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  السياحة الدولية يف البلدان األعضاء
  اآلفاق والتحديات: مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
  

أصبحت السياحة خالل العقود األخرية صناعة متكاملة البنيان ذات إسهام مهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لك األعضاء يف منظمة املؤمتر وقد ركزت العديد من البلدان النامية، مبا فيها بعض ت. لدى كثري من البلدان

اإلسالمي، على تطوير قطاع السياحة والصناعات ذات العالقة بالسياحة لديها وحقق بعضها جناحات ملحوظة 
إال أن حصة إمجايل السياحة الدولية اإلسالمية يف السياحة العاملية ال تزال متواضعة وتتركز يف عدد . يف هذا اال

هذه الورقة إىل تقييم أداء قطاع السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر وتسعى . حمدود من البلدان
كما تسلط الضوء على بعض القضايا واملشاكل ذات العالقة . اإلسالمي وإسهامه احلقيقي يف دخلها القومي

  .بتطوير السياحة يف تلك البلدان وتطرح عددا من التوصيات اإلرشادية لفائدا
  

  ـــــةمقدم. 1
  

ميثل النمو القوي الذي شهده النشاط السياحي العاملي إحدى أهم الظواهر االقتصادية 
فحسب بيانات منظمة السياحة العاملية، شهد . واالجتماعية والثقافية اليت اتسم ا القرن املاضي

 مليون 760 إىل 1950 مليون سائح يف عام 25عدد السياح الدوليني ارتفاعا كبريا من 
كما شهدت العوائد . ٪6.6، أي مبتوسط معدل منو سنوي بلغ نسبة 2004ئح يف عام سـا

 يف املائة خالل الفترة نفسها، وهو أعلى 11اليت ولدا السياحة الدولية معدل منو سنوي بلغ 
بكثري من معدل منو االقتصاد العاملي ككل مبا جيعل السياحة الدولية إحدى أهم فئات التجارة 

  .الدولية
  
وتنوعها من حيث مراكز من بني املميزات األخرى للسياحة الدولية انتشارها اجلغرايف املستمر و

فعلى الرغم من استمرار تركز النشاط السياحي يف األقاليم املتقدمة بأوروبا . اجلذب السياحي
. الناميةواألمريكتني، إال أنه يالحظ حدوث زيادة كبرية يف األسواق املستقبلة للسياح يف األقاليم 

من جمموع  ٪96وبينما استقطبت األسواق السياحية التقليدية يف أوروبا واألمريكتني نسبة 
 لصاحل ٪70، إىل 2004، تراجعت تلك النسبة، حبلول عام 1950السياح الدوليني يف عام 

  .األقاليم النامية يف آسيا والباسيفيكي، والشرق األوسط، وأفريقيا
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ية لدى الكثري من بلدان تلك األقاليم أحد أهم النشاطات االقتصادية وقد أصبحت السياحة الدول
لذلك، ما فتئت السياحة . من العمالت األجنبية وفرص العملومصدرا هاما من مصادر عوائدها 

حتظى باهتمام كبري يف استراتيجيات التنمية لدى العديد من البلدان النامية، كما أُدرجت ضمن 
وما اإلخفاق يف إدراج . ملؤمترات الدولية األخرية حول التنمية املستدامةجدول أعمال العديد من ا

السياحة يف تلك االستراتيجيـات إال إغفال لدورها كأحد النشاطات االقتصادية األكرب حجما 
  .و، بدون شك، األكثر تنوعا وإبداعية على اإلطالق

  
و جغرافيا أو تارخييا أو ثقافيا، فإن وبالنظر إىل ما تنعم به من تراث غين ومتنوع سواء طبيعيا أ

البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي لديها إمكانيات كبرية إلرساء قطاع سياحي دويل 
اليت تتمتع ا تلك البلدان يف السوق السياحية ) ٪11(إال أنه بالنظر إىل احلصة املتواضعة . مستدام

 من تلك اإلمكانيات مل يستغل بعد بصورة كاملة، وأن العاملية، فإنه من الواضح أن اجلزء األكرب
وتعد . النشاط السياحي لدى اموعة اإلسالمية ال يزال يتركز يف عدد صغري من بلداا األعضاء

  .تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، ومصر، وتونس، واملغرب أمثلة منطية على ذلك
ة الدولية ودوره االقتصادي لدى البلدان األعضاء وتسعى هذه الورقة إىل تقييم أداء قطاع السياح

مبنظمة املؤمتر اإلسالمي من خالل دراسة وحتليل املؤشرات املتعارف عليها يف قياس السياحة 
وجيرى التحليل على املستوى . 1)عدد السياح الدوليني وعوائد السياحة الدوليةأي (الدولية 

كما تلقي الورقة الضوء على عدد من القضايا . انالقطري واإلقليمي ودون اإلقليمي لتلك البلد
واملشاكل اليت تعترض التنمية والتعاون السياحيني يف بلدان املنظمة، وتطرح عددا من التوصيات 

  .كخطوط إرشادية ميكن أن يستفاد منها يف وضع السياسات السياحية العامة يف البلدان األعضاء
  

  امةنظرة ع: السياحة الدولية العاملية. 2
  

تشمل السياحة الدولية النشاط الذي يقوم به الفرد املغادر ملكان إقامته الدائم واملعتاد ليقـيم يف                
وتأسيسا على  . مكان آخر ملدة ال تزيد على سنة متتالية سواء للترفيه أو العمل أو أي غرض آخر               

جتماعيـة الـيت    هذا التعريف العام، فإن صناعة السياحة تشمل كافة النشاطات االقتصادية واال          
ويذكر من بني تلك النشاطات     . ترتبط، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، بتقدمي اخلدمات للسياح        

النقل واالتصاالت، الفنادق ودور اإليـواء، مؤسـسات      : اخلدمات اليت تقدمها القطاعات التالية    
 املاليـة،   تقدمي األطعمة واملشروبات، املؤسسات الثقافية والترفيهيـة، املـصارف واملؤسـسات          

  .مؤسسات الترويج والدعاية
  

                                                           
  .2 و1 من أجل فهم أفضل هلذين املصطلحني، انظر املالحظة التفسريية أسفل اجلدولني امللحقني رقم 1
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وبالنظر إىل اتساع نطاق القطاعات واخلدمات املعنية ا وما يتطلبه ذلك من بنية أساسية صلبة،               
فقد بلغت عوائد   . فإن السياحة تعترب إحدى أكرب الصناعات يف العامل وإحدى أهم فئاته التجارية           

 مبا ميثل   2002 مليار دوالر يف عام      584) ة والنقل أي إيرادات السياحة الدولي   (السياحة الدولية   
 من إمجايل الصادرات العاملية من السلع واخلدمات ويضعها يف املركز الرابـع بعـد               ٪7.4نسبة  

ويأيت ذلك بعد األداء الباهر الـذي حققتـه تلـك           . صادرات الكيماويات والسيارات والوقود   
رات العاملية مـن الـسلع واخلـدمات         من الصاد  ٪8 إذ سجلت نسبة     1999العائدات يف عام    

  ).1اجلدول رقم (واحتلت املركز األول كأكرب فئة من فئات التجارة الدولية 
  

وبالفعل، فقد شهدت السياحة الدولية منوا متواصال سواء من حيث املداخيل أو عدد السياح مبا               
ويـدر  . بقاع املعمورة كان له آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية كبرية طالت كل بقعة من             

النشاطُ السياحي منافع اقتصادية كبرية على البلدان املستضيفة للسياح والبلدان املرسلة هلم علـى            
وتشكل تلك املنافع، وعلى رأسها زيادة املداخيل من العمالت األجنبية، واإلسهام يف            . حد سواء 

تثمار، احلافز األساسي لكل بلـد،      اإليرادات احلكومية، وخلق املزيد من فرص االستخدام واالس       
  .وخصوصا البلدان النامية، كي يسعى ألن يصبح نقطة للجذب سياحي

  
  1اجلدول رقم 

  )من السلع واخلدمات(عوائد الصادرات العاملية 
  

    )٪(احلصة السوقية   مليار دوالر
1999  2000  2001  2002  1999  2000  2001  2002  

  100  100  100  100  7903  7536  7800  7020  اإلمجايل العاملي
                  :ومنه
  8.4  8.0  7.5  7.6  660  601  585  537  الكيماويات. 1
  7.9  7.6  7.4  7.9  621  569  577  556  السيارات. 2
  7.8  8.2  8.7  6.1  615  618  678  430  الوقود. 3
  7.4  7.5  7.4  8.0  584  564  581  559  السياحة. 4
  6.1  6.1  6.1  6.5  480  463  475  455   عوائد السياحة-
  1.3  1.3  1.4  1.5  104  101  106  104   عوائد النقل-

، أرقام وحقائق، السياحة واالقتصاد http://www.world-tourism.orgمنظمة السياحة العاملية، : املصدر
 .العاملي

  
 مليون سائح يف عام 686 إىل 1990 مليون سائح يف عام 451ازداد عدد السياح الدوليني من 

وبينما ازداد عدد السياح الذين استقبلتهم . ٪4.3 معدل منو سنوي مقداره ، أي مبتوسط2000
، فقد ظلت أوروبا واألمريكتان مها املنطقتني 2000كافة املناطق السياحية يف العامل يف عام 

 مليون سائح على التوايل، أي ما يعادل 128 و390فقد استقطبتا . الرئيسيتني للجذب السياحي
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 مبا أن السياحة إال أنه ). 2اجلدول رقم ( من سوق السياحة العاملية ٪18.7 و56.8نسبيت
احلديثة تتميز بتزايد الرغبة لدى السياح يف زيارة مراكز سياحية جديدة، ومع تنوع املنتوج 
السياحي واحتدام املنافسة بني بؤر اجلذب السياحي، فإن املراكز السياحية اجلديدة تشهد منوا 

  .يف السوق العاملية بوترية متسارعةمستمرا وتزداد حصتها 
  

  2اجلدول رقم 
 عدد السياح الدوليني الوافدين حسب اإلقليم

  
الشرق   أفريقيا  الباسيفيكي/آسيا  األمريكتان  أوروبا  

  األوسط
اموع 
  العاملي

              )مليون(عدد السياح 
1990  277  92  57  15  10  451  
2000  390  128  115  29  24  686  
2001  388  122  121  29  24  684  
2002  397  117  131  30  28  703  
2003  399  113  119  31  29  691  
2004  415  124  153  33  35  760  
              )٪(احلصة السوقية 
1990  61.3  20.4  12.8  3.3  2.2  100.0  
2000  56.8  18.7  16.8  4.2  3.5  100.0  
2001  56.7  17.8  17.7  4.3  3.5  100.0  
2002  56.5  16.6  18.6  4.3  4.0  100.0  
2003  57.7  16.4  17.2  4.5  4.2  100.0  
2004  54.6  16.3  20.1  4.3  4.6  100.0  

              )٪(معدل النمو 
1990-2000  3.5  3.4  7.3  6.8  9.1  4.3  
2000-2001  -0.5  -4.7  5.2  0.0  0.0  -0.3  
2001-2002  2.3  -4.1  8.3  3.4  16.7  2.8  
2002-2003  0.5  -3.4  -9.2  3.3  3.6  -1.7  
2003-2004  4.0  9.7  28.6  6.5  20.7  10.0  

، العدد األول من "بارومتر السياحة العاملية"، وتقرير 2004، إصدار عام "املالمح الرئيسية للسياحة: "املصدر
  .2005الد الثالث، يناير 

  
 مثيله على املستوى 2000-1990وقد جتاوز متوسط معدل منو السياح الدوليني خالل الفترة 

 ).٪6.8( وأفريقيا )٪7.3(، وآسيا والباسيفيكي )٪9.1(قة الشرق األوسط العاملي لدى منط
ويف املقابل، كان ذلك املعدل دون متوسطه العاملي يف مناطق اجلذب السيـاحي التقليدية مثل 

لذلك، فقد تراجعت احلصة امعة هلاتني املنطقتني يف ). ٪3.4( واألمريكتني )٪3.5(أوروبا 
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 إىل 1990 يف عام ٪81.7 بدرجة كبرية لصاحل باقي املناطق من نسبة سوق السياحة العاملية
  .2004 يف عام ٪70.9نسبة 

  
 مليون سائح، أي 684، شهد عدد السياح الدوليني اخنفاضا طفيفا حيث بلغ 2001ويف عام 

وقد بدا هذا االخنفاض، الذي يعزى إىل .  مقارنة بالعام السابق٪0.3ما يعادل تراجعا بنسبة 
طؤ يف أداء االقتصاد العاملي وإىل أحداث احلادي عشر من سبتمرب من العام املذكور، بوضوح التبا

إال أن . ) مناطق اجلذب السياحي التقليديةوهي(على اقتصادات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا 
فقد كانت . االخنفاض املذكور يف عدد السياح مل ينعكس بصورة متساوية على كافة املناطق

، وتبعتهما ٪4.7ريكتـان يف مقدمة املناطق األكثر تضررا حيث بلغت نسبة االخنفاض فيهما األم
  .٪0.5-أوروبـا بنسبة 

  
إال أن األزمات املفاجئة اليت يشهدها قطاع السياحة ال تؤدي بالضرورة إىل تراجع طويل املدى يف 

ن األزمات السابقة بسرعة فقد أظهرت التجارب أن هذا القطاع طاملا متكن من التعايف م. أدائه
وعلى . مدهشة ومن العودة إىل تسجيل نفس معدالت النمو املرتفعة اليت كان يسجلها يف السابق

 مل يكن بالقطع عاما سهال بكافة املقاييس، فقد أبلت السياحة الدولية 2002الرغم من أن عام 
وبالفعل، فقد فاق عدد . ٪2.8خالله بالء حسنا نسبيا إذ سجل عدد السياح الدوليني منوا بنسبة 

إال أن . 2000مثيله يف آخر عام قياسي وهو عام )  مليون سائح703(السياح يف العام املذكور 
فبينما .  يشري إىل حدوث حتول كبري يف خريطة السياحة العاملية2002التحسن الذي شهده عام 

املركز الثاين بدال من آسيـا والباسيفيكي على حافظت أوروبا على مركز الصدارة، استحوذت 
  ).2اجلدول رقم (األمريكتني 

  
، واجهت السياحة الدولية صعوبات مجة متثلت يف اجتماع ثالثة عوامل سلبية 2003ويف عام 

. وهي احلرب يف العراق، ومرض سارس يف آسيـا والباسيفيكي، وضعف أداء االقتصاد العاملي
.  مليون سائح691 إىل ٪1.7عامل بنسبة السياح الدوليني على مستوى العدد لذلك، تراجع 

ويرتبط هذا االخنفاض ارتباطا وثيقا باهلبوط غري املتوقع يف عدد السياح الوافدين إىل إقليم 
، كما شهدت األمريكتان بدورمها ٪9.2 مليون سائح أو نسبة 12الباسيفيكي بواقع /آسيا

 بنسبة 2002نفس أدائها يف عام  بينما متكنت أوروبا بالكـاد من حتقيق ٪3.4اخنفاضا بنسبة 
أما إقليما الشرق األوسط وأفريقيا، فلم يتأثرا كثريا بتلك العوامل السلبية حيث سجال . 0.5٪

  .٪3زيادة بنسبة تزيد على 
  

 إذ سجل 2003 بال شك أفضل من مثيله يف عام 2004ويف املقابل، كان أداء السياحة يف عام 
 مليون سائح أي بزيادة بلغت 760اته على اإلطالق وهو عدد السيـاح الدوليني أعلى مستويـ
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ومما ساهم بقوة يف حتقيق تلك النتائج الطيبة االنتعاش الذي شهده االقتصاد العاملي، . ٪10نسبة 
وخصوصا لدى مناطق اجلذب السياحي الرئيسية يف األمريكتني وأوروبا، وتعايف االقتصادات 

الباسيفيكي /وا وإن كان بدرجة أقوى لدى إقليم آسياكما حققت كـافة املنـاطق من. اآلسيوية
 بينما ٪9.7كما حققت األمريكتان منوا كبريا بنسبة ). ٪20.7(والشرق األوسط ) 28.6٪(

  ).2اجلدول رقم (أدىن من مثيلهما على املستوى العاملي ) ٪4(وأوروبا ) ٪6.5(ظل أداء أفريقيا 
  

 خبرب الزلزال الذي ضرب جنوب شرق آسيا وما تبعه ، صعق العامل2004إال أنه قبل انتهاء عام 
من أمواج تسونامي يف احمليط اهلندي مبا أحلق الضرر باملناطق الشمالية من جزيرة سومطرة 
اإلندونيسية، واملالديف، والساحل الشرقي من سري النكا واهلند، وجزر أندمان ونيكوبار، 

زيا، وميامنار، وبنغالديش، والصومال، والساحل الغريب من تايالند، و، بدرجة أقل، مالي
ومع ذلك، تشري أحدث إسقاطات منظمة السياحة العاملية إىل آفاق . وتنـزانيا، وكينيا، وسيشلز

٪3.9 حيث يتوقع أن يشهد األداء السياحي منوا بنسبة 2005إجيابية بالنسبة لعام 
2.  

  
  3اجلدول رقم 

 عوائد السياحة الدولية حسب اإلقليم
  

الشرق   أفريقيا  الباسيفيكي/آسيا  األمريكتان  أوروبا  
  األوسط

اموع 
  العاملي

              )مليار دوالر( العوائد السياحية
1990  145  70  42  6  6  269  
2000  230  134  87  13  11  475  
2001  227  124  88  12  12  463  
2002  242  114  99  13  12  480  
2003  285  114  96  14  14  523  

              )٪(احلصة السوقية 
1990  53.9  26.0  15.6  2.2  2.2  100.0  
2000  48.4  28.2  18.3  2.7  2.3  100.0  
2001  49.0  26.8  19.0  2.6  2.6  100.0  
2002  50.4  23.8  20.6  2.7  2.5  100.0  
2003  54.5  21.8  18.4  2.7  2.7  100.0  

              )٪(معدل النمو 
1990-2000  4.7  6.7  7.6  8.0  6.2  5.9  
2000-2001  -1.3  -7.5  1.1  -7.7  9.1  -2.5  
2001-2002  6.6  -8.1  12.5  8.3  0.0  3.7  
2002-2003  17.8  0.0  -3.0  7.7  16.7  9.0  

  .2004، إصدار عام "املالمح الرئيسية للسياحة: "املصدر

                                                           
  .2005منظمة السياحة العاملية، تقرير بارومتر السياحة العاملية، العدد األول من الد الثالث، يناير  2
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 إىل أن عوائد السياحة الدولية 3ومن ناحية أخرى، تشري البيانات املعروضة يف اجلدول رقم 

استثناء تكاليف النقل الدويل، متوسط معدل منو سنوي بلغ نسبة سجلت، باألسعار اجلارية وب
ويف هذا األخري، ولَّد النشاطُ السياحي . 2000 و1990 خالل الفترة ما بني عامي ٪6حوايل 

 دوالر لكل 692 مليار دوالر يوميا أو 1.3 مليار دوالر، مبا يعادل 473الدويل عوائد بلغت 
، فقد تراجعت تلك 2001ملفاجئ يف عدد السياح الدوليني يف عام إال أنه نظرا للتراجع ا. سائح

فاقت ) ٪2.5(ويالحظ أن نسبة االخنفاض يف العوائد السياحية .  مليار دوالر463العوائد إىل 
ويعزى ذلك جزئيا إىل أنه يف فترات الضعف االقتصادي، ). ٪0.3(مثيلتها بالنسبة لعدد السياح 

الل اإلحجام عن السفر بقدر ما يتجلى من خالل االستمرار فيه ال يتجلى رد فعل السياح من خ
ولكن مع التقليل من تكلفته حبيث يعمدون، على سبيل املثال، إىل املكوث لفترات أقصر يف 

  .املراكز األقل تكلفة واألقرب إىل مواطنهم مع التوجه إليها بوسائط نقل أرخص
  

 من منطقة إىل 2001سياحة الدولية يف عام من هنا، اختلفت درجة التأثر باخنفاض عوائد ال
مث ) ٪7.5-(وتبعته األمريكتان ) ٪7.7-(أخرى، حيث كان الشرق األوسط هو األكثر تأثرا 

زيادة يف عوائد سياحتها الدولية الباسيفيكي /آسياويف املقابل، سجلت أفريقيا و). ٪1.3-(أوروبا 
 ٪3.7العوائد على املستوى العاملي بنسبة وعلى الرغم من تزايد تلك ).  على التوايل٪1.1 و9(

 بينما جنحت أفريقيا بالكاد يف ٪8.1، فقد شهدت األمريكتان تراجعا بنسبة 2002يف عام 
الباسيفيكي زيادة كبرية بنسبة /ويف املقابل، حقق إقليم آسيا. 2001اللحـاق مبعدهلا يف عام 

  .٪6.6  مث أوروبا بنسبة٪8.3 وتبعه الشرق األوسط بنسبة 12.5٪
  

، ازدادت العوائد 2003 يف عام ٪1.7ويالحظ أنه بينما شهد عدد السياح تراجعا طفيفا بنسبة 
ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن تلك الزيادة .  مليار دوالر523 لتصل إىل ٪9السياحية بنسبة 

لعمالت الكبرية تعكس، أوال وقبل كل شيء، التراجع احلاد يف قيمة الدوالر مقابل الكثري من ا
لذلك، تبدو العوائد احملصلة يف املراكز السياحية . األخرى، وخصوصا اليورو، يف العام املذكور

وينطبق الوضع . مبنطقة اليورو أعلى عند تقوميها بالدوالر حىت لو ظلت باليورو ثابتة أو تناقصت
 كندا وجنوب الباسيفيكي ويف/نفسه، وإن كان بدرجات متفاوتة، على كثري من املراكز يف آسيا

. من هنا، فإن اإلشارة إىل العوائد السياحية بعمالت أخرى من شأنه أن يغري الصورة متاما. أفريقيا
 45فعلى سبيل املثال، عند تقوميها باليورو، يالحظ أن العوائد السياحية اخنفضت بواقع حوايل 

2003 مليار يورو يف عام 463 إىل 2002 مليار يورو يف عام 508مليار، من 
3.  

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

 فعلى سبيل املثال، تبوأت أوروبا املركز األول من حيث عوائد. السياحة كان خمتلفا نوعا ما

                                                           
  .2005، العدد األول من الد الثالث، يناير "بارومتر السياحة العاملية"العاملية،  منظمة السياحة 3
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 من جمموع العوائد العاملية، وتبعتها ٪48.4 إذ بلغت حصتها نسبة 2000السياحة يف عام 
إال أنه عند النظر يف متوسط . ٪18.3الباسيفيكي بنسبة /آسيـا مث ٪28.2األمريكتان بنسبة 

، يالحظ أن الصورة ختتلف متاما حيث 2000-1990معدالت منو تلك العوائد خالل الفترة 
 ٪7.6الباسيفيكي بنسبة /آسيا ويليه ٪8رق األوسط يف املقدمة بنسبة منو مقدارها يأيت إقليم الش

 ويرجع ذلك أساسا .٪4.7 وأخريا أوروبا بنسبة ٪6.2 فأفريقيا بنسبة ٪6.7مث األمريكتان بنسبة 
إىل أن العوائد لكل سائح تتفاوت من إقليم إىل آخر حبسب مدة إقامة السائح والغرض من زيارته 

 757ويف هذا السياق، بلغ املتوسط العاملي لعوائد السياحة لكل سائح . ة اليت يقطعها، إخلواملساف
، وتبعها ) دوالرا1009( حيث سجلت األمريكتان أعلى معدل 2003دوالرا يف عام 

مت حساا باستخدام البيانات الواردة ) ( دوالرا714(مث أوروبا )  دوالرا807(الباسيفيكي /آسيا
  ).3 و2يف اجلدولني 

  
  السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي. 3

  
يسعى هذا القسم من الورقة، يف ضوء النظرة الشاملة على االجتاهات العاملية للسياحة الدولية كما 
سبق عرضها، إىل تقييم أداء تلك السياحة ودورها االقتصادي يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر 

ويتم ذلك بصورة خاصة من خالل حتليل اجتاهات املؤشرين التقليديني لقياس السياحة . مياإلسال
وجيرى التحليل على املستوى الفردي . عوائد السياحة الدوليةوعدد السياح الدوليني الدولية ومها 

  .وعلى املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي للبلدان األعضاء
  
  عدد السياح الدوليني. 3-1
  
 35.4رتفع عدد السياح الدوليني يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت تتوفر حوهلا البيانات من ا

، أي ما يعادل متوسط منو 2000 مليون سائح يف عام 67.7 إىل 1990مليون سائح يف عام 
وتفوق تلك النسبة مثيلتها على املستوى العاملي ومثيلتيها لدى إقليمي . ٪6.7سنوي بنسبة 

إال أن حصة بلدان املنظمة يف . ذب السياحي التقليديني يف أوروبا واألمريكتني للفترة نفسهااجل
 فقط ٪2.1، أي بزيادة قدرها 2000 يف عام ٪9.9السوق السياحية العاملية مل تبلغ سوى نسبة 

  ).4اجلدول رقم  (1990عما كانت عليه يف عام 
  

قل تأثرا بالتباطؤ املفاجئ الذي انتاب النشاط ، كان إقليم بلدان املنظمة هو األ2001ويف عام 
)  مليون72.9(وبالفعل، فقد ازداد عدد السياح الوافدين إىل البلدان األعضاء . السياحي العاملي

وباستثناء جمموعة البلدان األعضاء الواقعة يف . وفاق مثيله القياسي يف العام السابق ٪7.7بنسبة 
، سجلت 2000ط، واليت بقيت عند نفس مستواها يف عام إقليمي األمريكتني والشرق األوس

وسجلت بلدان املنظمة . 2001يف عدد السياح يف عام كافة املراكز السياحية اإلسالمية زيادة 
 وتبعتها البلدان األعضاء يف ٪14.2يف أوروبـا ووسط آسيا أعلى ارتفاع بنسبة 
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وبذلك، بلغت حصة . ٪7.1ريقية بنسبة  مث البلدان األعضاء األف٪13.3الباسيفيكي بنسبة /آسيا
  .2001 يف عام ٪10.4اموعة اإلسالمية يف السوق السياحية العاملية نسبة 

  
 81.2، بلغ عدد السياح الدوليني إىل بلدان املنظمة اليت تتوفر البيانات حوهلا 2002ويف عام 

بق وحبيث بلغت حصته  عن مستواه يف العام السا٪11.4مليون سائح أي ما يعادل زيادة بنسبة 
إال أن البيانات املتوفرة بشأن عدد السياح الوافدين إىل . ٪11.8يف السوق السياحية الدولية نسبة 

 تشري إىل أن السياحة الدولية لدى اموعة اإلسالمية تأثرت تأثرا 2003بلدان املنظمة يف عام 
 سارس يف آسيـا والباسيفيكي، ومرضكبريا بالعوامل السلبية املتمثلة يف احلرب يف العراق، 

ومع أن تلك البيانات ال تكفي إلجراء مقارنة وافية عن عام . وضعف أداء االقتصاد العاملي
، إال أن معدل النمو يف عدد السياح الوافدين لبلدان املنظمة يف العام املذكور كان على 2003

لك البيانات املعروضة يف ولعل خري شاهد على ذ. األرجح أدىن من مستواه يف العام السابق
 حيث يالحظ أن الكثري من البلدان اليت تتوفر البيانات حوهلا سجلت يف 1اجلدول امللحق رقم 

  .2002 إما معدالت منو سالبة أو أدىن من مثيالا يف عام 2003عام 
  

 ومن حيث حصص خمتلف األقاليم الفرعية للبلدان األعضاء يف إمجايل السوق السياحية الدولية
، يأيت إقليم الشرق 2002 و2000للمجموعة اإلسالمية ككل خالل األعوام الثالثة ما بني 

 من جمموع السياح ٪61الباسيفيكي حيث سجال معا نسبة /األوسط يف املقدمة ويليه إقليم آسيا
 ومن حيث متوسط نسب النمو يف ذلك العدد خالل .الدوليني الوافدين إىل إقليم بلدان املنظمة

 وتبعه إقليم ٪9.7ت القرن املاضي، يالحظ أن إقليم الشرق األوسط جاء يف املقدمة بنسبة تسعينا
 ٪5.6الباسيفيكي بنسبـة / وآسيا٪7.2 مث األمريكتـان بنسبة ٪8.9وسط آسيا بنسبة /أوروبا

  ).4اجلدول رقم  (٪2.7و، أخريا، أفريقيا بنسبة 
  

اجلزء األكرب من السياح الوافدين إىل تلك وعلى املستوى الفردي للبلدان األعضاء، يالحظ أن 
تركيا، وماليزيا، والسعودية، : البلدان ال يزال يتركز يف عدد صغري منها، وهي بالترتيب التنازيل

، 2003ففي عام . واإلمارات، ومصر، وتونس، واملغرب، وإندونيسيا، والبحرين، وسوريا
 من إمجايل السوق ٪83عادل نسبة  مليون سائح مبا ي63.5استقبلت تلك البلدان جمتمعة 

، سجلت تلك البلدان، 2000 و1990وخالل الفترة ما بني عامي . السياحية اإلسالمية
  .٪6.2كمجموعة، منوا يف عدد السياح بلغ يف املتوسط نسبة 

  
  عوائد السياحة الدولية. 3-2
  

الدولية يف بلدان املنظمة  إىل أن اجتاهات عوائد السياحة 5تشري األرقام املذكورة يف اجلدول رقم 
  .وأقاليمها الفرعية، بالقيم املطلقة، سارت، إىل حد بعيد، على نفس منط اجتاهات عدد السياح
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  4اجلدول رقم 
  عدد السياح الدوليني الوافدين إىل بلدان املنظمة حسب األقاليم واملراكز السياحية الرئيسية

  
    )٪(معدل النمو   )٪( احلصة يف السوق العاملية  )مليون(عدد السياح 

1990  2000  2001  2002  2003  1990  2000  2001  2002  2003  90/00  00/01  01/02  02/03  
  1.7-  2.8  0.3-  4.3  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  691  703  684  686  451  اإلمجايل العاملي

  4.4-  11.4  7.7  6.7  11.2  11.8  10.4  9.9  7.8  77.6  81.2  72.9  67.7  35.4  إمجايل بلدان املنظمة
  )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف سوق املنظمة   )مليون(عدد السياح  أقاليـم املنظمـة

  4.4-  1.5  7.1  2.7  16.9  16.9  18.5  18.6  27.4  13.1  13.7  13.5  12.6  9.7  أفريقيا
  0.0  0.0  0.0  7.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  األمريكتان

-  2.8  13.3  5.6  21.9  27.0  29.2  27.8  30.8  17  21.9  21.3  18.8  10.9  الباسيفيكي/آسيا
22.4  

  4.1  18.6  14.2  8.9  23.1  21.2  19.9  18.8  15.3  17.9  17.2  14.5  12.7  5.4  أوروبا ووسط آسيا
  4.3  20.5  0.0  9.7  37.9  34.7  32.1  34.6  26.3  29.4  28.2  23.4  23.4  9.3  الشرق األوسط

  )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف سوق املنظمة   )مليون(د السياح عد املراكز السياحية الرئيسية
  5.3  14.9  11.8  6.6  18.1  16.1  15.1  14.7  15.2  13.8  13.1  11.4  10.2  5.4  تركيا
-  3.9  25.5  3.3  13.9  16.3  16.9  14.7  20.8  10.6  13.3  12.8  10.2  7.4  ماليزيا

20.3  
  2.7-  11.9  1.5  11.6  9.4  9.2  9.2  9.7  6.2  7.3  7.5  6.7  6.6  2.2  السعودية
  9.3  31.7  5.1  14.6  7.8  6.6  5.4  5.6  2.8  5.9  5.4  4.1  3.9  1.0  اإلمارات

-  7.8  7.3  6.0  5.9  7.5  6.8  5.7  4.9  4.3  5.1  2.4  مصر
15.7  14.0  16.3  

  0.0  5.6-  5.9  4.8  6.7  6.3  7.1  7.4  9.0  5.1  5.1  5.4  5.1  3.2  تونس
  6.7  2.3  2.3  0.7  6.3  5.5  6.0  6.2  11.2  4.8  4.5  4.4  4.3  4  املغرب

-  3.8-  2.0  8.8  5.9  6.1  6.9  7.4  6.2  4.5  5.0  5.2  5.1  2.2  إندونيسيا
10.0  

  6.3-  14.3  16.7  5.5  3.9  3.9  3.7  3.5  3.9  3.0  3.2  2.8  2.4  1.4  البحرين
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.123  7.1-  8.8  3.6  3.6  1.7  2.0  1.7  2.8  2.9  1.3  1.4  0.6  سوريا
1  -3.4  

  2.2-  11.1  7.6  6.2  83.0  79.6  78.0  78.8  83.8  63.5  64.9  58.4  54.3  29.8  اموع
  .1مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر

. بسبب عملية التقريب1ختتلف معدالت النمو يف هذا اجلدول بدرجة طفيفة عما هي عليه يف اجلدول امللحق رقم : مالحظة
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 37.6 تتوفر البيانات حوهلا مبلغ ، ولَّدت السياحةُ الدولية يف بلدان املنظمة اليت2000ففي عام 
ويفوق . ٪9.6 أي مبعدل منو سنوي قدره 1990 مليار دوالر يف عام 15مليار دوالر مقابل 

ومع . هذا املتوسط مثيله على مستوى العامل وعلى مستوى األقاليم األخرى خالل الفترة نفسها
 يف عام ٪7.9ثل سوى نسبة ذلك، فإن حصة عوائد بلدان املنظمة يف اإلمجايل العاملي مل مت

  .1990 فقط عما كانت عليه يف عام ٪2.3 أي بزيادة قدرها 2000
  

 مليون سائح، ولَّدوا عوائد بلغت قيمتها 72.9، استقبلت جمموعة بلدان املنظمة 2001ويف عام 
وباستثناء الشرق األوسط، الذي سجل تراجعا يف . ٪13 مليار دوالر أي بزيادة قدرها 42.5

، سجلت كافة املراكز السياحية اإلسالمية األخرى زيادة يف تلك ٪2.4السياحية بنسبة عوائده 
وعليه، فقد شهدت حصة . ٪30.6العوائد كان أعالها لدى إقليم أوروبا ووسط آسيا بنسبة 

 عما كانت عليه يف عام ٪1.3بلدان املنظمة يف العوائد السياحية العاملية زيادة طفيفة بنسبة 
2000.  

  
، بلغت العوائد اليت حصلتها بلدان املنظمة اليت تتوفر البيانات حوهلا من السياحة 2002ام ويف ع

ومبا ميثل نسبة  2001 عما كانت عليه يف عام ٪4 مليار دوالر أي بزيادة قدرها 44.2الدولية 
د يف ومع أن البيانات املتوفرة عن تلك العوائ.  من اموع العاملي لعوائد السياحة الدولية9.2٪
 ال تكفي إلجراء مقارنة وافية، إال أن معدل منوها يف ذلك العام كان على األرجح 2003عام 

ولعل خري شاهد على ذلك البيانات املعروضة يف اجلدول . 2002أدىن مما كان عليه يف عام 
 حيث يالحظ أن الكثري من البلدان اليت تتوفر البيانات حوهلا سجلت يف عام 2امللحق رقم 
  .2002 إما معدالت منو سالبة أو أدىن من مثيالا يف عام 2003

  
وبينما سارت عوائد السياحة الدولية عموما، بالقيم املطلقة، يف نفس اجتاه عدد السياح الدوليني، 
فقد اختلف الوضع من حيث حصص األقاليم الفرعية واحلصص القطرية للبلدان األعضاء يف 

 اإلسالمية ككل وكذلك من حيث متوسط معدالت منو تلك جمموع العوائد السياحية للمجموعة
ويرجع ذلك إىل تفاوت العوائد لكل سائح من بلد إىل آخر ومن إقليم إىل آخر حبسب . العوائد

وقد بلغ املتوسط الذي سجلته بلدان املنظمة . مدة اإلقامة والغرض من الزيارة وأنواع التسوق إخل
وعلى مستوى األقاليم الفرعية، سجل إقليم . دوالرا 544من العوائد السياحية لكل سائح 

 500(مث األمريكتان )  دوالرا607(الباسيفيكي / دوالرا، وتبعه آسيا762وسط آسيا /أوروبا
مت حساا باستخدام البيانات ) ( دوالرا365(فأفريقيا )  دوالرا450(مث الشرق األوسط ) دوالر

  ).4 و3الواردة يف اجلدولني رقم 
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  5رقم اجلدول 
  عوائد السياحة الدولية لدى بلدان املنظمة حسب األقاليم والبلدان احلاصلة على أكرب عائد

  
    )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف السوق العاملية   )مليار دوالر(عوائد السياحة 

1990  2000  2001  2002  2003  1990  2000  2001  2002  2003  90/00  00/01  01/02  02/03  
  9.0  3.7  2.5-  5.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  523  480  463  475  269  اإلمجايل العاملي

  2.5-  4.0  13.0  9.6  8.2  9.2  9.2  7.9  5.6  43.1  44.2  42.5  37.6  15  إمجايل بلدان املنظمة
  )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف سوق املنظمة   )مليار دوالر(عوائد السياحة  أقاليم املنظمة

  14.0  7.4-  14.9  4.9  13.2  11.3  12.7  12.5  19.3  5.7  5.0  5.4  4.7  2.9  أفريقيا
-  0.0  0.0  9.6  0.1  0.2  0.2  0.3  0.3  0.04  0.1  0.1  0.1  0.04  األمريكتان

60.0  
  7.5-  2.2-  16.2  11.1  28.5  30.1  32.0  31.1  27.3  12.3  13.3  13.6  11.7  4.1  الباسيفيكي/آسيا

  9.9  18.0  30.6  9.3  33.4  29.6  26.1  22.6  23.3  14.4  13.1  11.1  8.5  3.5  أوروبا ووسط آسيا
-  3.3  2.4-  10.8  24.8  28.7  28.9  33.5  30.0  10.7  12.7  12.3  12.6  4.5  الشرق األوسط

15.7  
  )٪(معدل النمو   )٪(احلصة يف سوق املنظمة   )مليار دوالر(عوائد السياحة  البلدان احلاصلة على أكرب عائد

  10.9  17.8  32.9  9.0  30.6  26.9  23.8  20.2  21.3  13.2  11.9  10.1  7.6  3.2  تركيا
-  2.9  38.0  11.4  13.9  16.1  16.2  13.3  11.3  6.0  7.1  6.9  5  1.7  ماليزيا

15.5  
-  5.3-  10.5  9.3  9.7  12.7  15.2  14.0  4.0  4.3  5.4  5.7  2.1  إندونيسيا

20.4  -7.0  

-  14.6  10.7  8.6  8.9  11.4  7.3  4.6  3.8  3.8  4.3  1.1  مصر
11.6  0.0  21.1  

    0.0  3.0  5.7    7.7  8.0  8.8  12.7    3.4  3.4  3.3  1.9  عوديةالس
  39.1  8.0-  25.0  4.4  7.4  5.2  5.9  5.3  8.7  3.2  2.3  2.5  2  1.3  املغرب
-  5.9  6.6  3.7  3.4  4.2  4.5  6.0  1.6  1.5  1.8  1.7  0.9  تونس

16.7  6.7  
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  28.6  55.6  80.0  17.5  4.2  3.2  2.1  1.3  0.7  1.8  1.4  0.9  0.5  0.1  إيران
  7.7  18.2  10.0  12.8  3.2  2.9  2.6  2.7  2.0  1.4  1.3  1.1  1.0  0.3  راتاإلما

-  9.1  13.9  2.6  2.3  2.8  2.9  2.0  1.1  1.0  1.2  1.1  0.3  سوريا
16.7  10.0  

  2.9-  2.4  15.2  9.6  85.6  86.0  87.3  85.6  86.0  36.9  38.0  37.1  32.2  12.9  اموع
  .2مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر

  . بسبب عملية التقريب2تلف معدالت النمو يف هذا اجلدول بدرجة طفيفة عما هي عليه يف اجلدول امللحق رقم خت: مالحظة
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، جاء إقليم الشرق 2000ومن حيث حصص األقاليم الفرعية يف إمجايل عوائد اموعة يف عام 
نصيب ، كان املركز األول من 2002 و2001ويف عامي . ٪33.5األوسط يف املقدمة بنسبة 

، فقد تصدر إقليم 2003 أما يف عام . على التوايل٪30.1 و32الباسيفيكي بنسبيت /إقليم آسيا
 إال أن الترتيب خيتلف من حيث متوسط معدل النمو .٪33.4أوروبا ووسط آسيا القائمة بنسبة 

الباسيفيكي يف / حيث جاء إقليم آسيا2000-1990يف عوائد السياحة الدولية خالل الفترة 
، مث ٪9.6، فاألمريكتان بنسبة ٪10.8الشرق األوسط بنسبة ، وتاله ٪11.1ركز األول بنسبة امل

  ).5انظر اجلدول رقم  (٪4.9 و، أخريا، أفريقيا بنسبة ٪9.3وسط آسيا بنسبة /أوروبا
  

 إىل أن عوائد السياحة لدى 5وكما هو احلال بالنسبة لعدد السياح الدوليني، يشري اجلدول رقم 
اإلسالمية تتركز بدورها يف عدد حمدود من البلدان هي تقريبا نفس البلدان اليت متثل أهم اموعة 

تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، ومصر، والسعودية، : املراكز السياحية وهي بالترتيب التنازيل
، حتصلت تلك اموعة من 2002ففي عام . واملغرب، وتونس، وإيران، واإلمارات، وسوريا

 من إمجايل عوائد جمموعة ٪86 مليار دوالر مبا يعادل نسبة 38على عوائد سياحية بلغت البلدان 
، سجلت تلك البلدان، 2000 و1990وخالل الفترة ما بني عامي . بلدان املنظمة ككل

  .٪9.6كمجموعة، منوا سنويا يف عوائدها السياحية بلغ يف املتوسط نسبة 
  
  ن األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميميزان السياحة الدولية يف البلدا. 3-3
  

يسعى هذا القسم من الورقة إىل تقييم الدور الذي يلعبه قطاع السياحة الدولية يف اقتصادات بلدان 
 من 4أي خصم نفقات السياحة الدولية(املنظمة وذلك من خالل حساب ميزان السياحة الدولية 

يف إسهام هذا القطاع يف اقتصادات تلك لكل بلد تتوفر البيانات حوله مث تقييم صا) عوائدها
كما يتم تقييم القطاع كمصدر . البلدان أي ميزاا السياحي كنسبة من ناجتها القومي اإلمجايل

  .للعمالت األجنبية لدى كل بلد يف ضوء عوائده السياحية كنسبة من صادراته
  

 سياحتها الدولية باملليون  أكرب عشرة بلدان أعضاء يف املنظمة من حيث ميزان6يبني اجلدول رقم 
 أعاله، 5 و4وعند مقارنة البيانات املذكورة مع تلك املعروضة يف اجلدولني رقم . دوالر أمريكي

يتضح أن معظم تلك البلدان متثل أيضا أهم املراكز السياحية اإلسالمية وتتمتع بأعلى عوائدها 
ت البلدان األعضاء من حيث صايف إال أنه عند تقييم دور قطاع السياحة يف اقتصادا. السياحية

إسهامه يف النـاتج القومي اإلمجايل لكل بلد، فإن الصورة ختتلف متاما، كما يتضح من اجلدول 
  .7رقم 

                                                           
  .2 أسفل اجلدول امللحق رقم 2 من أجل فهم أفضل هلذا املصطلح، انظر املالحظة التفسريية رقم 4
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  6اجلدول رقم 
 أكرب عشرة بلدان أعضاء يف املنظمة من حيث ميزان سياحتها الدولية

  )مليون دوالر أمريكي(
  

  1999  2000  2001  2002  2003  
  11090  10021  8329  5925  3732  تركيا
  3257  2486  2668  3272  2825  مصر

  2757  4167  3760  2487  1567  ماليزيا
  2692  1806  2140  1610  1491  املغرب
  1283  1263  1478  1419  1588  تونس

  841  1360  3048  1600  2357  إندونيسيا
  438  370  280  335  440  األردن

  413  363  380  349  306  البحرين
  385  315  324  318.5  312  املالديف

    210  480  413  401  سوريا
  .3اجلدول امللحق رقم : املصدر

  
  7اجلدول رقم 

  ميزان السياحة الدولية كنسبة من الناتج القومي اإلمجايل
  )2003-1999متوسط الفترة (

  
  البلـــــد  )٪(
  )٪5(، املغرب )٪7(، تونس )٪22.8(، تركيا )٪55.7 (املالديف  + 5
، ماليزيا، ألبانيا، مصر، بنني، السنغال، )٪4.3(، األردن )٪4.9(حرين الب  4.9 - 1

  )٪1.4(سوريا، غويانا، إندونيسيا، مايل 
  )٪0.3(، النيجر، توغو، أوغندا )٪0.9(قريغيزيا   0.1-0.9

)- (– 0.0  
اجلزائر، السودان، اليمن، سورينام، باكستان، كازخستان، سرياليون، غينيا، 

ليبيا، أذربيجان، كوت ديفوار، نيجرييا، عمان، موزمبيق، إيران، بنغالديش، 
  )٪6.57-(الغابون، فلسطني، الكويت 

  .4اجلدول امللحق رقم : املصدر
  

 البلدان األعضاء اليت تتوفر حوهلا البيانات، مرتبة ترتيبا تنازليا، حبسب ميزان 7يدرج اجلدول رقم 
وقد مت . 2003-1999 اإلمجايل للفترة سياحتها الدولية كنسبة متوسطة من ناجتها القومي

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

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

 من الناتج القومي ٪50وهو البلد الوحيد الذي تسهم فيه السياحة الدولية بنسبة أكثر من 
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ضا لدى تركيا حيث يبلغ إسهامه يف ناجتها ويلعب هذا القطاع دورا اقتصاديا هاما أي. اإلمجايل
  .٪22.8احمللي اإلمجايل نسبة 

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

وتضم تلك البلدان معظم املراكز .  من الناتج القومي اإلمجايل٪7 وحوايل 1 نسبيت الدولية ما بني
مثل تونس، (السياحية الرئيسية وأعالها من حيث العائد السياحي ضمن اموعة اإلسالمية 

ويف املقابل، يلعب هذا ). واملغرب، والبحرين، واألردن، وماليزيا، وسوريا، ومصر، وإندونيسيا
را حمدودا أو حىت سالبا يف اقتصادات الكثري من بلدان املنظمة اليت تتوفر حوهلا البيانات النشاط دو

 2003-1999 بلدا منها، يف املتوسط، عجزا يف ميزان سياحته الدولية للفترة 18حيث سجل 
  ).4اجلدول امللحق رقم (
  

  8اجلدول رقم 
  رااعوائد السياحة الدولية لدى البلدان األعضاء كنسبة من صاد

  )2003-1999متوسط الفترة (
  

  البلـــــد  )٪(

50
، لبنان )٪76.1(، مصر )٪128(، ألبانيـا )٪406.1(املالديف   +

  )٪50.3(، سرياليون )63.1٪(
  )٪31(، جزر القمر، بنني، أوغندا، املغرب، )٪41.4(، األردن )٪41.8(مايل   25-49.9
، السنغال، تركيا، تونس، تشاد، )٪20.9(، سوريا )٪21.1(موزمبيق   10-24.9

  )٪11.3(النيجر، بوركينا فاسو، غويانـا 
  )٪5.2(، البحرين، فلسطني، ماليزيا، قريغيزيا، كازخستان )٪8.5(إندونيسيا   5-9.9
0.1-4.9  

، أوزبكستان، إيران، أذربيجان، السودان، غينيا، توغو، )٪4.9(السعودية 
ر، نيجرييا، بنغالديش، اإلمارات، عمان، اليمن، سورينام، كوت ديفوا

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

  
، والذي يدرج البلدان األعضاء، مرتبة ترتيبا تنازليا، من 8أما املعلومات املعروضة يف اجلدول رقم 

إىل أن السياحة تلعب دورا أكثر أمهية حيث عوائد سياحتها الدولية كنسبة من صادراا، فتشري 
 1999فخالل الفترة مـا بني عـامي . يف اقتصـادات تلك البلدان كمصدر للعمالت األجنبية

، ولَّد النشاط السياحي عوائد من العمالت األجنبية فاقت، يف املتوسط، أربعة أضعاف 2003و
وخالل الفترة . مة لدى ألبانيا ضعف تلك القي1.3عوائد الصادرات لدى املالديف، وحوايل 

 ٪76.1نفسها، مثَّلت عوائد السياحة الدولية كنسبة من إمجايل الصادرات، يف املتوسط، نسبة 
 لدى ستة ٪49.9 و25 لدى سرياليون، وما بني ٪50.3 لدى لبنان، و٪63.1ولدى مصر، 
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. ان أخرى لدى ستة بلد٪9.9 و5 لدى تسعة بلدان، وما بني ٪24.9 و10بلدان، وما بني 
ومع ذلك، يالحظ أن دور السياحة الدولية ال يزال حمدودا يف توليد العوائد من العمالت األجنبية 

 ٪5 بلدا عضوا، أي تلك البلدان اليت بلغت فيها عوائد السياحة الدولية أقل من نسبة 20لدى 
  ).8اجلدول رقم (من صادراا 

  
  عضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالميتنمية السياحة والتعاون بني البلدان األ. 4

  
  مشكالت تنمية السياحة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي. 4-1
  

لعب نشاط السياحة الدولية مؤخرا دورا هاما وأسهم بصورة فعالة يف التنمية االقتصادية لدى 
ففي العديد من . اإلسالميالكثري من البلدان النامية ومنها بعض البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر 

تلك البلدان، جتلت السياحة كنشاط كثيف العمالة مما يفتح اال أمام النشاطات األخرى اليت 
ويف مثل تلك البلدان، متهد السياحةُ األرضيةَ . ترتبط ذا القطاع أو تقدم له املنتجات واخلدمات

سات صغرية ومتوسطة احلجم وكذلك الالزمة للمستثمرين اخلواص مبا خيلق فرص العمل يف املؤس
وقد أصبح نشاط السياحة الدولية بصورة خاصة املصدر الرئيسي . ألصحاب األعمال احلرة

للعمالت األجنبية لدى البلدان اخلمسني األقل منوا يف العامل، باستثناء الصناعة النفطية اليت تتركز 
  .يف ثالثة بلدان فقط 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 . يدل على متتعها مبيزة تنافسية يف هذا اال
. 2000 و1990خاصة من السياحة الدولية بواقع الضعف تقريبا خالل الفترة ما بني عامي 

وتلعب السياحة الدولية يف الكثري من تلك البلدان دور نقطة االنطالق حنو سوق حملية أكثر 
فهي توفر فرص العمل للفقراء واحملتاجني، وللعمالة املاهرة وغري املاهرة، وللمرأة . اتساعا وازدهارا

ات احلرفية والسياحة والسكان األصليني يف املناطق الريفية املعزولة، وخصوصا يف جمايلْ الصناع
لذلك، فقد أصبحت السياحة الدولية أحد أهم مكونات الناتج احمللي اإلمجايل لتلك . البيئية

  .البلدان، إن مل يكن أمهها لدى البعض منها كما هو احلال بالنسبة للمالديف
  

هلا لتنويع ويف بعض البلدان األقل منوا، متثل التنمية السياحية أحد اخليارات احملدودة املتاحة 
ويف هذا السياق، يالحظ . اقتصاداا وإحالل نشاطات جديدة حمل زراعتها التقليدية املتردية أصال

أن السياحة أسهمت إسهاما كبريا يف زيادة العوائد من العمالت األجنبية يف ميزان املدفوعات 
ألعضاء، مبا يساعد لدى الكثري من البلدان األعضاء، وخصوصا لدى جمموعة البلدان األقل منوا ا

وهو غالبا (على ختفيف عبء ديوا اخلارجية والتقليل من اعتمادها على التصدير إحادي القطاع 
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). ما يكون قطاع السلع األولية مع اخنفاض أسعار تلك السلع وعرضتها املستمرة للتقلبات العاملية
 األحوال املعيشية لشعوب هناك إذن الكثري الذي ميكن لقطاع السياحة القيام به من أجل حتسني

تلك البلدان وملساعدا على اخلالص من براثن الفقر، وهو ما خلص إليه مؤمتر األمم املتحدة 
 والذي اعترب السياحة إحدى 2001الثالث املعين بأقل البلدان منوا الذي عقد بربوكسيل يف مايو 

  .أدوات ختفيف الفقر
  

 من مزايا طبيعية وجغرافية وتارخيية وثقافية كبرية ومتنوعة، وبالنظر إىل ما تتمتع به بلدان املنظمة
إال أنه . فيمكن القول إن تلك البلدان لديها إمكانيات هائلة إلرساء قطاع سياحي دويل مستدام

عند األخذ بعني االعتبار مدى اخنفاض حصة تلك البلدان يف السوق السياحية العاملية وتركُّز 
 منها، يصبح من الواضح أن تلك اإلمكانيات السياحية الكامنة مل النشاط السياحي يف عدد صغري

تستغل بعد على النحو املطلوب وأن تلك البلدان، سواء فرادى أو كمجموعة، مل تنجح بعد يف 
لذلك، فإن املوارد السياحية الطبيعية، على أمهيتها، . بلوغ املستويات املطلوبة من التنمية السياحية

ا بصورة جيدةال تكفي يف حد ذاا لقيام صناعة سياحية ناجحة طاملا مل يتم التخطيط هلا وإدار.  
  

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

  : فيما يلي6اكل يف ضوء البيانات املعروضة يف اجلدول امللحق رقم املش
  
على الرغم من توفر الوعي والدراية باألمهية : نقص الدراية الفنية وضعف النشاط التروجيي •

االقتصادية اليت تكتسيها السياحة كصناعة وما هلا من أثر إجيايب كمصدر من مصادر 
إنه يف الكثري من احلاالت يوجد نقص يف املعرفة العمالت األجنبية وفرص االستخدام، ف

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

 االتصاالت وحمدودية اخلدمات التكنولوجية املتوفرة،
 
يفتقر الكثري من بلدان املنظمة إىل البىن األساسية الالزمة : ىن األساسية السياحيةنقص الب •

إلرساء وتطوير قطاع سياحي مستدام، واليت من أمهها الفنادق وخدمات اإليواء والنقل 
واالتصاالت واالستعالمات، مما يصعب معه استيفاء املعايري الدولية 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
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نشاط اخلدمية، وخصوصا السياحية منها، كثريا ما ينظَر إليه يف البلدان النامية على أنه 
لذلك، فعلى الرغم من متتعها باملقومات السياحية الطبيعية، فإنه من . حمفوف باملخاطر

الصعب مبكان على كثري من البلدان الفقرية والبلدان األقل منوا األعضاء أن حتصل على 
التمويل الالزم ملشاريعها السياحية حىت وإن جنحت يف التعامل مع مشاكل حتديد وختطيط 

 ع،تلك املشاري
  
ال يزال الكثري من البلدان األعضاء : غياب السياسات واالستراتيجيات السياحية املتناسقة •

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

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

والتغيري مما يصعب معه على الكثري من البلدان األعضاء، مبا فيها تلك اليت لديها قطاع 
ومما ال . غريات السريعة واملعقدة يف متطلبات السياحسياحي متقدم نسبيا، أن تواكب الت

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،

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

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

 .عوامل مثل الشائعات قد تلحق ضررا جسيما مبواسم سياحية كاملة
  

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

ويتطلب ذلك عموما تبني استراتيجيات طويلة األجل تتميز باإلحكام والتفصيل، . مستدامة
وخطط وبرامج متوسطة وقصرية األجل على املستوى الوطين، ويئة بيئة مساعدة ومسانِدة 

ويف هذا السياق، يضم القسم التايل من الورقة عددا من . ستوى اإلقليميللتعاون على امل
  .التوصيات كخطوط إرشادية للبلدان األعضاء يف هذا اال
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  التعاون بني بلدان املنظمة يف جمال السياحة. 4-2
  

ن تلعب متثل السياحة الدولية أحد القطاعات الرئيسية اليت ميكن هلا، إذا أُحسن ختطيطها وإدارا، أ
وال يعود الفضل . دورا هاما يف التنمية االقتصادية لدى البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

يف ذلك للموارد السياحية احلالية والكامنة لدى تلك البلدان فحسب، وإمنا أيضا الرتفاع عدد 
من هنا، فقد مت . رىمواطنيها الذين يسافرون حول العامل أما للعمل أو الترفيه أو أي أغراض أخ

حتديد السياحة كأحد جماالت التعاون العشرة ذات األولوية ضمن خطة عمل منظمة املؤمتر 
واعتمدت هذه اخلطة من قبل . اإلسالمي لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني بلداا األعضاء

ة اليت عقدت يف أكتوبر يف دورا العاشر) كومسيك(اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 
كما .  بالدار البيضاء1994، مث من قبل القمة اإلسالمية السابعة اليت عقدت يف ديسمرب 1994

  .أقرت القمةُ نفسها آلية للمتابعة والتنفيذ كجزء مكمل خلطة العمل
  

وتتمثل أهم أهداف اخلطة من حيث التعاون السياحي بني البلدان األعضاء يف النهوض بالنشاط 
لسياحي وتطويره يف تلك البلدان من خالل دعم وتطوير العمل املشترك على املستويني الثنائي ا

ومتعدد األطراف، وإرساء منشآت ونشاطات جديدة يف تلك البلدان مبا ميكنها من استيفاء معايري 
كما تشجع اخلطة على . املنافسة الدولية من حيث جودة اخلدمات وتنوع النشاطات السياحية

دة مشاركة القطاع اخلاص يف السياحة من خالل إقامة املشاريع املشتركة يف جمال االرتقاء زيا
  .بالقدرات املادية وجودة اخلدمات

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

عاله، مصدرا موعة متنوعة ، وهي متثل، إىل جانب األهداف املذكورة أ"برامج العمل"حتت بند 
ومن بني اخلطوات املذكورة . من األساليب واآلليات لتعزيز التعاون السياحي بني البلدان األعضاء

  :يف هذا اال ما يلي
  
زيادة الوعي العام لدى البلدان األعضاء باملوارد واملنشآت السياحية املوجودة يف العامل   .1

  .اإلسالمي
  
  .باشرة بني األطراف ذات العالقة بالسياحة يف البلدان األعضاءإجراء اتصاالت م  .2
  
يئة البيئة القانونية واملؤسسية واإلدارية املناسبة يف البلدان األعضاء لدعم توسيع النشاط   .3

  .السياحي بينها
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تشجيع مشاركة القطاع اخلاص وتسهيل قيامه باملشاريع السياحية املشتركة وغريها من   .4
  .رات يف البلدان األعضاءاالستثما

  
تشجيع ودعم النشاطات املتعلقة بتطوير رأس املال البشري الالزم يف جمال السياحة للتأكد   .5

  .من استيفاء املعايري الدولية
  

، أول مناسبة   1994 البيضاء يف عام     الداروقد كان مؤمتر القمة اإلسالمي السابع، الذي عقد يف          
تعاون السياحي حيث أكد على أمهية التعاون بني البلدان اإلسالمية يتم فيها التطرق إىل موضوع ال

كما دعا املؤمتر اإلسالمي الثالث والعشرون لوزراء اخلارجيـة، الـذي عقـد يف            . يف هذا اال  
، البلدان األعضاء إىل التعاون يف ااالت السياحية املختلفة مثل تبـادل            1995كوناكري عام   

ة، وتنظيم الرحالت اجلماعية، وتشجيع إقامة االستثمارات واملـشاريع        املنشورات ووسائل الدعاي  
. السياحية، وإقامة شبكة بيانات مشتركة، والتبادل اإللكتروين للمعلومات حول السياحة، وغريها

وبينما أكدت مجيع املؤمترات اإلسالمية الالحقة لوزراء اخلارجية على أمهية جمـاالت التعـاون              
 بدأت السياحة تتمتع حبيز أكرب يف جدول أعمال منظمة املؤمتر اإلسـالمي             املذكورة أعاله، فقد  

 2005 و2000حيث انعقدت أربعة مؤمترات وزارية حول السياحة ما بني عامي.  
 

 بإصفهان حيث اعتمد الوزراء إعالن إصفهان 2000فقد عقد املؤمتر اإلسالمي األول يف أكتوبر 
ى، تعزيز التعاون بني بلدام يف جمال السياحة من خالل زيادة           الذي قرروا فيه، من بني أمور أخر      

الوعي العام، واالرتقاء مبستوى التعليم والتدريب، وزيادة فرص االستثمار ومـشاركة القطـاع             
 بكواال ملبور حيث تبىن الوزراء قرارا حول تنمية         2001وانعقد املؤمتر الثاين يف أكتوبر      . اخلاص

. ج عمل كواال ملبور بشأن تنمية وتطوير السياحة بني البلدان األعـضاء           السياحة، واعتمدوا برنام  
تيسري السياحة، وتسويق : وقد نص الربنامج على ثالثة جماالت ممكنة للتعاون يف جمال السياحة هي

 بالرياض حيث أقر الوزراء   2002وانعقد املؤمتر الثالث يف أكتوبر      . السياحة، والبحث والتدريب  
وأخريا، انعقد املؤمتر الرابع يف مـارس    . ياض واعتمدوا قرارا حول تنمية السياحة     خالله إعالن الر  

وتتضمن هاتان الوثيقتـان    .  بداكار حيث تبىن قرارا حول تنمية السياحة وإعالن داكار         2005
عددا من اخلطوات الرامية إىل تطوير قطاع السياحة يف البلدان األعضاء وتعزيز التعاون فيما بينها               

  .اال احليوي من جماالت النشاط االقتصادي واالجتماعييف هذا 
  

  اخلالصــة والتوصيــات. 5
  

يعترب التوسع القوي واملستدام الذي شهده النشاط السياحي العاملي أحد أهم الظواهر االقتصادية 
فقد أصبحت السياحة إحدى أكرب الصناعات العاملية اليت تشمل كافة . اليت يتسم ا هذا العصر
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. لنشاطات االجتماعية واالقتصادية املرتبطة، بشكل مباشر أو غري مباشر، بتقدمي اخلدمات للسياحا
 ٪11وشهدت عوائد النشاط السياحي الدويل منوا سنويا بلغ، يف املتوسط، نسبة زادت على 

ا مبويفوق هذا املعدل بكثري مثيله بالنسبة لالقتصاد العاملي ككل . خالل العقود اخلمسة املاضية
  .جيعل السياحة إحدى أهم فئات التجارة الدولية

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

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

ويعد هذا القطاع يف الكثري من بلدان تلك األقاليم مصدرا هاما من . سوق السياحة الدولية
لذلك، تويل الكثري من البلدان النامية أمهية . العمالت األجنبية وفرص العملمصادر العوائد من 

ميتها الوطنية، كما أُدرج القطاع مؤخرا ضمن جدول أعمال خاصة للسياحة يف استراتيجيات تن
  .الكثري من املؤمترات الدولية حول التنمية املستدامة

  
وبالنظر إىل ما تتمتع به من تراث طبيعي وجغرايف وتارخيي وثقايف غين ومتنوع، فإن البلدان 

مية املستدامة يف قطاع األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي لديها إمكانيات كبرية لتحقيق التن
إال أنه بالنظر إىل احلصة املتواضعة اليت تتمتع ا تلك البلدان يف السوق السياحية . السياحة الدولية

العاملية وإىل تركز النشاط السياحي يف عدد قليل منها، فإنه من الواضح أن اجلزء األكرب من تلك 
 الكثري منها ولدى اموعة اإلسالمية ككل اإلمكانيات مل يستغل بعد، وأن األداء السياحي لدى

من هنا، فإن املوارد السياحية الطبيعية، على أمهيتها، ال . يظل أدىن بكثري من املستوى املطلوب
  .تكفي يف حد ذاا لقيام صناعة سياحية ناجحة طاملا مل يتم التخطيط هلا وإدارا بصورة جيدة

  
 سياحي مستدام من بلد عضو إىل آخر حبسب معامله وتتباين املشاكل اليت تعترض قيام قطاع

وتتدرج تلك املشاكل لدى الكثري من . السياحية ومستواه التنموي وأولوياته وسياساته التنموية
تلك البلدان ما بني نقص الدراية الفنية، وضعف النشاط التروجيي والوعي العام، وعدم كفاية البنية 

ومع . ات يف هذا اال، ونقص التنوع والسالمة السياحينياألساسية السياحية وقلة االستثمار
ويتطلب ذلك . ذلك، يظل هناك جمال رحب إلرساء صناعة سياحية مستدامة يف تلك البلدان

عموما تبني استراتيجيات طويلة األجل وخطط وبرامج متوسطة وقصرية األجل على املستويني 
  .ساعدة للتعاون والتنسيق بني تلك البلدانالوطين واإلقليمي إىل جانب يئة البيئة امل

  
وميكن يف هذا السياق طرح عدد من التوصيات كخطوط إرشادية لتعزيز التعاون بـني البلـدان           

  :األعضاء على املستويني الوطين واإلقليمي كما يلي
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  :على املستوى الوطين: أوال
  
امة ضـمن خطـط     وضع أهداف وبرامج عمل حمددة من أجل حتقيق تنمية سياحية مستد           •

واستراتيجيات التنمية الوطنية وذلك بالتشاور مع األطراف املعنية يف القطاع اخلاص على أن 
 .يتم التركيز على زيادة احلوافز االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للسياحة

  
ـ              • ة، تركيز سياسات التنمية املستدامة للسياحة وإدارا على تعزيز بنـاء القـدرات الوطني

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

  
مراعاة املعايري الدولية يف التخطيط املستدام ملناطق اجلذب الـسياحي عمومـا ومنتجـات      •

 .ه اخلصوص ودعمهما من أجل احلفاظ على طابعهما البيئي والثقايفالسياحة البيئية على وج
  
االرتقاء جبودة وكفاءة البىن األساسية واخلدمات املتعلقة بالسياحة مثل الفنـادق والطـرق       •

واملرافق العامة ووسائل النقل واالتصاالت واالستعالمات واللوائح املنظمة للتأشريات مـن           
وينبغي يف هذا السياق بـذل اجلهـود        . ستوى العاملي أجل تقدمي خدمات سياحية على امل     

 .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        . ات املرتبطة ا  احلرية اليت ستتمتع ا جتارة اخلدم     
الرامية إىل حتقيق أكرب قدر من احلرية يف حركة السياح عرب احلدود وإىل زيادة القـدرات                

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

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 واللـوائح ذات             

ر يف املشاريع السياحية واالخنراط     العالقة بالتنمية السياحية املستدامة وتشجيعه على االستثما      
 .يف مشاريع مشتركة وخصوصا يف جمال بناء القدرات ورفع جودة اخلدمات السياحية

  
 تنويع املنتجات السياحية من خالل تضمني الربامج االجتماعيـة والثقافيـة والنـشاطات        •

ل اجلهود لتحسني ويف هذا السياق، ال بد من بذ. التقليدية اليت تشارك فيها اجلماعات احمللية
ختطيط السياحة البيئية وإدارا وتسويقها ليس فقط باعتبارها قطاعا يتمتع بإمكانيات كبرية            



125  اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

يف جمال التنمية االقتصادية، وخصوصا يف املناطق النائية اليت تفتقر ألية بدائل أخرى، وإمنـا      
 .أيضا بوصفها أداة هامة للمحافظة على البيئة الطبيعية

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

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

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

وجيب أن تشمل تلك الـربامج      . إىل األفراد واملوظفني املعنيني مباشرة بالنشاطات السياحية      
ة، وتقنيـات األعمـال والـسياحة،       جمموعة واسعة من املواضيع مثل تعلم اللغات األجنبي       

والتأثريات البيئية واالجتماعية والثقافية للسياحة، والتاريخ، والثقافـة، واحليـاة النباتيـة            
 .واحليوانية احمللية وغريها من املواضيع ذات العالقة

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

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

  
بذل اجلهود من أجل إجياد التمويل الالزم للمشاريع السياحية من خالل تطـوير خمتلـف                •

ململوكة للقطاعني العام واخلاص، واالسـتعانة باملؤسـسات        املوارد التمويلية مبا فيها تلك ا     
الدولية ذات العالقة مثل الربنامج اخلاص ملؤسسة التمويل الدولية الذي وضعه البنك الدويل             

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

  
  على مستوى التعاون بني البلدان األعضاء: ثانيا

  
يف ضوء القرارات واإلعالنات اليت تبنتها إىل اآلن خمتلف حمافل املنظمة حول السياحة، واستمرارا              
للمساعي الرامية إىل حتقيق األهداف وبرامج العمل الشاملة كما وردت يف الفصل املعين بالسياحة       

ل املنظمة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني بلداا األعضاء، تعرض الورقـة            من خطة عم  
  :اآلليات املقترحة ملساعدة البلدان األعضاء يف هذا اال اهلام/فيما يلي عددا من األساليب
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إنتاج برامج تلفزيونية مشتركة ووسائل دعاية حول السياحة مثل املطويات وامللصقات  •
ل اجلهات املختصة يف البلدان األعضاء وتوزيعها على تلك البلدان وعلى البلدان واألدلة من قب

األخرى للنهوض بالتراث الثقايف للبلدان األعضاء وحتقيق التنوع يف معروضها السياحي 
 .والتعريف مبعاملها على املستويني اإلقليمي والدويل

  
املشتركة للسياحة مبساعدة األدوات تطوير واستعمال األساليب العلمية يف التسويق والدعاية  •

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

  
 وخصوصا فيما بني تشجيع إقامة حتالفات بني اجلهات السياحية الكربى يف البلدان األعضاء، •

األجهزة الرمسية املعنية بالنهوض بالسياحة، دف تعزيز التسويق السياحي والنهوض جبهود 
 .التعاون على املستوى دون اإلقليمي وكذلك على مستوى إقليم بلدان املنظمة ككل

  
ما احلديدية والبحرية دف تسهيل التنقل في/إرساء وتيسري خطوط املواصالت اجلوية والربية •

ويف هذا السياق، ال بد من السعي إىل إقامة . بني مراكز اجلذب السياحي يف البلدان األعضاء
حتالفات فيما بني شركات اخلطوط اجلوية يف البلدان األعضاء مع العمل على تطبيق سياسة 

 .الساحة اجلوية املفتوحة وإقامة خطوط مباشرة بني عواصمها ومدا الكربى
  
السياح بني البلدان األعضاء ودعم سياحتها البينية من خالل مجلة تسهيل دخول وحركة  •

خطوات من بينها تسهيل إجراءات احلصول على التأشريات وغريها من األمور القانونية 
ويف هذا السياق، ال بد من السعي إىل إرساء إطار قانوين دف . واإلدارية املتعلقة بالسفر

 التأشريات بني البلدان األعضاء مبا يف ذلك إمكانية منح التوصل إىل اتفاق بشأن ترتيبات منح
 .تأشرية إلكترونية أو مشتركة

  
تشجيع االستثمارات املشتركة العامة واخلاصة يف املشاريع السياحية من خالل تقدمي  •

التسهيالت اخلاصة ومنح املعامالت التفضيلية للمستثمرين من البلدان األعضاء مبا يف ذلك 
املعلومات حول فرص االستثمار السياحي يف تلك البلدان من خالل، على توزيع وتبادل 

 .سبيل املثال، إصدار الكتيبات واألدلة املشتركة ذات العالقة
  
تنظيم أنشطة تدريبية ومهنية مشتركة، ما بني دورات وورش عمل وندوات ومؤمترات، حول  •

ء، وإقامة اتصاالت أو شبكات صناعة السياحة من قبل املؤسسات املختصة يف البلدان األعضا
بني مؤسسات التدريب السياحي يف البلدان األعضاء، وتسهيل تبادل اخلرباء واألحباث حول 

 .التنمية السياحية
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 عدد السياح الوافدين إىل البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 1اجلدول امللحق رقم 
 

    )٪(معدل النمو   )1000(عدد السياح 
1990  2000  2001  2002  2003  1990/00  2000/01  2001/02  2002/03  

  4.5-  1.3  7.1  2.7  13075  13688  13508  12611  9668  أفريقيا
  18.0  9.7  4.0  2.7-  1166  988  901  866  1137  اجلزائر

    18.2-  8.3-  1.4-    72  88  96  110  بنني
  8.7  17.2  1.6  5.5  163  150  128  126  74  بوركينا فاسو

  17.2-  3.2  12.2  8.2  188  227  220  196  89  ريونالكام
  34.4-  43.9-  32.6  16.9  21  32  57  43  9  تشاد

    0.0  20.8-  11.6    19  19  24  8  جزر القمر
  6.7  23.1  9.0  3.6  222  208  169  155  109  الغابون
  9.9-  42.1  27.8-  2.3-  73  81  57  79  100  غامبيا
  2.3  13.2  15.2    44  43  38  33    غينيا
  27.1-  7.9  3.5  6.9  70  96  89  86  44  مايل

  6.9  1.7  2.4  0.6  4761  4453  4380  4278  4024  املغرب
  18.5-  67.5      441  541  323      موزمبيق

  3.5-  7.5  6.0  9.1  55  57  53  50  21  النيجر
    4.4  4.6  15.6    887  850  813  190  نيجرييا
  17.1-  7.8  1.8  4.7  354  427  396  389  246  السنغال

  32.1  16.7  50.0  16.6-  37  28  24  16  98  سرياليون
  5.2  21.6-  2.8  3.5-  61  58  74  72  103  السودان

  1.9-  4.0  31.6  1.4  51  52  50  38  33  توغو
  1.0  6.0-  6.5  4.7  5114  5064  5387  5058  3204  تونس
  23.9  0.0  6.2  10.8  254  205  205  193  69  أوغندا

  11.6  7.2  5.6-  3.9  183  164  153  162  110  األمريكتان
  2.9-  5.1  5.7-  5.1  101  104  99  105  64  غويانا

  36.7  11.1  5.3-  2.2  82  60  54  57  46  سورينام
  )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  2000  2001  2002  2003  1990/00  2000/01  2001/02  2002/03  

  22.2-  2.6  13.5  5.6  17037  21890  21339  18799  10889  الباسيفيكي/آسيا
  17.9  0.0  4.0  5.6  244  207  207  199  115  بنغالديش

  13.3-  6.0-  11.4-  9.7  685  790  840  948  377  بروناي
  11.2-  2.3-  1.8  8.8  4467  5033  5154  5064  2178  إندونيسيا

    13.1  4.5  24.2    1585  1402  1342  154  نإيرا
  20.4-  4.0  25.0  3.2  10577  13292  12775  10222  7446  ماليزيا

  16.1  5.2  1.3-  9.1  563  485  461  467  195  املالديف
  0.6  0.4-  10.2-  2.8  501  498  500  557  424  بالكستان

  3.6  18.5  14.3  8.9  17854  17229  14542  12725  5419  أوروبا ووسط آسيا
  19.1  34.3  9.4  0.6  56  47  35  32  30  ألبانيا

  34.4  3.4  12.6    1066  793  767  681    أذربيجان
  14.9-  53.5  25.4    2410  2832  1845  1471    كازخستان

  77.1  41.4  67.8    248  140  99  59    قريغيزيا
    20.0  37.5-      6  5  8    تاجيقستان

  5.8  14.3  12.5  6.6  13843  13079  11446  10172  5389  تركيا
  19.1  34.3  9.4  0.6  56  47  35  32  30  أوزبكستان

  4.0  20.9  0.2-  9.7  29403  28261  23370  23428  9299  الشرق األوسط
  6.7-  13.6  15.2  5.8  2955  3167  2788  2420  1376  البحرين

  17.1  12.6  14.8-  7.8  5746  4906  4357  5116  2411  مصر
      35.2-  12.5-      127  196  748  العراق
  3.0-  9.7  3.6  9.6  1573  1622  1478  1427  572  األردن

  14.6  12.9  2.3-  19.2  110  96  85  87  15  الكويت
  6.3  14.2  12.8    1016  956  837  742    لبنان
  5.2  20.1-  2.9-  6.1  142  135  169  174  96  ليبيا

  )يتبع(



130  ميةجملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسال

 يم والبلد املقصودعدد السياح الوافدين إىل البلدان اإلسالمية حسب اإلقل: 1تابع اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(معدل النمو   )1000(عدد السياح 
1990  2000  2001  2002  2003  1990/00  2000/01  2001/02  2002/03  

  34.0  1.4-  45.2  14.4  1095  817  829  571  149  عمان
  23.5  15.0-  82.1-    63  51  60  336    فلسطني

  5.1-  56.1  0.5-  10.8  557  587  376  378  136  قطر
  2.4-  11.5  2.3  11.5  7332  7511  6736  6585  2209  السعودية

  2.9-  117.8  6.9-  9.7  2788  2870  1318  1416  562  سوريا
  7.8  31.7  5.8  14.9  5871  5445  4134  3907  973  اإلمارات

  58.2  28.9  4.1  3.5  155  98  76  73  52  اليمن
  4.5-  11.4  7.7  6.7  77552  81232  72912  67725  35385  جمموع بلدان املنظمة

  1.7-  2.8  0.3-  4.3  691000  703000  684000  686000  451000  اموع العاملي
بلدان املنظمة كنسبة 

          11.2  11.6  10.7  9.9  7.8  )٪(من العامل 

 
، "ياحةموجز إحصائيات الس"منظمة السياحة العاملية، ) 2. قاعدة بيانات املؤشرات االقتصادية واالجتماعية األساسية مبركز أنقرة) 1: املصدر
  .2004، "املالمح الرئيسية حول السياحة"، و2005

  :مالحظات
الزائر الذي يبقى ليلة واحدة   إىلسائحتشري كلمةُ : أوال: من أجل فهم أفضل هلذا املصطلح، جيب األخذ يف االعتبار ما يلي: عدد السياح الدوليني

إىل عدد املسافرين وإمنا إىل عدد حاالت الوصول  عدد السياحال يشري : ثانيا). ة الواحدةزائر الليل(على األقل، بصورة فردية أو مجاعية، بالبلد املقصود 
  .إىل نقطة معينة، باستثناء املسافرين يف نفس اليوم) أو الزيارات(



131  اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  عوائد السياحة الدولية لدى البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 2اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(معدل النمو   )مليون دوالر(عوائد السياحة 
1990  2000  2001  2002  2003  1990/00  2000/01  2001/02  2002/03  

  10.6  13.5-  12.6  5.4  5692  5009  5430  4718  2862  أفريقيا
  0.9  11.0  2.0-  4.8  112  111  100  102  64  اجلزائر

    17.8-  5.2-  10.6    60  73  77  28  بنني
    11.4  20.7  10.2    39  35  29  11  بوركينا فاسو

        3.0-        39  53  الكامريون
    8.7  64.3  5.8    25  23  14  8  تشاد

    22.2  40.0-  22.3    11  9  15  2  جزر القمر
      2.0-  0.4-      48  49  51  الغابون
      0.0  18.9      17  17  3  غامبيا
    207.1  16.7  8.8-    43  14  12  30  غينيا
    18.2  120.0  1.6-    104  88  40  47  مايل

  43.8  10.9-  24.1  4.9  3238  2251  2526  2036  1259  املغرب
  55.6  1.6-  13.5-    98  63  64  74    موزمبيق

  21.4  12.5-  14.3  5.1  34  28  32  28  17  النيجر
    13.4  16.0  23.1    263  232  200  25  نيجرييا
  3.2-  9.2  20.8  1.5-  184  190  174  144  167  السنغال

  57.9  171.4  40.0  6.2-  60  38  14  10  19  سرياليون
  90.3  10.7  86.7  3.6  118  62  56  30  21  السودان

    18.2  57.1  19.1-    13  11  7  58  توغو
  3.9  13.0-  4.1  5.9  1583  1523  1751  1682  948  تونس
  43.2  13.5  44.2  27.4  265  185  163  113  10  أوغندا

  17.3-  30.7-  17.6-  9.1  43  52  75  91  38  األمريكتان
  20.4-  19.7-  18.7-  10.8  39  49  61  75  27  غويانا

  33.3  78.6-  12.5-  3.8  4  3  14  16  11  سورينام
  )يتبع(



132  ميةجملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسال

  عوائد السياحة الدولية لدى البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 2تابع اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(معدل النمو   )مليون دوالر(عوائد السياحة 
1990  2000  2001  2002  2003  1990/00  2000/01  2001/02  2002/03  

  7.3-  2.6-  16.6  11.0  12296  13261  13617  11682  4124  الباسيفيكي/آسيا
  0.0  18.8  4.0-  16.3  57  57  48  50  11  بنغالديش
  6.2-  20.2-  6.1-  10.6  4037  4306  5396  5749  2105  إندونيسيا

  31.0  52.3  90.8  22.6  1777  1357  891  467  61  إيران
  17.1-  3.7  37.0  10.6  5901  7118  6863  5011  1667  ماليزيا

  22.0  2.8-  1.9  13.7  388  318  327  321  89  املالديف
  29.5  14.1  9.5  6.0-  136  105  92  84  156  بالكستان

  9.7  18.6  30.3  9.4  14445  13167  11104.8  8523.2  3457  أوروبا ووسط آسيا
  7.2  9.2  14.7  58.0  522  487  446  389  4  ألبانيا

  13.7  18.6  31.7-  12.1-  58  51  43  63  228  أذربيجان
  9.3-  37.6  27.0    564  622  452  356    كازخستان

  33.3  50.0  60.0    48  36  24  15    قريغيزيا
  0.0  150.0  33.3-    2  2  0.8  1.2    تاجيقستان

  10.9  18.2  31.8  9.0  13203  11901  10067  7636  3225  تركيا
  29.4-  5.6-  14.3    48  68  72  63    أوزبكستان

  16.0-  3.6  2.8-  10.7  10664  12696  12259  12608  4548  الشرق األوسط
  0.1-  17.6  9.9  15.6  740  741  630  573  135  البحرين

  21.8  0.9-  12.5-  14.7  4584  3764  3800  4345  1100  مصر
        6.4        102  55  العراق
  3.7  12.3  3.0-  3.5  815  786  700  722  512  األردن

  1.7-  14.4  6.1  2.9-  117  119  104  98  132  الكويت
  6.3  14.2  12.8    1016  956  837  742    لبنان
  5.3  20.2-  3.1-  32.1  79  75  94  97  6  ليبيا

  6.3  43.1  34.8-  12.3  219  206  144  221  69  عمان
  )يتبع(



133  اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  عوائد السياحة الدولية لدى البلدان اإلسالمية حسب اإلقليم والبلد املقصود: 2تابع اجلدول امللحق رقم 
  

    )٪(معدل النمو   )مليون دوالر(ة عوائد السياح
1990  2000  2001  2002  2003  1990/00  2000/01  2001/02  2002/03  

    27.3-  89.1-      8  11  101    فلسطني
  29.5  4.8  112.5    369  285  272  128    قطر

    0.1  3.1  5.8    3420  3415  3312  1884  السعودية
  18.2  15.7-  6.3  13.0  1147  970  1150  1082  320  سوريا

  8.4  24.8  5.1  12.4  1439  1328  1064  1012  315  اإلمارات
  265.8  0.0  47.9-  13.8  139  38  38  73  20  اليمن

  2.4-  4.0  12.9  9.6  3140  44185  42485.8  37622.2  15029  جمموع بلدان املنظمة
  9.0  3.7  2.5-  5.9  523000  480000  463000  475000  269000  اموع العاملي

 بلدان املنظمة كنسبة
          8.2  9.2  9.2  7.9  5.6  )٪(من العامل 

  
، "موجز إحصائيات السياحة"منظمة السيـاحة العاملية، ) 2. قاعدة بيانات املؤشرات االقتصادية واالجتماعية األساسية مبركز أنقرة) 1: املصدر
  .2004، "املالمح الرئيسية حول السياحة"، و2005

  :مالحظات
كافة العوائد احملصلة من الزائر القادم مقابل اإلقامة، والطعام والشراب، والوقود، والتنقل داخل البلد، والترفيه، عوائد السياحة الدولية تشمل ) 1

وهي تشمل أيضا العوائد احملصلة من زوار الليلة الواحدة ومسافري نفس اليوم، وتستثين تلك احملصلة من الزوار غري املقيمني املتعلقة . والتسوق، إخل
واليت تصنف ضمن بند آخر هو عوائد أجور السفر ) مثل قيمة التذاكر احملصلة من األجانب املسافرين مع إحدى الشركات الوطنية(دويل بالنقل ال
  .الدولية
 داخل البلد، كافة نفقات املسافرين يف البلدان األخرى مبا يف ذلك اإلقامة، والطعام والشراب، والوقود، والتنقلنفقات السياحة الدولية تشمل ) 2

وهي تشمل أيضا مصروفات زوار الليلة الواحدة ومسافري نفس اليوم، وتستثين مصروفات الزوار غري املقيمني املتعلقة بالنقل . والترفيه، والتسوق، إخل
  . نفقات أجور السفر الدوليةواليت تصنف ضمن بند آخر هو) مثل مثن التذاكر بالنسبة للمقيمني املسافرين مع إحدى الشركات الوطنية(الدويل 



134  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

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

  1999  2000  2001  2002  2003  
  33  121  188  117  199  ألبانيا

  143-  137-  94-  91-  170-  اجلزائر
  53-  55-  66-  69-  58-  أذربيجان
  413  363  380  349  306  البحرين
  108-  145-  118-  251-  162-  شبنغالدي

    53  63  65  68  بنني
      13  9    بوركينا فاسو

    55-  33-  42-    تشاد
      144-  140-  122-  كوت ديفوار

  3257  2486  2668  3272  2825  مصر
      100-  57-  76-  الغابون

    12  1-  3  17-  غينيا
  8  11  6  6  31  غويانا

  841  1360  3048  1600  2357  إندونيسيا
  2413-  2393-  183  201-  228-  إيران

  438  370  280  335  440  األردن
  105-  134-  221-  52-  31-  كازخستان

  3232-  2902-  2739-  2396-  2178-  الكويت
  31  26  12  1-  3  قريغيزيا

    473-  203-  98-  122-  ليبيا
  2757  4167  3760  2487  1567  ماليزيا

  385  315  324  318.5  312  املالديف
    68  52  0  33  مايل

  2692  1806  2140  1610  1491  املغرب
  42-  50-  50-  34-  187-  موزمبيق

  13  12  15  12  9  النيجر
    687-  608-  530-  449-  نيجرييا
  358-  323-  372-  249-  222-  عمان

  744-  74-  163-  168-  104-  باكستان
    412-  431-  190-  94-  فلسطني

  102-  138-  94-  179-    قطر
    147  131  97  112  السنغال

  23  1-  28-  22-  4  سرياليون
  1-  29-  18-  25-  13-  السودان
  2-  7  9-  7-  4-  سورينام
    210  480  413  401  سوريا
    8  6  5  6  توغو
  1283  1263  1478  1419  1588  تونس
  11090  10021  8329  5925  3732  تركيا

      50  1-  7  أوغندا
  2520-  2326-  2257-  2007-    اإلمارات

  62  40-  41-  3  75-  اليمن
  . أعاله2مت حساا على أساس البيانات املتوفرة يف املصادر املذكورة أسفل اجلدول امللحق رقم : املصدر



135  اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

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

  
  1999  2000  2001  2002  2003  1999-2003  

  3.4  0.5  2.7  4.6  3.2  5.8  ألبانيا
  0.2-  0.2-  0.3-  0.2-  0.2-  0.4-  اجلزائر

  1.1-  0.8-  0.9-  1.2-  1.4-  1.3-  أذربيجان
  4.9  4.9  4.6  5.2  5.0  4.9  البحرين

  0.9-  3.1-  0.3-  0.2-  0.5-  0.3-  بنغالديش
  2.6    2.1  2.6  2.7  2.9  بنني

  0.4      0.5  0.3    بوركينا فاسو
  2.6-    2.7-  2.0-  3.0-    تشاد

  1.3-      1.3-  1.3-  1.2-  فواركوت دي
  3.1  3.8  2.5  2.7  3.4  3.3  مصر

  2.0-      2.5-  1.5-  1.9-  الغابون
  0.0    0.4  0.0  0.1  0.5-  غينيا

  1.9  1.1  1.7  0.9  0.9  4.7  غويانا
  1.3  0.4  0.8  2.2  1.3  1.6  إندونيسيا

  0.9-  2.1-  2.1-  0.2  0.2-  0.2-  إيران
  4.3  4.4  4.1  3.2  4.0  5.7  األردن
  0.5-  0.4-  0.6-  1.1-  0.3-  0.2-  ستانكازخ

  6.7-  7.1-  7.5-  7.0-  5.5-  6.2-  الكويت
  0.9  1.8  1.8  0.9  0.1-  0.2  قريغيزيا

  0.9-    2.4-  0.7-  0.3-  0.4-  ليبيا
  3.5  2.7  4.8  4.6  3.2  2.0  ماليزيا

  55.7  60.3  52.7  54.5  54.4  56.8  املالديف
  1.4    2.5  2.1  0.0  1.2  مايل

  5.0  5.7  4.6  6.0  4.6  4.1  املغرب
  1.9-  1.0-  1.3-  1.3-  0.9-  4.9-  موزمبيق

  0.7  0.7  0.7  0.9  0.7  0.5  النيجر
  1.6-    1.8-  1.6-  1.5-  1.4-  نيجرييا
  1.7-  1.7-  1.6-  1.9-  1.5-  1.5-  عمان

  0.4-  1.2-  0.1-  0.3-  0.3-  0.2-  باكستان
  5.8-    9.0-  8.9-  3.5-  1.6-  فلسطني

  0.6-  0.5-  0.8-  0.5-  1.0-    قطر
  2.6    3.1  2.8  2.1  2.4  السنغال

  0.8-  2.9  0.1-  4.0-  3.5-  0.6  سرياليون
  0.2-  0.0  0.3-  0.2-  0.3-  0.1-  السودان
  0.4-  0.2-  0.8  1.2-  0.8-  0.5-  سورينام
  2.3    1.1  2.8  2.7  2.8  سوريا
  0.4    0.6  0.5  0.4  0.4  توغو
  7.0  5.4  6.3  7.7  7.7  8.0  تونس
  22.8  23.7  28.6  26.6  21.3  14.0  تركيا

  0.3      0.8  0.0  0.1  أوغندا
  3.1-  3.1-  3.2-  3.2-  2.9-    اإلمارات

  0.3-  0.5  0.4-  0.5-  0.0  1.1-  اليمن
  . أعاله2مت حساا على أساس البيانات املتوفرة يف املصادر املذكورة أسفل اجلدول امللحق رقم : املصدر



136  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

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

  1999  2000  2001  2002  2003  1999-2003  
  128.0  116.8  147.6  146.2  152.5  76.7  ألبانيا

  0.5  0.4  0.6  0.5  0.4  0.6  اجلزائر
  3.8  2.2  2.4  1.9  3.6  8.7  أذربيجان
  7.8  7.1  8.8  7.7  7.5  7.9  البحرين

  1.0  0.9  1.0  0.8  0.9  1.1  بنغالديش
  37.8    30.2  38.8  36.7  45.4  ننيب

  15.1    22.8  20.2  17.5  0.0  بوركينا فاسو
  20.8    37.9  29.1  16.1  0.0  تشاد

  39.3    39.3  24.3  93.8  0.0  جزر القمر
  1.7      1.3  1.3  2.4  كوت ديفوار

  76.1  55.2  54.0  91.8  69.0  110.4  مصر
  0.5      0.5  0.4  0.4  الغابون

  2.7    4.9  2.6  1.9  1.4  غينيا
  11.3  6.8  8.9  10.6  12.6  17.3  غويانا

  8.5  6.6  7.5  9.6  9.3  9.7  إندونيسيا
  3.9  5.7  6.0  3.9  1.8  1.9  إيران

  41.4  26.5  29.4  30.5  56.2  64.3  األردن
  5.2  4.4  6.4  5.0  3.6  6.5  كازخستان

  0.6  0.6  0.8  0.6  0.5  0.8  الكويت
  5.4  8.2  7.4  5.0  3.0  3.1  قريغيزيا

  63.1      85.4  103.9  0.0  لبنان
  0.7    0.8  0.8  0.8  0.4  ليبيا

  5.7  5.3  7.3  7.2  4.6  3.8  ماليزيا
  406.1  343.4  349.5  424.7  422.4  490.6  املالديف

  41.8    62.7  57.1  17.0  30.6  مايل
  31.0  36.7  28.6  36.2  27.5  26.0  املغرب

  21.1  9.3  9.2  9.1  20.3  57.6  موزمبيق
  16.3  20.5  13.7  20.9  14.3  12.1  النيجر
  1.2    1.6  1.2  0.9  1.3  نيجرييا
  2.0  2.1  2.4  1.6  2.3  1.5  عمان

  1.0  1.3  1.1  1.0  0.9  0.9  باكستان
  7.6    1.4  1.8  11.4  15.6  فلسطني

  1.8  2.8  2.5  2.5  1.1    قطر
  4.9    5.1  5.0  4.5  5.0  السعودية
  19.9  16.3  20.0  22.2  20.8  20.3  السنغال

  50.3  44.8  38.4  26.9  8.1  133.3  سرياليون
  3.1  4.5  3.3  3.0  1.8  3.1  السودان
  1.7  0.7  0.6  2.7  3.2  1.5  سورينام
  20.9  18.3  15.0  18.8  22.8  29.8  سوريا

  0.2    0.3  0.1  0.2  0.1  تاجيقستان
  2.6    3.1  3.1  1.9  2.3  توغو
  18.2  14.5  17.3  19.0  19.4  20.7  تونس
  18.7  19.2  23.4  24.0  14.0  12.8  تركيا

  34.3  48.4  38.8  40.0  25.7  18.6  أوغندا
  2.3  2.1  2.5  2.2  2.0  2.4  اإلمارات

  3.9    4.0  3.6  3.0  5.2  أوزبكستان
  1.8  3.1  1.2  1.1  1.0  2.5  اليمن
  . أعاله2مت حساا على أساس البيانات املتوفرة يف املصادر املذكورة أسفل اجلدول امللحق رقم : املصدر



137  اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  2003اء واخلدمات واملنشآت األخرى ذات الصلة بالسياحة يف عام دور اإليو: 6اجلدول امللحق رقم 
  

عدد   
  الفنادق

معدل 
  )1 (اإلشغال

مراكز 
االستعالمات 

  السياحية

وكاالت 
  )2 (السياحة

وكاالت تأجري 
  السيارات

  /املراكز الرياضية
  املعارض واملهرجانات  املتاحف  )3 (الترفيهية

  املطاعم  )4(

  853  2    2    51  6  45  199  ألبانيا
  164    11  67    591      1042  اجلزائر

    7  17  8    74      96  أذربيجان
                    البحرين

    4  13  10    500  2  42.3  16  بنغالديش
  147  2  2  11  11  53  2    23  بنني

                    بوركينا فاسو
    8  5    11  27    59  185  تشاد

                    جزر القمر
                    كوت ديفوار

                    مصر
                    نالغابو
                    غينيا

    11  62  13  177  856  28  59  1152  غويانا
                    إندونيسيا

  59  6  4  2  2  37  5    33  إيران
    3  5  2  4  40  1  69.8  318  األردن

                    كازخستان
                    الكويت
    5  262  94  392  2269  30  43.2  10435  قريغيزيا

                    لبنان
            74      894  ليبيا

  )يتبع(



138  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  2003دور اإليواء واخلدمات واملنشآت األخرى ذات الصلة بالسياحة يف عام : 6تابع اجلدول امللحق رقم 
  

عدد   
  الفنادق

معدل 
  )1 (اإلشغال

مراكز 
االستعالمات 

  السياحية
وكاالت 

  )2 (السياحة
وكاالت تأجري 

  السيارات
  /املراكز الرياضية

  هرجاناتاملعارض وامل  املتاحف  )3 (الترفيهية
  املطاعم  )4(

    7  6    232  426  12  33.7  458  ماليزيا
    3  143      713      206  املالديف

    1  4            38  مايل
                    املغرب

    7  9  1  90  59  10    338  موزمبيق
                    النيجر
                    نيجرييا
    -  1        1  77.2  95  عمان

    3  10    4  90  9  40  244  باكستان
                    فلسطني

    12        720    39  632  قطر
                    السعودية
    5  3  3  3  74  2  44  61  السنغال

                    سرياليون
    2        73  5  39  134  السودان
  188  2  14      1682  18  55  1551  سورينام
  2472    17    37  125  4  11.7  75  سوريا

                    تاجيقستان
    2  63    349  1097      850  توغو
                37.7  289  تونس
                    تركيا

                    أوغندا
                    اإلمارات

    2  26      801      518  أوزبكستان
  )يتبع(



139  اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  2003دور اإليواء واخلدمات واملنشآت األخرى ذات الصلة بالسياحة يف عام : 6تابع اجلدول امللحق رقم 
  

عدد   
  الفنادق

معدل 
  )1 (اإلشغال

مراكز 
االستعالمات 

  السياحية
وكاالت 

  )2 (حةالسيا
وكاالت تأجري 

  السيارات
  /املراكز الرياضية

  املعارض واملهرجانات  املتاحف  )3 (الترفيهية
  املطاعم  )4(

      50      18    60  12  اليمن
  60  5  5  3  5  22  2  10.7  260  ألبانيا

  331  33  45  60    407  25  42  790  اجلزائر
  572  129  187  363  61  3389  146  45.7  1801  أذربيجان
                    البحرين

    1  1  10    42  13    143  بنغالديش
    7  22    382  49    68  366  بنني

                    بوركينا فاسو
            310  1    424  تشاد

  
  . جلمع معلومات حول قطاع السياحة لديها2004 ديسمرب 13الردود الواردة إىل املركز على استبيان وزعه على البلدان األعضاء بتاريخ : املصدر

  :مالحظات
  .لطاقة املتاحة إىل مدى استغالهلا، وهي قد تشري إىل استخدام الغرف أو األسرة على أساس عدد الليايل اليت يقضيها السائح احمللي أو الدويلنسبة ا )1
 .مبا فيها منظمي الرحالت )2
 .ات، واملنتجعات الصحيةعدد الوحدات مثل مالعب الغولف، ومراكز الغوص والتزجل على املاء واجلليد، وصيد األمساك يف األار والبحري )3
 .أو اإلقليمية/الدولية و )4

  


