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  مشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة
  نظمة املؤمتر اإلسالميمببلدان األعضاء يف ال

  مع إشارة خاصة إىل السياحة البيئية
  

  *نبيــل دبــور
  

ميثل التزايد القوي واملستدام للنشاط السياحي خالل العقود القليلة املاضية أحد أهم الظواهر االقتصادية 
وقد بدأت السياحة مؤخرا حتتل مكانا بارزا يف العديد من استراتيجيات .  يف وقتنا املعاصرواالجتماعية والثقافية

التنمية املستدامة للبلدان النامية وتندرج ضمن بنود جدول أعمال الكثري من املؤمترات الدولية بشأن التنمية 
لدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، وتسعى هذه املقالة إىل دراسة وتقييم أداء قطاع السياحة يف الب. املستدامة

وهي دف إىل التعرف على املشاكل اليت تواجه هذا القطاع اهلام يف تلك البلدان وإىل اقتراح بعض التوصيات 
العامة من أجل إرساء صناعة سياحية متطورة ومستدامة ودعم التعاون القائم بني البلدان اإلسالمية يف هذا 

قالة الضوء على السياحة البيئية باعتبارها مكونا هاما من مكونات صناعة السياحة، وجتري كما تسلط امل. املضمار
 العام الدويل للسياحة البيئية وانعقاد القمة العاملية للسياحة البيئية يف 2002مناقشة خمتصرة مبناسبة إعالن عام 

  .2002كويبيك خالل عام 
  

  مقدمـــــة .1
  

وم ا األفراد الذين يغادرون أماكن إقامتهم الدائمة واملعتـادة           النشاطات اليت يق   السياحةتشمل  
ويقيمون يف أماكن أخرى ملدة متصلة ال تزيد على سنة إما للترفيه أو للعمـل أو ألي أغـراض                   

وتأسيسا على هذا التعريف العام، فإن صناعة السياحة تشمل كافة النشاطات االقتصادية    . 1أخرى
وهي تتـضمن   . ورة مباشرة أو غري مباشرة، بتقدمي اخلدمات للسياح       واالجتماعية اليت تتعلق، بص   

 فرعا من النشاطات االقتصادية اليت ترتبط بشكل وثيق بالسياحة وتندرج ضـمن          185أكثر من   
ومن بني تلك النشاطات اخلدمات     . التصنيف املوحد للنشاطات السياحية ملنظمة السياحة العاملية      

 النقل، الفنادق ودور اإليواء، مؤسسات تقدمي األطعمة واملشروبات، :اليت تقدمها القطاعات التالية

                                                           
  . اقتصادي أول، رئيس قسم األحباث االجتماعية مبركز أنقرة*
توصيات حول إحصائيات ومفاهيم السياحة، تعاريف وتصنيفات اإلحصائيات "للمزيد من التفاصيل، انظر  1

 ).http://www.world-tourism.org(مة السياحة العاملية، مدريد، إسبانيا ، منظ"السياحية
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املؤسسات الثقافية والترفيهية، املصارف واملؤسسات املالية، مؤسـسات الدعايـة والتـشجيع            
  .والترويج

  
وبالنظر إىل اتساع نطاق القطاعات واخلدمات املعنية ا وضخامة البنيـة األساسـية املطلوبـة               

   دعم أطرافا كـثرية مبـا فيهـا                لدعمها، ت السياحة واحدة من بني أكرب الصناعات العاملية اليت
  .مؤسسات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واملستهلكني واتمعات املستضيفة

  
وقد شهدت صناعة السياحة منوا متواصال على مدى العقود األخرية سواء من حيث املداخيل أو               

ه آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية كبرية طالت كل بقعة من بقـاع             عدد السياح مبا كان ل    
ويِدر النشاطُ السياحي منافع اقتصادية كبرية على البلدان املستضيفة للسياح والبلـدان            . املعمورة

وتشكل تلك املنافع، وعلى رأسها زيادة املـداخيل مـن العمـالت    . املرسلة هلم على حد سواء 
سهام يف اإليرادات احلكومية وخلق املزيد من فرص العمل، احلافز األساسي لكل بلد، األجنبية واإل

  .وخصوصا البلدان النامية، كي يسعى ألن يصبح نقطة جذب سياحي
  

وتشري االجتاهات احلديثة يف السياحة العاملية إىل أن النشاط السياحي ال يزال يتركز يف البلـدان                
ومع ذلك، فقد شهدت األسواق السياحية اجلديدة، سواء        . يكتنيالصناعية مبنطقيت أوروبا واألمر   

املرسلة للسياح أو املستقبلة هلم، باملناطق النامية يف شرق آسيا والباسيفيكي وجنوب آسيا وأفريقيا              
و عموما تتميز أمناط النمو يف تلك املراكـز الـسياحية الـصاعدة             . والشرق األوسط منوا كبريا   

  .سجلت بعض تلك املناطق معدالت منو مرتفعة على مدى سنوات متتاليةبديناميكية كبرية حبيث 
  

وبالنظر إىل الثراء الطبيعي واجلغرايف والتارخيي والثقايف اهلائل الذي تتمتع به البلدان األعـضاء يف               
. منظمة املؤمتر اإلسالمي، فإن لديها من اإلمكانات ما يؤهلها لتحقيق تنمية سـياحية مـستدامة              

ال بالنسبة لباقي مناطق العامل، شهدت منطقة بلدان املنظمة زيادة يف عدد الـسياح              وكما هو احل  
 مليون، أي بزيادة كبرية قـدرها       65.6 حيث بلغ إمجايل عددهم      2000الوافدين خالل عام    

 وهو معدل منو يفوق كافة املعدالت املسجلة يف السابق على اإلطالق وميثل تقريبا ثالثة               20.6٪
إال أنه بالنظر إىل احلصة املتواضعة اليت تسهم ـا تلـك            . 1999سجل يف عام    أضعاف مثيله امل  

، فإنه من الواضح أن اإلمكانيات الكامنة لـديها مل          )٪9.4(البلدان يف السوق السياحية العاملية      
كمـا  . تترجم بعد إىل املعدالت املطلوبة لنمو السياحة سواء على املستوى القطري أو اجلماعي            

.  أن النشاط السياحي يف إقليم املنظمة ال يزال يتركز يف عدد صغري من بلداا األعـضاء                يالحظُ
  .وتعد ماليزيا وتركيا ومصر وإندونيسيا وتونس واملغرب أمثلة منطية على ذلك

  
ومما ال شك فيه أن بإمكان قطاع السياحة أن يلعب دورا هاما يف التنمية االقتصادية لدى بلـدان          

س فقط بسبب ما تتمتع به تلك البلدان من موارد سياحية مستغلة وغري مستغلة، وإمنـا             املنظمة لي 
أيضا بسبب الزيادة الكبرية يف عدد مواطنيها الذين يسافرون إىل شىت بقاع العامل سواء للعمل أو                



3  مشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

لذلك، فإنه من غري املستغرب أن متثل السياحةُ أحـد اـاالت            . للترفيه أو ألي أغراض أخرى    
ة ذات األولوية ضمن خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي لتعزيـز التعـاون االقتـصادي               العشر

وبالفعل، فقد استحوذت السياحة على أمهية أكرب يف جدول أعمال . والتجاري بني دوهلا األعضاء
ولعل خري دليل على ذلك هو انعقاد ثالثة مؤمترات لوزراء السياحة يف الدول األعـضاء               . املنظمة

  .نوات الثالث املاضيةخالل الس
  

تسعى هذه الورقة إىل دراسة وتقييم أداء قطاع السياحة يف البلدان األعـضاء مبنظمـة املـؤمتر                 
وهي دف إىل تشخيص املشاكل اليت تواجه البلدان األعضاء يف هذا القطاع مث تطرح . اإلسالمي

ة متطورة ومستدامة   بعض التوصيات العامة ضمن إطار خطة العمل من أجل إرساء صناعة سياحي           
كما تلقي الضوء على الـسياحة البيئيـة        . يف تلك البلدان وتعزيز التعاون بينها يف هذا اال اهلام         

ويف هذا اإلطار، جتري الورقة مناقـشة مـوجزة    . باعتبارها فرعا هاما من فروع صناعة السياحة      
ة العاملية للـسياحة البيئيـة يف        عاما دوليا للسياحة البيئية وانعقاد القم      2002مبناسبة إعالن عام    

  .2002 مايو 22 إىل 19كويبيك، كندا، يف الفترة من 
  
  االجتاهات األخرية يف النشاط السياحي العاملي .2
  

 مليون يف عام 696.7 إىل 1990 مليون يف عام 457.2شهد عدد الوافدين الدوليني زيادة من 
، ازداد عـددهم بنـسبة      2000ويف عام   . ٪4.3، أي مبتوسط معدل منو سنوي قدره        2000
إال أن ذلك العدد شهد ). 1اجلدول ( وهو أعلى معدل منو على مدار العقد الفائت بأكمله 7.2٪

 مليون ، أي 692.7، تراجعا حمدودا إىل 1982، وألول مرة منذ عام )2001(يف السنة التالية 
وضاع االقتصادية يف أهـم     وقد تأثر منو السياحة بتدهور األ     . ٪0.6أدىن من العام السابق بنسبة      

 حيث تراجع النمـو     2001 وخالل عام    2000بلدان األمريكتني وأوروبا وآسيا يف اية عام        
  . يف العام الثاين٪2.5 يف العام األول إىل ٪4.7االقتصادي العاملي من 

  
 عدد  فقد شهد . وال تزال أوروبا واألمريكتان مها املنطقتان اللتان تستقبالن أكرب عدد من السياح           

 بالنسبة  ٪3.6 بنسبة   2000 و 1990الوافدين الدوليني إليهما زيادة خالل الفترة ما بني عامي          
وباألرقام املطلقة، فاق عدد الوافدين إىل املنطقتني       .  بالنسبة للمنطقة الثانية   ٪3.3للمنطقة األوىل و  

ـ 1990 مثيله يف عام     2000يف عام    ون سائح   ملي 36 مليون سائح بالنسبة ألوروبا و     120 ب
ولكن نظرا الرتفاع وترية ذلك النمو لدى باقي املناطق عما هـو عليـه يف               . بالنسبة لألمريكتني 

 يف عام ٪61.8املنطقتني املذكورتني، فقد تراجعت حصتهما يف اإلمجايل العاملي تراجعا كبريا من           
ـ   ٪17.4 إىل   ٪20.3 بالنسبة ألوروبا، ومن     2001 يف عام    ٪57.8 إىل   1990 س  خالل نف

  ).1اجلدول (الفترة بالنسبة لألمريكتني 
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وبالفعل، فحيث أن السياحة احلديثة تتميز بامليل املتزايد لدى السائحني إىل زيارة مناطق جديدة،              
وبالنظر إىل تنوع املنتوج السياحي واحتدام املنافسة بني مناطق اجلذب السياحي، فـإن املراكـز               

ويتجلى هذا التوزع اجلديد    .  حصتها يف هذه السوق    السياحية اجلديدة تسجل ارتفاعا مستمرا يف     
للسياح على املستوى اإلقليمى من خالل معدالت النمو فوق املتوسط لعدد الوافدين إىل شـرق               
آسيا والباسيفيكي والشرق األوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، ودون املتوسط لعدد مثلهم الوافدين            

  ).1اجلدول (وبا واألمريكتني إىل مناطق اجلذب السياحي التقليدية مثل أور
  

، شهدت كافة األقاليم يف العامل زيادة يف عدد السياح الوافدين خالل عام             1وكما يشري اجلدول    
الباسيفيكي يف مقدمة املناطق اليت استفادت من هذا التحـول الـذي            /ويأيت إقليم آسيا  . 2000

 أن هذه املنطقة شهدت أعلى نسبة       ويشري التسلسل التارخيي إىل   . شهدته السوق السياحية العاملية   
. 2001 خالل عـام     ٪16.6منو يف عدد الوافدين حيث بلغت حصتها يف السوق العاملية نسبة            

 إذ بلغـت  2000كما استفاد إقليما الشرق األوسط وجنوب آسيا من ذلك التحول خالل عام     
يقيا، فقد ختلفت عـن     أما أفر .  على التوايل  ٪5.2 و ٪13.2نسبة الزيادة يف عدد الوافدين إليهما       

هذا الركب إىل حد ما إذ مل تشهد زيادة يف عدد الوافدين إليها خالل العـام املـذكور سـوى     
 مل يكن 2001ومع ذلك، فإن التأثر باالخنفاض العاملي يف عدد السياح خالل عام . ٪3.4بنسبة 

ملنـاطق تـأثرا    فقد كانت منطقة جنوب آسيا هي أكثر تلـك ا         . متساويا بالنسبة لكافة املناطق   
، مث  )٪3.1-(، فالـشرق األوسـط      )٪5.9-(، تلتها األمريكتــان     )٪6.3اخنفاض بنسبة   (

  ).٪0.6-(أوروبـا 
  

ومن ناحية أخرى، سجلت عوائد السياحة الدولية، باألسعار اجلارية وباستثناء تكـاليف النقـل              
. 2000 و 1990 خالل الفترة ما بني عامي       ٪6.1الدويل، متوسط معدل منو سنوي بلغ نسبة        

 مليـار دوالر، أو  474.4 عوائد بلغـت  2000كما ولَّد النشاطُ السياحي الدويل خالل عام      
اجلـدول   (٪4 مليار دوالر يوميا، مبعدل منو فاق املعدل املسجل خالل العام السابق بنسبة              1.3
 ٪2.6- أي بنـسبة     2001 مليار دوالر يف عام      462.2إال أن تلك العوائد تراجعت إىل       ). 2

 فـاق   2001والواضح إذن أن االخنفاض يف العوائد السياحية خـالل عـام            . عن العام السابق  
ويرجع ذلك إىل أنه يف الفترات االقتصادية احلرجـة، ال يتمثـل رد          . االخنفاض يف عدد الوافدين   

الفعل التقليدي للسياح يف إحجامهم عن السفر بقدر ما يتمثل يف ميلهم إىل ختفيض تكلفته كأن                
  .جأوا إىل شركات نقل من فئة أقل وأن يقيموا لفترات قصرية ويف دور إيواء رخيصة الثمنيل
  

وختتلف اجتاهات متوسط معدالت منو العوائد السياحية وحصص األسواق اإلقليمية من تلك عما             
ويرجع ذلك إىل أن العوائد املتحصل عليها من كل سائح وافـد     . هي عليه بالنسبة لعدد الوافدين    

ت من إقليم إىل آخر حبسب مدة إقامة السائح والغرض من زيارته واملسافة اليت يقطعها، إخل                تتفاو
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 حيث  2001 دوالرا يف عام     667وقد بلغ املتوسط العاملي لعوائد السياحة من كل سائح وافد           
، ) دوالرا 825(، وتبعتها جنـوب آسـيا      ) دوالرا 1013(سجلت األمريكتـان أعلى معدل     

مت حسـاا باستخدام البيانات الواردة يف اجلدولني       ) ( دوالرا 712(يفيـكي  الباس/فشرق آسيا 
  ).2 و1
  

 ٪49.8 مليار دوالر أو نسبة      230.1وعلى املستوى اإلقليمي، بلغت العوائد السياحية ألوروبا        
 مليــار   122.4، وتبعتها األمريكتـان اليت حـصلت       2001من اإلجـمايل العاملي يف عام      

، وأفريقيـا   )٪17.7( مليار دوالر    82الباسيفيكي اليت حصلت    / فشرق آسيا  ،)٪26.5(دوالر  
 مليـار  11.7، مث الشرق األوسط الذي حصـل       )٪2.5( مليـار دوالر    11.7اليت حصلت   

إال أنه عند التمعن يف     ).  فقط ٪1( مليار دوالر    4.7، وجنوب آسيا اليت حصلت      )٪2.5(دوالر  
، فإن الصورة ختتلف متاما حيـث       2000-1990للفترة  متوسط معدالت منو العوائد السياحية      

انظـر   (٪4.9 بينما تأيت أوروبا يف املركز األخري بنسبة ٪9.8تأيت جنوب آسيا يف املقدمة بنسبة       
  ).2اجلدول 

  
تشري توقعات منظمة السياحة العاملية إىل بداية ظهور عالمات انتعاش يف أداء الـسياحة الدوليـة            

فقد بدأت  . 2001ء النمو االقتصادي العاملي يف النصف األول من عام          العاملية بفضل حتسن أدا   
وتبدو مؤشـرات   . املخاوف يف التالشى وعادت النشاطات التجارية بصورة تدرجيية إىل طبيعتها         

نتيجـة  (الباسـيفيكي  /االنتعاش أكثر وضوحا يف حركة السفر بني األقاليم ويف أقاليم شرق آسيا           
وعلى املدى البعيد، تتوقع منظمة الـسياحة       . وأوروبا وأفريقيا ) القدملبطولة كأس العامل يف كرة      

 مليـار   1.56 إىل   2000 مليون مسافر يف عام      697العاملية أن يزداد عدد املسافرين دوليا من        
كما يتوقَّع أن ترتفـع     . ٪4 أي مبتوسط زيادة سنوية تفوق نسبة        2020مسافر مع حلول عام     

 مليار دوالر يف العام األول إىل أكثر من تريليوينْ دوالر يف العام             474 عوائد السياحة الدولية من   
، سـتأيت   2020ويشري العدد اإلمجايل للسياح الوافدين حسب اإلقليم إىل أنه حبلول عام            . الثاين

الباسيفيكي واألمريكتني يف املقدمة تليها أقاليم أفريقيا والشرق األوسط         /أقاليم أوروبا وشرق آسيا   
  .سياوجنوب آ

  
  املؤشرات السياحية األساسية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي  .3
  

يسعى هذا القسم من الورقة، على ضوء النظرة الشاملة لالجتاهات العاملية يف السياحة الدولية كما         
مي سبق عرضها، إىل حتليل املؤشرات األساسية للسياحة لدى البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسال

وهلذا الغرض، سيتم التركيز . ومقارنتها مبثيالا على مستوى العامل وعلى مستوى األقاليم األخرى
على حجم السياحة الدولية لدى تلك البلدان من حيث عدد السياح الوافدين وعلى قيمة تلـك                
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قيـيم  كما سنحاول يف اية هذا القسم ت      . السياحة من حيث عوائدها باألسعار اجلارية للدوالر      
ويتم ذلك من خالل حساب ميـزان الـسياحة         . دور قطاع السياحة يف اقتصادات تلك البلدان      

أي من خالل طـرح نفقـات       (الدولية باألسعار اجلارية للدوالر لكل بلد تتوفر حوله البيانات          
 كما مت . وقد مت ربط هذا امليزان بالناتج القومي اإلمجايل لكل بلد         ). السياحة الدولية من عوائدها   

  .أيضا ربط مداخيل السياحة الدولية، كنسبة، بصادرات كل بلد
  
  2عدد السياح الوافدين. 3-1
  

تشري بيانات منظمة السياحة العاملية إىل أن بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت تتوفر حوهلا البيانات               
حجم وبذلك، يكون ). 1اجلدول امللحق رقم  (2000 مليون سائح خالل عام 65.6استقبلت 

، وهي أعلى نسبة منو يسجلها على       ٪20.6السياحة يف تلك البلدان قد سجل منوا مدهشا بنسبة          
وعلى الرغم من أن هذا املعدل      . 1999اإلطالق وحوايل ثالثة أمثال الزيادة اليت حققها يف عام          

 السياحية  أعلى بكثري من مثيله على املستوى العاملي، فإن احلصة النسبية لبلدان املنظمة يف السوق             
 1999 فقط عما كانت عليه يف عام        ٪1.1 أي بزيادة قدرها     ٪9.4العاملية مل تبلغ سوى نسبة      

  ).3اجلدول (
  

ويف املتوسط، كان معدل منو عدد السياح الوافدين إىل بلدان املنظمة خالل عقد التسعينات أعلى               
ياحي التقليديني، أي أوروبا   بكثري من مثيله على املستوى العاملي وعلى مستوى أقليمي اجلذب الس          

وعلـى املـستوى    . واألمريكتني، وقريبا نسبيا مما كان عليه لدى باقي األقاليم النامية يف العـامل            
اإلقليمي موعة بلدان املنظمة، فباستثناء أفريقيا، شهدت كافة أقاليم املنظمة زيادة أسرع يف منو              

اجلدوالن (لى املستوى العاملي خالل نفس الفترة عدد السياح الوافدين مقارنة بأداء نفس املناطق ع  
  ).3 و1
  

وبالنسبة حلصص خمتلف أقاليم جمموعة بلدان املنظمة من إمجايل السوق السياحية الدولية للبلـدان      
، ويليه  ٪34.8، يأيت إقليم الشرق األوسط يف املقدمة بنسبة         2000اإلسالمية ككل خالل عام     

مبا فيها بلـدان    (، فأوروبا   ٪18.3، مث أفريقيا بنسبة     ٪24.8 الباسيفيكي بنسبة /إقليم شرق آسيا  
يف املقابل، وعلى الرغم من أن حصة البلدان األعضاء الواقعة يف جنوب . ٪18بنسبة ) وسط آسيا 

 فقط، فإن هذه اموعة سجلت أعلى معدل منو يف عدد السياح الوافدين  ٪4.4آسيا بلغت نسبة    
  ).3اجلدول (خالل التسعينات مقارنة بباقي اموعات األخرى 

                                                           
الذين يفدون إىل النطاق االقتصادي للبلد ) أو غري املقيمني( يقصد بعدد السياح الوافدين عدد القادمني الدوليني 2

نه يدرج كل مرة ضمن وجتدر اإلشارة إىل أنه عندما يزور شخص واحد نفس البلد عدة مرات يف العام فإ. املعين
  .عدد القادمني
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    عدد السياح الدوليني الوافدين حسب اإلقليم: 1اجلدول 

    )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف السوق   )مليون(عدد السياح 
1990  1999  2000  2001  1990  1999  2000  2001  90-00  99-00  00-01  

  0.6-  7.2  4.3  100.0  100.0  100.0  100.0  692.7  696.7  652.2  457.2  اموع العاملي
  0.6-  5.8  3.6  57.8  57.8  58.2  61.8  400.3  402.7  380.6  282.7  أوروبا

  5.9-  5.0  3.3  17.4  18.4  19.6  20.3  120.8  128.2  122.1  92.8  األمريكتان
  5.5  12.7  7.2  16.6  15.7  15.5  11.9  115.1  109.1  96.8  54.6  الباسيفيكي/شرق آسيا

  3.8  3.4  6.1  4.1  3.9  3.7  3.3  28.2  27.2  26.3  15.0  أفريقيا
  3.1-  13.2  10.0  3.2  3.3  2.3  2.0  22.5  23.2  20.5  9.0  الشرق األوسط

  6.3-  5.2  6.8  0.8  0.9  0.8  0.7  5.7  6.1  5.8  3.2  جنوب آسيا
  -  20.6  6.7  -  9.4  8.3  7.5  -  65.6  54.4  34.3  بلدان املنظمة

  .منظمة السياحة العاملية: املصدر
    سياحة الدولية حسب اإلقليمعوائد ال: 2اجلدول 

    )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف السوق   )مليار دوالر( عوائد السياحة الدولية
1990  1999  2000  2001  1990  1999  2000  2001  90-00  99-00  00-01  

  2.6-  4.0  6.1  100.0  100.0  100.0  100.0  462.2  474.4  456.3  263.4  اموع العاملي
  1.3-  0.1  4.9  49.8  49.1  50.9  54.4  230.1  233.0  232.8  143.2  أوروبا

  8.5-  8.5  7.1  26.5  28.0  25.1  26.3  122.4  132.8  122.4  69.2  األمريكتان
  0.7  8.2  7.7  17.7  17.2  19.0  14.9  82.0  81.4  75.2  39.2  الباسيفيكي/شرق آسيا

  6.8  5.8  7.8  2.5  2.3  2.1  2.0  11.7  10.9  10.3  5.3  أفريقيا
  2.7-  18.6  9.0  2.4  2.4  1.9  1.7  11.2  11.5  9.7  4.4  الشرق األوسط

  4.3-  6.5  9.8  1.0  1.0  0.9  0.8  4.7  4.9  4.6  2.0  جنوب آسيا
  -  21.0  8.6  -  7.0  6.1  5.5  -  33.4  27.6  14.6  بلدان املنظمة

  .منظمة السياحة العاملية: املصدر
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 إىل أن عدد السياح     3 اجلدول   وعلى املستوى الفردي للبلدان األعضاء، تشري األرقام املذكورة يف        
فمن حيث األرقام املطلقة واحلصص . الوافدين إىل جمموعة بلدان املنظمة تتركز يف عدد صغري منها

من إمجايل اموعة، تتركز النقاط السياحية الرئيسية يف ماليزيـا وتركيـا والـسعودية ومـصر               
، اسـتقبلت هـذه     2000 عام   ففي. وإندونيسيا وتونس واملغرب واإلمارات والبحرين وإيران     

 من إمجايل السوق السياحية لبلدان املنظمة       ٪81.6 مليون سائح مبا يعادل نسبة       53.5اموعة  
وكانت هذه اموعة من البلدان األعضاء قد سجلت خـالل عقـد            . ٪21.9بزيادة قدرهـا   

ة تقريبـا الـيت    يف املتوسط، أي نفس النـسب ٪6.5التسعينات منوا يف عدد السياح الوافدين بلغ  
  ).3اجلدول (سجلتها كافة بلدان املنظمة خالل نفس الفترة 

  
  العوائد السياحية. 3-2
  

 الوضع من حيث قيمة نشاط السياحة الدوليـة يف بلـدان   4تعرض األرقام املذكورة يف اجلدول     
 األرقام أن   ويتبني من تلك  . املنظمة، أي قيمة العوائد السياحية باألسعار اجلارية للدوالر األمريكي        

اجتاهات عوائد السياحة الدولية يف بلدان املنظمة وأقاليمها سارت، إىل درجة كبرية، على نفـس             
  .منط اجتاهات عدد السياح الوافدين

  
 33.4، ولَّدت السياحةُ الدولية يف بلدان املنظمة اليت تتوفر حوهلا البيانات مبلغ             2000ففي عام   

ويفوق هذا املعدل بكثري مثيله علـى       .  على العام السابق   ٪21.0مليار دوالر، أي بزيادة قدرها      
وقد شهدت عوائد السياحة يف بلدان املنظمة خـالل         . خالل العام نفسه  ) ٪4(املستوى العاملي   
 يف املتوسط مقارنة مبثيلتها على      ٪8.6 زيادة سنوية بنسبة     2000 إىل عام    1990الفترة من عام    

ومع ذلك، فإن حصة عوائد بلدان املنظمة يف اإلمجايل العاملي          . ٪6.1املستوى العاملي واليت بلغت     
 نقطة مئوية فقط عما كانت عليه       0.9 أي بزيادة قدرها     2000 يف عام    ٪7مل متثل سوى نسبة     

  ).2اجلدول  (1999يف عام 
  

وعلى املستوى اإلقليمي، ختتلف حصص بلدان املنظمة من العوائد السياحية يف اموع العـاملي              
وينطبق الوضع نفسه على حصص أقاليم املنظمـة        . عليه بالنسبة لعدد السياح الوافدين    عما هي   

ويرجع ذلـك،   . وحصص البلدان األعضاء فرادى يف إمجايل عوائد السياحة لبلدان املنظمة ككل          
كما أسلفنا يف القسم السابق من هذه الورقة، إىل تفاوت العوائد من بلد إىل آخر ومن إقليم إىل                  

  .مدة اإلقامة والغرض من الزيارة وأنواع التسوق، إخلآخر حبسب 
  

ومن حيث حصص أقاليم املنظمة يف إمجايل العوائد السياحية للمجموعة اإلسالمية ككل، يـأيت              
، تليه منطقة الشرق األوسط بنسبـة      ٪32الباسيفيكي يف املركز األول بنسبة      /إقليم شرق آسيـا  
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. ٪12.3، مث أفريقيا بنـسبة      ٪25.4بنسبة  ) كيا أساسا تر(، فالبلدان الواقعة يف أوروبا      26.3٪
ويف املقابل، على الرغم من أن بلدان املنظمة الواقعة يف جنـوب آسيا سـجلت أدىن حـصة يف       

خـالل  ) ٪15.8(، إال أا سجلت أعلى معدل منو يف تلك العوائـد            )٪3.9(إمجـايل العوائد   
  ).4اجلـدول  (2000 و1990الفتـرة ما بني عامي 

  
 إىل أن عوائـد     4كما هو احلال بالنسبة لعدد السياح الوافدين إىل بلدان املنظمة، يشري اجلدول             و

السياحة لدى اموعة اإلسالمية تتركز بدورها يف عدد حمدود من البلدان وهي تقريبـا نفـس                
دونيـسيا  البلدان اليت متثل املراكز السياحية الرئيسية للمجموعة أي، بالترتيب التنازيل، تركيا وإن           

، حـصلت   2000ففي عام   . وماليزيا ومصر واملغرب وتونس وسوريا واإلمارات وإيران ولبنان       
 مليار دوالر مبا يعادل نـسبة       29.7هذه اموعة من البلدان العشرة على عوائد سياحية بلغت          

 عما حـصلته يف     ٪23.2 من إمجايل عوائد جمموعة بلدان املنظمة ككل وبزيادة نسبتها           88.9٪
 أيضا، شهدت العوائد السياحية لتلك البلدان زيادة        2000-1990وخالل الفترة   . لعام السابق ا

  . لدى جمموعة بلدان املنظمة ككل٪8.6 مقارنة بنسبة ٪10.5بلغت يف املتوسط نسبة 
  
  ميزان السياحة الدولية. 3-3
  

ي لكل بلد عـضو يف      يعرض هذا القسم ميزان السياحة الدولية باألسعار اجلارية للدوالر األمريك         
وذلك من خالل خصم ) 3انظر اجلدول امللحق رقم (منظمة املؤمتر اإلسالمي تتوفر حوله البيانات 

مث يربط النتائج املتحصل عليهـا بالنـاتج     . نفقات السياحة الدولية لكل بلد من عوائده السياحية       
كمـا  . صادات بلدان املنظمة  القومي اإلمجايل لكل بلد يف حماولة لتقييم دور قطاع السياحة يف اقت           

، 5 و 4يعرض القسم أيضا تلك العوائد كنسبة من صادرات كل بلد، ويقدم اجلدوالن امللحقان              
  .على التوايل، نتائج هاتني العمليتني

  
، حسب الترتيب التنازيل، أكرب عشرة بلدان أعضاء يف املنظمة من حيث ميزان             5يعرض اجلدول   

، يتضح أن   4 و 3وبالنظر إىل البيانات املعروضة يف اجلدولني       . ريكيسياحتها الدولية بالدوالر األم   
معظم تلك البلدان ميثل أهم املراكز السياحية يف العامل اإلسالمي ويتمتع، يف الوقت ذاته، بـأعلى                

إال أنه عندما نقَيم دور قطاع الـسياحة يف اقتـصادات         . عائد سياحي بني جمموعة بلدان املنظمة     
ضاء من حيث إسهامه يف الناتج القومي اإلمجايل ويف صادرات كل بلد، فإن الوضـع        البلدان األع 

  . أدناه7 و6خيتلف متاما كما يتضح من اجلدولني 
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  عدد السياح الدوليني الوافدين إىل بلدان املنظمة حسب اإلقاليم واملراكز السياحية الرئيسية: 3اجلدول 

  
    )٪(معدل النمو   )٪(ية احلصة يف السوق العامل  )مليون(عدد السياح الوافدين 

1990  1995  1999  2000  1990  1995  1999  2000  99-00  95-00  90-00  
  4.3  4.8  7.2  100.0  100.0  100.0  100.0  696.7  652.2  550.3  457.2  اإلمجايل العاملي

  6.7  8.9  20.6  9.4  8.3  7.8  7.5  65.6  54.4  42.9  34.3  إمجايل بلدان املنظمة
         السوق اإلسالميةاحلصة يف          أقاليم املنظمة

  9.9  13.4  19.6  34.5  34.7  28.2  25.7  22.6  18.9  12.1  8.8  الشرق األوسط
  5.0  5.8  19.9  24.8  25.0  28.7  29.2  16.3  13.6  12.3  10.0  الباسيفيكي/شرق آسيا

  2.1  4.9  3.4  18.3  21.3  21.9  28.3  12.0  11.6  9.4  9.7  أفريقيا
  9.3  17.5  49.4  18.0  14.5  18.2  14.0  11.8  7.9  7.8  4.8  أوروبا ووسط آسيا

  12.6  15.9  26.1  4.4  4.4  3.0  2.6  2.9  2.4  1.3  0.9  جنوب آسيا
  4.0  1.8  23.1  0.3  0.2  0.2  0.3  0.16  0.13  0.14  0.11  األمريكتان

                        املراكز السياحية الرئيسية
  3.3  6.3  29.1  15.5  14.5  17.5  21.6  10.2  7.9  7.5  7.4  ماليزيا
  7.2  6.2  39.1  14.6  12.7  16.6  14.0  9.6  6.9  7.1  4.8  تركيا

  11.1  13.8  37.0  9.6  8.5  7.7  6.4  6.3  4.6  3.3  2.2  السعودية
  7.8  12.0  13.3  7.8  8.3  6.8  7.0  5.1  4.5  2.9  2.4  مصر

  8.8  3.5  8.5  7.8  8.6  10.0  6.4  5.1  4.7  4.3  2.2  إندونيسيا
  4.8  4.5  6.3  7.8  8.8  9.6  9.3  5.1  4.8  4.1  3.2  تونس

  0.2  9.5  7.9  6.3  7.0  6.1  11.7  4.1  3.8  2.6  4  املغرب
  20.6  19.5  14.7  5.9  6.3  3.7  1.7  3.9  3.4  1.6  0.6  اإلمارات
  5.5  11.4  20.0  3.7  3.7  3.3  4.1  2.4  2  1.4  1.4  البحرين

  23.9  27.7  30.8  2.6  2.4  1.2  0.6  1.7  1.3  0.5  0.2  إيران
  6.5  8.7  21.9  81.6  80.7  82.3  82.8  53.5  43.9  35.3  28.4  اموع الفرعي

  .1مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر
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  عوائد السياحة الدولية لبلدان املنظمة حسب األقاليم والبلدان احلاصلة على أكرب عائد: 4اجلدول 

  
  )٪(معدل النمو   )٪ (احلصة يف السوق العاملية  )رمليار دوال(العوائد السياحية   
  1990  1995  1999  2000  1990  1995  1999  2000  99-00  95-00  90-00  
  6.1  3.2  4.0  100.0  100.0  100.0  100.0  474.4  456.3  406.2  263.4  اإلمجايل العاملي

  8.6  4.9  21.0  7.0  6.1  6.5  5.5  33.4  27.6  26.2  14.6  إمجايل بلدان املنظمة
        احلصة يف السوق اإلسالمية          :نظمةإقاليم امل

  10.9  3.1  28.9  32.0  30.1  35.1  26.0  10.7  8.3  9.2  3.8  الباسيفيكي/شرق آسيا
  7.2  2.4  8.6  26.3  29.3  29.8  30.1  8.8  8.1  7.8  4.4  الشرق األوسط

  10.3  9.9  44.1  25.4  21.4  20.2  21.9  8.5  5.9  5.3  3.2  أوروبا ووسط آسيا
  3.9  4.4  2.4-  12.3  15.2  12.6  19.2  4.1  4.2  3.3  2.8  أفريقيا

  15.8  21.1  18.2  3.9  4.0  1.9  2.1  1.3  1.1  0.5  0.3  جنوب آسيا
  10.4-  35.6-  83.3-  0.0  0.4  0.4  0.3  0.01  0.06  0.09  0.03  األمريكتان

           البلدان صاحبة أعلى عائد
  9.0  8.7  46.2  22.8  18.8  19.1  21.9  7.6  5.2  5.0  3.2  تركيا

  10.5  1.9  21.3  17.1  17.0  19.8  14.4  5.7  4.7  5.2  2.1  إندونيسيا
  11.2  4.7  40.0  14.7  12.7  14.9  11.6  4.9  3.5  3.9  1.7  ماليزيا
  14.6  9.8  10.3  12.9  14.1  10.3  7.5  4.3  3.9  2.7  1.1  مصر

  4.4  9.0  5.3  6.0  6.9  5.0  8.9  2.0  1.9  1.3  1.3  املغرب
  5.2  1.4  6.3-  4.5  5.8  5.3  6.2  1.5  1.6  1.4  0.9  تونس
  13.9  1.7-  10.0  3.3  3.6  4.6  2.1  1.1  1.0  1.2  0.3  سوريا

  17.5  7.4  11.1  3.0  3.3  2.7  1.4  1.0  0.9  0.7  0.2  اإلمارات
  24.6  35.1  28.6  2.7  2.5  0.8  0.7  0.9  0.7  0.2  0.1  إيران
  -  0.0  0.0  2.1  2.5  2.7    0.7  0.7  0.7  -  لبنان

10.5  5.9  23.2  88.9  87.3  85.1  74.7  29.7  24.1  22.3  10.9  موع الفرعيا  
  .2مستخرج من اجلدول امللحق : املصدر
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 ترتيب البلدان األعضاء، تنازليا، من حيث ميزان سـياحتها          6ويف هذا السياق، يعرض اجلدول      
وقد مت ذلك الترتيب حسب مخس درجات أعالها هي   . الدولية كنسبة من ناجتها القومي اإلمجايل     

 7وكذلك احلال بالنسبة للجـدول      . ناها صفرا أو أقل    فأكثر من الناتج احمللي اإلمجايل وأد      50٪
  .حيث أُدِرجت تلك البلدان حبسب عوائدها السياحية كنسبة من إيراداا التصديرية

  
 أكرب عشرة بلدان أعضاء يف املنظمة من حيث ميزان السياحة الدولية: 5اجلدول 

  )مليون دوالر أمريكي(
  

  1996  1997  1998  1999  2000  
  5925  3732  6055  6372  4697  تركيا
  4947  1567  671  112  1878  ماليزيا
  3272  2825  1417  2380  1887  مصر

  2552  2357  2229  2910  3908  إندونيسيا
  1610  1440  1288  1133  1374  املغرب
  1233  1321  1322  1126  1160  تونس
  442  401  437  468  652  سوريا
  335  440  420  376  362  األردن

  300  249  224  189  154  البحرين
  298  280  261  247  228  املالديف
  .3اجلدول امللحق : املصدر

  
 إىل أن دور السياحة يف بلدان املنظمة غري مرتبط عمومـا ال          6تشري األرقام املذكورة يف اجلدول      

فهـي، أي الـسياحة، ال متثـل النـشاط          . حبجم اقتصاداا وال مبستوى أداء تلك االقتصادات      
ومن ناحية  ).  من الناتج القومي اإلمجايل    ٪78.2نسبة  (سوى لدى املالديف    االقتصادي الرئيسي   

أخرى، يالحظُ أن السياحة تتمتع بأمهية كبرية نسبيا باملقارنة حبجم االقتصاد يف عدد حمدود من               
 من الناتج القومي اإلمجايل، وهـي       ٪10 و ٪5البلدان اليت يسهم فيها هذا النشاط بنسبة ما بني          

  .ويانا وتونس واألردنجزر القمر وغ
  

ومما يلفت االنتباه أكثر أن األرقام املذكورة يف اجلدول نفسه تشري إىل حمدودية الدور الذي تلعبه                
السياحة يف اقتصادات معظم البلدان األعضاء اليت متثل املراكز السياحية الرئيسية وتتمتع بـأعلى              

 من النـاتج القـومي      ٪4.9 إىل   0.1عائد سياحي أي تلك اليت تسهم فيها السياحة بنسبة من           
كما يالحظ أن تأثري ميزان     ). مثل ماليزيا وتركيا ومصر وإندونيسيا واملغرب ولبنان، إخل       (اإلمجايل  

أي (السياحة على االقتصاد ضعيف بل حىت سالب لدى معظم البلدان اليت تتوفر حوهلا بيانـات                
  ).قيمة سالبةالبلدان اليت يكون فيها ميزان السياحة بقيمة صفر أو ب

  



13  مشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  ميزان السياحة الدولية كنسبة من الناتج القومي اإلمجايل: 6اجلدول 
  )2000-1996متوسط الفترة (

  
  البلـــــد  )٪(
  )٪ 78.2 (املالديف  +50
  )٪5.2(، األردن )٪6.4(، تونس )٪9.3(، غويانا )٪10.1(جزر القمر   +5-10
ا، مصر، تركيا، ماليزيا، لبنان، املغرب، غامبيا، سوريا، البحرين، ألباني  4.9 - 0.1

  السنغال، إندونيسيا، بنني
  سرياليون، مايل، توغو، أوغندا، أوزبكستان، قريغيزيا  0.1-0.9

)- (- 0.0  
إيران، النيجر، بنغالديش، السودان، باكستان، ليبيا، غينيا، اليمن، 
الكامريون، تركمنستان، كازخستان، كوت ديفوار، أذربيجان، موريتانيا، 

   نيجرييا، الكويت، عمانالغابون،
  .4اجلدول امللحق : املصدر

  
  عوائد السياحة الدولية لدى البلدان األعضاء كنسبة من إيرادا التصديرية: 7اجلدول 

  )2000-1996متوسط الفترة (
  

  البلـــــد  )٪(

 ،)٪180.8 (غامبيا ،)٪273.8 (، جزر القمر)٪442.5 (املالديف  +50
  )٪62.4(، ألبانيا )٪76.9 (سرياليون ،)٪94 (صرم ،)٪128.1 (لبنـان

، )٪25.5(، أوغندا )٪25.9 (تونس ،)٪26.7 (تركيا ،)٪41.5 (األردن  25-49
  )٪25.1(سوريا 

املغرب، السنغال، بوركينا فاسو، تركمنستان، أذربيجان، مايل، غويانا،   10-24
  إندونيسيا

  البحرين، بنني، كازخستان  5-9
0.1-4.9  

تانيا، النيجر، اليمن، توغو، إيران، كوت ديفوار، عمان، ماليزيا، موري
الكويت، باكستان، بنغالديش، قريغيزيا، السودان، نيجرييا، غينيا، 

  أوزبكستان، الغابون، ليبيا، سورينام، اإلمارات
  .5اجلدول امللحق : املصدر

  
احة تلعب دورا أكثر أمهية يف       إىل أن السي   7ومن ناحية أخرى، تشري األرقام املذكورة يف اجلدول         

، 2000 و 1996ففي الفترة ما بني عامي      . اقتصادات بلدان املنظمة كمصدر للعمالت األجنبية     
ولَّد النشاط السياحي عوائد بالعمالت األجنبية فاقت، يف املتوسط، عوائد الـصادرات بأربعـة              

. ضعف تقريبا لدى غامبيـا    أضعاف لدى املالديف، وحبوايل ثالثة أضعاف لدى جزر القمر، وبال         
ومثَّلت عوائد السياحة الدولية كنسبة من إمجايل عوائد الصادرات خالل نفـس الفتـرة نـسبة                

 لدى ألبانيـا،    ٪62.4 لدى سرياليون، و   ٪76.9 لدى مصر، و   ٪94 لدى لبنـان، و   128.1٪
  لدى مثـانية بلدان، وما بـني      ٪24 و ٪10 لدى مخسة بلدان، وما بني       ٪49 و ٪25ومـا بني   

ومع ذلك، يالحظ أن السياحة تلعب دورا حمدودا يف در العمـالت            .  لدى ثالثة بلدان   ٪9 و 5٪
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األجنبية لدى الكثري من بلدان املنظمة، أي تلك البلدان اليت تبلغ فيها عوائد السياحة الدولية أقل                
  ).7انظر اجلدول ( من عوائد صادراا ٪5من نسبة 

  
 يبدو عموما أنه، حىت اآلن، مل تتجه حنو تطوير وتوسيع صناعاا عند أخذ ما سلف بعني االعتبار،

مثل مراكز اجلذب الطبيعي والتـارخيي      (السياحية سوى البلدان اليت تتمتع مبقومات سياحية ذاتية         
وتشري نتائج التحليالت السابقة إىل أن االهتمام بتنمية السياحة ضعيف لدى بعض            ). والثقايف، إخل 

ويرجع ذلـك   . املوارد السياحية كما هو ضعيف أيضا لدى معظم البلدان الفقرية         البلدان الغنية ب  
أساسا إىل نقص الوعي لدى اموعتني بأمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه السياحة يف االقتـصاد،                

من هنا يتضح أن توفر . وكذلك إىل نقص املوارد وعدم كفاية البنية األساسية لدى اموعة الثانية    
 الطبيعية، على أمهيته، ال يكفي مبفرده إلقامة صناعة سياحية ناجحة بل جيب أن يـستويف                املوارد

معايري صارمة وأن يصاحبه ختطيط مدروس، ووعي عام واجتماعي، وسياسات واسـتراتيجيات            
  .متأنية وحمكمة

  
  املشاكل اليت تعترض السياحة يف بلدان املنظمة .4
  

زايا طبيعية وجغرافية وتارخيية وثقافية هائلة مبا يتـيح هلـا           تتمتع بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي مب     
إال أنه بالنظر إىل احلصة املتواضعة اليت تتمتع ـا تلـك            . الفرصة إلرساء قطاع سياحي مستدام    

البلدان يف السوق السياحية العاملية، فإنه من الواضح أن اإلمكانيات الكامنة لديها مل تترجم بعـد                
  .طلوبة لنمو السياحة سواء على املستوى القطري أو اجلماعيإىل املعدالت امل

  
وختتلف املشاكل اليت تعترض تنمية وتطوير قطاع السياحة من بلد عضو إىل آخر حبسب معاملـه                

ومع ذلك، ميكن تلخيص بعض تلـك       . السياحية ومستواه التنموي وأولوياته وسياساته التنموية     
  :املشاكل فيما يلي

  
يف بعض احلـاالت،    : )الطبيعية والتارخيية والثقافية، إخل   (ياحية الذاتية   نقص املقومات الس   •

يعيق نقص املوارد السياحية الطبيعية والتارخيية والثقافية يف بلد ما إمكانية تطـوير قطاعـه               
السياحي، مع العلم أن توفر املوارد السياحية، مع أمهيته، ال يكفي مبفرده إلقامـة صـناعة                

 سياحية ناجحة،
  
ال تزال بعض البلدان تعاين من نقص الوعي باألمهيـة االقتـصادية            :  املعرفة والوعي  نقص •

 للسياحة كصناعة من حيث تأثريها اإلجيايب كمصدر للعمالت األجنبية ولالستخدام،
  
حىت عند توفر الوعي، ال تتوفر يف الكـثري         : نقص الدراية الفنية وضعف النشاط التروجيي      •

در املتخصصة على اعتبار أن السياحة مبفهومها احلديث ال تـزال           من احلاالت املعرفة والكوا   
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صناعة جديدة يف بقاع كثرية من العامل ونشاطا غري مألوف بالنسبة لكـثري مـن البلـدان                 
ومن ضمن املشاكل ذات العالقة أيضا غياب أو ضعف الدعاية والنشاط           . األعضاء باملنظمة 

تيجة، يف الكثري من األحيان، حملدودية اخلدمات       التروجيي للسياحة يف خمتلف وسائل اإلعالم ن      
 التكنولوجية املتوفرة،

  
تعاين الكثري من بلدان املنظمة من نقص يف البىن األساسية          : نقص البىن األساسية السياحية    •

الالزمة إلرساء وتطوير قطاع سياحي ناجح واليت من أمهها الفنادق وخدمات اإليواء والنقل             
األمن واإلعالم السياحي مما جيعل من استيفاء املعايري اليت يتطلبـها           واالتصاالت والسالمة و  

 السياح أمرا صعبا،
  
بينما يعد االستثمار يف اخلدمات نشاطا اقتصاديا راسخا يف         : نقص االستثمارات السياحية   •

ـ     . البلدان املتقدمة، فإنه ال يزال متأخرا يف البلدان النامية         ة، فاالستثمار يف املـشاريع اخلدمي
وخصوصا السياحية منها، يف البلدان النامية غالبا ما ينظَر إليه على أنـه نـشاط حمفـوف                 

لذلك، فعلى الرغم من إمكانية توفر املقومات السياحية الطبيعية، فإنه من الصعب            . باملخاطر
مبكان على البلدان الفقرية والبلدان األقل منوا األعضاء يف املنظمة أن حتصل علـى التمويـل           
الالزم ملشاريعها السياحية حىت وإن جنحت يف التعامل مع مشاكل حتديد وختطـيط تلـك               

 املشاريع،
  
ال تزال الكثري من البلدان األعضاء      : غياب السياسات واالستراتيجيات السياحية املتناسقة     •

ويرجع ذلك عمومـا إىل تـضارب       . تعاين من صعوبة يف انتهاج سياسات سياحية متكاملة       
.  اإلدارات احلكومية املعنية والوكاالت السياحية اخلاصة وتناقض مـصاحلها         السياسات بني 

 وكثريا ما يكون هذا الوضع مصحوبا بنقص يف مستوى اإلدارة والتنظيم السياحيني،
  
اتسمت السياحة العاملية على مدى سنوات طويلـة بـالتركُّز يف           : نقص التنوع السياحي   •

    ِر الصيف للراحة واالسترخاء والترفيه    املناطق واملنتجعات الساحلية، ويف أَشإال أن النشاط   . ه
السياحي احلديث يتجه بصورة متزايدة حنو التنوع والتغري مما جيعل من الصعب على الكـثري               
من بلدان املنظمة، مبا فيها تلك اليت تتمتع بقطاع سياحي متقدم نسبيا، أن تواكب التغريات               

 ومما ال شك فيه أنه يف ظل املنافسة احلادة اليت تشهدها .السريعة واملعقدة يف متطلبات السياح
السوق السياحية العاملية وظهور مراكز سياحية جديدة، فإن يئة الظروف من أجـل قيـام            

 قطاع سياحي حديث ليست باألمر اهلني،
  
تأيت سالمة السياح يف مقدمة األسس اليت ترتكز عليها أي صناعة سياحية            : سالمة السياح  •

لذلك فإن السالمة جيب أن تكون أحد األهداف األساسية اليت يتعني على اخلطـط           . ناجحة
فاملشاكل املتعلقة بسالمة السياح، سواء كانـت       . والقوانني السياحية أن تسعى إىل حتقيقها     
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ويف هذا السياق، فإن املخاوف تؤثر      . حقيقية أو متوقعة، تؤثر سلبا على مسعة البلد املضيف        
احة لدى الكثري من بلدان املنظمة، بل حىت أن عوامل مثل الشائعات قد             سلبا على آفاق السي   

 .تلحق الكثري من الضرر مبواسم سياحية كاملة
  
  السياحة البيئية: قضايا استدامة وتطوير صناعة السياحة .5
  

 تصورها للمبادئ الكفيلـة بتحقيـق الـسياحة         1988وضعت منظمةُ السياحة العاملية يف عام       
إدارة كافة املوارد مبا يليب االحتياجات االقتصادية واالجتماعية واجلماليـة          "ثلة يف   املستدامة واملتم 

من جهة مع احملافظة على املقومات الثقافية والتفاعالت البيئية األساسية والتنوع احليوي وأنظمـة              
  .3"دعم احلياة من جهة أخرى

  
ت اعتراف العامل كقطاع رئيسي،  وقد شهدت صناعة السياحة يف اآلونة األخرية منوا مستدميا ونال         

وكانت هلا انعكاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية واسعة يف كل بقعة من بقـاع األرض               
. إال أا تقف عند مفترق طرق إذ هي تسعى إىل مكافحة ما يصاحبها من تأثريات بيئيـة                . تقريبا

ألطراف املعنية ذه الصناعة، وهـي      فاملسؤولية البيئية واالجتماعية ليست واضحة متاما يف أعني ا        
كثرية، وخصوصا بالنسبة لقطاع السياحة البيئية اليت تشكل موضوع القسم الالحق مـن هـذه               

  .الورقة
  
  السياحـة البيئيـة. 5-1
  

إال أنه نظرا للتنوع الكبري     . لقد كُِتب الكثري عن السياحة البيئية وجرت حماوالت عديدة لتعريفها         
شاطات واخلدمات اليت تندرج ضمن هذا النشاط السياحي ولتبـاين ممارسـيه            الذي تتميز به الن   

وقد جرى تعريف السياحة البيئية على أا شكل مـن          . ورواده، فإنه ال يوجد إمجاع حول معناه      
إال أن خرباء التنمية واألكادمييني واملنظمات غري احلكومية        . أشكال السياحة املرتكزة على الطبيعة    

  . باعتبارها أداة من أدوات التنمية املستدامة1990منذ عام تناولوها أيضا 
  

، وضعت اجلمعية الدولية للسياحة البيئية أحد أول تعريفات هذا النـوع مـن              1991ويف عام   
السفر املسؤول إىل املناطق الطبيعية الذي حيافظ على البيئة ويكفل استمرار           "السياحة على اعتباره    
، عرف االحتاد الدويل لصيانة الطبيعة واملوارد الطبيعية        1996يف عام   و. 4"رفاهية سكاا احملليني  

                                                           
  ،"التنمية املستدامة للسياحة" منظمة السياحة العاملية، 3

http://www.world-tourism.org/sustainable/IYE/WTO-UNEP-Concept-Paper.htm.  
  ،"حول السياحة البيئية" برنامج األمم املتحدة للبيئة، 4

http://www.uneptie.org/pc/tourism/ecotourism/home.htm.  
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السفر لزيارة املناطق الطبيعية العذراء نسبيا لالستمتاع بالطبيعة وما قـد           "السياحةَ البيئية على أا     
من يصاحبها من معامل ثقافية بروح من املسؤولية البيئية اليت تكفل احلفاظ على تلك الطبيعة وتقلل 
  .5"تأثرها السليب بالزيارة وتوفر الفرصة للمشاركة االقتصادية واالجتماعية النافعة للسكان احملليني

  
كافة أشكال السياحة اليت حتافظ علـى       "ومن بني التعاريف املتداولة األخرى ذلك الذي يعتربها         

يـة واالجتماعيـة    سالمة واستمرارية املوارد الطبيعية واملشيدة والثقافيـة مـن النـواحي البيئ           
السياحة البيئية هي السياحة    "ومن ناحية أخرى، تعترب منظمة السياحة العاملية أن         . 6"واالقتصادية

  .7"اليت تتم ممارستها يف املناطق الطبيعية العذراء للتمتع وزيادة املعرفة ا
  

 إىل قسم حمدد    يشري" السياحة البيئية "وبالتمعن يف التعريفات املذكورة أعاله، يتضح أن مصطلح         
. يف السوق السياحية من ناحية، وإىل مفهوم يرتكز على جمموعة من املبادئ من ناحيـة أخـرى          

والسياحة البيئية هي نشاط سياحي صغري ولكنه سريع النمو يروج له كشكل من أشكال سياحة               
 فرعية ضمن السوق    وبالتايل، فهي سوق  . الطبيعة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالسياحة الثقافية والريفية      

  .السياحية األكرب
  

ومنذ السنوات األوىل لبداية تعريف مفهوم السياحة البيئية، تكَونَ إمجاع عام حـول عناصـرها               
تكفل استمرار رفاهيـة    ) 2تسهم يف احملافظة على التنوع احليوي،       ) 1 8األساسية واملتمثلة يف أا   

تتطلب التحرك املسؤول من قبـل الـسياح        ) 4،  تنطوي على جتربة تعليمية   ) 3السكان احملليني،   
تتطلب استهالك أدىن قدر ممكن من املـوارد غـري القابلـة            ) 5والقائمني على صناعة السياحة،     

تؤكد على املشاركة وامللكية وخلق فرص العمل على املستوى احمللي وخـصوصا            ) 6للتجديد،  
  .بالنسبة لسكان املناطق الريفية

  
 على حنو سليم، تصبح السياحة البيئية مصدرا مستمرا من مصادر املنـافع             وعند ختطيطها وإدارا  

كما ميكن . االقتصادية للحكومات وألصحاب املبادرات اخلاصة واجلماعات احمللية على حد سواء
وبالتايل، فإا تعد أحد مكونات الـسياحة       . أن تكون أداة فعالة حلماية املوارد الطبيعية والثقافية       

إال أنه جتدر اإلشارة . يت تطمح يف مجيع األحوال إىل حتقيق نتائج ختدم التنمية املستدامة      املستدامة ال 
                                                           

    . نفس املصدر5
6 http://world-tourism.org//sustainable/IYE/Regional_Activities/Mozambique/Speech.    
توصيات حول إحصائيات ومفاهيم السياحة، تعاريف وتصنيفات اإلحصائيات " منظمة السياحة العاملية، 7

    ).http://www.world-tourism.org(، "السياحية
ع على املزيد من املناقشات حول اخلطوط اإلرشادية للسياحة البيئية ونظم اعتمادها ومعايري استدامتها،  لالطال8

  ، برنامج األمم املتحدة للبيئة،"مبادئ السياحة البيئية وممارساا وسياساا من أجل االستدامة"انظر 
http://www.uneptie.org/pc/tourism/ecotourism/home.html.  
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هنا إىل أن كافة األنشطة السياحية، سواء منها املوجهة حنو العطالت أو األعمال أو املؤمترات أو                
ذلك أن  ويعين  . املعارض أو الصحة أو املغامرة أو الطبيعة، جيب أن تسعى إىل أن تكون مستدامة             

ختطيط وتطوير البنية األساسية للسياحة وتشغيلها وتسويقها جيب أن تركز على معايري االستدامة             
  .من كافة اجلوانب البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

  
  العام الدويل للسياحة البيئية : 2002. 5-2
  

قا من توصية تبناها الس االقتـصادي       إدراكا منها لتزايد األمهية العاملية للسياحة البيئية، وانطال       
 عاما دوليا 2002، أعلنت اجلمعيةُ العامة ملنظمة األمم املتحدة عام 1998واالجتماعي يف يوليو 

وقد كان ذلك مبثابة خطوة تشجيعية من أجل تكثيف جهـود التعـاون بـني               . للسياحة البيئية 
ت غري احلكومية مـن أجـل حتقيـق         احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية وكذلك املنظما     

  .9 واملتمثلة يف تعزيز التنمية ومحاية البيئة21األهداف املنصوص عليها يف األجندة 
  

وقد دعا الس االقتصادي واالجتماعي ملنظمة األمم املتحدة بلدانه األعضاء وكـذلك البلـدان     
لعالقة إىل بذل كافة اجلهود األعضاء يف الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية واحلكومية ذات ا   

وطلب الس من . املمكنة من أجل إجناح العام الدويل للسياحة البيئية وخصوصا يف البلدان النامية 
اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة ومن حمافل أخرى ضمن إطار منظومة األمم املتحدة وضع اإلعالن              

يف منظمة السياحة العاملية وبرنـامج األمـم        وقامت اللجنة بدورها بتكل   . املذكور موضع التنفيذ  
  .املتحدة للبيئة بإعداد وتنسيق نشاطات مساندة للعام الدويل وخالله

  
ويوفر العام الدويل للسياحة البيئية الفرصة ملراجعة خمتلف التجارب العاملية دف حتديد األدوات             

 ويعين ذلك تعظيم املزايا االقتـصادية       .واألطر املؤسسية الكفيلة بإدامة السياحة البيئية يف املستقبل       
لـذلك، تـسعى    . والبيئية واالجتماعية املستقاة من السياحة البيئية مع تفادي انعكاساا السلبية         

منظمة السياحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل إشراك كافة األطـراف املعنيـة مبجـال                
  :يا إىل حتقيق األهداف التاليةالسياحة البيئية يف فعاليات العام الدويل سع

  

                                                           
) قمة األرض( خالل مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية 21ثلو مائة واثنتني ومثانني حكومة األجندة  أقر مم9

 إىل اإلدماج الكامل 21وتدعو األجندة . 1992 يونيو 14 إىل 3الذي عقد مبدينة ريو دي جينريو يف الفترة من 
 من بينها أن يصبح السفر والسياحة مصدرين من للتنمية املستدامة يف صناعة السياحة من أجل ضمان عدة أمور

مصادر الدخل بالنسبة لشعوب كثرية، وأن يسهما يف احملافظة على النظام البيئي للكرة األرضية ومحايته وإصالحه، 
وأن تتم التجارة الدولية يف السفر والسياحة على أساس مستدام، وأن تصبح محاية البيئة جزءا مكمال لتنمية 

  .السياحة
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زيادة الوعي لدى السلطات العامة والقطاع اخلاص واتمع املـدين واملـستهلكني             )1
بالقدرات اليت تتمتع ا السياحة البيئية لإلسهام يف احملافظة على التـراثني الطبيعـي       

 والثقايف يف املناطق الطبيعية والريفية وحتسني مستوى املعيشة فيها،
  

ساليب وتقنيات ختطيط السياحة البيئية وإدارا وتنظيمها ورصدها لـضمان          نشر أ  )2
 استدامتها على املدى الطويل،

  
 تشجيع تبادل اخلربات الناجحة يف جمال السياحة البيئية، )3

  
 .زيادة فرص الترويج الفعال ملراكز ومنتجات السياحة البيئية يف األسواق الدولية )4

  
  :قت املنظمتان على تنفيذ النشاطات املشتركة التاليةوسعيا لتحقيق هذه األهداف، اتف

  
نشر دليل حول التنمية املستدامة وإدارة السياحة يف احلدائق الوطنية واملناطق احملمية             )1

بوصفها املراكز الرئيسية للسياحة البيئية، وذلك بالتعاون مع االحتاد الدويل لـصيانة            
 الطبيعة واملوارد الطبيعية،

  
حلقات إقليمية حول جوانب حمددة من السياحة البيئيـة يف كـل        تنظيم مؤمترات و   )2

 ،2002 وبداية عام 2001مكان من العامل وذلك خالل عام 
  

  إىل موضوع السياحة البيئية،200210ختصيص اليوم العاملي للسياحة يف عام  )3
  

إنشاء موقع خاص على شبكة اإلنترنت لتمكني خمتلف املنظمات واألطراف املعنية            )4
ل على املعلومات حول النشاطات املختلفة يف جمال السياحة البيئية وتبادل           من احلصو 

 .اخلربات حول املشاريع املقامة يف هذا الشأن
  
  القمة العاملية حول السياحة البيئية. 5-3
  

أقيمت مبناسبة العام الدويل للسياحة البيئية العديد من النشاطات على املستويات العاملية واإلقليمية             
ية واحمللية لعل أبرزها كانت القمة العاملية حول السياحة البيئية اليت عقـدت يف كويبيـك                والوطن

                                                           
 اعتماد التوصية 1979 قررت اجلمعية العامة ملنظمة السياحة العاملية يف دورا الثالثة اليت انعقدت يف سبتمرب 10

 سبتمرب من كل عام كيوم عاملي للسياحة من 27املقدمة من قبل الس التنفيذي للمنظمة حول االحتفال بيوم 
ويهدف اليوم العاملي للسياحة أساسا إىل . معية العامةخالل إقامة النشاطات املالئمة حول مواضيع ختتارها اجل

كما قررت اجلمعية . زيادة الوعي لدى اتمع الدويل بأمهية السياحة وقيمها االجتماعية والثقافية واالقتصادية
: ئيةالسياحة البي" اختيار 2001العامة ملنظمة السياحة العاملية يف دورا الرابعة عشرة اليت انعقدت يف سبتمرب 

  .2002ليكون موضوع اليوم العاملي للسياحة لعام " مفتاح التنمية املستدامة
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وكانت تلك القمة مبثابة أول وأكرب ملتقى عـاملي علـى           . 2002 مايو   22 إىل   19بكندا من   
 1100وشارك فيها أكثـر مـن       . اإلطالق جيمع كافة األطراف املعنية ذا النوع من السياحة        

بلدا مبن فيهم وزراء ومسؤولني حكوميني وشركات سياحية ومجعيات جتارية           133مندوب من   
  .وسلطات حملية ومدراء حدائق وطنية ومنظمات غري حكومية وشخصيات أكادميية وآخرين

  
وكان اهلدف العام للقمة والروح اليت سادت فيها متماشيني مع فلسفة منظمة األمم املتحـدة يف                

رة أخص مع مبادئ برنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق بتحقيـق            جمال التنمية املستدامة وبصو   
 اليت اتفقت عليها 11كما استندت القمة إىل املدونة العاملية ألخالقيات السياحة      . السياحة املستدامة 

باإلمجاع الدول األعضاء يف منظمة السياحة العاملية خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعيتها العامة اليت         
  :وتنص أهداف القمة على ما يلي. 1999 سنتياغو بشيلي يف أكتوبر عقدت يف

  
 إجراء استعراض شامل إلمكانية إسهام السياحة البيئية يف التنمية املستدامة، )1

  
تبادل املعلومات حول تقنيات املمارسات السليمة والدروس املستقاة يف جمال التخطيط            )2

 وتسويقها،املستدام للسياحة البيئية وتطويرها وإدارا 
  

تعميم املعرفة بالتأثريات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للسياحة البيئية وتقييم كفـاءة            )3
 اآلليات التنظيمية يف رصد وضبط تلك التأثريات،

  
تعزيز قدرات احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية لتمكينها           )4

اة لتحقيق التنمية املستدامة واحملافظـة علـى        من االستخدام الفاعل للسياحة البيئية كأد     
 املوارد الطبيعية والبيئية،

  
إجياد السبل لتشجيع انتهاج سلوك أكثر مسؤولية من قبل كافة املعنيني مبجال السياحة              )5

 البيئية مبن فيهم مسؤويل القطاع العام وأصحاب املؤسسات اخلاصة والسياح أنفسهم،
  

ويل واإلقليمي ـدف اإلسـهام يف تطـوير وإدارة          حتديد جماالت جديدة للتعاون الد     )6
 .السياحة البيئية على حنو مستدام يف كافة أحناء العامل

  

                                                           
تضع املدونة العاملية ألخالقيات السياحة إطارا مرجعيا تستند إليه جهود التنمية املسؤولة واملستدامة للسياحة  11

يل اآلثار السلبية للسياحة على البيئة وتكمن فائدة املدونة يف مساعدا على تقل. العاملية يف بداية األلفية اجلديدة
وباإلمكان االطالع على النص الكامل . والتراث الثقايف مع تعظيم املنافع بالنسبة للمراكز السياحية املضيفة

  .http://www.world-tourism.org/projects/ethics/ethics.html: للمدونة من خالل زيارة العنوان التايل على شبكة اإلنترنت
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وكانت منظمة السياحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، قد حددت بالتـشاور مـع بـاقي                
  :12 وهياملنظمات واألطراف املعنية بالسياحة البيئية، املواضيع الرئيسية األربعة للقمة

  
 حتدي االستدامة،: سياسات السياحة البيئية وختطيطها )1

  
 املسؤوليات واألطر املؤسسية،: تنظيم السياحة البيئية )2

  
ضـمان اسـتدامة املنتـوج      : تطوير منتوج السياحة البيئية وتسويقها والنهوض ـا        )3

 واملستهلك،
  

 . األطراف املعنيةضمان التوزيع العادل بني كافة: رصد تكاليف ومزايا السياحة البيئية )4
  

األوىل هي استدامة السياحة البيئية من الزوايـا       : وتتركز املواضيع املذكورة على قضيتني أساسيتني     
البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، والثانية هي إشراك وتفصيل دور اجلماعـات احملليـة              

 ورصد نشاطات الـسياحة البيئيـة       والسكان األصليني يف عملية تطوير السياحة البيئية ويف إدارة        
  .وتقاسم األرباح الناجتة عنها

  
إعالن كويبيك حـول الـسياحة      "وقد مت إدراج النتائج والتوصيات اليت متخضت عنها القمة يف           

وتتـضمن  .  الذي يوفر أداة جديدة لتطوير هذا النوع من السياحة على املستوى الدويل            13"البيئية
ادفة إىل تطوير وختطيط وإدارة السياحة البيئية على حنو مـستدام           الوثيقة سلسلة من التوصيات اهل    

موجهة إىل كافة األطراف املعنية مبا جيعل صناعة السياحة عموما أكثر استدامة من خالل زيـادة                
املزايا االقتصادية واالجتماعية اليت حتصل عليها اجلماعات املضيفة مع اإلسهام يف احملافظة علـى              

وقد أصبحت الوثيقة مبثابة املرجـع األساسـي لكافـة املناقـشات            . الثقافيةمواردها الطبيعية و  
واملداوالت اليت دارت حول السياحة البيئية، كما مت طرحها رمسيا للمزيد من التداول خالل القمة 
العاملية حول التنمية املستدامة الىت عقدت يف جوهانسربغ جبنـوب أفريقيـا خـالل شـهري                

  .2002سبتمرب /أغسطس
  
جتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن إقليم منظمة املؤمتر اإلسالمي ميتد على مساحات شاسـعة                و

تضم الكثري من الثقافات التقليدية وتتمتع بكم كبري من املناظر اخلالبة واملواطن الطبيعية ملختلـف   
  .ة الطبيعيةوتعد تلك املزايا مصدر جذب رئيسي حمليب السياح. أشكال احلياة النباتية واحليوانية

                                                           
  .http://www.unepite.org/pc/tourism/ecotourism/wes-themes.htm: نظر  املوقع التايل على شبكة اإلنترنتا 12
  :لالطالع على نص الوثيقة الكاملة انظر 13

http://www.unepite.org/tourism/documents/WESoutcomes/Quebec-Declar-eng.pdf.  
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وتضم الكثري من بلدان املنظمة، وخصوصا األفريقية منها، مساحات شاسعة من احملميات الطبيعية             
وتعد إمكانيات التعـرف    . والربية املتاحة لنشاطات السياحة البيئية على خمتلف أشكاهلا وروادها        

ن األفريقية األعـضاء يف     على الثقافات احمللية وعلى أشكال احلياة الطبيعية والربية يف بعض البلدا          
املنظمة إحدى سبل جذب السياح إليها وتنويع نشاطاا السياحية مما خيلق بدوره مزايا اقتصادية              

  .للسكان احملليني يف املناطق احمليطة باحلدائق واحملميات املوجودة فيها
  

سياحة البيئيـة يف  وبالفعل، فإن تلك األصول الطبيعية والثقافية تلعب دورا هاما يف تطوير قطاع ال 
وعلى تلك البلدان أن تستفيد من نتائج القمة العاملية حول الـسياحة البيئيـة وأن               . بلدان املنظمة 

  .تسعى إىل تنفيذ ما نص عليه إعالن كويبيك من نتائج وتوصيات ذا الشأن
  
  توصيات وخطوات لتعزيز التعاون .6
  

دان املنظمة وضآلة حصتها يف الـسوق       على الرغم من تنوع املشاكل اليت تعترض السياحة يف بل         
السياحية العاملية، فإن هناك جمال واسع إلرساء وتطوير صناعة سياحية حديثة فيها وتعزيز التعاون              

ويتطلب ذلك عموما انتهاج استراتيجيات طويلة األجل تتسم بالتناسـق    . بينها يف هذا اال اهلام    
األجل على املستوى الوطين مصحوبة بعمليـة       والوضوح، وتبني خططا وبرامج متوسطة وقصرية       

  .خلق بيئة مساِعدة ومساِندة للتعاون على املستوى اإلقليمي
  

ويف هذا السياق، ميكن أن تشكل األهداف العامة وبرامج العمل اليت ينص عليها الفصل املعـين                
عضاء مصدرا  بالسياحة من خطة عمل املنظمة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني دوهلا األ           

موعة كبرية من التوصيات الرامية إىل تعزيز التعاون بني البلدان األعضاء اليت ميكن اقتراحها على     
  :تلك البلدان بشكل فردي أو على املستوى اجلماعي مبا يعزز تعاوا يف هذا اال

  
  التوصيات على املستوى الوطين. 6-1
  
مية املستدامة لصناعة السياحة ضمن خطط      وضع أهداف وبرامج عمل حمددة من أجل التن        •

كما يتم يف   . واستراتيجيات التنمية القومية وذلك بالتشاور مع األطراف احمللية ذات العالقة         
نفس الوقت العمل على استنباط وتطوير موارد ومرافق جديدة واالرتقاء بالوعي العام فيما             

 للبلد،يتعلق باملزايا واملوارد الذاتية الطبيعية والثقافية 
  
تركيز سياسات تطوير وإدارة السياحة على زيادة احلوافز االقتصادية واالرتقاء بالتعليم البيئي  •

 وبالقدرات احمللية بدال من االكتفاء بوضع القواعد واللوائح وهو ما ثبتت عدم فاعليته،
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املترسخة تطوير التعليم املوجه حنو السياحة على اعتبار أن ذلك سيساعد على تغيري املفاهيم               •
يف األذهان فيما يتعلق بالسياحة، وعلى رفع الوعي بالفرص والتحديات اليت ينطوي عليهـا              

وينبغي أن يصاحب ذلك استغالل فعال لوسائل اإلعالم ولسائر التـسهيالت           . هذا القطاع 
 التروجيية من أجل الدعاية والترويج لنقاط اجلذب واملوارد املتوفرة،

  
 والتعليمية حول خمتلف جوانب السياحة وخصوصا لفائدة األفـراد          توفري الربامج التدريبية   •

وجيب أن تشمل تلك الربامج جمموعة واسعة   . واملوظفني املعنيني مباشرة بالنشاطات السياحية    
من املواضيع مثل تعلم اللغات األجنبية، وتقنيات األعمال والـسياحة، والتـأثريات البيئيـة             

والتاريخ، والثقافة، واحلياة النباتية واحليوانية احمللية وغريها من واالجتماعية والثقافية للسياحة، 
وتسهيال لذلك، جيب اختاذ اخلطوات الكفيلة بتوفري الدعم املايل والفين . املواضيع ذات العالقة

 للجماعات احمللية وهو جمال تلعب فيه احلكومات واملنظمات غري احلكومية دورا رئيسيا،
  
ذب السياحي عموما ومنتجات السياحة البيئية على وجه اخلصوص         ختطيط ودعم مناطق اجل    •

وينبغي أن يرتكز ختطيط قطـاع      . من أجل احلفاظ على الطابع البيئي والثقايف لتلك املناطق        
 السياحة على املعايري واللوائح الدولية،

  
 حتسني جودة وكفاءة البىن األساسية واخلدمات املتعلقة بالسياحة مثل الفنـادق والطـرق             •

واملرافق العامة ووسائل النقل واملواصالت من أجل تقدمي خدمات سياحية علـى مـستوى              
كما تشمل تلك اخلدمات االستعالمات وإجراءات اهلجـرة وتأشـريات الـدخول            . عاملي

وينبغي يف هذا السياق سن وتنفيذ القوانني واللوائح الراميـة إىل مراقبـة           . واخلدمات األمنية 
مة للسياح،جودة اخلدمات املقد 

  
لذلك، ينبغي بذلُ اجلهود الرامية إىل      . إن السياحة نشاط جتاري يهم القطاع اخلاص أساسا        •

ويف هذا السياق، ال بد من السعي إىل يئة املناخ          . توسيع مشاركة هذا القطاع يف تطويرها     
ياحية املساعد على زيادة الثقة وعلى تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف املشاريع الس            

 وإقامة مشاريع مشتركة وخصوصا يف جماالت بناء القدرات ورفع جودة اخلدمات السياحية،
  
بذل اجلهود من أجل تيسري احلصول على التمويل الالزم للمشاريع السياحية وإشراك خمتلف         •

األطراف املعنية مبا فيها القطاعني العام واخلاص واملنظمات غـري احلكوميـة واملؤسـسات              
 ة والدولية،األكادميي

  
تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص دف وضع السياسات واالستراتيجيات والقواعد         •

 املتعلقة بتطوير السياحة وحتسني إدارا املؤسسية،
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وإثراؤهـا بـالربامج االجتماعيـة والثقافيـة        ) عرض السياحة (تنويع املنتجات السياحية     •
ويف هذا السياق، ينبغـي بـذل       .  اجلماعات احمللية  والنشاطات التقليدية مبا يكفل مشاركة    

اجلهود من أجل حتسني ختطيط السياحة البيئية وإدارا وتسويقها ليس فقط باعتبارها قطاعا             
يتمتع بإمكانيات كبرية يف جمال التنمية االقتصادية، وخصوصا يف املناطق النائية اليت تفتقر ألية 

 امة للمحافظة على البيئة الطبيعية،بدائل أخرى، ولكن أيضا بوصفها أداة ه
  
ويـتعني يف   . حتسني وتيسري اخلدمات املصرفية واملالية وخصوصا فيما يتعلق بتحويل العملة          •

هذا اإلطار إرساء نظام مأمون وفعال لتحويل العملة كعامل أساسي لقيام صناعة سـياحية              
 ناجحة،

  
املتاحة هلا وللبلدان الواقعة يف األقاليم تعزيز التعاون بني بلدان املنظمة واالستفادة من الفرص         •

ويف هذا السياق، ينبغي بذل اجلهود من أجـل         . األخرى وللمؤسسات الدولية ذات الصلة    
اختاذ خطوات مشتركة على املستويني الثنائي ومتعدد األطراف لتعزيز وتوسـيع األنـشطة             

يل، برناجما خاصا لتطوير    وقد وضعت مؤسسةُ التمويل الدولية، التابعة للبنك الدو       . السياحية
ويتعني على بلدان املنظمة االستفادة من تلك املوارد وغريها كعامل مساعد           . ودعم السياحة 

 .على تشخيص وختطيط ومتويل األنشطة السياحية
  
  التوصيات على مستوى جمموعة بلدان املنظمة. 6-2
  

 ااالت العـشرة ذات األولويـة       من منظور التعاون على املستوى اإلقليمي، تمثِّلُ السياحة أحد        
يف هذا اال، دف    . ضمن خطة العمل لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني الدول األعضاء         

دعم العمل املشترك على املستويني الثنائي ومتعدد األطراف لتنمية وتوسيع "خطة العمل أساسا إىل 
كما دف إىل   ". امل اإلسالمي بصفة عامة   نطاق أنشطة السياحة فيما بني الدول األعضاء ويف الع        

قيام منظمة املؤمتر اإلسالمي بعمل منسق موجه صوب حتسني أحوال السياحة وزيادة أعـداد              " 
السياح يف املنطقة من خالل مرافق وأنشطة جديدة يف الدول األعضاء من أجل احلصول علـى                

 .14"وع أنشطة السياحةمستويات تنافسية عاملية من حيث املرافق ونوعية اخلدمات وتن
  

 بأصـفهان، يف    2000ويف هذا السياق، عِقد املؤمتر اإلسالمي األول لوزراء السياحة يف أكتوبر            
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، حيث اعتمد الوزراء إعالن أصفهان الذي قرروا فيه، من بني أمور              

                                                           
  .17، ص 1997ركز أنقرة، استراتيجية وخطة عمل املنظمة، منشورات م 14
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خالل زيـادة الـوعي والتعلـيم    أخرى، تعزيز التعاون بني الدول األعضاء يف جمال السياحة من       
  .والتدريب وفرص االستثمار ومشاركة القطاع اخلاص

  
 بكواال ملبور، يف ماليزيا، 2001ويف املؤمتر اإلسالمي الثاين لوزراء السياحة الذي عقد يف أكتوبر         

وسعيا إىل حتقيق األهداف املنصوص عليها يف إعـالن         . اعتمد الوزراء قرارا بشأن تنمية السياحة     
هان ويف القرار املتعلق بتنمية السياحة، أقر املؤمتر الوزاري الثاين أيضا برنامج عمل كواال ملبور       أصف

وقد نص الربنامج على ثالثة جماالت ممكنة       . حول تنمية السياحة والنهوض ا يف البلدان األعضاء       
يف جمـال   تيسري السياحة، تسويق السياحة، البحـث والتـدريب         : للتعاون يف جمال السياحة هي    

  .السياحة
  

وبالنظر ملا للسياحة من أمهية، فإن على البلدان األعضاء اختاذ إجراءات حمددة لتنفيذ االلتزامـات               
ويف هذا السياق، حناول فيما     . والتوصيات والقرارات اليت متخض عنها املؤمتران املذكوران أعاله       

  . نص عليها برنامج عمل كواال ملبوريلي إلقاء املزيد من الضوء على جماالت التعاون الثالثة اليت
  
  تيسيــر السيــاحة) أ

  
  :تتمثل جهود وإجراءات التعاون بني البلدان األعضاء ضمن هذا اال فيما يلي

  
إزالة العقبات اليت تعترض التدفق السياحي فيما بني البلدان األعضاء من خالل تأسيس خطوط     •

 .يسري التنقل ضمن إقليم املنظمةاحلديدي والبحري دف ت/النقل اجلوي والربي
  

ويف هذا السياق، ميكن اقتراح اخلطوات التالية، مع العلم أا تتماشى مع ما تنص عليه استراتيجية                
  :وخطة عمل املنظمة يف هذا اال

  
تبيسط إجراءات السفر وتأشريات الدخول أو إزالتها متاما على اعتبار أن ذلك يعد أحد               )1

ويف هذا السياق، ينبغي النظـر      . يل التنقل بني البلدان األعضاء    الشروط األساسية لتسه  
جبدية يف موضوع إبرام اتفاقية حول ترتيبات منح تأشريات الدخول بني البلدان األعضاء 
مع األخذ يف االعتبار إمكانية إزالتها أو، إن تعذر ذلك، اإلسراع مبنحها مع النظـر يف                

 أو املشتركة،إمكانية إصدار التأشريات اإللكترونية 
  

إقامة حتالفات بني شركات الطريان يف البلدان األعضاء مع إمكانية انتهاج سياسة اال              )2
 اجلوي املفتوح والرحالت املباشرة بني العواصم واملدن الرئيسية،



26  القتصادي بني الدول اإلسالميةجملة التعاون ا

توسيع جهود التعاون بني شركات املالحة يف البلدان األعضاء من أجل حتقيـق أكـرب              )3
ية من خالل عدة أمور من بينها تنظيم رحـالت جويـة            مكاسب لشبكة املالحة البين   

 إضافية بأسعار تشجيعية بني البلدان األعضاء يف خمتلف املواسم،
  

جتهيز وحشد إمكانيات املالحة اجلوية يف البلدان األعضاء وإقامة شـركات مـشتركة        )4
عضاء للنقل اجلوي وتقدمي ختفيضات يف رسوم املطارات واخلدمات اجلوية بني البلدان األ

 على أساس تباديل،
  

حتديث البنية األساسية للنقل بالسكك احلديدية وربط شبكات السكك احلديديـة يف             )5
 البلدان األعضاء ببعضها البعض،

  
جتديد مركبات النقل الربي وحتديث شبكات الطرق الربية يف البلدان األعضاء وربطها             )6

 ببعضها،
  

األعضاء على اعتبار أن معظمها بلدان      إقامة خطوط مباشرة للنقل البحري بني البلدان         )7
 ساحلية،

  
تشجيع اجلهود الرامية إىل إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف بني البلدان األعـضاء           )8

 يف جمال نقل الركاب برا وحبرا وجوا،
  

منح معاملة تفضيلية واختاذ ترتيبات خاصة لتسهيل اإلجراءات اجلمركية واألمنية مثـل             )9
  الرسوم احملصلة من السياح بني البلدان األعضاء،منح ختفيضات على

  
تشجيع إقامة املشروعات املشتركة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال السياحة مـن              )10

خالل منح تسهيالت خاصة وتفضيلية للمستثمرين من البلـدان األعـضاء وحتديـد             
تثمار يف جمال تنميـة     املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية اليت ستقوم بتقدمي الدعم لالس        

 .السياحة
  

  تسويق وترويج السياحة) ب
  

يعد تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة فاعلة يف جمال التسويق والترويج من بني أهم عناصر               
  :وميكن يف هذا السياق اقتراح اخلطوات التالية. تعزيز السياحة البينية للبلدان األعضاء



27  مشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

لتحالفات بني األطراف املعنية يف البلـدان األعـضاء         اختاذ اإلجراءات الكفيلة بزيادة ا     )1
وخصوصا فيما بني األجهزة الرمسية املعنية بالنهوض بالسياحة دف االرتقاء مبـستوى            

 التسويق وزيادة جهود التعاون،
  

استنباط وتطبيق األساليب العلمية من أجل التسويق والدعاية املشتركة للـسياحة مـن              )2
.  التأثري الكبري على املستهلك كشبكة اإلنترنـت مـثال         خالل استخدام األدوات ذات   

فباإلضافة إىل قدرا على نشر املعلومات على نطاق واسع، تسهلُ اإلنترنت كـذلك             
 املعامالت املباشرة بني مقدم اخلدمة ومستهلكها،

  
إنشاء مواقع خاصة بالسياحة على شبكة اإلنترنت من أجل نشر املعلومـات املتعلقـة               )3

احة يف كافة البلدان األعضاء للتعريف مبواردها وثرواـا الطبيعيـة والتارخييـة             بالسي
 والثقافية،

  
تنظيم املعارض السياحية اإلسالمية واملهرجانات الثقافية ومهرجانات الطـبخ الـشعيب            )4

بصورة منتظمة على غرار معرض التجارة اإلسالمي مع نـشر مدونـة للممارسـات              
 املنظمة،السياحية السليمة يف بلدان 

  
اإلنتاج املشترك للمواد التسجيلية على شكل أفالم تلفزيونية وأقراص مضغوطة ونشرات            )5

صحفية ومطويات، إخل للتعريف بالتراث الثقايف واملعامل الرئيسية لبلدان املنظمة كوحدة           
 ثقافية واحدة،

  
 إرساء آليات مشتركة لتوزيع وتبادل املعلومات حول فرص االسـتثمار الـسياحي يف             )6

بلدان املنظمة وذلك مثال من خالل اإلنتاج املشترك لألدلة والكتيبات التروجييـة ذات             
 .العالقة

  
  البحث والتدريب يف جمال السياحة) ج
  

  :ميكن ضمن هذا اال اقتراح اخلطوات التالية
  

قيام املعاهد التدريبية املعنية يف بلدان املنظمة بتنظيم دورات وورشات عمل ونـدوات              )1
 ت تدريبية مهنية مشتركة حول صناعة السياحة،ومؤمترا

  
تنظيم وتبادل الربامج والدورات التدريبية حول تنمية املوارد البشرية يف جمال الـسياحة              )2

 ووضع معايري مشتركة للمهارات املهنية يف جمال السياحة،



28  القتصادي بني الدول اإلسالميةجملة التعاون ا

 تنمية  إقامة روابط بني املعاهد التدريبية السياحية بالبلدان األعضاء وتبادل األحباث حول           )3
 السياحة واملشاركة يف منهجية تقييم املوارد السياحية وتسويقها والنهوض ا،

  
إجراء دراسات مشتركة حول تقييم القدرات تأخذ يف االعتبـار التـأثريات البيئيـة               )4

  .واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان األعضاء
  



29  ة املؤمتر اإلسالميمشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظم

  سب اإلقليم والبلد املقصودعدد السياح الوافدين إىل منطقة املنظمة ح: 1اجلدول امللحق 
  

    )٪(معدل النمو   )1000(عدد السياح الوافدين 
1990  1995  1998  1999  2000  98/99  99/2000  1995/2000  90/2000  

  2.1  4.9  3.4  2.4  11969  11571  11302  9439  9747  البلدان األفريقية األعضاء
  2.7-  10.7  15.6  10.5  866  749  678  520  1137  اجلزائر

  -  -  -  -  -  -  152  138  110  بنني
  -  -  -  36.3  -  218  160  124  74  بوركينا فاسو

  -  -  -  -  -  -  135  100  89  الكامريون
  19.6  23.2  14.9  14.6  54  47  41  19  9  تشاد

  11.6  0.9  0.0  11.1-  24  24  27  23  8  جزر القمر
  -  -  -  -  -  -  301  237  -  كوت ديفوار

  -  -  -  -  -  -  21  21  33  جيبويت
  3.6  4.4  11.4-  10.3-  155  175  195  125  109  الغابون
  -  -  -  5.5  -  96  91  45  100  غامبيا
  -  -  22.2  17.4  33  27  23  -  -  غينيا
  6.9  15.4  4.9  1.2-  86  82  83  42  44  مايل

  -  -  25.0  -  30  24  -  -  -  موريتانيا
  0.2  9.6  7.8  17.7  4113  3817  3242  2602  4024  املغرب
  9.1  7.4  16.3  2.4  50  43  42  35  21  النيجر
  15.6  4.4  4.8  5.0  813  776  739  656  190  نيجرييا
  4.7  6.8  5.4  4.8  389  369  352  280  246  السنغال

  20.4-  23.4-  66.7  0.0  10  6  6  38  98  سرياليون
  -  -  -  -  -  -  10  10  46  الصومال

  5.3-  2.5  14.3-  1.4  60  70  69  53  103  توغو
  1.4  9.6-  31.0  16.0  38  29  25  63  33  لسودانا

  4.7  4.2  4.7  2.4  5057  4832  4718  4120  3204  تونس
  10.7  0.3  2.1  2.6-  191  187  192  188  69  أوغندا

  )يتبع(



30  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  عدد السياح الوافدين إىل منطقة املنظمة حسب اإلقليم والبلد املقصود: 1تابع اجلدول امللحق 
  

   )٪(معدل النمو  )1000(عدد السياح الوافدين 
1990  1995  1998  1999  2000  98/99  99/2000  1995/2000  90/2000  

  4.0  1.8  23.5  7.3  163  132  123  149  110  بلدان األمريكتني األعضاء
  5.1  0.2-  40.0  10.3  105  75  68  106  64  غويانا

  2.3  6.2  1.8  3.6  58  57  55  43  46  سورينام
  5.0  5.8  19.4  22.5  16269  13626  11121  12291  10001  اسيفيكي األعضاءالب/بلدان شرق آسيا

  10.1  14.6  1.8  0.3  984  967  964  498  377  بروناي
  8.8  3.2  7.1  2.6  5064  4728  4606  4324  2178  إندونيسيا

  3.2  6.5  28.9  42.9  10221  7931  5551  7469  7446  ماليزيا
  9.3  8.7  49.2  23.8-  11778  7894  10359  7764  4829  وسط آسيا األعضاء/بلدان أوروبا

  2.7  0.5-  50.0  7.1-  39  26  28  40  30  ألبانيا
  -  48.9  13.1  24.6  681  602  483  93  -  أذربيجان

  -  48.7  383.9  18.3  1471  304  257  202  -  كازخستان
  -  -    16.9    69  59  36  -  قريغيزيا

  7.2  6.2  39.1  23.1-  9587  6893  8960  7083  4799  تركيا
  -  -  -  -  -  -  300  218  -  تركمنستان
  -  -  -  -  -  -  272  92  -  أوزبكستان

  9.9  13.4  19.5  21.6  22629  18930  15570  12058  8823  بلدان الشرق األوسط األعضاء
  5.8  11.6  19.9  23.1  2420  2019  1640  1396  1376  البحرين

  7.8  12.2  14.0  39.7  5116  4489  3213  2871  2411  مصر
  20.2-  5.0  160.0  41.2-  78  30  51  61  748  العراق
  9.6  5.8  5.1  8.1  1427  1358  1256  1074  572  األردن

  18.1  -  -  -  79  -  77  69  15  الكويت
  -  10.5  10.3  6.7  742  673  631  450  -  لبنان
  6.1  25.5  2.2-  456.3  174  178  32  56  96  ليبيا

  14.4  15.4  13.5  18.9  571  503  423  279  149  عمان
  -  -  21.8  34.8  330  271  201  -  -  فلسطني

  11.0  13.6  37.7  23.6  6296  4572  3700  3325  2209  السعودية
  )يتبع(



31  ة املؤمتر اإلسالميمشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظم

  عدد السياح الوافدين إىل منطقة املنظمة حسب اإلقليم والبلد املقصود: 1تابع اجلدول امللحق 
  

   )٪(معدل النمو  )1000(عدد السياح الوافدين 
1990  1995  1998  1999  2000  98/99  99/2000  1995/2000  90/2000  

  9.7  11.7  2.2  9.4  1416  1386  1267  815  562  سوريا
  20.0  19.5  15.1  13.4  3907  3393  2991  1601  633  اإلمارات

  3.5  3.7  25.9  34.1-  73  58  88  61  52  اليمن
  12.6  17.5  24.1  17.3  2923  2356  2009  1305  896  بلدان جنوب آسيا األعضاء

  -  -  -  -  -  -  4  4  8  أفغانستان
  5.6  5.0  15.0  0.6  199  173  172  156  115  ديشبنغال
  27.1  30.3  28.7  31.1  1700  1321  1008  452  154  إيران

  9.1  8.2  8.6  8.6  467  430  396  315  195  املالديف
  2.8  8.1  28.9  0.7  557  432  429  378  424  باكستان

  6.7  8.9  20.6  7.7  65568  54377  50484  42857  34296  جمموع بلدان املنظمة
  4.3  4.8  7.2  3.7  696700  650200  626700  550300  457200  اإلمجايل العاملي

          9.4  8.4  8.1  7.8  7.5  بلدان املنظمة كنسبة من اإلمجايل العاملي
  

  .املنظمة العاملية للسياحة: املصدر
 إىل عدد املسافرين وإمنا إىل عدد حـاالت  وافدينعدد السياح الال يشري . تعين كلمةُ سائح الزائر الذي يبقى ليلة واحدة على األقل، بصورة فردية أو مجاعية، يف البلد املقصود        : مالحظات
  .إىل نقطة معينة) أو الزيارات(الوصول 

  .البيانات غري متوفرة) -(
  



32  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  عوائد السياحة الدولية يف منطقة املنظمة حسب اإلقليم والبلد املقصود: 2اجلدول امللحق 
  

   )٪ (معدل النمو  )مليون دوالر(عوائد السياحة 
1990  1995  1998  1999  2000  98/99  99/2000  1995/2000  90/2000  

  3.7  4.0  3.6-  0.5  4060  4211  4192  3342  2811  البلدان األفريقية األعضاء
  -  -  -  -  -  -  24  27  64  اجلزائر

  -  -  -  -  -  -  33  27  28  بنني
  -  -  -  -  -  -  42  25  11  بوركينا فاسو

  -  -  -  -  -  -  40  36  53  الكامريون
  -  -  -  -  -  -  10  10  8  ادتش

  22.3  6.5-  21.1-  18.8  15  19  16  21  2  جزر القمر
  -  9.3-  43.0-  2.0  57  100  98  93  -  كوت ديفوار

  -  -  -  -  -  -  4  4  6  جيبويت
  8.8  0.0  36.4-  37.5  7  11  8  7  3  الغابون
  -  -  -  -  -  -  33  23  26  غامبيا
  8.8-  64.4  71.4  600.0  12  7  1  1  30  غينيا
  4.2  23.2  7.8-  13.5-  71  77  89  25  47  مايل

  -  -  -  40.0  -  28  20  11  9  موريتانيا
  4.9  9.4  8.5  9.8  2040  1880  1712  1304  1259  املغرب
  -  -  -  33.3  -  24  18  15  17  النيجر
  23.1  29.9  17.0  20.4  200  171  142  54  25  نيجرييا
  1.7-  2.8-  15.7-  6.7-  140  166  178  161  167  السنغال

  4.5-  14.9  50.0  0.0  12  8  8  6  19  سرياليون
  21.7-  17.4-  44.4-  30.8-  5  9  13  13  58  توغو

  13.4-  9.0-  150.0  0.0  5  2  2  8  21  السودان
  4.7  1.4  4.1-  0.2  1496  1560  1557  1393  948  تونس
  -  -  -  3.5  -  149  144  78  10  أوغندا

  )يتبع(



33  ة املؤمتر اإلسالميمشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظم

  م والبلد املقصودعوائد السياحة الدولية يف منطقة املنظمة حسب اإلقلي: 2تابع اجلدول امللحق 
  

   )٪ (معدل النمو )مليون دوالر(عوائد السياحة 
1990  1995  1998  1999  2000  98/99  99/2000  1995/2000  90/2000  

  8.3-  29.5-  76.5-  25.9  16  68  54  92  38  بلدان األمريكتني األعضاء
  -  -  -  13.5  -  59  52  78  27  غويانا
  3.8  2.7  77.8  350.0  16  9  2  14  11  مسورينا

  10.9  3.1  29.6  20.9  10696  8250  6824  9175  3807  الباسيفيكي األعضاء/بلدان شرق آسيا
  -  -  -  -  -  -  37  37  35  بروناي

  10.6  1.9  22.1  8.8  5749  4710  4331  5229  2105  إندونيسيا
  11.5  4.8  39.7  44.1  4947  3540  2456  3909  1667  ماليزيا

  10.1  9.8  44.1  26.5-  8459  5872  7984  5295  3229  وسط آسيا األعضاء/بلدان أوروبا
  58.0  43.0  84.4  290.7  389  211  54  65  4  ألبانيا

  -  2.1-  22.2-  35.2-  63  81  125  70  -  أذربيجان
  -  23.9  1.9-  10.8-  356  363  407  122  -  كازخستان

  -  24.6  7.1  75.0  15  14  8  5  -  قريغيزيا
  9.0  9.0  46.8  27.5-  7636  5203  7177  4957  3225  تركيا

  -  -  -  -  -  -  192  63  -  تركمنستان
  -  -  -  -  -  -  21  13  -  أوزبكستان

  7.2  2.5  8.6  7.8-  8821  8122  8811  7797  4402  بلدان الشرق األوسط األعضاء
  13.3  13.7  15.0  11.5  469  408  366  247  135  البحرين

  14.7  10.1  11.3  52.2  4345  3903  2565  2684  1100  مصر
  -  -  -  -  -  -  13  13  55  العراق
  3.5  2.1  9.2-  2.8  722  795  773  652  512  األردن

  2.9-  4.1-  6.5  55.6-  98  92  207  121  132  الكويت
  -  0.9  10.3  44.9-  742  673  1221  710  -  لبنان
  -  -  -  55.6  -  28  18  6  6  ليبيا

  5.7  5.5  13.2  5.4-  120  106  112  92  69  عمان
  -  8.3  17.4  15.8  155  132  114  104  -  طنيفلس

  -  -  -  -  -  -  1462  1210  1884  السعودية
  )يتبع(



34  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  عوائد السياحة الدولية يف منطقة املنظمة حسب اإلقليم والبلد املقصود: 2تابع اجلدول امللحق 
  

   )٪ (معدل النمو )مليون دوالر(عوائد السياحة 
1990  1995  1998  1999  2000  98/99  99/2000  1995/2000  90/2000  

  13.0  1.5-  4.9  1.4  1082  1031  1017  1165  320  سوريا
  19.6  6.4  13.3  4.0  1012  893  859  743  169  اإلمارات

  14.3  8.7  24.6  27.4-  76  61  84  50  20  اليمن
  15.4  19.9  19.5  19.8  1330  1113  929  537  317  بلدان جنوب آسيا األعضاء

  16.3  16.8  0.0  2.0-  50  50  51  23  11  بنغالديش
  30.1  34.9  28.4  38.8  850  662  477  190  61  إيران

  14.5  10.4  5.8  7.3  344  325  303  210  89  املالديف
  5.8-  5.5-  13.2  22.4-  86  76  98  114  156  باكستان

  8.6  4.9  21.0  4.0-  33382  27636  28794  26238  14604  جمموع بلدان املنظمة
  6.1  3.2  4.0  3.1  474400  456300  442400  406200  263400  ياإلمجايل العامل

          7.0  6.1  6.5  6.5  5.5  بلدان املنظمة كنسبة من اإلمجايل العاملي

  
  .املنظمة العاملية للسياحة: املصدر

  .البيانات غري متوفرة) -(
  



35  مشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  ميزان السياحة الدولية يف بلدان املنظمة: 3اجلدول امللحق 
  )مليون دوالر(

  
  1996  1997  1998  1999  2000  

  117  199  49  22  65  ألبانيا
  69-  58-  45-  24-  54-  أذربيجان
  300  249  224  189  154  البحرين

  251-  162-  147-  111-  168-  بنغالديش
  -  -  26  24  23  بنني

  169-  122-  115-  110-  128-  كوت ديفوار
  3272  2825  1417  2380  1887  مصر

  167-  172-  172-  171-  169-  الغابون
  -  -  -  16  16  غامبيا
  24-  24-  26-  -  21-  غينيا

  2552  2357  2229  2910  3908  إندونيسيا
  -  256-  311-  350-  285-  إيران

  335  440  420  376  362  األردن
  52-  31-  91-  156-  120-  كازخستان

  2353-  2178-  2310-  2189-  2308-  الكويت
  1-  3  5  3  2-  قريغيزيا

  -  122-  125-  148-  209-  ليبيا
  4947  1567  671  112  1878  ماليزيا

  298  280  261  247  228  املالديف
  30  33  37  16-  17-  مايل

  -  27-  22-  27-  17-  موريتانيا
  1610  1440  1288  1133  1374  املغرب
  -  2-  7-  6-  6-  النيجر
  530-  449-  1425-  1698-  1219-  نيجرييا
  221-  217-  175-  141-  150-  عمان

  166-  104-  254-  247-  754-  باكستان
  -  112  124  100  96  السنغال

  -  4  4  -  8  سرياليون
  50-  33-  27-  29-  20-  السودان
  7-  4-  9-  2-  6  سورينام
  442  401  437  468  652  سوريا
  -  6  10  7  8  توغو
  1233  1321  1322  1126  1160  تونس
  5925  3732  6055  6372  4697  تركيا

  -  -  -  51-  7-  تركمنستان
  -  8  49  22  18-  أوغندا
    -  75-  46-  54-  22-  اليمن

، "موجـز إحصائيـات السياحـة"حسابات خرباء مركـز أنقرة استنادا إىل البيانـات املتوفرة يف : دراملص
  .2002، املنظمة العاملية للسياحة، مدريد، 2002طبعة عام 

  .البيانات غري متوفرة) -(



36  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  ميزان السياحة الدولية كنسبة من الناتج القومي اإلمجايل: 4اجلدول امللحق 
  )٪(مة يف بلدان املنظ

  
  

  متوسط الفترة  2000  1999  1998  1997  1996
1996-2000  

  2.9  3.1  6.3  1.8  0.9  2.4  ألبانيا
  1.3-  1.4-  1.3-  1.1-  0.7-  1.8-  أذربيجان
  3.7  3.8  3.8  4.6  3.7  3.0  البحرين

  0.4-  0.5-  0.3-  0.3-  0.3-  0.4-  بنغالديش
  1.1  -  -  1.1  1.1  1.2  بنني
  10.1  -  -  6.6  12.6  11.1   القمرجزر

  1.3-  1.6-  1.2-  1.1-  1.1-  1.4-  كوت ديفوار
  2.9  3.4  3.3  1.8  3.3  2.9  مصر

  3.9-  4.3-  4.3-  3.7-  3.4-  3.7-  الغابون
  4.0  -  -  -  3.9  4.1  غامبيا
  0.7-  0.7-  0.7-  0.7-  -  0.5-  غينيا

  9.3  -  -  7.9  8.8  11.1  غويانا
  1.8  2.1  2.0  1.7  1.3  1.8  إندونيسيا

  0.3-  -  0.3-  0.3-  0.3-  0.3-  إيران
  5.2  4.1  5.7  5.6  5.2  5.2  األردن

  0.4-  0.3-  0.2-  0.4-  0.7-  0.6-  كازخستان
  7.4-  6.2-  7.3-  9.1-  7.3-  7.2-  الكويت
  0.1  0.1-  0.2  0.3  0.1  0.1-  قريغيزيا

  4.3  -  3.6  5.5  4.4  3.5  لبنان
  0.4-  -  0.3-  0.4-  0.5-  0.6-  ليبيا
  2.3  6.3  2.0  0.8  0.1  2.0  يزيامال

  78.2  73.9  76.5  78.1  80.7  81.7  املالديف
  0.5  1.2  1.3  1.4  0.6-  0.7-  مايل

  2.2-  -  2.7-  2.1-  2.5-  1.5-  موريتانيا
  4.0  4.8  4.3  3.7  3.3  3.9  املغرب
  0.3-  -  0.1-  0.3-  0.3-  0.3-  النيجر
  3.4-  1.6-  1.5-  4.5-  5.3-  4.3-  نيجرييا
  1.1-  1.1-  1.1-  1.1-  1.0-  0.9-  عمان

  0.5-  0.3-  0.2-  0.4-  0.4-  1.2-  باكستان
  2.3  -  2.4  2.7  2.1  2.1  السنغال

  0.7  -  0.6  0.6  -  0.9  سرياليون
  0.3-  0.5-  0.4-  0.3-  0.3-  0.2-  السودان
  0.5-  1.2-  0.6-  1.6-  0.4-  1.5  سورينام
  3.0  2.8  2.5  2.6  3.0  4.1  سوريا
  0.5  -  0.4  0.7  0.5  0.6  توغو
  6.4  6.1  6.7  6.9  5.9  6.4  تونس
  2.8  2.9  2.0  3.0  3.2  2.7  تركيا

  1.0-  -  -  -  1.7-  0.2-  تركمنستان
  0.2  -  0.1  0.7  0.3  0.3-  أوغندا

  0.1  -  -  -  0.1  0.1  أوزبكستان
  0.9-  -  1.2-  0.8-  1.1-  0.5-  اليمن
، طبعة "ياحـةموجـز إحصائيـات الس"حسابات خرباء مركـز أنقرة استنادا إىل البيانـات املتوفرة يف : املصدر

  .2002، املنظمة العاملية للسياحة، مدريد، 2002عام 
  .البيانات غري متوفرة) -(

  



37  مشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  عوائد السياحة الدولية كنسبة من الصادرات: 5اجلدول امللحق 
  )٪(يف بلدان املنظمة 

  
  

  متوسط الفترة  2000  1999  1998  1997  1996
1996-2000  

  62.4  149.0  79.9  26.3  19.4  37.0  ألبانيا
  12.2  3.6  8.7  20.6  20.7  7.3  أذربيجان
  8.4  8.2  9.9  11.2  7.1  5.6  البحرين

  1.2  1.1  1.3  1.3  1.6  1.0  بنغالديش
  5.7  -  -  8.0  4.6  4.4  بنني

  14.4  -  -  13.2  16.8  13.2  بوركينا فاسو
  273.8  83.3  118.8  133.3  650.0  383.3  جزر القمر

  2.0  1.4  2.1  2.1  2.0  2.1  كوت ديفوار
  94.0  92.6  109.7  81.9  95.1  90.5  مصر

  0.3  0.2  0.3  0.3  0.2  0.2  الغابون
  180.8  -  -  181.5  213.3  147.6  غامبيا
  0.9  1.4  0.9  0.1  -  1.0  غينيا

  11.3  -  11.3  11.1  9.3  13.5  غويانا
  10.1  9.3  9.7  8.9  10.0  12.7  إندونيسيا

  2.5  3.1  3.1  3.6  1.8  1.1  إيران
  41.5  38.1  43.4  42.9  42.2  40.9  األردن

  5.1  3.9  6.5  7.5  4.4  3.4  كازخستان
  1.2  0.5  0.8  2.2  1.3  1.2  الكويت
  1.9  3.0  3.1  1.6  1.2  0.8  قريغيزيا

  128.1  103.9  99.4  184.4  155.5  97.1  لبنان
  0.2  -  0.4  0.3  0.1  0.1  ليبيا

  4.3  5.0  4.2  3.4  3.4  5.7  ماليزيا
  442.5  452.6  507.8  409.5  391.8  450.8  ملالديفا

  11.9  18.8  13.5  16.0  4.6  6.7  مايل
  4.4  -  5.9  3.8  4.2  3.7  موريتانيا
  24.4  27.5  25.5  23.9  20.6  24.3  املغرب
  4.5  -  0.8  5.4  6.6  5.2  النيجر
  1.0  1.0  1.2  1.4  0.8  0.5  نيجرييا
  1.5  1.1  1.5  2.1  1.5  1.4  عمان

  1.2  0.9  0.9  1.2  1.3  1.6  باكستان
  16.1  14.0  16.2  18.4  16.9  15.1  السنغال

  76.9  38.7  133.3  114.3  -  21.3  سرياليون
  0.6  0.3  0.3  0.3  0.7  1.3  السودان
  1.9  3.1  1.5  0.5  1.3  3.2  سورينام
  25.1  5.6  29.8  35.2  25.9  29.1  سوريا
  2.1  1.5  2.3  1.3  2.8  2.5  توغو
  25.9  25.6  26.6  27.1  24.5  25.6  تونس
  26.7  28.7  19.6  29.0  30.8  25.7  تركيا

  12.5  -  -  16.2  12.5  8.8  تركمنستان
  25.5  -  28.8  28.7  24.3  19.9  أوغندا

  2.2  2.5  2.1  2.0  2.1  2.6  اإلمارات
  0.5  -  -  0.6  0.4  0.3  أوزبكستان

  2.9  1.9  2.5  5.6  2.8  1.7  اليمن
، طبعة "ـات السياحـةموجـز إحصائي"حسابات خرباء مركـز أنقرة استنادا إىل البيانـات املتوفرة يف : املصدر

  .2002، املنظمة العاملية للسياحة، مدريد، 2002عام 
  .البيانات غري متوفرة) -(


