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    التعاون العربي في قطاع السياحة التعاون العربي في قطاع السياحة 

 
 

  

  

  نظرة عامة
  

 من الدول العربية، حيث تمثل أحد أهم مكونات الوطني للعديدتعد السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل في االقتصاد 

ادة الناتج الصادرات الخدمية ذات التأثير الكبير في ميزان المدفوعات، آما أنها من األنشطة التي تساهم بفعالية في زي

وتمثل السياحة صناعة متطورة ومتعددة االتجاهات والتشابكات مع . النقد األجنبيالمحلي اإلجمالي وزيادة إيرادات 

  .  مجمل األنشطة االقتصادية واالجتماعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

  

ألن يكون من أآثر مناطق العالم جذبًا وعلى الرغم من امتالك العالم العربي مقومات سياحية آبيرة يمكنها أن تؤهله 

 به العالم العربي يذخر وهي ال تتناسب مع ما ،للسياح إال أن حصته من السياحة العالمية ال تتجاوز نسبة خمسة في المائة

وتخفيف وقد أدرك العالم العربي أهمية قطاع السياحة في النمو االقتصادي . من ثروات طبيعية وثقافية وحضارية مختلفة

  . ، ووضع االهتمام بالتعاون العربي في هذا المجال في مقدمة أولوياتهحدة الفقر وتخفيف معدالت البطالة

  

 االتفاقيات السياحية لتعاون في المجال السياحي بإبرامتتعدد صور التعاون العربي في قطاع السياحة، حيث بدأت صور ا

 ،ذلك إلى تعاون متعدد األطراف في إطار جامعة الدول العربيةالثنائية بين عدد آبير من الدول العربية، تحولت بعد 

 في إطار األمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز 1997حيث تم إنشاء المجلس الوزاري العربي للسياحة في عام 

دامة الشاملة تعظيم مساهمته في التنمية المستوالدول العربية في ة البينية، وتنمية قطاع السياحة السياحة العربي

 العربية والدولية ويتعاون المجلس الوزاري العربي للسياحة مع عدد من المنظمات واالتحادات. االقتصادية واالجتماعية

  .إلنجاز مهامه

  

وقد صاحب االهتمام بقطاع السياحة والسفر في الدول العربية ارتفاع مستوى االستثمار العام والخاص في مشاريع البنية 

 العربية جهودًا الدولوتبذل . المنتجعاتولمرتبطة بالسياحة والتي تشمل اإلقامة، االنتقال، الحدائق العامة، األساسية ا

  .تيسير االستثمار في هذه المجاالتآبيرة ل

  

  

 
 

  
الفصل الثاني 

  عشر
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 الوضع الراهن لقطاع السياحة بالدول العربية
  

 رئيسة دولفي خمسة  ترآزوا مليون سائح، 51 ما يقدر بـ 2005الدول العربية عام القادمين إلى بلغ إجمالي عدد السياح 

.  خالل السنوات الخمس األخيرةفي الدول العربيةعداد السياح  من جملة أ في المائة70في المتوسط حوالي تشكل 

ويصعب ترتيب األهمية النسبية لكل واحدة . مصر، السعودية، تونس، المغرب، اإلمارات: والدول العربية الخمسة هي

 من عام إلى آخر حسب حرآة السياحة العالمية، إال أنها تبقى آمجموعة هامس المذآورة نظرًا لتغير ترتيبمن الدول الخ

  .في صدارة المقاصد السياحية العربية

  

 52.8 حوالي 2005ووفقًا إلحصاءات منظمة السياحة العالمية فقد بلغ عدد السياح في منطقة الشرق األوسط خالل عام 

 قليًال عن حصة اسبانيا التي تصل ما يقل ، من إجمالي عدد السياح على مستوى العالم في المائة6.5 تشكل ،مليون سائح

  . )1( من إجمالي أعداد السياح على مستوى العالم في المائة6.9إلى 

  

ين ، حيث تطورت أعداد السياح القاصدالنمو المتصاعد في أعداد السائحين لدولة اإلماراتخالل العقد األخير  ويالحظ

 5.3 إلى أآثر من 1990 من أعداد السياح الوافدين إلى الدول العربية عام  في المائة8.7 ألف سائح تمثل 973من لها 

 .  خالل نفس الفترة)2( من جملة أعداد السياح في الدول العربية في المائة13.7تمثل  2003مليون سائح في نهاية عام 

باإلنفاق على البنية األساسية وتشجيع االستثمار الخاص في المجال مارات لدولة اإلويعود ذلك إلى االهتمام البالغ 

  .السياحي

  

بمؤشر نسبة  توفير الخدمات المختلفة للسائحينوالجذب السياحي ول في مجال القدرات االستيعابية للدوعادة ما يشار إلى 

قادرة  أي أن الدولة  في المائة100نسبة  تتجاوز  ونجد في الدول السياحية العريقة أن هذه ال.عدد السياح إلى عدد السكان

توفير آافة الخدمات لهم من إقامة وانتقاالت أآثر من تعداد سكانها مع من السائحين على مدار العام عدد ل استقبعلى ا

ما على أ.  في المائة244، النمسا  في المائة129، إسبانيا  في المائة126  تبلغ فنجد النسبة في فرنسا.وغيره، وغذاء

 وهي البحرين ،2005 في ثالثة دول عربية خالل عام  في المائة100قد تجاوزت هذه النسبة مستوى الدول العربية ف

  هذهويمكن مالحظة أن ما يجمع بين. )3() في المائة114.7(، وقطر ) في المائة143.0(، اإلمارات ) في المائة538.4(

السكان بشكل آبير إلى جانب آونها دول ذات مستويات دخول مرتفعة الدول الثالثة هو أنها دول ينخفض فيها عدد 

أما بالنسبة لباقي . وإنفاق آبير على البنية التحتية بالشكل الذي يمكنها من تقديم خدمات لعدد أآبر بكثير من تعداد سكانها

وتبقى هناك ثالثة . ستوى العالمفقد حققت هذه النسبة مستويات معقولة خاصة إذا ما قورنت بالنسبة على مالدول العربية 

 11.8(وهي مصر )  في المائة12.5(دول عربية تنخفض فيها نسبة عدد السياح إلى عدد السكان عن المتوسط العالمي 

                                                 
)1(  UNWTO(2006): World Tourism Barometer.  
  .النشرة اإلحصائية للسياحة في دول الوطن العربي، العدد السادس): 2007(العربية جامعة الدول    )2(
  .مرجع سابق): 2007(جامعة الدول العربية    )3(
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 فنجد ،وتختلف أسباب انخفاض النسبة في الدول الثالثة)  في المائة1.5(، واليمن ) في المائة4.4(، الجزائر )في المائة

 الرغم من آونها تتبادل مع السعودية دائما المرتبة األولى والثانية من حيث عدد السياح في الدول في مصر أنه على

 من جملة أعداد السياح إلى الدول العربية  في المائة38العربية آما تمتلك طاقة فندقية ضخمة تؤهلها الستقبال أآثر من 

 ومع ذلك فإن نسبة أعداد السياح إلى .ي خفض هذه النسبةتساهم ف)  مليون نسمة70.0 ( بهاإال أن ضخامة حجم السكان

 معدل نمو أعداد السياح في مصر ألنأعداد السكان في مصر مرشحة لالرتفاع بشكل جيد خالل الفترة القادمة نظرًا 

 فإن أما بالنسبة للجزائر. فيها بشكل آبيرتدفق االستثمارات على قطاع السياحة آذلك و فيهايفوق معدل نمو السكان 

 إضافة لبعض ،وضعف تنويع المنتج السياحي ية،وروباألدول السياحة مع الانخفاض النسبة يأتي من الترآيز على 

نسبة وبالنسبة لليمن فإن ضعف البنية األساسية ونقص الخدمات يلعب الدور األساسي في انخفاض . المشاآل األمنية

  ).1(، الجدول رقم السياح إلى عدد السكان فيها

  )1(ول رقم الجد
  عدد السياح مقارنة بعدد السكان في بعض الدول العربية

2005  
  

 السياحة

 الدولة
 عدد السكان
بالمليون 
 نسمة

العدد باأللف 
 سائح

معدل النمو 
 في السنوي 
 المائة

نسبة عدد السياح 
في  إلى عدد السكان
 المائة

 54.6 10.8 2987 5.5 األردن
 143.0 12.3 5871 4.1 اإلمارات
 538.4 10.9 3914 0.7 البحرين
 63.6 4.5 6378 10.0 تونس
 4.4 10.7 1443 32.9 الجزائر
 39.4 10.6 9100 23.1 السعودية
 18.4 15.2 3368 18.3 سوريا
 47.6 17.5 1195 2.5 عمان
 114.7 11.4 913 0.8 قطر
 29.3 9.7 1140 3.9 لبنان
 11.8 11.1 8244 70.0 مصر

 18.8 8.4 5843 31.1 المغرب
 1.5 18.6 336 21.9 اليمن
 12.5 4.1 806000 6449 العالم

  .عدد السادسالفي دول الوطن العربي،  النشرة اإلحصائية للسياحة): 2007(جامعة الدول العربية  :المصدر  
  

   ودوافع السفرتوزيع أعداد السياح حسب جنسياتهم

  

إلى أخرى وفقًا لعوامل القرب الجغرافي وتوافر عربية  دولة يتفاوت توزيع السياح حسب التكتالت االقتصادية من

 من أعداد السياح  في المائة70حيث نجد في السعودية أن حوالي .  واختالف دوافع السفرخطوط المواصالت المنتظمة

بينما . لفة من دول آسيوية غير عربية ويتوزع الباقي على دول العالم بنسب مخت في المائة20ينتمون إلى دول عربية و 
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تصل نسبة ل مصر حيث تمثل السياحة األوروبية أهمية آبرى لهذه الدولوتونس، المغرب، آل من يختلف الوضع في 

 من عدد  في المائة85 من عدد السياح في مصر،  في المائة70السياح األوروبيين إلى نصف عدد السياح في تونس، 

النسبة لدول حوض البحر األبيض المتوسط حيث تربطها بأوروبا عالقات ويعد ذلك أمرًا طبيعيًا ب. )4(السياح في المغرب

الجوار الجغرافي وسهولة االنتقال ورخص التكلفة، آما أن القرب الجغرافي لدول المغرب العربي ومصر من دول 

  .واسع لسياح اليوم الواحد وسياحة األجازات التي تنتشر في أوروبا على نطاق ًا متميزًاأوروبا يجعلها مقصد

  

  دوافع أن،بالنسبة للدول آمجموعة، علمًا بأنها ال تتوفر تظهر اإلحصاءات الوطنية المتوفرة لعدد من الدول العربية

  : ترآز في ثالثة دوافع رئيسية هيتبشكل عام السفر للدول العربية 

  

 في  في المائة91المغرب،  من جملة السياحة في  في المائة100حيث تصل نسبتها إلى  :الراحة والترفيه والعطالت •

  .  في البحرين في المائة72 في الجزائر،  في المائة73مصر، 

 في  في المائة17 في الجزائر والسعودية،  في المائة24 والتي تشكل :الزيارة بهدف العمل التجاري والمهني •

 . البحرين

 في األردن،  في المائة14.5وريا،  من حجم السياحة في س في المائة18.6شكل ت حيث :زيارة األصدقاء واألقارب •

   . في السعودية في المائة13.1

  

بسبب وجود األماآن اإلسالمية المقدسة حيث تمثل أما عن السياحة بدافع الدين والحج فتمثل أهمية خاصة للسعودية 

 وجود العديد بسبونفس الشيء أيضًا نجده في فلسطين ب.  من جملة السياحة لديها في المائة46.6السياحة لهذا الغرض 

 من جملة السياحة في  في المائة56.3من األماآن المقدسة لألديان السماوية الثالثة حيث تمثل السياحة الدينية فيها 

 من السياحة في سوريا تكون ألسباب دينية وهو راجع أيضًا لكثرة المساجد   في المائة19وأخيرًا نجد أن . فلسطين

  .واآلثار اإلسالمية بها

  

 العربية، حيث تسجل حظ أن السياحة بغرض العالج الصحي أو االستشفاء ال تشكل أهمية آبيرة في أي من الدول ويال

 1.4، مصر  في المائة1.9  إلىفي سورياآما تصل  هاي من جملة أعداد السياح إل في المائة3األردن أعلى نسبة لها وهي 

والشكوى من المشاآل  من السكان 1000لكل ودية عدد األطباء محدنقص المياه الصالحة للشرب و ىوقد أد  .في المائة

لذي في الوقت اهذا ، إلى ضعف نسبة اإلقبال على السياحة لهذا الغرض في الدول العربيةفي بعض المناطق البيئية 

   .)2( والجدول رقم )1(اإلطار رقم ،  فيه المقومات الطبيعية والثقافية النتعاشهاتتوفر

  

  

  
                                                 

  .مرجع سابق): 2007(جامعة الدول العربية   ) 4(
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   )1: (اإلطار رقم
  المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو

  
 بترشيحها ليتم اليونسكوتقوم لجنة التراث العالمي في  مواقع   World Heritage Listتضم قائمة التراث العالمي  

وسالسل  آالغاباتهذه المعالم قد تكون طبيعية، . دراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية الذي تديره اليونسكوإ
  .، وقد تكون من صنع اإلنسان، آالبنايات والمدنالجبال

 
انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تم تبنيه خالل المؤتمر العام 

  .2007 دولة منذ توقيعها وحتى نوفمبر 185وقد صادق على االتفاقية . 1972  نوفمبر16لليونسكو والذي عقد في 
  

لى المواقع ذات األهمية الخاصة للجنس البشري، سواء آانت ثقافية أو يهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ ع
  .ومن خالل هذه االتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة. طبيعية

  
 موقعًا طبيعيًا 166يًا و موقعًا ثقاف660 موقعًا، منها 851، 2007بلغ عدد المواقع المدرجة في هذه القائمة حتى نوفمبر 

ويعتبر آل موقع من مواقع التراث ملكا للدولة .  دولة من الدول األعضاء141 موقعًا يدخل ضمن الصنفين تغطي 25و
وتمتلك . التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأآد من الحفاظ عليه لألجيال القادمة

  ).2(، أنظر الجدول رقم  موقعًا40 المواقع التراثية وهو  الرقم األآبر في عددإيطاليا
  

  

  المواقع التراثية في الدول العربية) : 2(الجدول رقم 

  تاريخ إدراجه  تراثنوع ال  لمواقع التراثيةا  وعدد المواقع الدولة

  )3( األردن
  البتراء

  قصر عمره
  أم الرصاص

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1985  
1985  
2004  

  2005  ثقافي   الميناء القديم وعاصمة دلمون--قلعة البحرين   )1(البحرين

  )7(تونس

  مدرج الجم  
  مدينة تونس 

  موقع قرطاج 
  الحديقة الوطنية اشكل

  القيروان  
  مدينة سوسة  
  ا دوجا وثوج

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  طبيعي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1979  
1979  
1979  
1980  
1988  
1988  
1997  

  )7(الجزائر

  قلعة بن حماد
  جميلة

  وادي مزاب
  تسالي ناجير

  تمقاد
  تيبازا

  قصبة الجزائر

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  مختلط
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1980  
1982  
1980  
1982  
1982  
1982  
1992  

  )4( عمان
  قلعة بهالء

  الكتم والعين  والمواقع االثريه من الخفافيش 
  ارض اللبان 

  األفالج نظم الري من عمان  

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1987   
1988  
2000  
2006  

  )3( العراق
  مدينة الحضر 

  اشور قلعة شرقاط 
  مدينة سامراء االثريه 

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1985  
2003  
2007  

  2003  ثقافي  اقليم نباتانجبل برآل وجزء من   )1( السودان
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  )5(ة سوري

  مدينة دمشق القديمة
  مدينة بصرى القديمة

  )تدمر(جزء من بالميرا 
  مدينة حلب القديمة
  قلعة صالح الدين

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1979  
1980  
1980  
1986  
2006  

  )5( لبنان

  عنجر
  بعلبك
  بيبلوس
  صور

  غابة أرز الرب-)الوادي المقدس(قاديشا 

  افيثق
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1984  
1984  
1984  
1984  
1998  

  )5( ليبيا

  الموقع األثري سيرين 
  الموقع االثري لبدة الكبرى  

  الموقع االثري صبراتة  
  روك أحدث المواقع 
  البلده القديمة غادامس

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1982  
1982  
1982  
1985  
1986  

  )7( مصر

  أبو مينا
  )نيكروبولس(قديمة مع المدافن طيبة ال

  القاهرة التاريخية
 ميدان الهرم من الجيزه -ممفيس وبيكروباس

  الى دهشور 
  االثار النوبية من أبو سنبل الى فيله

  منطقة سانت آاترين
  وادي حيتان 

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  طبيعي

1979  
1979  
1979  
1979  
1979  
2002  
2005  

  )8( المغرب
  
  

  ينة فاس  مد
  مدينة مراآش  

  آسار ايت بنت هادو 
  مدينة مكناس التاريخية  

  الموقع االثري فولوبليس  
  المعروفة سابقا باسم (مدينة تطوان 

سابقا مازاجان موجادور (مدينة الصويرة 
  ) القاهرة الجديدة(البرتغاليه مدينة 

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1981  
1985  
1987  
1996  
1997  
1997  
2001  
2004  

  )3( اليمن
  الجدران القديمة من مدينة شبام 

  مدينة صنعاء القديمة  
  مدينة زبيد التاريخية 

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1982  
1986  
1993  

       Source: UNESCO, World Heritage List, URL: http://whc.unesco.org/en/list 

  اإليرادات السياحية

  

 في  في المائة7.2 إلى 2001 خالل عام  في المائة2.3ارتفع نصيب الدول العربية من اإليرادات السياحية العالمية من 

 إلى 2001 دوالر أمريكي عام 370 السائح في الدول العربية من إنفاقويرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط . 2005عام 

، ويفوق هذا المتوسط مثيله العالمي الذي بلغ في نفس العام  في المائة300 بزيادة نسبتها 2005ر أمريكي عام  دوال930

  .)5( دوالر843

  

 إحصاءات منظمة السياحة العالمية عن إجمالي إنفاق السائحين على مستوى العالم حسب ، تشيروفي جانب آخر

على مستوى   دولة في حجم إنفاق السائحين25ية الوحيدة ضمن أهم  إلى أن السعودية آانت الدولة العرب،جنسياتهم

 على مستوى العالم 15 ثم تقدمت إلى المرآز ، على التوالي2001و 2000 خالل عامي 25 احتلت المرآز حيث. العالم

من إجمالي إنفاق   في المائة1.6 مليار دوالر تمثل 7.4 بلغ إنفاق السائحين السعوديين في دول العالم وقد .2002في عام 

 دولة في إنفاق 25ومن المعروف أن قائمة أهم . 2005 مليار دوالر في عام 474السائحين على مستوى العالم البالغ 

      .فرنساو اليابانو إنجلترا ف ألمانيا ثممها الواليات المتحدة األمريكيةالسائحين على مستوى العالم تتقد

  

                                                 
  .مرجع سابق): 2007(جامعة الدول العربية    )5(
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  التشغيل

  

ر القطاعات توليدًا للوظائف في مجاالت عديدة ومتنوعة، حيث تعتبر السياحة صناعة آثيفة تعد السياحة واحدة من أآب

العمالة، آما أن معدل خلق الوظائف في قطاع السياحة يعد أآثر سرعة من المعدالت السائدة في القطاعات األخرى بنحو 

ء بشكل مباشر يتصل باستغالل المقاصد يلعب النشاط السياحي دورًا هامًا في خلق فرص التوظيف سوا و.)6( مرة1.5

احي، وحماية السياح، وحفظ السياحية، أي داخل قطاع السياحة ذاته آالعمالة المخصصة للنقل السياحي، واإلرشاد السي

 تمد السياحة باحتياجاتها من السلع التي أو بشكل غير مباشر، بالمساهمة في خلق فرص العمل بالقطاعات ،شؤونهم

  .مواد الغذائية، والرعاية الصحيةاملين في البنية األساسية، والزراعية، وتجارة الوالخدمات آالع

  

 إلى فرصة 0.5وطبقًا لدراسات مكتب العمل الدولي، فإن معدل خلق وظائف مباشرة في قطاع الفنادق فقط يتراوح بين 

 أو 1.5المنخفضة نسبيًا ليصل إلى عمل واحده لكل غرفة جديدة في فندق، ويرتفع هذا المعدل في الدول ذات الرواتب 

 شخص في 2.7آما تقدر دراسات أخرى أن إضافة سرير جديد في فندق بتونس يساهم في توظيف سنوي لنحو . أآثر

باإلضافة إلى خلق مزيد ) آأدوات المطبخ والمناضد وغيرها من المنقوالت المنزلية(قطاع البناء والتجهيزات األساسية 

 فرصة 1.8مصر تساعد في توفير وأن إضافة غرفة جديدة لفندق في . ل مضاعف التشغيلمن فرص التوظيف من خال

  ).1(، الشكل عمل

  )1(الشكل 
  فرص العمل المباشرة وغير المباشرة 

  التي يوفرها القطاع السياحي في بعض الدول العربية آنسبة من إجمالي العمالة في االقتصاد

  
  .)12/2(الملحق : المصدر

                                                 
  .ستدامة بين االستراتيجية والتحديات العالمية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرةالتنمية السياحية الم): 2005(وفا، عبد الباسط   )6(
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 فال تتوافر الوظائف في قطاع السياحة مقارنة بقطاعات النشاط االقتصادي األخرىهذه لفة النسبية لخلق التكأما عن 

. هذه التكلفة النسبيةإال إن الدراسات على مستوى دول العالم تتباين في تقدير بيانات تفصيلية عنها في الدول العربية، 

سياحة أقل منها في القطاعات الصناعية التقليدية األخرى بنحو أن تكلفة خلق وظيفة في قطاع التؤآد دراسات ففي حين 

 ألف دوالر، 40 – 20تراوح بين ت فرصة عمل في المجال السياحيدراسة للبنك الدولي أن تكلفة خلق وتشير .  مرة20

ة وصناع آصناعة الحديد والصلب،( بعض الصناعات الثقيلة  تكلفة خلق فرصة عمل في أقل منوتعد تلك التكلفة

  .   في الصناعات الصغيرةفرصة العمل من خلق ، لكنها أآثر ارتفاعًا)الكيماويات

  

 خالل الفترة سنويا  في المائة4.3أن يتمتع القطاع السياحي العالمي بنمو مستدام بواقع تتوقع منظمة السياحة العالمية 

وقد بلغ عدد العاملين الكلي في . قطاع وسيرافق هذا النمو زيادة في تشغيل األيدي العاملة في هذا ال،2008-2017

   من حجم العمالة العالمي في المائة8.3مثل نسبته تمليون عامل بما  231.2 )مباشر وغير مباشر ( السياحيالقطاع

 عمل في عام مليون فرصة 262.6توقع أن يرتفع هذا العدد إلى م ومن ال.من آل فرصة عمل عالمية 12:1يشكل و 

 ويالحظ.  من آل فرصة عمل عالمية2:1من حجم العمالة العالمي وفي المائة  8.3 الحالية  ته محافظا على نسب2017

 ، من إجمالي العمالة في المائة2.7أي ما نسبته  مليون 67.1  بلغ2007 لعام  السياحي بالقطاعةن عدد العاملين مباشرأ

 من  في المائة2.8 أي ما نسبته  2017 في عامة  مليون وظيف86.8د العاملين مباشرة بالقطاع عدبلغ يومن المتوقع أن 

  . دد الكلي للعاملين بهذه الصناعةالع

  

   االستثمار

  

تتنوع مجاالت االستثمار السياحي وتتعدد أشكالها بحيث تشمل االستثمار في بناء وتشغيل وتطوير الفنادق والمطاعم 

لسياحية والبواخر السياحية وسياحة المخيمات والمالهي ومراآز االستشفاء ومراآز الرياضة والترويح والقرى ا

باإلضافة إلى المشروعات الكبرى مثل تخطيط المدن السياحية المتكاملة، هذا باإلضافة إلى شرآات السياحة ووآاالت 

  . السفر ووسائل النقل السياحي إلى غير ذلك

  

من دولة عربية إلى أخرى بشكل آبير، حيث وتتفاوت نسبة مساهمة االستثمار السياحي في االستثمار المحلي اإلجمالي 

 إلى ارتفاع نسبة االستثمار السياحي إلى جملة االستثمار المحلي في 2007تشير إحصاءات منظمة السياحة العالمية لعام 

 على التوالي، في حين  في المائة28.7و  في المائة30.6،  في المائة32.9ليبيا حيث بلغت وآل من السودان، اإلمارات 

، وتأتي  في المائة6.5السعودية و  في المائة6.4، البحرين  في المائة5.9ل هذه النسبة أدنى مستوياتها في الجزائر تص

  . باقي الدول العربية في مكانة متوسطة بين المجموعتين

  

 النمو السنوي ويمكن تقسيم الدول العربية وفقًا لنسبة مساهمة االستثمار السياحي في إجمالي االستثمار المحلي، ومعدل

  .لالستثمار السياحي ومقارنة المؤشرين بالمتوسط العالمي إلى أربعة مجموعات
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وقد ساهمت االستثمارات . اليمنوتضم آل من اإلمارات، السودان، ليبيا، مصر، قطر، لبنان :  المجموعة األولى

.  في المائة9.5ط المحقق عالميًا والبالغ السياحية في هذه الدول مساهمات مرتفعة في االستثمارات المحلية تفوق المتوس

  . في المائة5.1 فقد حققت االستثمارات السياحية لها معدالت نمو آبيرة تجاوزت أيضًا المتوسط العالمي البالغ باإلضافةو

  

وعلى الرغم من تحقيق االستثمارات . جمهورية القمرو  تضم آل من تونس، األردن، المغرب: المجموعة الثانية

حية في هذه المجموعة لنسب مرتفعة في إجمالي االستثمارات المحلية وأعلى من المعدالت العالمية، إال أن معدل السيا

  .نمو االستثمار السياحي بها جاء دون المحقق عالميًا

  

ة إلى ولم تصل نسبة االستثمارات السياحي. الجزائرو البحرين، الكويت، عمان، السعوديةتضم آل من :  المجموعة الثالثة

االستثمار المحلي اإلجمالي في هذه الدول إلى مستوى المتوسط المحقق عالميًا، لكن في الوقت ذاته فإن معدل نمو 

  .االستثمار السياحي فيها جاء مرتفعًا بما يتجاوز المتوسط المحقق عالميًا

  

ي االستثمار عن المتوسط تضم سورية فقط حيث تنخفض نسبة االستثمار السياحي إلى إجمال:  المجموعة الرابعة

  ).2(، الشكل السياحي فيها عن المتوسط العالميالعالمي، آما ينخفض أيضًا معدل نمو االستثمار 

  

  
  )2(الشكل 

  2007 أداء االستثمار السياحي في بعض الدول العربية لعام

  
  .)12/3(الملحق :   المصدر                         
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  الطاقة الفندقية

  

طاقة الفندقية المتاحة في الدول العربية بشكل آبير حيث تزيد أعداد الفنادق عن األلف فندق في آل من السعودية تتباين ال

 وتتفاوت  فندقًا في الكويت45 فندقًا في قطر، و35تقتصر على  حين ي ف،)1034( الجزائر و ) 1031( مصر ،)1049(

  .ين  الدول العربية فيما بين المجموعتيالطاقة الفندقية ف

  

 الدول العربية حسب فئاتها فيلكن توزيع أعداد الفنادق حسب فئاتها يظهر بعدًا آخر، حيث نجد أن توزيع الطاقة الفندقية 

نجد مثًال أن الفنادق من فئة النجمتين . يختلف بشكل آبير وفقًا للوضع االقتصادي للدولة وطبيعة السياح الوافدين إليها

 من الطاقة الفندقية في السعودية وهو ما يتناسب مع طبيعة السياح القادمين إليها من  المائة في73والثالثة نجوم نسبتها 

حيث آونها في معظمها سياحة دينية على شكل أفواج آبيرة وخالل فترات محددة حيث تحرص على تخفيض تكلفة 

  في المائة80ي عددها مع السعودية، نجد أن وبالمقارنة بالجزائر، التي تمتلك طاقة فندقية متقاربة ف. اإلقامة قدر اإلمكان

من الطاقة الفندقية بالجزائر يصنف في فئة أخرى والتي تتضمن المنتجعات والشاليهات وبيوت الشباب وهو أيضًا ما 

يتناسب مع آون معظم السياح الزائرين للجزائر هم من أوروبا والذين يقصدون الجزائر لزيارة اليوم الواحد وقضاء 

ء للطاقة الفندقية على الفئات المختلفة لها، فيما ى وتتميز آل من مصر واإلمارات بتوزيع متكاف. على السواحلالعطالت

  ).3 (الشكل، في آل من المغرب واألردن) أخرى (ترتفع نسبة الفنادق المصنفة تحت بند

  

  )3(الشكل 
  توزيع الطاقة الفندقية حسب فئات التصنيف الفندقي

  2005 في عام لبعض الدول العربية

  
  .)12/4(الملحق : المصدر         

  



 
التعاون العربي في قطاع السياحة:  عشر الثانيالفصل   

 

 

223 

 ارتفاع نسبة اإلشغال آلما ارتفعت فئة التصنيف هي فإن الصفة المشترآة بين الدول العربية الفنادق إشغالأما عن نسبة 

بق هذه الصفة وتنط. وهكذا لباقي الفئاتالفندقي أي أن نسبة اإلشغال في فنادق الخمسة نجوم أآبر منها في األربعة نجوم 

على جميع الدول العربية المتاح عنها بيانات فيما عدا سوريا حيث أظهرت بياناتها ارتفاع نسبة اإلشغال في الفنادق من 

  .فئة نجمة واحدة بشكل يفوق باقي الفئات

  

، في حين )مائة في ال70-62(وتتميز دولة اإلمارات بتقارب نسبة إشغال الفنادق بفئاتها المختلفة في مدى ضيق ومرتفع 

)  في المائة60-23(يصل التباين في نسبة اإلشغال بين فنادق النجمة الواحدة وفنادق الخمسة نجوم إلى أقصاه في األردن 

ويرجع التفاوت الكبير بين نسب اشغال الفنادق من فئة النجمة الواحدة وفئة ).  في المائة69-25(وآذلك في البحرين 

ن والبحرين إلى طبيعة توزيع الطاقة الفندقية فيهما حيث تنخفض نسبة الفنادق من فئة الخمسة نجوم في آل من األرد

، 2005 البحرين وفقًا لبيانات عام  في في المائة7.6 في األردن،  في المائة4.5الخمسة نجوم في الدولتين بشكل واضح 

  ).4(الشكل 

  )4(الشكل 
  نسبة اإلشغال الفندقي حسب فئات الفنادق

  2005في بعض الدول العربية لعام 

  
  .)12/5(الملحق : المصدر       

  

  تشابك قطاع السياحة مع القطاعات االقتصادية األخرى

  

يتميز قطاع السياحة بوجود تشابكات وعالقات ربط أمامية وخلفية مع العديد من قطاعات النشاط االقتصادي األخرى 

مل على أنشطة عديدة تسهم في إخراج المنتج السياحي مثل أنشطة الفندقة، تبسبب الطبيعة المرآبة للسياحة والتي تش
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هذا فضًال عن األنشطة األخرى المرتبطة بالنشاط السياحي . المزارات، اإلرشاد السياحي، ووآاالت السياحة والسفر

أمامي (على عالقة تشابك قطاعي صناعة السياحة إذ تنبني  .النفاياتآأنشطة النقل، التجارة، الصحة، الترفية، ومعالجة 

 تقدرها بعض ....)صناعية وزراعية وتجارية وخدمية( ، تكسبها القدرة على حفز االستثمار في قطاعات عديدة)وخلفي

أآثر من يكون ة أن عمق التشابكات الخلفية لقطاع السياح وتذآر تلك الدراسات .ناهز السبعين نشاطًاالدراسات بما ي

مؤشر التشابك الخلفي إحدى الدراسات  تقدروقد  .بسبب االرتباطات الخلفية الواسعة للقطاعوذلك التشابكات األمامية 

، أما مؤشر ) 1.1(بـ اعتمادًا على جداول مدخالت ومخرجات القطاعات االقتصادية المختلفة لصناعة السياحة في مصر 

  .)7()0.8(بشكل ملحوظ  ًاضعيفكان التشابكات األمامية ف

  

، يصاحب خلق مناطق ومجتمعات سياحية جديدة توليد فرص عمل للسكان المحليين تسمح باالستيطان من ناحية أخرى

حفر اآلبار لهم، وشق ( الدائم لهم، فضًال عن تخصيص جزء من موارد السياحة لتحسين ظروف حياتهم المعيشية

، لهذا قيل بأن السياحة تسبب في مناطق المقاصد السياحية استحداث بنية )ةمدارس، والمراآز الصحيالطرق، وبناء ال

بالتالي يتميز النشاط السياحي بدرجة من الترآيز تفوق النشاطات االقتصادية األخرى، وأساسية واسعة وتمدن واضح، 

دن مدن ساحلية عديدة وتوفير  تونس ساهمت السياحة في نشأة وتوسع  وتمففيمما يبرز أهميته آعامل للتنمية اإلقليمية، 

 فرص عمالية آثيفة بها، وفى مصر حرصت الدولة على تدعيم بنية المناطق النائية التي تضم مقاصد سياحية تبلغ نحو 

عقبة وجنوب  على مشروعات البنية األساسية في سواحل البحر األحمر وخليج الاإلنفاق من خالل زيادة مقصدًا 60

  : لألنفاق السياحي انعكاسين ايجابيين على الدخل القوميبشكل عام فإن  و.الوادي ومدينة األقصر

  

 يعزى إلى ما يمثله هذا اإلنفاق من دخل مباشر لعناصر اإلنتاج التي شارآت في تقديم المنتج ببنوده :انعكاس مباشر

احي، واألخر يخص قسم يخص عوامل اإلنتاج الموظفة في القطاع السي: المختلفة، وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين

 : 15عوامل اإلنتاج الموظفة في القطاعات الموردة للقطاع السياحي، فقد لوحظ أن السائح ينفق في البلد المضيف ما بين 

 . ذاته ضعف ما ينفقه في موقع المقصد السياحي2

  
لذي يطلق علية اصطالح  يتمثل في تنشيط الدورة االقتصادية باألثر المضاعف لألنفاق السياحي، وا:انعكاس غير مباشر

ويتمثل في مجموع الدخول المتولدة بعد ذلك خالل دورات اإلنفاق " :  Tourism Multiplierالمضاعف السياحي"
السياحي، ذلك أن الدخل الذي يحصل عليه الذين شارآوا في تقديم المنتج السياحي، سينفق جزء منه لتلبية احتياجاتهم 

 ومن ثم دخول أخرى لمجموعة جديدة من أصحاب عناصر اإلنتاج، ستقوم بدورها االستهالآية من السلع والخدمات،
 وهكذا تستمر دورة الدخل واإلنفاق حتى يتالشى أثر اإلنفاق ،بإنفاق جزء من هذه الدخول على احتياجاتها االستهالآية

 تسببه من زيادة الموارد آما أنها سبب لتوليد دخول عامة تساهم في تدعيم االستثمارات العامة بفضل ما. األولى
وبطبيعة الحال، فإن التزايد النهائي في الدخل خالل دورة إنفاق مدتها سنة . الضريبية المفروضة على نشاط السياحة

،   مرة في السنة3.5- 1.5ادة بين إلنفاق المباشر للسياح وهو يتراوح عايكون أعلى من التزايد األولى الذي ولده 
   ).6(و) 5(الشكالن 

                                                 
  .مرجع سابق): 2005(وفا، عبد الباسط     )7(
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  )5(شكل ال
  )مباشرالمباشر وغير ال(نسبة مساهمة الناتج السياحي 

  2007في الناتج المحلي اإلجمالي لبعض الدول العربية لعام 
  

  
  .)12/6(الملحق : المصدر          

  )6( الشكل 
  مضاعف الناتج السياحي
  2007في بعض الدول العربية لعام 

  

  
  .)12/6(الملحق : المصدر           

  

  في المائة20 إذ تتحصل عادة على النامية مباشرة بالنشاط السياحي، الدول اتتأثر موازن ير الدراسات أيضًا إلىآما تش

آالضرائب الجمرآية وضرائب المبيعات على السلع والخدمات ضرائب غير مباشرة : ول السياحة على األقل من دخ

على دخل المشروعات السياحية وعلى مرتبات العاملين   وضرائب مباشرة،التي يشتريها السائح، والضرائب العقارية

الحصول على التأشيرة، ورسوم المزارات و الهبوط والصعود، علىالمطارات آتلك المفروضة في  ورسوم ،بالقطاع

والمتاحف والمواقع التاريخية والمنتزهات الطبيعية، ورسوم الفنادق والمطاعم السياحية، والخدمات العامة، 

 ويذآر .لمهن واألعمال المتصلة بالسياحة، وأماآن اللهو، ومنح حق الصيد، ورسوم التراخيص بمزاولة االكازينوهات

  . ت الضريبية في بعض الدوليرادالإلأن قطاع السياحة يعد المصدر األول 
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  (GATS)تحرير خدمات السياحة في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات 
  

 يمثلمن بينها قطاع السياحة والسفر الذي ،  قطاعًا خدميًاGATS( 12(ي الخدمات  االتفاقية العامة للتجارة فتغطي

وعلى الرغم من تخصيص االتفاقية مالحق لقواعد تحرير التجارة في أربعة قطاعات خدمية .  في االتفاقية9القطاع رقم 

ا لم تخصص ملحقًا مستقًال لقطاع رئيسية تشمل الخدمات المالية، النقل الجوي، االتصاالت، انتقال العمالة، إال أنه

  .السياحة وقد طالبت دول عديدة بذلك باإلضافة إلى منظمة السياحة العالمية

  

تشير إحصاءات منظمة التجارة العالمية إلى أن قطاع السياحة هو أآبر قطاع من حيث عدد الدول التي قدمت التزامات 

 في 86تمثل (من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية  دولة 128من بين قطاعات الخدمات المختلفة حيث قدمت 

وقد تعهدت الدول العربية األعضاء في المنظمة  . في قطاع السياحة والسفرهاالتزامات)  من إجمالي الدول األعضاءالمائة

وبوجه عام . بااللتزامات العامة، وااللتزامات المحددة في مجال السياحة والسفر وهي تختلف من دولة إلى أخرى

آما أن نسبة آبيرة من هذه الدول لم تقدم . وضعت الدول العربية محددات على النفاذ إلى األسواق والمعاملة الوطنية

وباستثناء مصر التي قدمت تفاصيل في جدول التزاماتها في خدمات السياحة . التفاصيل الضرورية في جداول التزاماتها

م التزامات في خدمات السياحة آكل آمملكة البحرين، أو لم تقدم التزامات في بعض والسفر، فإن باقي الدول إما لم تقد

  ).3( رقم الجدول، م تقدم أي تفاصيل حول االلتزاماتالقطاعات الفرعية، أو ل

  

وعلى الرغم من حاجة الدول العربية إلى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة في آافة القطاعات االقتصادية، إال أن 

 تظهر ، وهو التواجد التجاري، توريد الخدماتوسائط الثالث من بالوسيطتزاماتها في النفاذ إلى األسواق فيما يتعلق ال

وجود محددات على الوجود التجاري لخدمات الفنادق والمطاعم ووآاالت السفر ومنظمي الرحالت واإلدارة السياحية، 

  . باألطعمة في المطاراتآما وضعت األردن ومصر محددات على خدمات التزويد 

  

)3(الجدول رقم   
 االلتزامات المحددة في خدمات السياحة في بعض الدول العربية

 
  الدولة  القطاعات الفرعية للسياحة والسفر

  خدمات أخرى  اإلرشاد السياحي  وآاالت السفر ومنظمو الرحالت  الفنادق والمطاعم
  ×  ×  √  √  األردن

  ×  √  ×  √  اإلمارات
  ×  ×  √  √  تونس

      √  √  السعودية
  ×  ×  √  √  سلطنة عمان

  ×  ×  ×  √  قطر
  ×  √  √  √  الكويت
  √  √  √  √  مصر

  √  √  √  √  المغرب
  .منظمة التجارة العالمية :المصدر                 
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   في الدول العربيةتنافسية السياحة
  

ها من دول العالم وذلك للوقوف على جوانب تمثل التنافسية بمفهومها العام معيارًا لتقييم األداء النسبي للدول مقارنة بغير

الضعف والقوة لها في مجال المقارنة، وقد اهتمت آثير من المؤسسات الدولية بإعداد تقارير عن مستوى تنافسية الدول 

في مجاالت اقتصادية عديدة آان أحدثها مجال السياحة والسفر حيث أطلق المنتدى االقتصادي العالمي تقريره األول عن 

 ليفتح الباب أمام تقييم إنجازات دول العالم في هذا المجال ووضعها في ترتيب 2007فسية السياحة والسفر في عام تنا

، إال أن تهيوعلى الرغم مما قد يوجه إلى التقرير من أوجه نقد في منهجيته أو درجة شمول. تنازلي حسب معايير محددة

  ).2(، اإلطار قرير الدولي األول في هذا المجال التباعتبارهلتقرير من المفيد تناول ما يخص الدول العربية في هذا ا

  

يقيس المؤشر الكلي لتنافسية السياحة والسفر العوامل والسياسات المحفزة على تطوير هذا القطاع في دول العالم، والتي 

الصحية والنظافة، أولويات ساسية واألنظمة، والظروف والجهود البيئية، السالمة واألمن، الخدمات تشمل القواعد األ

السياحة والسفر، البنية التحتية للنقل الجوي والبري، البنية التحتية للسياحة، البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت، 

  .)8(تنافسية األسعار، رأس المال البشري، مفهوم السياحة الوطنية، والمصادر الطبيعية والثقافية

  

حققت حيث .  لثالثة من الدول العربية هي اإلمارات، تونس، ومصر2007الل عام ويمكن عرض نتائج هذا المؤشر خ

في حين . ، واألول على الشرق األوسط والدول العربية2007في عام بين دول العالم ) 18(اإلمارات ترتيبًا متقدمًا 

 إال أنها عوضت ذلك بتحقيق ،)80(حققت اإلمارات ترتيبًا متأخرًا بعض الشيء فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والثقافية 

 تقديرها لدور السياحة حيث آان ترتيبها الثالث على مستوى العالم من حيث . ترتيب متقدم في مجاالت أخرى

National Tourism Perception وذلك بسبب السلوآيات اإليجابية لمواطنيها تجاه السياح وحرص الدولة على 

وذلك بسبب انخفاض الرسوم على تذاآر الطيران ) 8(زًا من حيث المنافسة السعرية آما أنها حققت ترتيبًا متمي. جذبهم

أما فيما .  هذا باإلضافة إلى انخفاض أسعار الوقود داخل الدولة،وعلى دخول المطارات وانخفاض الضرائب بشكل عام

ترويجية المتميزة السبق على آافة آما آان لحمالتها ال) 4(يتعلق بأولوية قطاع السياحة لدى الحكومة فقد آان ترتيبها 

  .دول العالم التي تناولها المؤشر

  

 في الترتيب ، يليهاتأتي تونس في المرتبة األولى بين دول العالم فيما يتعلق بأولويات السياحة والسفر لدى الدولة

اسة ترويجية فعالة، يأتي ذلك بسبب ارتفاع اإلنفاق الحكومي على قطاع السياحة واتباع سي. سنغافورة ثم إسبانيا

 في تقدمها في آما جاء تمتع تونس باألمن من العنف واإلرهاب سببًا. والمشارآة الفاعلة في المعارض السياحية الدولية

  ).14(هذا المجال 

  

                                                 
)8 (  World Economic Forum (2007), Travel and Tourism Competitiveness Report 2007, Ed. By; J. Blanke 

and Th. Chiesa. Geniva.  
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ففي حين ). 58(غناها الحضاري والثقافي إال أن ترتيبها جاء متأخرًا بين دول العالم أما عن مصر فعلى الرغم من 

إال أن . بفضل االنخفاض النسبي لألسعار فيها عن باقي دول العالم) 5(صر ترتيبًا متقدمًا في المنافسة السعرية حققت م

   ).85( مما أدى إلى تأخر ترتيبها ،البنية األساسية ال تزال متواضعة خاصة فيما يتعلق بالسياحة

   
  

  )2(اإلطار رقم 
   مؤشر تنافسية السياحة والسفر

  

 world القتصادي العالمي أصدر المنتدى ا
Economic Forum تقريره األول 2007 في مارس 

عن تنافسية السياحة والسفر في العالم، وتبرز أهمية 
التقرير في آونه يصنف الدول في مؤشر يعبر عن مدى 
توافر البيئة الداعمة للسياحة من حيث النظم واإلجراءات 

  . إلخ...والبنية التحتية والموارد الطبيعية والبشرية
  

يتكون المؤشر الكلي لتنافسية السياحة والسفر
Travel and Tourism Competitiveness 

Index(TTCI)من ثالثة مؤشرات فرعية آما يلي :  
  
  .اإلطار التنظيمي .1
 .بيئة األعمال والبنية األساسية .2
 .الموارد البشرية والثقافية والطبيعية .3
  

عنصر 13 وتحتوي هذه المؤشرات الفرعية بدورها على
أنظر هيكل (تمثل محاور لتقييم السياحة في دول العالم 

وقد تم حساب المؤشر باستخدام بيانات ). المؤشر
إحصائية تم تجميعها من مصادر دولية ووطنية عديدة 
باإلضافة إلى بيانات مسحية حول انطباعات المجلس 

 دولة على مستوى العالم 124التنفيذي للمنتدى تغطي 
  . ة دول عربية فقطمن بينها عشر

  
يحسب المؤشر باستخدام معادلة لتحويل البيانات الخام 

  : ، تأخذ المعادلة الشكل التالي7- 1ووضعها في مدى 
  

  

حيث تشير أقل قيمة في العينة وأآبر قيمة في العينة إلى أسوأ 
 .وأفضل أرقام تحققت على مستوى الدول في هذا المؤشر

  
ية آمتوسطات غير مرجحة ويتم حساب قيم المؤشرات الفرع

لجميع القيم، آما يحسب المؤشر العام أيضًا آمتوسط غير مرجح 
  .للمؤشرات الفرعية

  
  هيكل مؤشر تنافسية السياحة والسفر

 :المصدر
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Travelan 

dTourismReport/index.htm. 
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 ةفي قطاع السياحعمل العربي المشترك ال
  

تتعدد صور التعاون العربي في قطاع السياحة حيث بدأت صور التعاون في المجال السياحي بانتشار االتفاقيات السياحية 

. الثنائية بين عدد آبير من الدول العربية، تحولت بعد ذلك إلى تعاون متعدد األطراف في إطار جامعة الدول العربية

  .لتعاون العربي في قطاع السياحة اجوانب فيوفيما يلي نعرض ما تم تحقيقه 

  

  االتفاقيات العربية الثنائية للتعاون في قطاع السياحة

  

 اتفاقية سياحية بينية في إطار ثنائي أو ثالثي لدعم وتشجيع السياحة العربية وقد 40عقدت الدول العربية أآثر من 

 والمبادئلتطوير حتى تواآب األسس صاحب هذه االتفاقيات مجموعة بروتوآوالت ومالحق آما تعرضت للتجديد وا

وقد آان .  العاملة في مجال تشجيع التعاون السياحيوالقرارات واإلعالنات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية

  . اتفاقية ثنائية مع دول عربية مختلفة11أآبر عدد من االتفاقيات السياحية من نصيب مصر التي عقدت 

  

ياحية الثنائية أمانة فنية دائمة تتولى إعداد برامج االجتماعات الدورية والدعوة لها ومتابعة تنفيذ تنبثق عن االتفاقيات الس

وعادة ما تشكل لجان فنية متخصصة لدراسة ومتابعة موضوعات محددة آاالستثمار أو التعليم والتدريب . بنود االتفاقية

  .إلخ..أو تيسير اإلجراءات أو الترويج السياحي 

  

السياحية البينية العربية في تبادل الخبرات السياحية والمعلومات واإلحصاءات والتدريب م أحكام االتفاقيات تتمثل أه

توحيد القوانين والتشريعات باإلضافة إلى والتأهيل والمشارآة في المؤتمرات والندوات المتخصصة  في هذا المجال، 

والمنشآت والحفاظ السياحية ات والتصنيفات للخدمات واألحكام والضوابط السياحية ووضع أسس مشترآة للمصطلح

تبسيط إجراءات تنقل السياح من آما تهدف إلى على البيئة والتراث والثروات والموارد السياحية الطبيعية والتراثية، 

ضع خطط ووتيسير اإلجراءات الجمرآية والمالية واإلدارية والمصرفية، و الدخول تأشيراتخالل تسهيل منح 

تنسيق   العمل علىباإلضافة إلىات سياحية مشترآة واستمرار التشاور لحل المشكالت السياحية الطارئة، وسياس

تنسيق المواقف في المؤتمرات والمحافل والترويج السياحي والدعاية واإلعالن والتسويق المشترك  والسياسات السعرية

  .السياحية الدولية

  

  الدول العربيةفي إطار جامعة جهود التنمية السياحية  

  

 في إطار األمانة العامة 1997أنشأ المجلس الوزاري العربي للسياحة في عام  : المجلس الوزاري العربي للسياحة

لجامعة الدول العربية وتولى أمانته قطاع الشؤون االقتصادية، وترآزت أهدافه في تعزيز السياحة العربية البينية، وتنمية 

 آما استهدف جذب . الشاملة االقتصادية واالجتماعيةة لتعظيم مساهمته في التنمية المستدامةقطاع السياحة بالدول العربي

وتساعد المجلس . مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية وزيادة نصيب تلك المنطقة من العوائد السياحية العالمية
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ما يتيح ببار المختصين بالقطاعين الحكومي والخاص في أعماله لجنة تنفيذية تضم ممثلين لجميع الدول العربية من آ

مجاًال للتفاعل المطلوب بين األجهزة الرسمية المنظمة والمشرعة لقطاع السياحة والقائمين على النشاط السياحي 

  .واالستثمارات السياحية

  

منظمة  آ،ة إلنجاز مهامهيتعاون المجلس الوزاري العربي للسياحة مع عدد من المنظمات واالتحادات العربية والدولي

واالتحاد العربي للفنادق والسياحة واتحاد الكتاب السياحيين العرب واالتحاد ة لسياحالعربية لمنظمة الالسياحة العالمية و

العربي للنقل الجوي، واالتحاد العربي للنقل البري ولجنة السياحة الخليجية واالتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات 

  . ا من األجهزة والمؤسسات ذات الصلة بأهداف المجلسالدولية وغيره

  

محور التنمية : وفقًا لخطط عمل ثالثية تغطي عدة محاورقام المجلس الوزاري العربي للسياحة بممارسة أنشطته 

، والتمويل واالستثمار السياحي، محور الترويج والتسويق، محور المعلومات واإلحصاءات، محور التعاون الدولي

 ،سهيالت حرآة السياحة العربية البينية، محور تحرير تجارة الخدمات السياحية، محور التكامل االستثماريمحور ت

وقد وضع المجلس الوزاري العربي للسياحة تصورًا ألشكال التنسيق العربي في مجاالت  .ومحور الجودة السياحية

ن تلك األشكال إقامة المعارض واألسواق السياحية الترويج والتنشيط والتسويق بما يحقق المصالح المشترآة، ومن بي

العربية المشترآة، الحضور العربي المشترك في المعارض واألسواق الدولية، والتنسيق بين مكاتب السياحة العربية في 

 على هامش الدورة العاشرة ةأول معرض مشترك للسياحة البينيإقامة  2007شهد عام قد و. الدول واألسواق األجنبية

تجرى دراسة المشارآة الجماعية في بورصة برلين السياحية الدولية تحت مظلة وللمجلس الوزاري العربي للسياحة، 

  .جامعة الدول العربية توحيدًا وتنسيقًا لجهود الترويج العربية

  

ي مشترك ومن جانب آخر،تم إعداد فيلم إعالمي حول مقومات الجذب السياحي في البلدان العربية، وأنشئ موقع عرب

وتصدر أمانة المجلس أعدادًا . على شبكة االنترنت الدولية تحت اسم دليل السياحة العربية للترويج والتنشيط السياحي

، وهي تعد مرجعًا أساسيًا تتم االستفادة منه في عمليات التخطيط ةلدول العربيلمتتالية من النشرة اإلحصائية السياحية 

 على الرغم من حاجتها إلى مزيد من التطوير والتعاون من قبل ين في آل بلدفيما يخص العرض والطلب السياحي

  .الجهات المعنية باإلحصاءات السياحية في الدول العربية

  

تناول المجلس الوزاري العربي للسياحة عددًا من القضايا السياحية الهامة مثل معايير تصنيف الفنادق والمنشآت 

موضوع إدارة و . إطار المجلس لوضعها وإتاحتها للدول األعضاء لالسترشاد بهاالسياحية التي تم تشكيل فريق في

األزمات السياحية الناتجة عن اإلرهاب والكوارث الطبيعية وأتخذ قرارات بإجراءات مؤقته تعالج اآلثار السلبية لتلك 

ئب أو التخفيف منها، ووضع األزمات على القطاع السياحي والعاملين فيه مثل إعفاء المؤسسات السياحية من الضرا

السفر (برامج مكثفة لمناسبات سياحية ومهرجانات واحتفاليات، والتحفيز على تقديم عروض خاصة للرحالت 

، وتشديد الرقابة على جودة الخدمات السياحية، وتتم تلك اإلجراءات تحت إشراف آيانات تنسيقية عليا داخل )واإلقامة

  .آل قطر
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في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة آمظلة بدأت فكرة المنظمة العربية للسياحة  :ةالمنظمة العربية للسياح

 2006وقد تم إقرار المنظمة من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة في عام . للقطاع الخاص العربي في هذا المجال

  : د من األهداف التي من بينهاوتسعى المنظمة إلى تحقيق عد. واتخذت من مدينة جدة السعودية مقرًا لها

  
 . في الدول العربيةتعظيم العوائد االقتصادية للسياحة •
 .السياحية القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في عملية التنمية تفعيل مشارآة  •
 .والحد من الفقر والبطالة اعتماد قطاع السياحة آأداة فاعلة لتحسين دخل المواطن •
 .الوطنية للسياحة ارةاإلدتعزيز مبدأ الشراآة في  •
 . في الدول العربيةالسياحة رفع آفاءة البناء المؤسسي لقطاع •
 . للدول العربيةالسياحي وضع وقيادة سياسات التسويق والترويج •

  

ويتوقع أن يساهم  .2006  عام فيلسياحة العالمية ا بمنظمة  م قبول عضوية المنظمة العربية للسياحة آعضو منتسبت

خبرات منظمة االستفادة من التعاون في النواحي التقنية  و من خالل طاع السياحي العربي والرقي بهخدمة القذلك في 

نظام السياحة الصادر عن حاليًا  وتتبنى المنظمة .تنفيذ بعض الدراسات والمشاريع للدول العربيةالعالمية في لسياحة ا

  .ضاءمنظمة السياحة العالمية وتتولى تعميمه على آافة الدول األع

  

وقد وقعت المنظمة مجموعة من االتفاقيات في مجاالت مختلفة منها تأسيس مصرف سياحي، إطالق موسوعة السياحة 

على شبكة ) إجازتي(العربية، تدريب الكوادر السياحية العربية، إنشاء شرآة لالستثمارات السياحية، وإطالق موقع 

المنظمة وقناة السياحة العربية لتفعيل دور اإلعالم السياحي العربي اإلنترنت باإلضافة إلى توقيع بروتوآول تعاون بين 

أطلقت المنظمة أول مشاريعها الداعمة لتنمية السياحة العربية آما . وإنتاج برامج حول السياحة العربية البينية والدولية

 تينعربيتين  استثماري برأسمال خمسمائة مليون دوالر بتحالف مع شرآتينالسياحي العربي الصندوق فيوالمتمثل 

مشاآل ل ولحلوفتح باب االآتتاب لألفراد ويهدف الصندوق إلى إيجاد استقالل الذمة المالية  وينص نظامه األساسي على 

   .التمويل للمشروعات السياحية العربية وتوفير السيولة لها

  

 أثر التعاون العربي على السياحة العربية البينية

  

الت اإلقليمية على مستوى العالم إلى بروز انعكاساتها على قطاع السياحة في العالم حيث يمكن أدى انتشار ظاهرة التكت

فقد . القول بأن للتكتالت االقتصادية آثار خلق للسياحة وتحويل للسياحة على غرار ما لهذه التكتالت من آثار على التجارة

ية يتم داخل  من حجم حرآة السياحة العالممائة في ال75إحصاءات منظمة السياحة العالمية أن أآثر من أظهرت 

السياحة إزالة العقبات التي تواجه ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع توجه التكتالت اإلقليمية نحو . التكتالت االقتصادية

 إلى مختلف مشترآة التي تسمح بالدخولالبينية وانتشار موجة الحوافز السياحية المقدمة لمواطنيها آالتأشيرة السياحية ال

  ).آدول االتحاد األوروبي(دول التكتل 
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ويرى الخبراء أن حرآة السياحة الدولية التي آانت نشطة بين الشمال والجنوب في فصل الشتاء تعرضت لتغير ملحوظ 

بينية تشير بيانات السياحة العربية ال . في المائة93.3خالل السنوات األخيرة لصالح الترآز السياحي البيني بنسبة تبلغ 

، وذلك 2005 -1995خالل الفترة من إجمالي السياحة العربية   في المائة46 -37إلى تواضع نسبتها التي تراوحت بين 

، وفي شرق آسيا  في المائة88مقارنة بنظيرتها في األقاليم األخرى، حيث بلغت نسبة السياحة البينية في أوروبا 

 في أعقاب أحداث 2002 السياحة البينية العربية أعلى مستوياتها في عام وقد بلغت نسبة.  في المائة79والباسيفيك نحو 

  .  بسبب اتجاه السائحين العرب لتفضيل قضاء عطالتهم داخل المنطقة العربية2001الحادي عشر من سبتمبر 

  

 والذي يتراوح ما ،تتباين أعداد السياح العرب القادمين للسياحة في بعض الدول العربية آما يتباين متوسط مدة إقامتهم

ومع أن مصر واإلمارات . 2005 على التوالي لعام 6.1و 6.3و 13.1 عدا مصر وسوريا واليمن  يومًا1.1و 3.6بين 

 مليون سائح على التوالي، إال أن األهمية النسبية للسياحة العربية 1.6 و 1.7حققتا أآبر أعداد من السائحين العرب بلغ 

 للسعودية  في المائة72.9اح والليالي السياحية في آل من السعودية واليمن حيث بلغت آانت األعلى من حيث عدد السي

  ).8(، الشكل رقم  لليمن في المائة71.7و

   )8(الشكل 
  األهمية النسبية للسياحة العربية

  2005في بعض الدول العربية لعام 
  

  )ليلة(متوسط فترة بقاء السائح  -ب      )باأللف(أعداد السياح العرب  -أ
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 .)12/9(الملحق: المصدر 
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أما عن دوافع السفر لدى السائحين العرب في الدول العربية فال يوجد اختالف واضح عنها في باقي السياح آما سبق 

ثل الدافع األول في معظم الدول العربية بنسب متفاوتة من بمعنى أن الزيارة بدافع الراحة والترفيه والعطالت تم. اإلشارة

ثم الزيارة بدافع العمل .  في المائة25 إلى  17يليها دافع زيارة األقارب واألصدقاء بنسب من .  في المائة91 إلى 7

إلى السعودية تبقى الزيارة بدافع الحج والدين من أهم دوافع السفر  و. في المائة22 -3.5التجاري والمهني بنسب من 

  ).9(، الشكل رقم  من جملة السياح العرب في المائة39بنسبة 

  
   )9(الشكل 

  األهمية النسبية لدوافع سفر السياح العرب إلى بعض الدول العربية
  خالل سنوات مختلفة

  
  .)12/10(الملحق : المصدر          
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