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تقدیر دور السیاحة العربیة في التنمیة االقتصادیة والبشریة
دراسة مقارنة على الصعید العالمي

قاسم علي الشهواننوفل. د
/ مركز الدراسات اإلقلیمیة/ واالجتماعیةقسم الدراسات االقتصادیة / مدرس

العراق-جامعة الموصل

البحثمستخلص
والبشریةاالقتصادیةالتنمیةفيالعربیةالسیاحةدورتقدیر"إلىالدراسةتهدف

بینووجهتهاالختالفوجهلتحدیدالعالميالصعیدعلىمماثل مقارنتقدیرمعفیها
تواضع"رىـوت،"األخرىالمجامیع العالمیةمعأدائهاوبینلحالهامجموعةأدائها

هو ذلكدر ـموأنةـالعربیاالقتصاداتلمعظمالسیاحيللقطاعالملموساإلسهام
."فیهاألفراداستثماروقصورالدولةقبلمنالقطاعهذاتطویرقصور

عربیاوتنمیتهااالقتصادیة؛والتنمیةالسیاحیةالتنمیةبالتحلیلالدراسةتتناول
التنمیةعلىالسیاحةآثاروتقدیرالعربیة؛والسفرتنافسیة السیاحةومؤشرات

عربیًا؛البشریةوالتنمیةواألداء االقتصادياحةالسیوتقدیراتوالبشریة؛االقتصادیة
.عالمیاً البشریةوالتنمیةاالقتصاديواألداءالسیاحةوتقدیرات

والتنمیةاالقتصادیةالتنمیةمنلكلالسیاحةقطاعأهمیةالدراسةتقدیراتتؤكد
بعدإالياالقتصادالنموفيایجاباً یسهمالتأثیرهاالعربیة ولكنالبلدانفيالبشریة
البشریةةـالتنمیوتحسن مؤشرات%١.١٧للفردالمحلياإلجماليالناتجتحسن

:منكلراتـلتأثیاالحصائیةةـاألهمیمؤآدةأفضل،دولیاالصورةبینما%٢.١٧

التنمیة-األداءوةـوفج؛)التعلیممقیاس(البشريالمالورأسالسیاحیة؛التنافسیة
البشریةالتنمیةىـوعلاالقتصادياألداءعلىمة جداً مهتفاعالتهاوكانتالبشریة

بعامة،العربیةاداتـواالقتص.والمتعددةالبسیطةالعالقاتفيتماماً محسومةوبتقدیرات
السیاحة لصناعةفرصةأمامةـبخاصومصرالسعودیةوالعربیةولبناناألردنوفي

.بكثیرأفضلالتعلیممعوالحاالتوللتقدم،للنموومصدراً قطاعاً ودعمها
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مقدمة
منـذ تسـعینات القـرن الماضـي وذلـكى قطاع السیاحة بأهمیـة متزایـدةیحظ
لبلـدان لالنـاتج المحلـي اإلجمـالي تكـوین فـي الذي یقدمـه هـذا القطـاع لإلسهام 

اعـات نمـوًا فـي قطبـات هـذا القطـاع مـن أكثـر القـد و حكوماتهـا بـه،هـتم تالتي 
لعــــدة أســــباب ات یعـــرف بالصــــناعة الســــیاحیة، وبــــالبلـــدان النامیــــة والمتقدمــــة

ـــــي للشـــــركات الســـــیاحیة و أبرزهـــــا  ـــــاتج المحل ـــــادة الن ـــــوميزی ـــــدخل الق ـــــادة ال زی
بـــــاإلیرادات الضـــــرائبیة، فضـــــال عـــــن اإلیـــــرادات المباشـــــرة للمرافـــــق الســـــیاحیة 

كما تسهم السیاحة . الرسمیة المختلفة؛ اآلثاریة والدینیة والریاضیة واإلعالمیة
یمتص و ،)١(ن المدفوعات وتأمین مصدر مهم للعملة الصعبةفي تحسین میزا

،قدرًا مهمًا من األیـدي العاملـة فـي قطـاع الخـدمات والتجـارة الداخلیـةقطاعها 
.س في النشاط االقتصادي في عصر الخدماتیالمكون الرئ

وواقــع القطاعــات الســیاحیة العربیــة قــد ال ینبــئ بمثــل هــذا الــدور أو بتلــك 
رغم مــن الــرواج اإلعالمــي للكثیــر مــن المنــاطق الســیاحیة اإلســهامات علــى الــ

فقــد . العربیــة المختلفــة فــي بــالد الشــام وبلــدان شــمال إفریقیــا والجزیــرة العربیــة
صــــناعتها لیســــت إنیكــــون اســــتثمار تلــــك المنــــاطق لــــیس بالقــــدر الكــــافي أو 

بالكفــاءة التـــي تتـــوافر علیهـــا دول أخـــرى فـــي الشـــرق األوســـط وحـــوض البحـــر 
لمتوسـط كمـا هـو شـائع عـن الیونـان وقبـرص وایطالیـا ومالتـا وتركیـا األبیض ا

. واسبانیا والبرتغال
التنمیـــــة العربیـــــة فـــــي تقـــــدیر دور الســـــیاحة "إلـــــى تهـــــدف المداخلـــــةولـــــذا، 

فیها وتقدیر مماثل مقـارن علـى الصـعید العـالمي لتحدیـد البشریة و االقتصادیة 
وبین أدائهـا مـع المجـامیع وجه االختالف ووجهته بین أدائها مجموعة لحالها

ویــتم ذلــك مــن خــالل تقــدیرات عالقــات األداء الســیاحي مــع " العالمیــة األخــرى
الناتج المحلي اإلجمالي مقیاسا لألداء االقتصادي ومع أداء التطویر البشـري 

. بصورة منفردة أو مع متغیرات أخرى ذات صلة
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ذا كانت أهمیة السیاحة بالنسبة لالقتصادات المخ ٕ هـي بالصـورة ةفـلتوا
أن "فـي تلخصفـان المشـكلة الماثلـة أمـام الدراسـة تـالیوم أبعادها رسمتالتي 

تتبنـى صـناعتهاالسیاسـات التـي إلى السیاحة في معظم البلدان العربیة تفتقر
القاعـــدة وقطاعـــا -ة ثقافیـــةالقتصـــادیقطاعـــا حیویـــا ومـــوردا ضـــروریا للتنمیـــة ا

فــــي " ا التعلیمیــــة والثقافیــــةیســــاعد فــــي امتصــــاص البطالــــة بشــــتى مســــتویاته
حیــوي در ـوبالتــالي فهنــاك مصــالســیاحة والفندقــة والســفر والخــدمات األخــرى،

ــدان التــي تــنعممــن مصــادر النمــو االقتصــادي  وال ،ةـیــمقومــات السیاحبالللبل
. في أدائها وال في تطورهایعثر على دور ملموس

لمعظمالسیاحيلقطاع اإلسهام الملموس لتواضع "المداخلة هذه ضتر وتف
أن مــرد ذلــك هــو قصــور تطــویر هــذا القطــاع مــن قبــل االقتصــادات العربیــة و 

، وبالتـالي غیـاب الـدور الطبیعـي للسـیاحة "الدولة وقصور استثمار األفراد فیه
.في النشاط االقتصادي للبلد وفي نموه وفي تنمیة المجتمع كذلك

ســـابقة فـــي هـــذا العمـــال أبـــرز األتســـلط الدراســـة الضـــوء علـــى لتفصـــیل،ول
یقتضـــي تفهـــم، إذالســـیاحةبياالقتصـــادبطبیعـــة االهتمـــام ف یـــالصـــدد للتعر 
معرفة إسهامها في االقتصاد انطالقا من أن اإلهتمام يالسیاحأهمیة النشاط

مفهومـــا،)س&س(والســـیاحة والســـفر .باالقتصـــاداالهتمـــامبالســـیاحة یعنـــي 
ح بین التنقل خالل یـوم واحـدتتراو دآخر لمدإلى انتقال األفراد من مكانهما 
ذا .اإلقامـة لعـدة أشـهرإلـى  ٕ شـبع حاجـة یالنشـاط الـذي "ذلـك كانـت السـیاحةوا

ـــة ـــ) ٢("الســـائح مـــن الترفیـــه والمتعـــة النفســـیة أو الثقافیـــة أو العلمی ان ازدیـــادهف
مقاسا بعـدد السـیاح أو الطلب على الخدمات السیاحیةیمكن أن یعكس حجم
مـن تفاعـل بـل تتولـدجاهزةتأتي وهذه بدورها ال. لسنةبالعوائد السیاحیة في ا

ها خـــدمات النقـــل بكافـــة دمتقـــن األنشـــطة االقتصـــادیة األخـــرى فـــي مالعدیـــد مـــ
ـــــــة  أنواعـــــــه وأشـــــــكاله ومســـــــتلزمات اإلقامـــــــة والمنتجـــــــات الصـــــــناعیة والزراعی

.واالستهالكیة المختلفة
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قدم لخدمیة تواد السیاح والمنشآت السیاحیة اعدألةالكلیاألنشطة وحصیلة
،في النـاتج المحلـي اإلجمـالي لبلـدان الجـذب السـیاحيماصناعة تسهم بقدر 

، كونهــــــا یتناســـــب ناتجهــــــا ودرجـــــة االهتمــــــام االســـــتراتیجي للدولــــــة بالســـــیاحة
ویعنــي نجــاح صــناعة الســیاحة واســتمرارها مــع .الصــناعة الوحیــدة بــال دخــان

المؤشـر الـرئیس ، السـیاحتزاید األماكن السیاحیة وتحسن خدماتها ازدیاد عدد 
حة وتنمیتهــا بالقــدر الــذي یزیــد مــن إســهامها بالنــاتج اعلــى نمــو خــدمات الســی

.)٣(جانب بقیة القطاعات االقتصادیة األخرىإلى المحلي اإلجمالي

التنمیة السیاحیة والتنمیة االقتصادیة.١
:السیاحة على ثالثة أركان رئیسة، هيتقوم

ـــــاألمـــــاكن-١ ـــــنفط و : الســـــیاحیةاطقوالمن ـــــل ال ـــــة مثلهـــــا مث هـــــي ثـــــروة طبیعی
والدینیـــة تاریخیـــةال-والخامـــات الطبیعیـــة األخـــرى تشـــمل األمـــاكن األثریـــة

حدیثــــــةالالخدمیــــــةترفیهیــــــة و والعمرانیــــــةوالثقافیــــــةوالصــــــحیةوالعلمیــــــةوال
.المتطورة

مـــــن طـــــرق وطاقـــــة كهربائیـــــة وشـــــبكات أمنیـــــة وشـــــبكات :البنـــــى التحتیـــــة-٢
سالة وصرف الصحي تصاالتا ٕ وقطع داللة وخرائط إعالمیة ثـم مرافـق وا

ولســـحب المخلفـــات االســـتهالكیة ولصــیانة تلـــك الوســـائط والطـــرق للنظافــة
.من أجل االستدامة البیئیة

والمجمعــات الســیاحیة وشــركات النقــل فنــادقفــي ال:االســتثمارات الســیاحیة-٣
اإلرشـــاد، وقـــد تكـــون اســـتثمارات محلیـــة أو أجنبیـــة خـــدمات والمواصـــالت و 

ــــــة یة أو مشــــــتركة وجلهــــــامباشــــــر  ــــــاخ االســــــتثمارات الطبیعی ــــــى من ــــــوم عل ق
.)٢(والتي هي جزء من مهام الدولة في البند السابق وتشریعاتها

وهناك ركن رابع یتوافر وینمو تلقائیا مع األركان السابقة واستجابة لفرص 
والخبــرات فنیــةالهندســیة الكــوادر مــن الالمــوارد البشــریة النشــاط الســیاحي هــو 
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، تمثـــل مـــاهرةالة غیـــر ـعمالـــوالةـمثقفـــة أو الـیـــدي العاملـــة المتخصصـــواأل
.بمجملها فرص العمل والتشغیل لقدر واسع من البطالة

ـــــة مســـــتلزمات رئیســـــة، هـــــي أو(والعارضـــــون معـــــالمال: )٤(وللســـــیاحة ثالث
:)٥(، كما أنها على أنواع، هيالسیاحو ) المروجون

ض حـو وتتمیـز دول وأشـهرهااحة وهـي أقـدم أنـواع السـی:السیاحة الترفیهیـة
متمیـــزة منـــاطق بكونهـــاالبحـــر األبـــیض المتوســـط ومنطقـــة الشـــرق األوســـط 

لجذب السیاحي فـي الجبـال والخضـرة والبحـار والشـواطئ واألنهـار والتنـوع ل
الطبیعــي والبیولــوجي فضــًال عــن تمیزهــا بالمنــاخ المعتــدل طیلــة ایــام الســنة 

ـــزلج والت وهـــي نـــوع الحیـــواني والزراعـــيتســـاعد علـــى الغـــوص والصـــید والت
مـــن حركـــة %٧٥بـــأكثر مـــنىوتحظـــمتاحـــة فـــي معظـــم البلـــدان العربیـــة،

.السیاحة العالمیة
ــــین اآلثــــار واإلطــــالع علــــى تــــاریخ :الســــیاحة الثقافیــــة وتشــــمل الســــیاحة ب

الشــــعوب واألمــــم والمعــــالم الشــــاهدة علــــى حضــــارات وادي الرافــــدین ووادي 
والرومانیــــة الیونانیــــةكــــذلك الحضــــارات النیــــل وشــــمال إفریقیــــا واألنــــدلس و 

متفاعلــــة مـــع وســــائط مــــن أنمـــاط الســــیاحة فـــي العـــالم%١٠وتشـــغل نحـــو
مثــال ذلــك المرتفعــات الجبلیــة فــي ســوریا ،العصــر فــي الصــحافة واإلعــالم

ولبنان والعراق وسـاحلي البحـر األحمـر ومرتفعـات المغـرب العربـي وتـونس 
.وسواحلهما

یاحة شــعبیة خــالل اإلجــازات لإلطــالع علــى وهــي ســ:الســیاحة االجتماعیــة
عادات الشعوب وثقافاتها وتقالیدها في المأكـل والملـبس واللغـة والمناسـبات 
االجتماعیة وتحظى باهتمام القادرین على السـفر مـن األغنیـاء ومتوسـطي 

.الدخل كما في شحات وسوسة في لیبیا
والنجف والقدس وتركز على المناطق المقدسة في كربالء: السیاحة الدینیة

اس والحمــــراء حــــرمین الشــــریفین وتــــونس والجزائــــر وفــــدمشــــق والو الشــــریف 
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رملــة الســبتین بــالیمن الواشــبیلیة وقرطبــة والقــاهرة والقــدس الشــریف وحلــب و 
.في مأرب

الجلدیـة والمفصـلیة بالمیـاه المعدنیـة العالجـات وخاصـة :السیاحة العالجیة
ل الموصــل وحمــص وحمــاه مثــوالكبریتیــة والرمــال وأشــعة الشــمس فــي مــدن

.واربد والمدن الجبلیة في لبنان وشواطئ اإلسكندریة وطرابلس والجزائر
المعــارض التجاریــة والمهرجانــات الدولیــة والســباقات : مثــل،ســیاحة متنوعــة

فـــــــي موریتانیـــــــا رات المختلفـــــــة والســـــــیاحة الصـــــــحراویة تمالریاضـــــــیة والمـــــــؤ 
الصــناعات معهـا و فـي مصــروسـیاحة الواحــاتواإلمـارات العربیـة المتحــدة

.التقلیدیة والتسوق االلكتروني
وقــد خضــعت الخــدمات الســیاحیة لبنــود اتفاقیــات منظمــة التجــارة العالمیــة 

ــــدار فــــي فــــي مجــــال الخــــدمات  ــــة أوروغــــواي ولقــــاء البحــــرین ومــــؤتمر ال جول
زالة القیود والحواجز أمام حركة التجـارة وخـدمات السـیاحة إباقتضتالبیضاء 
تلــزم هــذه البنــود الــدول األعضــاء الموقعــة علیهــا باســتخدام التقنیــات والســفر و 

وحركــــة رؤوس األمــــوال والتحــــوط األمنــــي الحدیثــــة المتطــــورة فــــي الحجــــوزات 
ــــأ قامــــة موحركــــة الســــیاح وت ٕ ــــى مســــتلزماتهم مــــن تأشــــیرات وا ین الحصــــول عل

.واالستفادة من الخدمات المتاحة
من ١٩٧٩- ١٩٦٣عاميتضاعف عدد السیاح في العالم ثالث مرات بین

. ، ثم تضاع الرقم مع نهایة القرن العشرین)٦(ملیون سائح٢٧٠إلى ٩٢
منظمةحسب، ٢٠٠٦عامجدیداً رقماً سجلتالعالمیةالسیاحةأن ویالحظ
قادمملیون٨٤٢یربو علىUNWTOالمتحدةلألممالتابعةالعالمیةالسیاحة

بلغت مدفوعاتةحققم٢٠٠٥لعامسجلعمازیادةبالمائة٤,٥بزهاء
بالمائة عما ٢بنسبة ٢٠٠٨ونما عدد السیاح عام . )٧(دوالرملیار٦٨٢,٧
المنظمة وتوقعت، )٨(ملیون سائح٩٢٢لیصل ) ملیون سائح١٨بزیادة (قبلها 

ملیار سائح في العام ١,٦لیتجاوز القادمالعقدفي(briskly)بسرعةوهامن
كصناعةتساهمأنهاالسیاحةقیمةعناسعالتالسیاحةتقریریبین، و ٢٠٢٠
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حواليتفسرو سنویا،االقتصاديـفيـإسترلینهـجنیملیار٨,٩بنحو
مجلسدرـوق)٩(سنویاوظیفة٢٤٠,٠٠٠تقریباوتدعموـمن النمبالمائةثمانیة
رةـمباشبأنشطةوالسفرالسیاحةقطاعإسهامWTTCيـالعالمةـالسیاح
اإلجماليالمحليالناتجمنبالمائة١٠,٤و ـبنحمشتركةمباشرةوغیر
االستثمارمنبالمائة٩,٥والعالمیةالصادراتمنبالمائة١٢,٢ويـالعالم

فيزیادة٢٠٠٧عامتحقق) س&س(ةـصناعأنلذلكفـأض. العالمي
١٣تجاوز یأنالرقملهذاویقدر، دوالرات تریلیون٧ف على ـما ینیاإلیرادات

.)١٠(القادمالعقدسنوات فيردوالتریلیون
فـانةـالسیاحـلصـناعةالكبیـرةالعالمیـةاالقتصـادیةالقیمـةهـذهضوءوفي
إلسـهاماتيـالمحلـوـوالنمـ،دانـالبلـمـندـللعدیـبالنسـبةغریبـةلیستأهمیتها
میـزانتحسـینعلـىوالقـدرةالقـوميالـدخلوزیـادةالتشغیلفيالسیاحةقطاع

Prosperityولألزهـارللنمـومهمـاً اً سـائقةـالسیاحـاعقطمنجعلالمدفوعات

.)١١(الفقرتخفیضفيدورلعبأیضاً هدور وبمقالنامیةالبلدانبینونجاحه
فــيدورهممارســة دونتحــولالتــيالعقبــاتمــنالعدیــدفهنــاكذلــكورغــم
) س&س(التنافســـیةمقـــاییسجـــاءتلـــذامحلیـــة، الیات المســـتو علـــىالتنمیـــة
TTCIـــــةاألمـــــوررشـــــیلتأ ـــــالتنظیمی ـــــةـوالتجاری ـــــيةـالمختلف ىـعلـــــلـتعمـــــالت

الســـیاحةتنافســـیةلتحســـین، كمـــا ســـیالحظ عـــتالتبصـــفةالمحلـــيالمســـتوى
.العالمحولوالسفر

المكاســـــبلحصـــــدتواقـــــةباتـــــتالمســـــألةهـــــذهعـــــتو التـــــيوالمجتمعـــــات
عملهـــالتحســـینالنشـــطةالجهـــودوتبـــذل) س&س(صـــناعةمـــناالقتصـــادیة

یــةبحالر فكــرةاألعمــالرجــالكبــارومعهــاحكومــاتعــدةتبنــتوقــد.اونموهــ
ىـعلـــربـبالضـــفقـــطتحقیقهـــایمكـــنالتـــيللســـیاحةالمـــدىطویلـــةالصـــناعیة

االســـــــــتدامةالـــــــــذي یعـــــــــرف بالتحمـــــــــلقـــــــــدرةمـــــــــع الصـــــــــناعةنمـــــــــوناز یـــــــــم
ـــــة Environmentallyالبیئی Sustainableالمؤشـــــراتتنـــــاقش، إذ للســـــیاحة

. )١٢(یةئالبیاالستمراریةبؤرةعلىتركیزالفیها المعتمدة
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ــــهــــيالمســــتدامةالســــیاحیةوالصــــناعة ــــOptimizeنـتحســــيـالت ات ـالمزی
مـعواجتماعیـةوثقافیـةبیئیـةتأثیراتبأقلیةنطو الالمواردستخدامابالسیاحیة 

ن دومـا ـتضمـتأنینبغـيالمسـتدامةوالسیاحة.لمجتمعلو للبیئةالمنافعتعظیم
تــوازنالمحافظــة علــى هــدفبالوطنیــةالتكییــفسیاســاتعلــى كیــزالتر إعــادة
التغییــــرمــــنكــــلعملیــــات ؤكــــدتلكــــيتشــــغیل والعمــــل الســــیاحة حــــدودبــــین

وهذا.جیدبشكلإدارتهایمكنالسیاحةأنعلىوالتخطیطوالمراقبةالمستمر
واالعتــراف)بالمســتقبلســنة٢٠إلــىواتـسنــ١٠(المــدىبعیــدتفكیــریتطلــب

ــــنقضقابــــلوغیــــرم متــــراكتــــدریجيتغییــــرهــــوالغالــــبفــــيلتغییــــرابــــان لل
gradual, cumulative and irreversible)()١٣( .

كمــا توجــد عالقــة وصــالت مختلفــة بــین أنشــطة الســیاحة والفقــر تتــوزع فــي 
آثــار مباشــرة وأخــرى غیــر مباشــرة وآثــار حركیــة مســتمرة، : )١٤(ثــالث مســارات

لكلیـــة إذ یســـتفید ثلثـــي األســـر الفقیـــرة مـــن تمثـــل األولـــى نصـــف حجـــم اآلثـــار ا
القطاع السیاحي من المدخوالت المتحصلة من عملهم في مجاالت الخـدمات 

ویتوزع النصف الثاني . والتسویق للسیاح وتؤثر على معیشتهم بصورة مباشرة
ـــر الســـیاحیة مـــن خـــالل سالســـل الســـلع : بـــین ـــار الحركیـــة للقطاعـــات غی اآلث

جـــور التـــي ینفقهـــا موظفـــو الســـیاحة ویســـتفید منهـــا المجهـــزة للســـیاحة وكـــذا األ
األســر الفقیــرة بعامــة وضــمن الرقــع الســیاحیة بخاصــة؛ واآلثــار غیــر المباشــرة 
ــــى اإلقتصــــاد تحــــدث مــــن خــــالل األســــواق وأســــعار  للتغیــــرات التــــي تطــــرأ عل

التحتیـة واسـتخدام المـوارد الطبیعیـة والمهـارات ىعناصر اإلنتاج وتطویر البنـ
والتي یستفید منها كل من القطاع السیاحي ذاته ومدخوالت ومشكالت النمو،

العاملین في غیر السیاحة وكذلك األسر الفقیـرة العاملـة فـي القطـاع السـیاحي 
).١-المخطط(وقد صور میتشل وفال هذه التفاعالت في . )١٥(وفي خارجه

وقـد عـد عقــد تسعینیــات القـرن العشــرین عالمیـا عقــد البحـــث عــن مســارات 
میــــة الســــیاحیة وأدرجــــت الخــــدمات الســــیاحیة فــــي تقــــاریر منظمــــة التجــــارة للتن
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بعـــــد تغیـــــر تركیبـــــة الســـــیاحة العالمیـــــة وتزایـــــد ٢٠٠٢الدولیـــــة بعـــــد العـــــام 
االهتمام بقطاعها في العقد الحالي لخلق أسواق الخدمات السـیاحیة مـن أجـل 

تنمیـــة الســـیاحة كصـــناعة وتحقـــق النمـــاءوتتضـــافر. )١٦(التنمیـــة االقتصـــادیة
: والتطور من خالل

.تنافسیة شركات القطاع الخاص في توفیر الخدمات السیاحیة-١
.واإلدارات العامة الكفوءةمنیة والمعلوماتیةشبكات فعالة من الحمایة األ-٢
.ةتنمیة وتطویر شبكات النقل وخدماتها اإلرشادی-٣
.إعالمي وكوادر ترجمةوسائط تسجیل وتوثیق-٤
.تؤمن انتعاش هذه الصناعةقوانین عمل ونظم رقابة صارمین-٥
.تقنیة منتجات محلیة وتراثیةومقتنیات شعبیة و سلع ومنتجات -٦

الصالت المختلفة بین الفقر والسیاحة: ١-المخطط

Source: Jonathan Mitchell and Jojoh Faal, The Gambian Tourist Value Chain and
Prospects for Pro-Poor Tourism, Overseas Development Institute, Working Paper ٢٨٩, March

٢٠٠٨, London, ٨.

فـي حسـابات الـدخل القـومي للعدیـد ملحوظـةتشغل العوائـد السـیاحیة نسـبًا 
دول الخلـیج ومجلـس التعـاون لـمن البلدان مثـل لبنـان وتـونس واسـبانیا وتركیـا 

تعــدیل و Hard Currencyمصــدرًا مهمــًا للعمــالت الصــعبةتمثــلو ،العربــي
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میزان المدفوعات ومن ثم زیادة الدخل القـومي لكثیـر مـن البلـدان التـي تتـوافر 
ـــاطق جـــذب ســـیاحي ـــزةو .)١٧(علـــى من ـــة هـــي تحقـــق نجاحـــات متمی فـــي العربی

واســبانیا ولبنــان وســوریا والــیمن ولكنهــا فــي وتــونس الســعودیة واألردن وتركیــا 
یـراناو ومصر واألراضي الفلسطینیة ولیبیا بلدان مثل العراق ٕ لجزائر وعمان وا

العدیــد مــن مقومــات الصــناعة الســیاحیة الكــفء التــي ســبق ذكرهــا إلــى تفتقــر
.یجیة نهوض ودراسة جادةتإستراإلى وتحتاج

قطاعـــًا منتجـــًا لتنمیـــة االقتصــادیةدور الســیاحة فـــي اة إلـــى نظـــر تســتمر الو 
لمـا بـل مقیـاسفحسب، ثراودرجة االهتمام بالثقافة وبالحضارة والتللخدمات 

القطاع المالي من جهة وقطاعات النقل وبین هابط بینو تقدمه من صالت ور 
.)١٨(ودوره فــــي االقتصــــاد كــــالوالصــــناعة وحتــــى الزراعــــة مــــن ناحیــــة مقابلــــة

تتناسب التنمیـة السـیاحیةو العوائد ةاالستثمارات السیاحیة مضمونأنومعلوم 
:)١٩(مستلزمات عدیدة، وهذه المستلزمات هيمعاطرادًا 

 بســبب حساســیة االســتثمارات فیهــا لهــذین ،االقتصــاديو االســتقرار األمنــي
.الجانبین

 ـــة بهـــذا القطـــاع ـــى مـــدى اهتمـــام الدول ـــي تـــدلل عل ـــوانین والتشـــریعات الت الق
تنمیتــهلالســتثمارات المختلفــة لوالتســهیالت التــي تقــدمها للقطــاع الخــاص و 

یة فیهــــا مــــن المســــتوى العلمــــي والثقــــافي للمســــؤولین عــــن المرافــــق الســــیاح
ا اعتمـادًا ئیعاملین ومساهمین وهي مسألة تعنى بتنمیة الموارد البشریة تلقا

بـــدون تأهیــل أو تـــدریب ســـوى غالبــا علــى الخبـــرات والمهــارات التـــي تنتقـــل 
.المستوى العلمي والمؤهالت الفردیة للمرشدین السیاحیین

نةالبنـــــى التحتیـــــة لخـــــدمات المـــــاء والطاقـــــة واالتصـــــاالت ومراكـــــز الصـــــیا.
بعــد البیــع ألســطول النقــل وخــدمات التقنیــات الحدیثــة ووســائط وخــدمات مــا

.مثل الهواتف واالنترنت
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 التنافســــیة التــــي تقــــدم خــــدمات نوعیــــة أفضــــل فــــي الفنــــادق والمطــــاعم
یصـــال الثقافـــة العلمیـــة الصـــحیحة لعـــوام  ٕ ونـــوادي الترفیـــه وأمـــاكن العبـــادة وا

.الناس وللسیاح
طــــط فــــي البیئــــة المســــاعدة علــــى متطلبــــات الصــــیانة البیئیــــة وتضــــافر الخ

معــــاییر و ؛وتنمیـــة المـــوارد البشـــریة؛البنیـــة التحتیــــة:الســـیاحة بالعمـــل فـــي
تقلیــــل موســـمیة الطلــــب و ؛ وأمـــاكن التســـوق؛واألوضـــاع الصــــحیة؛األمـــان

.السیاحیةاستخدام ناجح للسیاسات؛المواصالتو السیاحي؛
العربیـــة لمـــا لهـــا مـــن أضــف إلـــى تلـــك المســـتلزمات مســـألة مهمـــة للمنطقـــة 

الصالت السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة بین بلدان المنطقة خصوصیة، وهي 
الخســائر االقتصــادیة الناجحــة عــن قیــود حجــمیمكــن تصــوروبــذلك،الواحــدة

، ولذا یفـرد التجاریة وحریات السفر وحركة رؤوس األموال بین البلدان العربیة
.لها المبحث القادم

العربیةتنمیة السیاحة.٢
الســــیاحة البینیــــة فــــي مــــاذا یعنــــي التعــــاون العربــــي فــــي مجــــال الســــیاحة و 

؟ لـــم تســـجل أیــة هیئـــة ســـیاحة عربیــة ظـــاهرة ملفتـــة المنظمــة العربیـــة للســیاحة
لألنظــار علــى مســتوى الســیاحة العالمیــة رغــم توافرهــا علــى المــوارد الســیاحیة 

قیة ومناسبات التكریم یات الفندلالمنظمات والكفي ة هناك وفر . الطبیعیة نسبیا
والشـــــهادات الدولیـــــة واجتماعـــــات وزراء الســـــیاحة ومجـــــالس األمنـــــاء ولجـــــان 

ال فـي النـوع، مـ، ولكنها فـي الكـالتنسیق وبرامج القمة العربیة وجوائز السیاحة
میزانیــــات للنفقــــات والتكــــالیف التــــي یــــتم ذات لیســــت ســــوى واجهــــات شــــكلیة و 

یفتــرض بهــذه و مســؤولینوالطــاع العــاموالقعــالم ات واإلمناســبعلــى الهــاإنفاق
. في كل منهالسیاحةالبنیة التحتیة لتوجه لمجاالت أن التكالیف 

كـــل اســـتثمار للمنـــاطق الســـیاحیة بهـــوفاالســـتثمار فـــي النشـــاط الســـیاحي 
ـــذكر، و أ ـــى نواعهـــا ســـالفة ال ـــاق عل ـــاتباإلنف ـــة و ة بحـــاالســـتثمار المر بیئ النوعی
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البیئـــاتمعـــالم مـــن و . وح الجـــذبر والتنافســـیة فـــي جـــذب الســـیاح وتنـــامي صـــ
فالدولـة تسـتثمر فـي .شركات الخطوط الجویة وأسـاطیل النقـل البـري والبحـري

جنياألمن واالستقرار وتفي البنى التحتیة وفي مناخات االستثمار المالئمة و 
عوائــــد ضــــریبیة متنامیــــة مــــع تنــــامي الســــیاحة علــــى یــــد الشــــركات واألعمــــال 

والتـرویج التشـریعات الشـفافة كمـا تسـتثمر فـي ،واالستثمارات المادیة الخاصة
.)٢٠(العربيكما في بلدان الخلیجلقدراتها السیاحیة 

الســیاحة ةالســیاحة العربیــة علــى موقــع منظمــنشــطةأالمهتمــون الحظ یولــ
السیاحة العربیـة باسـتثناء ةمنظمفي العربیة أعضاء كل الدولإذ )٢١(العربیة

٦٧:)٢٢(منظمـة العربیـة للسـیاحةى موقـع المنشـورة علـخبار في األ. الصومال

الحكــومي علــى المرافــق ســتثمارحــول اإلفقــط یــدور منهــا ١٠أقــل مــن حــدثا،
استضـافات ومنتـدیاتأو السیاحیة والباقي عن لقاءات ومناسـبات واحتفـاالت

وجوائز ومكافآت، وهي ال تعني عدم تنمیة حركـة السـیاحة العربیـة ولكـن فـي 
د مــــــا یؤشـــــر تقــــــدمها خــــــالل ســــــنة أو ســــــنواتالوقـــــت عینــــــه ال تعنــــــي وجــــــو 

.)٢٣(مضت
عربیا، یسمع عن التعاون العربي المشترك في جمیع المیادین، فهل هناك 
تعاون عربي للنهوض بالسـیاحة؟ فـي الحقیقـة، قطـاع السـیاحة قطـاع تنافسـي 

أمــن (ربحــي یقــوم علــى الكفــاءة فــي اســتثمار األمــاكن الســیاحیة بیئیــا وبنیویــا 
مــن قبــل الدولــة لكــي تعقبــه المشــروعات االســتثماریة ) حتیــةوخــدمات وبنیــة ت

تعتقد الدراسة الحالیـة أن نجـاح التعـاون ). الحكومیة أو الخاصة أو األجنبیة(
یكمن بینیا في المساعدة على استعادة االستقرار أو تقدیم الخبرات التي تسهم 
بصــــــــــــــــــورة غیــــــــــــــــــر مباشــــــــــــــــــرة بالجــــــــــــــــــذب الســــــــــــــــــیاحي فــــــــــــــــــي المنطقــــــــــــــــــة

ة كانتونــات ـة العربیــم السیاحــفنظــ.ن الــدعم المـالي ال أكثـرالعربیـة، فضـال عـ
ـــة مؤشـــرات  مســـتقلة الوضـــع والمصـــیر، ویســـودها غیـــاب التجـــانس فـــي غالبی

بالشــكلیات إالالتنمیــة االقتصــادیة والبشــریة وال یجتمــع مســؤولیها فــي األغلــب 
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ألن والرســمیات بعیــدا عــن إســهامات النمــو اإلقلیمــي الحقیقــي المشــترك،
الســیاحة فـــي كــل مـــن االقتصــادات العربیـــة متبــاین مـــن أحــدها آلخـــر، موقــع 

بخــالف االنــدماج والتكتــل والتعــاون المفتــرض بــین أطــراف متجانســة متناغمــة 
.یغذي بعضها بعض

٤٢٠نحـو ٢٠٠٨لعـاممساهمة قطاع السیاحة الیمني فـي الـدخل القـوميف

ــــنفط،ملیــــون دوالر أمریكــــي وعب قطــــاع ویســــتمشــــكًال القطــــاع األول بعــــد ال
بشكل غیـر آخرینألف ٩٠وألف عامل بشكل مباشر ٥٠نحو فیها السیاحة 

بینما ترتیبه في اقتصاد مصر بعد قطاع الخـدمات والتجـارة والزراعـة .مباشر
١٦االســتثمارات العربیــة فــي قطــاع الســیاحة المصــري تبلغــوالصــناعة، وقــد 

رم الشــیخ ومرســى قــة وشــدر غملیــار دوالر فــي ال٣یقــارب ملیــار جنیــه أي مــا
األجــــل تســــتهدف وصــــول عــــدد -لــــم والواحــــات وغیرهــــا فــــي خطــــة قصــــیرةع

عــدد الغــرف الفندقیــة ربــع و ٢٠١١ملیــون ســائح فــي العــام ١٤إلــى الســائحین
مسـتویات إلـى حصـة مصـر مـن إجمـالي السـیاحة العالمیـةعملیون غرفة ورف

٢٠٠٨نة لم یتجاوز عدد السیاح فـي لیبیـا سـفي حین .حاليال%١من أعلى

لبنـــان نحـــو إلـــى تجـــاوز عـــدد الســـیاح الوافـــدینوقـــد . ألـــف)٧٦٠(أكثـــر مـــن
هذا التفـاوت قـد . ٢٠٠٨عام مقابل ثمانون سائحا أوربیا للعراقالملیون سائح 

یكــون أمــرا طبیعیــا ولكــن ال تعــرف الســیاحة البینیــة مؤشــرات یعــول علیهــا فــي 
یاحیة العربیة في أسخن التطویر السیاحي، واألهم من ذلك وقوع األماكن الس

منطقة في العـالم تقریبـا باألحـداث وعـدم االسـتقرار وبخاصـة التـي فـي الشـرق 
.)بلدان عدا السودان٩(على غیر ما في شمال إفریقیا ) بلد١٢(األوسط  

ارتفعـت عائـدات السـیاحة فـي منطقـة الشـرق على المستوى العربي كـذلك، 
ملیـار ٢,٢٩إلـى تصـلل٢٠٠٧ي فـ%١٢ت بزهاء نماألوسط وشمال أفریقیا و 

أكبــــر ثــــالث دول وحــــدها كانــــتالســــعودیة ومصــــر واإلمــــارات ، ولكــــن دوالر
یــة لالســتثمارات األجنبیــة المباشــرة فــي المنطقــة وبواقــع أكثــر مــن نصــف متلق

ةنخفضـوهذه التدفقات م.٢٠٠٧ملیار دوالر لعام ٤٥ةلغاالتدفقات الواردة الب
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مـــع أن، فهـــي لیســـت مســـتمرة ومتنامیـــة٢٠٠٦لعـــامملیـــار دوالر ٥٢الــــ ن عـــ
اقتصـــادي نمــو لتحقیــق للســنة الخامســة علــى التــوالي شــهدتالعربیــةالمنطقــة

.%٥همعدلتجاوز ی
ت واآلفــــاق االقتصــــادیة االتطــــور "فــــي تقریــــره ،البنــــك الــــدوليعلــــى صــــعید 

التكامـل اإلقلیمـي مـن علىركز"٢٠٠٨لمنطقة الشرق ألوسط وشمال أفریقیا 
الرابع في سلسلة المراجعات السـنویة هوالتقریروهذا ،ة العالمیةفسأجل المنا
وفــي تقریــره .)٢٤(إلصــالحات الهیكلیــةالتــي تنــادي بحاجــة المنطقــة لللمنطقــة 

تتربع الدول المتقدمة صدارة سلم مؤشرات التنمیـة ٢٠٠٩للتنمیة البشریة لعام 
١٥یا بالمرتبـة الــوقد جاءت اسـبان. ٢٠٠٧بلد لعام ) ١٩٢(البشریة على قائمة 

وفیمــا عــدا دول الخلــیج العربــي . ٧٩وتركیــا بالمرتبــة ٢٧بالمرتبــة ) إســرائیل(و
یــران ٨٣التــي ســبقت تركیــا فــي تسلســلها تالحــظ مرتبــة لبنــان  ٕ وتتــوالى . ٨٨وا

٩٦بقیة البلدان العربي في النصف األدنى من هذه القائمـة، فـاألردن وتـونس 

ـــى الترتیـــب والجزائـــر وســـوریا٩٨و ، ١٠٤ومصـــر والمغـــرب وجـــزر القمـــر عل

ـــة ١٣٩، ١٣٠، ١٢٣، ١٠٧ علـــى الترتیـــب وبقیـــة الـــدول العربیـــة فـــي فئـــة التنمی
. البشریة المنخفضة

والصورة ذاتها تالحظ في أوضاع السـیاحة الداخلیـة وترتیبهـا دولیـا فـي مـا 
عــرف بقائمــة التنافســیة التــي یرســمها تقریــر مؤشــرات التنافســیة فــي الســیاحة 

ذ تحتـــل الیونـــان . دولـــة موثقـــة المعلومـــات١٣٠عـــن ٢٠٠٧٢٥لعـــام والســـفر  ٕ وا
بینمـــا ٥٤تـــأتي تركیـــا بالمرتبـــة ٣٥) إســـرائیل(و٢٣و٢٢واســـبانیا التسلســـلین 

تقبــــــع كــــــل البلــــــدان العربیــــــة فــــــي النصــــــف األدنــــــى مــــــن الترتیــــــب العــــــالمي، 

، ٤٨، ٤٠، ٣٩، ٣٧(باستثناء قطر وتونس واالمارات العربیة والبحرین واألردن 

والعربیـــــة ٧٦وعمـــــان ٦٧و٦٦إذ أن مصـــــر والمغـــــرب فـــــي المـــــرتبتین . )٥٣
١٠٢والجزائــــر ولیبیــــا ٩٤وســــوریا ٨٥و٨٣و٨٢الســــعودیة ولبنــــان والكویــــت 

، فیما العراق واألراضي الفلسطینیة المحتلة غائبة عن ١٢٢، وموریتانیا ١٠٤و
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وأعمــدة .عــالم التنمیــة والــیمن مغیبــة وكــذا الســودان والصــومال مســتبعدة
الجــداول التــي تفاعلــت فــي رســم هــذه الصــورة یمكــن اســتجالئها مــن العوامــل 
ـــة والصـــناعیة، ومنهـــا صـــناعة  ـــة والبشـــریة والصـــحیة واألمنی السیاســـیة والبیئی

.السیاحة ذاتها وغیرها مما سیأتي تفصیلها بعد قلیل
هذه المؤشرات ال تساعد ال على إستراتیجیة تعاون سیاحي للنهوض بدور 

نمــــا فــــي خطــــط متقاربــــة الســــی ٕ احة فــــي مكافحــــة الفقــــر أو تخفــــیض البطالــــة وا
فقــــط المســــاعدات اإلنســــانیة . األهــــداف للمســــاعدة فــــي تنمیــــة الســــیاحة ذاتهــــا

البینیـــــة هـــــي الســـــبیل األفضـــــل ألي تعـــــاون وتكامـــــل علـــــى مســـــتوى -العربیـــــة
الحكومــات، أمـــا الســـیاحة وكـــل بــاقي الصـــناعات اإلنتاجیـــة والخدمیـــة فنموهـــا 

قبضـــة المشـــروعات والشـــركات االســـتثماریة واالســـتثمارات العربیـــة یكمـــن فـــي
ونجــــــاح الســــــیاحة رهــــــن نجــــــاح الــــــدول العربیــــــة بتلــــــك . واألجنبیــــــة المباشــــــرة

ــــة حركــــة العمــــل ورؤوس  ــــاخ االســــتثمارات مــــن حری اإلصــــالحات وتــــوفیر من
التحتیة ىاألموال وقوانین التنظیم والتكامل االقتصادي األقرب لإلندماج والبن

ي تخلـــق شـــبكة تواصـــل وأداء یمكـــن تقییمـــه، ولـــم یتبـــق الكثیـــر مـــن آمـــال التـــ
التنمیة وأهدافها ما یعول على الـنظم اإلداریـة المحتاجـة لإلصـالحات أصـال، 
وال على مجالسها التشـریعیة التـي تنفـق المیزانیـات علـى الخـدمات واالسـتئثار 

ــالقرارات دون تقیــیم أو مراجعــة ــ. ب ى الكفــاءة فــي فالتعــاون ینبغــي أن یقــوم عل
.النهوض االقتصادي والتكامل الذي یقدم اسهاما نوعیا في التنمیة العربیة

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الصــورة فــي أعــاله تقتضــي، مــن وجهــة نظــر 
التنمیــة الســـیاحیة ودورهــا فـــي التنمیــة االقتصـــادیة والبشــریة، تقســـیم مجموعـــة 

أقـل تقـدما ونامیـة، للوقـوف متقدمـة و : فئات رئیسة ثالث هـيإلىبلدان العالم 
وغالبیـة . على حقیقة العالقات االقتصادیة التي سیتم تقدیرها في هذا االتجـاه

البلــدان العربیــة تقــع فــي الفئــة الثانیــة، ویمكــن إجمالهــا فــي فئــة واحــدة لوحــدها 
.في التقدیر القیاسي الخاص بها
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هر خــالل األشــ%١٦بنحــو٢٠٠٧نمــا الــدخل الســیاحي األردنــي عــام لقــد 
إلــى ١,٣٣٨الســبعة األولــى فیهــا عــن الفتــرة ذاتهــا فــي العــام الــذي ســبقه مــن 

ملیــار دوالر بعــد إعــالن البتــراء ثــاني عجائــب الــدنیا الســبع بعــد ســور ١,٥٣٧
اذ یعـــــد الـــــدخل الســـــیاحي المصـــــدر األول للـــــدخل القـــــومي ،الصـــــین العظـــــیم

ســتة مالیــین واألردن التــي یبلــغ تعــداد ســكانها. اح مــن األجانــبیوغالبیــة الســ
فــي وتجــاوز عــددهم٢٠٠٦ملیــون ســائح عــام ٣,٢تجــاوز عــدد الســیاح فیهــا 

٩,١الســــعودیة ملیــــون و ٨,٢ملیــــون ومصــــر ٣,٣ملیــــون وســــوریا ٤البحــــرین 

٢٠٠٦ملیــون ســائح عــام ٤١الكلــي الـىدد نمـا العــو ٠,٣ملیـون ســائح والــیمن 

%.٣,٩بنسبة نمو ٢٠٠٥لعام %٣٩,٢مقابل 

السیاحة والسفر العربیةمؤشرات تنافسیة .٣
مضــــمونلــــتفهمســــنواتمنــــذجهــــوداً العــــالمياالقتصــــاديالمنتــــدىبــــذل

انطلــــقوقــــد، ٢٠٠٦منــــذ عــــام العــــالمحــــولا وقیاســــهما هتوتنافســــی) س&س(
للــــدلیلالثانیـــةالطبعـــةفـــيواســـتكمل٢٠٠٨عـــامالقیـــاسلهـــذااألولالجهـــد
.)٢٦(للسیاحةادیةاالقتصاألهمیةمناالهتماماتتلك انبثقتإذ ٢٠٠٩
التـــي تـــم مؤشـــراتأطـــر مـــن الثالثـــةمـــن) س&س(تنافســـیةدلیـــل كـــونیت

ومـــن خـــالل التعـــرف علـــى هـــذه المقـــاییس ،فرعـــيمقیـــاس)١٤(مـــنإنشـــاؤها 
فیـه مـن قبـل واالهتمـامومجاالت التركیـز ) س&س(یستدل على أبعاد قطاع 

:الحكومات، وهي كما یأتي

ین والتشــــریعات السیاســــیة؛ االســــتدامة القــــوان:األطــــر التنظیمیــــة، وتشــــمل-١
).س&س(البیئیة؛ األمن واألمان؛ والصحة والنظافة؛ وأولویة 

بنـــى النقـــل الجـــوي؛ وبنـــى النقـــل : بیئـــة األعمـــال والبنیـــة التحتیـــة، وتشـــمل-٢
البــــــري؛ والبنــــــى الســــــیاحیة؛ وبنــــــى تكنولوجیــــــا االتصــــــاالت والمعلومــــــات؛ 

).س&س(صناعةلالتنافسیة السعریة 
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رأس المــــال :، وتشــــملالبشــــریة والثقافیــــة والطبیعیــــة) س&س(مــــوارد -٣
المـــــوارد ؛ و المـــــوارد الطبیعیـــــة؛ و الصـــــلة بـــــین الســـــفر والســـــیاحة؛ و البشـــــري
.الثقافیة

بة في منطقة الشرق األوسط وشـمال أعلى مرتاالحتالل اإلسرائیليشغل ی
إلــــى٢٠بالمرتبــــة كــــون مواردهــــا البشــــریة مقیمــــة جیــــدًا ل٣٥ترتیــــب الفریقیـــا بإ

Travelالســیاحة والســفرجانــب الصــحة والنــاس المــدربین فــي & Tourism

(T&T)فبیئتهــا التنظیمیــة تعــد . وكــذلك بناهــا التحتیــة وخاصــة االتصــاالت
مــع حقــوق ملكیــة محمیــة وقیــود محــدودة علــى ) ٣٠بترتیــب (للتنمیــة رااســتقرا

) ٨بترتیـــب (فیهـــا نیورغـــم النظافـــة والوضـــع الصـــحي الجیـــد. األجنبیـــة منهـــا
عهـا عنـد وقعلى مستوى العالم لكن یستمر الوضع القلق لألمن واألمان فیها أ

ضـــد المـــدنیین وخاصـــة فیمـــا یتصـــل بأعمـــال العنـــف واالحـــتالل ) ٦٠ترتیــب (
.قبل كولومبیا وسریالنكا والنیبال فقط)١٢٧(جعلها عند ترتیب 

ــــــة  ــــــونس بالمرتب ــــــاز ألفضــــــلیة٣٩تــــــأتي ت ــــــدیر ممت الســــــیاحة والســــــفربتق
ا مـع إنفـاق سـر المعادلة لما في اسـبانیا وسوی،)٨(فیها عند المرتبة )س&س(

ور والســبل الفاعلــة فـي التســویق وحضــ) س&س(حكـومي مرتفــع علــى قطـاع 
خالیــة مــن أعمــال العنــف والجریمــة بترتیــب تعــدو . المحافـل الســیاحیة العالمیــة

لفنـادق بالنسـبة ل١٣فضًال عن التنافسیة االیجابیة في األسـعار بترتیـب )٢٥(
والوقـــود والضـــرائب علـــى التـــذاكر والشـــحن الجـــوي ومعهـــا االهتمـــام بالنظافـــة 

.)٧٥(والصحة 
كذلك فـي الثلـث األول لترتیـب البلـدان عنـد العربیة المتحدة تقع اإلمارات و 

الرغم مـــن أنهـــا لیســـت مـــن البلـــدان الغنیـــة بـــالموارد الســـیاحیة ، بـــ)٤٠(ترتیـــب 
للمســـافرین اجیــدیبــًا فأنهـــا تســجل إقبــاالترت)٩٠و١٠٨(الطبیعیــة والثقافیــة ت

وأوضـــاعها جیـــدة فـــي )١٤(وبـــأمن مـــن العنـــف والجریمـــة ت)٦(األجانـــب ت
ضـریبة التـذاكر إلـى هذا یعود،ألسعارارغم ارتفاع )٢٨(تنافسیة األسعار ت

وتســـجل بنـــى تحتیـــة جیـــدة ،المنخفضـــة جـــدًا والشـــحن الجـــوي وأســـعار الوقـــود
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هــذا القطــاع جــدًا أهمیــة أن الحكومــة تــرجح كمــا)٥(خاصــة الجویــة منهــا ت
فــي )األول(تحقــق نجاحــًا فعــاًال فــي حمــالت التســوق بالترتیــب ولــذلك)٤(ت

والــنظم یمكــن تعــدیلها لــدعم أفضــل فــي تنمیــة قطــاع نولكــن القــوانی. المنطقــة
.بسبب الملكیة األجنبیة)٨١(وهي عند ت) س&س(

وتســتفید مــن )٦(بالمرتبــة الثقــافي التــاریخي مصــر الغنیــة بــاإلرث جــاءت 
إلـــــى تعـــــزىالتـــــي مباشـــــرة بعـــــد اندونیســـــیا و )٢(التنافســـــیة الســـــعریة بمرتبتهـــــا 

األســعار التنافســیة الكلیــة بمــا فیهــا أســعار الوقــود والفنــادق والغــرف وضــرائب 
لكنهـا و . أفضلیة فـي المعـارض السـیاحیة الرئیسـیةمعالتذاكر والشحن الجوي

)٧٩(ى التحتیــــــة وخاصــــــة الســــــیاحیة تبالمقابــــــل تعــــــاني مــــــن قصــــــور البنــــــ

وهنـــاك فرصـــة لنوعیـــة مـــوارد بشـــریة للعمـــل فـــي قطـــاع . )٨٧(واالتصــاالت ت
.تنافسیة الكلیة للبلدالنهض بییمكن له أن )٨٢(ت) س&س(

تقیــیم جیــدحصــوله علــىبعــد )٦٧(بترتیــبمصــر المغــرب مباشــرة ویلــي 
إذ هتراثیـــة العالمیـــة فیـــعلـــى المواقـــع الثقافیـــة الو )١٩(علـــى مـــوارده الثقافیـــة ت

بقوانینهــا ونظمهــا وسیاســاتها الداعمــة الســیاحي الحكومــة تنمیــة القطــاع تحبــذ 
،األعمـال فیهـامؤشـر مباشـرةبنظـام تأشـیرة مفضـل و و )٤٠(لهذه الصـناعة ت

لمزید مناتبذل جهدها الستدامة هذا القطاع وحمایة البیئة الطبیعیة و فهي 

ة ـات الصحـــــر لمستویـــــتسخــــأند ینبغــــي اك جهــــو ـهنــــ، ومــــع خــــذاالتنافســــیة
وتحسـینات علـى البنـى وتخفـیض الفقـر والنظافة في البالد ورفع نظام التعلـیم 

.التحتیة للنقل والسیاحة
بــة فــي الســنوات األخیــرة لتــدعیم التنــوع یبــذلت جهــودًا طفقــد ،الجزائــرأمــا 

ا فــي محاربــة أعمــال العنــف والجریمــة ولكنهــو االقتصــادي وصــناعة الســیاحة 
الزالــــت تقبــــع فــــي الثلــــث األخیــــر مــــن قائمــــة التنافســــیة العالمیــــة فــــي مجــــال 

ــــى لیبیــــا ت)١٠٢(ت) س&س( ــــا )١٠٤(وتتقــــدم عل ویعــــود ،)١٢٢(وموریتانی
)٩٩(تةالعامــةالتنظیمیــ) س&س(أطــرتواضــع إلــى ذلــك بالدرجــة األولــى
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ي العاملـــة فـــالمـــوارد البشـــریة والثقافیـــة والطبیعیـــة تنمیـــة وبطــؤ التقـــدم فـــي 
ــــة التحتیــــة )٩٨(ت) س&س( ــــة األعمــــال والبنی مــــع تحســــن ملمــــوس فــــي بیئ

الاألوضــاع التنظیمیــةیســتدل مــن ذلــك علــى أن .)٩٣(لصــناعة الســیاحة ت
أفضـــــلیة الســـــیاحة والســـــفر تراجـــــعلوقـــــد یكـــــون ذلـــــك،الزملـــــتلقـــــى التحســـــن ا

كمـا كما ذكر،)١٠٢(تالتركیز على استدامة البیئة العامة تدنيو )١١٨(ت
-٨١(االرتقـاء أكثـر تإلـى ةـون بحاجــوالقانـ؛انـواألمـ؛الصحة:مؤشراتأن 

إلنجـــــاح التنـــــوع االقتصـــــادي مـــــع دور القطـــــاع الســـــیاحي ومشـــــاریع )٨٣-٨٢
.الخدمات بعامة

ألـف سـائح ٧٦٠أكثـر مـن ٢٠٠٨عام فیها لم یتجاوز عدد السیاح ،لیبیاو 
منطقــة ٩١فــي حرفــي مــن العة آالف بضــمرشــدًا ســیاحیًا و ٢٧١عمــل معهــم 

عامـــــل ٥٥٠٠منطقـــــة محـــــددة ســـــیاحیًا ومعهـــــم نحـــــو ٥٨ومخرطـــــة ســـــیاحیًا 
یــــورو ١٢٠وقــــد قــــدر أن متوســــط إنفــــاق الســــائح الواحــــد . ومنظــــف ســــیاحي

نفـــق خاللهـــا أكثـــر مـــن یبـــالیوم ومتوســـط إقامـــة الســـائح ســـبعة أیـــام )$١٥٠(=
.لعامملیون دوالر ذلك ا٧٥٠سجل دخًال سیاحیًا كلیًا زهاء تدوالر ١٠٠٠

تتخطــى إفریقیــا غیرهــا مـــن المنــاطق فــي الســـیاحة وبضــعف معــدل النمـــو 
كــان مــدفوعا بالنشــاط ٢٠٠٦بالمائــة عــام ٨,١الســیاحي العــالمي وصــوال الــى 
%٤لشـمال إفریقیـا مقارنـة مـع %٥,٨و% ٩,٤في الصحراء اإلفریقیة الكبـرى 

أفضــل عمومــا، المنــاخ الســیاحي لشــمال إفریقیــا. )٢٧(لمنطقــة الشــرق األوســط
، إذ ال تشــهد حركــة نــزوح قویــة )وبخاصــة حالــة العــراق(ممــا للشــرق األوســط 

إال أن حركة السیاحة تشیر إلى أن ) ٢-الخارطة(كما في جنوب إفریقیا مثال 
یعـد أكثـر مـن ٢٠٠٣عدد  السیاح الوافدین إلى المغرب وتونس وحدهما عـام 

فریقیـــــا بأكملهـــــا نصـــــف العـــــدد الكلـــــي للوافـــــدین مـــــن بلـــــدان أوربـــــا إلـــــى قـــــارة إ
وبلغـــت . بالمائـــة مـــنهم٢، ولكـــن الجزائـــر ال تحظـــى بـــأكثر مـــن )١-الجـــدول(
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بالمائـــة مجمـــل مـــا إلفریقیـــا عـــام ٣٨,٥نســـبة حركـــة الســـیاحة لشـــمال إفریقیـــا 
.وهي تقود النمو السیاحي فیها) ٢-الجدول(٢٠٠٤

٢٠٠٣ةاألوروبیأكبر األسواقمناألفریقيللداخلالمتجهةالسیاحة: ١-الجدول
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تقدیر آثار السیاحة في التنمیة االقتصادیة والبشریة.٤
البیانات: أوالً 

دولة)١٣٠(نـملعینةالنهائي) س&س(تنافسیةمؤشرستخالصجرى ا
ا یتصل ـفیمو ،اتـالمعلوموفرةحسبببیاناتهااحتسابتمو ٢٠٠٧لسنة

بیاناتهاكانتدان منها ـبلةـخمسأنحـاتضبإطار عمل الدراسة الحالیة 
تقریرفي ٢٠٠٧لعام البشریةالتنمیةدلیل عنمقاسةالمؤشراتالإلىتفتقر

.)٢٨(٢٠٠٩البشریةالتنمیة
یؤخــــذینبغــــي أن اإلجمــــاليالمحلــــيبالنــــاتجالســــیاحةعالقــــة دراســــةفــــي

وقد الحظت الدراسة وجود فوارق . ةالسائدالتعلیمیةالثقافیة و الحالةالحسبان ب
التنمیـــــة البشـــــریة وترتیبـــــه بحســـــب تنافســـــیة بــــین ترتیـــــب البلـــــد بحســـــب دلیـــــل

ـــع البلـــدان بـــدون اســـتثناء، وهـــذه الفـــوارق تؤشـــر فجـــوة بـــین ) س&س( ولجمی
فجـرى احتسـاب الـرقم القیاسـي . األداء االقتصادي وبین أداء التطویر البشري

وترتیبه تنازلیـا مقابـل الترتیـب التنـازلي لتنافسـیة للفرداإلجماليالمحليلناتجل
. ین لكل بلدترتیبالبینالرقمیةالفجوةمقدارخراج واست) س&س(

المتغیرات: ثانیا
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رأس المـال البشـري الـذي أكـدت علیـه واستنادا لفرضیة الدراسة وأهمیـة 
األدبیــــات االقتصــــادیة، یفتــــرض نمــــوذج التقــــدیر ظهــــوره متغیــــرا إضــــافیا بعــــد 

علــیم فــي التالســیاحة، ولصــعوبة قیــاس ذلــك عالمیــا فقــد ارتــؤي تقریبــه بمتغیــر 
أن كـل مـن الدراسـةقتـرح وت.بعامـةةواالقتصادیةالسیاحیاتمنظومة النشاط

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ودلیل التنمیة البشریة دالة في السیاحة المقـاس 
ــــــي) س&س(بتنافســــــیة  ــــــیموف ــــــرض. التعل فجــــــوة األداءأن مؤشــــــر كمــــــا افت

فــة، فضــال عــن جــودة یقــرب المتغیــرات المحذو التنمیــة البشــریة -االقتصــادي
:الحكم، مقیاسا لألطر التنظیمیة متغیرا رابعا

C٧=f(C٩, C٦, C٨, C١٠) (١),
C٣=f(C٩, C٦, C٨, C١٠) (٢).

:وكانت متغیرات الدراسة كما یأتي
في النموذجرمزه في الجداولتعریفھالمتجھ

Cدلیل التنمیة البشریة١HDI

Cاسم البلد٢COUNTRY

Cقیمة مؤشر التنمیة البشریة٣HDIVH

Cنسبة الملتحقین بالتعلیم اإلجمالي٤CGEE

Cمقدار الناتج المحلي اإلجمالي للفرد٥pc GDPI

Cمؤشر التعلیم٦EdIE

Cالرقم القیاسي الناتج المحلي اإلجمالي٧GDPIP

Cالتنمیة-قیمة فجوة األداء٨GDP.pc rank-HDIrankHP

Cس& س(مؤشر تنافسیة ٩(TTCIT
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Cجودة الحكمدلیل١٠GG GGI

Cمؤشر نوعیة التنظیم١١REG. QUAL.RQ

التعلیمبــــو الســــیاحیةالتنافســــیةیتــــأثر إیجابــــا بالفــــرديالنــــاتجأنبــــافتراض 
لـد یتـأثر إیجابـا بتلـك والحالة الثقافیة، وكذلك مستوى التنمیة البشریة في كل ب

األخرىالمتغیراتتضم كل البشریة-االقتصادیةالفجوةأن و . المتغیرات ذاتها
Proxyأو تقربهــاعنهــا تنــوبالمحذوفــة و  Variable مــن أن الســیاحةتمكــن

ولتحدیــد مالمــح . امتصــاص البطالــةو الفقــرتخفــیض لا متجــددا مصــدر تكــون 
:عربیاوالبشریةاالقتصادیةالتنمیةفيالسیاحةقطاعدور

التنمیـــة -األداء االقتصـــادي والســـیاحة-تقـــدر الدراســـة عالقتـــي الســـیاحة-١
.مجتمعة١٢٥ـ اللكل بلدان العینة البشریة على المستوى العالمي

علــى عینــة البلــدان العربیــة فــي عالقــات انحــدار نمــوذجي الدراســةتقــدیر -٢
.بسیطة ومتعددة

العربیــة مجتمعــة فــي عینــة لوحــدها بــین أداء البلــدان ولتحدیــد االختالفــات -٣
إلـى تقسـیم عمـدت الدراسـةجزًء من خارطـة األداء السـیاحي عالمیـا أداء و 

.العینة الى فئات بتصنیفین، سیرد تفصیله بعد قلیل
العربیـــــةات السیاســـــافتقـــــاروتـــــتلخص بالمشـــــكلةویضـــــع التحلیـــــل نصـــــبه 

صــــــناعة الســــــیاحة فــــــيتبنــــــىى إلــــــالســــــیاحیة، ســــــوى بعــــــض االســــــتثناءات 
االقتصـــادیةللتنمیـــةضـــروریاً مـــورداً حیـــويالطـــاعاقتصـــاداتها وتنمیـــة هـــذا الق

للقطـــاعالملمـــوساإلســهامتواضـــعفتـــرضولــذلك ا. ثقافـــةوالالقاعـــدة-معرفیــة
المختلفــةالحكومــاتكمــا هــو ســائد لــدى نمــوهصــورقمــعاقتصــادیاً الســیاحي

ألدبیـــــاتابســـــواء فـــــي ضـــــوء القناعـــــات فـــــي والنامیـــــةالمتقدمـــــةالبلـــــدانفـــــي
تــأثیر:مســارینیرســمالقیاســيالتقــدیراتجــاهانو . المجــالهــذافــيالمرجعیــة 

علــىالســیاحياألداءتــأثیر؛ و اإلجمــاليالمحلــيالنــاتجعلــىالسـیاحياألداء
.البشریةالتنمیة
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والســـیاحةالســـفرلقطـــاعالعالمیـــةالتنافســـیةمؤشـــرالدراســـةاعتمـــدتوقـــد
TTCIبـهاالهتمـاملدرجـةومقیاسـاً السـیاحيالقطـاعتقدمعلىدلیالً بلدلكل

، مؤكدة أن لتقدیرمساري امنكلفيمستقالً متغیراً وعدالحكوماتقبلمن
البشـــریةالمـــواردكـــذلك و التحتیـــةالبنـــىمـــع األعمـــالوبیئـــةالتنظیمیـــةراألطـــ

والثقـــافيالتعلیمـــيبالمســتوىافتراضـــاً كبیـــرةعالقــةعلـــىوالطبیعیـــةوالثقافیــة
,P)ةـالهدفیـراتـالمتغیـأنظـویالحـ:بالسـیاحةیهـتمبلـدلكـلائدالسـ H)دالـة
الفــارقاالعتبــارفــي خــذیأالمعــادالتمــنالنظــاموهــذاوالتعلــیمالســیاحةفــي
فـــيمســـتقالً تغیـــراً ماالقتصـــادياألداءومقیـــاسالبشـــریةالتنمیـــةمقیـــاسبـــین

.التقدیرذجانممساري 
االختالفـاتبسـببالتعقیدمندرجةعلىتغیرالملهذاالقیاسیةوالمعالجة

pcردـللفــيـاإلجمالــالمحلــيفالنــاتجییس، االمقــالتجــانسوعــدم GDPلســنة
ونحو ذلك في أربعة بلـدان قطرفيدوالر٧٤٨٨٢بینیتراوح٢٠٠٧الدراسة
وتتــــوالى البقیــــة دون األربعــــین ألــــف دوالر للفــــرد ) وهــــي قــــیم متطرفــــة(أخــــرى 

لمتجـه القیاسـيالـرقماحتسـابم فـت. الكونغـوفيللفرد والرد٢٩٨صوال إلى و 
عـنیزیـدالـذيالفـرديللنـاتجرقـم قیاسـي ةبسـو نمالـدولأرقـامالمتغیر بجعل 

على أنه مستوى قیاسيدوالر٤٠٠٠٠

االخـتالفابـاحتسري ـیجو وما دون ذلك صحیحالواحدبین الوترتیبهاواحد 
الفجــوةلكــل بلــد إلســتخراج مقــدار البشــریةالتنمیــةمقیــاسه وبــین مقیــاس بینــ

(HP=H-P) .التنمیــةدلیــل منــهمطروحــاً الفــرديالنــاتجدلیــل (ترتیــبوهــذا ال
قصــورتعنــيو الثــانيمــنأكبــراألولكــانإذاموجبــةفجــوةبرســم) البشــریة
ســالبةفجــوةوأللفــرداإلجمــاليالمحلــيالنــاتجبمســتوىقیاســاً البشــریةالتنمیــة

وتعني تحقیق متوسط تنمیـة بشـریة تتجـاوز متوسـط نـاتج منهأصغركانإذا
.البلد للفرد الواحد، وبذا فالفجوة السالبة تؤشر اتجاه جیدا في هذه الحالة
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لـــم تكـــن )١٣٠(عینـــة تقریـــر التنافســـیة الســـیاحیة الــــمـــنبلـــدانة خمســـ
اســـــتبعادهافـــــتمالبشـــــریةالتنمیـــــةجـــــداولعلـــــىمدرجـــــةالتنافســـــیةمؤشـــــراتها

، وحركــة الســیاحة یردالتقــفــيمشــاهدة)١٢٥(بحجــم الدراســةعینــةتواعتمــد
لبلـدانلالبشـریةالتنمیـةدلیـلوتم اعتمـاد تصـنیف ) ١-الخارطة(فیها كما في 

التنمیــةعالیــةفئــة:ذاتــه واالكتفــاء وبأربعــة فئــات فقــط ألغــراض التقــدیر، هــي
لواحـــــد فـــــأعلى مـــــن ا٠.٩٠٠فیهـــــا الـــــدلیلقیمـــــةتبـــــدأ VHHDIجـــــداً البشـــــریة

تتــــراوح قیمــــة الــــدلیل فیهــــاHHDIالبشــــریةالتنمیــــةةفعــــمرتوفئــــةالصــــحیح؛ 
٠.٧٠٠بـــــینMHDIالبشـــــریةالتنمیـــــةجیـــــدةوفئـــــة؛ ٠.٨٩٩و٠.٨٠٠بـــــین

فئـــةفـــيدمجهمـــاتـــمالبشـــریةالتنمیـــةوضـــعیفةمتوســـطة(وفئتـــان؛٠.٧٩٩و
.)١-التوزیع بالخارطة(فأدنى ٠.٦٩٩قیمتها LHDIواحدة

یتــــدرج بــــین )TTCI(والســــفرللســــیاحةالتنافســــیةمقیــــاسأنلــــوحظكــــذلك
الصــفر وســبع درجــات، وأن القــیم المقاســة فعــًال لبلــدان التقریــر العــالمي كانــت 

تنافسـیة :هـي، لتقسـیملفئـاتثـالثفاعتمـدت،درجـة٦,٦٥ودرجـة٢,٤٨بین 
ــــینLTTمنخفضــــة  ــــین MTTتنافســــیة متوســــطة و ٣,٥-٢,٤٨ب ٤,٥٠-٣,٥١ب

المحلـــــيبالنـــــاتجعالقتهـــــابحســـــب٥,٦٥-HTT٤,٥١فعـــــة تنافســـــیة مرتو 
.ةتیفي الفقرات اآلالتقدیرنتائجویمكن تلخیص .للفرداإلجمالي

یاً ربالسیاحة واألداء االقتصادي والتنمیة البشریة عتقدیرات : ثالثاً 
األداءفيللسیاحة)إحصائیامعنوي(ًا ـمهمًا ایجابیاً رـ تأثیالدراسةوجدت
بالنسبةذاتهاواالتجاهاتللعینة الكلیة، ةـالبشریةـالتنمیفيو ياالقتصاد

لكلالسیاحةقطاعأهمیةًا القناعات بـتماممـیدعالذيرـاألم،فیهمالیمتعلل
السیاحةانتظاممنالرغموعلى. ةـالبشریوالتنمیةاالقتصادیةةـالتنمیمن

أنإالقوته وأهمیته و یرالتأثحجم حیثمنمـالتعلیبعدةـالثانیبالمرتبة
Predictorالتنبؤيالجزءقیسیيذوالاالنحدارت معادالل ـلكالثابتالمقطع

ظلفيالبشریةوالتنمیة؛ يـاالجماليـالمحلجـالنات: المتغیرات الهدفیةمن
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فيالصاديالمحورتحتقعقیمته تأنأي،سالباً كانةـالسیاحمعالعالقة
.للتعلیمبالنسبةموجباً انـكنـحیفي،)٢- ططالمخ(
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خط انحدار الناتج المحلي اإلجمالي على التنافسیة السیاحة للبلدان : ٢-المخطط
٢٠٠٧العربیة 

فعلي ایجابيتأثیروالسفرللسیاحةأنمفادها،عدةمضامینالحالةلهذه
وكـذلك الفقـروتخفـیضقـومياللدخالـعلىثمومنالمحليالناتجعلىمهم
وأاديـاالقتصبالنموایجاباً یسهمالالتأثیرهذاولكنالبشریةالتنمیةفي

یعــادلبمــاالبشــريریوالتطــو الفــردي النــاتجمســتوىزیــادة بعــدإالاالزدهــار
العــامالمتوســطمــن%١٧,١و حــنوهــوالتنبــؤيالمقطــعمــنالســالبالمقــدار
ـــدلیل% ١٧,٢والمحلـــيالنـــاتجلـــدلیل مـــن ٢و١نمـــوذجین الالبشـــریةالتنمیـــةل

شــيء لبلــد قتــرحوال تالــدوليالصــعیدعلــىعامــةصــورةوهــذه.)٣-الجــدول(
.العربیةبلدان للالمقدرةالعالقاتعلىالقادمالتحلیلسیركزولذلكما، 

المقــدر نمــوذجفــي المعــاً والتعلــیمالســیاحةالدراســة، متغیــريمــع الســماح ل
لتعلـــیماتـــأثیرفـــإن )٢٩(العربیـــة التـــي ضـــمت ســـبعة عشـــر بلـــدالعینـــة البلـــدان

االیجابیـةالعالقـةتختفـي، إذ اتجاهاً وحتىوأهمیةتأثیراً السیاحةعلىیطغى 
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بدایـــةمســـتهل دوره و فـــيالزالاع طـــقالهـــذاأنعلـــىیـــدلممـــاللســـیاحة
ا بوصــفه عالمیــنشــاطه علــى المســتوى االقتصــادي الكلــي مقارنــة مــع عالقتــه 

أو ربمـا أن مقیـاس البشـریةوبالتنمیةاالقتصادي باألداءاالسهامفيةصناع
.التعلیم ال یقرب رأس المال البشري توصیفاً 
الملتحقـــــینإجمـــــالينســـــبةمقربـــــا بوأظهـــــر تقـــــدیر متغیـــــر الثقافـــــة العامـــــة

محفوفــا بمشــكلة قیاســیة تمثلــت باالرتبــاط الخطــي إجمــاالً الدراســیةبالمراحــل
٤ینالجـدول(مـنكـلمـن٦و٤و٢و١التعلیم في النماذج المتعدد مع متغیر 

ظهــورنتبــاه إللوالالفــت.، فجــرى اســتبعاده لســوء توصــیف المتغیــر ربمــا)٥و
مسـتقال متغیـراً البشـریةالتنمیة-األداءلفجوةاحصائیاً والمعنويالسالبالدور

التأثیرفي) نهمتغیرًا رابعا مع متغیر الثقافة أو ثالثا بدو (والسیاحةالتعلیممع
وتختفـي، )٥و٤نـالجدولیـفـي٣النمـوذج(البشریةالتنمیةوعلىاألداءعلى

.الجدولینكالمننموذجین األخیرین الكما في التعلیمبغیاب أهمیتها
لهــذا و التعلــیمأثــرغیــابحــال فــيأهمیتهــاتفقــدالتنمیــة -األداءفجــوةنإ

:أكثر من مضمون
هــذه الصــورة و االقتصــادفــيمعـهأهمیتهــاالســیاحةتفقــدحیــويدورللتعلـیم-

هـــولمــاأســوة إســهامهلرفــعواقــع القطــاع الســیاحي برثــأكاالهتمــامتقتــرح 
.)قلیلبعدسنرىكما(عالمیاً سائد

االتجــاه ســلبا أو ایجابــا مؤكــدوغیــرمهــمغیــرتــأثیرالتنمیــة-األداءلفجــوة-
قیمـة الوسـط الحسـابي (، یـاً عالمذاتهـاوالحالـة، للتعلـیمالنمـوذجتضمنمع

).لقیم هذا المتغیر موجبة
مــنزیــدیالمؤكــدةغیــرهــاآثار و البشــریةالتنمیــة-األداءفجــوةوجــود متغیــر -

علـــى)٧النمـــوذجفـــي(وأهمیـــةحجمـــاً االیجـــابي) س&س(تنافســـیة تـــأثیر
مــــن )٨النمــــوذجفــــي(ذاتهــــاالبشــــریةالتنمیــــةعلــــىفقــــطوحجمــــاً ، النــــاتج
.إلیهماار ین المشالجدول
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ــیبقــىفــي الواقــع،  وفــيالمحلــيالنــاتجبنــاءفــيلســیاحةلاالیجــابيدورال
ســــالباً الهدفیــــةللمتغیــــراتالتنبــــؤيالمقطــــعبقــــاءمــــعالبشــــریةالتنمیــــةزیــــادة 

تطـــــویر قطـــــاع بالموجــــبإلـــــىلتحویلــــهفرصـــــةاالقتصــــادات العربیـــــة أمــــام و 
الســیاحةصــناعةيفــواكبــرأوســعهتمــامابو ،االقتصــاديالنمــوفــيالســیاحة

.وللتقدمللنموومصدراً قطاعاً هامودع
بالنســـبة للســـیاحةتـــه الضـــمنیة وأهمیالحكـــمجـــودةالســـماح لمقیـــاس ومـــع
ولكـــن، تـــذكرمهمـــةآثـــارعلـــى الدراســـةحصـــل تلـــمالبشـــریةوللتنمیـــةللنـــاتج

القــــانونحكــــم: مثــــل، الرئیســــیةالســــبعمكوناتــــهالــــىالمؤشــــرهــــذاتفصــــیل
معنـــويتـــأثیررصـــدت الدراســـة وغیرهـــاالفســـادوضـــبطاســـيالسیواالســـتقرار

تأثیرهـافـيالسیاحةجانبإلىة ایجابیفقط وعالقة التنظیمیةالنوعیةمؤشرل
ـــى ـــاتجتكـــوین عل المشـــتركالـــدوریتأكـــدلـــمحـــینفـــياإلجمـــاليالمحلـــيالن

األوضــاعنوعیــةأن لیعنــيهــذا . البشــریةالتنمیــةعلــىتأثیرهمــافــيإحصــائیا
وتنامیـه وتنـامي دوره ) س&س(في نشوء قطاع دورالعربیةللبالدمیةالتنظی
فــي)٩(النمــوذجكــم یالحــظ مــن مهــمو ایجــابيبتــأثیراالقتصــاديأدائهــافــي 

).٤-الجدول(
السیاحة واألداء االقتصادي والتنمیة البشریة عالمیاً تقدیرات : رابعاً 

المحلـي اإلجمـالي، األول، النـاتجيیركز التحلیـل هنـا علـى المتغیـر الهـدف
.ثم على الثاني، التنمیة البشریة بتقدیر منفصل

تمامـــًا آثـــار إذ تتفاعــلالصــورة علـــى المســتوى الـــدولي تختلـــف عــن ذلـــك، -أ
التنمیــة البشــریة علــى -فجــوة األداءوكــذلك التنافســیة الســیاحیة مــع التعلــیم 

ي وخالصـة التقـدیر القیاسـ). ٦-الجـدول(الناتج المحلي اإلجمالي كما في 
التنافسـیة : تالزمـت المتغیـرات الـثالثمـع النـاتجفي عینات التقسیم األول

التنمیـة البشـریة بآثـار -السیاحیة ومؤشر الحالة التعلیمیـة مـع فجـوة األداء
فــــي االنحــــدارات المتعــــددةالمقــــادیر ةمحســــوماتوبتقــــدیر ایجابیــــة معنویــــا
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عة، ومتوسـطة، تنمیة بشریة مرتفعة جدا، ومرتف(للبلدان األربعللفئات 
أو (٠.٠٠٠)، إذ أن بیتا المعیاریة المقدرة في هذه النماذج هي )ومنخفضة

جمــاالبــریق ٕ مـــن ٥و٤و٣و٢الحـــظ النمـــاذج (كـــذلكة مـــن ذلـــك تفصـــیًال وا
فقــــط كــــان ١، والمالحظــــة الوحیــــدة أن حــــد المقطــــع للنمــــوذج )٦-الجــــدول

ي العینــة ســالبا ولكــن غیــر معنــوي فــي العینــات المصــنفة ولكنــه معنــوي فــ
:اإلجمالیة فقط

91.5%=Sq(adj)-R91.7%=R0.04617=S.E.125,N

(-2.33)(17.52)(10.77)(-4.65)

HDIr-GDP.pc0.000736-EdI0.659+TTCI0.0867+0.122-=HDIV

2

iiii



) ومعامـــل التحدیـــد المعـــدل لحجـــم العینـــة(كمــا أن معامـــل تحدیـــد االرتبـــاط 
ولكنــــه ) %٩٠یتجــــاوز(مرتفعــــا فــــي النمــــوذج التقــــدیري لعینــــة البلــــدان الكلیــــة 

وضـعیف فـي انحـدارات الفئـات %)٧٤(الضـعیفة متوسط لفئة التنمیة البشریة 
، مــا یــدلل، مــن بــین )میــة بشــریة مرتفعــة جــدا ومرتفعــة ومتوســطةاألخــرى؛ تن

أمــور أخــرى تنــاغم االتجــاه العــالمي بصــورة مشــتركة وتفــاوت التوافــق هبوطــا 
بــه، وفــي هــذه الحالــة االهتمــامكلمــا ارتفــع مســتوى التنمیــة البشــریة وانخفــض 

.تقدمةتكون التنافسیة السیاحیة أكثر أهمیة للبلدان النامیة منها للبلدان الم
، الصورة ذاتها تقریبا للمتغیرات )٧-الجدول(اإلجماليالناتج المحليمع . ب

:التوضیحیة الثالث، ولكن
وضــعیف عنــد كــل %)٨٧,٧(معامــل تحدیــد اإلرتبــاط مرتفــع للعینــة الكلیــة -

بحســـب فئـــة التنافســـیة، مرتفعـــة ) بالفئـــات الفرعیـــة(مـــن العینـــات المصـــتفة 
تجاه العام السابق؛ومتوسطة ومنخفضة، مؤكدا اال

حــد المقطــع ســالب فــي كــل التقــدیرات وهــو معنــوي فــي العینــة الكلیــة والفئــة -
المتوسطة، وغیر معنوي في فئتي التنافسیة المرتفعة والمنخفضة؛
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التنمیــــة فــــي كــــل التقــــدیرات -تأكـــدت معنویــــة التــــأثیر الســــلبي لفجــــوة األداء-
:بخالف الحالة مع التنمیة البشریة قبل قلیل
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وتقتــــرح هــــذه الصــــورة إفــــراد دراســــة خاصــــة بهــــا مــــن قبــــل المهتمــــین فــــي
.االقتصادات المتقدمة

الخاتمة
وتضــیف ناتجــا ایومیــرواز مــن الــنیــیمالتجلــب الالســیاحةأنمــنبــالرغم

علـــى إیجابیـــةتـــأثیراتالهـــاإلقتصـــادبلغـــةا وأحیانـــا مهمـــاجیـــدویاســـنمحلیـــا 
دي والمستوى الثقافي والموارد المالیة ولكنها ال تخلو من مشـكالت الدخل الفر 

فتختلط التقالیـد العربیـة العالیـة . )٣٠(والبیئةمعجتمالمنكلعلىسلبیةوآثار 
الموروثــة منــذ قــرون بأنمــاط هجینــة وتتســرع وتــائر تغلغلهــا وایالفهــا بــین أفــراد 

علـى سـائر األمـم، وفـي المجتمع وبهدم القیم التي تمیز بها العرب المسـلمون
ذلك شواهد مسجلة تطرح، من بین العدید من األمور أسبقیة الوعي السیاحي 
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زد علــى ذلــك انبعــاث ثــاني أوكســید الكربــون والحــوادثالرصــین والبنــاء،
ـــة اســـتنتاجات، لعـــل أبرزهـــا مـــا . وغیرهـــا)٣١( ـــى جمل وقـــد خلصـــت الدراســـة إل

:یأتي
لتنمیــة االقتصــادیة العربیــة وجــزء إن وضــع الســیاحة العربیــة أشــبه بحالــة ا)١

من كل ال یخـرج عـن طبیعـة النظـام العربـي اإلقلیمـي ذات الـوتیرة القریبـة 
من االتجاه المتوسط على خارطة التنمیة العالمیة منـذ عقـود والتـي تهـبط 

ومـــا لـــم یطـــرأ علــى تلـــك الطبیعـــة انفـــالت جـــوهري مـــن . أحیانــا دون ذلـــك
الكفـاءة -القاعـدة تنافسـي-ر معرفـيهوینا التحـوالت فـي عـالم سـریع التغیـ

الســـیاحیة لالقتصـــادات فـــي االقتصـــاد والتطـــور فـــإن المؤشـــرات االیجابیـــة
العربیــة فــي مصــر وتــونس والمغــرب، ســتبتعد عــن االتجــاه المتوســط وقــد 
تتخلف وراء وسط وجنوب إفریقیا وأمریكا الالتینیة في غضون عقد واحـد 

. من الزمان
ســنوات تقلبــات بــین االنتعــاش والتراجــع لعــدة تشــهد الســیاحة العربیــة منــذ)٢

أســباب، فــي مقــدمتها غیــاب الحــدود الواضــحة بــین دور القطــاع الخــاص 
ودور القطــاع العــام فــي األنشــطة االقتصــادیة، وبالتــالي، حتــى لــو قامــت 
صــــناعة ســــیاحیة عربیــــة مشــــتركة فــــان األســــباب األخــــرى مثــــل الـــــنقص 

ي البنى التحتیـة مـع مشـكالت المستمر في االستثمارات العامة وبخاصة ف
المیــــاه والتصــــحر وبطــــؤ ثقــــافتي البیئــــة والتعامــــل مــــع الثــــروات الســــیاحیة 
التاریخیــــة والطبیعیــــة والدینیــــة والترفیهیــــة، ســــوف ال تســــاعد علــــى نجــــاح 

. التنمیة السیاحیة المستدامة
تشــیر خارطــة مؤشــرات التنافســیة الســیاحیة العربیــة إلــى أن كفــة الســنوات )٣

كون لصــالح بلــدان شــمال إفریقیــا أكثــر ممــا هــي لبلــدان الشــرق القادمـة ســت
ألن حالــــة غیــــاب االســــتقرار ) باســــتثناء بلــــدان الخلــــیج العربــــي(األوســــط 

.السیاسي واألمني هي السائدة سابقا والحقا



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة كز الدراسات اإلقلیمیةمر  ]١١٤[

تؤكــد نتــائج التقــدیر للدراســة القناعــات المطروحــة بأهمیــة قطــاع الســیاحة )٤
ة البشریة بالنسبة للبلدان العربیة ولكن لكل من التنمیة االقتصادیة والتنمی

تأثیرهــا ال یســهم ایجابــًا فــي النمــو االقتصــادي ومــن ثــم فــي االزدهــار إال 
ــــاتج معــــدالت بعــــد تحســــن متوســــط  ــــي لالن ــــرداإلجمــــالي المحل %١٧,١لف

بعامـــة واالقتصـــادات العربیــة .%١٧,٢حســن مؤشــرات التنمیـــة البشــریة وت
أمـــــام فرصـــــة دیة ومصـــــر بخاصـــــة وفـــــي األردن ولبنـــــان والعربیـــــة الســـــعو 

لصــناعة الســیاحة ودعمهــا قطاعــًا ومصــدرًا للنمــو وللتقــدم، والحــاالت مــع 
.التعلیم أفضل بكثیر

لم یعثر على تأثیر یذكر لمؤشر جـودة الحكـم السـائدة وال لمكوناتـه السـبع )٥
النوعیــــةمؤشــــرلمعنــــويایجــــابي تــــأثیرســــوى مــــا رصــــدته الدراســــة مــــن 

علـــى النـــاتج الفـــردي والتنمیـــة تأثیرهـــافـــيیاحةالســـجانـــبإلـــىالتنظیمیــة
البشریة، ما یقتـرح أهمیـة اإلطـار التنظیمـي الـذي اعتمـده تقریـر التنافسـیة 
السیاحیة في بناء دلیله، زد على ذلك ضرورة رفع قـیم المؤشـرات الفرعیـة 
لجـــودة الحكـــم ذات الصـــلة بتنمیـــة الســـیاحة واختبارهـــا علـــى مســـتوى البلـــد 

.الواحد
دراســة أهمیــة تنمیــة الســیاحة فـي الســودان وجــزر القمــر والصــومال تؤكـد ال)٦

وموریتانیــا وهــي البلــدان التــي تحتــاج إلــى التعــاون العربــي ودعــم المنظمــة 
العربیـــــة للســـــیاحة ومســـــاعدتها مالیـــــا فـــــي خلـــــق اســـــتثماراتها الـــــى جانـــــب 
المســاعدات فــي خفــض الفقــر كــون األخیــرة اســتهالكیة ال تــدعم تخفــیض 

.ولىالبطالة كما األ
البلـــدان العربیـــة التـــي تمتلـــك مقومـــات الســـیاحة لكـــن تنمیتهـــا تعتمـــد علـــى )٧

فـي مجـاالت ) ١-الحـظ الجـدول(عوامل إستراتیجیة حكومیة هي الجزائر 
والصحة واألمان والقانون وكذلك لیبیـا فـي شـمال أفریقیـا أفضلیة السیاحة

ســیاحیة والشــئ ذاتــه للــیمن فــي الشــرق األوســط فیمــا تحتــاج ســوریا لتنمیــة 
.أفضل وحاجة فلسطین والعراق لمعالجة أوضاعهما الخاصة قبل ذلك



١١٥[نوفل قاسم علي الشھوان . د... فيتقدیر دور السیاحة العربیة
[

واضــحة تمامــا، مؤكــدة األهمیــة الصــورةكانــت الــدوليالمســتوىعلــى)٨
التنافســیة الســیاحیة؛ ورأس المــال البشــري : ات كــل مــنتــأثیر االحصــائیة ل

ة مهمــوكانــت تفاعالتهــا البشــریةالتنمیــة-األداءفجــوة؛ و )مقیــاس التعلــیم(
ات محســومة وبتقــدیر البشــریةالتنمیــةوعلــىاالقتصــادي األداءعلــىجــداً 

.تمامًا في العالقات البسیطة والمتعددة
یجمــع االتجــاه العــالمي علــى تزایــد أهمیــة الســیاحة لالقتصــاد ولكــن اتجــاه )٩

ع مسـتوى التنمیـة البشـریة وبالتـالي اارتفـمـعهذه األهمیـة یتناسـب عكسـیا 
دو مــن نتــائج هــذه الدراســة أكثــر أهمیــة للبلــدان فــإن الســیاحة، علــى مــا یبــ

النامیـة منهــا للبلـدان المتقدمــة مصـدرا للنمــو ولتقلیـل الفقــر والبطالـة، وهــذا 
مــا لــوحظ بتركــز الدراســات والنشــریات والمــؤتمرات وغیــر ذلــك فــي البلــدان 
األقـــل نمـــوا أكثـــر ممـــا لـــدى النامیـــة منهـــا وهكـــذا لألخیـــرة بالنســـبة لألكثـــر 

لي فان النمو السیاحي المتوقع سـیكون الجـزء األكبـر منـه مـن وبالتا.نموا
.نصیب البلدان النامیة

البلدان العربیة في سیاق تصـنیفاتها المختلفـة وهـي إسهاماتوأخیرا، فان )١٠
إلیهـاتمـيموزعة مع البلدان النامیة بحسـب فئـات التنمیـة البشـریة التـي تن

دولیـــة فـــي التـــأثیر أو بحســـب فئـــات التنافســـیة الســـیاحیة تســـجل توجهـــات 
النــاتج المحلــي اإلجمــالي أكثــر تــواترا وتناغمــا ممــا هــي مجتمعــة لوحــدها، 
وبالتــالي یمكـــن تحقیـــق إســـهامات للســـیاحة علـــى التنمیـــة االقتصـــادیة فـــي 
ســــیاق التنافســــیة العالمیــــة واالنــــدماج بالســــوق الســــیاحیة العالمیــــة أجــــدر 

م ذاته یقال من وجهـة وأفضل من التعاون أو التكامل البیني بینها، والكال
.نظر التصنیف حسب انخراطها ضمن فئات التنمیة البشریة عالمیا

ملحق جداول التقدیر القیاسیة والخرائط

تقدیر االنحدار البسیط للتنمیة البشریة ولألداء االقتصادي : ٣-جدولال
(١٧=n)٢٠٠٧على السیاحة وعلى التعلیم في البلدان العربیة 



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة كز الدراسات اإلقلیمیةمر  ]١١٦[

لسیاحةا. أ
١. HDIV = - ٠.١٧٢ + ٠.٢٤٢ TTCI

T: (-٠.٧٤) (٣.٩٠)

S = ٠.١٢٥٧ R-Sq = ٥٠.٣% R-Sq(adj) = ٤٧.٠%
٢. GDP = - ٠.١٧١ + ٠.٢٤٠ TTCI

T: (-٠.٥٦) (٢.٩٤)

S = ٠.١٦٥٦ R-Sq = ٣٦.٥% R-Sq(adj) =

٣٢.٢%

التعلیم. ب
٣. HDIV = ٠.٠٨٥٩ + ٠.٨٨٧ EdI

T: (٢.٠٧) (١٥.٧٧)

S = ٠.٠٤٢٥٤ R-Sq = ٩٤.٣% R-Sq(adj) = ٩٣.٩%
٤. GDP = ٠.٠٥٠٩ + ٠.٩٢٧ EdI

T: (٠.٥١) (٦.٨٧)

S = ٠.١٠٢١ R-Sq = ٧٥.٩% R-Sq(adj) = ٧٤.٣%

على الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان التنمیة - والتعلیم وفجوة األداءآثار السیاحة : ٤-جدولال
٢٠٠٧العربیة 

Regression Analysis: GDP versus TTCI; EdI; CGEE; GDP.pc-
HDIr (n=١٧)
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١. GDP = - ٠.٠٥٧ - ٠.٠١٤٩ TTCI + ١.٠٤ EdI - ٠.٠٠٠٠٧ CGEE - ٠.٠٠٧٧٣ GDP.pc-
HDIr

T: (-٠.٥)       (-٠.٣٦)             ( (٠.٠٣-)      (٤.٧٢ (-٥.٦٧)

S = ٠.٠٥٨٧٧ R-Sq = ٩٣.٦% R-Sq(adj) = ٩١.٥%

٢. GDP = ٠.٠٦٥ + ٠.٠٠٦٤ TTCI + ١.١٣ EdI - ٠.٠٠٢٧٠ CGEE

T: (٠.٣٢)   (٠.٠٨) (٢.٨١)       (-٠.٥٩)

S = ٠.١٠٨٢ R-Sq = ٧٦.٥% R-Sq(adj) = ٧١.١%

٣. GDP = - ٠.٠٥٧ - ٠.٠١٥١ TTCI + ١.٠٣ EdI - ٠.٠٠٧٧٤ GDP.pc-HDIr

T: (-٠.٥٣)   (-٠.٣٩) (٩.٨٠)       (-٦.٠٠)

S = ٠.٠٥٦٤٦ R-Sq = ٩٣.٦% R-Sq(adj) = ٩٢.١%

٤. GDP = - ٠.١٧٢ + ٠.٠٢١٥ TTCI + ٠.٠١٠٣ CGEE - ٠.٠٠٨٢٤ GDP.pc-HDIr

T: (-٠.٩٥) (٠.٣٣) (٥.٠٢) (-٣.٧٣)

S = ٠.٠٩٥٤٥ R-Sq = ٨١.٧% R-Sq(adj) = ٧٧.٥%

٥. GDP = ٠.٠٥٣ - ٠.٠٠٠٨ TTCI + ٠.٩٢٩ EdI

T: (٠.٢٦)   (-٠.٠١) (٤.٧٨)

S = ٠.١٠٥٧ R-Sq = ٧٥.٩% R-Sq(adj) = ٧٢.٤%

٦. GDP = - ٠.٠٥٢ + ٠.٠٤٨٠ TTCI + ٠.٠٠٨٥٤ CGEE

T: (-٠.٢١) (٠.٥٣) (٣.٠٨)

S = ٠.١٣٢٣ R-Sq = ٦٢.٢% R-Sq(adj) = ٥٦.٨%

٧. GDP = - ٠.٢٧٠ + ٠.٢٤٩ TTCI - ٠.٠٠٥٦٨ GDP.pc-HDIr

T: (-٠.٩١) (٣.١٩) (-١.٦٠)

٨. GDP = - ٠.١٧١ + ٠.٢٤٠ TTCI

T: (-٠.٥٦) (٢.٩٤)

S = ٠.١٦٥٦ R-Sq = ٣٦.٥% R-Sq(adj) = ٣٢.٢%



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة كز الدراسات اإلقلیمیةمر  ]١١٨[

على التنمیة البشریة في البلدان العربیة التنمیة -والتعلیم وفجوة األداءآثار السیاحة : ٥-جدولال
٢٠٠٧

Regression Analysis: HDIV versus TTCI; EdI; CGEE; GDP.pc-
HDIr (n=١٧)

١. HDIV = - ٠.٠٠٥٣ + ٠.٠١٨٥ TTCI + ٠.٩٠١ EdI - ٠.٠٠٠٢٧ CGEE -٠.٠٠٢٧١GDP.pc-HDIr

T: ( -٠.٠٩) (٠.٨٥) (٧.٧٥) ( -٠.٢٠) (-٣.٧٥)

S = ٠.٠٣١١٣ R-Sq = ٩٧.٦% R-Sq(adj) = ٩٦.٧%

٢. HDIV = ٠.٠٣٧٥ + ٠.٠٢٦٠ TTCI + ٠.٩٣٥ EdI - ٠.٠٠١١٩ CGEE

T: (٠.٤٥) (٠.٨٥) (٥.٧٠) (-٠.٦٤)

S = ٠.٠٤٤٠٧ R-Sq = ٩٤.٧% R-Sq(adj) = ٩٣.٥%

٣. HDIV = - ٠.٠٠٦٩ + ٠.٠١٧٨ TTCI + ٠.٨٨١ EdI - ٠.٠٠٢٧٤ GDP.pc-HDIr

T: (-٠.١٢) (٠.٨٦) (١٥.٧٨) (-٤.٠٠)

S = ٠.٠٢٩٩٦ R-Sq = ٩٧.٦% R-Sq(adj) = ٩٧.٠%

٤. HDIV = - ٠.١٠٥ + ٠.٠٥٠٢ TTCI + ٠.٠٠٨٧٥ CGEE - ٠.٠٠٣١٥ GDP.pc-HDIr

T: (-٠.٧٦) (١.٠٠) (٥.٥٥) (-١.٨٦)

S = ٠.٠٧٣٢٦ R-Sq = ٨٥.٤% R-Sq(adj) = ٨٢.٠%

٥. HDIV = ٠.٠٣٢١ + ٠.٠٢٢٨ TTCI + ٠.٨٤٥ EdI

T: (٠.٣٩) (٠.٧٧) (١٠.٦٥)

S = ٠.٠٤٣١٢ R-Sq = ٩٤.٥% R-Sq(adj) = ٩٣.٨%

٦. HDIV = - ٠.٠٥٩ + ٠.٠٦٠٣ TTCI + ٠.٠٠٨٠٨ CGEE

T: (-٠.٤٠) (١.١١) (٤.٨٦)

S = ٠.٠٧٩٤٢ R-Sq = ٨١.٥% R-Sq(adj) = ٧٨.٨%

٧. HDIV = - ٠.١٨٩ + ٠.٢٤٣ TTCI - ٠.٠٠٠٩٧ GDP.pc-HDIr

T: (-٠.٧٧) (٣.٧٩) (-٠.٣٣)

S = ٠.١٢٩٦ R-Sq = ٥٠.٧% R-Sq(adj) = ٤٣.٧%
٨. HDIV = - ٠.١٧٢ + ٠.٢٤٢ TTCI

T: (-٠.٧٤) (٣.٩٠)

S = ٠.١٢٥٧ R-Sq = ٥٠.٣% R-Sq(adj) = ٤٧.٠%
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[

التنمیة على التنمیة -لتعلیم وفجوة األداءآثار السیاحة وا: ٦-الجدول
٢٠٠٧البشریة عالمیا 

)حسب فئات التنمیة البشریة(

Regression Analysis: HDIV versus TTCI; EdI; GDP.pc-HDIr

١. HDIV = - ٠.١٢٢ + ٠.٠٨٦٧ TTCI + ٠.٦٥٩ EdI -٠.٠٠٠٧٣٦ GDP.pc-HDIr

T: (-٤.٦٥) (١٠.٧٧) (١٧.٥٢) (-٢.٣٣)

N=١٢٥ S = ٠.٠٤٦١٧ R-Sq = ٩١.٧% R-Sq(adj) = ٩١.٥%

VH-HDI
٢. HDIV = ٠.٤٦٤ + ٠.٠٢٤٦ TTCI + ٠.٣٧٥ EdI -٠.٠٠٠٤٥١ GDP.pc-HDIr

T: (٤.٨٠) (٣.٠٤) (٣.٧٤)        (-١.٣٥)

n=٣٦ S = ٠.٠١٤٨٥ R-Sq = ٥٩.٦% R-Sq(adj) = ٥٥.٧%

H-HDI
٣a. HDIV = ٠.٥٠٩ + ٠.٠٣١٧ TTCI + ٠.٢٢٥ EdI +٠.٠٠٠٠٩٧ GDP.pc-HDIr

T: (٥.٨٧) (٢.٩١) (٢.٢١) (٠.٢٦)

n=٣٤ S = ٠.٠٢٢٤٨ R-Sq = ٤٢.٢% R-Sq(adj) = ٣٦.٦%

٣b. HDIV = ٠.٥٠٠ + ٠.٠٣١٤ TTCI + ٠.٢٣٧ EdI

T: (٦.٣٨) (٢.٩٤) (٢.٦٢)

n=٣٤ S = ٠.٠٢٢١٥ R-Sq = ٤٢.١% R-Sq(adj) = ٣٨.٥%

M-HDI
٤a. HDIV = ٠.٣٥٩ + ٠.٠٤٤١ TTCI + ٠.٢٧٠ EdI -٠.٠٠٠٦٢١ GDP.pc-HDIr

T: (٣.٣٩) (٢.٧٦)              (٢.٦٩) (-١.٠٥)

n=٢٨ S = ٠.٠٢٣٨٠ R-Sq = ٣٧.٠% R-Sq(adj) = ٢٩.٢%

٤b. HDIV = ٠.٤٠٥ + ٠.٠٤٧٢ TTCI + ٠.١٩٧ EdI

T: (٤.٢٢) (٣.٠١) (٢.٧١)

n=٢٨ S = ٠.٠٢٣٨٥ R-Sq = ٣٤.١% R-Sq(adj) = ٢٨.٩%

L-HDI
٥a. HDIV = - ٠.٠٢٨ + ٠.٠٩٤٦ TTCI + ٠.٤١٥ EdI -٠.٠٠٠١١٥ GDP.pc-HDIr

T: (-٠.٢٨) (٢.٧٣) (٥.٥٣)       (-٠.١٩)

n=٢٧ S = ٠.٠٥٤٨٨ R-Sq = ٧٤.٤% R-Sq(adj) = ٧١.٠%

٥b. HDIV = - ٠.٠٣٣٦ + ٠.٠٩٦٩ TTCI + ٠.٤١٢ EdI

T: (-٠.٣٥) (٣.٠٤) (٥.٧٠)

n=٢٧ S = ٠.٠٥٣٧٢ R-Sq = ٧٤.٤% R-Sq(adj) = ٧٢.٢%
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التنمیة على الناتج -آثار السیاحة والتعلیم وفجوة األداء: ٧-لالجدو
٢٠٠٧المحلي اإلجمالي عالمیا 

)حسب فئات التنافسیة السیاحیة(

Regression Analysis: GDPI versus TTCI; EdI; GDP.PC-HDIR

TTCI- World

١. GDPI = - ٠.٤١١ + ٠.١٥٥ TTCI + ٠.٦٢٧ EdI - ٠.٠٠٤١٥ GDP.PC-HDIR

T: (-١٠.٣١) (١٢.٧١) (١٠.٩٩) (-٨.٦٦)

N=١٢٥ S = ٠.٠٧٠١١ R-Sq = ٨٧.٧% R-Sq(adj) =

٨٧.٤%

HTTC-تنافسیة سیاحیة عالیة

٢. GDPI = - ٠.٢٢٩ + ٠.١٠٩ TTCI + ٠.٦٧٨ EdI - ٠.٠٠٢٣١ GDP.PC-HDIR

T: (-٣١..١) (٥.٣٦) (٣.٧٤) (-٢.٩٩)

n=٣٥ S = ٠.٠٣٠٣٥ R-Sq = ٦٥.٠% R-Sq(adj) = ٦١.٦%

MTTC-تنافسیة سیاحیة متوسطة

٣. GDPI = - ٠.٥٠٨ + ٠.١٣٦ TTCI + ٠.٨٢٧ EdI - ٠.٠٠٤٣٣ GDP.PC-HDIR

T: (-٣.٩٢)(٤.٢٦) (٧.٥٣) (-٧.٢٧)

n=٦٤ S = ٠.٠٧٣٢٣ R-Sq = ٦٩.٣% R-Sq(adj) = ٦٧.٨%

LMTTC-تنافسیة سیاحیة منخفضة

٤. GDPI = - ٠.٣٨٩ + ٠.١٥٩ TTCI + ٠.٥٧٩ EdI - ٠.٠٠٥٦٧ GDP.PC-HDIR

T: (-١.٤١)(١.٧٠) (٤.٤٤) (-٣.٠١)

n=٢٦ S = ٠.٠٩٣٦٨ R-Sq = ٦١.٣% R-Sq(adj) = ٥٦.٠%
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بالمالیین ٢٠٠٠بحدود العامفي العالمووجهتهمالسیاحلأص: ١- الخارطة
*٢٠٠٧وتوزع بلدان التنمیة البشریة حسب الفئات لعام 

مصدر ل ,UNDP-:ا Human Development Report ٢٠٠٩ "Overcoming barriers:

Human mobility and development, New York, ٢٠٠٩, ٢٤.

.٢٠٠٧مساحات البلدان نسبیة بحسب حجوم سكانها عام : مالحظة
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٢٠٠٧النزاعات وعدم االستقرار دافعا لحركة السكان في أفریقیا : ٢- الخارطة

ــاطق الصــراع)*( ــامن ــزوح  فــي إفریقی ــدفقات بــاآلالف عــام . والن ــر الســهم عــن الت ٢٠٠٧یعب
ومال فقــط مــن البلــدان العربیــة وهمــا غیــر مــدرجتان فــي عینــة وتالحــظ فــي الســودان والصــ

، وتبــدأ ٢٠٠٨وترســم كثافــات اللــون األصــفر أعــداد النــازحین نهایــة . التنافســیة الســیاحیة
مائـة (والغـامق ) مائة ألف-عشرة آالف(و) عشرة آالف-ألف(و) ألف-صفر(باللون الفاتح 

.)فرد٥٢٣٠٣٢-ألف



١٢٣[نوفل قاسم علي الشھوان . د... فيتقدیر دور السیاحة العربیة
[

Assessing the Role of Arab Tourism in the
Economic and Human Development Comparative

Study on Global Level

Dr. Nawfal Kasim Ali Shahwan
Department of Economic and Social Studies, Centre for

Regional Studies, University of Mosul – Iraq

Abstract
Study aims to “assess the role of Arab tourism in economic and

human development as a group alone and together with the global, in
a similar comparative estimates”. The focus of the analysis will be on
determining the difference between both groups in performance and
directions. Also with their interior performance and with the  other
global aggregates. The work has supposed that “concrete contribution
of the Arab tourism sector in developing most economies is modest,
owing that to the state failure in developing the tourism sector itself
and to a lack of investment for individuals in.”

The study tried: to address the relationship of tourism development
and economic development; to find how regionally to  develop it,
besides the competitiveness indicators of Arabic travel and tourism; to
estimate the impact of tourism on economic and human development;
to estimate tourism movement with economic performance and
human development; and to estimate the global relations between
tourism performance with economic and human development.

The results have confirmed the importance of the tourism sector at
the Arab economies, for both economic development and human
development, but hadn't positive impact to contribute economic
growth before an improvement of per capita GDP by ١.١٧%, and
before somewhat improve in the human development indicators by
٢.١٧%. While the international reality is best, uncertain statistical
significance of many effects were so important on the economic
performance and human development. These effects refer to: the
importance of tourism competitiveness, human capital (education
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scale); and the gap of performance - human development. In fact, their
interactions and estimates were completely settled in the simple and
multiple relations. The Arab economies, in general, and particular in
many, as Jordan, Lebanon, Saudi Arabia and Egypt have the
opportunity for tourism industry and to support it as an important
source for growth and progress. Cases with the education a much
better.

ثبت المراجع

ة والســفر واألداء االقتصــادي لعينــة مــن الــدول حمــد طــارق محمــود األغــا، تطــور خــدمات الســياحا)١(
.٤٩٠-٢٠٠٩،٤٦١تشرين أول، ١٦، العدد٦، المجلدإقليميةدراسات النامية، 

ـــار)٢( ـــة لشـــؤون الســـياحة واآلث ـــوزارة الدول ـــة : المـــؤتمر العلمـــي األول ل ـــة للتنمي ـــاء إســـتراتيجية وطني بن
.٢٠٠٥، بغداد، السياحية المستدامة في العراق

إسماعيل أمـين السـيفو وصـالح مؤيـد شـاكر، األهميـة اإلسـتراتيجية لقطـاع النقـل وآثـاره فـي فريد .د)٣(
دراســة اقتصــادية إحصــائية، دراســات إقليميــة، : رفــع وتطــوير منــاطق الجــذب الســياحي فــي ســوريا

.١٥٥-١٣٥، ٢٠٠٩، تموز ١٥، العدد٦المجلد
:منظمة السياحة الليبية، على موقعها)٤(

٨٣٦=d١?espx.standarditem/tourismorg-libyan.www
.مصدر سابقاحمد طارق محمود األغا،)٥(
.١٣٩المصدر السابق، فريد إسماعيل أمين السيفو وصالح مؤيد شاكر،.د)٦(

)٧( Gómez, C. Mario, J. Lozano Ibáñez, and J. Rey-Maquieira Palmer,
“Environmental and Tourism Policy in a Dynamic Model of an Economy
Specialized in Tourism, "Working paper presented at the Conference on
Tourism Economics, Palma de Mallorca, May ٢٩–٢٨, held by the
Department of Applied Economics, University of the Balearic Islands,
Spain, ٢٠٠٤.

وقــد تــأثرت الســياحة باألزمــة الماليــة العالميــة كبــاقي القطاعــات ،منظمــة الســياحة العالميــةحســب)٨(
، لــم يلبــث أن عــدد الســياحاالقتصــادية غــي البلــدان المعنيــة وكــان التــأثر فــي العوائــد أكثــر مــن تــأثر

:نظرللتفصيل، ي: عاودت اتجاهاتها تدريجيا
http://www.unwto.org/index.php.

)٩( Sustainable Tourism Development Center, (STDC Mongolia), The
Sustainable Tourism: Sustainable Development of Tourism, ٢٠٠٧:
http://www.meta-guide.com/mongolia/mn.asp.

.المصدر نفسه)١٠(

http://www.unwto.org/index.php
http://www.meta-guide.com/mongolia/mn.asp
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.٣ص ١٠١المصدر نفسه، الفصل )١١(
هناك تفاوت بين المنتدى االقتصادي العالمي ومنظمة السياحة العالمية بصدد االسـتدامة البيئيـة )١٢(

ها مصــادقة المنتــدى علــى إعــالن للعمــل مــن أجــل رفــع دورهــا فــي الســياحة وتغييــر المنــاخ ويضــمن
:على الموقع. دافوس

www.world-turism.org/pdf/pro٧١٠٤٦.pdf.
(١٣) Sustainable Tourism Development Council, Op. Cit.
(١٤) Jonathan Mitchell and Jojoh Faal, The Gambian Tourist Value Chain

and Prospects for Pro-Poor Tourism, Overseas Development Institute,
Working Paper ٢٨٩, March ٢٠٠٨, London, ٨.

(١٥) Ibid.
(١٦) Alan Flook, The Changing Structure of International Trade In Tourism

Services, Working Paper presented at The WTO Symposium on Tourism
Services, ٢٣-٢٢, Feb. Geneva, ٢٠٠١.

(١٧) Jennifer Blanke and Thea Chiesa, The Travel & Tourism Competitiveness
Index ٢٠٠٨: Measuring Key Elements Driving the Sector’s Development,
Chapter ١.١, In: World Economic Forum, The Travel & Tourism
Competitiveness Report ٢٠٠٨, Geneva, Switzerland, ٣.

ةالســياحةفــي النظــرة بصــدد قطــاعاآلنــيوالتغّيــر(١٨) والمســتقبلالقريــبالماضــيفــيأشــكالبعــّد
ــائج أعمــال مــؤتمر شــرم الشــيخ اوالجمــاعيللعمــلطــرقوبعــدةالمتوقــع االنفــرادي بحســب نت
:٢٠١٠في سنغافورة ومؤتمر السياحة واألعمال٢٠٠٨

- The Conference for Middle East & Mediterranean Region, Responding
to a Turbulent Economy and a Changing Climate, Sharm el Sheikh,
Egypt, November ٢٣ & ٢٤ ٢٠٠٨;

- The ٢٠١٠ International Conference on Business, Economics and
Tourism Management (CBETM), Singapore, ٢٨-٢٦ February ٢٠١٠.

(١٩) Jonathan Mitchell and Jojoh Faal, The Gambian Tourist Value Chain
and Prospects for Pro-Poor Tourism, Overseas Development Institute,
Working Paper ٢٨٩, March ٢٠٠٨, London, ٨.

قدمته العربية السعودية فرصة لالستثمار السياحي ومشروع إعادة بناء الذي) أبحر(مثل مهرجان (٢٠)
.والمسح السياحي لجزر القمر واالستثمار في السياحة البحرينية) أثري(جسر 

منهــا حــول اإلنفــاق الحكــومي علــى المرافــق ) ٧(خبــر، ) ٦٧.. (أخبــار المنظمــة العربيــة للســياحة(٢١)
وين عــن لقــاءات ومناســبات واحتفــاالت واستضــافات الســياحية والبــاقي ســت صــفحات مــن العنــا

..ومنتديات
(٢٢) www.arabictourssm.org/index.plp.
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arab.www-:هناك عالقة وثيقة بين تنميـة قطـاع السـياحة والتنميـة االقتصـادية بمفهومهـا العـام)٢٣(
htm.٠١٠٥wps/wps/org.apiمنظمـة السـياحة العالميـةمـعالتعاون مثالبحث اليمنولذا ت

عـن أسـواق سـياحية تقنـي والبحـثالدعم والـالسياحية المرتبطة باإلحداث المهمةدارة األزماتإل
ك مـن صـندوق النقـد العربـي .ن دمليـو ١٤، وتقتـرض المملكـة المغربيـة السـياحةالتنميـةإلستدامة 

لمـدة خمـس ٢٠٠٣ك عـام .مليـون د٤٠بكلفـة الفنيـدق–الطريق السـريع تطـوانلتمويل مشروع 
دعم وتطوير حركة النقل السريعة على شبكة الطرق الرئيسـية واإلسـهام فـي تنميـة وتطـوير سنوات ل

ى ســاحل البحــر األبــيض األجــزاء الشــمالية مــن المملكــة ودعــم الســياحة والتنميــة االقتصــادية علــ
كمـــا تشــــهد  . ٤٥١proj/ar-Project/org.arabfund.www://http-htm.ar: المتوســـط

: ين دول شـرق البحـر المتوسـطبـالسـياحيالتكامـل فـياتدراساجراء السياحة والفنادقاتكلي
php.T_Mas/net.alextourism://http. ولكـــن نمـــط الســـياحة العربيـــة البينيـــة وبنســـب غيـــر

تجـاوزات فضـي إلـى يأحـدهاالـدور الغائـب للمسـؤولين فـي قليلة تخـرج عـن مفـاهيم السـياحة، إذ 
ــــراهيمالحــــظ (تنميــــة االقتصــــادية باســــم الســــياحة والاجتماعيــــة  ــــد إب : موقــــع النائــــب محمــــد خال

٣٩/١١/view/content/site/com.boammar.www( ، اتراتيجيإســرائيل إســتتضــع بينمــا
:لمرافق في مجال السياحة والتنمية االقتصاديةلتولي أهمية بالغة و السياحالستقطاب

http://article.wn.com/view/WNAT٦١ab٦d١ec٦٠٧cab٧٥٧١٣٣٨a٩be٥٣
٩f٣٤.

(٢٤) UNDP, Human Development Report ٢٠٠٩, New York, Table G:
Human development index trends, ١٧٠-١٦٧.

(٢٥) Jennifer Blanke and Thea Chiesa, Op. Cit., ١٧-١٠.
الصـادر عـن ٢٠٠٨اعتمدت األرقام والتحليالت على معلومات تقرير تنافسية السياحة والسفر (٢٦)

لجنيفر بلينك وثي جيسا مؤشرات تنافسـية السـياحة المنتدى االقتصادي العالمي، الفصل األول
، جنيــف، سويســرا ٢٠٠٧قيــاس العناصـر المفتاحيــة الدافعــة لتنميـة القطــاع لعـام : ٢٠٠٨والسـفر 
.٢٢-٢١، ص ص٢٠٠٨

(٢٧) http://www.unwto.org/newsroom/Releases/٢٠٠٧/january/recordyear.htm.

(٢٨) UNDP, Human Development Report ٢٠٠٩, Op. Cit., ١٧٥-١٧٠
.مجموعة البلدان العربية باستثناء العراق واليمن والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر(٢٩)

(٣٠) Stockholm Environment Institute, Stepping towards a low carbon
future: development and application of a tourism foot printing tool in
the South West, University of York, Feb. ٢٠٠٩, on: www.sei.se

.للمزيد والتفصيل بهذا الصدد، ينظر المصدر نفسه(٣١)

www.arabictourssm.org/index.plp
www.sei.se

