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 مقدمـــةمقدمـــةمقدمـــةمقدمـــة    ----1
 

حققـت السـياحة الدوليـة منـواً متسـارعاً اعتـباراً من عقود الستينات والسبعينات والثما�ينات، حيث             
بينما .  بشكل متزايد من النمو السياحي العاملي  حققـت منـواً مـثرياً واسـتطاعت بعض الدول النامية أن تستفيد            

حياول البعض اآلخر، وهي تلك اليت تفصلها مسافات بعيدة عن األسواق املصدرة للسياحة، االستفادة من النمو       
فلقد أضحت السياحة صناعة .  السـياحي العـاملي ومـن الـتطورات السـريعة يف الـنقل اجلـوي والـبحري والـربي               

وهي صناعة متعددة املراحل تتفاعل مع .  يط واالستثمار والتشييد والتسويق والرتويج  متكامـلة تتضـمن التخط    
بـل تعتمد على قطاعات االقتصاد األخرى، وبالتايل تعترب عامال مساعداً لعملية التنمية االقتصادية خصوصاً يف             

 .جمال البنية التحتية لالقتصاد
 

ي يعــتمد بشــكل مباشــر عــلى زيــادة اإل�ــتاجية يف  وممــا ال شــك فيــه أن، مســتوى أداء القطــاع الســياح  
القطاعــات الــيت تتصــل بــه واخلدمــات الــيت تــتفاعل معــه، ومــنها مــرافق الــنقل، وشــبكات االتصــاالت، وخدمــات  

فال يكفي تطوير املواقع السياحية .  الكهـرباء وامليـاه، وحـتى القطاعات املنتجة مثل القطاع الزراعي والصناعي         
وعالوة على ذلك، فإن قطاع .  ملـتعذر الوصـل إليهـا أو كـا�ت تفـتقر للخدمات األساسية        احلديـثة إذا كـان مـن ا       

السياحة جيلب االستثمار الالزم لتطوير اخلدمات األساسية يف املناطق ااورة للمواقع السياحية، وبالتايل يعطي      
 . حافزاً لتنمية القطاعات األخرى

 
فقد .  ية قطاع السياحة والتنمية االقتصادية مبفهومها العامفـال جـدال يف أن هـناك عالقة وثيقة بني تنم     

اهـتمت البـلدان املـتقدمة بـتطوير وحتسني مستوى اخلدمات األساسية اليت تتفاعل مع تنمية قطاع السياحة، مثل         
كمــا قــامت هــذه البــلدان بــتوفري أســباب اجلــذب  .  الــنقل واالتصــاالت، وامليــاه والكهــرباء، واخلدمــات الصــحية

وبفضــل اجلهــود الــيت بذلــتها للتوســع يف تســويق   .  حي اإلضــافية لتلــبية احــتياجات خمتــلف فــئات الســياح الســيا
 . السياحة وتروجيها، ازداد عدد السياح الوافدين إليها

 
أمــا البــلدان الــنامية ورغــم متــتعها مبيــزة �ســبية مــن حيــث جــذب الســياح، ال ســيما مــن حيــث مواقــع     

نخفضـة، إال أن �صـيبها مـن السياحة العاملية ال يزال أد�ى بكثري من إمكا�ياهتا،              السـياحة الـثقافية وأسـعارها امل      
ألن قطـاع السـياحة يف هـذه البلدان ال يزال يواجه قيوداً كبرية منها قلة االستثمارات يف البنية التحتية واخلدمات                 

 موجهة لتنمية السياحة االفتقار إىل سياسة  : األساسـية، و�قـص الكـوادر البشـرية املتخصصـة؛ بـل أهم من ذلك              
وباختصـار ميكن القول أن القطاع السياحي يف البلدان النامية مل يلقى االهتمام الالزم الذي يستحقه        .   وتسـويقها 

 . كقطاع اقتصادي هام مدر للعمالت األجنبية وخالق لفرص العمل
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نمية االقتصادية، �ظراً وحيـتاج تطويـر قطـاع السـياحة إىل �ظـرة طويـلة األجـل تكـون جـزء مـن عملية الت               

والتـنمية الـناجحة للسياحة يف أي بلد جيب أن       .  لـلرتابط بـني السـياحة وسـائر القطاعـات االقتصـادية األخـرى             
تركـز عـلى اـاالت الـيت يتمـتع فيهـا هـذا البـلد مبيـزة �سـبية، مـثل السـياحة الـثقافية وسياحة اآلثار، والسياحة                 

.  ة املؤمتـرات والـتدريب، ليتمكن من التنافس يف أسواق السياحة العاملية           الرتفيهيـة، والسـياحة الديـنية، وسـياح       
وعـالوة عـلى ذلـك، يتطـلب تطويـر السـياحة توفر اإلرادة السياسية بتنمية القطاع وإخضاعه لتشريعات منفصلة                  

 . تسعى إىل حتقيق أهداف السياحة يف البلد وتطورها
 

ربي خـالل السـنوات القليـلة املاضـية يف إطـار اجلهود      ولقـد تسـارع تطويـر قطـاع السـياحة يف الوطـن العـ         
ويعــد هــذا القطــاع مصــدراً هامــاً لــلعمالت األجنــبية ولفــرص العمــل، ومــن ثــم تــأكد .  املـبذولة لتــنويع االقتصــاد 

كما يساعد قطاع السياحة على تطوير غريه من القطاعات، خاصة قطاعات .  بوضوح أثره العام على االقتصاد
 . مثل النقل واالتصاالت، والكهرباء واملياه، واخلدمات املالية، والزراعة والصناعات التحويليةالبنية التحتية 

 
وال خيفى على أحد، أن قطاع السياحة يف الوطن العربي عرضة للتأثر بالتطورات السياسية السائدة يف  

ئقاً رئيسياً أمام تنمية قطاع     وسـيظل غياب السالم الشامل عا     .  املـنطقة، وال سـيما الـتطورات يف عمـلية السـالم           
وتشـكل ضـعف البـنية التحـتية واخلدمـات األساسية املتصلة هبا عائقاً      .  السـياحة وتوسـيعه يف بـلدان املـنطقة       

ويف الوقت ذاته، يعترب ظهور أسواق سياحية جديدة يف مجيع أحناء    .  آخـر أمـام سـرعة منـو السياحة يف املنطقة          
فقد .  شرقها، مصدراً للمنافسة احلادة لألسواق السياحية يف البلدان العربية    العـامل، وال سـيما يف جنوب آسيا و        

متكــنت االقتصــادات اآلســيوية الســريعة الــنمو مــن الــنجاح يف توســيع أســواقها الســياحية الــيت تعتــرب حاليــاً أســرع  
يف الصني وماليزيا كما ظهرت أسواق سياحية ذات قدرة كبرية على املنافسة  .  األسـواق السـياحية منواً يف العامل      

وكان .   بـلداً مسـتقبال للسياح  20وتـندرج الصـني وماليـزيا يف عـداد أكـرب           .  وسـنغافورة وتـايال�د وهو�ـج كو�ـغ       
 أكرب من �صيب املنطقة العربية ككل، فقد ارتقت إىل رتبة خامس بلد �1996صيب الصني من السياح يف عام 

؛ وازداد عدد السياح الوافدين إليها بنسبة   1990عشر يف عام    يف اسـتقبال السـياح بعـد أن كـان ترتيبها الثا�ي             
 . 1996 إىل 1990يف الفرتة من % 47

 
و�ظـراً إىل أمهيـة قطـاع السـياحة مـن حيـث عوائـد العمـالت األجنـبية وتوفـري فـرص العمـل، فـإن هذه                          

ريقة تقدمــه الدراســة هتــدف إىل الــتعرف عــلى خصــائص القطــاع الســياحي العــربي واملعوقــات الــيت تقــف يف طــ   
وتنميــته باإلضــافة إىل الــتعرف عــلى مــا تعــنيه اتفاقيــة الــتجارة يف خدمــات الســياحة والســفر واخلاصــة مبــنظمة   

وسـوف يتـناول اجلـزء الـثا�ي، السـياحة الدولية واجتاهاهتا ثم �تناول التجارب      .  الـتجارة العامليـة لـلدول العـربية      
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ثـم يقـدم اجلزء الرابع منظور منظمة التجارة العاملية للتجارة يف   .  القطـرية العـربية يف هـذا اـال يف اجلـزء الـثالث            
وأخــرياً، يقــدم اجلــزء اخلــامس بعــض االســتنتاجات والتوصــيات املتعــلقة بقطــاع     .  خدمــات الســياحة والســفر 
 . السياحة يف الوطن العربي

 
 
  السياحة الدولية واجتاهاهتا السياحة الدولية واجتاهاهتا السياحة الدولية واجتاهاهتا السياحة الدولية واجتاهاهتا----2
 

لتـنمية السـياحية يالحظ أن كثرياً من الدول سجلت       إذا اسـتخدمنا عـائدات الـنقد األجـنيب كمؤشـر ل            
ــنقد      ــرادات الســياحة الدوليــة، إذ أصــبحت الســياحة وســيلة هامــة الكتســاب ال معــدالت مــرموقة مــن خــالل إي

من إمجايل حصيلة النقد األجنيب، بل أصبحت، يف بعض    %  25ويف كـثري مـن احلـاالت تسـهم بـنحو            .  األجـنيب 
وتوضح ).  إسبا�يا وإيطاليا واليو�ان وتركيا وجزر الكارييب(لى هـذه احلصيلة  الـدول، الوعـاء األول للحصـول عـ     

سنوياً جند أن عائدات % 4.5 أ�ه بينما زاد عدد السياح بنحو      1996 إىل   1990اإلحصـاءات يف الفـرتة مـن        
 ). 1(يف �فس الفرتة، أ�ظر جدول % 7.6السياحة الدولية قد زادت مبعدل سنوي يبلغ 

 
 1996----1990ت السياحة العاملية، ت السياحة العاملية، ت السياحة العاملية، ت السياحة العاملية، مؤشرامؤشرامؤشرامؤشرا) ) ) ) 1((((جدول جدول جدول جدول 
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 . 24، 21، ص 1997 خاص، إبريل جملة االقتصاد واألعمال، عدد: املصدر

 
وحتـتل أمـريكا الشـمالية وأوروبـا مكـان الصـدارة يف السـياحة العاملية من حيث عدد السياح الوافدين                   

، بــلغ �صــيب األمريكيــتني مــن عــدد الســياح يف العــامل  1996ففــي عــام .  إليهــا ومــن حيــث عــائدات الســياحة
، و�صيب الشرق األوسط    %16ا واحمليط اهلادئ    ، و�صـيب آسـي    %58.7، بيـنما بـلغ �صـيب أوروبـا          19.5%

، وتلتها الواليات املتحدة %)10.4(وحصلت فر�سا على أكرب �صيب من عدد السياح الوافدين .  فقط% 2.5
جمــلة %) (4.4(واملمــلكة املــتحدة %) 4.5(، والصــني %)6(، وإيطاليــا %)7(، ثــم إســبا�يا %)7.6(األمــريكية 

، ما 1996لغت عـائدات السـياحة يف الواليـات املـتحدة وحدهـا، يف عام          وبـ ). 1997االقتصـاد واألعمـال،     
من القيمة التقديرية للناتج احمللي اإلمجايل ملصر بأسعار السوق، بينما بلغت عائدات السياحة يف          % 95.1يعادل  

 . ية معاًفر�سا، يف العام ذاته، ما يعادل جمموع الناتج احمللي اإلمجايل لألردن واجلمهورية العربية السور
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وتسـيطر عـلى السـياحة العامليـة، إىل حـد كـبري، البلدان املتقدمة، فأكرب عشرة بلدان من حيث عدد                
، بلغ 1996ويف عام .  السياح الوافدين هي من البلدان املتقدمة، باستثناء الصني واملكسيك وهنغاريا وبولندا

، %30.6، بيـنما بلغ �صيب البلدان النامية  %�55.3صـيب البـلدان املـتقدمة مـن عـدد السـياح يف العـامل �سـبة          
أما .  (World Tourism Organization, 1997)% 14.1و�صـيب االقتصـادات اليت متر يف مرحة ا�تقالية   

30.4، مقابل %63.9، �سبة 1996فيما يتعلق بعائدات السياحة، فقد بلغ �صيب البلدان املتقدمة، يف عام 

ومل يرد أي من البلدان العربية ضمن أكرب    .  ادات الـيت متـر يف مرحـلة ا�تقالية        لالقتصـ % 5.7للبـلدان الـنامية، و    % 
وباإلضافة .   دولـة سـياحية مـن حيـث مواطـن اجلـذب السياحية، رغم اإلمكا�يات الضخمة املتوفرة لديها             20

 20إىل ذلـك، مل تـرد أي مـن بـلدان الشـرق األوسـط ضـمن هذه الدول باستثناء تركيا، اليت جاءت ضمن أكرب                 
 . 1995بلداً من حيث عدد السياح الوافدين إليها من العامل يف عام 

 
فقط، بينما بلغ % 5.4، بـلغ �صـيب الوطـن العـربي ككل، من حيث استقبال السياح     1996ويف عـام    

ورغــم .  وكــان هــذا النصــيب أقــل مــن �صــيب فر�ســا لوحدهــا .  فقــط% �4.7صــيبه مــن عــائدات الســياحة 
لـيت حققـتها السـياحة العامليـة خـالل السـنوات القليـلة املاضـية، ظـلت حصـة السياحة                 معـدالت الـنمو السـريعة ا      

%.  7.8، وكـــا�ت حـــوايل 1996 إىل 1991العامليـــة يف الصـــادرات العامليـــة دون تغـــري يذكـــر يف الفـــرتة مـــن 
، أ�ظر 1995يف عام   % 7.8 و   1994يف عام   % 8.2 إىل   1993يف عام   % 8.5واخنفضت هذه احلصة من     

�ظـراً إىل منـو عـائدات السـياحة العاملية مبعدل       % 7.9 إىل   1996ثـم عـادت وارتفعـت يف عـام          ).  2(جـدول   
 . يتجاوز معدل منو الصادرات العاملية
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 الصادرات العاملية، وعائدات السياحة، و�سبة عائدات السياحة إىل الصادرات العاملية، وعائدات السياحة، و�سبة عائدات السياحة إىل الصادرات العاملية، وعائدات السياحة، و�سبة عائدات السياحة إىل الصادرات العاملية، وعائدات السياحة، و�سبة عائدات السياحة إىل ) ) ) ) 2((((جدول جدول جدول جدول 

 1996----1991الصادرات والواردات العاملية، كنسبة مئوية، الصادرات والواردات العاملية، كنسبة مئوية، الصادرات والواردات العاملية، كنسبة مئوية، الصادرات والواردات العاملية، كنسبة مئوية، 
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 )مبليارات الدوالرات(عائدات السياحة العاملية 

 عائدات السياحة العاملية �سبة إىل جمموع الصادرات العاملية 7.8 8.3 8.5 8.2 7.8 8.0

 عائدات السياحة �سبة إىل الواردات العاملية 7.6 8.1 8.4 8.1 7.7 7.9
 International Monetary Fund.  International Financial Statistics.  December 1996 and June 1997: املصدر

 
مـن جمموع الواردات العاملية يف عام  % 7.7ومـن �احيـة أخـرى، فـلقد غطـت عـائدات السـياحة �سـبة           
وكا�ت معدالت منو إيرادات السياحة .  1993 يف املائة عام 8.4، و 1991يف عام  % 7.6، مقابل   1995

، وكا�ت أد�ى منها 1993 و 1992العاملية أعلى من معدالت منو الصادرات والواردات العاملية خالل العامني        
، ارتفعـت حصة عائدات السياحة العاملية يف جمموع الصادرات العاملية إىل    1996ويف عـام    .  1995يف عـام    

4.2، بينما مل يتجاوز معدل منو الواردات العاملية �سبة %7.6، ألن معـدل منو عائدات السياحة العاملية بلغ        8%

 .  يف املائة20.1، الذي بلغ 1995حاداً عن مستوى عام ، بعد أن سجل اخنفاضاً 1996يف عام % 
 

، أي أهنا 1996مـن الـناتج القومـي اإلمجـايل العـاملي يف عام             % 1.6وبـلغت عـائدات السـياحة �سـبة          
ويشـري هـذا إىل أن حصـة عـائدات السياحة يف         %.  1.2، الـذي كـان      1990ارتفعـت عـن مسـتواها يف عـام          
تتجه إىل االزدياد مع الوقت، أي أن هذه العائدات تنمو بسرعة أكرب من سرعة منو        الناتج القومي اإلمجايل العاملي     

 ). 4، 3(الناتج القومي اإلمجايل العاملي، أ�ظر جدول 
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 عائدات السياحة العاملية، والناتج القومي اإلمجايل العاملي، و�سبة عائدات السياحة عائدات السياحة العاملية، والناتج القومي اإلمجايل العاملي، و�سبة عائدات السياحة عائدات السياحة العاملية، والناتج القومي اإلمجايل العاملي، و�سبة عائدات السياحة عائدات السياحة العاملية، والناتج القومي اإلمجايل العاملي، و�سبة عائدات السياحة ) ) ) ) 3((((جدول جدول جدول جدول 

 1996----1990املي، كنسبة مئوية، املي، كنسبة مئوية، املي، كنسبة مئوية، املي، كنسبة مئوية، العاملية إىل الناتج القومي اإلمجايل العالعاملية إىل الناتج القومي اإلمجايل العالعاملية إىل الناتج القومي اإلمجايل العالعاملية إىل الناتج القومي اإلمجايل الع
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 )مبليارات الدوالرات(الناتج القومي اإلمجايل العاملي 

ائدات الســـياحة العامليـــة إىل الـــناتج القومـــي �ســـبة عـــ 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6
 اإلمجايل العاملي

 .1999االسكوا، : املصدر
  

 عائدات السياحة العربية ومسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايلعائدات السياحة العربية ومسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايلعائدات السياحة العربية ومسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايلعائدات السياحة العربية ومسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل) ) ) ) 4((((جدول جدول جدول جدول 

 1996وقيمة الصادرات والسلع، كنسبة مئوية، وقيمة الصادرات والسلع، كنسبة مئوية، وقيمة الصادرات والسلع، كنسبة مئوية، وقيمة الصادرات والسلع، كنسبة مئوية، 
 

 مسامهة عائدات السوق يف

 GDP قيمة الصادرات
 البلد )ون دوالرملي(عائدات السياحة العاملية 

 مصر 3200 6.5 90.4

 األردن 770 12.2 52.5

 الكويت 109 0.3 0.7

 لبنان 715 10.2 97.4

 عمان 99 1.4 0.7

 السعودية 1308 1.0 2.2

 سوريا 1478 36.9 9.5

 اليمن 39 1.7 0.5
 .1999االسكوا، : املصدر

 
ــتطورات الــيت تطــرأ عــلى اجتاهــات      ومــن املالحــظ أن  ــاً بال ــباطاً وثيق  منــو الســياحة الدوليــة يرتــبط ارت

فيـؤدي تسـارع منـو االقتصـاد العـاملي، ال سـيما يف البـلدان الصـناعية الرئيسـية الـيت متثل أهم               . االقتصـاد العـاملي   
ي والذي يؤدي إىل ارتفاع    إال أن ظهور الكساد االقتصاد    .  األسواق السياحية، إىل ارتفاع عدد السياح الوافدين      

وباإلضافة إىل ذلك، .  معـدالت الـبطالة واخنفـاض دخـل الفـرد، يسـاهم يف اخنفـاض معـدالت السـياحة الدولية                
فاالضطرابات .  يعترب استقرار األوضاع السياسية هو أيضاً، عامال هاماً يف التأثري على تطورات قطاع السياحة

اخنفاض حاد يف عدد السياح الدوليني الوافدين إىل املناطق أو البلدان        السياسـية واألزمـات واحلـروب تـؤدي إىل          
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، الـيت أدت إىل اخنفـاض عـدد السياح    1991وأحـدث مـثال عـلى هـذا هـو أزمـة اخلـليج، يف عـام                 .  املتضـررة 
 . 1990مقار�ة بعام % 7الوافدين إىل الشرق األوسط بنسبة قدرات 

 
عــن ) 1999(وذكــرها تقريــر االســكوا ) WTTC) 1999ولقــد أظهــرت دراســة أعــدت بواســطة   

 كما هو موضح يف جدول 2010تعـاظم أمهيـة القطاع السياحي يف االقتصاديات العربية يف املستقبل حتى عام       
)5.( 
 

رغـم أن مـنطقيت جـنوب آسـيا وجنوب شرقها تأتيان يف املرتبة األوىل على مستوى العامل من حيث منو                  
، 1992من عدد السياح الدوليني الوافدين يف عام        % 80كيتان ما يتجاوز    السـياحة، اسـتقبلت أوروبـا واألمري      

، بيـنما ظـل الوطـن العربي يف أد�ى السلم من حيث    %12.3وتلـتها مـنطقة شـرق آسـيا واحمليـط اهلـادئ بنسـبة              
 World Tourism Organization, Global Tourism)) فقــط% 1.5(عــدد الســياح الوافديــن إليــه  

Forecasts to the Year 2000 and Beyond)  . إىل % 66.4ويف حــني اخنفــض �صــيب أوروبــا مــن
، ارتفعت حصة   1992 إىل   1950، يف الفـرتة من      %21.5إىل  % 29.6، و�صـيب األمريكيـتني مـن        60.4%

 . خالل الفرتة ذاهتا% 12.3إىل % 0.8شرق آسيا واحمليط اهلادئ من 
 

 ســرعة الــنمو االقتصــادي الــذي حققــته هــذه  وميكــن أن تعــلل ســرعة منــو الســياحة يف شــرق آســيا إىل  
املـنطقة والـذي أدى إىل ارتفـاع كـبري يف دخـل الفرد وإىل ارتفاع عام يف مستوى املعيشة وبالتايل إىل زيادة الطلب       

ومن �احية أخرى، فلقد أدت التنمية االقتصادية السريعة إىل حتسني املواقع السياحية .  على السياحة اخلارجية
كما أن هذه املنطقة مل تشهد أي .  تية واخلدمـات األساسـية واإلعـالم والتسـويق والرتويـج التجاري     والبـنية التحـ   

أما البلدان العربية، .  اضـطرابات سياسـية هامة ميكن أن ترتك آثار سالبة على حرة واجتاهات تدفق السياحة   
ــنزاعات واالضــطرابات السياســية خصوصــاً فــيما يتعــلق بو     ضــع الســالم يف الشــرق  فــلقد شــهدت فــرتات مــن ال

األوسـط وتداعياهتـا عـلى كافة بلدان املنطقة مما ا�عكس سلبياً على النشاط السياحي وساهم بشكل رئيسي                   
كما ساهم أيضاً افتقار عدد من الدول العربية إىل .  يف خفـض �سـب ومعدالت منو السياحة إىل البلدان العربية     

ــنقص يف الكــوادر البشــرية    البــنية التحــتية الكافيــة واخلدمــات األساســية وقــ    ــج الســياحة مــع ال لة االهــتمام برتوي
وفيما .  املتخصصـة يف هـذا اـال، كـلها لعبت دور مهم يف خفض معدل منو القطاع السياحي يف الوطن العربي            

 .يلي �ستعرض بعض التطورات القطرية ألداء القطاع السياحي يف البلدان العربية
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 امهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة واالستثمار الرأمسايل لألقطار العربية امهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة واالستثمار الرأمسايل لألقطار العربية امهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة واالستثمار الرأمسايل لألقطار العربية امهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة واالستثمار الرأمسايل لألقطار العربية تقديرات وتنبؤات عن مستقديرات وتنبؤات عن مستقديرات وتنبؤات عن مستقديرات وتنبؤات عن مس) ) ) ) 5((((جدول جدول جدول جدول 

 2010----1999خالل الفرتة خالل الفرتة خالل الفرتة خالل الفرتة 
 

 �سبة مسامهة السفر والسياحة معدل النمو

1999-2010 1998-1999 2010 1999 
 البلد

االستثمار 
 الرأمسايل

 GDP العمالة
االستثمار 
 الرأمسايل

 GDP العمالة
االستثمار 
 الرأمسايل

 GDP العمالة
االستثمار 
 الرأمسايل

 GDP العمالة
 

 البحرين 10.6 7.9 6.6 11.3 8.3 6.8 1.4 5.0 1.6 4.0 2.7 3.7
 مصر 9.0 8.7 7.7 9.7 9.6 7.9 5.8 4.4 5.8 5.9 3.3 5.6
 األردن 22.5 18.7 11.6 26.0 21.8 12.0 8.2 3.3 5.4 5.3 4.2 4.6
 الكويت 5.0 6.3 2.5 5.7 6.8 2.6 0.6 4.1 4.8 4.8 3.1 4.9
 عمان 7.0 5.4 5.1 7.8 5.9 5.2 3.2 4.0 5.3 4.6 4.2 4.3
 قطر 6.2 4.7 4.3 6.5 4.9 4.3 5.4 0.6 7.5 5.1 2.1 5.3
 السعودية 6.4 4.9 3.9 7.1 5.3 4.1 )2.4( 2.3 14.4 4.5 3.8 4.7
 سوريا 6.1 6.1 9.2 6.9 6.2 9.7 )9.6( 3.0 )2.7( 5.5 3.5 5.3
 اليمن 5.2 4.9 4.0 5.8 5.2 4.2 4.6 )0.9( 11.5 5.9 3.6 6.3

 .1999االسكوا، : املصدر
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  اتفاقية التجارة يف اخلدمات وأثرها على قطاع السياحة العربية اتفاقية التجارة يف اخلدمات وأثرها على قطاع السياحة العربية اتفاقية التجارة يف اخلدمات وأثرها على قطاع السياحة العربية اتفاقية التجارة يف اخلدمات وأثرها على قطاع السياحة العربية----3
 

 إىل املساواة يف معاملة اخلدمات (GATS)تدعـو األهداف الرئيسية لالتفاق العام للتجارة يف اخلدمات       
ويدعو االتفاق العام  .  لية واألجنـبية والتقـليل مـن الـتمييز واحلمايـة يف جتـارة اخلدمـات، مبا يف ذلك السياحة                   احملـ 

للـتجارة يف اخلدمـات مجيع الدول األعضاء إىل توفري املساواة يف املعاملة ويف النفاذ إىل السوق للموردين األجا�ب             
وتتضمن املساواة يف املعاملة .  الت السـفر، والرحالت   الذيـن يوفـرون خدمـات مـن قـبيل تشـغيل الفـنادق، ووكـا               

ــلداهنم، والســماح هلــم باحلصــول عــلى مجيــع       ــلموردين األجــا�ب بإ�شــاء اخلدمــات الســياحية يف غــري ب الســماح ل
.  املسـتلزمات مـن اخلـارج، وإعطـائهم احلوافـز احملـلية وامليـزات األخـرى الـيت يتمـتع هبـا مـوردو اخلدمـات احملليون                          

وبشكل عام، .  ك حـرية تـنقل املوظفـني الالزمـني إلدارة هـذه اخلدمات من بلدٍ إىل آخر دون قيود        وتتضـمن كذلـ   
يدعـو االتفـاق العـام لـتجارة اخلدمـات إىل الـتحرير الـتام والكـامل للـتجارة يف اخلدمـات، مبا فيها السياحة، وإلغاء              

حرير التجارة الدولية وتنقل السلع واألفراد    ولت.  مجيـع احلواجـز والقيـود الـتجارية الـيت حتول دون منو هذا القطاع              
حبـرية آثـار إجيابيـة عـلى قطـاع السـياحة، خاصة يف جمال سياحة املؤمترات والتدريب وسياحة رجال األعمال،                

وعـالوة إىل ذلـك، يشـكل قطـاع     .  خصوصـاً يف البـلدان الـيت لديهـا البـنية التحـتية الالزمـة لتلـبية الطـلب املـتوقع          
ومعظم البلدان تعتمد على القطاع اخلاص،    .  توحاً �سـبياً إذا مـا قورن بالقطاعات األخرى        السـياحة قطاعـاً مفـ     

مبـا يف ذلـك القطاع اخلاص األجنيب للقيام بدور رئيسي يف تنمية السياحة، وتزوده باحلوافز وامليزات لتحقيق هذا     
ولكن .   من البلدان السياحيةوباإلضافة إىل ذلك، يعمل مشغلو الفنادق الدولية بنشاط يف عدد كبري .  الغرض

املشـكلة الرئيسـية الـيت تواجـه مشـغلي السياحة يف الدول العربية هي ذات املشكلة اليت تواجه غريها من بلدان                 
فمسـتواها احلـايل ال يسـمح هلـا بالتـنافس عـلى النطاق       .  العـامل الـنامي، وهـي مشـكلة �وعيـة اخلدمـات املقدمـة          

ــاً توســيع و .  العــاملي ــك خدمــات الفــنادق واملرشــدين      وجيــري حالي حتســني معظــم اخلدمــات احملــلية، مبــا يف ذل
ولذلـك، قد يكون للعوملة آثار سلبية على       .  السـياحيني واملطـاعم، هبـدف التغـلب عـلى أوجـه القصـور احلاليـة               

هذا على األمدين القصري واملتوسط، .  اخلدمـات احملـلية قـبل أن تسـنح هلـذه اخلدمات فرصة التحسن والتطور           
مـا عـلى األمد الطويل، فمن املتوقع أن يؤدي حترير جتارة اخلدمات إىل توسيع قطاع السياحة العربية وزيادة عدد           أ

وكـي يـتحقق هـذا فعـال، البـد من أن تعمل          .  السـياح الوافديـن إىل املـنطقة �تـيجة لتحسـن اخلدمـات السـياحية              
 �وعية اخلدمات احمللية، وفتح هذا القطاع الـدول العـربية عـلى تكـثيف جهودهـا لتـنمية قطاع السياحة، وحتسني         

وينبغي أن تنظر الدول العربية جبدية إىل التزاماهتا       .  تدرجيياً أمام القطاع اخلاص لزيادة فعاليته وقدرته التنافسية       
مبوجـب االتفـاق العـام للـتجارة يف اخلدمـات، وأن تسـتغل فـرتة السـماح الـيت ينص عليها االتفاق لإلسراع يف تنمية                   

وميــثل حتســني اخلدمــــات احملــليـة أفضــل  .  اع الســياحــة، خاصــة يف اــاالت الــيت تتمــتع فيهـــا مبيــــزة �ســبية قطــ
وباإلضــافة إىل ذلــك، جييــــز االتفــاق العــام للــتجارة يف اخلدمــات .  وأضــمن طــريقــة لــزيــادة حصــتهــا يف الســــوق
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وبعد قبول هذه االلتزامات .   املوردين األجا�بفـرض بعـض الشـروط عـلى االلـتزام بفـتح أسـواق السياحــة أمام          
(WTO, 1999)ال ميكن الرجوع عنها قبل مرور ثالث سنوات على بدء سريان االتفاق ،  . 

 
وينـبغي أن تـتعاون األقطـار العـربية مـع املنظمة العاملية للسياحة، اليت تقدم املساعدة للبلدان األعضاء                   

وينبغي كذلك أن تشجع التعاون .  وجب االتفاق العام للتجارة يف اخلدمات فيها عند التفاوض بشأن التزاماهتا مب     
وينـبغي أن تشـمل هـذه اجلهـود تأسـيس منظمة        .  خـالل فـرتة املفاوضـات، وأن تعـزز بالـتايل موقفهـا التفاوضـي              

 عـربية إقلـيمية للسـياحة هبـدف تنسيق السياسات املتعلقة بالسياحة وتنسيق املواقف خالل املفاوضات، ليس                
فقـط فـيما يتعـلق باالتفـاق العـام للـتجارة يف اخلدمـات، بـل كذلـك خالل املؤمترات واالجتماعات العربية اإلقليمية             

 . والدولية األخرى
 
  التطورات القطرية ألداء القطاع السياحي يف البلدان العربية التطورات القطرية ألداء القطاع السياحي يف البلدان العربية التطورات القطرية ألداء القطاع السياحي يف البلدان العربية التطورات القطرية ألداء القطاع السياحي يف البلدان العربية----4
 
 مجهورية مصر العربيةمجهورية مصر العربيةمجهورية مصر العربيةمجهورية مصر العربية) ) ) ) 1((((
 
 اخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهات: : : :  القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي----أوالًأوالًأوالًأوالً
 

مصر هي أهم بلد سياحي يف منطقة الشرق األوسط، وميكنها أن تكون من أهم البلدان السياحية يف             
فقد اشتهرت مبواقعها السياحية التقليدية، مثل .  وهـي جتتذب عدة أ�واع من السياحة إىل مجيع أحنائها        .  العـامل 

ا �وعت قطاع السياحة لديها ليشمل أ�شطة األهـرام يف اجليـزة، واملـدن الغـنية بآثارهـا، مـثل األقصر وأسوان، كم           
ــتدريب، وســياحة الرتفيــه، والســياحة الصــحية، والســياحة       مــن قــبيل الرياضــة املائيــة، وســياحة املؤمتــرات وال

فعلى الشواطئ، هناك السياحة الرتفيهية يف فصل : ويستمر موسم السياحة يف مصر على مدار السنة  .  الديـنية 
وهـناك السـياحة الثقافية يف القاهرة ويف مدينيت األقصر وأسوان، يف اجلنوب،   الصـيف، عـلى السـاحل الشـمايل؛      

كمـا توجـد املواقـع السـياحية اجلديـدة اليت مت إ�شاؤها يف سيناء، وخاصة على البحر            .  يف مجيـع فصـول السـنة      
 الفريدين، األمحـر، مـثل الغـردقة، الـيت جتـتذب العديـد مـن السـواح يف مجيـع أوقـات السـنة بفضل مناخها وموقعها             

 . وشرم الشيخ وطابا
 

ومل يكن االهتمام به يف مصر يف السابق .  ومل يلحظ قطاع السياحة إال مؤخراً باألولوية يف عملية التنمية 
و�تيجة لذلك جاءت املشاريع اجلادة الرامية إىل تنميته وتوسيعه يف وقت .  متناسباً دائماً مع أمهيته يف االقتصاد

.  1991سـب القطـاع أمهيـة إضـافية يف بدايـة عمـلية السـالم يف الشـرق األوسـط، يف عام                مـتأخر �سـبياً، واكت    
 إىل 1997 عامـاً، تغطي الفرتة من  20ومـنذ ذلـك الوقـت، شـرعت مصـر يف خطـة للتـنمية السـياحية مدهتـا                 
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سائح  مليون 26، وهتـدف إىل تطويـر البنية األساسية للبلد واملرافق السياحية حبيث تستقبل أكثر من                2017
ويتوقع أن تكون مصر بعد إجناز هذه اخلطة، من أهم     ).  1997وزارة السياحة،    (2017سـنوياً حبـلول عـام       

 . البلدان السياحية يف العامل على اإلطالق
 

�ظــراً إىل أمهيــة قطــاع الســياحة يف االقتصــاد املصــري، تشــدد احلكومــة كــثرياً عــلى تنميــته، وهــي قــد  
بـلد إىل مراكـز تقـليدية، مـثل املراكـز الواقعـة يف القاهـرة الكـربى وحوهلـا، ومراكز            قسـمت املراكـز السـياحية يف ال       

سـياحية جديـدة تعقـد عـليها اآلمـال، مـثل املراكـز الواقعـة عـلى الساحل الشمايل، والبحر األمحر وخليج العقبة                      
 اجلزء اجلنوبي من ، ومـنطقة سـيوة يف الصـحراء الغربية، ومنطقة املنيا ومنطقة أبوسنبل يف           )طابـا وشـرم الشـيخ     (

 . مجهورية مصر العربية
 

 :  عاماً، إىل االفرتاضات التالية20وتستند خطة التنمية السياحية، املمتدة على  
 

 .  يف املائة خالل فرتة اخلطة8أن القطاع سيحقق معدل منو سنوياً يبلغ  .أ 

، 2017 مليون سائح حبلول عام      26أن جممـوع عـدد السـياح الوافديـن إىل مصـر سيبلغ               .ب 
 .  ليتجاوز ستة أمثاله1996 ماليني يف عام 3.9أي سريتفع من 

أن احلاجـة سـتدعو إىل إ�شـاء مرافق إضافية لتوفري اإلقامة هلذا العدد املتوقع من السياح      .ج 
 غرفة حبلول 380000وتقـدر اخلطـة أن جممـوع عـدد غـرف الفنادق سيبلغ          . الوافديـن 

 يف املائـة عمـا كـان عليه يف عام         400، أي أن عددهـا سـيزداد بأكـثر مـن            2017عـام   
 .  غرفة70471، أي من 1996

 إىل 1996 مليون ليلة يف عام 23أن جممـوع عـدد ليـايل اإلقامـة السـياحية سـيزداد من           .د 
ــلة يف عــام   242 ــليون لي ــثاله   2017 م ــه ســيتجاوز ســبعة أم وزارة الســياحة، (، أي أ�

1997.( 
 

داً عــن املــناطق التقــليدية مــثل القاهــرة الكــربى وتركــز اخلطــة عــلى ضــرورة تطويــر قطــاع الســياحة بعيــ 
واإلســكندرية، وباجتــاه املــناطق الســياحية الســريعة الــنمو مــثل مــنطقة الــبحر األمحــر والغــردقة وســفاجة ورأس  

 200000، إىل 2017وبــتوقع أن يصــل عــدد غــرف الفــنادق يف مــنطقة الــبحر األمحــر، بــنهاية عــام  .  بــناس
وتعطي اخلطة .  ة يف خليج العقبة، وعلى وجه اخلصوص شرم الشيخ وطابا غرف30000غرفة، باإلضافة إىل 

وجيري .  األولويـة لـلمواقع السـياحية الـيت تعقد عليها آمال كبرية، مثل العني السخنة ورأس سدر وسا�ت كاترين        
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الزيادة املنتظرة  تـنويع لـلمواقع السـياحية واأل�شطة السياحية لتلبية النطاق الواسع من السياحة املتوقعة واستقبال                
 . وهتدف اخلطة إىل توسيع �طاق خدمات الكهرباء واملياه ومرافق النقل واالتصاالت.  يف عدد السياح

 
وباإلضـافة إىل تــنويع األ�شــطة الســياحية، هتــدف احلكومــة إىل حتقيــق التــنمية االقتصــادية الشــاملة مــن   

ألقـل منـواً مثل سيناء، حيث تدعو اخلطة إىل بناء   خـالل تـنمية املواقـع السـياحية اجلديـدة، خاصـة يف املـناطق ا               
وتعترب منطقة .   فرصة عمل إضافية169366 غـرفة فـندقية لتوسـيع �طـاق السـياحة، وإىل خلق            90922

سيناء، اليت تتضمن البحر األمحر وخليج السويس وساحل سيناء الشمايل، أهم منطقة سياحية خارج املناطق         
 . السياحية التقليدية

 
اخلطــة الســياحية إىل توســيع �طــاق الــتدريب الســياحي لتلــبية الــزيادة املــتوقعة يف الطــلب عــلى  وتدعــو  

وتدعـو اخلطـة أيضـاً إىل الـتوجه حنـو �وعية جيدة من السياحة حتى تتمكن مصر من              .  املـوارد البشـرية املؤهـلة     
حية، وتنويع األ�شطة ويتضـمن هـذا رفـع درجـة اخلدمات السيا    .  منافسـة البـلدان السـياحية الرئيسـية األخـرى      
ومتـلك مصر اإلمكا�يات الالزمة للتنافس مع البلدان األخرى يف          .  السـياحية وترقيـتها، وحتسـني معامـلة السـياح         

 . هذا اال باعتبارها من أهم البلدان السياحية يف املنطقة
 

هلامة املوجودة  وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن خطـة التـنمية السـياحية هتـدف إىل تـرميم املواقـع السـياحية ا                       
(حالياً ومحايتها، وتركز على ضرورة توفري مزيد من احلماية للرتاث الثقايف اهلائل الذي متلكه مصر، أ�ظر جدول                

6 .( 
 



 

 13

  عاماً عاماً عاماً عاما20ًالتقديرات األولية خلطة التنمية السياحية لفرتة التقديرات األولية خلطة التنمية السياحية لفرتة التقديرات األولية خلطة التنمية السياحية لفرتة التقديرات األولية خلطة التنمية السياحية لفرتة ) ) ) ) 6((((جدول جدول جدول جدول 
 

متوسط إ�فاق السائح 
 )بالدوالر(يومياً 

متوسط مدة 
اإلقامة يف الليلة

عائدات السياحة 
 )ارات الدوالراتمبلي(

عدد الليايل 
 السياحية

عدد السياح 
 )باملاليني(

 

143 7.3 6.6 46 6.3 1997/1998-2001/
2002 

143 8 11.6 81 10.1 2002/2003-2005/
2006 

143 8.6 20 140.4 16.3 2006/2007-2011/
2012 

143 9.3 34.6 242 26.3 2012/2013-2016/
2017 
 . 1997وزارة السياحة املصرية، إدارة التخطيط، القاهرة، : املصدر

 
وهبــدف اجــتذاب املــوارد املاليــة الالزمــة لتــنفيذ مشــاريع اخلطــة، قدمــت احلكومــة جمموعــة كــبرية مــن    

 . حوافز االستثمار يف القطاع اخلاص الذي يتوقع له أن يؤدي الدور األساسي يف تنفيذ خطة التنمية السياحية
 

 : عض احلوافز املقدمة لتشجيع تدفق االستثمارات اخلاصةوفيما يلي ب 
 

 . حق املستثمر يف إعادة رأس املال واألرباح إىل وطنه األصلي .أ 

 .  سنوات10اإلعفاء من الضرائب ملدة  .ب 

 يف 5احلـد مـن ضريبة االسترياد املفروضة على املعدات واآلالت املستوردة، حبيث ال يتجاوز                .ج 
 . املائة

االت الـيت ختـدم قطـاع السـياحة وإن كا�ت غري متصلة به مباشرة، مثل إقامة        االسـتثمار يف اـ     .د 
 . شبكات الطرق واملطارات وحمطات الطاقة الكهربائية

 . احلق يف متلك األراضي .ه 
 

ويف املقابل فسوف يركز دور احلكومة يف تنمية قطاع السياحة، السيما املواقع السياحية اجلديدة، على             
 : ما يلي

 
 . لتنمية هذه املناطق) البنية التحتية(دمات األساسية الالزمة استكمال اخل .أ 

تيسـري مشـاركة القطـاع اخلـاص مـن خـالل توفـري حوافز لالستثمار واختصار اإلجراءات لتوفري                   .ب 
 .  الوقت واجلهد على املستثمرين
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تـنظيم قطـاع السـياحة، مبـا يف ذلـك اخـتيار املناطق السياحية وتنظيم االستثمار، ودمج هذه                   .ج 
 . ملناطق يف خطة التنمية العامة هبدف ضمان اتباع هنج متكامل للتنمية االقتصاديةا

التسـويق والرتويـج، مبا يف ذلك تنظيم املعارض السياحية واملشاركة يف املؤمترات واالجتماعات               .د 
اإلقلــيمية والدوليــة، وتــنظيم األســابيع الســياحية يف خمتــلف البــلدان، وخاصــة يف البــلدان الــيت تشــكل    

 . واقاً سياحية هامةأس

 . التنقيب يف املواقع األثرية وترميمها .ه 

 . التدريب والتثقيف .و 
 
  اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي----ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

أخـذت احلكومـة عـلى عاتقهـا حترير االقتصاد واخلصخصة هبدف زيادة الكفاءة االقتصادية، وختفيف                 
ــلقطاع اخلــاص، وتعزيــز تدفــق االســتثمار   دور القطــاع العــام يف القطاعــات اإل�ــتاجية، وتشــج  يع الــدور القيــادي ل

فلقد أصدرت القوا�ني اليت هتدف     .  األجـنيب املباشـر، وترويج أساليب جديدة يف اإلدارة، وفتح أسواق جديدة           
 . إىل زيادة مسامهة القطاع اخلاص يف تأسيس املرافق السياحية والرتخيص هلا

 
ــنمية الســياحة وخاصــة يف املواقــع     ويعتــرب القطــاع اخلــاص يف مصــر هــو ال    قطــاع الرئيســي مــن حيــث ت

ويشمل ذلك بناء املرافق السياحية واملشاركة يف مشاريع البنية التحتية، وذلك باتباع اثنني  .  السـياحية اجلديدة  
، وأســلوب التشـييد واالمــتالك  (BOT)مـن أسـاليب اخلصخصــة مهـا أســلوب التشـييد والتشـغيل و�قــل املـلكية       

ويـتوقع أن يتوىل القطاع اخلاص تنمية املواقع السياحية اجلديدة، خاصة يف      .  (BOOT)�قـل املـلكية     والتشـغيل و  
مـنطقة الـبحر األمحـر، كمـا يـتوقع أن متـول مـن مصـادر خاصـة معظـم االسـتثمارات الالزمة، واليت قدرت حبوايل               

 ).  مليار دوالر أمريكي26حوايل ( مليار جنيه مصري 100
 

فقـد بـاعت احلكومـة، يف أول صـفقات هلا يف          .  احة عمـلية اخلصخصـة يف مصـر       وتصـدر قطـاع السـي      
ســياق اخلصخصــة، عــدة فــنادق مــن الدرجــة األوىل، مبــا يف ذلــك شــرياتون الغــردقة وفــندق املــريديان يف عــام      

وعالوة على ذلك، وهبدف زيادة عدد السياح الوافدين، .  1994، وفـندق شـرياتون القاهـرة يف عام       1991
ويتوقع أن .  كومـة هبـبوط الطائـرات املستأجرة يف مطاراهتا، وخاصة يف مطارات األقاليم واحملافظات   تسـمح احل  

 . يؤدي هذا إىل زيادة عدد السياح القادمني إىل مصر مباشرة من أوروبا والبلدان ااورة

ايل، فإن أمهيته رغـم أن قطـاع السـياحة ال يعتـرب قطاعاً مستقال يف التصنيف احلايل للناتج احمللي اإلمج                
وللســياحة تــأثري هــام عــلى .  االقتصـادية واضــحة كمصــدر إليــرادات العمــالت األجنــبية وخـالق لفــرص العمالــة  
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فهــي تســاهم يف امليــزان اجلــاري وختفيــض العجــز فيــه، كمــا أهنــا تســهم يف تــنمية قطاعــات .  االقتصــاد املصــري
وجـه عـام، باإلضـافة إىل ذلـك، خـلق قطاع السياحة      اقتصـادية أخـرى بفعـل دورهـا احلفـاز للتـنمية االقتصـادية ب        

فـرص عمـل، فيسـاهم يف ختفيـض معـدل الـبطالة اإلمجـايل يف البـلد، باإلضـافة إىل مسـامهته يف تدفـق االستثمار                 
وعــالوة عــلى ذلــك، فــإن قطــاع السـياحة يــزيد الطــلب عــلى منــتجات القطاعــات األخــرى،  .  األجـنيب املباشــر 

 .من ثم يساهم مسامهة إجيابية يف التنمية االقتصاديةكقطاعي الصناعة والزراعة، و
 

 يف املائة 56، أي بزيادة قدرها 1996 ماليني يف عام   3.9ولقـد بـلغ العـدد اإلمجايل للسياح الوافدين           
 ماليني، 3.1، البالغ 1995 يف املائة بالنسبة ملستوى عام 25.8، وبزيادة قدرها 1993بالنسبة ملستوى عام 

 يف 0.65 إىل 1986 يف املائة عام 0.39وارتفـع �صـيب مصـر يف السـياحة الدولية من           .  )7(أ�ظـر جـدول     
 يف املائة عام 23.7، يف حـني بـلغ �صـيبها مـن السـياح الوافديـن إىل مـنطقة الشـرق األوسـط                      1996املائـة عـام     

 . ، مما جعلها أحد البلدان السياحية الرئيسية يف املنطقة1996
 

 أن ما يزيد على 1995 التوزيع اإلقليمي للسياح الوافدين على مصر يف عام          ولقـد أظهـرت البيا�ات أن      
 يف املائة من أمريكا 5.8 يف املائـة مـن بـلدان عربية أخرى، و    23.7 يف املائـة مـنهم جـاءوا مـن أوروبـا، و           36

 .  الشمالية
 

سية مثل فر�سا ومع ذلك، فإن حصة مصر مازالت متواضعة باملقار�ة مع حصة البلدان السياحية الرئي          
 يف 7.0(، وإسبا�يا ) يف املائة7.5(، والواليـات املتحدة  )1996 يف املائـة مـن امـوع العـاملي يف عـام         10.3(

 . مثال) املائة
 

وباإلضافة إىل الزيادة يف عدد السياح الوافدين، هناك أيضاً منو مماثل يف عدد الليايل اليت يقضيها السياح         
 مليون ليلة، أي 23.8، ليبلغ 1996-1994عدد ارتفع بصورة مطردة خالل الفرتة ومع ذلك فإن ال.  يف مصر

 .1993 يف املائة بالنسبة ملستواه يف عام 57.6بزيادة قدرها 
 

 
 العدد اإلمجايل للسياح الوافدين وعدد الليايل اليت قضوها يف مصر العدد اإلمجايل للسياح الوافدين وعدد الليايل اليت قضوها يف مصر العدد اإلمجايل للسياح الوافدين وعدد الليايل اليت قضوها يف مصر العدد اإلمجايل للسياح الوافدين وعدد الليايل اليت قضوها يف مصر ) ) ) ) 7((((جدول جدول جدول جدول 

1990----1996 
 

199
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199
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199
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199
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199
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199
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199
0 

 

 )باملاليني( الوافدون السياح 2.6 2.1 3.2 2.5 2.9 3.1 3.9

23.8 20.5 15.4 15.1 21.8 16.2 18.9  )باملاليني(عدد الليايل اليت قضوها 
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 . 1997وزارة السياحة املصرية، القاهرة، : املصدر
  

 اليت وهـنا جيـدر اإلشـارة إىل أن هـناك مثـة عـامالن يؤثـران بصـورة مباشـرة عـلى العـدد اإلمجـايل لليايل                 
وعليه، ميكن .  األول هـو العـدد اإلمجـايل للسـياح الوافدين، والثا�ي هو متوسط إقامة السائح             :  يقضـيها السـياح   

وهناك أيضاً  .  زيـادة هـذا العـدد باسـتحداث أ�شـطة سـياحية إضـافية جتعـل السـياح ميددون إقامتهم يف مصر                     
 مساحة كبرية متتد من األهرامات يف القاهرة إىل    عـامل آخـر يتمـثل يف كـون املواقـع األثـرية يف مصـر منتشـرة عـلى                   

                  وسيكون إدخال .  األقصـر وأسـواق يف اجلـنوب، ممـا يعـين أن زيـارة كـل هـذه املواقـع قـد تستغرق أسبوعاً كامال
أ�شطة سياحية جديدة، خاصة يف املنطقة اليت مت تطويرها مؤخراً على البحر األمحر، عامال آخر ميكن أن يؤدي 

 . متوسط مدة إقامة السائح يف مصر خالل السنوات القليلة القادمةإىل ارتفاع 
 

، بلغت 1995ففي عام   .  وتشـكل إيـرادات السـياحة عنصـراً هاماً يف صادرات مصر من اخلدمات             
 يف املائة عام 24 يف املائة، بعد أن كا�ت 31.2حصة إيرادات السياحة يف القيمة اإلمجالية لصادرات اخلدمات 

ــرادات أيضــاً ثــا�ي مصــدر لــلعمالت األجنــبية بعــد    .  1994يف املائــة عــام  24.9 و 1990 ومتــثل هــذه اإلي
وقد كا�ت .  حتويـالت املصـريني يف اخلـارج، وهـي أهـم مـن رسـوم قـناة السـويس وأعـلى مـن عـائدات بيع النفط             

وإذا استمر االجتاه .  إيـرادات السـياحة مـن أهـم عوامـل التثـبيت فـيما يتعـلق باحلالة اإلمجالية مليزان املدفوعات           
احلـايل يف منـو قطـاع السياحة، فإن ذلك سيسهم يف حتقيق فائض يف ميزان املدفوعات يف السنوات القادمة، على               

وعــالوة عــلى ذلــك، تــلعب الســياحة، باعتــبارها ســلعة .  الــرغم مــن التســارع الشــديد املــتوقع يف منــو الــواردات
فقــد زادت مســامهتها يف احلجــم اإلمجــايل لصــادرات الســلع  .  تصــديرية، دوراً هامــاً يف جممــوع صــادرات مصــر

.   يف املائة20.2 يف املائة إىل 10.7، مرتفعة من 1996 و 1990واخلدمـات مبقدار الضعف تقريباً بني عام      
 27 من 1995-1990وحصة إيرادات السياحة يف تصدير السلع أعلى من ذلك، وقد ارتفعت خالل الفرتة            

 .  املائة، أي زادت بأكثر من الضعف خالل تلك الفرتة يف57.5يف املائة إىل 
 

ظـلت حصـة العمالـة يف السـياحة، بالنسـبة إىل العمالة الكلية، متواضعة وأقل بكثري مما ميكن أن تكون                   
 133، فوصل إىل 1993/1994ولقـد ارتفـع عـدد املسـتخدمني يف القطـاع ارتفاعـاً طفيفـاً يف عـام                  .  عـليه 

بيـد أ�ـه جتـدر اإلشـارة إىل أن األرقـام الواردة      .   يف املائـة بالنسـبة للسـنة السـابقة     2.3ألـف، أي بـزيادة قدرهـا        
أعاله ال متثل سوى العمالة املباشرة يف قطاع السياحة وال تشمل فرص العمل اليت مت خلقها يف قطاعات أخرى هلا 

ــربائية، و       ــة الكه ــد الطاق ــنقل، واالتصــاالت، وتولي ــزراعة،   صــلة مباشــرة بقطــاع الســياحة، كال ــاه، وال ــرافق املي م
ووفقـاً لـتقديرات وزارة السياحة، كان عدد املستخدمني يف حمالت اهلدايا التذكارية، يف              .  والصـناعة والـتجارة   
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/1994 يف املائة من جمموع العمالة يف قطاع السياحة يف عام   29.4 ألف، أي ما ميثل      40، يبـلغ    1990عـام   
1995 . 

 
 قطاع السياحة بصورة مطردة خالل السنوات القادمة، على حنو يتجلى ومـن املـتوقع أن تـزيد العمالـة يف         

ــتوقع أن حيققــه هــذا القطــاع، الســيما يف جمــال املنشــآت الســياحية، مــثل الســياحة        فيــه التوســع الســريع الــذي ي
 العمالة يف والتوسع يف.  واملوتيـالت والقرى السياحية واملرافق املتصلة هبا كالنوادي واملرافق الرياضية والرتفيهية     

 .  قطاع السياحة وثيق الصلة بالزيادة يف عدد غرف الفنادق السياحية
 

 العمالة يف قطاع السياحةالعمالة يف قطاع السياحةالعمالة يف قطاع السياحةالعمالة يف قطاع السياحة) ) ) ) 8((((جدول جدول جدول جدول 
 

1994/
1995 

1993/
1994 

1992/
1993 

1991/
1992 

1990/
1991 

1989/
1990 

 

 العدد اإلمجايل للمستخدمني 13032 13376 13742 14011 14436 14879

 احةالعمالة يف قطاع السي 140 130 151 140 133 136

العمالـة يف قطـاع السياحة كنسبة مئوية         1.1 0.97 1.1 1.0 0.92 0.91
 من أمجايل العمالة

 .االسكوا، استناداً إىل مصادر وطنية ودولية: املصدر
 
  املعوقات الرئيسية للقطاع السياحي يف مصر املعوقات الرئيسية للقطاع السياحي يف مصر املعوقات الرئيسية للقطاع السياحي يف مصر املعوقات الرئيسية للقطاع السياحي يف مصر----ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
 

 : رع النمو يف هذا القطاع، وهي كالتايلفيما يلي ملخص للعقبات الرئيسية اليت تعيق تسا 
 

هناك �قص كبري يف مرافق اإليواء وعدد الغرف     . قصـور يف البـنية التحـتية واهليـاكل األساسـية           .أ 
 . و�وعية الفنادق

مل تـتمكن وزارة السياحة من أن تنظم أكثر من بضعة  . عـدم كفايـة الرتويـج والتسـويق للسـياحة       .ب 
ــنها     معــارض ســياحية، وهــناك حاجــة إىل إ�شــا    ــأتي م ــيت ي ــلدان الرئيســية ال ء مكــاتب ســياحية يف الب

 .السياح

إن قطـاع السـياحة سريع التأثر بالتطورات     .  تعسـر عمـلية السـالم الشـامل يف الشـرق األوسـط             .ج 
السياســية، ومــنطقة الشــرق األوســط تتصــف بعــدم االســتقرار السياســي بســبب عــدم وجــود ســالم      

دان أخرى يف املنطقة مرهون بالتطورات اليت حتصل يف         وسيظل منو قطاع السياحة يف مصر وبل      .  شامل
 . عملية السالم
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على الرغم من وجود عدة معاهد ومدارس سياحية، هناك         .  �قـص الكـوادر البشـرية املؤهلة       .د 
حاجة إىل رفع مستوى التدريب املتوفر كمياً و�وعياً وتوسيعه ليتمكن من تلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب     

 .  شرية املؤهلةعلى املوارد الب
 

 اململكة األرد�ية اهلامشيةاململكة األرد�ية اهلامشيةاململكة األرد�ية اهلامشيةاململكة األرد�ية اهلامشية) ) ) ) 2((((
 
 اخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهات: : : :  القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي----أوالًأوالًأوالًأوالً
 

ال يـزال قطاع السياحة يف األردن غري متطور �سبياً باملقار�ة مع البلدان األخرى يف املنطقة، مثل مصر،           
لتعجيل بتنمية القطاع حتى يصبح األردن قادراً وهذا عامل رئيسي وراء اجلهود اليت تبذهلا احلكومة حالياً بغية ا

 . على منافسة البلدان السياحية الرئيسية يف املنطقة
 

مديـنة الـبرتاء، الـيت أعلنـتها اليو�سـكو جـزء مـن        ) أ: (وتشـمل املعـامل السـياحية الرئيسـية للبـلد مـا يـلي        
ــ) ج(الــروما�ية؛ -مديــنة جــرش اإلغــريقية ) ب(الــرتاث العــاملي؛  الشــعاب ) د(ا الغــنية بالفسيفســاء؛ مديــنة مادب

الــبحر امليــت، وهــو مشــهور بكو�ــه أد�ــى �قطــة عــلى ســطح األرض، وكذلــك مبــرافقه  ) هـــ(املــرجا�ية يف العقــبة؛ 
 . العالجية

 
وقـد أولـت احلكومـة األرد�يـة، يف إطـار عمـلية تـنويع االقتصـاد الـيت تقـوم بتـنفيذها ومن أجل استغالل                   

 األردن، أولويـة عاليـة لقطـاع السـياحة يف عمـلية التـنمية االقتصـادية، وتعـزز هـذا          الـرتاث األثـري الـذي يزخـر بـه     
.  1994االجتـاه بالتغري الذي طرأ على املناخ السياسي يف املنطقة بعد توقيع معاهد السالم مع إسرائيل يف عام            

 ال سيما يف العقبة   وقـد هيـأت احلكومـة عـدة مشـاريع سـياحية هامـة يف املـناطق السـياحية الرئيسـية يف البـلد،                       
ومن .  والبحر امليت، باإلضافة إىل مشروع كبري يتعلق برتميم املدن التارخيية يف األردن، كجرش والبرتاء ومادبا

أجــل تــنفيذ هــذه املشــاريع خــالل فــرتة تتســم بــالقيود املاليــة، اجتــه األردن إىل القطــاع اخلــاص لكــي يقــوم بــالدور   
بـتمويل معظــم  ) األرد�ـي والعـربي واألجـنيب   (ويـتوقع أن يقـوم القطــاع اخلـاص    .  الرئيسـي يف تـنمية قطـاع السـياحة    

والسياحة الدولية يف األردن كغريها من دول املنطقة  .  املشـاريع املخطط هلا، وتقدر تكلفتها بنحو مليار دوالر        
 .  سريعة التأثر بالتطورات احلاصلة يف عملية السالم

 
 :  يف جمال السياحة كما يلي1990-1986فرتة ولقد كا�ت أهم أهداف خطة التنمية لل 

 
 . 1990 و 1981 يف املائة بني عامي 26.8زيادة اخلدمات السياحية بنسبة  .أ 
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الرتكيـز عـلى السـياحة احملـلية والسـياحة الوافدة من البلدان العربية، وخاصة من بلدان جملس                   .ب 
 . التعاون لدول اخلليج العربية

ور مـن بيـنها تكثيف احلفريات يف مواقع أثرية جديدة،       رفـع مسـتوى قطـاع السـياحة بواسـطة أمـ            .ج 
 . وختفيض التكاليف اإلدارية، وتطوير املوارد البشرية

 . النهوض بالسياحة التجارية وزيادة اجلهود الرتوجيية يف اخلارج .د 
 

ــق هــذه األهــداف، خصصــت اخلطــة       ــاكل    52.5ومــن أجــل حتقي ــي ملشــاريع اهلي ــنار أرد� ــليون دي  م
 ذلــك تطويــر مراكــز الــزوار يف وادي رم والــبرتاء، وبــناء اســرتاحات يف أم قيــس وعجــلون وأم   األساســية، مبــا يف

1989-1986(وأثناء تنفيذ اخلطة   .  اجلمـال ووادي شعيب، وترميم محامات عفرا، وبناء فندق يف البرتاء          

العمالت األجنبية، ، واجـه االقتصاد األرد�ي أزمة اقتصادية كبرية متثلت يف اخنفاض حاد يف االحتياطيات من            )
وباإلضــافة إىل ذلــك، شــهد عــام .  وتــزايد عــبء الديــون، وتــزايد الضــغوط عــلى ســعر صــرف العمــلة الوطــنية 

فقد خسر األردن سوق   .   ا�فجـار أزمة اخلليج اليت كا�ت هلا آثاراً سلبية كبرية على االقتصاد األرد�ي             1990
ية على العراق، كما خسر املعو�ة االقتصادية اليت كان     تصدير رئيسي �تيجة لفرض األمم املتحدة عقوبات اقتصاد       

وكان هلذه التطورات تأثري سليب على تنفيذ خطة التنمية   .  يتلقاها من بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية       
 على صياغة سياسات 1997-1993ولقـد ركزت خطة التنمية اخلمسية للفرتة   .  1990-1986لـلفرتة   

تشـجع القطـاع اخلـاص عـلى القيـام بـدور رئيسـي يف تـنمية قطـاع السـياحة يف حني يركز دور             مواتيـة لالسـتثمار،     
ــتدريب، وحتديــث �صــوص الرتخيــص باملشــاريع، وإصــالح األ�ظمــة       القطــاع العــام عــلى اخلدمــات األساســية كال

 . األخرى املتعلقة مبلكية وإدارة الفنادق واملنشآت السياحية املتصلة هبا، وإ�شاء غرفة للسياحة
 

ــز الضــرورية         ــألردن يف إمــداد القطــاع اخلــاص باحلواف وبوجــه عــام، تتــلخص االســرتاتيجية الســياحية ل
لتمكيـنه مــن القيـام بــدور رئيسـي يف تــنمية السـياحة، عــن طـريق اعــتماد سياسـات مشــجعة لالسـتثمار تشــمل        

 الرسوم، والقضاء على التمييز اإلعفاء املؤقت من الضرائب، وإعفاء املستوردات من املواد املتعلقة بالسياحة من
 . ضد املستثمرين العرب وغري العرب العاملني ضمن القطاع اخلاص

 
تـزود احلكومـة القطـاع اخلـاص حبوافـز اسـتثمارية سخية لتشجيعه على املشاركة يف تنمية السياحة يف                      

 . املناطق السياحية الرئيسية يف األردن
 

لتشجيعه على املشاركة يف التنمية االقتصادية للبلد، مبا يف فـلقد قدمت احلكومة حوافز للقطاع اخلاص     
 : وتشمل تلك احلوافز على.  ذلك قطاع السياحة
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 اليت تستورد   - مبـا يف ذلـك قطع الغيار       -إعفـاء مـن الضـرائب والرسـوم الـيت تفـرض عـلى املـواد                .أ 

 . ملشاريع القطاع اخلاص

اريع من أصول ثابتة تؤدي إىل توسيع إعفـاءات مـن الضـرائب والرسـوم بالنسـبة ملا يستورد للمش           .ب 
 .  يف املائة على األقل25طاقة املشروع بنسبة 

 سنوات، اعتباراً من    10إعفـاء هذه املشاريع من ضرائب الدخل واخلدمات االجتماعية ملدة            .ج 
 . تاريخ اإل�تاج

 
 متعددة كما عملت احلكومة على تبسيط وتسهيل إجراءات الرتخيص باملشاريع عن طريق إ�شاء دائرة 

اخلدمـات لالسـتثمار وكذلـك آليـة لتسـوية الـنزاعات املتعـلقة باالستثمار تتمثل يف اتفاقية استثمار األموال العربية                     
وا�ــتقاهلا بــني الــدول العــربية بالنســبة للمســتثمرين العــرب، ويف املركــز الــدويل لتســوية �ــزاعات االســتثمار بالنســبة  

 . للمستثمرين اآلخرين
 

يف إطار اإلصالح الضرييب على ضريبة الدخل، فلقد خفضت �سبة ضريبة الدخل ، و1995ويف عام  
 15 يف املائة بالنسبة للشركات األخرى إىل 60 يف املائـة بالنسـبة لشركات املسامهة و    38عـلى الشـركات مـن       

يف املائة  35يف املائـة إذا كـان دخـل الشـركة �اشـئاً مـن قطاعات ذات أولوية، مثل الفنادق واملستشفيات، وإىل                      
وعــالوة عــلى ذلــك، .   يف املائــة بالنســبة جلميــع الشــركات األخــرى25بالنســبة للبــنوك وشــركات الــتأمني، وإىل 

 . أعفيت مجيع النفقات املتعلقة بالتدريب والبحث والتسويق من ضريبة الدخل
 

د األرد�ي لتدفق وهـذه القوا�ـني هـي جزء من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة األرد�ية من أجل فتح االقتصا          
االسـتثمار األجـنيب املباشـر، وبالـتايل مـن أجل تقليص الفجوة بني االستثمار واالدخار؛ كما أهنا جزء من بر�امج        

 . اإلصالح والتحرير االقتصادي اجلاري تنفيذه حالياً
 

ــإدارة شــركات حــافالت ســياحية، كمــا       ــلقطاع اخلــاص ب ومــن جهــة أخــرى، فــلقد مسحــت احلكومــة ل
باملسـامهة يف االسـتثمار يف املنشـآت السـياحية يف مـنطقة الـبحر امليت، وباعته جزء من أسهمها يف       مسحـت له   

 . الفنادق واملنشآت السياحية األخرى
 

فمعظم املنشآت السياحية، .  ويقـوم القطـاع اخلـاص بـدور رئيسـي يف تـنمية قطـاع السياحة يف األردن            
نما خفضت احلكومة حصتها يف أسهم املنشآت السياحية؛ ويتوقع أن    كالفـنادق واملطاعم، مملوكة هلذا القطاع، بي      

ويتوىل القطاع اخلاص تنفيذ معظم املشاريع السياحية يف املناطق اليت  .   يسـتمر هـذا االجتاه يف املستقبل القريب       
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شاركة يف وباإلضافة إىل ذلك، يشجع هذا القطاع على امل.  جرت تنميتها مؤخراً يف البحر األمحر والبحر امليت    
 .  مشاريع بناء البنية التحتية، كالطرقات وحمطات توليد الكهرباء وتنقية املياه

 
 فندقاً سيقوم القطاع اخلاص بتمويل 48وخـالل السـنوات القليـلة املاضـية، وافقـت احلكومـة على بناء                

يعزز اإلسراع وسوف .    سريراً فندقيا8559ً غرفة فندقية و 5293اجلـا�ب األكـرب منها، وبذلك سيضاف       
ولقد أدت املشاركة النشطة .   يف تنفيذ بر�امج اخلصخصة يف األردن مشاركة القطاع اخلاص يف تنمية السياحة     

، فبلغ 1996-1990 يف املائـة يف عدد الفنادق املصنفة خالل الفرتة  39.4لـلقطاع اخلـاص إىل زيـادة قدرهـا      
 يف املائة 46.8؛ كما أدت إىل زيادة بنسبة  1990 يف عام    109، بعد أن كان     1996 يف عام    152عددها  

 . يف عدد الفنادق خالل �فس الفرتة
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  اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي----ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

 يف املائــة 64.2 مــليون، أي بــزيادة قدرهــا 1.1، بــلغ جممــوع عــدد الســياح الوافديــن  1996يف عــام  
  ويظــل قطــاع الســياحة يف األردن معــتمداً كــثرياً عــلى  . مــليون0.67، الــبالغ 1992بالنســبة ملســتواه يف عــام 

وعلى .  السـياح الوافديـن مـن البـلدان العـربية األخـرى، وخاصـة مـن بـلدان جمـلس التعاون لدول اخلليج العربية                
 يف املائة، فإهنا 51.9، إىل 1996الـرغم من اخنفاض حصة بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية، يف عام        

وأهـم تطـور يف جمـال السـياحة الوافـدة هـو الزيادة         .  ثل املصـدر الرئيسـي للسـياح الوافديـن إىل األردن          ال تـزال متـ    
-1990 يف املائة خالل الفرتة 180الكـبرية يف عـدد السـياح اآلتـني مـن أمـريكا الشـمالية، الـذي ارتفـع بنسـبة                 

هم يف امــوع تظــل بيــد أن حصــت.  1990 ألــف يف عــام 38 ألــف بعــد أن كــان 108، فبــلغ حــوايل 1996
 يف املائة 22.8، مقابل 1996 يف املائة من جمموع السياح الوافدين يف عام 10متواضعة، إذ أهنا مثلت أقل من 

 . بالنسبة للسياح اآلتني من البلدان األوروبية
 

ظل وعـلى الـرغم مـن ازديـاد عـدد السـياح الوافديـن من أمريكا الشمالية والبلدان األوروبية، يتوقع أن ت                
السـياحة يف األردن تعـتمد عـلى تدفـق السـياح مـن البـلدان العـربية األخـرى، وخاصـة من بلدان جملس التعاون                      

وهـذا مــا يفسـر، جـزئياً، قــلة    .  لـدول اخلـليج العــربية؛ وسـتظل السـوق األرد�يــة، إىل حـدٍ كـبري، ســوقاً إقلـيمية       
 . فر املوارد املاليةاأل�شطة التسويقية اليت تبذل يف اخلارج واليت حيد منها عدم تو

 
فالسياحة هي ثا�ي مصدر هلذه .  متثل إيرادات السياحة مصدراً رئيسياً للعمالت األجنبية يف األردن         

، �شأ من 1991 يف املائة يف عام 38وبعد حصول اخنفاض قدره   .  العمـالت بعد حتويالت األرد�يني يف اخلارج      
1992رادات السياحة يف األردن بصورة مطردة خالل الفرتة اخنفاض شديد يف تدفق السياح الوافدين، زادت إي

، أي 1996 مليون دوالر يف عام 742.3 إىل 1992 مليون دوالر يف عام 462.4، فارتفعت من 1996-
 يف املائة من الناتج 10.1 حنو 1996وقـد مثـلت إيـرادات السـياحة يف عام     .   يف املائـة  60.5بـزيادة قدرهـا     

 .  احمللي اإلمجايل لألردن
 

ومـن �احيـة أخـرى، تـؤدي إيـرادات السـياحة دوراً تثبيـتياً هامـاً فـيما يتعـلق مبيـزان املدفوعـات وتنويع                   
وقـد بــلغ متوسـط �ســبة هـذه اإليــرادات إىل صـادرات األردن مــن السـلع واخلدمــات حنــو      .  الصـادرات األرد�يــة 

صــادرات األردن مــن الســلع وإضــافة إىل ذلــك، كــا�ت �ســبة . 1996-1993 يف املائـة خــالل الفــرتة  19.5
وإيرادات السياحة، كنسبة . 1994 يف املائـة عام  46، بعـد أن كـا�ت   1996 يف املائـة فقـط يف عـام         50.7
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ــرادات احلكوميــة، الــيت اخنفضــت يف عــام      عــلى 26.9 و 26.1 إىل 1992 و 1991مــئوية مــن جممــوع اإلي
 . 1996 عام  يف املائة يف34.7التوايل، ارتفعت بعد ذلك بصورة مطردة إىل 

 
ففــي عــام .  وال تــزال حصــة قطــاع الســياحة مــن العمالــة، ضــمن جممــوع القــوى العامــلة، صــغري �ســبياً  
ــذه احلصــة   1996 ــلغت ه ــا�ت   1.4، ب ــد أن ك ــة، بع ــة عــام  0.9 يف املائ ويســتطيع قطــاع  .  1992 يف املائ

ض معدل البطالة املرتفع �سبياً، الذي    السـياحة، عـندما يتم تطويره تطويراً كامال، أن يساهم بصورة فعالة يف ختفي             
 . ميثل مشكلة ملحة بالنسبة لالقتصاد األرد�ي

 
 آالف إىل حوايل  8، ارتفع عدد العاملني يف قطاع السياحة من حوايل          1996-1990وخـالل الفـرتة      

 جمال وكـان اجلـا�ب األكـرب مـن العمالـة يرتكز يف     ).  9( يف املائـة، أ�ظـر جـدول    84 ألـف أي بـزيادة قدرهـا      15
، تــليها 1996 يف املائــة مــن جممــوع العمالــة يف القطــاع يف عــام 45الفــنادق املصــنفة، الــيت كــا�ت تســتوعب حنــو 

 ).  يف املائة11.6(العمالة يف وكاالت السفر 
 

 العمالة يف قطاع السياحة العمالة يف قطاع السياحة العمالة يف قطاع السياحة العمالة يف قطاع السياحة ) ) ) ) 9((((جدول جدول جدول جدول 

1990----1996 
 

199
6 

199
5 

199
4 

199
3 

199
2 

199
1 

199
0 

 

 الفنادق املصنفة 5814 5880 5999 4936 5033 5757 8316

 الفنادق غري املصنفة 360 474 399 444 462 534 566

 وكاالت السفر 995 1059 1264 1365 1478 1658 1758

 شركات تأجري السيارات 168 170 200 250 400 600 823

 حمالت اهلدايا التذكارية للسياح 212 212 220 250 300 335 318

 األدالء السياحيون 111 157 192 240 317 414 618

 أدالء ركوب اخليل 377 391 386 385 387 387 387

 شركات �قل السياح 215 210 208 235 275 380 505

 مطاعم السياح       3840

151
96 

100
65 

865
2 

810
5 

886
8 

845
3 

825
2 

 اموع

 . 1997وزارة السياحة، دائرة اإلحصاءات العامة، عمان، األردن، : املصدر
 
 اجلمهورية اللبنا�يةاجلمهورية اللبنا�يةاجلمهورية اللبنا�يةاجلمهورية اللبنا�ية) ) ) ) 3((((
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 اخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهات: : : :  القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي----أوالًأوالًأوالًأوالً
 

 إىل 1975لقـد تعـرض قطـاع السـياحة يف لبـنان لـلدمار أثناء فرتة احلرب األهلية اليت امتدت من عام              
 1995 يف عام 235 يف املائة، هابطاً إىل      32.1فقـد اخنفـض العدد اإلمجايل للفنادق بنسبة         .  1990عـام   

، 6630 يف املائة إىل 57.2، بينما اخنفض عدد الغرف خالل الفرتة ذاهتا بنسبة  1972 يف عام    346مقابل  
 .  غرفة15481بعد أن كان 

 
، �شـطت احلكومـة اللبـنا�ية يف إعـادة بناء البنية      1990ويف أعقـاب اتفـاق السـالم الـذي وقّـع يف عـام                

الـنطاق تركـز بصـفة خاصـة عـلى املرافق العامة، كالكهرباء            التحـتية، فا�صـرفت إىل تـنفيذ خطـة تعمـري واسـعة              
فقــد خفضــت .  غــري أن االعــتمادات املخصصــة للســياحة ظــلت صــغرية �ســبياً.  وامليــاه والــنقل واالتصــاالت

 يف املائة من جمموع النفقات احلكومية خالل الفرتة       0.5ميـزا�ية وزارة السـياحة كـثرياً، وأصـبحت متـثل أقـل مـن                
 ). 1995رير مصرف لبنان، تق (1992-1997

 
يف لبنان جمموعة متنوعة من األ�شطة السياحية اليت تليب احتياجات عدة فئات من السياح، من ضمنها  

 . السياحة اجلبلية والسياحة الثقافية وسياحة رجال األعمال واملؤمترات وسياحة التسوق
 

2010-1996احية الوطنية للفرتة  إعداد اخلطة السي1995ولقـد بدأت احلكومة اللبنا�ية يف عام       

واألهــداف .  ، وذلــك مبســاعدة احلكومــة الفر�ســية وبــر�امج األمــم املــتحدة اإلمنــائي ومــنظمة الســياحة العامليــة  
 : الرئيسية للخطة هي

 
ــنية       .أ  ــلة األجــل، خاصــة يف جمــاالت الب ــد اســرتاتيجيات ســياحية قصــرية ومتوســطة وطوي حتدي

 . التحتية والتسويق والرتويج للسياحة

 . ترميم املواقع السياحية القدمية يف لبنان .ب 

 . إعادة بناء قاعدة بيا�ات إحصائية يعتمد عليها .ج 

إعـادة بـناء مـا يـلزم مـن بـنية حتـتية للسـياحة، والرتتيـبات املؤسسـية، واأل�ظمة اإلدارية، و�ظم                        .د 
 . التعليم والتدريب

 
حقيق هـذه األهـداف، كمـا هتدف إىل    وهتـدف اخلطـة الرئيسـية إىل تعبـئة املـوارد اهلامـة، واخلاصـة لـت          

اسـتعادة مكا�ـة لبنان كوجهة سياحية رئيسية يف املنطقة واسرتجاع حصته يف السوق بالرتكيز على ااالت اليت      
 . ميتلك فيها ميزة �سبية، ال سيما جمال سياحة التزجل وسياحة املؤمترات والتدريب والسياحة الثقافية
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 : ات التالية من السياحوتستهدف اخلطة الرئيسية الفئ 

 
 . املهاجرين اللبنا�يني .أ 

 . السياحة الوافدين من سائر البلدان العربية وبلدان الشرق األوسط .ب 

 . السياح األوروبيني واألمريكيني واليابا�يني .ج 
 

، أي مبعدل منو 2010 ماليني حبلول عام 3.2وتـتوقع اخلطـة أن يبـلغ عـدد السياح الوافدين على لبنان           
 ماليني، أي مبعدل منو سنوي 8.06كما تتوقع أن يبلغ عدد الليايل اليت يقضيها السياح .   يف املائة9 سنوي قدره

، ومن أجل حتقيق هذه األهداف، تدعو اخلطة إىل زيادة        2010-1995 يف املائـة، خالل الفرتة       10.2قـدره   
ــلغ عددهــا حــوايل  2010 ألــف غــرفة يف عــام  63عــدد الغــرف إىل حــوايل   لــف غــرفة يف عــام   أ18، وقــد ب

وفيما خيص العمالة يف قطاع اإليواء، تدعو اخلطة إىل زيادة العدد اإلمجايل للمستخدمني يف القطاع إىل .  1995
، أي مبعدل منو 1995 ألف يف عام 32، وقـد بـلغ عددهم حوايل   2010 ألـف مسـتخدم يف عـام        76حـوايل   

 .  يف املائة5.8سنوي متوسطه 
 

السياســية، فإهنـا تدعــو إىل مشـاركة كامــلة مـن القطــاع اخلـاص للــتعويض عــن     وفـيما يتعــلق بالـتوجهات    
وتشجع اخلطة، بصفة خاصة، مشروعات تطوير منشآت سياحية، وضمنها        .  الـنقص يف األموال العامة املتاحة     

 . (BOT)مشروعات البنية التحتية، على أساس البناء والتشغيل و�قل امللكية 
 

قلـيمي وثيـق يف جمـال السـياحة، وخاصـة مع البلدان ااورة، كاألردن،          كمـا تدعـو اخلطـة إىل تعـاون إ          
 . الذي ميثل سوقاً هامة، واجلمهورية العربية السورية، اليت تربطها بلبنان عالقات اقتصادية وثيقة

 : وقد حددت اخلطة ااالت ذات األولوية التالية 
 

 . املراقبةتطوير اإلحصاءات السياحية مما يسهل عملية املتابعة و .أ 

 . تطوير خدمات النقل الربي والبحري واجلوي .ب 

 . تنمية املوارد البشرية ملواجهة الزيادة املتوقعة يف الطلب على الكوادر املؤهلة .ج 

تـرميم املواقـع األثـرية التارخيية، وخاصة يف عنجر وبعلبك ومتحف بريوت الوطين وجبيل ودير      .د 
 . القمر وصيدا وقلعة طرابلس وصور

ظمة اليت حتكم إقامة املنشآت السياحية كالفنادق، واأل�ظمة اليت تسري على السفر ختفيف األ� .ه 
 . واخلدمات األخرى ذات الصلة
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 . تشجيع مشاركة القطاع اخلاص .و 
 

والقطــاع اخلــاص يف جمــال الســياحة هــو القطــاع الرئيســي، ألن معظــم املنشــآت الســياحية، كالفــنادق        
ــة واخلدمــات    ــنوادي واملــرافق الرتفيهي ــلقطاع اخلــاص  وال ــلوكة ل ــذي يقــوم مبعظــم    . املتصــلة هبــا، مم ــه هــو ال كمــا أ�

ــتوقع أن ميــول القطــاع اخلــاص معظــم املشــاريع املدرجــة يف اخلطــط      .  االســتثمارات يف قطــاع الســياحة  ومــن امل
ع غــري أن هــذا القطـاع حيــتاج إىل مــوارد متويـلية لــلقيام بــدور فعـال باعتــباره القطــا   .  الرئيسـية للســياحة يف البـلد  

ومن أجل .  وهلـذا الغـرض، فقـد يـلزم زيـادة رأس مـال املصرف الوطين لإلمناء الصناعي والسياحي          .  الرئيسـي 
ختفيــض تكــاليف االســتثمار وتشــجيع مشــاركة القطــاع اخلــاص، تقــوم احلكومــة حاليــاً بــتوفري االئــتمان للمشــاريع    

ن االئتمان الذي يقدمه املصرف الوطين غري أ .  يف املائة  5املعـتمدة بأسـعار فـائدة تقـل عـن سـعر السـوق بنسـبة                 
وهناك شرط آخر ال .  مليون دوالر  2لإلمنـاء الصـناعي والسـياحي حمصـور برأس ماله الذي يبلغ حالياً أقل من                

بــد مــن القيــام بــه لضــمان مشــاركة القطــاع اخلــاص، وهــو إكمــال بــناء البــنية التحــتية لتســهيل الوصــول إىل املواقــع  
 . خلدمات األساسية الالزمة، وخاصة شبكات الكهرباء واملياه واالتصاالتالسياحية املختلفة وإىل ا

 
  اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي----ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

 ألف سائح يف عام 178تشـري الـبيا�ات املـتوفرة إىل أن العـدد اإلمجـايل للسياح الوافدين على لبنان بلغ          
؛ فقد 1996-1993بصورة مطردة خالل الفرتة    وظـل قطـاع السياحة ينمو       ).  10(، أ�ظـر جـدول      1992

ــن بنســبة    ــة إىل حــوايل  49.4زاد العــدد اإلمجــايل للســياح الوافدي ، 1993 ألــف ســائح يف عــام  266 يف املائ
وزاد العــدد اإلمجــايل هلــؤالء الســياح بنســبة .  1994 ألــف ســائح يف عــام 335 يف املائــة إىل 25.9وبنسـبة  
، 1996 يف املائة فقط يف عام 2.4، قبل أن ينخفض النمو إىل 1995م  ألف يف عا 410 يف املائة إىل     22.4

وهـذا االخنفاض احلاد يف منو قطاع  .  بسـبب اهلجمـات اإلسـرائيلية عـلى جـنوب لبـنان وعـلى ضـواحي بـريوت          
وكنسـبة مـئوية من العدد اإلمجايل   .  السـياحة يـدل بوضـوح عـلى سـرعة تأثـره بالـتطورات السياسـية يف املـنطقة            

 يف املائة يف 1.3الوافديـن إىل مـنطقة الشرق األوسط، كان جمموع عدد السياح الوافدين على لبنان ميثل         للسـياح   
 يف املائـة بالنسـبة إىل قربص، اليت تشتمل على   6.5يف مقـابل  .  1996 يف املائـة يف عـام       1.2 و   1995عـام   

.  ل يف مرحــلة مــبكرة مــن الــتطوروهــذا يــدل عــلى أن قطــاع الســياحة يف لبــنان ال يــزا.  معــامل ســياحية مشــاهبة
 . وحيتاج لبنان إىل سنوات عدة قبل أن يستعيد حصته من سوق السياحة يف املنطقة

 
 السياح الوافدون، وإيرادات السياحة، والناتج احمللي اإلمجايل، وجمموع الصادرات،السياح الوافدون، وإيرادات السياحة، والناتج احمللي اإلمجايل، وجمموع الصادرات،السياح الوافدون، وإيرادات السياحة، والناتج احمللي اإلمجايل، وجمموع الصادرات،السياح الوافدون، وإيرادات السياحة، والناتج احمللي اإلمجايل، وجمموع الصادرات،) ) ) ) 10((((جدول جدول جدول جدول 

  احمللي اإلمجايل ومن جمموع احمللي اإلمجايل ومن جمموع احمللي اإلمجايل ومن جمموع احمللي اإلمجايل ومن جمموعوجمموع اإليرادات احلكومية، وإيرادات السياحة، كنسب مئوية من الناتجوجمموع اإليرادات احلكومية، وإيرادات السياحة، كنسب مئوية من الناتجوجمموع اإليرادات احلكومية، وإيرادات السياحة، كنسب مئوية من الناتجوجمموع اإليرادات احلكومية، وإيرادات السياحة، كنسب مئوية من الناتج
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 1996----1992الصادرات ومن جمموع اإليرادات احلكومية، الصادرات ومن جمموع اإليرادات احلكومية، الصادرات ومن جمموع اإليرادات احلكومية، الصادرات ومن جمموع اإليرادات احلكومية، 
 

1996 1995 1994 1993 1992  
 )باألالف(السياح الوافدون  178 266 335 410 420

 )مباليني الدوالرات(إيرادات السياحة  .. 600 672 710 715

 ) الدوالراتباألسعار اجلارية ومباليني(الناتج احمللي اإلمجايل  5545 7535 9112 11122 12568

 )مباليني الدوالرات(جمموع الصادرات  601 686 743 985 990

 )مباليني الدوالرات(جمموع اإليرادات احلكومية  602 877 1238 1943 ..

 إيرادات السياحة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل .. 7.9 7.4 6.4 5.7

 بة مئوية من الصادراتإيرادات السياحة كنس .. 87.5 90.4 72.1 71.5

 إيرادات السياحة كنسبة مئوية من جمموع اإليرادات احلكومية .. 68.4 54.3 36.5 ..

 . اإلسكوا، استناداً إىل مصادر وطنية ودولية: املصدر

 .تعين أن البيا�ات غري متوفرة: (..) مالحظة
 

، مما جيعل 1995 يف املائة يف عام 12.3رد�يون ميثلون ومن حيث جنسيات السياح الوافدين، كان األ 
، كــان تــوزع الســياح الوافديــن، 1995ويف عــام .  األردن، بــني البــلدان مــنفردة، أهــم ســوق للســياحة يف لبــنان 

 يف املائة من البلدان العربية األخرى، 37 يف املائة من البلدان األوروبية، و 38: حسب البلد، على النحو التايل
 .  يف املائة من آسيا، و الباقي من البلدان األخرى7 يف املائة من األمريكيتني، و 12و 
 

، ارتفعـت إيرادات   1996-1993وكنتـيجة لـلزيادة املطـردة يف عـدد السـياح الوافديـن خـالل الفـرتة                   
ــة يف عــام 42.86الســياحة بنســبة  عــام  يف املائــة يف 12 مــليون دوالر، وبنســبة 600، لتبــلغ 1993 يف املائ

ومثلت .   ماليني دوالر710، لتبلغ 1996 يف املائة يف عام 0.7 مليون دوالر، وبنسبة     672، لتبـلغ    1994
 يف املائة من إيرادات السياحة يف الشرق األوسط، وهذا 3.2، حنو 1996إيـرادات السياحة يف لبنان، يف عام     

 .  يف املائة3.7، البالغ 1995ميثل اخنفاضاً طفيفاً بالنسبة ملستواها يف عام 
 

، 1996 يف املائـة مـن �اجتها احمللي اإلمجايل يف عام   5.7وقـد مثـلت إيـرادات السـياحة يف لبـنان حنـو         
وهـذا أقـل بكـثري مـن حصـتها قـبل احلـرب األهـلية، عـندما كـان قطاع           .  1993 يف املائـة يف عـام       7.9مقـابل   

وهـو دليـل واضـح عـلى مدى األضرار اليت حلقت        يف املائـة مـن �اجتهـا احملـلي اإلمجـايل،             20السـياحة ميـثل حنـو       
ولقطـاع السـياحة يف لبـنان تـأثري ذو شـأن عـلى ميزان املدفوعات        .  بقطـاع السـياحة مـن جـراء احلـرب األهـلية           

 يف املائــة يف عــام 87.5وكنســبة مــئوية مــن صــادرات البــلد، مثــلت إيــرادات الســياحة . وعــلى امليــزان اجلــاري
ــة يف عــ90.4، و 1993 ــة يف عــام 72.1، و 1994ام  يف املائ ــة يف عــام 71.5، و 1995 يف املائ  يف املائ
1993 يف املائة من واردات لبنان يف عام   12.1وباإلضافة إىل ذلك، مولت إيرادات السياحة حنو        .  1996
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كمـا مولـت إيـرادات السـياحة وحتويـالت اللبـنا�يني يف اخلارج          .  1996 يف املائـة مـن وارداتـه يف عـام            9.6، و   
ومن حيث إيرادات العمالت األجنبية، متثل إيرادات     .  1995 يف املائـة مـن قيمة واردات البلد يف عام            21.2

 . السياحة مصدرها الثالث، بعد صادرات السلع وحتويالت اللبنا�يني يف اخلارج
 
  املعوقات الرئيسية املعوقات الرئيسية املعوقات الرئيسية املعوقات الرئيسية----ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
 

ــنقص الكــبري       .أ  ــنان هــي ال ــة تواجــه قطــاع الســياحة يف لب ــنية التحــتية  إن أهــم مشــكلة آ�ي  يف الب
 .  واخلدمات ذات الصلة

لقـد عـبأت احلكومـة األمـوال املـتاحة إلمتام تنفيذ خطة التعمري، وبالتايل               .  �ـدرة املـوارد املاليـة      .ب 
 . خفضت االعتمادات املخصصة لعدة وزارات، من بينها وزارة السياحة

 القروض، كما يظهر يف يظهـر هـذا يف ارتفـاع أسـعار الفـائدة على          .  ارتفـاع تكـاليف االسـتثمار      .ج 
ارتفاع تكاليف اليد العاملة وارتفاع األسعار والتضخم بوجه عام باملقار�ة مع مستواها يف معظم البلدان              

 . ااورة، األمر الذي حيد من القدرة التنافسية لقطاع السياحة

سي يف تنمية �قـص يف التسـهيالت االئـتما�ية املوجهـة إىل القطـاع اخلاص، الذي يعترب القطاع الرئي                .د 
السـياحة، يفـتقر إىل تسـهيالت ائـتما�ية ألن املصـرف الوطـين لإلمنـاء الصـناعي والسـياحي ال يـتوفر لديه            

 .   رأس مال كاف ملواجهة الطلب على االئتمان

 . قصور املرافق التعليمية والتدريبية يف جماالت السياحة املختلفة .ه 

لبية عـلى االقتصـاد والقطاع السياحي،       تعسـر عمـلية السـالم يف الشـرق األوسـط وآثارهـا السـ               .و 
 . وتكرار التهديد اإلسرائيلي

 
 اجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السورية) ) ) ) 4((((
 
 اخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهات: : : :  القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي----أوالًأوالًأوالًأوالً
 

تتمـتع سـوريا بإمكا�يـات سـياحية كـبرية، �ظـراً لغـنى تـراثه الثقايف وحداثة قطاعه السياحي املتمثل يف                 
ــناطق الســا  ــنية  ســياحة امل ــثقافية والدي ــة وال ــات    .  حلية والســياحة الرتفيهي ومــن أجــل اســتغالل هــذه اإلمكا�ي

وبغيـة حتقيـق منـو سريع يف هذا القطاع، حفزت احلكومة    .  الضـخمة، يركـز عـلى تـنمية وتوسـيع قطـاع السـياحة            
احة يف طليعة وقطاع السي.  مشاركة القطاع اخلاص وقدمت له جمموعة متنوعة من احلوافز لزيادة هذه املشاركة 

القطاعــات االقتصــادية الــيت فــتح بــاب املشــاركة فيهــا لــلقطاع اخلــاص ضــمن إطــار عمــلية اإلصــالح االقتصــادي    
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واسـتجابة هلـذه احلوافـز، قـامت عدة شركات فنادق دولية، كشرياتون ومرييديان، بفتح فنادق ذات               .   اجلاريـة 
 .   للقطاع املشرتككما أقيمت عدة منشآت سياحية تابعة.  مخسة جنوم يف البلد

 
 : ومن أهم احلوافز ما يلي 

 
يمـنح املـالكون واملسـتثمرون يف الفـنادق وأمـاكن إيـواء السـياح وكذلـك متـنح املطـاعم والنوادي                    .أ 

الليـلية وغريهـا من مرافق اخلدمات السياحية العاملة داخل هذه الفنادق، إعفاء من الضرائب والرسوم              
 . األماكنالبلدية املفروضة على إ�شاء هذه 

يسـمح لـلمالكني واملسـتثمرين استرياد ما يلزم من مواد البناء واملعدات واملركبات واألثاث لبناء         .ب 
وخدمـة مـثل هـذه املشـاريع، باملسـتوى املطـلوب، دون اخلضوع ألية ضرائب أو رسوم مجركية أو رسوم                   

مجايل تكاليف االستثمار  يف املائة من إ   50ضـريبية مـن أي �ـوع، شرط أال تتجاوز قيمة هذه الواردات              
 . املقدرة

كما يسمح هلؤالء املستثمرين باسترياد املواد الالزمة لتجديد وترميم مؤسساهتم للحفاظ عليها،  .ج 
وتعفـى هـذه الـواردات مـن أيـة ضـرائب أو رسـوم مجـركية أو رسـوم ضـريبية، شـرط أال يـتجاوز مبلغها                

 . لسابقة يف املائة من اإليرادات اإلمجالية للسنة ا3السنوي 

يعفـى مـالكو الفـنادق وغريهـا مـن أمـاكن إيـواء السـياح، وكذلـك املطـاعم والـنوادي الليلية وما                     .د 
يتصـل هبـا مـن مـرافق اخلدمـات املرخصـة، مـن مجيع الضرائب املالية والرسوم املالية مهما كان �وعها أو                    

 . تسميتها، لفرتة سبع سنوات

يف املائة من الدخل السنوي الصايف اخلاضع  50إعفـاءات مـن الضرائب على الدخل مبا �سبته          .ه 
 . للضريبة واملتأتي من االستثمار يف املنشآت السياحية

 
وعــلى الــرغم مــن ذلــك، فــلقد كــا�ت مشــاركة القطــاع اخلــاص دون توقعــات احلكومــة، وال يــزال معظــم   

شاركة بصورة فعالة يف ويعـزي تـردد القطـاع اخلـاص يف امل    .  االسـتثمار يف قطـاع السـياحة يف أيـدي القطـاع العـام            
تــنمية هــذا القطــاع إىل كــون الســياحة ســريعة الــتأثر بالوضــع السياســي يف املــنطقة، وتطــورات عمــلية الســالم يف   

 .  الشرق األوسط
 

ومـن جهـة أخـرى، فـلقد أبـرمت احلكومـة اتفاقـات لتعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال السياحة مع لبنان،                     
وبالنسبة لسوريا .  ألردن ولبنان، والتعاون وثيق بني البلدان الثالثة يف جمال السياحةكما وقعت اتفاقاً ثالثياً مع ا

 . فإن السياح القادمون من األردن ولبنان ميثلون أكرب عدد من السياح الوافدين إليها
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جتهيز : ، عـلى األهداف التالية 2000-1975اشـتملت اخلطـة السـياحية األوىل لسـوريا عـن الفـرتة           

 ألف سرير يف 306 ألف سرير يف القرى السياحية و    18 و   2000رير يف الفـنادق مع هناية عام         ألـف سـ    84
 22 وحتقيــق 2000 ماليــني ســائح بــنهاية عــام 5 ألــف ســرير يف الشــقق املفروشــة و حتقيــق 88املخــيمات و 

 .2000 ألف فرصة عمل يف قطاع السياحة حبلول عام 120 و خلق 2000مليون ليلة سياحية حبلول عام 
 

ولقـد شـجعت احلكومــة مشـاركة القطـاع اخلــاص، وأصـدر التشــريعات الـيت متـنح جمموعــة واسـعة مــن          
 . اإلعفاءات من الضرائب والرسوم األخرى لتشجيع االستثمار يف املنشآت السياحية

 
.   عـن األهــداف املعلــنة 2000-1975وقـد ختــلف التـنفيذ الفعــلي خلطــة السـياحة الوطــنية لــلفرتة     
.   مــليون يف تــلك الســنة2.4 تشــري إىل أن عــدد الســياح الوافديــن بــلغ  1996 املــتوفرة بالنســبة لعــام فالــبيا�ات

 ألـف يف حـني مل يتجاوز عددها يف املوتيالت    32، بـلغ العـدد اإلمجـايل لألسـرة يف الفـنادق             1996وحبـلول عـام     
ذ الفعـلي هـدف اخلطـة هي فئة    ، ومل يـتم بـناء أي قـرى سـياحية، والفـئة الوحيـدة الـيت جتـاوز فيهـا التـنفي                    120

ورمبا يرجع ذلك إىل أن معظم السياح الوافدين من .   ألف شقة100الشقق املفروشة؛ واليت بلغ عددها حوايل 
بـلدان جمـلس الـتعاون لـدول اخلـليج العربية، وخاصة ذوو األسرة الكبرية، يفضلون اإلقامة يف شقق مفروشة، مما              

 .وع من السكنيؤدي إىل زيادة الطلب على هذا الن
  

وكذلــك ارتفــع عــدد  . ومــن جهــة أخــرى، فــلقد جنحــت احلكومــة الســورية يف توســيع شــبكة الطــرق     
اثنان منها يعمالن طوال السنة، يف حني ال يعمل املطار الثالث، وهو يف الالذقية، إال يف فصل        : املطارات إىل ثالثة  

 . الصيف
 
  اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي----ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

، أي أ�ه زاد بنسبة 1996 مليون سائح يف عام 2.44بـلغ العـدد اإلمجايل للسياح الوافدين إىل سوريا          
وقد بلغ متوسط الزيادة السنوية يف  .   مـليون سائح   1.44، الـبالغ    1990 يف املائـة عـن مسـتواه يف عـام            69.4

يث اجلنسيات، ميثل العرب ومن ح.  1996-1990 يف املائـة خـالل الفرتة       9عـدد السـياح الوافديـن حـوايل         
 يف املائة من السياح من  48، كان   1994ويف عام   .  اآلتـون مـن بـلدان أخـرى أعـلى �سبة من السياح الوافدين             

 يف املائة من 7 يف املائة من مجهورية إيران اإلسالمية، و 7.6 يف املائـة مـن أوروبـا، و    21.2البـلدان العـربية، و      
 .  يف املائة فقط من الواليات املتحدة األمريكية1.4االحتاد السوفييت السابق، و 
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ــن إىل ســوريا يف عــام      ــة مــن العــدد  7.1 حــوايل 1996ومــثل العــدد اإلمجــايل للســياح الوافدي  يف املائ
اإلمجـايل للسـياح الوافديـن إىل الشرق األوسط، مما يضع سوريا يف املرتبة السابعة فيما يتعلق بالسياح الوافدين إىل       

 3.884(، وتو�ــس ) ماليـني 3.9(، ومصـر  ) ماليـني ســائح 7935(األوسـط وذلــك بعـد تـركيا    مـنطقة الشـرق   
 ).  مليون2.669(، والبحرين ) مليون2.701(، واملغرب ) ماليني3.458(، والسعودية )ماليني

 
ــلعمالت األجنــبية بعــد عــائدات الصــادرات        ــا�ي مصــدر ل ــرادات الســياحة يف ســوريا ث ولقــد مثــلت إي

ادت هـذه اإليـرادات بسـرعة خـالل السـنوات السـبع األخـرية، تدفعهـا الـزيادة يف تدفق السياح           وقـد ز  .  الـنفطية 
 مــليون دوالر ، وجتــاوزت  600 مــليون دوالر إىل 300مــن : 1992 و 1990إليهــا، وتضــاعفت بــني عــام   

ــامي   ــعفها بـــني عـ ــلغت 1995 و 1992ضـ ــام  1.325، فبـ ــليون دوالر، ويف عـ ــذه  1996 مـ ــهدت هـ ، شـ
 يف املائة قياساً بعام 11.5 مـليون دوالر، أي ما ميثل معدل منو بنسبة           1.478دة أخـرى وبـلغت      اإليـرادات زيـا   

 يف املائة، 31.3 إىل 1996-1990ووصل متوسط معدل النمو السنوي الذي حتقق خالل الفرتة .  1995
 ). 11(جدول مما جعل هذا القطاع أسرع قطاعات االقتصاد منواً، متجاوزاً معدل منو قطاع النفط، أ�ظر 

 
.  1996-1990وزادت أيضـاً مسامهة إيرادات السياحة يف التجارة اخلارجية السورية خالل الفرتة    

 إىل ما يقدر بـــ 1990 يف املائة يف عام  7.1كمـا زادت هـذه اإليرادات، كنسبة من جمموع صادرات البلد، من             
 . 1996 يف املائة يف عام 29.2

 
 إلمجايل، وجمموع الصادرات، وجمموع الواردات، وامليزان التجاري، إلمجايل، وجمموع الصادرات، وجمموع الواردات، وامليزان التجاري، إلمجايل، وجمموع الصادرات، وجمموع الواردات، وامليزان التجاري، إلمجايل، وجمموع الصادرات، وجمموع الواردات، وامليزان التجاري، الناتج احمللي االناتج احمللي االناتج احمللي االناتج احمللي ا) ) ) ) 11((((جدول جدول جدول جدول 

 وإيرادات السياحة، كنسب مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، وجمموع الصادرات، وجمموع الواردات،وإيرادات السياحة، كنسب مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، وجمموع الصادرات، وجمموع الواردات،وإيرادات السياحة، كنسب مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، وجمموع الصادرات، وجمموع الواردات،وإيرادات السياحة، كنسب مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، وجمموع الصادرات، وجمموع الواردات،

 1996----1990واإليرادات السياحية يف الشرق األوسط، واإليرادات السياحية يف الشرق األوسط، واإليرادات السياحية يف الشرق األوسط، واإليرادات السياحية يف الشرق األوسط، 
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 )مباليني الدوالرات وباألسعار اجلارية(ايل الناتج احمللي اإلمج 6

 )مباليني الدوالرات(جمموع الصادرات  4218 3432 3083 3274 3547 4456 5053

 )مباليني الدوالرات(جمموع الواردات  2401 2768 3490 4300 5486 4800 5040

 )الراتمباليني الدو(امليزان التجاري  2094 1084 159 322- 860- 170 -

 )مباليني الدوالرات(إيرادات السياحة  300 410 600 730 860 1325 1478

 إيرادات السياحة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 2.2 3.3 4.6 5.3 5.7 7.9 7.8

 إيرادات السياحة كنسبة من جمموع الصادرات 7.1 11.9 19.5 22.3 24.2 29.7 29.2

 إيرادات السياحة كنسبة من جمموع الواردات 12.5 14.8 17.2 17.0 17.7 27.6 29.3
ــرادات الســياحة يف الشــرق       5.8 9.6 11.1 15.1 15.8 18.4 17.9 ــن إي ــرادات الســياحة كنســبة م إي
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 األوسط
 . اإلسكوا، استناداً إىل مصادر وطنية ودولية: املصدر

 
تاجها القطاع، أ�شأت احلكومة السورية أول مركز للتدريب يف   مـن أجـل تكويـن الكـوادر البشـرية اليت حي            

.  1979وخترج الفوج األول من هذا املركز يف عام     .  ، بالـتعاون مـع بـر�امج األمم املتحدة اإلمنائي         1977عـام   
م ، أ�شـأت احلكومـة ثالثـة معاهد للتعليم والتدريب الفندقي واإلدارة الفندقية، وحبلول هناية عا    1988ويف عـام    
ومع ذلك فقد يتبني أن هذا العدد من املدارس واملعاهد       .  10 بـلغ جمموع املعاهد واملدارس الفندقية        1996

ال يكفـي لـتوفري العـدد الالزم من املوظفني املؤهلني ملواجهة الزيادة املتوقعة يف الطلب اليت سرتافق التوسع يف قطاع                   
لٍ للتدريب والتعليم مينح درجات جامعية يف اإلدارة       وإضـافة إىل ذلـك، هـناك حاجـة إىل معهـد عـا             .  السـياحة 

 . الفندقية، ألن معاهد التعليم والتدريب القائمة حالياً ال متنح سوى شهادات دراسة ثا�وية
 
  املعوقات الرئيسية املعوقات الرئيسية املعوقات الرئيسية املعوقات الرئيسية----ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
 

 . حمدودية املوارد املالية العامة املوجهة للقطاع السياحي .أ 

 . عدم كفاية البنية التحتية .ب 

 . املوارد املوجهة للتسويق والرتويج للخدمات السياحيةعدم كفاية  .ج 

 . النقص يف الكوادر البشرية .د 

وهذا عامل رئيسي ميكن أن .  املنافسة الشديدة من البلدان ااورة داخل املنطقة وخارجها        .ه 
 . حيد من منو القطاع السياحي ليس يف سوريا فحسب، بل كذلك يف بلدان أخرى من املنطقة

 . سالم يف الشرق األوسطتعسر عملية ال .و 
 
 دولة البحريندولة البحريندولة البحريندولة البحرين) ) ) ) 5((((
 
 اخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهات: : : :  القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي----أوالًأوالًأوالًأوالً
 

وعلى الرغم من .  يعـتمد اقتصـاد البحرين كغريه من دول جملس التعاون بشكل كبري على قطاع النفط          
، فإن ) يف املائة20(ون اخلليجي أن موارد النفط والغاز يف البلد قليلة �سبياً مقار�ة ببلدان أخرى يف جملس التعا   

وقـد بذلـت البحرين جهوداً كبرية لتنمية   .  قطـاع الـنفط مـازال يسـاهم مسـامهة كـبرية يف الـناتج احملـلي اإلمجـايل               
والبحرين هي .  األعمـال املصـرفية األجنـبية، الـيت تشـكل، مـع اخلدمـات املالية، مصدراً رئيسياً للدخل القومي            

ومنذ عشرة سنوات فقط توجهت .   مصـرفاً خارجياً 60اخلـليج، إذ أن فيهـا أكـثر مـن       املركـز املـايل الـبارز يف        
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وقد أعطى هذا التوجه  .  الـبحرين إىل تطويـر صـناعتها السـياحية باجـتذاب زائرين هناية األسبوع من السعودية               
 . مثاراً وفرية، إذ أن السياحة الوافدة من السعودية ارتفعت بشكل ملحوظ

 
ين يف تطويـر سـياحتها عـلى اجـتذاب السـياح مـن بـلدان جمـلس الـتعاون اخلليجي،                  ولقـد ركـزت الـبحر      

ــيجي، ومعظمهــم مــن     1996ويف عــام .  وخصوصــاً مــن الســعودية  ــتعاون اخلل ــلدان جمــلس ال ، مــثل مواطــنو ب
وكان معظمها من �وع سياحة العطالت     .   مليون من السياح الذين زاروا اجلزيرة      2.7 مليون من    1.6السعودية،  

 .  ازة هناية األسبوعوإج
 

، عمـلية تـروجيية وتسـويقية كـبرية يف اخلـليج أ�فق خالهلا مليون               1997ولقـد بـدأت الـبحرين، يف عـام           
 مهــرجا�ات ســياحية 10وتشــارك الــبحرين يف .   دوالر ذلــك العــام اســتهدفت الســائح يف الســعودية والكويــت 

، وهـي تـتوقع اجـتذاب السـياح الدوليني وفقاً      1997وقـد مثـلت ألول مـرة يف معـرض بـرلني للسـفر يف                .  دوليـة 
 . من أوروبا ثم الشرق األقصى ثم الواليات املتحدة األمريكية:  للرتتيب التايل

 
  اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي----ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

جنحـت الـبحرين يف حتقيـق احلفـاظ عـلى معـدل منـو مـرتفع يف قطـاع السـياحة لديها يف السنوات القليلة                        
فقد تراوحت حصة عائدات .  إال أن األمهية النسبية هلذا القطاع ضمن االقتصاد مازالت متواضعة  .  خريةاأل

، قبل 1995 يف املائة يف عام 5.7 و 1990 يف املائة يف عام   3.4السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل للبلد بني        
 . 1996 يف املائة يف عام 5.6أن تنخفض إىل 

 
 يف 3.6صادرات اإلمجالية للبحرين، قدر أن حصة عائدات السياحة ارتفعت من           ومـن حيـث قيمة ال      

ــة يف عــام   ــة يف عــام  8.7 إىل 1990املائ ــنخفض إىل  1994 يف املائ ــبل أن ت ــة يف عــام  8، ق .  1995 يف املائ
لة املاضية، وعـلى الـرغم من أن أثر السياحة يف االقتصاد بقى حمدوداً، زاد هذا األثر كثرياً خالل السنوات القلي         

 . يدفعه النمو السريع الذي حققه القطاع، خصوصاً من حيث عدد السياح الوافدين
 

 يف املائة تقريباً من 19.7 آالف عامل و     4وتوظّـف صـناعة الفنادق يف البحرين، حالياً ما يقارب من             
أليدي العاملة، كما هي احلال ومع أن هناك �قصاً يف ا.  األيدي العاملة تشتغل يف السياحة واأل�شطة املتصلة هبا       

 .  يف املائة فقط من األيدي العاملة يف السياحة من البحرينيني50يف بقية بلدان جملس التعاون اخلليجي، فإن 
 
 سلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمان) ) ) ) 6((((
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 اخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهات: : : :  القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي----أوالًأوالًأوالًأوالً
 

ــنفط والغــاز هــي املــورد األساســي     وقــد .   يف االقتصــاد العمــا�يكــبقية دول اخلــليج، فــإن صــناعة ال
أحدثـت اكتشـافات إضافية، حققت يف أواخر الثما�ينات وأوائل التسعينات، حتسناً كبرياً يف اآلفاق االقتصادية           

 .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل3للسلطنة يف حني متثل الزراعة والنشاطات املتصلة هبا كالرعي أقل من 
 

.  ان فرصة مثالية لتطوير قطاع ميكن أن جيلب عائدات من البلدان الغنية ااورةوتوفر السياحة يف عم 
ففيها منتجعات جبلية ميكن .  وختتلف عمان، يف جغرافيتها، عن الطبيعة الصحراوية لباقي شبه اجلزيرة العربية       

سم، ولكن خصوصاً يف أن تكـون جذابـة جـداً للسياح الوافدين من بلدان جملس التعاون اخلليجي خالل كل املوا        
ــتعاون     .  فــرتات الصــيف احلــارة واجلافــة  ــلدان جمــلس ال ــتارخيية أمهيــة خاصــة للســكان العــرب يف ب ــلمواقع ال ول

 . اخلليجي
 

وتوجد أغلبية الفنادق يف منطقة  .   جنوم 3، و�صفها تقريباً يتجاوز درجة      36فـلقد بلغ عدد الفنادق       
 فنادق فقط يف  10وهناك حوايل   .  وبالذات إىل أصحاب األعمال   العاصـمة، وهـذا يشـري إىل أهنا موجهة أوالً           

ر بـأن تكـون موقعـاً سـياحياً رئيسـياً، ليس فيها بعد سوى ثالثة           .  اجلـزء الداخـلي مـن البـلد        فصـالله، الـيت تبشـ
 . فنادق، وستكون هناك حاجة ملحة لزيادة هذه القدرة إذا اجته إليها السياح من بلدان جملس التعاون اخلليجي 

 6، مما يرفع القدرة إىل 13، عدد من الفنادق اإلضافية يبلغ      2005وتـتوقع عمـان أن يكـون هـناك، حبـلول عام             
واجلـزء الرئيسـي مـن أعمـال هـذه املكاتب       .   مكتـباً  36وفـيما يتعـلق مبـنظمي اجلـوالت، يوجـد           .  آالف غـرفة  

 .  ومعظمها يعمل يف جمال السياحة الوافدةموجه إىل اخلارج بينما توجد يف صالله مثا�ية مكاتب لتنظيم اجلوالت،
 

، وضـعت حكومـة سـلطنة عمـان، بالتعاون مع منظمة السياحة العاملية وبر�امج األمم            1989يف عـام     
وقد توقعت اخلطة أن .  2005-1990املـتحدة اإلمنـائي، خططـاً رئيسـية خلمسـة عشـر عامـاً تغطـي الفرتة           

إال أ�ــه يــبدو أن هــذه اخلطــة كــا�ت  .  2005ة حبــلول عــام  ألــف ســائح يف الســن100جتــتذب عمــان حــوايل 
حيـث تفيـد الـبيا�ات املـتوفرة بـأن أعـداد السـائحني جتاوزت            .  1996-1995مـتحفظة �وعـاً مـا، يف الفـرتة          

 . 1996-1990أضعاف هذا الرقم خالل الفرتة 
 
  اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور القطاع السياحي----ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

فقد زاد امجاليه .  1996-1990 إىل عمان ارتفاعاً حاداً خالل الفرتة ارتفع عدد السياح القادمني 
 يف 22، مما حقق معدل منو سنوياً قدر بنسبة   1996 ألف يف عام     435 إىل   1990 ألـف يف عـام       149مـن   
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 . إال أ�ــه، عــلى الــرغم مــن هــذا الــنمو القــوي، تــلعب الســياحة دوراً صــغرياً جــداً يف االقتصــاد العمــا�ي .  املائــة
، 1996 مليون دوالر يف عام  99 إىل   1990 مليون دوالر يف عام      69وإيـرادات السـياحة، الـيت ارتفعـت من          

 يف املائة، يف 1تـبقى متواضـعة يف أفضـل احلـاالت، وتظل حصتها، كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل لعمان، دون                
ومن املتوقع أن .  1995ة يف عـام     يف املائـ   1.6حـني أن حصـتها كنسـبة مـن إمجـايل الصـادرات بـلغت حـوايل                  

.  تواصـل إيــرادات السـياحة يف عمــان اجتـاه منوهــا السـريع يف الســنوات القادمـة، مدفوعــة بازديـاد تدفــق الســياح      
وسيستفيد القطاع السياحي من األولوية العالية للسياحة يف اخلطة اإلمنائية للبلد، وسيستفيد أيضاً من سياسات 

 . ية اليت تنفذ يف البلد، مبا يف ذلك التحرير االقتصادي وإزالة القيود واخلصخصةاإلصالح االقتصادي اجلار
 
 دولة اإلمارات العربية املتحدةدولة اإلمارات العربية املتحدةدولة اإلمارات العربية املتحدةدولة اإلمارات العربية املتحدة) ) ) ) 7((((
 
 اخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهاتاخللفية العامة والتوجهات: : : :  القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي----أوالًأوالًأوالًأوالً
 

قـبل حـرب اخلـليج، مل تكـن هـناك صـناعة سـياحية رمسيـة يف اإلمـارات، مبعـنى أ�ه �ادراً ما اقرتحت                     
ومعظـم املسافرين إىل اإلمارات يأتون إىل      .  ات كمكـان لقضـاء العطـل مـن قِـبل وكـاالت السـفر يف اخلـارج                 اإلمـار 

وقد يفسر هذا قلة اإلحصاءات الرمسية عن عدد السياح     .  البـلد بسـبب األعمـال أو للعـبور أو لزيارة معارفهم           
 . الذين وفدوا إىل البلد خالل الفرتات السابقة ألوائل التسعينات

 
تتمــتع اإلمــارات، بفضــل ســياحة األعمــال، بطاقــات كافيــة فــريدة ألهنــا أصــبحت، مــنذ هنايــة حــرب  و 

ويفتح هذا سوقاً ذا إمكا�يات .  ، هي القاعدة اإلقليمية املفضلة لدى الشركات الدولية     1991اخلليج، يف عام    
ى أن تكون هناك مرافق كافية هائـلة إذا مـا عقـدت هـذه الشـركات مؤمتراهتا اإلقليمية والدولية يف اإلمارات، عل         

كمـا أن اإلمـارات تتمـتع مبيـزة طبيعية من حيث أهنا تأوي مركزاً مزدهراً للتجارة بالتجزئة يف                  .   هلـذه األغـراض   
ويف اآلن �فسـه، حتـتل دبي مرتبة      .  املـنطقة فضـال عـن أن القيـود والضـرائب اجلمـركية هـي يف حدودهـا الد�يـا                   

ومدينة جتارية يف اخلليج، واألسعار املعروضة يف دبي لتجار التجزئة واجلملة هي رائدة من حيث أهنا أبرز ميناء 
 . األد�ى يف مجيع أحناء اخلليج، مما يعطيها حصة ضخمة يف غرف الفنادق يف اخلليج

 
ويف الفــرتة األخــرية �شــأ طــلب هــائل عــلى ســياحة التســوق خصوصــاً خــالل شــهر مــارس وهــو شــهر     

ولقد أزيلت أيضاً قيود احلصول على تأشرية سياحية وسهل احلصول عليها يف          .  يمهـرجان التسوق يف مدينة دب     
 . املوا�ئ اجلوية والبحرية والربية
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تعتـرب سـياحة العطـل وهنايـة األسـبوع إمكا�يـة كـبرية يف اإلمـارات بسـبب مناخ الشتاء الدافئ وبسبب                
إلمارات وبنجاح كبري خطوطاً جوية حتت ومن أجل ذلك فلقد أقامت ا    . وضـعها كمركـز جتاري كبري يف املنطقة       

وقـد جعـلت إمكا�يـة السفر      .  اسـم خطـوط اإلمـارات، كجـزء مـن جهـود البـلد ليصـبح وجهـة سـياحية كـبرية                     
بســهولة وبكــثرة يف إطــار التســويق والرتويــج بــزيارة دولــة اإلمــارات، بوصــفها وجهــة لقضــاء العطــل، أســهل بكــثري  

اإلمارات دوراً كبرياً الجتذاب السياح لقضاء العطل يف دولة اإلمارات وتؤدي خطوط .  بالنسبة لسياحة الرتفيه
مـن خـالل اجلهـود املنسـقة للحكومة ووكاالت السفر السياحية يف اخلارج، كما أهنا تعرض اتفاقات إمجالية تتعلق         

 .خبدمات السفر إىل دولة اإلمارات
  
 فندق يقدر أهنا حتوي على أكثر من 300وأكثر من .  ويوجـد يف دولة اإلمارات ستة مطارات دولية        

ويقدر أيضاً أن عائدات الفنادق بلغت .   يف املائـة 73.1وتبـلغ �سـبة إشـغال الغـرف حـوايل      .  ألـف غـرفة    14
 .  مليون يف �فس العام2ويقدر أن عدد النازلني بالفنادق جتاوز .  1996 مليار درهم إماراتي يف عام 2.7
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  القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي القطاع السياحي اإلصالح االقتصادي ودور اإلصالح االقتصادي ودور اإلصالح االقتصادي ودور اإلصالح االقتصادي ودور----ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

 1.8 إىل حوايل 1990  ألف سائح يف عام 633ارتفع عدد السياح الوافدين إىل دولة اإلمارات من          
.   يف املائة خالل هذه الفرتة18.9، حمققـاً ذلـك معـدل منـو متوسط سنوي بنسبة         1996مـليون سـائح يف عـام        

 يف 28.2 املائـة من السياح من أوروبا، و   يف33، كـان    1996ويشـري تـوزع السـياح الوافديـن إىل أ�ـه، يف عـام               
 يف املائة من 8.6 يف املائة من آسيا وأفريقيا، و 26.1املائـة مـن بـلدان أخـرى مـن جمـلس الـتعاون اخلليجي، و                 

 .  يف املائة فقط من اسرتاليا و�يوزلندا0.5 يف املائة من األمريكيتني، و 3.6بلدان عربية أخرى، و 
 

باإلضافة إىل  .  ت أرقامـاً عـن مسـامهة قطـاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل             ال تنشـر دولـة اإلمـارا       
ضخامة حجم الصادرات النفطية لدولة اإلمارات، تكون عائدات السياحة، كنسبة من إمجايل صادرات البلد،               

لتعاون ولعـل مـن األ�سـب، كمـا هـي العـادة يف مـنطقة جمـلس ا           ).   يف املائـة   5-4مقـدرة بنسـبة     (صـغرية لـلغاية     
اخللـيجي، أن حتسب عائدات السياحة كنسبة من الصادرات غري النفطية، إذ أن بلدان هذه املنطقة تركز على            

وكنسبة من العائدات غري النفطية، تقدر العائدات السياحية لدولة .  تطويـر مصـادر لدخـلها مستقلة عن النفط       
أما من . القطاع السياحي يف االقتصاد اإلماراتي يف املائـة، وهـذا يظهـر أمهيـة تنمية     18-17اإلمـارات حبـوايل    

 ألف عامل معظمهم من العمالة  �20احيـة العمالـة، فإ�ـه يقـدر عدد العاملني يف الفنادق يف دولة اإلمارات حبوايل                 
 . اآلسيوية الوافدة

 
 اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية) ) ) ) 8((((
 

د طــبيعية كــبرية، كمــا أن لديهــا ربــع  تتمــتع املمــلكة العــربية الســعودية مبســاحة جغــرافية واســعة ومــوار   
.  لذلـك فـإن القطـاع الـنفطي يشـكل القطاع الرئيسي للدخل يف االقتصاد     .  االحـتياطي العـاملي مـن الـنفط اخلـام        

فحــني متــثل الســياحة الديــنية مدخــل رئيســي وهــام للــتجارة واالقتصــاد وذلــك لــزيارة األمــاكن املقدســة يف مكــة   
د دلت البيا�ات على التزايد املطرد يف أعداد احلجاج واملعتمرين لألماكن املقدسة       فلق.  املكـرمة واملديـنة املنورة    

 .  مليون حاج ومعتمر3.4 حوايل 1996حبيث بلغ يف عام 
 

وتتمـتع أيضـاً السـعودية بواحـدة مـن أكـرب شبكات الطرق والكربى يف منطقة الشرق األوسط وهبا بنية              
ومل تتوفر .   جتهيـزات عاليـة السـتقبال احلجيج والبضائع املختلفة     حتـتية مـن مطـارات حديـثة ومـوا�ئ حبـرية ذات            

بيا�ـات عـن مسـامهة قطـاع السـياحة الديـنية يف االقتصـاد القومي للملكة العربية السعودية أو عن أعداد العاملني            
 . فيه
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 دولة الكويتدولة الكويتدولة الكويتدولة الكويت) ) ) ) 9((((
 

كنها مل تعترب وجهة سياحية    تتمتع دولة الكويت، كبقية بلدان اخلليج األخرى، بشواطئ طويلة وممتدة ول           
يف املــنطقة، بــل عــلى العكــس فــإن معظــم الســكان احملــليني واملقــيمني يــتوجهون إىل الــدول اــاورة ودول الشــرق  

ولقــد أظهــرت دولــة الكويــت خــالل الــثالث أعــوام .  األوســط األخــرى للســياحة خصوصــاً يف أوقــات العطــالت
ومن أجل ".  هال فرباير" استحدثت شهر التسوق املعروف بــ    فلقد.  األخـرية رغـبة أكيـدة يف تغري هذا النمط         

ذلـك، فـلقد خففـت وسهلت يف الفرتة األخرية من قوا�ينها املتصلة باحلصول على تأشريات الدخول إىل الكويت،                   
 .  وهذا كان أهم املعوقات لتنشيط حركة السياحة من اخلارج إىل الداخل

 
ي �شـاط مـن شأ�ه تسويق وترويج الكويت كوجهة سياحية         ومـازال دور الدولـة حمـوري وأساسـي يف أ           

والكويت كمثلها من .  ومـازال هـناك �قـص يف عـدد الفـنادق والغـرف الفـندقية ذات املسـتوى والنوعية املرموقة                   
الـدول اخللـيجية األخـرى تعـتمد اعـتماداً أساسـياً عـلى العمالـة الوافـدة خصوصاً من آسيا يف تلبية حاجة هذا                         

 . وأمام هذا القطاع يف الكويت جمال كبري للتوسع والتنمية.  مالةالقطاع من الع
 
 دولة قطردولة قطردولة قطردولة قطر) ) ) ) 10((((
 

يعتمد االقتصاد القطري كغريه من دول جملس التعاون على صناعة النفط والغاز كمورد رئيسي للدخل  
 للمواطن القطري ولقد بذلت دولة قطر جهوداً كبرية للنهوض مبستوى املعيشة.  ويف تكويـن الناتج احمللي اإلمجايل    

و�ظراً حملدودية احتياطاهتا .  وتـنمية القطاعـات الرئيسـية لالقتصـاد كالقطـاع املـايل واملصريف والقطاع الصناعي        
مـن الـنفط وكـرب احتياطها من الغاز الطبيعي، فهي تعترب عاملياً رائدة يف جمال استغالل ثرواهتا من الغاز الطبيعي         

 . دخليف �طاق حبثها يف مصادر بديلة لل
 

ومنذ فرتة من الزمن، فلقد قررت قطر تطوير قطاع السياحة باجتذاب السياح من بلدان جملس التعاون    
ويف هذا اإلطار فلقد أقامت املسابقات الرياضية العاملية مثل بطولة قطر العاملية           .  اخللـيجي ومـن الدول الغربية     

واش وتـنس الطاولـة اليت تعترب من أكرب املسابقات   للتـنس األرضـي لـلرجال والنسـاء وبطولـة قطـر العامليـة لالسـك            
 . ذات الطابع العاملي يف منطقة الشرق األوسط

 
ومـازال دور الدولـة رئيسـي وحموري يف توجه النشاط يف القطاع السياحي، ويعا�ي القطاع من �قص يف       

ومن احملتمل .   ارته وتشغيلهعدد الفنادق وعدد الغرف ويعتمد أيضاً اعتماداً رئيسي على العمالة الوافدة يف إد
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أن يـبقى القطـاع السـياحي يف قطـر صـغرياً �سـبياً ضـمن االقتصاد �ظراً للتنافس الشديد من مدينة دبي يف دولة             
 . اإلمارات من �احية ودولة البحرين من الناحية األخرى

 
 اجلمهورية التو�سيةاجلمهورية التو�سيةاجلمهورية التو�سيةاجلمهورية التو�سية) ) ) ) 11((((
 

 السياحة وأحد البلدان السياحية الرئيسية      تعتـرب تو�ـس من أهم بلدان منطقة الشرق األوسط يف جمال            
فلقد اشتهرت .  وهـي جتـتذب عـادة أ�ـواع خمتلفة من السياح من مجيع أحناء العامل         .  يف حـوض الـبحر املتوسـط      

كمـا �وعت قطاع    .  بشـواطئها اجلميـلة ومبواقعهـا السـياحية التقـليدية كـالقريوان وصـفاقس وجـرجيس وزغـوان                 
ن قـبيل الرياضـة املائيـة وسياحة الرتفيه والسياحة الصحية وسياحة املؤمترات          السـياحة لديهـا ليشـمل أ�شـطة مـ         

 . والتدريب باإلضافة إىل السياحة الثقافية يف مجيع فصول السنة
 

ولقـد تزايد االهتمام احلكومي بقطاع السياحة خالل العقدين املاضيني، حيث شرعت الدولة يف خطة                 
 توفري البنية التحتية الالزمة وتطوير املرافق السياحية وإمدادها بالكوادر لتنمية القطاع السياحي هدفت أوالً إىل 

 . البشرية
 

ولقد استطاعت تو�س من أن تدعم مكا�تها يف أسواق الشرق األوسط وذلك على الرغم من املنافسة       
لقد ازداد عدد ف.  املـتزايدة واحلـادة مـن املمـلكة املغـربية مـن �احيـة ومجهوريـة مصـر العـربية مـن �احيـة أخـرى                      

وقد جاءت تو�س يف .  1998 يف املائة تقريباً عن عام 2.5 بنسبة 1999السـياح القادمني إىل تو�س يف عام   
وهو ما أدى ).   مليون4.1( بعد مصر   1999 مليون سائح يف عام      4املرتـبة الـثا�ية بـني الـدول العربية حبوايل           
 يف املائة لتصل إىل 14.1ائة وزادت عائدات السياحة حبوايل  يف امل14إىل ارتفاع عدد الليايل السياحية بنسبة 

ومنت مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل لتصل إىل .  1999 بليون دينار تو�سي يف عام 2حوايل 
 . 1998 يف املائة يف عام 4.2 مقابل 1999 يف املائة يف عام 4.5حوايل 

 ألف سرير يف 192الفنادق االيوائية اإلمجالية لتصل إىل حوايل ومن �احية أخرى، فلقد ارتفعت قدرة      
 .   فندق سياحي722 موزعة على 1999عام 

 
ولقد خصص جزء كبري من االستثمارات يف هذا القطاع لصيا�ة وجتديد الفنادق وإ�شاء وتطوير البنية           

ظيفــة جديــدة ليبــلغ العــدد   ألــف و30 خــلق حــوايل 1999ولقــد مت يف عــام .  التحــتية الالزمــة هلــذا القطــاع 
 .  ألف تو�سي77اإلمجايل للعاملني يف القطاع حوايل 
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أما بالنسبة لنوعية السياح القادمني، فلقد سجل عدد السياح القادمني يف أوروبا الغربية منو ملحوظ بلغ   
 يف املائة، أما 3 يف املائـة يف حـني سجل السياح القادمني من أمريكا الشمالية اخنفاض طفيف حبوايل                15حـوايل   

يف حني سجل السياح الوافدين من    .   يف املائة  29السـياح مـن الشرق األوسط فقد تراجع عددهم أيضاً بنسبة            
ويظهر .   مليون ليلة35 يف املائة لتبلغ عدد الليايل السياحية حوايل 37اليابـان قفـزة مهمـة بلغت �سبتها حوايل        

 . حي التو�سيأهم التطورات يف القطاع السيا) 12(اجلدول 
 

 *أهم املؤشرات السياحيةأهم املؤشرات السياحيةأهم املؤشرات السياحيةأهم املؤشرات السياحية) ) ) ) 12((((جدول جدول جدول جدول 
 

 (%)التغريات 

1998/
1999 

1997/
1998 

199
9 

199
8 

199
 الوحدة 7

 

   �GDPسبة مسامهة القطاع يف  % 4.2 4.2 4.4 مماثل +4.7

 قيمة االستثمارات مليون دينار تو�سي 353.3 307.0 324.7 13.1 5.7

 لثابت احلصة من تكوين رأس املال ا- % 6.8 8.0 5.0 17.6 -37.5

 طاقة االستيعاب املتوفرة ألف سرير 178.2 184.6 191.9 3.6 3.9

 طاقة االستيعاب املستغلة ألف سرير 154.8 161.5 171.1 4.0 5.9

 دخول السياح ألف شخص 4263 4717 4831 10.7 2.4

15 4 3531
9 

3098
1 

2976
 ليايل سياحية ألف وحدة 0

  للسائح الواحدمعدل اإلقامات يوم 6.5 6.1 6.9 -6.1 13

14.1 9.4 1954
3 

1712
8 

1565
 إمجايل اإليرادات من السياحة مليون دينار تو�سي 3

 املتوسط للسائح دينار تو�سي 56.5 59.5 59.0 5.3 -6.8

 . الديوان الوطين للسياحة التو�سية ووزارة التنمية االقتصادية والبنك املركزي التو�سي: املصدر
 .  البيا�ات حصلنا عليها مباشرة من سفارة اجلمهورية التو�سية يف دولة الكويت*
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 : وتتمثل أهم املعوقات اليت تواجه القطاع السياحي التو�سي يف 
 

 . �قص البنية التحتية األساسية من مرافق عامة وغريها .1

ة فإن هناك حاجة �قص يف الكوادر البشرية املؤهلة على الرغم من وجود معاهد ومدارس سياحي      .2
إىل رفـع مسـتوى مراكـز الـتدريب املـتوفرة وتوسـيع طاقـتها االسـتيعابية لتلـبية االحتياجات املتزايدة                    

 . على املوارد البشرية املؤهلة

�قـــص يف اإل�فـــاق العـــام واالســـتثمار يف القطـــاع الســـياحي خصوصـــاً يف جمـــال التســـويق والرتويـــج   .3
 . السياحي مبشاركة القطاع اخلاص

 .  كغريها من الدول العربية األخرى باألحداث السياسية يف منطقة الشرق األوسطتأثرها .4
 
 اململكة املغربيةاململكة املغربيةاململكة املغربيةاململكة املغربية) ) ) ) 12((((
 

يعتـرب القطـاع السـياحي املغـربي غـري مـتطور �سـبياً باملقار�ـة مـع البـلدان األخرى يف املنطقة مثل تو�س                        
حالياً بغية التعجيل بتنمية القطاع حتى      وهـذا عـامل رئيسـي وراء اجلهـود الكبرية اليت تبذهلا احلكومة              .  ومصـر 

 .  يصبح املغرب قادراً على منافسة البلدان السياحية الرئيسية يف املنطقة
 

ومـن العوامـل الـيت تسـاعد عـلى اجـتذاب املغـرب للسـياحة اإلقلـيمية موقعـه اجلغـرايف وقـربه من بلدان                  
 الـبحر املتوسط واحمليط األطلسي باإلضافة إىل   أوروبـا الغـربية وطبيعـته اجلبـلية اخلالبـة وامـتداد شـواطئه عـلى               

 . الزخم الرتاثي والثقايف اإلسالمي الكبري
 

وتعتـرب السـياحة ثـا�ي أهـم قطـاع اسرتاتيجي حيث أ�ه أصبح املصدر األول للنقد من العملة األجنبية             
لقطاع إيرادات بلغت ولقـد حقـق هـذا ا   .  يـليه الصـادرات مـن الفوسـفات وحتويـالت املغاربـة العامـلني يف اخلـارج          

 مليون سائح 2.6، يف حني بلغ عدد السياح األجا�ب حوايل     1999 بـليون دوالر أمـريكي يف عام         1.8حـوايل   
 أن حيــتل 1999واســتطاع املغــرب يف عــام .   يف املائــة21يف �فــس العــام حمققــاً بذلــك ارتفاعــاً يقــارب حــوايل 

بدخــول الشــركات الســياحية الكــربى يف ســوق الســياحة  عامليــاً، ويعــزى هــذا التحســن إىل الســماح 38املرتــبة 
 ألف غرفة جديدة من أجل الوصول إىل 50املغـربية وخطـة احلكومة الرامية إىل زيادة الطاقة االستيعابية حبوايل           

 7.8ولقد خططت احلكومة من أجل إ�فاق حوايل .  2010 مـليون سـائح حبـلول عـام       10اسـتقطاب حـوايل     
ومن .  ء وتطويـر البـنية التحـتية الالزمـة وتوسـيع الطاقة االستيعابية االيوائية للفنادق         بـليون دوالر مـن أجـل إ�شـا        

�احية أخرى، فلقد دعت احلكومة املغربية عدد من الشركات العاملية لطرح استثمارات سياحية يف املغرب منها 
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تـنوعة وشركات عاملية   مـليون دوالر يف مشـاريع سـياحية م       500جمموعـة الـربكة السـعودية الـيت تـنوي اسـتثمار             
 .   مليون دوالر أخرى200أخرى التزمت حبوايل 

 
ولقد شكل السياح .   حتسناً ملحوظاً بالفعل1999ولقـد حقـق القطاع السياحي املغربي خالل عام        

 يف املائة من مجلة السائحني، كان معظمهم من الفر�سيني واإلجنليز ثم        73األوروبيـني األغلـبية حيث مثلوا حوايل        
ومـن �احية أخرى، فلقد زاد عدد السياح من أمريكا الشمالية زيادة كبرية أيضاً     .  إليطـاليني واألسـبان واألملـان     ا

 .  يف املائة من مجلة السائحني القادمني للمغرب15لتصل �سبتهم حوايل 
 

 مليون ليلة مسجال بذلك   11 ما يقارب    1999ولقـد بـلغت عدد الليايل السياحية اليت سجلت عام            
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـلقد زادت متوسـط مدة اإلقامة     .   1998 يف املائـة مـن عـام    12زيـادة �سـبتها حـوايل     

يف حني وصل عدد .  1999 ليـايل سياحية يف عام     10 إىل   1998 ليـلة سـياحية يف عـام         7.6للسـائح مـن     
 ). 2001غربية، سفارة اململكة امل( ألف سرير 94، فقد توفر طاقة إيوائية بلغت حوايل 568الفنادق 

 
 : وتتمثل أهم معوقات تنمية القطاع السياحي املغربي يف التايل 

 
 . النقص الكبري يف البنية التحتية واملرافق العامة من شبكات كهرباء وماء وشبكات الطرق .1

قـلة املـرافق التعلـيمية والتدريـبية، فعـدد و�وعية املدارس اليت تقوم بتدريب الكوادر السياحية غري                   .2
 .  ملواجهة الطلب املتزايدكايف

 . األموال العامة املخصصة للرتويج والتسويق للمعامل السياحية املغربية يف اخلارج غري كافية .3
 
  بعض النتائج والتوجهات املستقبلية بعض النتائج والتوجهات املستقبلية بعض النتائج والتوجهات املستقبلية بعض النتائج والتوجهات املستقبلية----5
 

ــلة، ولــدى العديــد مــن األقطــار العــربية خصوصــاً      تتمــتع األقطــار العــربية بقــدرات ســياحية كامــنة هائ
فـلقد أمت معظـم تـلك الدول بنيتها التحتية من شبكات طرق مطارات       .  رات اسـتثمارية كـبرية    الـنفطية مـنها قـد     

وعـلى مـا يبدو أ�ه أجدى للنشاط        .  ومـوا�ئ حديـثة وشـبكات كهـرباء ومـاء ومـدارس ومستشـفيات وغريهـا               
احة السـياحي العـربي أن يركـز عـلى تسـويق وترويج خدمات هذا القطاع املتصلة بسياحة العطل، حيث أن سي            

.  التسوق حمدودة اإلمكا�يات وال ميكن أن تزدهر إال يف وجود جتارة مجلة كبرية وغياب القيود والرسوم اجلمركية       
.  ودولـة اإلمـارات العـربية املـتحدة تكـاد تكـون هـي البـلد العربي الوحيد الذي لديه إمكا�ية اجتذاب املتسوقني                   

 .  يل من السياحة العربيةوقطاع سياحة األعمال هو اآلخر حمدود وميثل جزء ضئ
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وهبذا، يصبح من األمهية مبكان أن تبذل اجلهود لتشجيع وترويج سياحة العطل يف األقطار العربية ومن        
أجل ذلك فإن هناك حاجة أيضاً إىل خلق املناخ املناسب من أجل اجتذاب االستثمار العربي واألجنيب املباشر  

طـاع اخلاص لكي يكون له دور أكرب يف تنمية وتطوير القطاع السياحي   يف القطـاع السـياحي مـن �احيـة وحتفيـز الق     
 . العربي من �احية أخرى

 
ويشـكل الـنقص الواضـح يف الكوادر البشرية العربية املؤهلة عائقاً خطرياً لنمو القطاع السياحي، حيث      

م األقطار العربية حالياً وتشغل هذا القطاع يف معظ.  أن هـذا القطـاع معروف بكثافة استخدامه لأليدي العاملة   
 يف املائة 70 يف املائة تقريباً يف دولة اإلمارات وقطر والكويت إىل  100األيدي العاملة األجنبية واليت ترتاوح بني       

ومـع النمو والتوسع املتوقع لنشاط القطاع السياحي العربي فإن ذلك سوف يتطلب املزيد من األيدي             .  يف عمـان  
باإلضـافة إىل أن هـناك أيضـاً قصـور النشـاط التسـويقي والرتوجيي الذي يضع األقطار                  .  بـة العامـلة العـربية املدر    

العــربية عــلى خــريطة العــامل الســياحية مــثل تــنظيم أحــداث عامليــة مــثل مــباريات الــدورات األوملــبية واإلقلــيمية    
م واملسارح وغريها من ااالت   والكـؤوس العاملية لأللعاب الرياضية املختلفة فضال عن املهرجا�ات العاملية لألفال          

وهذه املناسبات من شأهنا أن تدعم وتوفر الدعاية واإلعالن الالزمني للرتويج وتسويق املنطقة العربية    .  الـثقافية 
 . سواء للسائح العربي أو األجنيب

 
 والسيما وأخـرياً، سيظل قطاع السياحة يف األقطار العربية عرضة للتأثر بالتطورات السائدة يف املنطقة         

وسـيظل غيـاب السـالم العـادل والشـامل عائقاً أساسياً أمام حدوث تنمية      .  عمـلية السـالم يف الشـرق األوسـط     
 . حقيقية هلذا القطاع احليوي يف الوطن العربي
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رغـم متتع األقطار العربية مبيزة �سبية من حيث جذب السياح من خالل الزخم الكبري للمواقع التارخيية            
ية ال والـثقافية الرتاثية والدينية من �احية وأسعارها املنخفضة من �احية أخرى، إال أن �صيبها يف السياحة العامل   

ومــا زال قطــاع الســياحة يف معظــم األقطــار العــربية يواجــه .  يـزال أد�ــى بكــثري مــن إمكا�ياهتــا وطاقــتها الكامــنة 
معوقـات كـبرية حتـد مـن منـوه، مـنها قـلة االسـتثمارات يف البـنية التحـتية واخلدمـات األساسـية و�قص يف الكوادر                 

.  وجهة لتنمية قطاع السياحة وترويج وتسويق منتجاتهالبشرية املتخصصة بل أهم من ذلك االفتقار إىل سياسة م
وباختصــار ميكــن القــول أن القطــاع الســياحي يف األقطــار العــربية مل يــلقى االهــتمام الــالزم الــذي يســتحقه كقطــاع   

 . اقتصادي هام مدر للعمالت األجنبية وخالق لفرص العمل الشريف
 

ــرب     ــتطورات    وال خيفــى عــلى أحــد، أن قطــاع الســياحة يف الوطــن الع ــتأثر بال ــازال عرضــة لل ــان وم ي ك
وسيظل غياب السالم عائقاً رئيسياً أمام .  السياسـية السـائدة يف املـنطقة، والسـيما الـتطورات يف عملية السالم       

 . تنمية قطاع السياحة وتطويره يف األقطار العربية
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