيق الكومسيك في وفي إطار الدعوة التاسعة لتقديم مقترحات المشاريع، تم اختيار مشروعين ليتم تمويلها من قبل مكتب  

 . المشاريع المختارة التي سيتم االنتهاء منها في إطار الدعوة التاسعة هي كما يلي:2022عام 

سيتم تنفيذ مشروع بعنوان "تدريب لمدة يومين على إدارة الموارد البشرية في قطاع السياحة" من قبل نيجيريا بالشراكة مع 

ى تعزيز قدرات إدارة الموارد البشرية للمشاركين لزيادة إنتاجيتهم وفعاليتهم من  غامبيا والسودان وتركيا. يهدف المشروع إل

أجل التنمية السياحية المستدامة في قطاع السياحة. يتخلل المشروع نشاطات من قبيل تدريب وزيارات ميدانية من أجل التحليل 

 وتبادل أفضل الممارسات. والتخطيط واالتصال بشأن إدارة الموارد البشرية وورشات عمل حول التعلم

هناك مشروع آخر بعنوان "تحليل المخاطر وتخطيط األزمات وإدارتها للسياحة التي تقوم على المجتمع" سيتم تنفيذه من قبل 

أوغندا مع خمسة بلدان شريكة هي مصر وإندونيسيا وموزمبيق ونيجيريا والسودان. الهدف من هذا المشروع هو زيادة قدرة  

المشاركين في السياحة المجتمعية في تحليل المخاطر وتخطيط األزمات وإدارتها. في هذا الصدد، سيتم    أصحاب المصلحة 

 إجراء تدريبات وزيارة ميدانية محلية في المجاالت المحددة أعاله لضمان استدامة قطاع السياحة. 

 استجابة الكومسيك للكوفيد  

ل أساسي بالتخفيف من اآلثار السلبية للوباء على اقتصادات الدول  ( يعنى بشكCCR)  19-برنامج استجابة الكومسيك لكوفيد 

األعضاء مع التركيز بشكل خاص على الزراعة والتجارة والسياحة والتعاون المالي والتخفيف من حدة الفقر وقطاعات النقل  

الحتياجات، وتبادل الخبرات، واالتصاالت. يعتمد البرنامج على تمويل أنواع معينة من المشاريع، والتي ستركز على تقييم ا

 وتقديم المنح المباشرة إلى المستفيدين النهائيين. 

فاسو   وبوركينا  وبنغالديش  أذربيجان  قبل  من  مشاريع  أربعة  تنفيذ  تم  المشاريع،  مقترحات  لتقديم  األولى  الدعوة  إطار  في 

 . فيما يلي تفاصيل المشاريع التي تم إنجازها:2021وسورينام في عام 

النظافة   إجراءات  تحسين  إلى  النظافة"  معايير  تنفيذ  في  اإلقامة  أماكن  أعمال  "دعم  عنوان  تحت  أذربيجان  هدف مشروع 

. في هذا الشأن، تم شراء عدد معين من  19-والسالمة في وحدات اإلقامة من أجل القضاء على اآلثار السلبية لجائحة كوفيد

 مة وحواملها، وتم توزيعها على الفنادق ووحدات اإلقامة.معدات النظافة، بما فيها موزع المواد المعق

: تم تنفيذ "حالة على منظمي الرحالت 19-سيتم تنفيذ المشروع تحت عنوان "استعادة نشاط األعمال الصغيرة المتأثرة بكوفيد

حالت والمشاريع السياحية في بنغالديش" من قبل بنغالديش. كان الغرض من هذا المشروع هو تقييم احتياجات منظمي الر

الصغيرة األخرى والتوصية بمسار فعال ومستدام إلعادة تأهيل المنشآت المتضررة. في هذا السياق، تم إنشاء تقرير بتقييم  

 واإلجراءات التي تم اتخاذها من أجل الوضع الطبيعي الجديد.  19-االحتياجات الذي يركز على التخفيف من آثار كوفيد

" إلى تطوير 19-استهدف مشروع بوركينا فاسو تحت عنوان "تطوير بروتوكوالت صحية للصناعات السياحية لمكافحة كوفيد

. وأجرى خبراء 19-بروتوكوالت صحية بهدف ضمان سالمة السياح والموظفين في قطاع السياحة في نطاق جائحة كوفيد

 روتوكول صحي محدد للصناعات السياحية من أجل مكافحة الوباء.  من بوركينا فاسو زيارة دراسية إلى تركيا ليتزودوا بب

" إلى زيادة  19-هدف مشروع سورينام تحت عنوان "تدريب شركات السياحة والضيافة على التوعية والمرونة حول كوفيد

إجراء تدريب   وعي العمالء والعاملين في قطاع السياحة من أجل ضمان سالمة جميع األطراف في القطاع. تم ضمن المشروع

من   مجموعة  حول  والعملية  التقنية  بالرؤى  المشاركين  وتزويد  المعرفة  مشاركة  أجل  من  أيام  ثالثة  لمدة  اإلنترنت  عبر 

 .  19-اإلجراءات والتعديالت إلعداد الشركات لتأثيرات كوفيد

ن قبل مكتب تنسيق الكومسيك في  ضمن إطار الدعوة الثانية لتقديم مقترحات المشاريع، تم اختيار مشروعين ليتم تمويلها م

 . المشاريع المختارة هي كما يلي؛2022عام 

العاملة السياحية إلى الوضع الطبيعي الجديد في قطاع الضيافة بعد جائحة  القوى  المعنون "تكييف  يهدف مشروع نيجيريا 

امل معه واتخاذ اإلجراءات الالزمة  " إلى خلق الوعي حول طرق ووسائل التعامل مع آثار الوباء ومعرفة كيفية التع19-كوفيد

 للحد من انتشاره. يهدف المشروع أيًضا إلى التخفيف من آثار الوباء من خالل اكتساب المهارات المناسبة للتعامل معه.
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وتدريب الموظفين في قطاع السياحة   19-ستقوم سيراليون بتنفيذ مشروع بعنوان "إعداد بروتوكول النظافة لمكافحة كوفيد

من أجل سياحة آمنة   19- يه والضيافة". الغرض من هذا المشروع هو إعداد دليل بروتوكول النظافة لمكافحة كوفيدوالترف

 وتدريب الموظفين / العاملين في مؤسسات السياحة والضيافة على البروتوكول الُمعد.  

 برنامج القدس للكومسيك 

في فلسطين، ال سيما في القدس الشريف، وقرارات القمم   وعالوة على ذلك، وبالنظر إلى الوضع الحالي والظروف الخاصة 

تطوير  على  يركز  الذي  القدس  برنامج  العامة  العالقات  تنسيق  مكتب  أطلق  القدس؛  حول  األخيرة  العادية  غير  اإلسالمية 

ن عدة مشاريع سيتم الوجهات السياحية. تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية، ويتكون البرنامج م

تم اختيار خمسة مشاريع باعتبارها جزءاً من البرنامج لتمويلها من مكتب تنسيق الكومسيك ليتم تنفيذها .  2022و    2020تنفيذها بين عامي  

عام   في  فلسطين  في  الوطني  االقتصاد  وزارة  قبل  الف2021من  واإلنتاج  المعارض،  أخرى،  أمور  بين  من  المشاريع،  أنشطة  تتكون  ني،  . 

والدورات التدريبية، وبناء القدرات، وشراء اآلالت / المعدات / الخدمات، وتطوير المنصات عبر اإلنترنت، والتجديدات، والبحث، وإنتاج  

 المواد السمعية والبصرية وما إلى ذلك. عناوين المشاريع هي على النحو التالي؛

 

يحمل عنوان" الذي  إلى المشروع  يهدف  الغطاء عنها"  يجب كشف  أسرار وروايات  القدس    القدس:  يزورون  الذين  السائحين  ديمومة  زيادة 

لجلب  لتعزيز الجاذبية في السياحة. في هذا الصدد، أقيمت بعض الفعاليات  ومعرفة مدى أهمية التراث الثقافي الفلسطيني وتنظيم المعارض  

ثي األبعاد يروج لمؤسسات مختارة  ، وإعداد نموذج ثال19- استثمارات لتحسين المعارض الحالية التي كان يجب إغالقها بسبب جائحة كوفيد

 من المدينة القديمة وإنشاء موقع ويب لزيادة المعرفة. 

ي من خالل المشروع الذي يحمل عنوان "مسار هوية الفنانين: تتبع التراث في القدس"، يهدف إلى التركيز على ثراء التراث الثقافي الفلسطين 

  في القدس عبر عرض وجهات نظر الفنانين المعاصرين وتعزيز التعاون متعدد القطاعات وإشراك الفنانين في المجتمع المحلي. تماشياً مع هذا 

 أعمال فنية لتعزيز التراث الثقافي في القدس وخلق التقدير السياحي.   10دف، تم تطوير سلسلة من اله

 .       2022من المتوقع أن تكتمل المشاريع الثالثة األخرى في النصف األول من عام 

 

 الفعاليات األخرى الجارية 

 التعاون السياحي على النحو التالي:  يمكن إيجاز الفعاليات الهامة األخرى التي تم القيام بها في إطار

 . 2022( في عام  ICTMستستضيف جمهورية أذربيجان الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة )  -

، في أوساط  2021نوفمبر    16أقيم المنتدى التاسع لسياحة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك في   -

الثقافة والسياحة في جمهورية تركيا، تحت عنوان "تأثير وباء كوفيد   على قطاع   19- افتراضية، برعاية وزارة 

ضو مرموق من القطاعين العام والخاص من الدول  ع  100السياحة واستراتيجيات التعافي". جمع المنتدى قرابة  

األعضاء والمنظمات الدولية. قدم المنتدى فرصة مهمة لتقييم الوضع الحالي للسياحة العالمية مع التركيز على منطقة 

 منظمة التعاون اإلسالمي واإلشارة إلى التحديات والفرص في فترة ما بعد الجائحة.  

 

 عنوان المشروع  مالك المشروع 

 وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني

 مسار هوية الفنانين: اقتفاء أثر التراث في القدس 

 "المقدسيون" ألننا المكان والزمان 

 استمتع بجواهر القدس المخفية  

 مخابز المدينة القديمة: السياحة الغذائية والتراث 

 أسرار وروايات يجب الكشف عنهاالقدس: 
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