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، مبدأ الشمولية تعكس مكونات البحث بمدخمو المنيجي واإلستراتيجي  
في  مية السياحيةلمتنمؤشرات القدرات التنافسية والتكاممية لعممية تشخيص واقع 

عممًا أنو تم ، 9102وفقا لمؤشر التنافسية العالمي لعام  ،الوطن العربي
الكشف عن بيدف  ،المتمثمة بأحداث جائحة كورونا االستثنائيةاستبعاد الفترة 

، العربيلمقطاع السياحي  تنمية مستدامةمكامن الضعف والقوة لموصول إلى 
، لما يشممو من إطار نظري يتناول واقع وقد جمع البحث بين النظرية والتطبيق

وتطبيق عممي يسيم بوضع إجراءات تنفيذية لمنيوض  ،ةالعربي التنمية السياحية
، مع التأكيد عمى عوامل الوطن العربيفي  ةبمختمف مكونات صناعة السياح

مع اإلشارة بوضوح إلى عدد من التقارير الدولية الصادرة عن  ،االستدامة 
ة ميتمة بالقطاع السياحي العالمي، والذي أدى إلى وضع منظمات اقتصادي

، مما أسيم الوطن العربيالسياحي في  تشخيص القطاعتصور عام عن واقع 
تمييدًا لوضع إجراءات  في التعرف عمى أىم اإلشكاليات التي تعاني منيا،

تنفيذية عممية قابمة لمتطبيق العممي، تسيم في عالج المشكالت التي تقف 
، وتوصمت الدراسة إلى أىمية العربية أمام تطوير القطاع السياحي حجر عثر 

والتي تشكل عنصرًا ىامًا في  ،متابعة الدول العربية لتقارير التنافسية العالمية
معالجة اشكاليات تطوير قطاعيا السياحي وتنميتو من خالل تعظيم نقاط القوة 

  ومعالجة نقاط الضعف.
 المقدمة : .1

من خالل تقديم  العربيةإلى دعم أجندة التنافسية  ،العربيييدف تعميق مفيوم التنافسية في القطاع السياحي 
ومن واقع البيانات بخصوص اإلصالحات  ،ساس المعموماتالمشورة الموضوعية اليادفة والقائمة عمى أ

سعيًا إلى تحقيق  ؛وتطويرىا السياحي العربيالنظامية والتنظيمية والفرص المتاحة لمنيوض بقطاعات االقتصاد 
إن تحسين أسس االقتصاد الجزئي لمتنافسية من خالل  ،العربيالمزيد من االزدىار والرفاىية لممواطن 
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اء تجمعات ومدن سياحية عالية المستوى، فالتنافسية كأداة لتسييل تنفيذ إجراءات التغيير من المساعدة في إنش
موضوع يعد و  ،خالل تنظيم منتديات لمحوار والمناقشة وتبادل اآلراء والمقترحات بين القطاعين العام والخاص

األجنبية السياحية ستثمارات من الموضوعات اليامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب اال ستثمارمناخ اإل
 .كمصدر أساسي لتمويل االستثمارات في القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية  ،المباشرة

يسيم تحميل القدرة التنافسية لمقطاع السياحي العربي الذي يصدر عن المنتدى االقتصادي العالمي ومقره في  
ياحي في كافة دول العالم ومنيا الدول العربية، وفقًا لمعايير جنيف سويسرا كل عامين، يبين فيو واقع القطاع الس

حالة  9102متفق عمييا دوليًا، من خالل مصفوفة يتم فييا تحميل نقاط الضعف والقوة، ويبين تحميل تقرير عام 
 دولة عربية 01دولة من جميع أنحاء العالم منيا  011القطاع السياحي لمدول العربية، وقد ضم ىذا التقرير 

دول عربية ثم في عام  01وشاركت بو  9112حيث صدر أول تقرير من المنتدى االقتصادي العالمي عام 
دولة في تقرير عام  01و  9100دولة في تقرير   01دولة عربية وشاركت  01شاركت بو  9112و  9112
9101.  

ستدامة لقطاع السفر والسياحة، مجموعة من العوامل والسياسات التي تمكن من التنمية الم يقيس التقرير   
مؤشرات فرعية تشكل البيانات  1مؤشرًا موزعة عمى  21محورًا يتفرع عنيا 01اقتصادًا من خالل  011ويقيس 

٪ من المؤشرات مصدرىا استطالع الرأي التنفيذي الصادر عن المنتدى 11٪ منيا بينما 21اإلحصائية 
 Enabling) ة مؤشرات رئيسية تعتمد عمى البيئة التمكينيةويعتمد التقرير عمى أربع ،االقتصادي العالمي
Environment)  وسياسة السفر والسياحية (Travel and Tourism Policy)  والبنية التحتية 

(Infrastructure)   والموارد الطبيعية والثقافية (Natural Cultural Resources). السفر  وحمل عنوان
مؤشرا فرعيا تضم: بيئة العمل، والسالمة  01يقيس التقرير ىذه المؤشرات من كما ، والسياحة في نقطة تحول

واألمن، والنظافة والصحة، والموارد البشرية وسوق العمل، وجاىزية تقنيات المعمومات واالتصاالت، وتحديد 
التحتية لمنقل الجوي، أولويات السفر والسياحة، واالنفتاح الدولي، وتنافسية األسعار، واالستدامة البيئية، والبنية 

والبنية التحتية األرضية والموانئ، والبنية التحتية لمخدمات السياحية، والموارد الطبيعية، والموارد الثقافية والسفر 
 .التجاري

  مشكمة الدراسة: 1.1
عمى تحقيق مستويات العربية السياحية  المؤسساتبتدعيم قدرة  العربيتتضمن تنافسية القطاع السياحي 

، في  )Eactor F(mployment، ومعامل التوظيف)ncome) Iactor Fلية نسبيًا في معامل الدخلعا
تحميل الحقائق  ىظل ظروف المنافسة الدولية، وىي أحد مجاالت المعرفة االقتصادية التي تقوم عم

ق عمى خمق بيئة تضمن استمرارية النمو وتحقي العربيوالسياسات التي تحدد قدرة القطاع السياحي 
والمرتكزة عمى مؤشرات تقارير  والتنمية السياحية انحصرت مشكمة الدراسة في مناخ االستثمارو ، االستدامة
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بيدف المستدامة،  السياحيةوالتنمية المدخل الحقيقي لجذب االستثمارات  اباعتبارىالتنافسية العالمية، 
، وتعزيز في القطاع السياحي العربية التوسع في القاعدة اإلنتاجية والخدمية، ورفع معدل القيمة المضاف

 السياحة العربية البينية.
عمى تصنيف الدول المشاركة بحسب وضعيا في مراحل في منيجيتيا تعتمد مؤشرات التنافسية العالمية 
التي تؤدي لمتنافسية  (Drivers)حيث يفترض التقرير أن المحركات  ،النمو والتطور االقتصادي المختمفة

مراحل النمو وىي: مرحمة االقتصاد المعتمد عمى الموارد الطبيعية، ومرحمة االقتصاد  تختمف باختالف
المعتمد عمى الكفاءة والفعالية، ومرحمة االقتصاد المعتمد عمى المعرفة واالبتكار، ولكل مرحمة ليا المحاور 

 التي تقيس أداء الدولة تبعًا ليا كما يأتي:
 (Institutionsمحور المؤسسات ) .0
 (Infrastructureالبنية التحتية )محور  .9
 (Macroeconomic Stabilityمحور مدى االستقرار عمى مستوى االقتصاد الكمي ) .1
 .(Health and Primary Educationمحور الصحة والتعميم األساسي ) .1

 الدراسة أسئمة 1.2
 . لعربيتنمية سياحية مستدامة في الوطن ااألساسية التي يجب توفرىا لتييئة  المعطياتما -أ 
 ومؤشرات القدرات التنافسية العالمية. واقع السياحة العربيةما العالقة السببية بين  -ب 
واتجاىات حجم الحركة السياحية الدولية  ألقطار الوطن العربيما عالقة االرتباط بين القدرة التنافسية  -ج 

 . نية بين الوطن العربييوالب
 مبررات الدراسة 1.3
دة مبررات تبرز مدى الحاجة لمثل ىذه البحوث في النيوض بالقطاع السياحي استندت الدراسة إلى ع     
؛ وذلك لقمة الدراسات التي تناولت التقييم العام وتعزيز السياحة العربية البينية بين الدول العربية ،العربي

ذية الخاصة مع اإلشارة بوضوح إلى البرامج التنفي ،الوطن العربيفي  ةالسياحي لمتنميةلمسياسات العامة 
من ىذا المنطمق تأتي أىمية ىذا البحث كمحاولو في  ناٍم . عربيبالتطوير المستدام لخمق منتج سياحي 

لتستطيع أن تمحق  الوطن العربياستثمار كافة المقومات السياحية الطبيعية والبشرية التي حباىا اهلل إلى 
ز عمى سوق السياحة العالمية، من خالل التركي المتقدمة، وتأخذ نصيبيا من تطور األقاليم السياحيةبركاب 

 .مؤشرات التنافسية العالمية
 هدف الدراسة أ 1.4

  .في ظل العولمة االقتصادية العربي  السياحي مناخ االستثمارالقدرات التنافسية في  مؤشراتأىم بيان  -أ 
ألقطار الوطن افسية والقدرة التن ةالسياحي التنميةالتعرف عمى طبيعة العالقة النسبية بين محددات  -ب 

 لدول العالم. العام وترتيبو )رقميًا( ضمن التسمسل  الواقع السياحيعمى  العربي
 .القدرة التنافسية  مؤشرات عمى اقع القطاع السياحي العربي بناءً تشخيص و  -ج 
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 منهج الدراسة: 1.5
والميزة  العالميةسياحية المعايير التنافسية الدراسة عمى منيج التحميل الوصفي، في تحديد مفاىيم  تعتمد

 World Economicالمنتدى االقتصادي العالمي ) أقرىامناخ االستثمار التي  ومعطيات النسبية،
Forum ومنذ  كل عامينوالذي يقدم  2019-2017( في جنيف من خالل تقرير التنافسية العالمي لعام

التي تؤثر في التنمية االقتصادية بإصداره وذلك ضمن سياق دراسة تنافسية الدول والعوامل  0222عام 
المستدامة وتحقيق االزدىار االقتصادي، حيث يعتبر ىذا التقرير أداة ميمة لصانعي القرار من القطاعين 
العام والخاص في تمك الدول بيدف عمل المقارنات مع مختمف االقتصاديات اإلقميمية والعالمية خاصًة 

 الميادين. عند رسم السياسات االقتصادية في مختمف 
تيتم الدراسة بإبراز طريقة المقارنة، التي تركز عمى إجراء المقارنات بين الدول العربية حسب المؤشرات   

الفرعية لتقرير التنافسية العالمية، بيدف الوصول إلى حكم يتعمق بتشخيص واقع صناعة السياحة في الوطن 
الص عناصر التشابو والتباين بين عناصر الظاىرة ، ويرتبط الحكم ىنا باستخ9102-9102العربي خالل الفترة 

المدروسة، وتختمف أشكال المقارنة ويتباين مضمونيا تبعًا الختالف الموضوعات التي تطرقت ليا الدراسة، 
 فاُستخدمت المقارنة الكيفية و الكمية بين أقطار الوطن العربي.

 الدراسات السابقة.2
ضوع مؤشرات القدرات التنافسية لالستثمار السياحي وفقا لمؤشر تتصف الدراسات السابقة التي تناولت مو 

التنافسية العالمي بندرتيا عمى المستوى الدولي والعربي،  فمعظم الدراسات التي تناولت الموضوع ركزت عمى 
 عوامل اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، دون التطرق إلى معطيات ومكونات تقارير التنافسية العالمية
التي تصدر كل عامين، ومدى تأثيرىا عمى الخطط التنموية التي تقود إلى استثمار وتخطيط  وتسويق سياحي 

في   .Algieri, B., Aquino, A., & Succurro, M. (2021)مستدام، ومن تمك الدراسات التي قدميا 
حي في أوروبا، حيث تطرق معالجتيم لموضوع أثر تقارير التنافسية العالمية عمى معطيات االستثمار السيا

الباحثين إلى ديناميكيات عناصر ومؤشرات تقارير التنافسية العالمية، وأكدوا دور التقارير الدولية في التأثير عمى 
حجم النمو في االستثمارات السياحية والنمو السياحي، كما تطرقوا إلى إعادة النظر في كافة الخطط التنموية 

 ر متغيرات وعناصر ومؤشرات تقارير التنافسية العالمية.التي لم تأخذ بعين االعتبا
 ,Lee( 9102، ولي وآخرون ) Freund, C., and T. Moran( 9191ناقش كل من فريوند ومارون )

C.,et al ( 9102والكنر وممنوفنك )Lakner, C. and B. Milanovic  دور مؤشرات ومعطيات تقارير
ومدى التغيرات التي تؤثر في اتخاذ   ،ستثمار والتنمية السياحية المستدامةالتنافسية الدولية  كأحد أىم عناصر اال

القرار في عممية اختيار الوجيات السياحية، وأثر معطيات ومؤشرات األداء في إحداث التنمية السياحية 
ي القرن المستدامة في المجتمعات المحمية، وأكد ىؤالء أنو في ضوء التزايد المستمر في األنشطة السياحية ف

الحالي، وتوجو العديد من الدول نحو صناعة السياحة سيؤدي إلى تعقيدات متباينة في فيم مؤشرات البيئة 
النسبية والتنافسية في االستثمار السياحي، خاصة في الدول النامية، بينما تطرق آخرون إلى أىمية فيم معطيات 
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تندة إلى تقارير التنافسية العالمية، مما ينعكس إيجابًا عمى السياحية والمس التنميةالبيئة التنافسية المؤثرة عمى 
 تحقيق المزايا التنافسية والنسبية في صناعة السياحة والسفر وخاصة في الدول النامية.

تشير المناقشة السابقة ألدبيات الدراسة، أن عناصر ومؤشرات تقارير التنافسية العالمية والصادرة عن المؤسسات 
ات األممية  تؤثر عمى التنمية بشكل عام والتنمية السياحية بشكل خاص، كما أشارت تمك األدبيات الدولية والييئ

إلى عدد من اإليجابيات الناجمة عن فيم مكونات وعناصر تقارير التنافسية العالمية في قطاع الخدمات 
تي ىذه الدراسة استكمااًل األساسية، ونمو حجم االستثمار السياحي والحركة السياحية، واألمن السياحي، وتأ

لمدراسات السابقة، في محاولة الكشف عن العالقة بين مؤشرات تقارير التنافسية العالمية، وحجم االستثمارات 
، من خالل المدخل الشمولي لكافة عناصر الوطن العربيفي والسياحة البينية السياحية والتنمية المستدامة 

 الموضوع المشار إليو.
 اني والزماني لمدراسة:اإلطار المك.3

يتمثل اإلطار المكاني لمدراسة بدراسة كافة األقطار العربية المشاركة في تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن 
اإلمارات،  (0دولة عربية كما يتضح بالشكل ) 09المنتدى اإلقتصادي العالمي ومنظمة السياحة العالمية وعددىا 

المغرب، السعودية، األردن، تونس، الكويت، لبنان، الجزائر، اليمن، أما باقي  طر، ُعمان، البحرين، مصر،ق
، يتوفر مؤشرات ليا عمى مقياس التنافسية العالمية لمظروف األمنية والسياسية بيذه الدول الدول العربية ال

والذي يصدر ، 9102وعام  9102تعتمد الدراسة في إطارىا المكاني عمى تحميل تقرير التنافسية العالمي لعام و 
 لجائحة كورونا. ستثنائيةاإللم يصدر بسبب الظروف  9190كل عامين، كما نشير أن تقرير عام 

 
 : منطقة الدراسة (0الشكل )
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  الوطن العربيأهمية صناعة السياحة في  .4
 تمثل السياحة أحد أىم الظواىر االقتصادية واالجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتحتل السياحة
بوصفيا قطاعًا إنتاجيًا موقعًا ميمًا في عالمنا المعاصر، كما يعد قطاع السياحة أسرع القطاعات االقتصادية من 

( World Tourism Organization (WTO)حيث النمو المطرد، وتشير إحصاءات منظمة السياحة العالمية )
بين  الفترة الممتدة ماخالل  %(11) إلى أن عوائد السياحة عمى المستوى العالمي زادت بمعدل متوسط بمغ

، وفي نفس الفترة زاد عدد السياح بمعدل 9102بميون دوالر عام  1,481لتصل إلى  (9102-9112)األعوام 
 حيث تتوقع منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدةمميون سائح، 1,460ليصل إلى  (7.8%)سنوي بمغ 

(UNWTO)  السياحية طويمة االجل، أن يصل عدد الوافدين األجانب إلى ما يقرب في ما يتعمق في االتجاىات
 .(WTO.2021)9111مميار سائح بحمول عام  0.2ن م
 أي ما %(01.1نسبتو )وعمى صعيد الناتج المحمي اإلجمالي العالمي فإن صناعة السفر والسياحة بمغت   

( تريميون 0.2م صادرات السياحة الدولية )فيما بمغ حج ،9102تريميون دوالر أمريكي في عام ( 2.9نسبتو )
٪ من الصادرات العالمية لمخدمات(. 92.1٪ من إجمالي الصادرات ، 8.2دوالر لنفس السنة )

(WTTC.2020 ويقـدر مستوى التوظيف في اقتصاد السفر والسياحة بـ )مميون فرصة عمل، بما نسبتو  334
حدة من بين كل عشرة وظائف عمى مستوى العالم، ا%( من إجمالي التوظيف؛ ويشكل ذلك وظيفة و 01.8)

مميون فرصة عمل بحمول عام  191لى إوبحسب توقعات المجمس العالمي لمسفر والسياحة  سترتفع النسبة 
9111 (WTO.2021). 
 9102 في عام الناتج المحمي اإلجمالي بالدول العربية بمغت نسبة مساىمة قطاع السياحة والسفر في      

 The Social Importance ofتتمثل األىمية االجتماعية واالقتصادية لمسياحة  و ، %00.1حوالي 
Tourism  ،كما أنيا تشجع عمى  في تحسين األحوال المعيشية لمسكان من خالل زيادة الدخل وفرص العمل

وفي ( وتوسيع مشاركة السكان في األنشطة السياحية، Community Integrationدمج المجتمعات المحمية )
( في Community Participationعممية التخطيط السياحي بحيث يتم توسيع إسيامات المجتمعات المحمية )

بدأت العديد من الدول العربية تنظر إلى القطاع السياحي كرافعة ذلك ل ،عمميتي التخطيط والتنمية السياحية
( والذي يبين 0) بالجدولكما يتضح  اقتصادية ميمة وتضع القطاع السياحي ضمن أولويات التنمية الوطنية

تنافسية القطاع السياحي ضمن المؤشر العالمي في ىذا المجال، إال أن ىناك دواًل عربية أخرى لم تعطي القطاع 
 (.0) بالجدولالسياحي أولوية ضمن برامج التنمية القطاعية لدييا كما يتضح 
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 : ترتيب اولويات السياحة والسفر(1الجدول )

 
ومنيا الدول العربية إلى  ،الفترة التي سبقت الفترة اإلستثائية التي تعرضت ليا دول العالم شيدت     

نمو وتطور في معدل الدخل السياحي ومدى مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي، حيث وصل  ،جائحة كورونا
 2211وصل إلى  فقد 9102مميار دوالر، وتصدرت السعودية المرتبة األولى في عام  101.8إلى حوالي 

 .(9مميار دوالر كما يتضح بالشكل ) 12.1مميار دوالر ومصر  12.9مميار دوالر يمييا اإلمارات 
 

 
 2219: القيمة المضافة في قطاع السياحة في الوطن العربي لعام (2الشكل )   

 
شترك، فقد سجمت التعاون السياحي العربي الم أواصرتشكل السياحة البينية العربية عنصر ىام في تدعيم  

بالمائة خالل عام  22.1البحرين أكبر نسبة لمسائحين العرب من اجمالي عدد السائحين الوافدين بنسبة بمغت
( وتعتمد السياحة البينية عمى الموقع الجغرافي وصمة الجوار بين األقطار 1، كما يتضح بالشكل ) 9102
  .العربية
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 2219لبينية بين اقطار الوطن العربي لعام : نسبة السياحة العربية ا(3الشكل )     

 
تعد السعودية أكثر الدول العربية التي لدييا من منشآت تعمل في صناعة السياحة والضيافة، حيث بمغ عدد 

إضافة إلى ذلك  9102ألف شركة عام  1.1كما بمغ عدد شركات نقل الركاب حوالي ، ألف منشأة 19المطاعم 
ألف عمى التوالي خالل عام  9.2ألف و  2.8ت السفر والحجز بالسعودية حوال ووكاال فقد بمغ عدد الفنادق

، ونشير ىنا إلى تقرير تنافسية القطاع السياحي العالمي والذي يبين ترتيب الدول العربية في البنية 9102
 (.9)بالجدولالتحتية والفوقية الخاصة بالقطاع السياحي، كما يتضح 

 2219تية في تقرير التنافسية العالمي لعام : مؤشر البنية التح(2الجدول)

 
تعمل المنشآت العاممة في قطاع السياحة في الدول العربية عمى توفير عدد كبير من فرص العمل     

فرصة عمل بطريقة  1.8سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ففي األردن يوفر قطا ع السياحة حوالي 
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فرص مباشرة وفي  01فرص غير مباشرة مقابل  8ة أي ما يعادل غير مباشرة مقابل كل فرصة عمل واحد
وعند فرصة عمل غير مباشرة،  0.1المغرب، فإن كل فرصة عمل مباشرة في قطاع السياحة يقابميا 

يعتبر فإنو  9102( لعام Labor Market Efficiencyمؤشر تنافسية كفاءة سوق العمل )الحديث عن 
تعيق من رفع تنافسية القطاع السياحي في بعض أقطار الوطن  نقطة من نقاط الضعف الميمة التي

العربي، ويعزى ذلك إلى أن أغمب المؤشرات الفرعية المكونة ليذا المحور شيدت تراجعًا في بعض الدول 
يعكس ىذا المحور باإلضافة إلى تدني مشاركة المرأة في القوى العاممة، و  (1كما يتضح بالجدول ) العربية،

ة العاممة ومدى توفر المدراء ذوي الخبرة والكفاءة ويقيم طبيعة أثر ىجرة الكفاءات إلى الخارج فعالية القو 
كما أن ىذا المحور يقيس مرونة سوق العمل في توجيو وتوزيع ىذه القوى  ،عمى اقتصاد الدولة المحمي

 ممكنة.عمى كافة القطاعات االقتصادية بالشكل األمثل وبالطريقة التي تضمن أقصى إنتاجية 
 : سوق العمل والموارد البشرية (3الجدول )

 
تبنت الدول العربية إجراءات ساىمت في تشجيع السياحية الداخمية والخارجية واالنفتاح عمى العالم، حيث     

أما بالنسبة لإلجراءات والسياسات التي  ،تدابير وسياسات تيدف إلى تحفيز السياحة إلى الدولة اتخذ العديد منيا
تبنتيا الدول العربية لتشجيع السياحة الخارجية، فقد طبق عدد من الدول العربية استراتيجيات وسياسات لتشجيع 
السياحة الخارجية، بيدف تحفيز المزيد من السائحين من دول العالم لالستمتاع بزيارة األماكن السياحية 

الحال في مؤشر درجة اإلنفتاح الدولي في تقرير ، كما والترفييية التي تتميز بيا الدول العربية في ىذا الشأن
 (.1التنافسية العالمي والذي يبين ترتيب الدول العربية في ىذا المؤشر كما يتضح بالجدول )

 : اإلنفتاح الدولي(4الجدول )
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 في توسيع مساىمة السياحة في الناتج المحمي الوطن العربيتظير التأثيرات االقتصادية لمسياحة في       
(،وزيادة الدخل والمقبوضات السياحية من العمالت الصعبة GDP: Gross Domestic Productاإلجمالي )
لمدول (، ودعم ميزان المدفوعات الذي يعكس الحسابات القومية Foreign Exchange Earningsاألجنبية )
مسكان من خالل زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي ل وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، العربية،
وتوسيع مشاركتيا ومكتسباتيا من  ،وتحسين الحياة المعيشية لمسكان بواسطة دمج المجتمعات المحمية ،السياحي

( لقطاع Multiplying Effectsوالعمل عمى توسيع التأثيرات المضاعفة ) مشاريع وبرامج التنمية السياحية،
السياحة عمى بقية القطاعات االقتصادية من خالل تطوير العالقات والتشابكات االقتصادية بين السياحة 

 (1، كما يتضح بالشكل )والقطاعات األخرى
                      فــــــــــــي مؤشـــــــــــــر التنافســــــــــــية العـــــــــــــالمي بالــــــــــــدول العربيـــــــــــــةترتيـــــــــــــب القطــــــــــــاع الســـــــــــــياحي يتبــــــــــــين مــــــــــــن       

(Global Competitiveness Index)  وتقــدم دول أخــرى كمــا يتضــح  ،افســية بعــض الــدول العربيــةتنتراجــع
 ( 1بالشكل )

 
عوام ربي لألسياحة والسفر في اقطار الوطن الع:المقارنة بين مؤشر التنافسية العالمي لقطاع ال(4الشكل )

2217/2219. 
 .0ARCGIS10، باستخدام 9102: إعداد الباحثين باالعتماد عمى تقرير التنافسية العالمي المصدر

إلى مركز إقميمي وعالمي  الوطن العربيتحويل  العربيإن اليدف من تعزيز تنافسية القطاع السياحي 
، من خالل االستمرار في العمل لوضع التنافسية وتعزيز السياحة البينية لرجال األعمال واالستثمار

مل عمى وضع سياسات رفع من أدائيا، والعي في برنامج اإلصالح االقتصادي و السياحية كعنصر أساس
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المجاالت التي تؤثر عمى طبيعة المنافسة   اقتصادية من خالل مركز مستقل يعمل عمى إنشاء بحوث في
وتقديم المشورة بشأن إصالحات اقتصادية في المجاالت الحيوية  لالستثمار، الوطن العربيالسياحية في 

تأثير عمى السياسات ذات األىمية التي تؤثر وال التي تؤثر عمى البيئة االستثمارية في القطاع السياحي،
في األعمال السياحية في أقطار الوطن  البيئة االستثمارية( 1) الجدول، ويبين عمى بيئة االستثمار السياحي

 العربي.
 : بيئة األعمال اإلستثمارية (5الجدول )

 
االستثمارات المحمية وجذب  المستدامة والعمل عمى توطينالسياحية يجب تعزيز مفيوم التنافسية   

والعمل عمى قياس القدرة عمى المنافسة عالميا باالستناد إلى تقرير التنافسية  ،االستثمارات األجنبية المباشرة
صدار مؤشر التنافسية المحمية  GCRالدولي  الذي يستند عمى مسح يجمع عمى مستوى القطر العربي وا 

ة التنمية السياحية وخمق فرص العمل من خالل رفع قدرتيا مساعدة في تسريع عجمالآراء المستثمرين و 
وجد سمسمة من اإلجراءات يمكن من خالليا تعميق مفيوم التنافسية في القطاع ، ويالتنافسية وتعزيزىا

، والعام لمتنافسية بمشاركة فاعمة لمقطاع الخاص العربي، وذلك من خالل تفعيل المجمس العربيالسياحي 
 و أن يؤدي إلى مراقبة كمفة اإلجراءات والتشريعات المتعمقة بتطوير القطاع السياحياألمر الذي من شأن

وفق أفضل المعايير الدولية، ويمكن اقتراح عدد من الممارسات المتعمقة بزيادة القدرة التنافسية  العربي
 كما يأتي :العربي لمقطاع السياحي 

وتعزيز البيئة القانونية  ،لعالمية لمؤشر التنافسية العالميإعداد سياسات واستراتيجيات جديدة تتبنى المعايير ا .1
بما يتواءم  والسفرالسياحة  منظومة قوانينتحديث وتطوير ، و والتشريعية لدعم تنافسية القطاع السياحي

( تنافسية الدول العربية في تسييالت السفر 8، ويبين الجدول )والتطورات العالمية في صناعة السياحة الحديثة
، وخاصة في مجال النقل ي يوضح وجود الكثير من القيود في عمميات التنقل بين أقاليم الوطن العربيوالذ

 ويتضح من الشكل ترتيب تنافسية أقطار العالم العربي في مجال النقل الجوي. ،الجوي
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من خالل تخفيف األنظمة المطبقة لمسماح لمنقل العربي تطوير وتحسين قطاع النقل السياحي  .2
العمل داخل المواقع السياحية وفيما بينيا، وتجييزه بأحدث المعدات التكنولوجية في القطاع بي السياح

  (8، ويتضح ىذا من الجدول )باإلضافة إلى تمبية احتياجات السياح من األسواق المستيدفة
 : بيئة الخدمات السياحية وخدمات النقل الجوي(6الجدول )

 
عالميا،  ية ورسوم التأشيرات، بالمقارنة مع الوجيات السياحية المنافسةتنافسية الضرائب السياحتعزيز  .3
تحديث معايير الترخيص والتنظيم الخاصة بقطاع السياحة بما في ذلك متطمبات الشركات الناشئة، و 

  .ومعيقات إنشاء األعمال أو تنفيذىا والتكاليف المفروضة عمى مؤسسات األعمال السياحية
لمترويج ألفضل  التنافسية السياحية العالميةاألعمال السياحية بناء عمى  طرح جائرة التميز في .4

التشاور مع ممثمي القطاع السياحي من ، بالممارسات وأساليب اإلدارة في المنظمات السياحية ومكافأتيا
 .أجل تحديد احتياجات دعم األعمال التي تحتل األولوية 

وعمى أساسيا يتم ترتيب قدرة كل بمد في المنافسة ، دة تصنف مختمف بمدان العالم وفقًا لمعايير محد
ويالحظ أن ىناك عالقة ارتباط مباشرة بين ترتيب التنافسية وحجم  ،مقارنة بغيره من البمدان رقمياً السياحية 

وعالقتو بالمتغيرات االقتصادية من  ،تتجمى األىمية االقتصادية لالستثمارو  السياحي،تدفقات االستثمار 
والسيما وأنو وثيق االرتباط والصمة  ،ور الذي يمعبو في مسار النشاط االقتصادي وتطوره حركياً خالل الد

بصورة مباشرة وغير مباشرة، بمتغيرات االدخار والدخل واالستيالك، ومستوى التشغيل والبطالة، ومعدل 
الصحة العامة والنظافة ، ويتجو العالم خالل الفترة القادمة إلى اإلىتمام بالنمو، والتنمية االقتصادية
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( ترتيب أقطار العالم العربي حسب 2) الجدول، ويظير خاصة بعد الكورونا والمناطق السياحية المفتوحة
 ىذا المعيار.

 : الصحة والنظافة العامة (7الجدول )

 
عالم اتساع رقعة تحرير تجارة الخدمات حول ال الوطن العربيفي  التنمية السياحيةمعطيات إن من أبرز   

والوطن  المزيد من االنفتاح وتحرير القوانين والتشريعات، مما يفرض عمينا ،بما فييا الخدمات السياحية
التي ال تتوافر في أي بقعة أخرى حول العالم، الطبيعية والحضارية فيو من المقومات السياحية  العربي

ولكن  ،فريدالديانات وتنوع جغرافي وتراث  ىمزة الوصل بين كل القارات، وميد الحضارات فالوطن العربي
تشير معايير التنافسية العالمية إلى عدم اإلستثمار األمثل ليذه المقومات في بعض الدول كما يتضح 

 (.2) بالجدول
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 : مؤشرات تنافسية قطاع السياحة والسفر في الوطن العربي(8الجدول )

 
، معيار الجاىزية التكنولوجية، والذي Global Competitivenessالتنافسية العالمية وفق  اليامةمؤشرات من ال

يختص بقياس األىمية النسبية لقطاع السياحي والوصول لألسواق العالمية، و يعكس قدرة الدولة عمى النمو 
التكنولوجيا، الربط بشبكة اإلنترنت، عدد أجيزة الحاسوب المستخدمة، كثافة استخدام خطوط الياتف النقال، عدد 

وتعتبــر المممكــة   ،( 2بالجدول )، كما يتضح % من المؤشرات11ابتة لكل ألف شخص ويمنح وزن اليواتف الث
 واحــدة(  عالميــا 81   مــن االقتصــادات األكثــر تمواً   ،    يعــزى أن ويمكــن  أداءىــا فــي  )المرتبــة  يفــ   العربيــة الســعودية

كثيــر مــن األحيــان  تحســن فــي االىتمام في صناعة السياحة والسفر، وأصبحــت بيئــة األعمــالإلــى ال   كثــر أ 
أيضــا تعتبــر المــوارد الثقافيــة والتـراث الحضـاري عنصر قوة في السعودية حيث تم   لممنافســة واالســتثمار،  حــاً انفتا

 الثقافي العالمي. تســجيل تســعة مواقــع لمتــراث 
 الدولـي الترتيـب فـي 21  المممكة األردنية الياشمية ، و     عمــى 21 تحتــل  المرتبـة     تحتل جميورية مصر العربية 

يالدولــ المســتوى األردنيـة المممكـة حققـت حيـث   خطــوات واســعة فــي تحســين جاىزيتــو   ــات لتكنولوجيــا المعموم 
 التتصــاواإل  
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 جاهزية تكنولوجيا األعمال(9الجدول )

  
( في مؤشر التنافسية Goods Market Efficiencyمحور كفاءة األسواق السمعية )يتبين من تحميل 

ويعود هذا ( 12) بالجدولالعديد من األقطار العربية وتقدم بعضها كما يتضح تراجع  ،2219العالمي لعام 
من الجدير ذكره أن هذين المؤشرين والسياسة السعرية الضرائب و ية حسب مؤشر عبء اإلجراءات الجمرك

من رجال أعمال ومدراء  الوطن العربيمستمدان من نتائج مسح اآلراء لقادة الرأي في القطاع الخاص في 
 عامين. 

 : مؤشرات تنافسية قطاع السياحة والسفر في الوطن العربي(12الجدول )

 
ومن الجدير ذكره ىنا أن الحل 9102ي مؤشر التنافسية الدولية لعام ف (Market Size)حجم السوق

ىو التوجو إلى األسواق السياحية الغير تقميدية لتوسيع السوق أمام المنتج  ألقطار الوطن العربياألمثل 
، ويعكس ىذا المحور مدى توافر لكل دولة عمى حدا وذلك لمحدودية السوق المحمية  العربي،السياحي 
ة الصحية بين الشركات السياحية المحمية، كما يعكس دور الدولة في إيجاد التسييالت السياحية المنافس

حتى تتمكن المقومات السياحية من الوصول إلى األسواق العالمية و تنافس نظيراتيا من المواقع السياحية 
، مع  الوطن العربيي األخرى، ىذا باإلضافة إلى تسميط الضوء عمى طبيعة السياحة الداخمية وتطورىا ف



 

 

 

 .211- 191ص ( ،2222 يونيه، )3عدد ، 22المجلد  (JAAUTH)         قدحات وإبراهيم بظاظورانيه 
 

206 | P a g e  

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

ويتضح من خالل تحميل المؤشرات األمنية الخاصة بالتنافسية األخذ بعين اإلعتبار ىاجس األمن السياحي 
واإلمـارات العربيـة المتحـدة و    اختالفـات واضحة بين األقطار العربية حيث تعد سمطنةُ عمـانوجود 

 األمنية الناحية من العالـم فـي بمـدان 01  حيث تتباين الدول العربية في ىذا السـعودية وقطـر مـن بيـن أكثـر 

 (.00) بالجدولالجانب بشكل واضح كما يظير 
 : األمن السياحي(11الجدول )

 
 النتائج والتوصيات  .5
السياحي في الوطن االستثمار التنمية و توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تفضي إلى أن مناخ  

يتطمب توفير مجموعة من المحددات في مما  9102رات تقرير التنافسية العالمي لعام وفقًا لمؤش ،العربي
وتحقيق التنمية المستدامة ظل العولمة االقتصادية القائمة عمى المنافسة الدولية لجذب االستثمارات األجنبية 

إن تحميل ، حيث سةوىذه النتائج ىي في حقيقة األمر متداخمة مع توصيات الدراوتعزيز السياحة البينية، 
نمـا ىـي وسـيمة  معايير التنافسية في أقطار العالم العربي تنموية لرفـع  وأداةليسـت ىدفـا فـي حـد ذاتـو، وا 

بيدف تعظيم اإليجابيات ونقاط  لعربي، ا العالم في السياحة صناعة في  الكفـاءة وتحقيـق التحسـين والتنافسـية
لة عربية ومعالجة اإلشكاليات وجوانب الضعف في بعض أطراف القوة في القطاع السياحي في كل دو 

مما يسيم في تبني  السياســات واالســتراتيجيات المستدامة في تطوير قطاع صناعة صناعة السياحة 
 .اكثــر اســتقرارا   السياحة، وجعميـا أداة لتوفيـر مسـتقبل

لمؤشرات اليامة التي تبين القوة االقتصادية أصبح قياس تنافسية السياحة والسفر في الوطن العربي من ا  
في الوقت الحاضر؛ لما لمقطاع السياحي من أىمية في توليد  التي يمثميا قطاع صناعة السياحة والسفر

فرص العمل، والقضاء عمى البطالة، وتوفير العمالت الصعبة، التي تسيم في دعم اقتصاديات الدول بشكل 
اع السياحي العربي باالعتماد عمى مؤشرات عالمية لمتنافسية السياحية، مباشر، لذا فإن تشخيص واقع القط

واإلستفادة من معاييرىا حتى تتمكن من تحقيق التطور والنمو المستدام في صناعة السياحة والسفر، لما ليا 
 من آثار عمى النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لممجتمعات
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نمـا ىـي وسـيمة  افسية في أقطار العالم العربيإن تحميل معايير التن تنموية  وأداةليسـت ىدفـا فـي حـد ذاتـو، وا 
بيدف تعظيم اإليجابيات   العربي، العالم في السياحة صناعة في  لرفـع الكفـاءة وتحقيـق التحسـين والتنافسـية

وجوانب الضعف في بعض ونقاط القوة في القطاع السياحي في كل دولة عربية ومعالجة اإلشكاليات 
مما يسيم في تبني  السياســات واالســتراتيجيات المستدامة في تطوير قطاع أطراف صناعة السياحة 

   : ومن أىم نتائج وتوصيات الدراسة ما يمياكثــر اســتقرارا   صناعة السياحة، وجعميـا أداة لتوفيـر مسـتقبل
نظام سياسي مؤسسي واضح معززًا بسمطة القانون في ظل  االستقرار االجتماعي والسياسي معتمدًا عمى .0

 النظام الديمقراطي القائم عمى التعددية السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتداول السممي لمسمطة. 
وجود بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء  .9

 افية وسرعة في الفصل بين المتنازعين. عادل يمارس نشاطو بشف
تسييل إجراءات تأسيس وتسجيل المشاريع االستثمارية واختصار و ، توفير بنية أساسية ومعموماتية متطورة .1

تطوير مستوى التعميم والميارات الفنية ، و الخطوات البيروقراطية لكل ما يتعمق بالنشاط االقتصادي
 -تقنية -فنية -مختمف المجاالت سواًء كانت ميارات )إداريةوتقنيات المعمومات لميد العاممة في 

 تسويقية(. 
تبين من النتائج أن ىناك عالقات سببية مباشرة بين توفر محددات مناخ االستثمار والقدرة التنافسية ألي  .1

بمد لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، أي أن البمدان التي تتميز بتوفر محددات مناخ االستثمار 
تحصل عمى المراكز األولى في التنافسية والعكس من ذلك البمدان التي تتسم بضعف محددات مناخ 

 االستثمار.
 التوصيات  .6

تتمحور التوصيات بالعمل عمى قياس القدرة عمى المنافسة عالميا باالستناد إلى تقرير التنافسية الدولي 
GCR صدار مؤشر التنافسية المحمية عمى مستوى القطر الع ربي الذي يستند عمى مسح يجمع آراء وا 

المستثمرين والمساعدة في تسريع عجمة التنمية السياحية وخمق فرص العمل من خالل رفع قدرتيا التنافسية 
وتعزيزىا، وتفعيل المجمس العربي لمتنافسية بمشاركة فاعمة لمقطاع الخاص والعام، األمر الذي من شأنو أن 

ت والتشريعات المتعمقة بتطوير القطاع السياحي العربي وفق أفضل المعايير يؤدي إلى مراقبة كمفة اإلجراءا
 الدولية

عداد خرائط سياحية  ،العربية إعداد األدلة اإلجرائية لالستثمار بالمواقع السياحية    تبين  لموطن العربيوا 
بيئية ، العالجية ، الدينية ، التوزيع الجغرافي لممواقع السياحية ،حسب أنماط السياحة المعروفة دوليًا ) ال

نشاء شركات تنمية سياحية ، و الثقافية ....الخ (  والتنسيق مع المؤسسات المالية لتمويل  ،عربية مشتركةا 
عداد قاعدة بيانات لممواقع القابمة لمنمو السياحي والشركات االستثمارية بالمنشآت  المشاريع السياحية، وا 

 .السياحة
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، من خالل دعم لمناخ الوطن العربيبين الغرف التجارية والييئات التنظيمية السياحية في تفعيل دور مشترك    
قامة ممتقى سنوي لعرض المشاريع  االستثمار السياحي بما ينعكس عمى سيولة إقامة المنشآت السياحية وا 

نظمة والتشريعات وتنسيق القوانين واأل السياحية، من خالل تقديم التسييالت الجمركية لالستثمار السياحي،
نشاء لجان ، و الخاصة باالستثمار في قطاع السياحة معنية بالسياحة والتنسيق بينيا وبين الغرف  عربيةا 

، والعمل عمى مساواة المستثمرين السياحيين العرب الوطن العربيالصناعية والتجارية ولجان السياحة في 
 واألجانب من حيث الحوافز التشجيعية.
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The components of the research, with its methodological 
and strategic approach, reflect the principle of 
comprehensiveness and complementarity of the process of 
diagnosing the reality of indicators of competitiveness for 
tourism development in the Arab world, according to the 
Global Competitiveness Index for 2019, knowing that the 
exceptional period represented by the events of the 
Corona pandemic was excluded, to reveal weaknesses 
and strengths to reach sustainable development for the 
tourism sector in the Arab world. The research combined 
theory and practice, as it includes a theoretical framework 
that deals with the reality of Arab tourism development, 
and a practical application that contributes to setting 
executive procedures for the advancement of the various 
components of the tourism industry in the Arab world, with 
an emphasis on sustainability factors, with a clear 
reference to several international reports issued by 
organizations An economist interested in the global 
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tourism sector, which led to the development of a general 
perception of the reality of diagnosing the tourism sector in 
the Arab world, which contributed to identifying the most 
important problems that it suffers from, in preparation for 
the development of practical operational procedures that 
can be implemented in practice, which contribute to 
treating the problems that stand as stumbling blocks in 
front of the development of the tourism sector in the Arab 
world. The study concluded the importance of Arab 
countries' follow-up to global competitiveness reports, 
which constitute an important element in addressing the 
problems of developing their tourism sector by maximizing 
strengths and addressing weaknesses. 

 


