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 تقرير وتوصيات

 عمل حول "دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تنميةالورشة 

 "اإلسالمي التعاون السياحة في الدول األعضاء في منظمة 

 ، أنقرة، الجمهورية التركية4312أكتوبر  1 -سبتمبر  03

اإلسالمي )الكومسيك(،  التعاون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة  92وفقا لقرار الدورة  .1

قام مركز البحوث اإلحصائية، االقتصادية واالجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية )سيسريك( ومكتب 

في مقر سيسريك  9312ر، عام أكتوب 1 -سبتمبر  03تنسيق الكومسيك بتنظيم ورشة عمل في الفترة ما بين 

في أنقرة، الجمهورية التركية كحدث تحضيري للدورة الوزارية لتبادل وجهات النظر حول موضوع "دور 

 التعاون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع السياحة في البلدان األعضاء في منظمة 

 .9312نوفمبر  92و  92اسطنبول بين عقد في ، التي ست03الكومسيك اإلسالمي" خالل دورة 

 

 الدول األعضاء التالية:  في املعنية املؤسسات الوطنية و الوزارات  ن عنو ممثلفي الورشة  شارك .9
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 جمهورية تركيا .19

 

 و شارك  .0
ً
اإلسالمي، مكتب تنسيق  التعاون ممثلون عن األمانة العامة ملنظمة في ورشة العمل أيضا

االقتصادية و االجتماعية (، مركز البحوث اإلحصائية، IDBالكومسيك، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )

(. وحضر ورشة العمل خبراء ICDTوالتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك( واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة )

  من املجلس العالمي للسياحة والسفر.

 

 الجلسة االفتتاحية

 

بعد تالوة كريمة من القرآن الكريم، قام السيد نبيل دبور، مدير دائرة األبحاث في مركز سيسريك بقرائة  .2

اإلسالمي. و نيابة عن مكتب تنسيق  التعاون ، األمين العام ملنظمة أمين مدنيرسالة معالي السيد إياد 

 الكومسيك.الكومسيك، أدلي أيضا ببيان من طرف السيد سلجوق كوش، مدير مكتب تنسيق 

في كلماتهم االفتتاحية، أبرز املتحدثون اإلمكانيات والتحديات التي تواجه تنمية قطاع السياحة املستدامة في  .2

( في PPPاإلسالمي. كما شددوا على أهمية دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ) التعاون دول منظمة 

. و في هذا السياق، شدد املتحدثون على أهمية ورشة اإلسالمي التعاون تطوير قطاع السياحة في دول منظمة 

 التعاون العمل التي تجمع ممثلين عن الوزارات املعنية واملؤسسات الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة 

اإلسالمي وغيرها لتبادل املعارف والخبرات وأفضل  التعاون اإلسالمي واملؤسسات الدولية املعنية ملنظمة 

في قطاع السياحة في  PPPاملمارسات وقصص النجاح من أجل تقديم توصيات ملموسة لتعزيز وتقوية 

 البلدان األعضاء.

 

 جلسات العمل

 

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

أخرى دولية بتقديم عروض بشأن مختلف و اإلسالمي ذات الصلة  التعاون ممثلين من مؤسسات منظمة 

 التعاون ( آفاق السياحة للبلدان األعضاء في منظمة 1الجوانب املتعلقة بموضوعات جلسات العمل، وهي: )

( القضايا والتحديات املشتركة في تنفيذ 0لسياحة : اتجاهات، أنماط ومجاالت التنفيذ؛ )ل PPP (9اإلسالمي؛ )

PPP ( ممارسة2اإلسالمي و ) التعاون لسياحة في الدول األعضاء بمنظمة ل PPP لسياحة: قصص نجاح من ل

 توصيات.اإلسالمي. وقد عينت الجلسة الختامية لتلخيص وصياغة ال التعاون البلدان األعضاء في منظمة 
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 اإلسالمي  التعاون : آفاق السياحة في البلدان األعضاء في منظمة 1الجلسة 

 

قدم الدكتور جيم تين تين، باحث في مركز سيسريك، عرضا بعنوان "السياحة الدولية في البلدان األعضاء  .7

اإلسالمي، اآلفاق والتحديات". في عرضه، أكد الدكتور تين تين على أهمية قطاع السياحة  التعاون في منظمة 

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

حصاءات اإلسالمي من حيث الوافدين وعائدات السياحة باستخدام أحدث البيانات واإل  التعاون منظمة 

 التعاون لتطوير قطاع السياحة في البلدان األعضاء في منظمة  PPPاملتوفرة. كما شدد على أهمية دور 

 التعاون اإلسالمي. و انتهى العرض ببعض توصيات سياسية على كل من املستوى الوطني و تعاون منظمة 

على وجه الخصوص املتعلقة  اإلسالمي للتغلب على بعض التحديات الحالية لالستثمار في قطاع السياحة

 .PPPبصيغة 

 

 للسياحة: اتجاهات، أنماط ومجاالت التنفيذ PPP: 4جلسة ال

  

قدمت السيدة هيلين مارانو، نائبة رئيس شؤون الحكومة والصناعة، املجلس العالمي للسياحة والسفر،  .2

للسياحة: اتجاهات، أنماط ومجاالت التنفيذ" حيث أشارت في كلمتها أنه من املتوقع أن  PPPعرضا بعنوان "

٪ سنويا على مدى 2( بنسبة أكثر من 9310مليار دوالر في عام  722تنمو السياحة املتعلقة باالستثمارات )

دة من ثالث دول / السنوات العشر القادمة، مما يشير إلى اإلمكانية الكبيرة للقطاع. كما أعطت أمثلة محد

: الواليات املتحدة، منظمة السياحة للكاريب ودول الذروة الثالث في البلقان حول تعاون القطاع وهي مناطق

في قطاع السياحة، والتي  PPP الخاص والعام. واختتمت كلمتها بتسليط الضوء على بعض عوامل نجاح

(؛ تأطير واضح للحوافز ROIاالستثمار ) شملت: جعل الفرص واضحة وقابلة للقياس من أجل العائد على

وبيئة األعمال؛ تقييم وضمان احتياجات العمل؛ إشراك االطراف املعنية في وقت مبكر وضمان االستدامة 

 من خالل التعاون والشراكة.

 

 اإلسالمي  التعاون في البلدان األعضاء في منظمة  PPP: القضايا والتحديات املشتركة في تنفيذ 0الجلسة 

 

لكومسيك، عرضا بعنوان "املشاكل اقدمت السيدة أسلي تشماز داداك أوغلو، خبيرة بمكتب تنسيق  .2

اإلسالمي". في بيانها، ركزت  التعاون للسياحة في البلدان األعضاء في منظمة  PPPوالتحديات املشتركة العتماد 

 PPPأبرز العرض أهمية في قطاع السياحة. وقد  PPPالسيدة داداك أوغلوعلى دور الحكومات في تنفيذ 
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اإلسالمي وسلط الضوء على املشاكل والتحديات املشتركة  التعاون للسياحة في البلدان األعضاء في منظمة 

 اإلسالمي في هذا املجال. التعاون التي تواجهها البلدان األعضاء في منظمة 

 I –اإلسالمي  التعاون للسياحة: قصص نجاح من البلدان األعضاء في منظمة  PPP: ممارسة 2الجلسة 

قدم السيد جيلبرت زايو، رئيس دائرة مغارة جعيتا وبقية كهوف لبنان، وزارة السياحة في جمهورية لبنان،  .13

اإلسالمي". تركز العرض حول  التعاون للسياحة: قصص نجاح من منظمة  PPP عرضا بعنوان "ممارسات

٪ من 76اصة السياحة، يشكل الخدمات و خ، قطاع 9312تقديرات عام حالة لبنان حيث ذكر أنه، حسب 

الناتج املحلي اإلجمالي في لبنان. كما تحدث السيد زايولفترة وجيزة بخصوص تجربة لبنان في مجال 

حيث لعب القطاع الخاص دورا هاما من  1223تطويرالسياحة، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب في عام 

عطى أمثلة محددة من مغارة جعيتا وصيدا وطير نقل( و أ-تشغيل-)بناء BOTخالل الخصخصة وعقود 

 بنجاح. PPP كمواقع للجذب السياحي و التي تم فيها تنفيذ مشاريع

 

قدم السيد محمد عبد هللا النشمي، مدير عام التخطيط واملتابعة لدى الهيئة العامة للسياحة واآلثار  .11

اعين العام والخاص في تطوير قطاع باململكة العربية السعودية، عرضا بعنوان "دور الشراكة بين القط

السياحة في اململكة العربية السعودية ". في عرضه، ركز السيد النشمي على استراتيجية السياحة العربية 

مع اثنين من األهداف الرئيسية: خلق قطاع اقتصادي جديد لتقليل  9333السعودية، والتي بدأت في عام 

سياحي الخارج من اململكة العربية السعودية. و سلط العرض الضوء االعتماد على النفط وتقليل االنفاق ال

ناجحة  PPPعلى أهمية تشاور وزارات السياحة مع واليات قضائية / إدارات أخرى في البالد من أجل مشاريع 

 من خالل توفيرإطار العمل القانوني، السياسات والبنية التحتية الالزمة.

 

تنفيذي لالستثمار في وزارة السياحة في الجمهورية التونسية عرضا قدم السيد كامل قاييس، الرئيس ال .19

بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع السياحة في تونس". في العرض الذي قدمه 

السيد قاييس أعلم املشاركين أن الدفعة األولى في قطاع السياحة في تونس قد أعطيت من قبل الدولة 

٪ من سعتها عندما انطلقت 22ر تنفيذ وحدات فندقية )مع العلم ان الحكومة كانت تملك بشكل مباشر عب

(، وقال إن الحكومة التونسية قد انسحبت من السياحة تدريجيا لصالح 1273-1263هذه الصناعة خالل 

 12رية )القطاع الخاص من خالل نظام التحفيز. وشدد على أن املؤسسات العامة توفر التدريب واملوارد البش

في السنة(، البنية التحتية كأساس لنجاح االستثمار € مليون  92مركزا للتدريب(، الترويج والتسويق )

"إنشاء دراسة استراتيجية لتطوير  :في تونس. وذكر أيضا وثيقة استراتيجية هي PPP السياحي ومشروعات

 ".9393توقعات  1+  0السياحة: رؤية 
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)تركيا(، عرضا بعنوان  TOBBة التركية، يصناعة السياحالقدم السيد نجيب بوز، مستشار لدى جمعية  .10

ن تاريخ تطوير السياحة في تركيا. وشدد على أهمية تركيا". في عرضه، تحدث السيد بوزع"السياحة في 

تثمار في قطاع السياحة، الذي سمح للقطاع الخاص االس 1229التغييرات في اإلطار القانوني في تركيا في عام 

تقديم حوافز للمستثمرين في قطاع السياحة. في مؤكدا أيضا على الدور اإليجابي العتماد اإلجراءات القانونية 

كما أكد أن هناك حاجة إلى تعزيز البنية التحتية، بما في ذلك املطارات والطرق واملوانئ لجذب االستثمار 

 وتطوير قطاع السياحة.

 

 II -اإلسالمي  التعاون : ممارسة للسياحة: قصص ناجحة من البلدان األعضاء في منظمة 5الجلسة 

 

أدلى السيد مصطفى اإلبراهيمي، رئيس قسم االستراتيجيات والتخطيط، وزارة السياحة في اململكة املغربية،  .12

السيد اإلبراهيمي على  عرضا بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص في املغرب". في عرضه، أكد

أهمية قطاع السياحة بالنسبة لالقتصاد املغربي الذي يخلق فرص العمل، يزيد دخل الصرافة ويسرع وتيرة 

النمو االقتصادي والتنمية. وأشار إلى أن السياحة هي قطاع ذو رأس مال مكثف يتطلب جهودا مالية كبيرة 

هي واحدة من الطرق الفعالة لتحسين االستثمار في  PPPعلى أن مشاريع كذالك للظهور. في عرضه، أكد 

 مجال السياحة في املغرب.

 

قدم السيد هنجكى مانوروق، نائب مدير االستثمار السياحي في وزارة السياحة واالقتصاد اإلبداعي، جمهورية  .12

يد مانوروق إندونيسيا، عرضا بعنوان "تحويل و اللحاق بالنمو االقتصادي في إندونيسيا". في عرضه، أكد الس

على دور قطاع السياحة واالستثمار في مجال السياحة في النمو االقتصادي الندونيسيا حيث ، يلعب أصحاب 

 PPPرؤوس االموال الخاصة، ال سيما املستثمرين األجانب دورا رئيسيا. كما قدم مثاال محددا ملشاريع 

سنة  23تغرق استكمال كافة مراحلها الناجحة في اندونيسيا وهي: منطقة نوسا دوا السياحية التي اس

بمشاركة الحكومة املركزية، الحكومات املحلية، املؤسسة الدولية، مجتمع الدولة واملجتمع املدني. ذكر أيضا 

أن إندونيسيا سوف يكون لديها نفس املشروع في لومبوك، التي تعتبر منطقة اقتصادية خاصة بالسياحة في 

 مانداليكا.

 

قدمت السيدة إلتشين بارن، خبيرة في وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية تركيا، عرضا بعنوان "نظرة عامة  .16

". في بيانها، قدمت السيدة بارن في البداية، ملحة موجزة عن  PPPعلى السياحة التركية مع اإلشارة إلى 

-1229، 1229-1260ث مراحل )إحصاءات السياحة في تركيا وأوضحت تطور قطاع السياحة التركي في ثال 
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إلى الوقت الحاضر(. و قد ذكرت أن قانون تشجيع السياحة لعب دورا هاما في تطوير صناعة  9330و  9330

السياحة التركية من خالل إعطاء أمثلة محددة من مناطق مختلفة من تركيا مثل بيليك وأنطاليا. وأشارت 

تخاذ ثالث خطوات رئيسية هي: اإلعالن، التخطيط وتخصيص في تركيا تم ا PPPإلى أن أثناء تنفيذ مشاريع 

 األراض ي.

 

،  كلمة خالل CRICألقى السيد عبد العزيز العلمي، رئيس قسم التسويق، املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  .17

جلسة العمل. في خطابه، ركز السيد العلمي على األنشطة املتعلقة بالسياحة والتي تهدف إلى تشجيع 

. وأبلغ املشاركون على مشروع إقليمي وهو: "املشروع اإلقليمي للتنمية السياحية CROلبينية في السياحة ا

املستدامة في شبكة عبر الحدود من املتنزهات واملناطق املحمية في غرب أفريقيا". وأشار أيضا إلى أن تنظيم 

. وشدد CROلسياحة البينية في لزيادة ا CRICاإلسالمي هو نشاط مهم ملركز  التعاون معرض السياحة ملنظمة 

أيضا على أهمية استخدام التكنولوجيات الجديدة والشبكات االجتماعية لتعزيز الوجهات السياحية في 

 اإلسالمي. التعاون البلدان األعضاء في منظمة 

 

 نتائج ورشة العمل

 

 عموما، أبرز املشاركون في ورشة العمل املالحظات الختامية التالية: 

 

االستثمارات السياحية ال تشمل فقط الفنادق واملنشآت الترفيهية ولكن تغطي أيضا  -

 مشاريع النقل )تحسين وتحديث املطارات والسكك الحديدية واملوانئ وغيرها(. 

مشاريع السياحة عموما تتطلب مبالغ مرتفعة من االستثمار األولي حيث قيود امليزانية من  -

اصة إجماال تجعل االستثمارات السياحية الكبيرة صعبة الحكومات وأصحاب املشاريع الخ

التنفيذ. لذلك، هناك حاجة إلى نماذج مالية جديدة لجعل االستثمارات السياحية ممكنة 

 من خالل بعض سبل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. 

 ( يمكن اقتراحها كنموذج قابل للتطبيقPPPالشراكة بين القطاعين العام و الخاص ) -

لتمويل املشاريع السياحية حيث يتم تمويل املشاريع السياحية وتشغيلها من خالل الشراكة 

 بين الحكومة والقطاع الخاص. 

( هي ترتيبات بين الشركات الحكومية والقطاع PPPشراكات القطاعين العام والخاص ) -

والترفيه  الخاص لغرض االستثمار املشترك في مشاريع مثل بناء أو تحسين مرافق اإلقامة

 واملطارات واملوانئ والسكك الحديدية. 
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تتميز هذه الشراكات من خالل تقاسم مبلغ االستثمار، واملخاطر واملسؤولية وإيرادات بين  -

الشركاء. أسباب إقامة مثل هذه الشراكات عموما تنطوي على التمويل، التصميم، 

 التشييد، التشغيل والحفاظ على االستثمارات السياحية.

 

A. في قطاع السياحة والخاص الشراكات بين القطاعين العام فوائد ومخاطر 

 

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

 

 في قطاع السياحة:  PPP فوائد

 

تسمح  PPPخفض التكاليف: مع توحيد القوات الحكومية والقطاع الخاص، نماذج  -

 للحكومة بوضع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتشغيل وتقديم خدمات أكثر كفاءة؛ 

، الحكومة يمكنها ان تشارك املخاطر مع شريك من القطاع PPPتقاسم املخاطر: مع  -

عدم التقيد باملوعد النهائي لتقديم  الخاص. يمكن للمخاطرأن تشمل رسوم إضافية،

الخدمة، صعوبات في االمتثال لألنظمة البيئية وغيرها، أوخطرأرباح غير كافية لتغطية 

 تكاليف التشغيل و رأس املال؛ 

 PPPتحسين مستويات الخدمة أو الحفاظ على املستويات الحالية للخدمة: يمكن ل  -

 ائها. إدخال االبتكار في طريقة تنظيم الخدمة وإجر 

أن تحدد معدالت االستخدام التي تعكس التكاليف  PPPل  تحسين األرباح: يمكن -

الحقيقية لخدمة محددة. الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أيضا أن تتيح 

الفرصة لتقديم أصول اإليرادات املبتكرة، التي لن تكون ممكنة من خالل الطرق 

 التقليدية لتوفير الخدمات؛ 

أكثر كفاءة: الكفاءة يمكن تحقيقها من خالل مجموعة من األنشطة واستحواذات  تنفيذ -

 أكثر مرونة والتوظيف، موافقة أسرع لتمويل رأس املال أكثر كفاءة وعملية صنع القرار.

 

 في قطاع السياحة:  PPP مخاطر

 

الخاص فقدان سيطرة الحكومة: بحكم طبيعتها، تنطوي الشراكات بين القطاعين العام و  -

التي تتضمن استثمارات كبيرة و مخاطر  PPPعلى تقاسم املخاطر و أخذ القرار بين الشركاء. 
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من قبل الشريك الخاص تعني في كثير من األحيان زيادة مشاركة الشركاء في اتخاذ 

 القرارات حول كيفية توفير الخدمات،  فضال عن األسعار؛

رسوم ملستخدمي الخدمة، ال تعتبر كل زيادة اإلنفاق: عند وضع األسعار وسياسات ال -

الحكومات تكاليف تقديم الخدمات "الحقيقية". الخدمة املقدمة من خالل الشراكات بين 

 القطاعين العام و الخاص تتطلب سياسات سعرية وضريبية  تعكس التكلفة الكاملة. 

مجال املخاطر السياسية وقضايا العمل: العديد من الحكومات تفتقر إلى الخبرة في  -

الشراكات بين القطاعين العام والخاص وهذا النقص في اإلملام بهذا النوع من الشراكات 

من طرف الحكومات واألطراف املعنية قد يؤدي إلى مخاطر سياسية أكبر. االتفاقات 

قد يسبب استجابة سلبية من النقابات أو   PPPالجماعية وقوانين العمل املطبقة على 

 املجتمع املدني؛ 

، مسؤولية  تقديم الخدمات هي أقل وضوحا للجمهور من  PPPيا املسؤولية: مع قضا -

الطريقة التقليدية. و هذا قد يؤدي إلى انتقاد علني للشراكة والشريك املعني، أو مطالبة 

 بمزيد من التدخل الحكومي، لضمان التوافق واالستجابة للمطالب العامة؛ 

قد يعانون النزاعات العمالية، مشاكل مالية أو خدمات غير آمنة:  شركاء القطاع الخاص  -

 ظروف أخرى ملنعهم من الوفاء بالتزاماتهم. 

عدم وجود املنافسة: املنافسة  تؤدي إلى االبتكار والكفاءة وخفض التكاليف. الحكومات  -

لن تكون قادرة على االستفادة من الشراكات بين القطاعين العام و الخاص اذا كان هناك 

ن الشركاء الخاصين املحتملين  مع الدراية أو القدرة على االستجابة القتراح عدد محدود م

 معين. 

انخفاض الجودة أو كفاءة الخدمة: إذا لم تكن منظمة ومدارة بشكل صحيح، قد تؤدي  -

إلى انخفاض جودة الخدمة، وعدم كفاءة أوعدم وجود صيانة مناسبة  PPPعقود 

 للمركب.

 

B.  التوصيات 

 

من  في قطاع السياحة، أدلى املشاركون بمجموعة  PPPعلى ضوء املنافع واملخاطر املذكورة أعاله حول 

فعالة لتطوير  PPP التوصيات املتعلقة بالسياسات التي من شأنها أن تؤدي إلى خلق بيئة مواتية تفض ي إلى
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 التعاون هذه التوصيات على املستويين الوطني والتعاون في منظمة  م تقديموتالقطاع السياحي املستدام. 

 اإلسالمي كما يلي:

 

 : على املستوى الوطني

 

في  PPPللشراكه بينهم  ناجحة ومستدامة دارةإل  التالية العوامل لنظر فيبا القطاع الخاصالحكومة و توص ى  .1

 :قطاع السياحة

  

  أصحاب املصلحة؛ لجميعاملسؤولية م و اامله دور واضح مع، ةمتوازن ةهيكل -

 ؛سياسات والقوانينلل التنفيذ الثابتالشفافية املساءلة و  تحسين -

 توقعات واقعية مشتركة ومحددة جيدا،أهداف  مع، القطاعين بين القيادة يتم تقاسم -

 ؛على كال الجانبين  االرباحف يوتعر 

، واملساهمة في كل شريك فهم احتياجات الرغبة في، إلى جانب من قبل الشركاء نهج مرن  -

  املوارد؛ من حصة

من  ليس فقط  مستدامة يجب أن تكون  تنمية السياحة أنعلى  جميع الشركاء توعية -

  ؛والبيئية االجتماعيةالوجهات من  أيضااقتصادية ولكن  الوجهة

 أهداف مع والتخطيط الرؤية اإلستراتيجية الذي يجمع بينو  على املدى الطويل التزام -

  ؛يمكن قياسها قصيرة األجلمحددة 

 ؛كل شريك الدور الذي قام به لفعالية التقييم الدوري -

 جميع أصحاب املصلحة؛ نحوشركاء من الالشركاء و  بين ةوالفعال ةالدقيق االرتباطات -

 املعامالت.الشفافية في و  أصحاب املصلحةمشاركة 

 

توص ى الحكومات على تطوير مؤسسات سياسية وقانونية قوية وفعالة مع بيئة تنظيمية فعالة ومدونة  .9

 قانونية تحمي حقوق املستثمرين. 

 

السياحية إذا كانت واحدة من الحاالت التالية متوفرة في  PPPتوص ى الحكومات على اإلشراك في مشاريع  .0

 هذه املشاريع: 
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 وارد املالية أو خبرة الحكومة وحدها؛ املتنفيذ املشروع صعب ب -

االستثمار الخاص سيزيد من جودة أو مستوى الخدمة أو يقلل من وقت تنفيذ املشاريع  -

 باملقارنة مع ما يمكن أن تنجزه الحكومة بتلقاء نفسها. 

هناك فرصة للمنافسة، حيثما أمكن، من بين املستثمرين املحتملين من القطاع الخاص،  -

 ل من تكلفة املشروع؛ والتي قد تقل

 يوفر االستثمار الخاص فرصة لالبتكار. و  -

 ال توجد لوائح أو قيود تشريعية على االستثمار الخاص في تقديم الخدمات السياحية. -

 

توص ى الحكومات على تقديم حوافز للمستثمرين من الشركات لتشجيعهم على دخول اتفاقيات الشراكات  .2

الحكومة في املشاريع السياحية، ودعم تزايد الوعي وبرامج بناء القدرات بين القطاعين العام و الخاص مع 

 . PPPللقطاع الخاص في مجال 

 

توص ى الحكومات على إنشاء وحدات خاصة لتطوير السياسات وضمان التنسيق الفعال، وتقديم املساعدة  .2

 .PPPالية من أجل التنفيذ الفعال ملشاريع امل األنظمةالفنية وإدخال / تطوير 

 

 اإلسالمي: التعاون على مستوى التعاون في منظمة 

 

تشجيع مركز أنقرة لتطوير وتقديم برامج بناء القدرات والتدريب في البلدان األعضاء في مجال الشراكات بين  .1

القطاعين العام و الخاص للسياحة  وتسهيل نقل وتبادل املعرفة والخبرات وأفضل املمارسات بين الدول 

 املجال الهام.األعضاء في هذا 

 

الدول األعضاء على االستفادة من األدوات العملية الستراتيجية الكومسيك من خالل املشاركة  ىتوص  .9

بنشاط في جهود التعاون في إطار فريق العمل السياحي للكومسيك وتقديم مشاريع التعاون امللموسة ملكتب 

 تنسيق الكومسيك في إطار إدارة دورة املشروع للكومسيك .

 

مشتركة واالستفادة من تسهيالت مجموعة البنك اإلسالمي  PPPجيع البلدان األعضاء على وضع مشاريع تش .0

 اإلسالمي ذات الصلة لهذا الغرض. التعاون للتنمية وغيرها من مؤسسات منظمة 
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برامج مشتركة ومواد ترويجية عن فرص االستثمار السياحي في البلدان األعضاء في منظمة بتطوير يوص ى  .2

وإتاحت الحصول  ،اإلسالمي، مثل البرامج التلفزيونية، والكتيبات وامللصقات والكتيبات اإلرشادية التعاون 

عليها من طرف الدول األعضاء، وكذلك البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم في أجل تعزيز وتشجيع 

 اإلقليمي والدولي. اإلسالمي على الصعيدين التعاون االستثمار في قطاع السياحة في دول منظمة 

 

يوص ى بتطويراألساليب العلمية في التسويق السياحي املشترك واإلعالن. ومن األمثلة املقترحة في هذا السياق  .2

اإلسالمي بهدف توفيرمعلومات شاملة ومحدثة عن  التعاون يمكن أن يكون عبر دليل إنترنت للسياحة ملنظمة 

اإلسالمي لجميع الجهات الفاعلة في قطاع  التعاون فرص االستثمار السياحي في البلدان األعضاء في منظمة 

للقيام بذلك، يمكن أن تكون تجربة دليل اإلنترنت و  في قطاع السياحة. PPPالسياحة، ال سيما فرص 

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

 

 التعاون في السياحة في دول منظمة  في القطاع الخاصينبغي تشجيع تعزيز التحالفات بين أصحاب املصلحة  .6

على  اإلسالمي، وخاصة بين هيئات الترويج السياحي الرسمية، بهدف تقوية التسويق السياحي وتعزيز التعاون 

 اإلسالمي ككل. التعاون املستوى دون اإلقليمي وكذلك على مستوى منطقة منظمة 

 

يوص ى بتنظيم معارض السياحة  كل سنتين ويفضل لذالك أن يكون في مدينة متوجة في السياحة من طرف  .7

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

 

 لتعزيزالقضايا املتعلقة  بالتسويق السياحي والسياحة اإلسالمية بين الغرف األعضاء. IRCCRع تشجي .2

 

،  CDTRو  اإلسالمي ذات الصلة، مثل إرسيكا واإليسيسكو، التعاون تعزيز التنسيق بين مؤسسات منظمة  .2

لتحسين أنشطة بناء القدرات في مجال  ICCIA، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية و  (SESRIC)مركز أنقرة

 االزدواجية في هذه األنشطة. مع مراعاة عدمالسياحة 

 

لتنظيم أنشطة لتعزيز االستثمارات ال سيما من خالل الشراكات بين القطاعين العام و  ICCIAو  CDTRدعوة  .13

 الخاص في قطاع السياحة.

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


