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 نبذة عن التعاون في مجال السياحة

 
أهم القطاعات بالنسبة للدول المتقدمة، والنامية، وكذا بالنسبة للبلدان األقل نموًا،  واحدة منتعد السياحة 

. كما تعد السياحة عمل، والتنميةالملحوظ في عمليات النمو االقتصادي، وخلق فرص فهي تسهم بشكل 
في أقل البلدان نموًا. ولما للسياحة  التخفيف من حدة الفقر، السيما هامًا للجهود المبذولة نحو أيضًا حافزاً 

في تشجيع التنقل والتواصل االجتماعي، فإنها تعتبر عاماًل هامًا فيما يتعلق بمسائل التفاهم دور من 
 الثقافي عبر مختلف الثقافات.

تكنولوجيا النقل أثر في الدفع قدمًا بنمو قطاع السياحة. وبناًء عليه، شهدتها وقد كان للتطورات التي 
منذ الخمسينيات. وفي  بشكل ملحوظ ، كما ارتفعت العوائد السياحيةالسائحين الوافدة من عداداأل دادتاز 

مليار  .0512إلى  05.1في عام  مليون سائح 3.52زادت أعداد السائحين الدوليين من  هذا الصدد،
والر أمريكي في مليار د 350ارتفعت عوائد السياحة الدولية من  . وعلى غرار هذا،3103سائح في عام 

3100مليار دوالر أمريكي في عام  05121إلى  05.1عام 
1. 

 
 أحدث االتجاهات في السياحة الدولية

خالل العقد األخير، ما انفك قطاع السياحة يعكس اتجاهًا تصاعديًا في االقتصاد العالمي. وكما هو 
(، يحافظ القطاع على معدالت نموه في االقتصاد العالمي، وذلك باستثناء عام 0موضح في جدول )

يجة األزمة نت، حيث سجلت انخفاضًا في كل من األعداد الوافدة من السائحين، وعوائد السياحة 3115
االقتصادية العالمية. ولكن، في غضون بضع سنوات فحسب، تمكن القطاع مع تعويض الخسارة التي 

 نجمت عن هذه األزمة.
 

 (: الوفود السياحية الدولية والعوائد السياحية خالل العقد الماضي1جدول )

 *تنبؤ 

 منظمة السياحة العالمية المصدر:
                                                 

 
 http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/historical/ITR_1950_2005.pdfمنظمة السياحة العالمية،  1

 .3103، عدد توريزم هاياليتسمنظمة السياحة العالمية، 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

 1.035 996 952 894 929 911 851 805 678 ن )مليون( يعدد السائح

 3,8 4,7 6,5 3,8- 2,1 7,0 5,7 5,9 8,1 نسبة التغير السنوية )%(

 - 1.030 927 853 941 858 742 679 475 عوائد السياحة )بالمليار دوالر أمريكي(

 - 7,7 8,2 4,1- 6,3 15,6 9,3 7,3 - نسبة التغير السنوية )%(

http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/historical/ITR_1950_2005.pdf
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 نصيب المناطق من السياحة الدولية

بانتشار مستمر على الصعيد الجغرافي، وتنوع في  أنشطة السياحة الدولية خالل العقود األخيرة، تميزت
 المقاصد التقليدية الشائعة، مثل األمريكتين وأوروبا، في قطاع السياحة شعبيةالمقاصد السياحية. إن 

فريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية لصالح راجعت ت الشرق األوسط، وا 
تين الستقبال السائحين، أال وهما أوروبا يبعة لألمم المتحدة، فإنه في حين أن المنطقتين التقليدالتا

سوى  إليهماين نسبة السائحتتعد ، لم 05.1% من السياحة العالمية في عام 59واألمريكتين، قد جذبتا 
3103% في عام 96

2 .  
 

 كل منطقة من استقبال السائحين الدوليين )%( (: نصيب2جدول )
 2012 2011 2010 2000 السائحون الوافدون

 51,7 52,0 51,2 57,4 أوروبا

 22,5 21,9 21,5 16,2 آسيا والمحيط الهادي

 15,7 15,7 15,8 18,9 األمريكتان

 5,1 4,9 5,2 3,9 إفريقيا

 5,1 5,6 6,2 3,6 الشرق األوسط

 100 100 100 100 العالم

   3المصدر: منظمة السياحة العالمية
 

(، فإن منطقة الشرق األوسط قد شهدت انخفاضًا في 3ومن ناحية أخرى، وكما هو موضح في جدول )
خالل األعوام األخيرة، ويعزى ذلك إلى التطورات السياسية التي طرأت نصيبها من السائحين الدوليين 

على ساحة المنطقة؛ ومع هذا، من المتوقع أن تشهد السياحة في منطقة الشرق األوسط انتعاشًا تدريجيًا. 
عام  زدياد مناالووفقًا لتقديرات منظمة السياحة العالمية، فمن المقرر أن تبدأ أعداد السائحين الوافدين في 

3102
4.  

، بصفة عامة، تشهد زيادة في توجهها. إن عوائد السياحة الدوليةوعلى غرار السائحين الوافدين الدوليين، ف
وبالنسبة  (، حقق قطاع السياحة العالمية نموًا هائاًل خالل العقد األخير.2وكما هو موضح في جدول )

فريقيا، والشرق األوسط، فقد تضاعف ت عوائدها السياحية خالل عشر لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، وا 
 أن أيضاً  سنوات ثالثة أضعاف، وبهذا يكون أداؤها قد فاق أداء معدالت العالم. ومن الجدير بالذكر

نخفاض الذي شهدته عوائد ن االتين قد ارتفعت. وعلى الرغم ممريكاألأوروبا و  عوائد السياحة في كل من
                                                 

2
 منظمة السياحة العالمية  

http://www.unwto.org/facts/eng/historical.htm  

iles/pdf/06_tourismresults_2012_en.pdfhttp://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/f 
3
 نفس المصدر السابق.  
 

robust-continue-tourism-28/international-01-release/2013-http://media.unwto.org/en/press-منظمة السياحة العالمية  4

2013-growth 

http://www.unwto.org/facts/eng/historical.htm
http://www.unwto.org/facts/eng/historical.htm
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/06_tourismresults_2012_en.pdf
http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013
http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013
http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013
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الزيادة المرتقبة في عدد %، فإن 01، والذي بلغ نسبته 3100السياحة في الشرق األوسط في عام 
تبعث باألمل أن هذا القطاع سوف يشهد انتعاشًا يعقب الخسائر التي  3102السائحين الوافدين في عام 
 تكبدها في األعوام األخيرة.

 
 ة الدولية وفقًا للمنطقة )بالميار دوالر أمريكي((: عوائد السياح3جدول )

 2011 2010 2000  عوائد السياحة

 463,4 409,3 232,5 أوروبا

 289,4 255,3 90,2   آسيا والمحيط الهادي

 199,1 180,7 130,8 األمريكتان

 32,6  30,4  10.5   إفريقيا

 45,9  51,7  17,6   الشرق األوسط

 1.030 927 481,6 العالم

 3103، العدد توريزم هاياليتسالمصدر: منظمة السياحة العالمية، 
 

 قطاع السياحة في الدول األعضاء في الكومسيك

كان ألنشطة السياحة الدولية، خالل العقد األخير، توجها إيجابيًا من حيث كل من أعداد السائحين 
(، فقد 4الوافدين، وعوائد السياحة داخل الدول األعضاء في الكومسيك. وكما هو موضح في جدول )

اد ، وذلك من حيث أعد3101 – 3111أحرز قطاع السياحة داخل الدول األعضاء تقدمًا ما بين 
. باإلضافة إلى ذلك، فإن نصيب الدول األعضاء في قطاع السياحة السائحين الوافدين، وعوائد السياحة

العالمية من أعداد السائحين الوافدين، وعوائد السياحة قد زاد. وقد تضاعف عدد السائحين الوافدين للدول 
ثالثة أضعاف، وذلك خالل  األعضاء في الكومسيك بأكثر من ضعفين، كما تضاعفت عوائدها السياحية

عوائد السياحة العالمية قد  . ومن الجدير بالذكر أيضًا أن نصيبها من3101 – 3111الفترة ما بين 
إال أن عام  خالل الفترة نفسها. ، وذلك3101في عام  ،%.0454، بنسبة تضاعف بقرابة الضعفين

لك إثر االضطرابات السياسية التي قد شهد انخفاضًا في قطاع السياحة في منطقة الكومسيك، وذ 3100
 طرأت على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 
 عوائد السياحة في الدول األعضاء في الكومسيك: السائحون الوافدون و 4جدول 

 2011 2010 2009 2005 2000 السياحة في منطقة الكومسيك

 143,0 161,8 147,5 108,6 67,2 السائحون الوافدون لدول الكومسيك )بالمليون(

 14,3 17,0 16,5 13,5 9,9 النصيب في السائحين الوافدين على المستوى العالمي )%(

 120,4 132,0 119,7 79,8 37,3 عوائد السياحة في دول الكومسيك )بالمليار(

 11,7 14,3 14,0 11,8 7,9 النصيب في عوائد السياحة العالمية )%(

 المصدر: بيانات البنك الدولي
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إلى إن نصيب الدول األعضاء في الكومسيك في قطاع السياحة العالمية ال يرقى على اإلطالق 

إمكانياتها في هذا الصدد. وتواجه الدول األعضاء العديد من التحديات بغية االرتقاء بمستوى قطاعاتها 
سية ذات الصلة ، ووضعها على خريطة التنافسية الدولية. فبادئ ذي بدء، تعتبر البنية األساالسياحية

 دون في العديد من الدول األعضاء مناطق اإلقامة، ، مثل شبكات النقل والتواصل أوبقطاع السياحة
مستوى المعايير المتعارف عليها دوليًا. ثانيًا، تعيق اإلجراءات البيروقراطية والمطولة الستصدار التأشيرة 

إلى وجود موارد بشرية على قدر من المهارة  حركة األشخاص عبر الدول األعضاء. ثالثًا، يفتقر القطاع
 في هذا القطاع.

 
 (3101-.311) بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفيما (: السائحون الوافدون 1شكل )

 المصدر: مركز أنقرة
 

يمكن أيضًا لمسه في عدد  إن التوجه التصاعدي لقطاع السياحة داخل الدول األعضاء في الكومسيك
السائحين والوافدين وعوائد السياحة فيما بين الدول األعضاء في الكومسيك. وكما هو موضح في شكل 

إلى  .311مليون سائح في عام  2259من  (، فقد زاد عدد السائحين الوافدين بين دول الكومسيك0)
، سجل عدد 3115الذي شهده عام . وباستثناء االنخفاض الضئيل 3101مليون سائح في عام  4954

وفيما يتعلق بعوائد السياحة فيما في هذا الصدد.  السائحين الوافدين بين الدول األعضاء زيادة ملحوظة
 – .311، كان هناك زيادة ملحوظة من عام (3المبينة في شكل ) بين الدول األعضاء في الكومسيك

ا بين الدول األعضاء في الكومسيك من إجمالي عوائد السياحة فيم التقلبات، فإن نصيب. ورغم 3101
 .3101 – .311عوائد السياحة قد زاد زيادة طفيفة من عام 
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 (2010 – 2002(: عوائد السياحة فيما بين الدول األعضاء في الكومسيك )2شكل )

 المصدر: مركز أنقرة
 

"مؤشر التنافسية في مجال السياحة وطبقًا لدراسة حديثة قام بها منتدى االقتصاد العالمي تحت عنوان 
، ال توجد سوى أربع دول من الدول األعضاء في الكومسيك بين الخمسين دولة 5"3102والسفر لعام 

(، فإن المملكة العربية المتحدة تحتل المركز األعلى 0األولى على المؤشر. وكما هو موضح في المرفق )
(. أما بالنسبة للخمسين دولة التالية 49(، ثم تركيا )40) (، ثم قطر24(، ويعقبها ماليزيا )34من بينها )

دولة من الدول األعضاء في الكومسيك من بينها، وضمن األربعين دولة األخيرة  .0على المؤشر، فثمة 
دولة من الدول األعضاء في الكومسيك. وتشير هذه الدراسة إلى ضرورة زيادة  30على المؤشر تندرج 
 منطقة الكومسيك. التنافسية السياحية في

 
 التعاون في مجال السياحة بين دول الكومسيك

ُتعرِّف استراتيجية الكومسيك السياحة على أنها أحد مجاالت التعاون. إن الهدف االستراتيجي الذين ُتعرِّفه 
". وبغية إنشاء قطاع سياحة مستدام وتنافسي في منطقة الكومسيكاستراتيجية الكومسيك يتلخص في "

مجاالت ذات مردود، أال وهي: إطار تنظيمي،  ةتضع االستراتيجية تصورًا لخمستحقيق هذا الهدف، 
 استراتيجيات التسويق. برامج بناء القدرات والتدريب، مشاركة القطاع الخاص، برامج سياحية مجتمعية،

الكومسيك المعني بالسياحة في في إطار تنفيذ استراتيجية الكومسيك، انعقد االجتماع األول لفريق عمل و 

                                                 
5
أعضاء في الكومسيك. وتحلل هذه الدراسة  41اقتصاد من اقتصادات العالم، من بينها  041قام بنشر الدراسة منتدى االقتصاد العالمي وتشمل   

 ذلك من حيث اإلطار التنظيمي، وبيئة العمل، والبنية األساسية، والموارد البشرية والثقافية والطبيعية.قطاع السياحة داخل الدول، و 
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في أنقرة، تركيا تحت عنوان "اتجاه جديد في مجال تنمية السياحة: سياحة  5102إبريل/ نيسان  52
دولة من الدول األعضاء التي  02المجتمعات في منطقة الكومسيك". وقد حضر االجتماع مندوبون من 

ومسيك المعني بالسياحة، باإلضافة إلى أبلغت نقاط االتصال التابعة لها والخاصة بفريق عمل الك
مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة. وقد أتيحت الفرصة من خالل ذلك االجتماع للخبراء 
السياحيين من الدول األعضاء لتدارس أنشطة سياحة المجتمعات بصورة مستفيضة، وكذا لتبادل الخبرات 

ق تنفيذ أنشطة سياحة المجتمعات في بلدانهم. وقد أبرز من حيث اإلنجازات والتحديات القائمة على طري
االجتماع أهمية سياحة المجتمعات في منطقة الكومسيك باعتبارها أداة حيوية من أدوات التخفيف من 

 حدة الفقر، وكذا التفاعل الثقافي.
 

 احي فيما يلي:ويمكن تلخيص األنشطة المهمة األخرى التي تنفذ تحت مظلة الكومسيك في مجال القطاع السي

من أجل تعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء في مجال السياحة، قررت القمة االقتصادية  -
في اسطنبول، تحديد أولويات التعاون في هذا المجال  نوفمبر/تشرين الثاني 9للكومسيك، المنعقدة في 

لتعاون المتواصلة، تحت المهم. في هذا اإلطار، كان لجهود التعاون الجديد فضل في إثراء أنشطة ا
مظلة الكومسيك، مثل المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة، واجتماعات لجنة تنسيق السياحة. في هذا 

في  منتدى السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيكالمقام، تم إنشاء 
، وهو يهدف إلى فتح قناة اتصال منتظمة أمام ممثلي القطاع الخاص 5100ديسمبر/كانون األول 

بالدول األعضاء، من أجل تبادل خبراتهم ومعارفهم. وُيعتبر المنتدى مبادرة مهمة ألعضاء 
الكومسيك، حيث يمّكن من مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في التعاون في مجال السياحة. وعقد 

 ، في إزمير بالجمهورية التركية.5105ديسمبر/كانون األول  8-7منتدى اجتماعه األول في ال

-58انعقدت حتى اآلن سبعة اجتماعات وزارية في مجال السياحة، حيث انعقد االجتماع السابع في  -
في طهران، بجمهورية إيران اإلسالمية. ومن المخطط أن ينعقد االجتماع الثامن  5105نوفمبر  21
 في بانجول، بجامبيا. 5102ديسمبر/كانون األول  2-2مؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في لل

إضافًة إلى اجتماعات المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة، انعقدت اجتماعات لجنة التنسيق ثالث  -
عمل مرات إلى يومنا هذا، حيث انعقد االجتماع األخير )الثالث( للجنة التنسيق بشأن تنفيذ "إطار ال

من أجل التنمية والتعاون في مجال السياحة فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 
في طهران. وسيتم تقديم نتائج االجتماع المذكور إلى المؤتمر  5105يونيو/حزيران  02-05في 

 اإلسالمي لوزراء السياحة في اجتماعه الثامن.
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 6لمنطقة الكومسيك 2013مجال السياحة والسفر لعام (: مؤشر التنافسية في 1المرفق )
 3102مؤشر التنافسية في مجال السياحة والسفر لعام 

 3100التغير منذ عام    النقاط المرتبة االقتصاد

 2   4,86 28 اإلمارات العربية المتحدة

 1   4,70 34 ماليزيا

 1   4,49 41 قطر

 4   4,44 46 تركيا

 15-   4,30 55 البحرين

 4   4,29 57 عمان

 4   4,18 60 ردناأل

 0   4,17 62 المملكة العربية السعودية

 1   4,04 69 لبنان

 4   4,03 70 إندونيسيا

 7   4,03 71 المغرب

 5-   4,01 72 بروناي دار السالم

 6-   3,97 77 ألبانيا

 5   3,97 78 أذربيجان 

 10-   3,88 85 مصر

 5   3,82 88 كازاخستان

 0   3,73 92 جامبيا

 16   3,64 98 إيران

 n/a   3,63 100 سورينام

 6-   3,61 101 الكويت

 5-   3,60 103 جويانا

 3-   3,49 107 السنغال

 4-   3,45 111 غيزيا قر

 4   3,41 114 كستانياجط

 1-   3,39 116 أوغندا

 5   3,27 121 الكاميرون

 3   3,25 122 باكستان

 6   3,24 123 شيجالدبن

 3   3,17 125 مبيقاموز

 5   3,15 126 ديفوارت كو

 3   3,14 127 نيجيريا

 4   3,12 128 بوركينا فاسو

 4   3,11 129 مالي

 10-   3,09 130 بنين

 19-   3,07 132 الجزائر

 n/a   2,96 133 اليمن

 2   2,91 134 موريتانيا

 n/a   2,88 136 غينيا

 n/a   2,87 137 سيراليون

 0   2,61 139 شادت

 3102المصدر: منتدى االقتصاد العالمي، تقرير التنافسية في مجال السياحة والسفر لعام 

                                                 
6
 .3102تقرير آفاق السياحة لدول الكومسيك،   


