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. ياحية وتطورها في الوطن العربيكشف عن واقع الحركة الساهتمت الدراسة بال
تجمع الدراسة بين النظرية والتطبيق ، لما تشتمل عليه من إطار نظري يتناول 
تطور القطاع السياحي في الوطن العربي ، وتطبيق عملي يبين أوجه التطور 

ن الفعلي للقطاع السياحي العربي وما رافق هذا التطور من عثرات ناجمة ع
تم التعرض الى تطورات الحركة السياحية حتى عام . لعربيأحداث الربيع ا

نظرا للظروف االزمة  2021-2020مع اغفال تلك الحركة خالل   2019
والتي تعد فترة استثنائية  19الصحية العالمية التي يمر بها العالم وانتشار كوفيد 

ا فإن هذه الدراسة تعتبر ال يمكن الحكم من خاللها على الحركة السياحية.  ولهذ
ضمن منظومة الدراسات التي تهدف إلى إبراز الهوية السياحية للوطن العربي 

هذه الدراسة  ناولتت. تع به من مقومات الجذب السياحيمن خالل ما تتم
مقومات السياحة في الوطن العربي، والمعوقات التي تواجه هذا النشاط بهدف 

 انخفاضراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: العمل على تنميته وقد توصلت الد
حجم الحركة السياحية القادمة للوطن العربي بفعل الظروف األمنية والسياسية؛ 

 بسبب أحداث الربيع العربي.
 مقدمة .1

 تمهيد 1.1
تْحظى السياحة في الوقت الحاضر باهتمام كبير في الكثير من أقطار الوطن العربي ، فهي تمثل موردًا 

مهمًا وأساسيًا للعديد من الدول ،وبخاصة في ظل محدودية الموارد في عدد من أقطار الوطن العربي،  اقتصادياً 
فلم َيُعد ُينّظْر إلى السياحة على أساس أنها من القطاعات الثانوية في اقتصاديات الكثير من الدول ،لما لها من 

اطيات من العمالت األجنبية ، وتمثل السياحة في أهمية في المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، وتراكم االحتي
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السنوات األخيرة نشاطًا اقتصاديًا مهمًا تحرص الدول على تنميته لكونه موردًا اقتصاديًا يسهم في زيادة الدخل 
القومي، كما أنها تسهم في في تشغيل األيدي العاملة والقضاء على البطالة، مما يدفع ذلك لتحقيق التنمية 

 المتوازنة بين أقاليم الوطن العربي. اإلقليمية

 

 مشكلة الدراسة  1.2
ُتحاول الدراسة الكشف عن اتجاهات وانماط الحركة السياحية في الوطن العربي بهدف التعرف على أبرز 

واهم المعوقات التي تعترض نمو هذا القطاع  ،التطورات الكمية والنوعية في تطور القطاع السياحي العربي
 وفي سبيل ذلك تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية: على المستوى الدولي، الحيوي الهام

 ما دور أحداث الربيع العربي في التأثير على نمو الحركة السياحية في الوطن العربي؟ .1

  2019-2000ما أبرز التطورات في القطاع السياحي العربي خالل الفترة الممتدة من عام  .2

 ؟2019-2000السياحية ونمط الحركة السياحية خالل الفترة من عام ما حجم االستثمارات  .3

 ما دور السياحة في دعم اقتصاديات العالم العربي؟ .4

 ما شكل العالقات المكانية بين المواقع السياحية في الوطن العربي؟ .5

 

 أهمية الدراسة وُمْبرراُتها  1.1
اط واتجاهعات الحركعة السعياحية فعي العوطن إلقاء الضوء على دور أحداث الربيعع العربعي فعي التعأثير علعى انمع .1

 العربي.

 الدراسات التي تناولت تطور واقع الحركة السياحية في الوطن العربي. . قلة2

 أهمية السياحة في الدخل القومي، فهي تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا وأساسيًا للعديد من الدول العربية.  .2

 وطن العربي.أهمية السياحة العربية البينية بين أقطار ال .3

 مستقباًل.معرفة ما سيكون عليه واقع القطاع السياحي العربي  .4

 أهداف الدراسة  1.4
 العربي.التعرف على واقع الحركة السياحية في الوطن  .1

 تنمية وتطوير المواقع السياحية في الوطن العربي والنهوض بها. .2

 .2019-2000م العربي خالل الفترة من عام تحليل التباين المكاني واإلقليمي للمواقع السياحية في العال .3

 ومدى تأثيرها على حجم واتجاهات الحركة السياحية. العربي،تحليل الموسمية السياحية في الوطن  .4
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وإدراك مكانتهعععا بعععين أقعععاليم الععععالم األخعععرى فعععي ضعععوء  العربيعععة،إبعععراز الشخصعععية المكانيعععة للمواقعععع السعععياحية  .5
 والنهوض بها  Uniquenessبهدف تفريدها  المتاحة،اإلمكانيات 

 منهجية الدراسة  1.5
كأسلوب متكامل للبحث والدراسة لما له من أهمية كبيرة في دراسة  تركز الدراسة على استخدام أسلوب النظم،

السياحة في الوطن العربي التي تتعقد فيها الظواهر والمتغيرات، وتتشابك العالقات وتتداخل مع بعضها البعض، 
ومعالجة السياحة باستخدام  المتبادل.عها القدرة على تشخيص هذه العالقات ودراسة تأثيرها بطريقة يصعب م

وتتضمن هذه الوحدة عناصر ذات تنوع واسع لكنها  متكاملة،أسلوب النظم يعني النظر إليها كوحدة تنظيمية 
 الدائمة. مندمجة مع بعضها البعض بشبكة من الروابط المتداخلة والعالقات المتبادلة والحركة

في عملية  2019وعام 2000 تهتم الدراسة بإبراز طريقة المقارنة، التي تركز على إجراء المقارنات بين عام 
التطوير السياحي ،كذلك تم إجراء المقارنات بين المواقع السياحية على مستوى أقطار العالم العربي ، بهدف 

،ويرتبط 2019-2000في الوطن العربي خالل الفترة  الوصول إلى حكم يتعلق بتشخيص واقع المواقع السياحية
الحكم هنا باستخالص عناصر التشابه والتباين بين عناصر الظاهرة المدروسة ، وتختلف أشكال المقارنة ويتباين 
مضمونها تبعًا الختالف الموضوعات التي تطرقت لها الدراسة ، فاُستخدمت المقارنة الكيفية و الكمية بين 

 احية المواقع السي

استخدام طريقة المقارنة باستخدام األسلوب الكمي، من خالل تحليل اإلحصاءات الصادرة عن أقطار الوطن 
وتم اعتماد مقياس قوة الجذب للمواقع السياحية، من خالل عدد الزائرين  العالمية،العربي، ومنظمة السياحة 

وتعد هذه من المعايير  للموقع،طوعة للمجيء والمسافة المق الموقع،ومدة بقاء السائح في  السياحي،للموقع 
 .2019-2000المهمة في تصنيف المواقع السياحية حسب قوة جذبها خالل الفترة من عام 

( حيعث يهعتم هعذا النعوع معن المنعاهج ، فعي دراسعة التغيعرات Chronologyُأستخدم المعنهج الزمنعي الكرونولعوجي   
ينة؛ بقصد الوصعول إلعى المبعادا والقعوانين العامعة التعي تحكعم العوامعل المؤثرة على السياحة عبر فترات زمنية متبا

المؤثرة على تطور ونمعو المواقعع السعياحية عبعر العزمن ،وتنبعع أهميعة هعذا المعنهج معن حقيقعة أن العوامعل الطبي يعة 
وقعف ، وإذا أردنعا واالقتصادية واالجتماعية المؤثرة على المواقع السعياحية متطعورة ومتغيعرة ال تععرف الجمعود وال الت

أن نفهم هعذه العوامعل ، وأن نتععرف علعى طبيععة معا تحتضعنه معن أشعياء وأمعور متنوععة ، فعلينعا أن نعدرس مراحعل 
نموها المختلفة ، وإال ستقتصر الدراسة عندها على دراسة مرحلة واحدة من مراحل هذا التطور، وتعتمد الدراسعات 

ياحية علعى المعنهج الكرونولعوجي فعي عمليعة المعالجعة والتحليعل؛ لمعا لعه التي تناولعت النمعاذا التطوريعة للمواقعع السع
من أهمية فعي فهعم طبيععة العالقعات والعوامعل المعؤثرة علعى كافعة المسعتويات المحليعة و اإلقليميعة والعالميعة ،وإدراك 

 العالقة القائمة بين هذه المستويات كافة .

 اتجاهات الحركة السياحية  .2
 والعالم  في الوطن العربي تطور الحركة السياحية  2.1

  Trends of International, Regional and Domestic Tourism  

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 85-110ص  ( ،2022 يونيو، )3عدد، 22المجلد  (JAAUTH)                    خرون آوقدحات    
 

88 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

تمثل السياحة أحد أهم الظواهر االقتصادية واالجتماعية في القرن الحادي والعشرين. وتحتل السياحة، بوصفها 
ع القطاعات االقتصادية من حيث قطاعًا إنتاجيًا موقعًا مهمًا في عالمنا المعاصر، كما يعد قطاع السياحة أسر 

( إلى World Tourism Organization (WTO)النمو المطرد، وتشير إحصاءات منظمة السياحة العالمية 
الفترة الممتدة مابين األعوام خالل  %(54 أن عوائد السياحة على المستوى العالمي زادت بمعدل متوسط بلغ 

، وفي نفس الفترة زاد عدد (WTO,2020  2019ام بليون دوالر ع 1,481لتصل إلى  (2019-2009 
حيث تتوقع منظمة السياحة العالمية التابعة مليون سائح، 1,460ليصل إلى  (7.8%)السياح بمعدل سنوي بلغ 

في ما يتعلق في االتجاهات السياحية طويلة االجل، أن يصل عدد الوافدين     (UNWTO)لألمم المتحدة
 2030مليار سائح بحلول عام  1,8األجانب إلى ما يقرب من 

أي مانسبته  %(10,4  بلغت مانسبتهوعلى صعيد الناتج المحلي اإلجمالي العالمي فإن صناعة السفر والسياحة 
( تريليون دوالر 1.7فيما بلغ حجم صادرات السياحة الدولية  . 2019في عام  تريليون دوالر أمريكي (9.2 

 .(WTTC, 2020٪ من الصادرات العالمية للخدمات(  27.4 الصادرات٪ من إجمالي 6.8  لنفس السنة

من %( 10.6 بما نسبته ، فرصة عمل يون مل 334ويقعدر مستوى التوظيف في اقتصاد السفر والسياحة بع 
وبحسب توقعات  ،على مستوى العالم ائفاحدة من بين كل عشرة وظإجمالي التوظيف؛ ويشكل ذلك وظيفة و 

كما انه وفر . 2030مليون فرصة عمل بحلول عام  425النسبة الى  ياحة سترتفعوالسالمجلس العالمي للسفر 
عمل واحدة من بين كل أربعة فرصة عمل من صافي الوظائف  ( فرصة2019-2014بين   خالل الفترة ما

 .(GLOBAL ECONOMIC IMPACT & TRENDS, 2021) الجديدة في العالم

من  (3.9%)أي ما نسبته  –ة مباشرة في صناعة السياحة مليون بصور  87.3ومن بين هذه األعداد يعمل 
 2014مليونًا بحلول عام  102.4تلك األعداد لع وزادت , (WTO,2011  2010إجمالي التوظيف في العام 

WTO,2015)),  في  2010بليونًا من الدوالرات في عام 919 نشاطات السفر والسياحة ما قيمته من  لد وتو
، وتزايد  ((WTO,2011 من إجمالي الصادرات لذلك العام (13.8%)ما نسبته صورة صادرات؛ وشكل ذلك 

أما على صعيد االستثمار فتقدر   ((WTO,2016 2015بليون دوالر بحلول عام1260  ذلك  إلى 
؛  ((WTO,2011  2010 بليون دوالر في عام 767.4االستثمارات الرأسمالية في نشاط السفر والسياحة بع 

 تادوز  (1)والجدول رقم  ((1رقم كلشالفي ، كما يتضح من إجمالي االستثمار لذلك العام (11%)مما يشكل 
  (WTO.2015 .  2014بليون دوالر بحلول عام  1394.0قيمة هذه االستثمارات لتبلغ 
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 2020--1950 تطور الحركة السياحية في أقاليم العالم السياحية خالل الفترة (1الشكل )

 ث اعتمادًا على احصاءات منظمة السياحة العالميةعداد الباحإ المصدر: 

 

 

 

في الناتج المحلي العالمي في أقاليم العالم السياحية خالل  المالية والمساهمةاعداد الزوار، العوائد  (1الجدول )
 (2020-1950 الفترة

2019 2015 2011 2010 2005 2000  
1,460 

million 
118 6 
million 

1,082 
million 

949 
million 

806 
million 

699 
million 

number of 

international tourist 

arrivals 

1,481 
billion 

1260 
billion 

698 
 بليون 

 919 
billion  

680 
billion 

476 
billion 

International Tourism 

Receipts  

10.4% 10 % 6.1% 5% 
  

4.05% 4.5% worldwide gross 

domestic product 

(GDP) 

 ياحة على المستوى العالمي:حجم الس  2.2
والجدير بالذكر أن الوطن  أمريكا، ثم شرق آسيا تحتل القارة األوربية المرتبة األولى من حيث عدد السياح، تليها 

، مقارنة بالمناطق األخرى، ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن  الشرق األوسط( يأتي في المرتبة االخيرة العربي 
احية لهذه المنطقة قد سجلت معدالت منخفضة بسبب أحداث الربيع العربي ، علمًا أن معدالت نمو الحركة السي

في المتوسط السنوي،  (16%)نمو الحركة السياحية قبل أحداث الربيع العربي كان متسارعًا حيث وصلت إلى 
،تليها  2019وعلى المستوى الدولي تحتل فرنسا المرتبة األولى من حيث عدد السياح، حسب تقديرات عام 

 . إيطالياف أسبانيا  ثم الواليات المتحدة األمريكية ، ثم الصين
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، اال 2019وبالرغم من ان نصيب هذا االقليم كان االقل بين االقاليم السياحية في فيما يخص الشرق االوسط، 
تمثل و  سياحية.ال%( من حيث اعداد السياح وحجم االيرادات 8انه كان االسرع نموًا بين االقاليم وبنسبة بلغت  

في منطقة الشرق األوسط والوطن العربي، حيث بلغ معدل نمو السياح فيها إلى  وجهة سياحية رئيسيةمصر 
بشكل ملحوظ في الفترات التي تلت الربيع العربي بمعدل  انخفض العربي، ولكنه% قبل أحداث الربيع 40

(، مع 2019-2018حوضًا في العامين  مل شهدت انتعاشاً ، اال انها (2% كما يتضح بالشكل  65إنخفاض 
 زيادة خاصة في عدد الوافدين من ألمانيا. 

من اإلجمالي،  (55%)إلى أن السياحة ألغراض الترفيه والترويح تمثل ( 2019  أيضًا لعامتشير اإلحصاءات 
السياحة  تليها، %(28االغراض الصحية والدينية وزيارة االصدقاء واالقارب وأغراض اخرى مانسبته  تليها 

  .(11%)ألغراض تجارية حيث تمثل 

 

 
 اتجاهات الحركة السياحة في الوطن العربي مقارنة بالمستوى الدولي (2الشكل )

 2019منظمة السياحة العالمية ، المصدر:

 عوائد وإنفاق السياحة على المستوى العالمي: 2.1
ععن العوائعد  (6.6%)الر وذلك بزيادة نسعبتها دو  بليون  577حوالي  2013بلغت عوائد السياحة العالمية في عام 

إلععى أن  2019بليععون دوالر. وتشععير اإلحصععاءات الخاصععة بعععام  495، والتععي بلغععت حععوالي 2000المحققععة عععام 
وتمثععل الواليععات المتحععدة األمريكيععة أكبععر الععدول علععى  امريكععي. دوالر بليععون  1,481بلغععت عوائععد السععياحة السععنوية 

بليععون دوالر، تليهععا كععل مععن أسععبانيا  214يععة عائععدات السععياحة، حيععث بلغععت حصععيلتها المسععتوى العععالمي مععن ناح
بليعون دوالر  969تجعاوزت  السعياحية عوائعدأول عشر دول معن حيعث االيعرادات في حين سجلت  وتايالند،وفرنسا 
 . امريكي
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 اول عشععر دول سععجلتحععين  دوالر، فععي، إنفاقععًا علععى السععياحة تجععاوز البليععون 2013دولععة فععي عععام  48سععجلت 
الصعين وتعأتي العدول الصعناعية الكبعرى ك .2019بليعون دوالر امريكعي فعي ععام  797على السياحية حعوالي  إنفاقا

فعي المقدمعة، حيعث تعراوح إنفعاق هعذه العدول مجتمععة معا بعين  فرنسعاالواليات المتحعدة األمريكيعة وألمانيعا وبريطانيعا و و 
صعععة هعععذه العععدول األربعععع معععا يقعععارب ثلعععث اإلنفعععاق الععععالمي علعععى بليعععون دوالر فعععي السعععنة، وتمثعععل ح 255إلعععى  72

حيععث تععراوح إنفععاق هععذه  وايطاليععا، وكوريععا وكنععدا واسععتراليا فرنسععا وروسععيا السععياحة، وتلععي هععذه الععدول األربععع كععل مععن
مي بليون دوالر في السنة، ويمثل إنفاق هذه الدول مجتمعة ما يقارب ربعع اإلنفعاق الععال 52إلى  30الدول ما بين 
 .(UNWTO, 2020  على السياحة

م، كبير ليس فقط في مستويات ومعدالت نمو السياحة ولكن في المناطق والدول 1950طرأ تغير منذ عام 
من  (97%)المقصودة للسياحة، فلسنوات طويلة اجتذبت خمس عشرة دولة من دول أوربا وأمريكا ما يقارب من 

صرة على مواسم معينة من السنة وعلى السياحة ألغراض ترفيهية السياح، وكانت السياحة في تلك السنوات مقت
بصورة أساسية، غير أن الوضع سرعان ما تغير بعد ذلك نتيجة لعوامل عدة تتلخص في الدور الذي قامت به 
وسائل اإلعالم، وتطعور وسائل االتصال والمواصالت، وتوفعر المقومات السياحية باإلضافة إلى تنوع أغراض 

ولهذا دخلت دول جديدة تحت مظلة مناطق الجذب السياحي في آسيا وشمال أفريقيا، وفي أمريكا  السياحة،
 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

لم تعد السياحة موجهة إلى خمعس عشعرة دولعة كمعا كعان عليعه الحعال فعي الخمسعينيات معن القعرن  2005وفي عام 
معن مليعون سعائح سعنويًا، وانخفضعت نسعبة الخمعس عشعرة دولعة تجتعذب أكثعر  70الماضي، بل أصعبحت أكثعر معن 

معععن إجمعععالي السعععياح، ومعععع ذلعععك تبقععععى كعععل معععن فرنسعععا وإيطاليعععا والواليعععات  (62%)إلعععى  (97%)دولعععة أععععاله معععن 
، اال اه ومع (WTO.2013  المتحدة وأسبانيا من بين أهم خمس دول سياحية على مدار األربعين سنة الماضية.

 متقدمعة كعأكثرالدول الصناعية كالصين اصبحت تنافس ضمن هذه القائمعة لتحتعل مكانعة تطور وانتعاش عدد من 
 .(UNWTO, 2020  2019دول جاذبة للسياح في عام 

برنامجععًا للتنبععؤ بمسععتقبل السععياحة علععى  (WTO)وعلععى صعععيد المسععتقبل السععياحي تبنععت منظمععة السععياحة العالميععة 
لتحقيععق أهععداف  2005لجديعدة، وقععد بععدأ العمعل فععي هعذا البرنععامج ععام مسعتوى منععاطق الععالم المختلفععة فعي األلفيععة ا

تتلخص في التعرف على اتجععاهات الععرض والطلعب معن السععياحة، وتقعويم آثععار السعياحة علعى مختلعف القطاععات 
األخعععرى، وتصععور اإلسععتراتيجيات والسياسععات المالئمععة فععي هععذا المجععال، واعتمععادًا علععى هععذا البرنععامج فقععد طرحععت 

م كسععنة أسععاس، ويتضععمن البرنععامج 1995سععنة قادمععة بععدأت مععن عععام  25منظمععة تقععديرات عععن السععياحة  لفتععرة ال
 م. 2020،2030، 2010، 2000تقدير التوقعات لألعوام 

تعتمد هذه التوقعات على األداء التاريخي من جهة، وعلى تقييم خبراء السياحة لمعدالت النمو في المستقبل، وفي 
. كمعا تشعير 2030بليعون سعائح فعي ععام  1.8توقععات المنظمعة إلعى أن ععدد السعياح سعيتجاوز  هذا المجعال تشعير

مليععون سعععائح(، تليهعععا منطقعععة  717التوقعععات إلعععى أن منعععاطق الجععذب السعععياحي سعععتكون أوروبععا فعععي المقعععام األول  
  مليون سائح(. 282مليون سائح(، ثم أمريكا   397جنوب شرق آسيا  
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مععن المتوقععع أن يععزداد عععدد السععياح الععدوليين الوافععدين فععي جميععع أنحععاء العععالم  ،2030ام وفًقععا للسععياحة نحععو ععع  
 .20300إلى  20100ا خالل الفترة من ٪ سنويً 3.3بمعدل 

، ولكعن هعذا 2030٪ فعي ععام 2.9٪ فعي بدايعة الفتعرة إلعى 3.8معن  تعدريجيًا،سعيتباطأ مععدل النمعو  الوقت،بمرور 
 43سععيزداد ععععدد السععياح العععدوليين الوافععدين بنحعععو  المطلقعععة،المتزايعععدة. باألرقععام يععأتي علععى رأس األرقعععام األساسععية 

. 2010إلعععى  1995مليعععون سععائح سعععنوًيا خعععالل الفتععرة معععن  28زيععادة قعععدره مقارنعععة بمتوسعععط  سععنوًيا،مليععون سعععائح 
مليعار. بحلعول  1.4من المتوقع أن يصل عدد السائحين الدوليين الوافدين حول العالم إلعى  المتوقع،وبمعدل النمو 

 .2030 مليار بحلول عام 1.8و 2020عام 

سيزداد عدد السياح الوافدين الدوليين إلى وجهعات االقتصعاد الناشعي فعي آسعيا وأمريكعا الالتينيعة وأوروبعا الوسعطى   
ت ٪ سنوًيا( فعي وجهعا4.4والشرق األوسط وإفريقيا بمضاعفة المعدل  + والشرقية وشرق البحر األبيض المتوسط 

معن المتوقعع أن يتجعاوز ععدد الوافعدين إلعى االقتصعادات الناشع ة  لعذلك،٪ سعنة(. ونتيجعة  2.2االقتصاد المتقعدم  +
٪ معن الوافعدين العدوليين 57، سعيكون 2030. وفي عام 20200عدد الوافدين في االقتصادات المتقدمة قبل عام 

 إلى وجهات االقتصادات الناش ة.

حيث من المتوقع أن يزداد عدد الوافدين بمقدار  الهادا،قة في آسيا والمحيط سُيشهد أقوى نمو حسب المنط  
٪ سنوًيا(. ومن المتوقع أيًضا أن يزيد عدد 4.9 +  20300مليوًنا في عام  535مليوًنا ليصل إلى  331

مليوًنا  149مليوًنا إلى  6.1من  الفترة،الوافدين إلى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا بأكثر من الضعف خالل هذه 
 ي.مليوًنا على التوال 134مليوًنا إلى  50ومن 

مليوًنا( بشكل أبطأ  248 مليوًنا إلى 150مليوًنا( واألمريكتين  من  744مليون إلى  475ستنمو أوروبا  من 
، 2030٪ في عام 30حصص السوق العالمية في آسيا والمحيط الهادا  إلى  األسرع،بفضل نموها نسبًيا. 

٪(( سيزيد كل 5٪ من 7٪( وأفريقيا  إلى 6٪ من 8(، والشرق األوسط  إلى 2010٪ في عام 22ن ارتفاًعا م
٪( انخفاًضا إضافًيا في 16٪ من 14٪( واألمريكتين  إلى 51٪ من 41ستشهد أوروبا  إلى  لذلك،شيء. نتيجة 

سبًيا في أمريكا الشمالية، ويرجع ذلك أساًسا إلى النمو البطيء للوجهات الناضجة ن الدولية،حصتها من السياحة 
 .(UNWTO Tourism Towards 2030  شمال أوروبا وأوروبا الغربية.

ومما تجعدر اإلشارة إليه في هعذا الصدد أن صناعة السياحة من أكثر وأسرع الصناعات تأثرًا بالظروف السياسية 
( حيث تشير تقارير منظمة 3 كما يتضح بالشكل  الدولية، ولعل أحداث الربيع العربي أكبر دليل على ذلك،

السياحة العالمية إلى تراجع كبير في معدالت السفر والسياحة. ولهذا حرصت المنظمة الدولية على تبني ععدد 
تختص بمراقبة  (Crisis Committee)من اإلستراتيجيات، ولعل من أبرزها إنشاء لجنعة مختصة بالكعوارث 

 ع السياحي. تداعياتها على الوض ورصد األحداث ودراسة
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 التوزيع النسبي الهم اسواق السياحة (3الشكل )

 ، 2019واعتمادًا على احصاءات الدول لعام  (ARCGIS9.3المصدر: اعداد الباحث باستخدام برمجية  

 األهمية االقتصادية لتنمية السياحة على المستوى العربي  2.4
ي لعععدد مععن اآلثععار اإليجابيععة المتحققععة علععى عععدد مععن تعععود أسععباب االهتمععام بقطععاع السععياحة علععى المسععتوى العربعع

 المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والتي من أهمها: 

 إجمالي الناتج المحلي -أ
علعى المسعتوى  (10%)تشير اإلحصاءات إلى أن إسهامات قطاع السياحة في إجمالي النعاتج المحلعي تصعل إلعى 

لرقم إنخفض بصورة ملحوظة بسبب أحداث الربيع العربي ليص ، ولكن هذا ا2010في عام  العالمي في المتوسط
معدل النمو في بعض أقطعار العوطن العربعي إلعى التراجعع الحعاد كمعا الحعال فعي مصعر وتعونس ، وهعذا يختلعف معن 

( ، وُيَععد قطعاع السعياحة أكبعر قطعاع مكعون للنعاتج المحلعي فعي كثيعر 4دولة عربية إلى أخرى كما يتضح بالشكل  
هميععة كبععرى بوصععفها قطاعععًا يععر البتروليععة، بععل إن بعععض الععدول المصععدرة للبتععرول قععد أولععت السععياحة أ مععن الععدول غ

نحعو  2019، حسث بلغت اسهامات قطاع السياحة في اجمالي الناتج المحلي على المسعتوى الععالمي ععام رئيسًا 
 WTTC: GLOBAL)بليعععون دوالر امريكعععي.   9,170ليصعععل العععى ، 5كمعععا فعععي الشعععكل رقعععم %( 10.4 

ECONOMIC IMPACT & TRENDS 2021 
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 2013الجغرافي لعائدات السياحة العربية ومساهمتها في الناتج المحلي لعام  التوزيع (4) الشكل

 2019على احصاءات الدول لعام  ( واعتماداً ARCGIS9.3المصدر: اعداد الباحث باستخدام برمجية  

 
 2019العربية ومساهمتها في الناتج المحلي لعام  وزيع الجغرافي لعائدات السياحةتال (5)الشكل 

، 2019اعتمادًا على احصاءات الدول لعام ( ARCGIS9.3اعداد الباحث باستخدام برمجية   المصدر:
 .واحصائيات صندوق النقد الدولي
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 ميزان المدفوعات -ب
حققععه مععن عوائععد، وكمععا تععم ذكععره تمثععل السععياحة العربيععة بنععدًا مهمععًا فععي ميععزان المععدفوعات فععي كثيععر مععن الععدول بمععا ت

سابقًا تشير اإلحصاءات إلى أن عوائد النقد األجنبي المتحصعل عليعه بسعبب السعياحة علعى المسعتوى الععالمي تبلعغ 
بمعا يتجعاوز العوائععد المتحصعل عليهعا معن المصعادر األخععرى، كالمنتجععات البتروليعة  3013بليون دوالر عام  876

قمشععة وغيرهععا مععن السععلع والخععدمات، كمععا تشععير تقععديرات المجلععس العععالمي للسععفر والسععيارات وأدوات االتصععال واأل
مععن إجمععالي الصععادرات العالميععة عععام %( 10.4 نسععبة  بلغععتإلععى أن الصععادرات السععياحية  ((WTTCوالسععياحة  

 يكي.تريليون دوالر امر ( 1.7على المستوى العالمي   ، حيث بلغت عوائد النقد االجنبي من قطاع السياحة2019

 التوظيف والعمالة -ا
حيعث تشعير اإلحصعاءات إلعى أن  العربعي،يمثل قطاع السفر والسياحة مصدرًا رئيسًا للتوظيف والعمالة في العوطن 

مليعون شعخص علعى المسعتوى الععالمي حسعب تقعديرات المجلعس الععالمي للسفععر  330السياحة استوعبت أكثعر معن 
وتشير بعض الدراسات إلى أن الفرص الوظيفية في قطعاع السعياحة ، 6كما في الشكل رقم  2019والسعياحة لعام 

تنمعععو بمعععا يقعععارب ضععععف مععععدل نمعععو التوظيعععف فعععي القطاععععات األخعععرى، وتتمثعععل معظعععم الفعععرص فعععي المشعععروعات 
 العائلية.م، وكذلك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحج

 
 

 (WTTC):،2020المصدرالفرص الوظيفية في قطاع السياحة،  (6) الشكل       

  Tourism and Travel Markets السياحي(أسواق السياحة والسفر )الطلب  2.5
 ،إن العمليات التي تؤدي إلى تطوير المنتج السياحي وإعداده وتجهيزه لألسواق السياحية المحلية والخارجية

للمنتج السياحي  تتضمن تقييم وتحليل فرص هذا المنتج السياحي في هذه األسواق، والنجاح الحقيقي الذي يمكن
تحقيقه، هو في قدرته على الوصول إلى أسواق السياحة والسفر العالمية واإلقليمية واختراقها، والحصول على 
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حصة أكبر منها، وفي المنطقة العربية فإن السياحة اإلقليمية وخاصة من الدول الخليجية تقوم بدور جوهري في 
ن وسوريا ولبنان، قبل أحداث الربيع العربي ، ولكن بعد أحداث تنشيط الحركة السياحية وخاصة في مصر واألرد

الربيع العربي تغيرت اتجاهات الحركة السياحية إلى دول مثل تركيا واوروبا وكذلك األردن، حيث كانت السياحة 
%( من إجمالي حركة السياحة القادمة ، كما يتضح 70اإلقليمية الخليجية تسهم في بعض السنوات بحوالي  

 (.7شكل  بال

شجع التطور السريع والواسع في وسائل النقل البري والبحري والجوي على ازدهار الحركة السياحية في الوطن 
العربي من خالل مرونة الحركة لألفراد والجماعات. وال شك أن ثورة النقل الجوي كانت العامل الحاسم في إتاحة 

سر وسهولة وراحة إلى جميع مناطق الوطن العربي السياحية، الفرص أمام الماليين من البشر لالنتقال والسفر بي
األمن  وانعدام واليمن،ولكن بسبب إغالق عدد من المطارت في بعض أقطار الوطن العربي، مثل: ليبيا 

واالستقرار في بعض الدول أدى إلى الحد من حجم الحركة السياحية البينية بين أقطار الوطن العربي بعد أحداث 
 ربي.الربيع الع

لقد تعززت حركة النقل الجوي في أقطار العالم العربي قبل أحداث الربيع العربي، وكذلك على المستوى الدولي، 
ويتمثل هذا  بآالف خطوط الطيران بوسائل االتصاالت الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة التي حولت العالم إلى ما 

(، وتحول السفر إلى متعة واستجمام من خالل التطوير Global Villageأصبح يطلق عليها بالقرية العالمية  
( Travel and Tourismالمستمر في وسائل الراحة المقدمة للركاب والمسافرين، ولهذا أصبح السفر والسياحة  

وجهان لعملة واحدة عنوانها االستجمام واالستمتاع بالتنوع الواسع من معالم ومواقع الجذب السياحي المنشرة في 
 (.2011بظاظو، لقارات والدول في النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الكرة األرضية.  جميع ا
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 حسب االقاليم الجغرافي،  التوزيع الجغرافي للحركة السياحية في اقطار الوطن العربي (7الشكل )

 WTO. ،2019على احصاءات الدول لعام  ( اعتماداً ARCGIS9.3المصدر: اعداد الباحث باستخدام برمجية  

وصغر حصة هذه المنطقة من  السياحي، ومحدوديةعلى الرغم من النسبة المتواضعة لسوق الوطن العربي 
أسواق السياحة الدولية، إال أن البيانات تبرز ظاهرة إيجابية وهي أن هذه المنطقة تميزت بمعدالت نمو عالية في 

 2000الت نموها خالل السنوات الممتدة بين عام بل أن معد ،العربيقبل أحداث الربيع  حركة السياحة الدولية
كانت األعلى بين جميع األسواق العالمية، حيث بلغ معدل النمو السنوي في أعداد السياح حوالي  2007وعام 

 %( سنويًا خالل هذه الفترة. 9.9 

الواسعة أمام هذه  وال شك أن هذا التميز في معدالت نمو السياحة العالمية إلى الوطن العربي يفتح الفرص    
المنطقة لالستفادة من حركة السياحة العالمية المتنامية وزيادة حصتها من السوق السياحية الدولية ،وذلك من 
خالل استقطاب المزيد من السياح إليها، كما أن ذلك يفتح األبواب أمام الحركة السياحية في الدول العربية 

ن اآلمال السياحية في المنطقة العربية أنها تملك موارد ومقومات الستقطاب المزيد من السياح، ومما يعزز م
سياحية غزيرة ونادرة ومتنوعة يمكن أن تجعل منها واحدة من أهم مقاصد السياحة والسفر على المستوى الدولي، 
ولكن مع األسف هذا النمو المتسارع توقف وأصبح النمو بالسالب ، وأصبحت منطقة الشرق الوسط وشمال 

 قيا من أقل األقاليم السياحية في العالم نموًا.افري

برزت تعأثيرات متععددة بأبعادهعا اإليجابيعة والسعلبية علعى الحركعة السعياحية معن األسعواق العالميعة وخاصعة األسعواق  
األمريكيعععة واألسعععواق األوروبيعععة التعععي تتعععأثر بشعععدة بعععاألجواء اإليجابيعععة والسعععلبية المعععؤثرة فعععي الحركعععة السعععياحية علعععى 

  العربية.طن العربي. وتنعكس هذه األجواء على البيانات واألرقام الخاصة بأعداد السياح القادمين إلى األسواق الو 

تتميععز السععياحة العربيععة البينيععة بأنهععا األقععل تععأثرًا باألحععداث السياسععية، وتعتبععر السععياحة العربيععة البينيععة علععى درجععة 
ة العربيععة ، وتكععون ذروة السععياحة الخليجيععة فععي أشععهر الصععيف عاليععة مععن األهميععة باعتبارهععا عمععاد صععناعة السععياح

التي هي فترة اإلجازات السنوية في دول الخليج، وهي الفترة التي تشهد تراجعًا حادًا في السياحة الدولية من الدول 
األردن األوروبية ومن الواليات المتحدة وكندا ومعن دول جنعوب شعرق آسعيا ،والمتجهعة إلعى العديعد معن العدول مثعل: 

وسععوريا ولبنععان ومصععر ،فالسععياحة الدوليععة تكععون فععي ذروتهععا خععالل فصععلي الخريععف والربيععع، ففععي هععذين الفصععلين 
تتميععز درجععات الحععرارة باالعتععدال وهععو مععا يفضععله هععؤالء السععياح. وفععي المقابععل فععإن السععياحة الخليجيععة تتكثععف فععي 

 (8كما يتضح بالشكل  فصل الصيف وتعوض بذلك التراجع الكبير في السياحة الدولية 

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 85-110ص  ( ،2022 يونيو، )3عدد، 22المجلد  (JAAUTH)                    خرون آوقدحات    
 

98 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 
 

توزيع الحركة السياحية حسب شهور السنة والدول العربية التي تتركز بها الحركة السياحية في شهور  (8الشكل )       
 الصيف،

 .WTO، 2019( اعتمادًا على احصاءات الدول لعام ARCGIS9.3اعداد الباحث باستخدام برمجية   المصدر: 

امية وترويحية بالدرجة األولعى ،حيعث أن منعاطق الجعذب السعياحي المفضعلة إن السياحة العربية هي سياحة استجم
للسياح العرب هي: المصايف والمنتجعات الجبلية والمعدن التعي تتميعز باعتعدال درجعات حرارتهعا، ولهعذا يالحع  أن 

سععياحة السععياحة العربيععة تتركععز فععي المنععاطق الحضععرية والغابععات والمنععاطق الخضععراء، أي أن مععا يطلععق عليهععا بال
االسعععتجمامية والحضعععرية تقععععوم بعععدور جعععوهري فععععي جعععذب السععععياح الععععرب وتقعععديم الخععععدمات والتسعععهيالت والمرافععععق 
المفضلة لهعم، كمعا أن الفنعادق والشعقق الفندقيعة والبيعوت المفروشعة ومعدن التسعلية والمعدن الترفيهيعة ومراكعز التسعوق 

ربيعععة ال تتعععأثر بشعععكل حعععاد بعوامعععل ععععدم االسعععتقرار فعععي هعععي العوامعععل األكثعععر جعععذبًا للسعععياحة العربيعععة، والسعععياحة الع
المنطقععة وال تتميععز بالحساسععية المفرطععة التععي تتصععف بهععا السععياحة العالميععة تجععاه اإلضععطرابات فععي المنطقععة، وهععذا 

 (.9يتضح بالشكل  
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 ، توزيع الحركة السياحية على مدار شهور السنة لبعض الدول العربية (9)الشكل 
 .WTO، 2019اعتمادًا على احصاءات الدول لعام  (ARCGIS9.3لباحث باستخدام برمجية  اعداد ا المصدر:

 في الوطن العربي .      Seasonalityالسياحية   الموسمية 2.6
تتميز الحركة السياحية في العديد من األقطار العربية بشكٍل عام بالتقلب الواضح في حجم النشاط السياحي من 

بينما تكون في حالة ركود نسبي في  السنة،الحركة السياحية لتبلغ ذروتها أوقاتًا من  وقت آلخر، حيث تتعاظم
(  Butler, 1994( ، وعّرَف  Seasonalityأوقاٍت أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور الموسمية  

( فقد Robinson. 1976الموسمية " عدم التوازن المؤقت في الحركة السياحية لموقع سياحي معين "، أما  
وبشكل عام فالموسمية تعني تذبذب  عّرَفها " توقف الحركة السياحية بصورة متكررة لجزء معين من السنة "،

الحركة السياحية ارتفاعًا وهبوطًا خالل فترات معينة من السنة؛ بسبب الظروف الطبي ية واالقتصادية والسياسية 
سمية أمُر هاٍم في عملية التخطيط للمواقع السياحية وتسويقها يعد معرفة طبيعة المو المحيطة بالمواقع السياحية ،و 

 ومعرفة مدى تأثير الموسمية االقتصادي على الخدمات السياحية، وأجور األيدي العاملة في المواقع السياحية.

تقوم  تختلف المواقع السياحية في الوطن العربي في عدد األنماط السياحية التي تسود فيها ، فهناك مواقع سياحية
على نمط سياحي واحد، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى وجود حركة سياحية خالل فترة زمنية معينة ،كما 
الحال في المواقع السياحية الدينية التي يؤمها السياح في فترات محددة من السنة، مما يؤدي في النهاية إلى 
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ل يشهد العديد من المواقع السياحية في الوطن تركز واضح للحركة السياحية خالل فترات محددة ،وكذلك الحا
العربي مثل األهرامات في مصر والبتراء في األردن حركة سياحية موسمية تتمثل في ازدياد أعداد السياح خالل 
فصلي  آذار، نيسان، أيار ( والخريف   تشرين أول، تشرين ثاني ( خاصة من ف ة السياح األوروبين , حيث 

 وسم الذروة الرئيس فيها، بينما يعد فصل الخريف موسم سياحي ثانوي .يعتبر فصل الربيع م

     العربي:معوقات تطوير الحركة السياحية بين أقطار الوطن العربي بعد أحداث الربيع  2.7
إن معن أبعرز المعوقعات والتحعديات التعي تواجعه الحركعة السعياحية بعين أقطعار العوطن العربعي تتضعمن تعقيعد وتعأخير 

وعدم توفر بنية تحتيعة بعين العدول العربيعة ممعا يعؤثر  مرور السياح العرب على كافة حدود الدول العربية،إجراءات 
وتنعوع وسعائل النقعل(، إضعافة إلعى صععوبة الحصعول علعى التأشعيرات  –على حركة السياح بين هذه الدول  التقنية 

 دول العربية.السياحية ببعض الدول العربية ومحدودية وسائل النقل البينية بين ال

يوجد عدد من المقترحات لتطعوير إجعراءات الحركعة السعياحية الميسعرة بعين العدول العربيعة وتشعمل تعوفر وسعائل نقعل 
مريحعععة وبأسععععار مخفضعععة بكافعععة أنواعهعععا بعععين العععدول العربيعععة، ودععععم قطعععاع النقعععل الجعععوي البينعععي لخدمعععة القطعععاع 

دول العربيععة، إضععافة إلععى تسععهيل اإلجععراءات األمنيععة بععين للسعياحي، وتسععهيل إصععدار تأشععيرة سععياحية موحععدة بععين العع
الدول العربية من خالل تشجيع إقامة شركات نقعل بينيعة مشعتركة ، ممعا يعؤدي إلعى جملعة معن اإليجابيعات المتوقععة 
للمقترحات ومنعها : خلق منظومة نقل متطورة بكافة أنواعها تخدم كافعة العدول العربيعة ،وتسعهيل حركعة المعرور بعين 

دول العربيععة وتبعععادل الثقافععات بععين هعععذه الععدول،وتكثيف وتطععوير حركعععة النقععل البينيععة بعععين الععدول العربيععة لتسعععاهم العع
ايجابيععا فعععي دععععم وتنشعععيط وجعععذب لالسعععتثمار العربي،وتسععهيل اإلجعععراءات واعتمعععاد التأشعععيرات السعععياحية بعععين العععدول 

 العربية.

 

 

 

 اإلجراءات: يتضمن تحقيق اإليجابيات السابقة الذكر عدد من 2.7.1
تحريععر النقععل الجععوي فيمععا بععين الععدول العربيععة وفقععًا لقععرار القمععة العربيععة وقععرار مجلععس وزراء النقععل العععرب بهععذا  .1

 الشأن .

 وجود مجلس يهتم بأمور النقل السياحي وتسهيل حركة المرور بين الدول العربية. .2

  والجويععععة للسععععائحة البريععععة والبحريععععة تخفيععععف القيععععود األمنيععععة وتسععععهيل اإلجععععراءات الجمركيععععة والنقععععاط الحدوديعععع .3
 العربي.

 بناء أنظمة الكترونية للحصول على التأشيرة السياحية وتوحيد آلية الحصول عليها. .4
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                    ( بتعاري  21فعي دورتعه   423تفعيعل قعرار مجلعس وزراء الداخليعة الععرب رقعم  .5
 الصادر بشأن منح تسهيالت في تأشيرات الدخول 5/1/2004

 السياحي.قد اجتماع دوري لألمن ع .6

 والسياحة.عقد اجتماعات مشتركة بين وزراء ومسؤولي قطاعي الداخلية  .7

 التحليل االقتصادي لقطاع السياحة:  2.2
 تستخدم الطعرق الثالث اآلتية لتحلعيل اآلثعار االقتصادية المترتبعة على تنمية قطاع السياحة:

 : (Significance Analysis) األهمية-أ
هذا التحليل باستخالص حجم وهيكل قطاع السياحة من بيانات الحسعابات القوميعة، آخعذًا فعي الُحسعبان إنفعاق  يهتم

 Tourism Satellite) المقيمععين، باإلضععافة إلععى القععادمين مععن الخععارا، ويعععد نظععام حسععابات السععياحة التععابع 
Accounting System (TSA))القتصعادية للسعياحة فعي الحسعابات أحعدث النظععم الهادفععة إلعى تقعدير األهميعة ا

الوطنية للدول، ويركز هذا النظام بالتحديعد علعى التععرف علعى نصعيب قطعاع السعياحة فعي اإلنفعاق والنعاتج المحلعي 
اإلجمالي، ويتضمن النظام عدة معايير حول تعريف الزائر والسائح، وبي تعه المعتعادة، وتصعنيف اسعتهالك السعائح، 

احة، وتكععععوين إجمععععالي رأس المععععال الثابععععت فععععي قطععععاع السععععياحة، وتحديععععد المنتجععععات واإلنفععععاق الجمعععععي علععععى السععععي
اإلجمعالي، وحجعم المحلعي واألنشطة السياحية والمرتبطة بالسياحة، وسبل قيعاس إسهام صناعة السعياحة في النعاتج 

سعهام قطعاع التوظيف، ورأس المال الثابت. كما تشتمل المبادا العامة للنظام علعى تفصعيالت ععن طعرق حسعاب إ
 .(2020قاسم، و  إسماعيل(السياحة في أنواع االستهالك، واألنشطة، وعرضها في عدد من الجداول 

 

 : (Impact Analysis) تحليل األثر -ب
يركز هذا التحليل علعى تعأثير األمعوال التعي ينفقهعا السعياح الخعارجيون إضعافة إلعى األمعوال التعي يحولهعا المواطنعون 

إلععى السعياحة الداخليععة علععى اقتصععاد المنطقعة، سععواء أكععان ذلععك تعأثيرًا مباشععرًا  علععى الفنععادق معن السععياحة الخارجيععة 
والمطععاعم والنقععل والمتععاحف وبععائعي التجزئععة( أم غيععر مباشععر  علععى الععدخل والتوظيععف( آخععذًا فععي الُحسععبان طبيعععة 

بالمرونعععة معععن حيعععث درجعععة  التعععداخل بعععين قطعععاع السعععياحة وغيعععره معععن القطاععععات االقتصعععادية، ويتميعععز هعععذا التحليعععل
التعميم، إذ يمكن أن يستخدم لتحليل أثر السياحة عمومًا على اقتصاد الدولة ككل، أو تحليل أثر إنفاق نوع مععين 
من السياح على نوع محدد معن األنشعطة السعياحية، وتسعتخدم منهجيعات مختلفعة فعي هعذا اإلطعار معن بينهعا جعداول 

آلثار الناجمة عن زيادة اإلنفاق السياحي على مختلف قطاعات االقتصاد المخرجات حيث يتم تتبع ا –المدخالت 
 المعني وذلك عبر التشابكات التي تربط بين تلك القطاعات.

 : (Cost - Benefit Analysis) تحليل التكلفة العائد -ا
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فهعو يهعتم  يتعالالمجتمعع، وباليركز هذا النمط من التحليعل علعى جعدوى وكفعاءة المشعاريع السعياحية معن وجهعة نظعر 
بقياس المنافع الخاصة واإلجتماعيعة  مثعل القيمعة التعليميعة للسعياحة( والتكعاليف الخاصعة واإلجتماعيعة  مثعل تعأثير 

 السياحة على البي ة(. 

تتفععاوت دقععة التقععديرات التععي يمكععن الحصععول عليهععا مععن دراسععة إلععى أخععرى تبعععًا لدرجععة التفصععيل المطلوبععة، والوقععت 
للدراسة، فيمكن أن تكون الدراسعة مبنيعة علعى أحكعام تقديريعة معتمعدة بشعكل أساسعي علعى آراء والتكلفة المخصصة 

خبعععراء فعععي المتغععععيرات الداخلععععة فعععي التقععععدير، أو تكعععون مبنيعععة علعععى بيانعععات كليعععة ععععن االقتصعععاد الكلعععي، أو بيانعععات 
نمعاذا اإلقتصعادية المفضعلة، تفصيلية ععن كعل قطعاع ومنطقعة، أو بيانعات مسعتقاة معن عمليعات المسعح الميدانيعة وال

وغالبعععًا معععا تعطعععي التقعععديرات المبنيعععة علعععى أحكعععام الخبعععراء تقعععديرات إجماليعععة، فعععي حعععين أن التقعععديرات المبنيعععة علعععى 
البيانععات األوليععة والنمععاذا االقتصععادية تعطععي تقععديرات تفصععيلية ألثععر أنععواع السععياحة المختلفععة علععى عععدد كبيععر مععن 

 )2011،بظاظو( األنشطة السياحية المتنوعة

 الموجبة والسالبة لتنمية قطاع السياحة العربي اآلثار 2.9
يلععب قطعاع السعياحة دورًا رئيسعًا فعي االقتصعاد بإعتبعار السعياحة مصعدرًا معن مصعادر العدخل وتنوععه وعلعى ميععزان 

د يصاحب اآلثعار المدفوعات، والتوظيف، والتنمية اإلقليمية المتوازنة وغير ذلك من اآلثار االقتصادية، غير أنه قع
االقتصادية للسياحة الداخلية آثارًا اقتصادية غير مرغوبة تتمثل في اآلتي: يؤدي نمو قطاع السياحة الداخلية إلى 
زيادة الطلب من السلع والخعدمات المرتبطعة بقطعاع السعياحة بشعكل مباشعر أو غيعر مباشعر، وفعي ظعل ععدم مرونعة 

إن ذلعك سعينعكس علعى زيععادة األسععار لهعذه السعلع والخعدمات بمعا العرض السياحي النسعبية فعي األجعل القصعير، فع
 يلقى بآثار سالبة على السياحة الداخلية والخارجية.

يترتعب علعى نمعو مععدالت السعياحة الداخليععة زيعادة الطلعب معن السعلع والخعدمات ممععا قعد يعؤدي إلعى زيعادة االسععتيراد 
اصعة فعي األجعل القصعير. ويعنعكس هعذا سعلبًا علعى خاصة إذا كان العرض المحلي للسعلع والخعدمات غيعر معرن خ

 الميزان التجاري، ومن ثم على ميزان المدفوعات.

قععد يصععاحب تطععور القطععاع السععياحي زيععادة فععي اسععتقدام األيععدي العاملععة األجنبيععة المدربععة واالعتمععاد عليهععا وذلععك  
العمالعععة األجنبيعععة وتراجعععع ميعععزان  بسعععبب قلعععة األيعععدي العاملعععة المحليعععة المؤهلعععة. ويعععؤدي ذلعععك إلعععى تزايعععد تحععععويالت

 المدفوعات فضاًل عما يحدثه من آثار اجتماعية سالبة.

يتسم النشاط السياحي على العموم بالموسمية، أي أنه يحدث في أوقات محددة من السنة، ويعني هعذا أن المععوارد 
ة خعارا الموسعم، ويععد إلع  سعتعاني معن فعائض الطاقع…المخصصة للسياحة مثعل: الفنعادق والمنتجععات والمطعاعم 

هعذا إهدارًا للموارد االقتصادية، ومن بعين المعوارد االقتصعادية التعي سعتتأثر بموسعمية السعياحة األيعدي العاملعة، ممعا 
 ينتج عنه بطالة موسمية متكررة لجزء من األيدي العاملة في القطاع السياحي.

 النتائج .1
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وطن العربي، والعوامل المؤثرة فيها، وخصائص الحركة بينت الدراسة تحليل واتجاهات الحركة السياحية في ال
السياحية فيها وأظهرت الدراسة أن احداث الربيع العربي التي مرت بها المنطقة العربية أسهمت بصورة مباشرة في 
انخفاض الحركة السياحية إال أنها ال تزال تشكل عامل جذب للسياح من مختلف األجناس والملل، وذلك لما 

 من أهمية دينية وتاريخية.تتمتع به 

 ولقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج كان من أبرزها:

تختلف المواقع السياحية في الوطن العربي في عدد األنماط السياحية التي تسود فيها ، فهناك مواقع  -1
فترة سياحية تقوم على نمط سياحي واحد، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى وجود حركة سياحية خالل 

زمنية معينة ،كما الحال في المواقع السياحية الدينية التي يؤمها السياح في فترات محددة من السنة، مما 
يؤدي في النهاية إلى تركز واضح للحركة السياحية خالل فترات محددة ،وكذلك الحال يشهد العديد من 

في األردن حركة سياحية موسمية  المواقع السياحية في الوطن العربي مثل األهرامات في مصر والبتراء
تتمثل في ازدياد أعداد السياح خالل فصلي  آذار، نيسان، أيار ( والخريف   تشرين أول، تشرين ثاني ( 
خاصة من ف ة السياح األوروبين , حيث يعتبر فصل الربيع موسم الذروة الرئيس فيها، بينما يعد فصل 

 الخريف موسم سياحي ثانوي.

ياحية في العديد من األقطار العربية بشكٍل عام بالتقلب الواضح في حجم النشاط تتميز الحركة الس -2
بينما تكون في حالة  السنة،السياحي من وقت آلخر، حيث تتعاظم الحركة السياحية لتبلغ ذروتها أوقاتًا من 

 (Seasonalityركود نسبي في أوقاٍت أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور الموسمية  

أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الحركة السياحية بين أقطار الوطن العربي تتضمن تعقيد إن من  -3
وتأخير إجراءات مرور السياح العرب على كافة حدود الدول العربية، بسبب العامل األمني بفعل أحداث 

كة السياح بين هذه إضافة إلى عدم توفر بنية تحتية بين الدول العربية مما يؤثر على حر  العربي،الربيع 
وتنوع وسائل النقل(، إضافة إلى صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية ببعض الدول  –الدول  التقنية 

 العربية ومحدودية وسائل النقل البينية بين الدول العربية.

سياح انعكست أحداث الربيع العربي على القطاع السياحي في الوطن العربي ، فقد تمثلت بتقلص أعداد ال -4
 30% منذ أحداث الربيع العربي ، والخسائر المقدرة تصل إلى حوالي 77القادمين إلى الدول العربية بنحو 

مليون  30مليار دوالر ، وعزوف السياح الذين كانوا يأتون إلى الوطن العربي والذي يقدر عددهم بنحو 
في األقطار العربية بنسب وصلت  مليار دوالر ، حيث تراجعت السياحة 60سائح ينفقون سنويا ما يناهز 

من خالل قيام الشركات السياحية  % في مصر،66.9% في المغرب ، 14% في تونس ، 80إلى 
العالمية سوءًا في أوروبا أو أمريكا بعدم الترويج للذهاب إلى الدول العربية ، خوفًا على حياة السائح ، 

 السائح فيما لو حصل له أي مكروه حيث تدفع هذه الشركات أموال كبيرة تأمينًا على حياة
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مناطق الجذب السياحي  إن األولى، حيثإن السياحة العربية هي سياحة استجمامية وترويحية بالدرجة  -5
المفضلة للسياح العرب هي: المصايف والمنتجعات الجبلية والمدن التي تتميز باعتدال درجات حرارتها، 

 لمناطق الحضرية والغابات والمناطق الخضراء.ولهذا يالح  أن السياحة العربية تتركز في ا

تتميز السياحة العربية البينية بأنها األقل تأثرًا باألحداث السياسية، وتعتبر السياحة العربية البينية على  -6
 درجة عالية من األهمية باعتبارها عماد صناعة السياحة العربية.

وصغر حصة هذه المنطقة من  ياحي، ومحدوديةالسعلى الرغم من النسبة المتواضعة لسوق الوطن العربي  -7
أسواق السياحة الدولية، إال أن البيانات تبرز ظاهرة إيجابية وهي أن هذه المنطقة تميزت بمعدالت نمو 

بل أن معدالت نموها خالل السنوات الممتدة  ،العربيقبل أحداث الربيع  عالية في حركة السياحة الدولية
األعلى بين جميع األسواق العالمية، حيث بلغ معدل النمو السنوي في  كانت 2007وعام  2000بين عام 

 %( سنويًا خالل هذه الفترة.9.9أعداد السياح حوالي  

صناعة السياحة من أكثر وأسرع الصناعات تأثرًا بالظروف السياسية الدولية، ولعل أحداث الربيع العربي  -8
ة العالمية إلى تراجع كبير في معدالت السفر أكبر دليل على ذلك، حيث تشير تقارير منظمة السياح

حرصت المنظمة الدولية على تبني ععدد من اإلستراتيجيات، ولعل من أبرزها إنشاء لجنعة  اوالسياحة، ولهذ
تختص بمراقبة ورصد األحداث ودراسة تداعياتها على الوضع  (Crisis Committee)مختصة بالكعوارث 

 السياحي

 التوصيات: .4

ة السياحية البينية بين أقطار الوطن العربي ال بد من توفر األمن واالستقرار، وزيادة عناصر لتنشيط الحرك
الجذب السياحي، وتشجيع السياح للقدوم. لذلك يمكن عرض أهم التوصيات الخاصة بتنمية وتطوير الحركة 

 -التالي: السياحية في أقطار العالم العربي على النحو 

 العربي.لتنظيم القطاع السياحي  وضع تشريعات حديثة متكاملة -1

تشجيع السياحة العربية البينية؛ ألن السياحة الدولية القادمة من خارا أقاليم الوطن العربي سريعة التأثر  -2
باألحداث والمتغيرات واإلشاعات التي تروجها في معظم األحوال وسائل اإلعالم األجنبية المغرضة التي 

ير السلبي الشديد على حجم السياحة األجنبية الوافدة، في حين أن تضخم من الحدث البسيط بقصد التأث
 واإلشاعات.المواطن والسائح العربي ال يتأثران بتلك األحداث 

يجب التركيز على دور القطاع العربي الخاص في إقامة المشروعات السياحية العربية المشتركة والخدمات  -3
نية العربية؛ لمل للقطاع الخاص من دور أساسي واستراتيجي المكملة لها لدعم وجذب السياحة الدولية والبي

 في تنمية الصناعة السياحية.
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يجب أن يكون هناك تسويق سياحي جماعي عربي يكون شاماًل للمنطقة العربية ككل، من خالل التشاور  -4
في النشاط  والتنسيق بين المؤسسات العربية المتخصصة بالسياحة لمراقبة احتياجات القوى البشرية العاملة

السياحي، والدعوة إلى إقامة مركز عربي إقليمي للتعليم والتدريب والبحث والمتابعة، والدعوة إلى إقامة 
 صندوق عربي لتنمية السياحة.

تأسيس مجلس أعلى يتكون من رجال األعمال والمستثمرين العرب لتطوير السياحة العربية تهتم بوضع  -5
العربية  البحرية ، الصحراوية ، البي ية( تتضمن أهداف اإلدارة وتوضيح  المستدامة للسياحةمفاهيم التنمية 

 اآلثار اإليجابية الستدامة هذا القطاع، واتخاذ قرارات ووضع الخطط السياحية مشتركة للدول العربية.

إيجاد مركز معلومات وإحصاءات متخصصة مشتركة ( السياحي و GISإنشاء نظام المعلومات الجغرافي   -6
ول العربية إلعداد وإصدار النشرات اإلحصائية الدورية السياحية بين الدول العربية من خالل بين الد

 التركيز على إنشاء قاعدة موحدة ومعتمدة لكافة الدول العربية في جمع المعلومات واإلحصاءات السياحية.

السياحية أو منح وضع العديد من البدائل لتالفي موسمية الحركة السياحية من خالل تطوير الخدمات  -7
 تسهيالت خاصة في أسعار الخدمات السياحية المقدمة.

المحافظة على المواقع التراثية واألثرية والمواقع المدرجة ضمن لوائح التراث العالمي في الوطن العربي من  -8
 العربي.العبث الناجم عن أحداث الربيع 

 العربية  لمراجعا

  ر قطاع السياحة على النمو االقتصادي في الدول العربية" أث 2020جمال ، وقاسماسماعيل، محمد ،
 .صندوق النقد العربي

 ،الجغرافيا السياحية تطبيقات على الوطن العربي ، الطبعة األولى ،دار الوراق  ،2011ابراهيم ، بظاظو
 للنشر ، عمان ، األردن
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The study focused on revealing the reality of the tourism 

movement and its development in the Arab world. The study 

combines theory and application because it includes a 

theoretical framework that deals with the development of the 

tourism sector in the Arab world, and a practical application 

that shows the aspects of the actual development of the 

tourism sector in the Arab world and the obstacles that 

accompanied this development resulting from the events of 

the Arab Spring. The developments of the tourism movement 

until 2019 were discussed, with the omission of that 

movement during 2020-2021 due to the conditions of the 

global health crisis that the world is going through and the 

spread of COVID-19, which is an exceptional period through 

which the tourism movement cannot be judged. Therefore, 

this study is considered within the system of studies that aim 

to highlight the tourism identity of the Arab world through its 

elements of tourist attractions. This study dealt with the 

elements of tourism in the Arab world, and the obstacles 

facing this activity to work on its development. The study 

reached several results, most notably: the decrease in the 

volume of tourist movement coming to the Arab world due to 

the security and political conditions; Because of the events of 

the Arab Spring. 
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