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  مة املؤمتر اإلسالمياملؤشرات األساسية للسياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظ
  وآليات لتعزيز التعاون

  
  مقدمـــــة. 1

  
ميثل النمو القوي واملستدام الذي شهده النشاط السياحي العاملي عرب األعوام اخلمسني املاضية أحد 

فحسب بيانات منظمة . أهم الظواهر االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يتسم ا هذا العصر
 مليون سائح فقط يف عام 25شهد عدد السياح الدوليني ارتفاعا كبريا من السياحة العاملية، 

، أي مبتوسط معدل منو سنوي بلغ نسبة 2000 مليون سـائح يف عام 687 إىل حوايل 1950
كما شهدت العوائد اليت ولدها ذلك النشاط، باستثناء مبيعات التذاكر وعوائد السياحة . 7٪

 يف املائة خالل نفس الفترة، وهو أعلى بكثري من 11بلغ الداخلية، متوسط معدل منو سنوي 
ومن حيث القيمة، بلغت عوائد السياحة الدولية خالل عام . معدل منو االقتصاد العاملي ككل

مليار دوالر مبا جيعلها متثل إحدى أهم فئات التجارة الدولية وتعادل أو تفوق ) 477 (2000
  .معدات النقلصادرات املنتجات النفطية أو السيارات و

  
باإلضافة إىل منوها الشامل والقوي، تتميز السياحة الدولية كذلك بانتشارها اجلغرايف املستمر 

وبينما تشري االجتاهات احلديثة لتلك السياحة . وتنوعها من حيث مراكز اجلذب السياحي اجلديدة
يكتني، يالحظ حدوث إىل استمرار تركز النشاط السياحي يف األقاليم املتقدمة بأوروبا واألمر

فبينما استقبلت األسواق . زيادة كبرية يف األسواق املرسلة للسياح واملستقبلة هلم يف األقاليم النامية
من جمموع السياح الدوليني يف عام  ٪97السياحية التقليدية يف أوروبا واألمريكتني نسبة 

اليم النامية يف آسيا  لصاحل األق٪73، إىل 2002، تراجعت تلك النسبة، حبلول عام 1950
  .والباسيفيكي، والشرق األوسط، وأفريقيا

  
وقد أصبحت السياحة الدولية لدى كثري من بلدان تلك األقاليم، وخصوصا منها بلدان اجلزر 

من الصغرية وبعض البلدان األقل منوا، أحد أهم النشاطات االقتصادية ومصدرا رئيسيا للعوائد 
 لذلك، فقط أصبحت السياحة حتظى باهتمام كبري يف .العمالت األجنبية وفرص العمل

استراتيجيات التنمية لدى العديد من البلدان النامية، كما أُدرجت مؤخرا يف جدول أعمال العديد 
وسيترجم اإلخفاق يف إدراج السياحة يف تلك . من املؤمترات الدولية حول التنمية املستدامة

عتبارها النشاط االقتصادي األكرب و، بدون شك، األكثر االستراتيجيات على أنه إغفال لدورها با
  .تنوعا وإبداعية على اإلطالق
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وبالنظر إىل ما حتظى به من تراث كبري ومتنوع طبيعيا وجغرافيا وتارخييا وثقافيا، فإن البلدان 
د فق. األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي تتمتع بإمكانيات كبرية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة

 مليون سائح يف عام 35.6شهدت تلك البلدان زيادة يف عدد السياح الدوليني الوافدين من 
. ٪6.7، أي مبتوسط معدل منو سنوي قدره 2000 مليون سائح يف عام 67.9 إىل 1990

أوروبا وقد فاق هذا املعدل مثيله على املستوى العاملي ولدى مناطق اجلذب السياحي التقليدية يف 
اليت تتمتع ا تلك ) ٪10(إال أنه بالنظر إىل احلصة املتواضعة .  خالل نفس الفترةواألمريكتني

البلدان يف السوق السياحية العاملية، فإنه من الواضح أن اجلزء األكرب من تلك اإلمكانيات مل 
لذلك، ميكن القول إن النشاط السياحي لدى اموعة اإلسالمية ال . يستغل بعد بصورة كاملة

وتعد تركيا وماليزيا وإندونيسيا ومصر وتونس . يتركز يف عدد صغري من بلداا األعضاءيزال 
  .واملغرب أمثلة منطية على ذلك

  
ومما ال شك فيه أن السياحة الدولية متثل قطاعا على درجة كبرية من األمهية حبيث ميكنه، إذا ما مت 

.  يف التنمية االقتصادية لدى بلدان املنظمةالتخطيط له وإدارته على حنو جيد، أن يلعب دورا هاما
وال يقتصر الفضل يف ذلك على ما تتمتع به تلك البلدان من موارد سياحية مستغلة وكامنة، وإمنا 
أيضا بسبب الزيادة الكبرية يف عدد مواطنيها الذين يسافرون حول العامل سواء للعمل أو للترفيه أو 

ركيز على السياحة باعتبارها أحد القطاعات العشرة ذات من هنا، فقد مت الت. ألي أغراض أخرى
. األولوية ضمن خطة عمل املنظمة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني بلداا األعضاء

وبالفعل، فقد حظيت السياحة مؤخرا حبيز متزايد ضمن القضايا املطروحة يف جدول أعمال 
الثة مؤمترات لوزراء السياحة يف البلدان األعضاء ولعل خري دليل على ذلك هو انعقاد ث. املنظمة

  .خالل السنوات الثالث املاضية وحدها
  

وبناءا على كل ما سبق، تسعى هذه الورقة إىل دراسة وتقييم أداء قطاع السياحة الدولية يف 
 البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي من خالل فحص وحتليل املؤشرات املتعارف عليها يف هذا

وجيرى التحليل على املستوى الفردي للبلدان األعضاء وعلى مستوى اموعات الفرعية . 1اال
كما تلقي الورقة الضوء على بعض القضايا واملشاكل اليت . إىل جانب جمموعة بلدان املنظمة ككل

 تعترض التنمية السياحية يف بلدان املنظمة، وتطرح، يف هذا السياق، جمموعة من التوصيات
وضمن إطار خطة العمل، ويف ضوء . اإلرشادية اليت يتعني جذب انتباه البلدان األعضاء إليها

القرارات والبيانات اليت اعتمدا االجتماعات السابقة للمنظمة حول السياحة، تقترح الورقة عددا 
 هذا اال من الوسائل واآلليات الرامية إىل تعزيز التعاون بني بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي يف

  .اهلام
                                                           

للمزيد من التفاصيل . عوائد السياحة الدوليةمن املتعارف عليه أن السياحة الدولية تقاس بعدد السياح الدوليني و 1
 . على التوايل2 و1 حتت اجلدولني امللحقني 1حول هذين املؤشرين، انظر املالحظة التفسريية رقم 
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  نظرة عامة: االجتاهات األخرية يف السياحة الدولية العاملية. 2
  

 1990 مليون سائح يف عام 455.9شهد عدد السياح الدوليني زيادة خالل العقد املاضي من 
اجلدول  (٪4.2، أي مبتوسط معدل منو سنوي مقداره 2000 مليون سائح يف عام 687.3إىل 

، شهدت كافة مناطق العامل انتعاشا سياحيا حيث ازداد عدد السياح 2000ويف عام . )1رقم 
اجلدول ( وهو أعلى معدل منو على مدار العقد الفائت بأكمله ٪5.4الدوليني الوافدين بنسبة 

. وال تزال أوروبا واألمريكتان مها املنطقتني اللتني تستقبالن أكرب عدد من السياح). 1امللحق رقم 
 مليون سائح على 128 مليون سائح و392.7ياح الدوليني الوافدين إليهما فقد بلغ عدد الس

 وبلغ . من سوق السياحة العاملية٪18.6 و٪57.1، أي ما يعادل نسبيت 2000التوايل يف عام 
 على التوايل خالل الفترة ما ٪3.2 و3.4املعدل السنوي لنمو عدد السياح الدوليني إليهما نسبيت 

 2000 و1990بني عامي.  
  

ومبا أن السياحة احلديثة تتميز بتزايد الرغبة لدى السياح يف زيارة مراكز سياحية جديدة، وبتنوع 
املنتوج السياحي واحتدام املنافسة بني بؤر اجلذب السياحي، تشهد املراكز السياحية اجلديدة منوا 

ط معدل منو السياح وقد جتاوز متوس. مستمرا وتزداد حصتها يف السوق العاملية بوترية متسارعة
 مثيله على املستوى العـاملي لدى منطقـة الشرق 2000-1990الدوليني خالل الفترة 

 ويف املقابل، كان ذلك املعدل ).٪6.2( وأفريقيا )٪7.2(، وآسيا والباسيفيكي )٪9.6(األوسط 
تني  واألمريك)٪3.4(دون متوسطه العاملي يف مناطق اجلذب السياحي التقليدية مثل أوروبا 

لذلك، فقد تراجعت حصة هاتني املنطقتني يف اموع العاملي بصورة كبرية لصاحل باقي ). 3.2٪(
 بالنسبـة ألوروبا، 2002 يف عام ٪56.9 إىل نسبة 1990 يف عام ٪61.5املناطق من نسبة 

  . خالل نفس الفترة بالنسبة لألمريكتني٪16.3 إىل ٪20.4ومن 
  

، شهد عدد السياح الدوليني اخنفاضا طفيفا حيث 1982ام ، وألول مرة منذ ع2001ويف عام 
وقد بدا هذا .  مقارنة بالعام السابق٪0.5 مليون سائح، أي ما يعادل تراجعا بنسبة 684.1بلغ 

 وإىل أحداث احلادي 2001االخنفاض، الذي يعزى إىل التباطؤ يف أداء االقتصاد العاملي يف عام 
 وهي(ح يف اقتصادات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا عشر من سبتمرب من ذلك العام، بوضو

 2001االخنفاض املذكور يف عدد السياح خالل عام إال أن . )مناطق اجلذب السياحي التقليدية
فقد كانت األمريكتـان مها أكثر تلك املناطق . مل ينعكس بصورة متساوية على كافة املناطق

  ).٪0.5-(مث أوروبـا ) ٪1.7-(وتبعهما الشرق األوسط ) ٪6.1-(تأثرا 
  

. إال أن األزمات املفاجئة اليت يشهدها قطاع السياحة ال تؤدي بالضرورة إىل تراجع طويل املدى
فقد أظهرت التجارب أن هذا القطاع طاملا متكن من التعايف من األزمات السابقة بسرعة مدهشة 



  4

وعلى الرغم . لها يف السابقومن العودة إىل تسجيل نفس معدالت النمو املرتفعة اليت كان يسج
 كان عاما صعبا بكل املقاييس، فقد أبلت السياحة الدولية خالله بالء حسنا 2002من أن عام 

وبالفعل، فقد فاق عدد السياح يف العام . ٪2.7نسبيا إذ سجل عدد السياح الدوليني منوا بنسبة 
إال أن التحسن . 2000مثيله يف آخر عام قياسي وهو عام )  مليون سائح702.6(املذكور 

 يشري إىل حدوث حتول كبري يف خريطة السياحة العاملية إذ بينما حافظت 2002الذي شهده عام 
آسيـا والباسيفيكي على املركز الثاين بدال من أوروبا على مركز الصدارة، استحوذت 

  ).1اجلدول رقم (األمريكتني 
 

 يمعدد السياح الدوليني الوافدين حسب اإلقل: 1اجلدول 
 

الشرق   أفريقيا  الباسيفيكي/آسيا  األمريكتان  أوروبا  
  األوسط

اموع 
  العاملي

              )مليون(عدد السياح 
1990  280.6  93.0  57.7  15.0  9.6  455.9  
2000  392.7  128.0  115.2  27.4  24.0  687.3  
2001  390.8  120.2  121.2  28.3  23.6  684.1  
2002  399.8  114.8  131.3  29.1  27.6  702.6  

              )٪(احلصة يف السوق 
1990  61.5  20.4  12.7  3.3  2.1  100.0  
2000  57.1  18.6  16.8  4.0  3.5  100.0  
2001  57.1  17.6  17.7  4.1  3.4  100.0  
2002  56.9  16.3  18.7  4.1  3.9  100.0  

              )٪(معدل النمو 
1990-2000  3.4  3.2  7.2  6.2  9.6  4.2  
2000-2001  -0.5  -6.1  5.2  3.3  -1.7  -0.5  
2001-2002  2.3  -4.5  8.3  2.7  16.9  2.7  

 ".2003املالمح الرئيسية للسياحة، "و" 2002اجتاهات السوق السياحية، "منظمة السياحة العاملية، : املصدر
  

، واجهت السياحة الدولية صعوبات مجة متثلت يف اجتماع ثالثة عوامل سلبية 2003ويف عام 
س يف آسيـا والباسيفيكي، وتأخر التحسن يف االقتصاد وهي احلرب يف العراق، ومرض سار

السياح  يف عدد ٪1وأشارت التوقعات األولية للعام ككل إىل تراجع يزيد قليال على . العاملي
إال أنه اعتمادا على التوقعات اليت تشري إىل أن هذا . 2 مليون سائح694الدوليني ليصل إىل 

توسط والطويل، فقد أكدت منظمة السياحة العاملية أن التباطؤ سيتم تالفيه ما بني املديني امل
ويعين ذلك أن . السياحة الدولية ماضية يف طريقها حنو االنتعاش حبيث تبلغ مستوياا املتوقعة سابقا

النشاط السياحي سيحقق منوا منتظما يف املستقبل املنظور حبيث يتوقع أن يصل عدد السياح 
 .2020 مليار سائح يف عام 1.5 و2010 الدوليني إىل مليار سائح يف عام

                                                           
  .2004، يناير 1، العدد 2، الد "باروميتر السياحة العاملية" منظمة السياحة العاملية، 2
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 إىل أن عوائد السياحة الدولية 2ومن ناحية أخرى، تشري البيانات املعروضة يف اجلدول رقم 
سجلت، باألسعار اجلارية وباستثناء تكاليف النقل الدويل، متوسط معدل منو سنوي بلغ نسبة 

لنشاطُ السياحي الدويل خالل عام كما ولَّد ا. 2000 و1990 خالل الفترة ما بني عامي 6.1٪
 دوالر 463.7 مليار دوالر يوميا أو 1.3 مليار دوالر، مبا يعادل 477.2 عوائد بلغت 2000

، فقد تراجعت تلك العوائد 2001إال أنه نظرا لتراجع عدد السياح الدوليني يف عام . لكل سائح
وبدرجة أقل لدى الشرق وبصورة خاصة لدى األمريكتني ) ٪2.8( مليار دوالر 463.7إىل 

 يف عام ٪2.3وعلى الرغم من أن عوائد السياحة الدولية سجلت منوا بلغ . األوسط وأوروبا
 مليار دوالر لذلك العام بقيت أقل من مثيلتها 474.3، إال أن تلك العوائد اليت بلغت 2002

 .2000لعام 
 

 عوائد السياحة الدولية حسب اإلقليم: 2اجلدول 
 

الشرق   أفريقيا  الباسيفيكي/آسيا  األمريكتان  أوروبا  
  األوسط

اموع 
  يالعامل

  عوائد السياحة 
              )مليار دوالر(

1990  143.4  69.4  41.3  4.6  5.4  264.1  
2000  234.5  132.8  86.8  12.2  10.9  477.2  
2001  230.4  121.6  88.2  11.8  11.7  463.7  
2002  240.5  114.3  94.7  13.0  11.8  474.3  

              )٪(حلصة يف السوق ا
1990  54.3  26.3  15.6  1.7  2.0  100.0  
2000  49.1  27.8  18.2  2.6  2.3  100.0  
2001  49.7  26.2  19.0  2.5  2.5  100.0  
2002  50.7  24.1  20.0  2.7  2.5  100.0  

              )٪(معدل النمو 
1990-2000  5.0  6.7  7.7  10.2  7.3  6.1  
2000-2001  -1.7  -8.4  1.6  -3.3  7.3  -2.8  
2001-2002  4.4  -6.0  7.4  10.2  0.9  2.3  

 ".2003املالمح الرئيسية للسياحة، "و" 2002اجتاهات السوق السياحية، "منظمة السياحة العاملية، : املصدر
  

، يالحظ أن نسبة )2 و1اجلدوالن (وعند مقارنة األرقام اخلاصة بعوائد السياحة وعدد السياح 
، وإن مل تتحسن 2001ن مثيلتها يف املؤشر الثاين يف عام التراجع يف املؤشر األول كانت أعلى م

ويرجع ذلك إىل أنه يف الفترات احلرجة اقتصاديا، يبدي . 2002بنفس املستوى املرتفع يف عام 
السياح يف العادة رد فعل ليس من خالل اإلحجام عن السفر بقدر ما هو التقليل من تكلفته، 

رات أقصر يف املراكز األقل تكلفة واألقرب إىل مواطنهم حيث يعمد الكثري منهم إىل املكوث لفت
من هنا، اختلفت درجة التأثر باخنفاض عوائد السياحة . مع التوجه إليها بوسائط نقل أرخص

) ٪8.4-( من منطقة إىل أخرى، حيث كانت األمريكتان هي األكثر تأثرا 2001الدولية يف عام 
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ويف املقابل، شهدت أفريقيا ). ٪1.7-(مث أوروبـا ) ٪3.3-(وتبعها الشرق األوسط 
  ).2اجلدول رقم ( زيادة يف عوائد سياحتها الدولية لذلك العام الباسيفيكي/آسيـاو
  

كما يالحظ أنه على الرغم من أن حصص األسواق اإلقليمية يف عوائد السياحة العاملية سارت 
معدالت النمو يف عوائد عموما يف نفس اجتاه مثيالا يف عدد السياح، إال أن مسار متوسط 

فعلى سبيل املثال، حصلت أوروبا على املركز األول من حيث . السياحة كان خمتلفا نوعا ما
 من جمموع عوائد السياحة العاملية، وتبعتها ٪49.1 بنسبة 2000عوائد السياحة يف عام 

 يف متوسط إال أنه عند النظر. ٪18.2الباسيفيكي بنسبة /آسيـا مث ٪27.8األمريكتان بنسبة 
، يالحظ أن الصورة ختتلف متاما حيث 2000-1990معدالت منو تلك العوائد خالل الفترة 

 ٪7.7الباسيفيكي بنسبة /آسيا وتليه ٪10.2حيتل الشرق األوسط املركز األول بنسبة منو قدرها 
فاوت  ويرجع ذلك أساسا إىل أن العوائد لكل سائح تت.٪5 فأوروبا بنسبة ٪7.3مث أفريقيا بنسبة 

ويف . من إقليم إىل آخر حبسب مدة إقامة السائح والغرض من زيارته واملسافة اليت يقطعها، إخل
 حيث 2002 دوالرا يف عام 675هذا السياق، بلغ املتوسط العاملي لعوائد السياحة لكل سائح 

مث )  دوالرا721(الباسيفيكي /، وتبعتها آسيا) دوالرا996(سجلت األمريكتـان أعلى معدل 
  ).2 و1مت حساا باستخدام البيانات الواردة يف اجلدولني ) ( دوالرا602(أوروبا 

  
  املؤشرات األساسية والدور االقتصادي للسياحة الدولية يف البلدان. 3

  األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
  

ولية كما يسعى هذا القسم من الورقة، يف ضوء النظرة الشاملة لالجتاهات العاملية يف السياحة الد
سبق عرضها، إىل تقييم أداء السياحة الدولية ودورها االقتصادي يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر 

ويتم ذلك بصورة خاصة من خالل إجراء حتليل مفصل الجتاهات املؤشرين التقليديني . اإلسالمي
 وجيرى التحليل على .عوائد السياحة الدوليةوعدد السياح الدوليني لقياس السياحة الدولية ومها 

املستوى الفردي للبلدان األعضاء وعلى مستوى اموعات الفرعية لبلدان املنظمة وعلى مستوى 
  .جمموعة بلدان املنظمة ككل

  
  عدد السياح الدوليني. 3-1
  

 35.6ارتفع عدد السياح الدوليني يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت تتوفر حوهلا البيانات من 
، أي ما يعادل متوسط منو 2000 مليون سائح يف عام 67.9 إىل 1990سائح يف عام مليون 

وتفوق تلك النسبة مثيلتها على املستوى العاملي ومثيالا لدى أقاليم اجلذب . ٪6.7سنوي بنسبة 
وكما هو احلال يف باقي مناطق . السياحي التقليدية يف أوروبا واألمريكتني لنفس الفترة املذكورة

 حيث حقق 2000، ازداد عدد السياح الدوليني الوافدين إىل إقليم بلدان املنظمة يف عام العامل
، وهي أعلى نسبة منو يشهده على اإلطالق وأعلى من مثيالا لدى ٪13.8زيادة مدهشة بنسبة 
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إال أن احلصة النسبية لبلدان املنظمة يف السوق السياحية ). 1اجلدول امللحق (األقاليم األخرى 
 فقط عما كانت عليه ٪2.1، أي بزيادة قدرها 2000 يف عام ٪9.9عاملية مل تبلغ سوى نسبة ال

  .1990يف عام 
  

، كان إقليم بلدان املنظمة هو األقل تأثرا بالتباطؤ املفاجئ الذي انتاب النشاط 2001ويف عام 
)  مليون73.6(اء وبالفعل، فقد ازداد عدد السياح الوافدين إىل البلدان األعض. السياحي العاملي

وباستثناء جمموعة البلدان األعضاء يف . وفاق مثيله القياسي يف العام السابق ٪8.4بنسبة 
، سجلت مجيع ٪50اللتني سجلتا تراجعا يف عدد السياح بنسبة ) غويانا وسورينام(األمريكتني 

وسجلت . لدولينياملراكز السياحية الرئيسية األخرى يف بلدان املنظمة ارتفاعا يف عدد السياح ا
بينما ) ٪27.3(بلدان املنظمة يف إقليمي أوروبـا ووسط آسيا أعلى نسبة يف عـدد السياح 

وبذلك، بلغت حصة جمموعة بلدان ). ٪0.4(سجلت البلدان األعضاء يف الشرق األوسط أدناها 
فاعا  مسجلة بذلك ارت2001 يف عام ٪10.8املنظمة يف إمجايل السوق السياحية الدولية نسبة 

، بلغ عدد السياح 2002ويف عام .  نقطة مئوية على مستواها يف العام السابق0.9طفيفا بواقع 
 مليون سائح أي ما يعادل ارتفاعا 78.4الدوليني إىل بلدان املنظمة اليت تتوفر البيانات حوهلا 

ة الدولية  على مستواه يف العام السابق وحبيث بلغت حصته يف إمجايل السوق السياحي٪6.5بنسبة 
  .٪11.2نسبة 

  
ومن حيث حصص خمتلف األقاليم الفرعية للبلدان األعضاء يف إمجايل السوق السياحية الدولية 
موعة بلدان املنظمة ككل خالل األعوام الثالثة األخرية اليت تتوفر حوهلا البيانات، يأيت إقليم 

 من ٪60سجال معا ما يعادل الباسيفيكي حيث /الشرق األوسط يف املقدمة ويليه إقليم آسيا
 ومن جهة أخرى، مثلت حصة بلدان .جمموع السياح الدوليني الوافدين إىل إقليم بلدان املنظمة

إال أن . ٪40املنظمة يف أقاليم أوروبا ووسط آسيا وأفريقيا واألمريكتني النسبة املتبقية وهي 
و يف عدد السياح خالل  ختتلف نسبيا عند األخذ يف االعتبار متوسط معدالت النمالصورة

 ويليه إقليما أوروبا ووسط ٪9.5 إقليم الشرق األوسط يف املقدمة بنسبة التسعينات حيث يأيت
 و، أخريا، أفريقيا ٪5.6الباسيفيكي بنسبة / وآسيا٪7.2 مث األمريكتان بنسبة ٪9.3آسيا بنسبة 

  ).3اجلدول  (٪2.5بنسبة 
  

 إىل أن اجلزء 3ري األرقام املذكورة يف اجلدول رقم وعلى املستوى الفردي للبلدان األعضاء، تش
األكرب من السياح الوافدين إىل تلك البلدان ال يزال يتركز يف عدد صغري منها وهي حسب 

ماليزيا وتركيا والسعودية وتونس وإندونيسيا ومصر واملغرب واإلمارات : الترتيب التنازيل
   مليون سائح مبا يعادل نسبة63.6اموعة ، استقبلت هذه 2002ففي عام . والبحرين وسوريا
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  عدد السياح الدوليني حسب األقاليم واملراكز السياحية الرئيسية: 3اجلدول رقم 
  

    )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف السوق   )مليون(عدد السياح 
1990  2000  2001  2002  1990  2000  2001  2002  90-00  00-01  01-02  

  2.7  0.5-  4.2  100.0  100.0  100.0  100.0  702.6  684.1  687.3  455.9  اإلمجايل العاملي
  6.5  8.4  6.7  11.2  10.8  9.9  7.8  78.4  73.6  67.9  35.6  إمجايل بلدان املنظمة

  )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف سوق املنظمة   )مليون(عدد السياح  أقاليم املنظمة
  13.4  0.4  9.5  33.4  31.4  33.9  26.1  26.2  23.1  23.0  9.3  شرق األوسطال

  2.9  9.0  5.6  27.0  27.9  27.7  30.6  21.1  20.5  18.8  10.9  الباسيفيكي/آسيا
  8.3  27.3  9.3  23.2  22.8  19.4  15.2  18.2  16.8  13.2  5.4  أوروبا ووسط آسيا

  2.3-  3.1  2.5  16.3  17.8  18.7  27.8  12.8  13.1  12.7  9.9  أفريقيا
  0.0  50.0-  7.2  0.1  0.1  0.3  0.3  0.1  0.1  0.2  0.1  األمريكتان

  )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف سوق املنظمة   )مليون(عدد السياح  املراكز السياحية الرئيسية
  3.9  25.5  3.3  17.1  17.4  15.0  20.8  13.3  12.8  10.2  7.4  ماليزيا
  13.8  11.5  6.8  16.8  15.8  15.3  15.2  13.2  11.6  10.4  5.4  تركيا

  11.9  1.5  11.6  9.6  9.1  9.7  6.2  7.5  6.7  6.6  2.2  السعودية
  3.8-  3.9  4.8  6.5  7.2  7.5  9.0  5.1  5.3  5.1  3.2  تونس

  3.8-  2.0  8.8  6.4  7.1  7.5  6.2  5.0  5.2  5.1  2.2  إندونيسيا
  11.4  13.7-  7.8  6.3  6.0  7.5  6.7  4.9  4.4  5.1  2.4  مصر

  0.0  2.4  0.5  5.5  5.8  6.2  11.2  4.3  4.3  4.2  4.0  املغرب
  31.7  5.1  14.6  6.9  5.6  5.7  2.8  5.4  4.1  3.9  1.0  اإلمارات
  14.3  16.7  5.5  4.1  3.8  3.5  3.9  3.2  2.8  2.4  1.4  البحرين
  30.8  7.1-  8.8  2.2  1.8  2.1  1.7  1.7  1.3  1.4  0.6  سوريا

  8.7  7.5  6.2  81.1  79.5  80.1  83.7  63.6  58.5  54.4  29.8  اموع
  .1مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر

. بسبب عملية التقريب1عدالت النمو يف هذا اجلدول بدرجة طفيفة عما هي عليه يف اجلدول امللحق رقم ختتلف م: مالحظة
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أمـا خالل عقد التسعينات، فقد سجلت تلك .  من إمجايل السوق السياحية اإلسالمية81.1٪
مل  وهو معدل أعلى من مثيله على مستوى العا٪6.2البلدان كمجموعة منوا بلغ يف املتوسط نسبة 

  .ومن مثيليه لدى إقليمي اجلذب السياحي التقليديني ومها أوروبا واألمريكتني
  
  عوائد السياحة الدولية. 3-2
  

 إىل أن اجتاهات عوائد السياحة الدولية يف بلدان املنظمة 4تشري األرقام املذكورة يف اجلدول رقم 
ففي . ط اجتاهات عدد السياحوأقاليمها، بالقيمة املطلقة، سارت، إىل درجة كبرية، على نفس من

 مليار 36.8، ولَّدت السياحةُ الدولية يف بلدان املنظمة اليت تتوفر حوهلا البيانات مبلغ 2000عام 
ويفوق هذا . ٪9.4 أي مبعدل منو سنوي قدره 1990 مليار دوالر يف عام 15دوالر مقابل 

السياحي التقليديني يف أوروبا املعدل متوسطه على مستوى العامل ومتوسطيه لدى إقليمي اجلذب 
ومع ذلك، فإن حصة عوائد بلدان املنظمة يف اإلمجايل العاملي مل متثل . واألمريكتني لنفس الفترة

 أي بزيادة قدرها نقطتني مئويتني فقط عما كانت عليه يف عام 2000 يف عام ٪7.7سوى نسبة 
1990.  

  
 73.6افتهم جمموعة بلدان املنظمة، وعددهم ، ولَّد السياح الدوليون الذين استض2001ويف عام 

 على العام ٪10.1 مليار دوالر أي بزيادة قدرها 40.5مليون سائح، عوائد بلغت قيمتها 
، ٪11.4وباستثناء الشرق األوسط، الذي سجل تراجعا يف عوائده السياحة بنسبة . السابق

 يف تلك العوائد كان أعالها لدى سجلت كافة املراكز السياحية األخرى يف بلدان املنظمة ارتفاعا
وعليه، ارتفعت حصة بلدان املنظمة . ٪29.4إقليم البلدان األعضاء يف أوروبا ووسط آسيا بنسبة 

يف اموع العاملي لعوائد السياحة الدولية مبعدل نقطة مئوية واحدة فقط عما كانت عليه يف العام 
ة اليت تتوفر حوهلا البيانات عوائد سياحية سجلت جمموعة بلدان املنظم، 2002ويف عام . السابق
 على العام السابق، كما بلغت حصتها يف ٪8.9 مليار دوالر، أي بزيادة قدرها 44.1مببلغ 

  .٪9.3اموع العاملي لعوائد السياحة نسبة 
  

 وبينما سارت عوائد السياحة الدولية عموما، بالقيمة املطلقة، يف نفس اجتاه عدد السياح الدوليني،
فقد اختلف الوضع بالنسبة إىل حصص األقاليم الفرعية وحصص البلدان يف جمموع العوائد 

ويرجع ذلك إىل . السياحية الدولية لبلدان املنظمة وكذلك يف متوسط معدالت منو تلك العوائد
تفاوت العوائد لكل سائح من بلد إىل آخر ومن إقليم إىل آخر حبسب مدة اإلقامة والغرض من 

وقد سجلت جمموعة بلدان املنظمة ككل متوسطا يف عوائد السياحة . وأنواع التسوق، إخلالزيارة 
   وهو العام الذي سجلت فيه أعلى2002 دوالرا يف عام 489لكل سائح مبقدار 
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  عوائد السياحة الدولية إىل بلدان املنظمة حسب األقاليم والبلدان احلاصلة على أكرب عائد: 4اجلدول رقم 
  

    )٪(مو معدل الن  )٪(احلصة يف السوق   )مليار دوالر(عوائد السياحة 
1990  2000  2001  2002  1990  2000  2001  2002  90-00  00-01  01-02  

  2.3  2.8-  6.1  100.0  100.0  100.0  100.0  474.3  463.7  477.2  264.1  اإلمجايل العاملي
  8.9  10.1  9.4  9.3  8.7  7.7  5.7  44.1  40.5  36.8  15.0   املنظمةإمجايل بلدان

  )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف سوق املنظمة   )مليار دوالر(عوائد السياحة  أقاليم املنظمة
  17.4  11.4-  10.6  29.0  26.9  33.4  30.0  12.8  10.9  12.3  4.5  الشرق األوسط

  2.3-  17.0  10.6  29.0  32.3  30.4  27.3  12.8  13.1  11.2  4.1  الباسيفيكي/آسيا
  20.0  29.4  9.3  29.9  27.2  23.1  23.3  13.2  11.0  8.5  3.5  أوروبا ووسط آسيا

  3.7-  14.9  4.9  11.8  13.3  12.8  19.3  5.2  5.4  4.7  2.9  أفريقيا
  0.0  0.0  9.6  0.3  0.3  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.04  األمريكتان

  )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف سوق املنظمة   )مليار دوالر(عوائد السياحة   عائدالبلدان احلاصلة على أكرب
  17.8  32.9  9.0  27.0  24.9  20.7  21.3  11.9  10.1  7.6  3.2  تركيا
  6.2  39.1  10.5  15.4  15.8  12.5  11.3  6.8  6.4  4.6  1.7  ماليزيا

  20.4-  5.3-  10.5  9.8  13.3  15.5  14.0  4.3  5.4  5.7  2.1  إندونيسيا
  0.0  11.6-  14.6  8.6  9.4  11.7  7.3  3.8  3.8  4.3  1.1  مصر

  0.0  3.0  5.7  7.7  8.4  9.0  12.7  3.4  3.4  3.3  1.9  السعودية
  0.0  30.0  4.4  5.9  6.4  5.4  8.7  2.6  2.6  2.0  1.3  املغرب
  0.0  6.7  5.2  3.6  4.0  4.1  6.0  1.6  1.6  1.5  0.9  تونس
  -  -  13.9  3.2  -  3.0  2.0  1.4  -  1.1  0.3  سوريا

  18.2  10.0  12.8  2.9  2.7  2.7  2.0  1.3  1.1  1.0  0.3  اإلمارات
  33.3  80.0  17.5  2.7  2.2  1.4  0.7  1.2  0.9  0.5  0.1  إيران

  8.5  11.7  9.4  86.8  87.2  85.9  86.0  38.3  35.3  31.6  12.9  اموع الفرعي
  .2مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر

  . بسبب عملية التقريب2ختتلف معدالت النمو يف هذا اجلدول بدرجة طفيفة عما هي عليه يف اجلدول امللحق رقم : مالحظة
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 742(لدى األمريكتني وتلتها أوروبـا ووسط آسيـا )  دوالر1000(عوائد لكل سائح 
 406(فأفريقيا )  دوالرا489(مث الشرق األوسط )  دوالرا607(الباسيفيكي /مث آسيا) دوالرا
  ).4 و3مت حساا باستخدام البيانات الواردة يف اجلدولني ) (دوالرا

  
 إمجايل عوائد اموعة، يأيت إقليم الشرق األوسط يف ومن حيث حصص األقاليم الفرعية يف

الباسيفيكي هو /، فقد كان إقليم آسيا2001أما يف عام . 2000 يف عام ٪33.4املقدمة بنسبة 
، احتل إقليم أوروبـا ووسط آسيـا املركز األول 2002 ويف عام .٪32.3السباق بنسبة 

عني االعتبار متوسط معدل النمو يف عوائد  إال أن الترتيب خيتلف عند األخذ ب.٪29.9بنسبة 
إقليما الشرق األوسط :  حيث يصبح كالتايل2000-1990السياحة الدولية خالل الفترة 

أوروبـا ، مث ٪9.6األمريكتان بنسبة ، تليهما ٪10.6الباسيفيكي يف املركز األول بنسبة /وآسيا
  ).4 اجلدول رقم انظر (٪4.9، وأخريا أفريقيا بنسبة ٪9.3ووسط آسيـا بنسبة 

  
 إىل أن عوائد السياحة لدى 4وكما هو احلال بالنسبة لعدد السياح الدوليني، يشري اجلدول رقم 

اموعة اإلسالمية تتركز هي أيضا يف عدد حمدود من البلدان يتألف تقريبا من نفس البلدان اليت 
، تركيا وماليزيا وإندونيسيا متثل املراكز السياحية الرئيسية للمجموعة وهي، بالترتيب التنازيل

، حصلت تلك 2002ففي عام . ومصر والسعودية واملغرب وتونس وسوريا واإلمارات وإيران
 من ٪86.8 مليار دوالر مبا يعادل نسبة 38.3اموعة من البلدان على عوائد سياحية بلغت 

سجلت العوائد أمـا خالل عقد التسعينات، فقد . إمجايل عوائد جمموعة بلدان املنظمة ككل
 وهو نفس املعدل الذي ٪9.4السياحية لتلك البلدان كمجموعة منوا بلغ يف املتوسط نسبة 

  .سجلته جمموعة بلدان املنظمة ككل خالل نفس الفترة
  
  الدور االقتصادي للسياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي. 3-3
  

م الدور الذي يلعبه قطاع السياحة الدولية يف اقتصادات بلدان يسعى هذا القسم من الورقة إىل تقيي
 من 3أي خصم نفقات السياحة الدولية(املنظمة وذلك من خالل حساب ميزان السياحة الدولية 

لكل بلد مث تقييم صايف إسهام هذا القطاع يف اقتصادات تلك البلدان أي ميزاا ) عوائدها
كما يتم تقييم هذا القطاع كمصدر للعمالت . مجايلالسياحي كنسبة من ناجتها القومي اإل

  .األجنبية لدى كل بلد أي عوائده السياحية كنسبة من صادراته
  

 أكرب عشرة بلدان أعضاء يف املنظمة من حيث ميزان سياحتها الدولية 5ويبني اجلدول رقم 
 4 و3 اجلدولني وعند مقارنة البيانات املذكورة مع تلك املعروضة يف. باملليون دوالر أمريكي

                                                           
  .2 حتت اجلدول امللحق رقم 2الحظة التفسريية رقم  من أجل فهم أفضل هلذا املصطلح، انظر امل3
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أعاله، يتضح أن معظم تلك البلدان متثل أهم املراكز السياحية اإلسالمية وتتمتع بأعلى عوائدها 
إال أنه عند تقييم دور قطاع السياحة يف اقتصادات البلدان األعضاء من حيث إسهامه . السياحية

  .6ح من اجلدول يف الناتج القومي اإلمجايل لكل بلد، فإن الوضع خيتلف متاما كما يتض
  

 أكرب عشرة بلدان أعضاء يف املنظمة من حيث ميزان السياحة الدولية: 5اجلدول 
    )مليون دوالر أمريكي(

  1998  1999  2000  2001  2002  
  10021  8329  5925  3732  6055  تركيا
  4167  3760  2487  1567  404  ماليزيا
  2486  2668  3272  2825  1417  مصر

  2202  2194  1614  1440  1288  املغرب
  1337  1341  1233  1264  1322  تونس

  938  1990  2552  2357  2229  إندونيسيا
  603  730  442  401  437  سوريا
  370  280  335  440  420  األردن

  363  380  349  306  224  البحرين
  272  286  298  280  261  املالديف

  .3اجلدول امللحق : املصدر
  

 حوهلا البيانات، مرتبة ترتيبا تنازليا، من حيث ميزان  البلدان األعضاء اليت تتوفر6يدرج اجلدول 
وقد مت . 2002-1998سياحتها الدولية كنسبة من ناجتها القومي اإلمجايل ملتوسط الفترة 

 فأكثر، بينما ٪5تصنيف تلك البلدان ضمن أربع فئات تتضمن أعالها البلدان اليت حققت نسبة 
وتشري املعلومات املذكورة يف اجلدول .  امليزان سالبةتتضمن أدناها تلك اليت كانت فيها قيمة ذلك

إىل أن دور السياحة يف بلدان املنظمة عموما ليس مرتبط ال حبجم اقتصاداا وال مبستوى أداء تلك 
فهي، أي السياحة، ال متثل النشاط االقتصادي الرئيسي سوى لدى املالديف وهي . االقتصادات

  . يف الناتج القومي اإلمجايل٪50احة الدولية بأكثر من نسبة البلد الوحيد الذي تسهم فيه السي
  

 إىل أن النشاط السياحي الدويل يلعب دورا هاما 6كما تشري املعلومات املذكورة يف اجلدول 
نسبيا بالنظر إىل حجم االقتصاد لدى عدد من البلدان األعضاء اليت يشكِّلُ فيها ميزان السياحة 

ومتثل تلك البلدان معظم املراكز .  من الناتج القومي اإلمجايل٪7حوايل  إىل ٪1الدولية نسبة من 
مثل تونس واملغرب (السياحية الرئيسية وتتمتع بأعلى عائد سياحي ضمن اموعة اإلسالمية 

ويف املقابل، يلعب هذا ). والبحرين واألردن وتركيا وسوريا وماليزيا ومصر وإندونيسيا، إخل
حىت سالبا يف اقتصادات الكثري من بلدان املنظمة اليت تتوفر حوهلا البيانات النشاط دورا ضعيفا أو 

  ).2002-1998 بلدا منها عجزا يف ميزان السياحة الدولية ملتوسط الفترة 18حيث سجل (
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  ميزان السياحة الدولية كنسبة من الناتج القومي اإلمجايل: 6اجلدول 
  )2002-1998متوسط الفترة (

  
  البلـــــد  )٪(
  )٪5(، املغرب )٪6.6(، تونس )٪50 (املالديف  + 5

، تركيا، ألبانيا، سوريا، ماليزيا، غويانا، )٪4.5(، األردن )٪4.7(البحرين   4.9 - 1
  )٪1.3(مصر، بنني، السنغال، إندونيسيا، مايل 

  )٪0.4(، أوغندا، توغو، النيجر، قريغيزيا )٪0.6(سرياليون   0.1-0.9
)- (– 0.0  

اجلزائر، بنغالدش، كازخستان، اليمن، السودان، ، إيران، )٪0.1-(غينيا 
سورينام، باكستان، ليبيا، أذربيجان، كوت ديفوار، عمان، الغابون، نيجرييا، 

  )٪7.2-(موريتانيا، موزمبيق، الكويت 
  .4اجلدول امللحق رقم : املصدر

  
ج البلدان األعضاء، ، والذي يدر7من ناحية أخرى، تشري املعلومات املذكورة يف اجلدول رقم 

مرتبة ترتيبا تنازليا، من حيث عوائد سياحتها الدولية كنسبة من صادراا، إىل أن السياحة تلعب 
  .دورا أكثر أمهية يف اقتصاداا كمصدر للعمالت األجنبية

  
  عوائد السياحة الدولية لدى البلدان األعضاء كنسبة من صادراا: 7اجلدول 

  )2002-1998متوسط الفترة (
  

  البلـــــد  )٪(

، ألبانيـا )٪111.5(، لبنان )٪143.1(، جزر القمر )٪274.3(املالديف   +50
  )٪81.1(، مصر )109.2٪(

، موزمبيق، مايل، أوغندا، بنني، املغرب، تركيـا، )٪48.6(األردن   25-49.9
  )٪27.2(سوريـا 

ويانـا ، فلسطني، تشاد، بوركينا فاسو، السنغال، النيجر، غ)٪24.1(تونس   10-24.9
)10.6٪(  

  )٪5.2(، أذربيجان، البحرين، كازخستان، ماليزيا )٪9(إندونيسيا   5-9.9
0.1-4.9  

، موريتانيا، أوزبكستان، توغو، قريغيزيا، إيران، اإلمارات، )٪4.9(السعودية 
السودان، اليمن، غينيا، عمان، كوت ديفوار، سورينام، نيجرييا، بنغالدش، 

  )٪0.6( الغابون، ليبيا باكستان، الكويت، اجلزائر،
  .5اجلدول امللحق رقم : املصدر

  
 النشاط السياحي عوائد من العمالت 2002 و1998وخالل الفتـرة ما بني عامي لَّدو ،

 ضعف 1.5 ضعف عوائد الصادرات لدى املالديف، وحوايل 2.7األجنبية فاقت، يف املتوسط، 
رة نفسها، مثَّلت عوائد السياحة الدولية كنسبة من وخالل الفت. تلك القيمة لدى جزر القمر

  لدى مصر،٪81.1 لدى ألبانيا، و٪109.2 لدى لبنـان، و٪111.5إمجايل الصادرات نسبة 
 5 لدى سبعة بلدان، ومـا بني ٪24.9 و10 لدى مثانية بلدان، وما بني ٪49.9 و25وما بني 
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ياحة الدولية ال تزال تلعب دورا ومع ذلك، يالحظ أن الس.  لدى مخسة بلدان أخرى٪9.9و
 بلدا عضوا، أي تلك البلدان اليت بلغت 20حمدودا يف توليد العوائد من العمالت األجنبية لدى 

  ).7اجلدول رقم ( من صادراا ٪5فيها عوائد السياحة الدولية أقل من نسبة 
  

   والتحدياتاآلفاق: تنمية السياحة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي. 4
  

بدأ نشاط السياحة العاملية حديثا يلعب دورا هاما يف التنمية االقتصادية لدى الكثري من البلدان 
ففي العديد من تلك البلدان، مثلت السياحة . النامية ومنها بعض البلدان األعضاء يف املنظمة

 ترتبط ذا القطاع أو تقدم نشاطا يتميز بكثافة العمالة مما يفتح اال أمام النشاطات األخرى اليت
ويف تلك البيئة أيضا، متهد السياحة األرضية الالزمة للمستثمرين اخلواص . له املنتجات واخلدمات

. مبا خيلق فرص العمل لدى املؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم وكذلك ألصحاب األعمال احلرة
 بلدا 49عمالت األجنبية يف وقد أصبح نشاط السياحة الدولية بصورة خاصة املصدر الرئيسي لل

من البلدان األقل منوا يف العامل، باستثناء الصناعة النفطية اليت تتركز يف ثالثة بلدان فقط منها هي 
  .أنغوال واليمن وغينيا االستوائية

  
وخالل العقد الفائت، شهدت بعض البلدان األعضاء منوا كبريا يف عوائدها من السياحة الدولية مما 

وقد زادت عوائد البلدان األعضاء األقل منوا بصورة خاصة من . تعها مبيزة تنافسيةيدل على مت
وتلعب . 2000 و1990السياحة الدولية بواقع الضعف تقريبا خالل الفترة ما بني عامي 

السياحة الدولية يف الكثري من تلك البلدان دور النقطة اليت تنطلق منها السوق احمللية حنو التوسع 
 فهي توفر الوظائف للفقراء واحملتاجني، وللعمالة املاهرة وغري املاهرة، وللمرأة والسكان .واالزدهار

لذلك، . األصليني يف املناطق الريفية، وخصوصا يف جمال الصناعات احلرفية والسياحة البيئية
أصبحت السياحة الدولية أحد أهم مكونات الناتج احمللي اإلمجايل لتلك البلدان، بل والعنصر 

  .ألهم يف بعضها مثل املالديفا
  

ويف بعض البلدان األقل منوا، متثل التنمية السياحية أحد اخليارات القليلة املتاحة لتنويع اقتصاداا 
ويف هذا السياق، يالحظ أن السياحة أسهمت بقدر . والتحول بعيدا عن الزراعة التقليدية املتردية

زان املدفوعات لدى الكثري من البلدان األعضاء مبا كبري من العوائد من العمالت األجنبية يف مي
يساعد، وخصوصا لدى جمموعة البلدان األعضاء األقل منوا، على ختفيف عبء ديوا اخلارجية 

وهو غالبا ما يكون قطاع السلع األولية، مع (والتقليل من اعتمادها على قطاع تصديري واحد 
من هنا، فمن املنطقي اعتبار أن السياحة ). العامليةاخنفاض أسعارها وعرضتها املستمرة للتقلبات 

مبقدورها أن تلعب دورا رئيسيا يف حتسني األحوال املعيشية يف تلك البلدان ومساعدا على 
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اخلالص من براثن الفقر، وهو ما خلص إليه مؤمتر األمم املتحدة الثالث حول البلدان األقل منوا 
  .ذي اعترب السياحة إحدى أدوات ختفيف الفقر وال2001الذي عقد بربوكسيل يف مايو 

  
وبالنظر إىل ما تتمتع به بلدان املنظمة من مزايا طبيعية وجغرافية وتارخيية وثقافية كبرية ومتنوعة، 

إال أنه . ميكن القول إن تلك البلدان لديها إمكانيات هائلة إلرساء قطاع سياحي دويل مستدام
ض حصة تلك البلدان يف السوق السياحية العاملية وتركُّز عند األخذ بعني االعتبار مدى اخنفا

النشاط السياحي يف عدد صغري منها، يصبح واضحا أن تلك اإلمكانيات السياحية الكامنة مل 
تستغل بعد على النحو املطلوب وأن تلك البلدان، سواء فرادى أو كمجموعة، مل تنجح بعد يف 

لذلك، فعلى ما له من أمهية، ال ميكن اعتبار توفر . ياحيةبلوغ املستويات املطلوبة من التنمية الس
املوارد السياحية الطبيعية يف حد ذاته سببا إلرساء صناعة سياحية ناجحة طاملا مل يتم التخطيط هلا 

  .وإدارا على النحو املناسب
  

مله وتتباين املشاكل اليت تعترض تنمية وتطوير قطاع السياحة من بلد عضو إىل آخر حبسب معا
ومع ذلك، ميكن تلخيص بعض تلك . السياحية ومستواه التنموي وأولوياته وسياساته التنموية

  :املشاكل فيما يلي
  
على الرغم من الوعي والدراية باألمهية : نقص الدراية الفنية وضعف النشاط التروجيي •

در االقتصادية اليت تكتسيها السياحة كصناعة وما هلا من أثر إجيايب كمصدر من مصا
العمالت األجنبية وفرص االستخدام، فإنه يف الكثري من احلاالت ال تتوفر املعرفة السياحية 

ومما يزيد الطني بلة غياب أو ضعف الدعاية والنشاط التروجيي للسياحة . والكوادر املتخصصة
يف خمتلف وسائل اإلعالم نتيجة، يف الكثري من األحيان، لنقص نظم االتصاالت وحمدودية 

 مات التكنولوجية املتوفرة،اخلد
 
يعاين الكثري من بلدان املنظمة من نقص البىن األساسية : نقص البىن األساسية السياحية •

الالزمة إلرساء وتطوير قطاع سياحي مستدام، واليت من أمهها الفنادق وخدمات اإليواء 
 الدولية والنقل واالتصاالت والسالمة واالستعالمات، مما يصعب معه استيفاء املعايري

 للمنشآت واخلدمات اليت حيتاجها السائح،
  
بينما يعترب االستثمار يف اخلدمات أحد النشاطات االقتصادية : نقص االستثمارات السياحية •

فاالستثمار يف املشاريع . الراسخة يف البلدان املتقدمة، فهو ال يزال متأخرا يف البلدان النامية
ريا ما ينظَر إليه يف البلدان النامية على أنه نشاط اخلدمية، وخصوصا السياحية منها، كث

لذلك، فعلى الرغم من متتعها باملقومات السياحية الطبيعية، فإنه من . حمفوف باملخاطر
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الصعب مبكان على كثري من البلدان الفقرية والبلدان األقل منوا األعضاء أن حتصل على 
ت يف التعامل مع مشاكل حتديد وختطيط التمويل الالزم ملشاريعها السياحية حىت وإن جنح

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

ويرجع ذلك عموما إىل تضارب . تعاين من صعوبة يف انتهاج سياسات سياحية متكاملة
. السياحية اخلاصة وتناقض مصاحلهماالسياسات بني اإلدارات احلكومية املعنية والوكاالت 

 وكثريا ما يكون هذا الوضع مصحوبا بنقص يف مستوى اإلدارة والتنظيم السياحيني،
  
يشهد النشاط السياحي العاملي احلديث اجتاها متزايدا حنو التنوع : نقص التنوع السياحي •

ليت لديها قطاع والتغيري مما يصعب معه على الكثري من البلدان األعضاء، مبا فيها تلك ا
ومما ال . سياحي متقدم نسبيا، أن تواكب التغريات السريعة واملعقدة يف متطلبات السياح

شك فيه أنه يف ظل املنافسة احلادة اليت تعيشها السوق السياحية العاملية وظهور مراكز سياحية 
 جديدة، فإن يئة الظروف من أجل قيام قطاع سياحي حديث ليست باألمر اهلني،

  
تأيت سالمة السياح يف مقدمة األسس اليت ترتكز عليها أي صناعة سياحية : نقص السالمة •

لذلك فإن السالمة جيب أن تشكل أحد األهداف األساسية للتخطيط واإلدارة . ناجحة
فاملشاكل املتعلقة بسالمة السائح، سواء كانت حاصلة أو متوقعة، تؤثر سلبا على . السياحيني

 ويف هذا السياق، فإن غلبة التوقعات السلبية وغياب االستقرار السياسي .مسعة البلد املضيف
يلعبان دورا سلبيا بالنسبة آلفاق السياحة لدى الكثري من بلدان املنظمة، مع العلم أن عوامل 

 .مثل الشائعات قد تلحق ضررا جسيما مبواسم سياحية كاملة
  

بلدان املنظمة وضآلة حصة تلك البلدان يف على الرغم من تنوع املشاكل اليت تعترض السياحة يف 
. السوق السياحية العاملية، فإا ال تزال متلك فرصة ساحنة إلرساء وتطوير صناعة سياحية مستدامة

ويتطلب ذلك عموما تبني استراتيجيات طويلة األجل تتميز باإلحكام والتفصيل وخطط وبرامج 
وبة بعملية يئة بيئة مساِعدة ومساِندة للتعاون متوسطة وقصرية األجل على املستوى الوطين مصح

  .على املستوى اإلقليمي
  

وميكن يف هذا السياق طرح عدد من التوصيات على املستوى الوطين كخطوط إرشادية للبلدان 
  :األعضاء من بينها ما يلي
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وضع أهداف وبرامج عمل حمددة من أجل حتقيق تنمية سياحية مستدامة ضمن خطط  •
ت التنمية القومية وذلك بالتشاور مع األطراف املعنية يف القطاع اخلاص على أن واستراتيجيا

 .يتم التركيز على زيادة احلوافز االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للسياحة
  
تركيز سياسات التنمية املستدامة للسياحة وإدارا على تعزيز بناء القدرات الوطنية،  •

ة الوطنية، من خالل توفري املوارد واملنشآت اجلديدة واالرتقاء وخصوصا إدارات السياح
 .بالوعي العام بشأن إمكانيات البلد يف جمال السياحتني الطبيعية والثقافية

  
ارتكازا على املعايري الدولية، ينبغي العمل على التخطيط املستدام ملناطق اجلذب السياحي  •

صوص ودعمهما من أجل احلفاظ على عموما ومنتجات السياحة البيئية على وجه اخل
 .طابعهما البيئي والثقايف

  
حتسني جودة وكفاءة البىن األساسية واخلدمات املتعلقة بالسياحة مثل الفنادق والطرق  •

واملرافق العامة ووسائل النقل واالتصاالت واالستعالمات واللوائح املنظمة للتأشريات من 
وينبغي يف هذا السياق بذل اجلهود . عامليأجل تقدمي خدمات سياحية على املستوى ال

 .لتحقيق التكامل بني السياسات املتعلقة بالسياحة واملواصالت مع التركيز على النقل اجلوي
  
باعتبارها نشاطا ميثل حرية احلركة، فإن املزايا اليت ستجنيها السياحة الدولية ستزداد بزيادة  •

ويف هذا السياق، ال بد من بذل اجلهود . بطة ااحلرية اليت ستتمتع ا جتارة اخلدمات املرت
الرامية إىل حتقيق أكرب قدر من احلرية يف حركة السياح عرب احلدود وإىل زيادة القدرات 

 .الوطنية لالستفادة من العناصر ذات العالقة يف إطار التجارة متعددة األطراف
  
 ال بد من بذل اجلهود الرامية لذلك،. متثل السياحة نشاطا جتاريا يهم القطاع اخلاص أساسا •

ويف هذا السياق، ال بد من السعي . إىل تشجيع املشاركة املتزايدة هلذا القطاع يف تطويرها
إىل زيادة التعاون مع هذا القطاع دف وضع السياسات واالستراتيجيات واللوائح ذات 

اريع السياحية واالخنراط العالقة بالتنمية السياحية املستدامة وتشجيعه على االستثمار يف املش
 .يف مشاريع مشتركة وخصوصا يف جمال بناء القدرات ورفع جودة اخلدمات السياحية

  
 تنويع املنتجات السياحية من خالل تضمني الربامج االجتماعية والثقافية والنشاطات  •

لتحسني ويف هذا السياق، ال بد من بذل اجلهود . التقليدية اليت تشارك فيها اجلماعات احمللية
ختطيط السياحة البيئية وإدارا وتسويقها ليس فقط باعتبارها قطاعا يتمتع بإمكانيات كبرية 
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يف جمال التنمية االقتصادية، وخصوصا يف املناطق النائية اليت تفتقر ألية بدائل أخرى، وإمنا 
 .أيضا بوصفها أداة هامة للمحافظة على البيئة الطبيعية

  
و السياحة على اعتبار أن ذلك سيساعد على تغيري املفاهيم املترسخة تطوير التعليم املوجه حن •

يف األذهان فيما يتعلق بالسياحة، وعلى رفع الوعي بالفرص والتحديات اليت ينطوي عليها 
وينبغي أن يصاحب ذلك استغالل فعال لوسائل اإلعالم ولسائر التسهيالت . هذا القطاع

 .لنقاط اجلذب واملوارد املتوفرةالتروجيية من أجل الدعاية والترويج 
  
توفري الربامج التدريبية والتعليمية حول خمتلف جوانب السياحة وخصوصا منها املوجهة إىل  •

وجيب أن تشمل تلك الربامج . األفراد واملوظفني املعنيني مباشرة بالنشاطات السياحية
عمال والسياحة، جمموعة واسعة من املواضيع مثل تعلم اللغات األجنبية، وتقنيات األ

والتأثريات البيئية واالجتماعية والثقافية للسياحة، والتاريخ، والثقافة، واحلياة النباتية 
 .واحليوانية احمللية وغريها من املواضيع ذات العالقة

  
ولدعم تلك الربامج، جيب العمل على توفري الدعم املايل والتقين للجماعات احمللية وتطوير  •

املشاريع اخلاصة واملهارات اإلدارية خصوصا يف املؤسسات صغرية القدرات على تنظيم 
 .ومتوسطة احلجم من أجل االرتقاء بالقدرة التنافسية للسلع واخلدمات السياحية

  
بذل اجلهود من أجل إجياد التمويل الالزم للمشاريع السياحية من خالل حتسني أكرب قدر  •

م واخلاص، واالستعانة باملصادر اخلارجية ذات من املوارد التمويلية مبا فيها القطاعني العا
األسس الدولية نسبيا مثل الربنامج اخلاص ملؤسسة التمويل الدولية الذي وضعه البنك الدويل 

ومن شأن تلك املصادر وغريها من باقي األشكال التمويلية مساعدة . دف تطوير السياحة
 . الوطنيةالبلدان على حتديد وختطيط ومتويل أنشطتها السياحية

  
  أساليب وآليات تعزيز التعاون بني البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي. 5

  يف جمال السياحة
  
  نظرة عامة: السياحة يف نشاطات التعاون بني البلدان األعضاء يف املنظمة. 5-1
  

مناسبة يتم ، هي أول 1994كانت القمة اإلسالمية السابعة، اليت عقدت يف الدار البيضاء يف عام 
فيها التطرق إىل موضوع السياحة حيث أكدت على أمهية التعاون فيما بني الدول اإلسالمية يف 
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كما دعا املؤمتر اإلسالمي الثالث والعشرون لوزراء اخلارجية، الذي عقد يف كوناكري . هذا اال
  :، البلدان األعضاء إىل التعاون يف ااالت التالية1995عام 

  
  .بادل املنشورات ووسائل الدعاية حول السياحة مبختلف اللغاتتوفري وت  -
  
  .تنظيم أسابيع سياحية وغذائية ومهرجانات للفنون الشعبية يف الدول األعضاء  -
  
  .إنتاج وتبادل األفالم الوثائقية حول أهم املعامل األثرية يف البلدان األعضاء  -
  
  .الروابط بني شعواتنظيم رحالت مجاعية بني الدول األعضاء لتعزيز   -
  
تشجيع االستثمار السياحي يف البلدان األعضاء وحث املستثمرين على تنفيذ املشروعات   -

  .السياحية يف تلك البلدان
  
  .تسهيل االتصاالت فيما بني مكاتب السياحة ذات اخلربة يف البلدان األعضاء  -
  
السياحة واخلدمات ذات تسهيل إنشاء شبكة بيانات وتبادل إلكتروين للمعلومات حول   -

أضيف هذا البند خالل القمة اإلسالمية التاسعة اليت عقدت (العالقة يف الدول األعضاء 
  ).2000بالدوحة يف نوفمرب 

  
وبينما أكدت مجيع املؤمترات اإلسالمية الالحقة لوزراء اخلارجية على أمهية جماالت التعاون 

. كرب يف جدول أعمال منظمة املؤمتر اإلسالمياملذكورة أعاله، اكتست السياحة مؤخرا أمهية أ
ويف هذا السياق، عقدت ثالثة اجتماعات وزارية حول السياحة خالل الفترة القصرية ما بني 

 فقط2002 و2000عامي .  
 

 بإصفهان حيث اعتمد الوزراء إعالن إصفهان 2000فقد عِقد املؤمتر اإلسالمي األول يف أكتوبر 
ني أمور أخرى، تعزيز التعاون بني الدول األعضاء يف جمال السياحة من الذي قرروا فيه، من ب

  .خالل زيادة الوعي العام والتعليم والتدريب وفرص االستثمار ومشاركة القطاع اخلاص
  

 بكواال ملبور حيث اعتمد الوزراء قرارا حول تنمية 2001وانعقد املؤمتر الثاين يف أكتوبر 
وغ األهداف املنصوص عليها يف إعالن إصفهان، برنامج عمل السياحة، واعتمدوا، كخطوة لبل
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وقد نص الربنامج على ثالثة . كواال ملبور بشأن تنمية وتطوير السياحة بني البلدان األعضاء
  .تيسري السياحة وتسويق السياحة والبحث والتدريب: جماالت ممكنة للتعاون يف جمال السياحة هي

  
 بالرياض حيث أقر الوزراء خالله إعالن الرياض 2002أكتوبر وأخريا، عقد املؤمتر الثالث يف 

  .واعتمدوا قرارا حول تنمية السياحة
  

ويف ضوء القرارات واإلعالنات املشار إليها أعاله، وضمن إطار خطة عمل املنظمة لتعزيز التعاون 
اآلليات الرامية /االقتصادي والتجاري بني بلداا األعضاء، يطرح القسم التايل من الورقة األساليب

ويتم ذلك أساسا من خالل التركيز على . إىل تعزيز التعاون بني البلدان األعضاء يف هذا اال اهلام
  .األهداف العامة وبرامج العمل كما هي معروضة ضمن الفصل ذي العالقة يف خطة العمل

  
  لتعاونآليات تعزيز ا/أساليب: السياحة يف خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي. 5-2
  

تعد السياحة أحد جماالت التعاون العشرة ذات األولوية يف خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي 
واعتمدت هذه اخلطة من قبل . 4لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني بلداا األعضاء

ابعة ، مث من قبل القمة اإلسالمية الس1994الكومسيك يف دورا العاشرة اليت عقدت يف أكتوبر 
كما أقرت القمة نفسها آلية للمتابعة والتنفيذ .  بالدار البيضاء1994اليت عقدت يف ديسمرب 
  .كجزء مكمل خلطة العمل

  
  :وتتمثل األهداف الرئيسية للخطة يف جمال السياحة فيما يلي

  
تشجيع وتطوير السياحة يف البلدان األعضاء باعتبارها وسيلة هامة للتعريف بامليزات   .1

 .لة والطبيعة الصحيحة للمدنية والثقافة اإلسالميةاألصي
  
دعم وتطوير العمل املشترك على املستويات ثنائية ومتعددة األطراف لتعزيز وتشجيع   .2

  .حركة السياح يف البلدان األعضاء ويف العامل اإلسالمي ككل
  

                                                           
مت اعتماد خطة العمل األصلية من قبل القمة اإلسالمية الثالثة اليت عقدت يف .  املقصودة هنا هي اخلطة املنقحة4

واستهدفت هذه اخلطة اجلمع بني نشاطات اقتصادية خمتلفة يف بلدان املنظمة .  مبكة املكرمة والطائف1981يناير 
وحبلول أواخر الثمانينات، ظهرت احلاجة إىل تنقيح اخلطة مع األخذ يف . ا يكسبها حافزا واجتاها جديدينمب

  .االعتبار التغريات اليت شهدا الساحة االقتصادية العاملية وكذلك التغريات اليت شهدا اقتصادات البلدان األعضاء
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 من صياغة أسلوب للعمل املنظم يهدف إىل حتسني وتشجيع العرض يف جمال السياحة  .3
خالل إنشاء منشآت وأنشطة جديدة يف البلدان األعضاء وذلك للوصول إىل مستويات 

    .التنافسية العاملية يف املنشآت وجودة اخلدمات وتنوع نشاطات السياح
تطوير أشكال التعاون والتنظيم ألجل تطبيق التكنولوجيا احلديثة يف قطاع السياحة يف   .4

اا بدون مس القيم التارخيية والثقافية والتقليدية البلدان األعضاء بشكل يسهل استيع
    .ودون إحلاق الضرر بالبيئة

تشجيع ودعم املشاركة الفعالة للقطاع اخلاص يف السياحة من خالل إقامة املشروعات   .5
  .املشتركة يف جمال تطوير وتعزيز القدرات املادية وجودة اخلدمات

  
العمل بشكل عام إىل بعض النشاطات التوجيهية ولتحقيق تلك األهداف الطموحة، تشري خطة 

، وهي متثل، باإلضافة إىل األهداف املذكورة أعاله، مصدرا موعة غنية "برامج العمل"حتت بند 
  .من األساليب واآلليات لتعزيز التعاون بني البلدان األعضاء يف هذا اال

  
كما " برامج العمل"د من بنود آليات حمددة ضمن كل بن/ويف هذا السياق، ميكن طرح أساليب

  :يلي
  
زيادة الوعي العام يف البلدان األعضاء حول املوارد واملنشآت املوجودة يف العامل   .1

اإلسالمي والعمل على تشجيع السياحة إىل بلدان إسالمية أخرى عن طريق توفري 
  .املعلومات الكاملة لكل من ميكنه السفر

  
ائل دعاية حول السياحة مثل املطويات وامللصقات إنتاج برامج تلفزيونية مشتركة ووس .1-1

واألدلة من قبل اجلهات املختصة يف البلدان األعضاء وتوزيعها يف البلدان األعضاء ويف 
البلدان األخرى للنهوض بالتراث الثقايف للبلدان األعضاء وحتقيق التنوع يف معروضها 

  .لدويلالسياحي والتعريف مبعاملها على املستويني اإلقليمي وا
  
تطوير واستعمال األساليب العلمية يف التسويق والدعاية املشتركة للسياحة مبساعدة  .1-2

ويف هذا السياق، ال بد من بذل . األدوات عالية التأثري يف املستهلك مثل اإلنترنت
اجلهود لتسهيل إنشاء شبكة للبيانات حول السياحة واخلدمات ذات العالقة يف البلدان 

 .األعضاء
  
مواقع سياحية على شبكة اإلنترنت يف البلدان األعضاء لنشر املعلومات حول إنشاء  .1-3

 .السياحة وخصوصا فيما يتعلق مبواردها السياحية الطبيعية والتارخيية والثقافية
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تنظيم مهرجانات سياحية إسالمية ومعارض للفن الشعيب ومهرجانات ثقافية بشكل  .1-4
 .دوري يف البلدان األعضاء

  
صة للسياحة ورحالت مجاعية بني البلدان األعضاء إضافة إىل إصدار تنظيم أسابيع خا .1-5

أفضل املمارسات السياحية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر "ونشر مدونة بشأن 
 ".اإلسالمي

  
إقامة اتصاالت مباشرة بني األطراف ذات العالقة بالسياحة يف البلدان األعضاء بشأن   .2

ني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي وعلى مستوى اموعة النهوض بالسياحة على املستوي
  .اإلسالمية ككل

  
تشجيع إقامة حتالفات بني اجلهات السياحية الكربى يف البلدان األعضاء، وخصوصا  .2-1

فيما بني األجهزة الرمسية املعنية بالنهوض بالسياحة، دف تعزيز التسويق السياحي 
إلقليمي وكذلك على مستوى إقليم بلدان والنهوض جبهود التعاون على املستوى دون ا

 .املنظمة ككل
  
احلديدية والبحرية دف تسهيل التنقل /إرساء وتيسري خطوط املواصالت اجلوية والربية .2-2

  .فيما بني مراكز اجلذب السياحي يف البلدان األعضاء
  
إقامة حتالفات فيما بني شركات اخلطوط اجلوية يف البلدان األعضاء مع العمل على  .2-3

بيق سياسة الساحة اجلوية املفتوحة وإقامة خطوط مباشرة بني عواصمها ومدا تط
 .الكربى

  
زيادة جهود التعاون بني شركات املالحة اجلوية يف البلدان األعضاء دف حتقيق أعلى  .2-4

عائد من الشبكة املالحية فيما بني البلدان األعضاء من خالل مجلة خطوات من بينها 
وية بني تلك البلدان وخفض أسعارها للسياح خالل املواسم زيادة عدد الرحالت اجل

 .السياحية املختلفة
  
حتديث أنظمة املالحة اجلوية لدى البلدان األعضاء وإنشاء شركات مشتركة للنقل  .2-5

اجلوي وتقدمي التسهيالت بشأن ضريبة وخدمات املطارات على أساس متبادل بني 
 .البلدان األعضاء
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ونية واملؤسسية واإلدارية املناسبة يف البلدان األعضاء لدعم توسيع النشاط يئة البيئة القان  .3
  .السياحي بني البلدان األعضاء

  
تسهيل دخول وحركة السياح بني البلدان األعضاء ودعم سياحتها البينية من خالل  .3-1

مجلة خطوات من بينها تسهيل احلصول على التأشريات وغريها من األمور القانونية 
 .ة املتعلقة بالسفرواإلداري

  
إرساء إطار قانوين دف التوصل إىل اتفاق بشأن ترتيبات منح التأشريات بني البلدان  .3-2

ويف هذا السياق، يعترب إسقاط شرط التأشرية أو اختصار إجراءاا مبا يف ذلك . األعضاء
 .منح التأشرية اإللكترونية أو املشتركة خطوات هامة جيب النظر جبدية يف اختاذها

  
تشجيع اجلهود الرامية إىل إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف بشأن النقل اجلوي  .3-3

 .احلديدي والبحري للركاب بني البلدان األعضاء/والربي
  
منح معاملة تفضيلية للبلدان األعضاء واختاذ الترتيبات اخلاصة لتيسري اإلجراءات  .3-4

عرفات والرسوم األخرى املطبقة اجلمركية وإجراءات اهلجرة فيما بينها مثل خفض الت
 .على مواطنيها

  
تشجيع القطاع اخلاص وتسهيل قيامه باملشاريع السياحية املشتركة وغريها من   .4

االستثمارات يف البلدان األعضاء لتطوير وحتديث القدرات والنشاطات السياحية 
املوجودة ولتصميم منشآت جديدة ذات كفاءة وجودة مناسبة وذلك باستعمال 

  .لتكنولوجيا احلديثةا
  
تشجيع االستثمارات املشتركة العامة واخلاصة يف املشاريع السياحية من خالل تقدمي  .4-1

التسهيالت اخلاصة ومنح املعامالت التفضيلية للمستثمرين من البلدان األعضاء مثل 
توفري املساعدة على مستوى املشاريع ومنح التمويل التيسريي ونقل التكنولوجيا وحتويل 

  .رباحاأل
  
تشجيع مشاريع االستثمار املشترك يف جمال مشاريع جتديد وحتديث البىن األساسية  .4-2

واخلدمات املرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والطرق وشبكات النقل بالسكك احلديدية 
  .والنقل البحري يف البلدان األعضاء وربطها ببعضها البعض
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الستثمارات السياحية يف البلدان إنشاء نظام لتوزيع وتبادل املعلومات حول فرص ا .4-3
األعضاء من خالل، على سبيل املثال، إصدار نشرات وكتيبات مشتركة حول 

 .االستثمار يف البلدان األعضاء
  
إقامة حمافل استشارية دورية بني ممثلي القطاع اخلاص يف جمال السياحة لدى البلدان  .4-4

ملشاكل اليت تعترض قطاع األعضاء ألجل تسهيل تبادل وجهات النظر واخلربات حول ا
 .السياحة لدى تلك البلدان

  
تشجيع ودعم النشاطات املتعلقة بتطوير الطاقات البشرية الالزمة يف جمال السياحة   .5

  .للتأكد من توفر الكوادر اإلدارية واخلدمية املستوفية للمعايري الدولية
  
جمال السياحة لدى تشجيع إنشاء وتطوير وتوسيع مؤسسات التدريب الفين واملهين يف  .5-1

البلدان األعضاء كيما تتمكن من سد االحتياجات املتزايدة لقوة العمل املاهرة يف هذا 
  .اال

  
تشجيع التنظيم املشترك لربامج التدريب واحللقات الدراسية حول تنمية املوارد البشرية  .5-2

األعضاء يف جمال السياحة لضمان االرتقاء باملهارات املهنية السياحية يف البلدان 
  .والوصول ا إىل املواصفات العاملية

  
تنظيم دورات وورش عمل وندوات ومؤمترات وحلقات دراسية تدريبية ومهنية  .5-3

 .مشتركة حول صناعة السياحة من قبل املؤسسات املختصة يف البلدان األعضاء
  
إقامة اتصاالت أو شبكات بني مؤسسات التدريب السياحي يف البلدان األعضاء  .5-4

 . تبادل اخلرباء واألحباث حول التنمية السياحيةوتسهيل
  

  اخلالصـــــــة. 6
  

يعترب التوسع القوي واملستدام الذي شهده النشاط السياحي العاملي على مدار العقود اخلمسة 
وتشمل السياحة كافة النشاطات . املاضية أحد أهم الظواهر االقتصادية اليت يتسم ا هذا العصر

. صادية اليت تدخل بشكل مباشر أو غري مباشر يف تقدمي اخلدمات للسياحاالجتماعية واالقت
وبالنظر إىل ما تضمه من شبكة هائلة من األعمال واخلدمات وما تستلزمه من بنية أساسية 

. لدعمها، تعترب السياحة إحدى أكرب الصناعات العاملية اليت ختص تشكيلة متنوعة من األطراف
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منوا ) باستثناء عوائد النقل الدويل وعوائد السياحة احمللية(لدولية وقد شهدت عوائد السياحة ا
ويفوق هذا املعدل بكثري مثيله بالنسبة .  خالل الفترة املذكورة٪11سنويا بلغ يف املتوسط نسبة 

 2000 مليار دوالر يف عام 477فقد بلغت عوائد السياحة الدولية . لالقتصاد العاملي ككل
حدى أهم فئات التجارة العاملية ومبا يعادل أو يفوق العوائد من حبيث شكل هذا القطاع إ

وتشري تلك األرقام . صادرات النفط واملنتجات النفطية وعوائد صناعة السيارات ومعدات النقل
  .بوضوح إىل الدور اهلام الذي تلعبه السياحة اليوم يف االقتصاد العاملي

  
يف البلدان املتقدمة  استمرار تركز السياحة الدولية وعلى الرغم من أن االجتاهات األخرية تشري إىل

. مبنطقيت أوروبا واألمريكتني، فقد شهدت البلدان النامية أيضا منوا كبريا يف أسواقها السياحية
ويالحظ بصورة خاصة ارتفاع حصص مناطق آسيا والباسيفيكي والشرق األوسط وأفريقيا يف 

حت السياحة الدولية يف الكثري من بلدان تلك األقاليم وقد أصب. سوق السياحة الدولية العاملية
لذلك، أولت الكثري من . العمالت األجنبية وفرص العملمصدرا هاما من مصادر العوائد من 

البلدان النامية أمهية خاصة للسياحة يف استراتيجيات تنميتها الوطنية، كما أُدرجت السياحة مؤخرا 
من هنا، فإن اإلخفاق يف . ت الدولية حول التنمية املستدامةيف جدول أعمال الكثري من املؤمترا

إدراج هذا القطاع اهلام يف استراتيجيات التنمية الوطنية يعين إغفال احلقيقة املتمثلة يف كونه ميثل 
  .النشاط األكرب و، بال شك، األكثر تنوعا وإبداعية بني كافة األنشطة االقتصادية

  
وبالنظر إىل ما تتمتع به من تراث طبيعي وجغرايف دان النامية، وباعتبارها جزءا هاما من البل

وتارخيي وثقايف غين ومتنوع، فإن البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي لديها إمكانيات 
إال أنه بالنظر إىل احلصة املتواضعة اليت . كبرية لتحقيق التنمية املستدامة يف قطاع السياحة الدولية

 البلدان يف السوق السياحية العاملية وإىل تركز النشاط السياحي يف عدد قليل منها، تتمتع ا تلك
فإنه من الواضح أن اجلزء األكرب من تلك اإلمكانيات مل يستغل بعد وأن األداء السياحي لدى 

. الكثري من تلك البلدان ولدى اموعة اإلسالمية ككل يظل أدىن بكثري من املستويات املطلوبة
نا، فإن توفر املوارد السياحية الطبيعية، مع أمهيتها، ال تكفي يف حد ذاا ويف غياب التخطيط من ه

  .واإلدارة السليمني لقيام صناعة سياحية ناجحة
  

وتتباين املشاكل اليت تعترض قيام قطاع سياحي مستدام من بلد عضو إىل آخر حبسب املعامل 
وتتراوح تلك املشاكل لدى . ته وسياساته التنمويةالسياحية لكل بلد ومستواه التنموي وأولويا

الكثري من تلك البلدان من نقص الدراية الفنية وضعف النشاط التروجيي والوعي العام إىل عدم 
كفاية البنية األساسية السياحية وقلة االستثمارات يف هذا اال ونقص التنوع والسالمة 

املشاكل، يظل هناك جمال رحب إلرساء صناعة إال أنه على الرغم من كافة تلك . السياحيني
ويتطلب ذلك عموما تبني استراتيجيات طويلة األجل وخطط . سياحية مستدامة يف تلك البلدان



  27

وبرامج متوسطة وقصرية األجل على املستويني الوطين واإلقليمي إىل جانب يئة البيئة املساِعدة 
  .للتعاون والتنسيق بني تلك البلدان
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 عدد السياح الوافدين إىل البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 1اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(معدل النمو   )1000(عدد السياح 
1990  1995  1999  2000  2001  2002  1990/95  1995/00  1990/00  1999/00  2000/01  2001/02  

  2.3-  3.4  4.1  2.5  6.2  1.0-  12820  13116  12684  12179  9395  9897  البلدان األفريقية األعضاء
  9.7  4.0  15.6  2.7-  10.7  14.5-  988  901  866  749  520  1137  اجلزائر

  18.2-  8.3-  20.0  1.4-  7.0-  4.6  72  88  96  80  138  110  بنني
  16.4  1.6  7.7  5.5  0.3  10.9  149  128  126  117  124  74  بوركينا فاسو

  -  20.2-  5.7  12.0  22.4  2.6  -  221  277  262  101  89  الكامريون
  43.9-  32.6  8.5-  16.9  17.7  16.1  32  57  43  47  19  9  تشاد

  0.0  20.8-  0.0  11.6  0.9  23.5  19  19  24  24  23  8  جزر القمر
  -  -  -  -  -  3.3  -  -  -  301  230  196  كوت ديفوار

  -  -  -  -  -  9.5-  -  -  -  21  20  33  جيبويت
  23.1  9.0  12.9-  3.6  4.4  2.8  208  169  155  178  125  109  الغابون
  5.3  5.1-  17.7-  2.3-  11.9  14.8-  79  75  79  96  45  100  غامبيا
  13.2  15.2  22.2  -  -  -  43  38  33  27  -  -  غينيا
  7.9  3.5  3.6  6.9  14.9  0.5-  96  89  86  83  43  44  مايل

  -  -  25.0  -  -  -  -  -  30  24  -  -  موريتانيا
  0.9-  2.4  11.1  0.5  10.3  8.4-  4303  4342  4240  3817  2602  4024  املغرب
  9.4  6.0  13.6  9.1  7.4  10.8  58  53  50  44  35  21  النيجر
  4.4  4.6  4.8  15.6  4.4  28.1  887  850  813  776  656  190  نيجرييا
  7.8  1.8  5.4  4.7  6.8  2.6  427  396  389  369  280  246  السنغال

  16.7  50.0  45.5  16.6-  15.9-  17.3-  28  24  16  11  38  98  سرياليون
  10.0  31.6  2.6-  1.4  9.6-  13.8  55  50  38  39  63  33  السودان

  21.6-  2.8  22.6-  3.5-  6.3  12.4-  58  74  72  93  53  103  توغو
  5.1-  5.5  4.7  4.7  4.2  5.2  5064  5337  5058  4832  4120  3204  نستو

  23.9  6.2  2.1  10.8  3.8  18.3  254  205  193  189  160  69  أوغندا
  )يتبع(
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 عدد السياح الوافدين إىل البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 1تابع اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(معدل النمو   )1000(عدد السياح 
1990  1995  1999  2000  2001  2002  1990/95  1995/00  1990/00  1999/00  2000/01  2001/02  

  5.1  39.3-  18.1  4.0  1.8  6.3  104  99  163  138  149  110  األمريكتان
  5.1  5.7-  40.0  5.1  0.2-  10.6  104  99  105  75  106  64  غويانا

  -  -  7.9-  2.3  6.2  1.3-  -  -  58  63  43  46  سورينام
  2.9  8.8  17.9  5.6  6.7  4.5  21100  20499  18835  15982  13592  10889  الباسيفيكي/آسيا

  0.0  4.0  15.0  5.6  5.0  6.3  207  207  199  173  156  115  بنغالدش
  -  -  1.8  10.1  14.6  5.7  -  -  984  967  498  377  بروناي

  2.3-  1.8  7.1  8.8  3.2  14.7  5033  5154  5064  4728  4324  2178  إندونيسيا
  13.1  4.5  1.6  24.2  24.3  24.0  1585  1402  1342  1321  452  154  إيران

  4.0  25.0  28.9  3.2  6.5  0.1  13292  12775  10222  7931  7469  7446  ماليزيا
  5.2  1.3-  8.6  9.1  8.2  10.1  485  461  467  430  315  195  املالديف

  0.4-  10.2-  28.9  2.8  8.1  2.3-  498  500  557  432  378  424  بالكستان
  8.4  27.6  25.3  9.3  10.0  8.6  18246  16830  13193  10526  8187  5419  سط آسياأوروبا وو

  -  6.3  23.1  0.6  4.4-  5.9  -  34  32  26  40  30  ألبانيا
  8.7  12.6  13.1  -  26.5  -  834  767  681  602  210  -  أذربيجان

  7.1-  135.4  327.2  -  -  -  3678  3961  1683  394  -  -  كازخستان
  41.4  67.8  22.9  -  10.4  -  140  99  59  48  36  -  قريغيزيا

  20.0  37.5-  60.0  -  -  -  6  5  8  5  -  -  طاجيقستان
  14.1  11.4  16.3  6.8  6.2  7.5  13256  11619  10428  8964  7727  5389  تركيا

  3.8-  14.2  38.0-  -  11.7  -  332  345  302  487  174  -  أوزبكستان
  13.8  0.3  10.6  9.5  12.0  7.0  26224  23049  22984  20789  13066  9299  الشرق األوسط

  13.6  15.2  19.9  5.8  11.6  0.3  3167  2788  2420  2019  1396  1376  البحرين
  12.6  14.8-  13.9  7.8  12.2  3.6  4906  4357  5116  4490  2871  2411  مصر

  -  62.8  160.0  20.2-  5.0  39.4-  -  127  78  30  61  748  العراق
  )يتبع(
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 عدد السياح الوافدين إىل البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 1تابع اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(و معدل النم  )1000(عدد السياح 
1990  1995  1999  2000  2001  2002  1990/95  1995/00  1990/00  1999/00  2000/01  2001/02  

  9.7  3.6  5.1  9.6  5.8  13.4  1622  1478  1427  1358  1074  572  األردن
  -  6.4-  7.1-  17.9  2.5  35.7  -  73  78  84  69  15  الكويت

  14.2  12.8  10.3  -  10.5  -  956  837  742  673  450  -  لبنان
  20.1-  2.9-  2.2-  6.1  25.5  10.2-  135  169  174  178  56  96  ليبيا

  1.4-  45.2  13.5  14.4  15.4  13.4  817  829  571  503  279  149  عمان
  88.3-  81.8-  21.8  -  -  -  7  60  330  271  -  -  فلسطني

  -  13.4  31.4  6.8-  25.6-  16.7  -  76  67  51  294  136  قطر
  11.7  2.2  4.6  11.5  14.6  8.5  7511  6727  6585  6295  3325  2209  السعودية

  25.8  6.9-  2.2  9.7  11.7  7.7  1658  1318  1416  1386  815  562  سوريا
  31.7  5.8  15.1  14.9  11.0  18.9  5445  4134  3907  3393  2315  973  اإلمارات

  -  4.1  25.9  3.5  3.7  3.2  -  76  73  58  61  52  اليمن
  6.7  8.4  13.8  6.7  8.9  4.5  78494  73593  67859  59614  44389  35614  جمموع بلدان املنظمة

  2.7  0.5-  5.4  4.2  4.5  3.8  702600  684100  687300  652300  550400  455900  جمموع العامل
بلدان املنظمة كنسبة من 

              11.2  10.8  9.9  9.1  8.1  7.8  )٪(العامل 

  
  ".2003املالمح الرئيسية حول السياحة، "و" 2004موجز إحصائيات السياحة، "و" 2002اجتاهات السوق السياحية، "منظمة السياحة العاملية، : املصدر

  :مالحظات
ثانيا، ال .  املقصودالزائر الذي يبقى ليلة واحدة على األقل، بصورة فردية أو مجاعية، بالبلدسائح تعين كلمةُ : من أجل فهم هذا املصطلح بصورة أفضل، جيب األخذ يف االعتبار ما يلي: عدد السياح الدوليني

  .إىل نقطة معينة باستثناء املسافرين يف نفس اليوم) أو الزيارات(إىل عدد املسافرين وإمنا إىل عدد حاالت الوصول  عدد السياحيشري 
  .البيانات غري متوفرة) -(
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  قصودعوائد السياحة الدولية لدى البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد امل: 2اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(معدل النمو   )مليون دوالر(عوائد السياحة 
1990  1995  1999  2000  2001  2002  1990/95  1995/00  1990/00  1999/00  2000/01  2001/02  

  3.1-  15.4  2.4  5.0  6.8  3.3  5220  5386  4667  4559  3359  2862  البلدان األفريقية األعضاء
  33.0  4.2  20.0  4.1  24.6  12.9-  133  100  96  80  32  64  اجلزائر

  17.8-  5.2-  18.1-  10.6  23.3  0.7-  60  73  77  94  27  28  بنني
  11.4  20.7  9.4-  10.2  3.0  17.8  39  35  29  32  25  11  بوركينا فاسو

  -  -  -  3.0-  1.6  7.4-  -  -  39  -  36  53  الكامريون
  -  -  53.3  11.1  18.1  4.6  -  -  23  15  10  8  تشاد

  22.2  40.0-  21.1-  22.3  6.5-  60.0  11  9  15  19  21  2  جزر القمر
  -  2.0-  51.0-  0.4-  11.3-  11.8  -  48  49  100  89  51  كوت ديفوار

  -  -  -  -  -  7.8-  -  -  -  -  4  6  جيبويت
  -  0.0  13.3  18.9  19.4  18.5    17  17  15  7  3  الغابون
  -  -  -  -  -  2.4-  -  -  -  49  23  26  غامبيا
  207.1  16.7  71.4  8.8-  14.9  27.5-  43  14  12  7  6  30  غينيا
  -  64.8  7.8-  4.2  23.2  11.9-  -  117  71  77  25  47  مايل

  -  -  -  -  -  4.1  -  -  -  28  11  9  موريتانيا
  2.4  26.7  8.5  4.9  9.4  0.7  2646  2583  2039  1880  1304  1259  املغرب

  7.5  28.0-  19.2  -  -  -  144  134  186  156  -  -  موزمبيق
  12.5-  14.3  7.7  5.1  13.3  2.5-  28  32  28  26  15  17  النيجر
  13.4  16.0  17.0  23.1  29.9  16.7  263  232  200  171  54  25  نيجرييا
  -  5.7  15.7-  1.7-  2.8-  0.7-  -  148  140  166  161  167  السنغال

  -  -  -  -  -  20.6-  -  -  -  8  6  19  سرياليون
  10.7  86.7  36.4  3.6  9.6  2.0-  62  56  30  22  19  21  السودان

  18.2-  57.1  22.2-  19.1-  11.6-  25.9-  9  11  7  9  13  58  توغو
  1.1-  7.9  0.5-  4.7  1.4  8.0  1597  1614  1496  1503  1393  948  تونس
  13.5  44.2  10.8  27.4  7.7  50.8  185  163  113  102  78  10  أوغندا
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  )يتبع(
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  عوائد السياحة الدولية لدى البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 2تابع اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(مو معدل الن  )مليون دوالر(عوائد السياحة 
1990  1995  1999  2000  2001  2002  1990/95  1995/00  1990/00  1999/00  2000/01  2001/02  

  30.7-  17.6-  20.9-  9.1  1.7-  21.1  52  75  91  115  99  38  األمريكتان
  19.7-  18.7-  29.2-  10.8  0.8-  23.6  49  61  75  106  78  27  غويانا

  78.6-  12.5-  77.8  3.8  5.3-  13.8  3  14  16  9  21  11  سورينام
  2.3-  16.9  27.7  10.5  3.0  18.7  12820  13128  11233  8795  9713  4124  الباسيفيكي/آسيا

  18.8  4.0-  0.0  16.3  16.8  15.9  57  48  50  50  23  11  بنغالدش
  -  -  -  -  -  1.1  -  -  -  -  37  35  بروناي

  20.2-  6.1-  22.1  10.6  1.9  20.0  4306  5396  5749  4710  5229  2105  إندونيسيا
  40.2  90.8  15.9  22.6  19.7  25.5  1249  891  467  403  190  61  إيران

  6.4  39.7  40.7  10.6  3.1  18.6  6785  6374  4562  3242  3909  1667  ماليزيا
  2.8-  1.9  2.2  13.7  8.8  18.8  318  327  321  314  211  89  املالديف

  14.1  9.5  10.5  6.0-  5.9-  6.1-  105  92  84  76  114  156  بالكستان
  19.2  29.6  42.7  9.4  10.2  8.6  13167  11048.8  8523.2  5974.7  5234  3457  أوروبا ووسط آسيا

  9.2  14.7  84.4  58.0  43.0  74.7  487  446  389  211  65  4  ألبانيا
  18.6  31.7-  22.2-  12.1-  2.1-  21.0-  51  43  63  81  70  228  أذربيجان

  57.1  11.2  1.9-  -  23.9  -  622  396  356  363  122  -  كازخستان
  50.0  60.0  7.1  -  24.6  -  36  24  15  14  5  -  قريغيزيا

  150.0  33.3-  71.4  -  -  -  2  0.8  1.2  0.7  -  -  طاجيقستان
  18.2  31.8  46.8  9.0  9.0  9.0  11901  10067  7636  5203  4957  3225  تركيا

  5.6-  14.3  38.2-  -  33.2  -  68  72  63  102  15  -  أوزبكستان
  17.8  11.7-  15.4  10.5  9.7  11.3  12835  10895  12334  10687  7755  4548  الشرق األوسط

  17.6  9.9  10.6  15.6  18.3  12.8  741  630  573  518  247  135  البحرين
  0.9-  12.5-  11.3  14.7  10.1  19.5  3764  3800  4345  3903  2684  1100  مصر

  -  -  -  -  -  25.1-  -  -  -  -  13  55  العراق
  )يتبع (
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  عوائد السياحة الدولية لدى البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 2لحق رقم تابع اجلدول امل
  

    )٪(معدل النمو   )مليون دوالر(عوائد السياحة 
1990  1995  1999  2000  2001  2002  1990/95  1995/00  1990/00  1999/00  2000/01  2001/02  

  12.3  3.0-  9.2-  3.5  2.1  5.0  786  700  722  795  652  512  األردن
  14.4  6.1  6.5  2.9-  4.1-  1.7-  119  104  98  92  121  132  الكويت

  14.2  12.8  10.3  -  0.9  -  956  837  742  673  710  -  لبنان
  20.2-  3.1-  246.4  32.1  74.5  0.0  75  94  97  28  6  6  ليبيا

  18.6  70.0  13.2  5.7  5.5  5.9  242  204  120  106  92  69  عمان
  -  94.2-  17.4  -  -  -  -  9  155  132  -  -  فلسطني

  0.1  3.1  34.9  5.8  22.3  8.5-  3420  3415  3312  2455  1210  1884  السعودية
  -  -  4.9  13.0  4.2-  33.1  1366    1082  1031  1338  320  سوريا

  24.8  5.1  13.3  12.4  9.9  14.9  1328  1064  1012  893  632  315  اإلمارات
  0.0  50.0-  24.6  14.3  8.7  20.1  38  38  76  61  50  20  ناليم

  8.8  10.0  22.3  9.4  7.1  11.7  44094  40532.8  36848.2  30130.7  26160  15029  جمموع بلدان املنظمة
  2.3  2.8-  4.4  6.1  3.3  8.9  474300  463700  477200  457200  405300  264100  جمموع العامل

بلدان املنظمة كنسبة 
              9.3  8.7  7.7  6.6  6.5  5.7  )٪(من العامل 

  
  ".2003املالمح الرئيسية للسياحة، "و" 2004موجز إحصائيات السياحة، "و" 2002اجتاهات السوق السياحية، "سياحة العاملية، منظمة ال: املصدر

  :مالحظات
وهي تشمل أيضا العوائد احملصلة من زوار . ه، والتسوق، إخلكافة العوائد احملصلة من الزائر القادم على اإلقامة، والطعام والشراب، والوقود، والتنقل داخل البلد، والترفيعوائد السياحة الدولية تشمل ) 1

حيث يتم حساا ) مثل قيمة التذاكر احملصلة من األجانب املسافرين مع إحدى الشركات الوطنية(الليلة الواحدة ومسافري نفس اليوم، وتستثين تلك احملصلة من الزوار غري املقيمني املتعلقة بالنقل الدويل 
  . عوائد أجور السفر الدوليةحتت بند آخر هو

وهي تشمل أيضا مصروفات . كافة نفقات املسافرين يف البلدان األخرى مبا يف ذلك اإلقامة، والطعام والشراب، والوقود، والتنقل داخل البلد، والترفيه، والتسوق، إخلنفقات السياحة الدولية تشمل ) 2
حيث يتم حساا حتت بند ) مثل مثن التذاكر بالنسبة للمقيمني املسافرين مع إحدى الشركات الوطنية(صروفات الزوار غري املقيمني املتعلقة بالنقل الدويل زوار الليلة الواحدة ومسافري نفس اليوم، وتستثين م

  .آخر هو نفقات أجور السفر الدولية
  .البيانات غري متوفرة) -(
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  نظمةميزان السياحة الدولية يف بلدان امل: 3اجلدول امللحق رقم 
  )مليون دوالر(

  
  1998  1999  2000  2001  2002  

  121  188  117  199  49  ألبانيا
  108-  128-  97-  170-  195-  اجلزائر

  55-  66-  69-  58-  45-  أذربيجان
  363  380  349  306  224  البحرين

  145-  118-  251-  162-  147-  بنغالديش
  53  63  65  68  44  بنني

  -  144-  140-  122-  115-  كوت ديفوار
  2486  2668  3272  2825  1417  مصر

    100-  57-  76-  61-  الغابون
  12  1-  3  17-  26-  غينيا

  11  6  6  31  45  غويانا
  938  1990  2552  2357  2229  إندونيسيا

  1265-  183  201-  228-  337  إيران
  370  280  335  440  420  األردن

  134-  78-  52-  31-  91-  كازخستان
  2902-  2739-  2396-  2178-  2310-  الكويت
  10  12  1-  3  5  قريغيزيا

  473-  203-  98-  122-  125-  ليبيا
  4167  3760  2487  1567  404  ماليزيا

  272  286  298  280  261  املالديف
  -  -  30  33  37  مايل

  -  -  -  27-  22-  موريتانيا
  2202  2194  1614  1440  1288  املغرب

  152-  149-  71-  187-  80-  موزمبيق
  12  15  12  9  7-  النيجر
  687-  608-  530-  449-  1425-  نيجرييا
  529-  163-  231-  222-  180-  عمان

  74-  163-  168-  104-  254-  باكستان
  -  90  84  112  124  السنغال

  -  -  -  4  4  سرياليون
  29-  18-  25-  13-  8-  السودان
  7  9-  7-  4-  9-  سورينام
  603  730  442  401  437  سوريا
  5  6  3  6  10  توغو
  1337  1341  1233  1264  1322  تونس
  10021  8329  5925  3732  6055  تركيا

  -  50  1-  7  49  أوغندا
  40-  41-  6  75-  46-  اليمن
، 2004، طبعة عام "موجـز إحصائيـات السياحـة"مت حساا على أساس البيانـات املتوفرة يف : املصدر

  .2004املنظمة العاملية للسياحة، مدريد، 
  .البيانات غري متوفرة) -(
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  ميزان السياحة الدولية كنسبة من الناتج القومي اإلمجايل: 4ل امللحق رقم اجلدو
  )٪(يف بلدان املنظمة 

  
  

  متوسط الفترة  2002  2001  2000  1999  1998
1998-2002  

  3.7  2.7  4.4  3.1  6.3  1.8  ألبانيا
  0.3-  0.2-  0.3-  0.2-  0.4-  0.4-  اجلزائر

  1.2-  0.9-  1.2-  1.4-  1.3-  1.1-  أذربيجان
  4.7  4.6  5.2  5.0  4.9  3.6  البحرين

  0.3-  0.3-  0.2-  0.5-  0.3-  0.3-  بنغالديش
  2.4  2.1  2.6  2.7  2.9  1.9  بنني

  1.2-  -  1.3-  1.3-  1.2-  1.1-  كوت ديفوار
  2.7  2.5  2.7  3.4  3.3  1.8  مصر

  1.8-  -  2.5-  1.5-  1.9-  1.3-  الغابون
  0.1-  0.4  0.0  0.1  0.5-  0.7-  غينيا

  3.0  1.7  0.9  0.9  4.7  7.0  غويانا
  1.6  0.6  1.4  2.2  2.0  1.7  إندونيسيا

  0.2-  1.1-  0.2  0.2-  0.2-  0.3  إيران
  4.5  4.1  3.2  4.0  5.7  5.8  األردن

  0.4-  0.6-  0.4-  0.3-  0.2-  0.4-  كازخستان
  7.2-  8.7-  7.3-  6.7-  6.8-  6.6-  الكويت
  0.4  0.7  0.9  0.1-  0.2  0.3  قريغيزيا

  0.8-  2.4-  0.7-  0.3-  0.4-  0.4-  ليبيا
  3.0  4.8  4.6  3.2  2.0  0.5  ماليزيا

  50.0  45.5  48.1  50.9  51.0  54.5  املالديف
  1.3  -  -  1.1  1.2  1.5  مايل

  2.4-  -  -  -  2.6-  2.1-  موريتانيا
  5.0  6.2  6.3  4.8  4.2  3.7  املغرب

  3.4-  3.9-  4.0-  1.9-  4.9-  2.3-  موزمبيق
  0.4  0.6  0.8  0.6  0.5  0.3-  النيجر
  2.2-  1.8-  1.6-  1.5-  1.4-  4.5-  نيجرييا
  1.5-  2.6-  0.9-  1.4-  1.5-  1.2-  عمان

  0.2-  0.1-  0.3-  0.3-  0.2-  0.4-  باكستان
  2.2  -  1.9  1.8  2.4  2.7  السنغال

  0.6  -  -  -  0.6  0.6  سرياليون
  0.2-  0.3-  0.2-  0.3-  0.1-  0.1-  السودان
  0.5-  0.8  1.2-  0.8-  0.5-  1.1-  سورينام
  3.2  3.1  4.2  2.9  2.8  3.0  سوريا
  0.4  0.4  0.5  0.2  0.4  0.7  توغو
  6.6  6.8  6.7  6.1  6.4  6.9  تونس
  3.8  5.8  5.0  2.9  2.0  3.0  تركيا

  0.4  -  0.8  0.0  0.1  0.8  أوغندا
  0.5-  0.4-  0.5-  0.1  1.1-  0.7-  اليمن

، 2004م ، طبعة عا"موجـز إحصائيـات السياحـة"مت حساا على أساس البيانـات املتوفرة يف : املصدر
  .2004املنظمة العاملية للسياحة، مدريد، 

  .البيانات غري متوفرة) -(
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    )٪(عوائد السياحة الدولية كنسبة من الصادرات يف بلدان املنظمة : 5اجلدول امللحق رقم 
  

  متوسط الفترة  2002  2001  2000  1999  1998
1998-2002  

  109.2  147.6  146.2  149.6  76.7  26.1  ألبانيا
  0.6  0.7  0.5  0.5  0.6  0.7  اجلزائر

  7.6  3.1  1.9  3.6  8.7  20.6  أذربيجان
  7.5  8.8  7.7  7.5  7.9  5.7  البحرين

  1.0  1.0  0.8  0.9  1.1  1.3  بنغالديش
  35.7  30.2  38.8  36.7  45.4  27.6  بنني

  19.1  22.8  20.2  17.5  17.9  17.4  بوركينا فاسو
  20.9  -  -  26.4  15.3  -  تشاد

  143.1  39.3  24.3  93.8  158.3  400.0  جزر القمر
  1.8  -  1.3  1.3  2.4  2.1  كوت ديفوار

  81.1  54.0  91.8  69.0  110.4  80.3  مصر
  0.6  -  0.5  0.4  0.4  0.9  الغابون

  2.2  4.9  2.6  1.9  1.4  0.2  غينيا
  13.3  8.9  10.6  12.6  17.3  17.1  غويانا

  9.0  7.5  9.6  9.3  9.7  8.9  إندونيسيا
  3.4  5.5  3.9  1.8  1.9  3.7  إيران

  48.6  29.4  30.5  56.2  64.3  62.6  األردن
  5.7  6.4  4.4  3.6  6.5  7.4  كازخستان

  0.9  0.8  0.6  0.5  0.7  2.0  الكويت
  4.0  7.4  5.0  3.0  3.1  1.6  قريغيزيا

  111.5  98.5  85.4  103.9  99.4  170.5  لبنان
  0.6  0.8  0.8  0.8  0.4  0.3  ليبيا

  5.2  7.3  7.2  4.6  3.8  3.0  ماليزيا
  274.3  150.0  186.9  140.2  490.6  404.0  املالديف

  41.7  -  76.0  30.2  30.6  30.2  مايل
  4.7  -  -  -  5.3  4.0  موريتانيا
  30.7  32.0  36.3  25.1  23.0  36.9  املغرب

  41.7  21.1  19.0  51.1  57.6  59.6  موزمبيق
  15.1  17.9  19.8  14.3  14.5  8.7  النيجر
  1.2  1.6  1.2  0.9  1.3  1.3  نيجرييا
  2.0  2.8  2.2  1.3  1.5  2.1  عمان

  1.0  1.1  1.0  0.9  0.9  1.2  باكستان
  24.0  -  2.4  32.6  35.5  25.7  فلسطني

  4.9  5.1  5.0  4.5  5.0  -  السعودية
  16.2  0.0  18.9  20.2  20.3  21.6  السنغال
  3.0  3.3  3.0  1.8  3.1  3.9  السودان
  1.7  0.6  2.7  3.2  1.5  0.5  سورينام
  27.2  21.2  -  22.8  29.8  35.2  سوريا

  0.2  0.3  0.1  0.2  0.1  -  طاجيقستان
  4.1  3.0  5.0  3.7  3.8  5.1  توغو
  24.1  23.5  24.4  24.8  20.7  27.1  تونس
  28.4  33.9  32.1  27.5  19.6  28.7  تركيا

  41.5  57.1  52.8  36.2  26.5  35.0  أوغندا
  3.0  3.4  2.7  2.5  3.2  3.3  اإلمارات

  4.6  4.0  3.6  3.0  5.2  7.2  أوزبكستان
  2.3  1.2  1.1  1.1  2.5  5.6  اليمن
، 2004، طبعة عام "موجـز إحصائيـات السياحـة"مت حساا على أساس البيانـات املتوفرة يف : املصدر

  .2004املنظمة العاملية للسياحة، مدريد، 
  .البيانات غري متوفرة) -(
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